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คํานํา

โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร เพื่ออุตสาหกรรมซี เมนต   
มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตที่สมดุล 
ในทุกภาคสวน ระหวางการอนุรักษ การใชประโยชน และไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ
นําไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีย่ัง่ยนื ซึง่ในการดาํเนนิการโครงการจดัทาํ
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตครั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมอบหมายใหศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตรเปนที่ปรึกษา รวมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวบรวมขอมูล
พื้นฐาน ประเมินภาพรวมทรัพยากรแรที่ใชในอุตสาหกรรมซีมนต และดําเนินการจัดทําแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต

การจัดทํารายงานในโครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต เปนการศึกษาอยางครอบคลุมทุกมิติทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
เสนอแนวทางการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม และการยอมรับของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนสูมาตรฐานสากล และมีระบบตอบแทนและชดเชยการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป

คณะผูจัดทําหวังวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมไปถึงผูที่สนใจไมมากกน็อย

คณะผูจัดทํา
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คําขอบคุณ

ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ขอขอบคุณกรมทรัพยากรธรณี ที่ใหความไววางใจมอบหมายใหสถาบันฯ เปนผู
ดําเนินการโครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต และ
ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบงาน ผูแทนสํานัก ศูนย และกองตางๆ ภายในกรมทรัพยากรธรณี 
ตลอดจนหนวยงานทั้งภาคราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลําปาง และจังหวัดสระบุรี ที่ไดให
ความคิดเห็น คําปรึกษา และคําแนะนําอันมีประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ทั้งนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณ กองอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรณี ที่ไดอํานวยความสะดวก
ในเรื่องแหลงขอมูล และมีการประสานงานกันอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอสังคมไทยเปนอยางยิ่งเพราะ 
ปูนซีเมนตและผลิตภัณฑซีเมนตเปนวัตถุดิบสําคัญในการบวนการกอสรางตางๆ เพื่อนําไปสูการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการสรางรายไดใหกับประชาชน ในแตละปอุตสาหกรรมซีเมนตสรางมูลคาเพิ่มคิดเปน
ประมาณรอยละ 1.21 ของรายไดประชาชาติ กอปรกับการที่ประเทศไทยมีศักยภาพทรัพยากรแรหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตอยางมากโดยมีปริมาณสํารองถึง 1,859,474 ลานเมตริกตัน ซึ่งหากประเทศไทยมี 
การใชหินปูนในอัตราปจจุบัน ประเทศไทยจะมีทรัพยากรหินปูนใชไปไดในระยะยาว แสดงใหเห็นถึงความ 
มั่นคงทางดานทรัพยากร แตในขณะเดียวกันการนําทรัพยากรแรหินปูนมาใชเพื่อการผลิตปูนซีเมนตยังนํา
ไปสูประเด็นสําคัญที่ภาครัฐควรพิจารณาคือ การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่จะนําไปสูการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ เชน การอนุมัติพื้นที่สัมปทานเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตที่เปนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A 
กระบวนการพัฒนาแหลงแรและการผลิตปูนซีเมนตที่สงผลกระทบทางสังคมและสุขภาพ ความขัดแยงของ
ชุมชน โครงสรางการแขงขันระหวางผูประกอบการ หรือการกําหนดกําลังการผลิตที่เหมาะสม การจัดหา
ทรัพยากรแรเพื่อปอนอุตสาหกรรมซีเมนต ระบบการตอบแทนและการชดเชยที่เปนธรรมตอการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปญหาทางสังคม ดังนั้น กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่อ
อุตสาหกรรมซีเมนตสําหรับประเทศไทยขึ้น เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเปนธรรม

วัตถุประสงคของโครงการ
เปาหมายของโครงการฯ คือ การจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรม

ซีเมนตที่มีความสมดุลระหวางการอนุรักษ การใชประโยชน และไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดเสียจากทุก
ภาคสวน โดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้

1) ศึกษาเศรษฐศาสตรทรัพยากรแรที่ใชในอุตสาหกรรมซีเมนตและภาพรวมอุตสาหกรรมซีเมนต
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

2) ศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรมซีเมนต

3) ศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรที่เกี่ยวของ และกําหนดรูปแบบการมี
สวนรวมของภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมซีเมนต

4) จัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตของประเทศ



vi รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

  ผลการศึกษา

ภาพรวมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศ

อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต นับเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากปูนซีเมนตเปนวัตถุหลักสําคัญในการกอสรางระบบสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานตางๆ ซึ่งสามารถสะทอนถึงภาวะการขยายตัวของภาคการกอสรางและอสังหาริมทรัพยในแตละ
ชวงเวลาไดเปนอยางดี วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตปูนซีเมนตสวนใหญเปนวัตถุดิบที่มีภายในประเทศ เชน 
หินปูน หินดินดาน ยิปซัม จึงกอใหเกิดมูลคาเพิ่มกับทรัพยากรเหลานี้ อีกทั้งยังกอใหเกิดอุตสาหกรรม 
ตอเนื่องตางๆ การผลิตปูนซีเมนตจะเนนตอบสนองความตองการใชภายในประเทศเปนหลัก เนื่องจาก 
คุณสมบัติของปูนซีเมนตซึ่งเปนสินคาที่มีน้ําหนักมากทําใหการขนสงในระยะทางไกลตองเสียคาใชจายสูง 
การสงออกจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการระบายอุปทานสวนเกินที่เหลือจากความตองการใชภายในประเทศ 
และเปนการรักษาระดับการผลิตเพื่อใหตนทุนการผลิตตอหนวยอยูในระดับที่ตํ่า ในปจจุบัน ประเทศไทยมี
ผูผลิตปูนซีเมนต 9 ราย โรงงานผลิตปูนซีเมนตจํานวน 14 โรง มีกําลังการผลิตรวมกันประมาณ 56.3  
ลานเมตริกตัน การใชกําลังการผลิตเฉล่ียอยูที่ระดับรอยละ 70 ของกําลังการผลิตรวม

ในชวงป พ.ศ. 2530-2539 กอนวิกฤตเศรษฐกิจ พบวา ความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น จากอัตราการใชปูนซีเมนตในป พ.ศ. 2530 ประมาณ 179 กิโลกรัมตอคนตอป หรือ 10  
ลานเมตริกตัน เพิ่มขึ้นถึง 629 กิโลกรัมตอคนตอป หรือ 38 ลานเมตริกตันในป พ.ศ. 2539 สงผลให
ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตไมสามารถตอบสนองความตองการในประเทศไดจึงมีการนําเขาปูนซีเมนตเพิ่ม
ขึ้น และมีนโยบายเรงใหผูผลิตรายเดิมขยายกําลังการผลิตและเปดโอกาสใหเอกชนจัดต้ังโรงงานใหมได
โดยเสรี นํามาสูนโยบายการนําเขาและการสงออกโดยเสรีในปจจุบัน

ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ระหวางป พ.ศ. 2540-2544 พบวา ความตองการใชปูนซีเมนตภายใน
ประเทศลดลงอยางมาก จาก 36 ลานเมตริกตันในป พ.ศ. 2540 ลดลงเหลือเพียง 19 ลานเมตริกตันในป 
พ.ศ. 2543 สงผลใหประเทศไทยตองสงออกปูนซีเมนตเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 50  
ตอป ปริมาณการสงออกเพิ่มจาก 5.8 ลานเมตริกตันในป พ.ศ. 2540 เปน 17.6 ลานเมตริกตันในป พ.ศ. 
2544 และบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตบางรายประสบปญหาการขาดทุนทําใหบริษัทตางชาติเขามาซื้อธุรกิจ 
ปูนซีเมนตในประเทศไทย

ชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ระหวางป พ.ศ. 2545-2549 แนวโนมการขยายตัวการผลิตปูนซีเมนต
เพิ่มขึ้นตามลําดับ เนื่องจากนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมกอสราง โครงการขนาดใหญของรัฐบาลที่ออกมา
อยางตอเนื่อง แตในป พ.ศ. 2549 การผลิตปูนซีเมนตมีอัตราการขยายตัวไมมากนัก เพียงรอยละ 4.0 
เทียบกับอัตราการขยายตัวรอยละ 6.0 ในป พ.ศ. 2548 เนื่องจากความตองการใชปูนซีเมนตภายใน
ประเทศซึ่งเปนตลาดหลักชะลอตัวลง เปนผลจากโครงการกอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐ 
ถูกเลื่อนออกไป และภาคอสังหาริมทรัพยมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอ เนื่องจากปจจัยดานราคาน้ํามัน
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และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน การสงออกมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอ 
ตัวลง มีอัตราการขยายตัวเพียงรอยละ 2.8 ลดลงจากป พ.ศ. 2548 ที่มีอัตราการขยายตัวรอยละ 22.6

ปจจุบัน ป พ.ศ. 2550 แนวโนมเศรษฐกิจยังไมมีความชัดเจนมากนัก การลงทุนในภาคเอกชนและ
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตางๆ ของภาครัฐยังคงชะลอตัว สงผลกระทบตออุปสงคในตลาด
อสังหาริมทรัพย ขณะเดียวกัน แนวโนมการสงออกมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงเชนกัน เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคาหลักที่สําคัญของไทยมีแนวโนมการขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง ซึ่งอาจสง 
ผลกระทบตอเนื่องตอการสั่งซื้อปูนซีเมนตจากประเทศไทย

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในตลาดโลก
ผลการศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในตลาดโลกและในประเทศผูผลิตปูนซีเมนต

รายใหญของโลกในภูมิภาคเอเชีย ประกอบดวย จีน อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต อินโดนีเซีย และเวียดนาม  
พอสรุปไดดังนี้

- อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในตลาดโลกมีแนวโนมเติบโตตอไป ในดานปริมาณการผลิตและการ
บริโภคปูนซีเมนต โดยรวมแลวเอเชียเปนภูมิภาคที่ผลิตและบริโภคปูนซีเมนตมากที่สุดใน
ปจจุบัน และแนวโนมยังคงเปนเชนนี้ตอไป ทั้งนี้ประเทศจีนเพียงลําพังสามารถผลิต
ปูนซีเมนตเกือบถึงกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตรวมของโลก และบริโภคปูนซีเมนตเกินหนึ่งใน
สามของปริมาณบริโภครวมของโลกอีกดวย

- ปูนซีเมนตที่ผลิตไดในแตละประเทศถูกนําไปใชบริโภคภายในประเทศของตนเปนหลัก เดิมที
ปูนซีเมนตซึ่งถูกมองวาเปนวัตถุดิบที่มีน้ําหนักมาก มีความออนไหวตอความชื้น และไม
เหมาะกับการขนสงระยะทางไกล แตปจจุบันมิไดเปนเชนนั้น แมวาการขนสงทางเรือระหวาง
ภูมิภาคจะมีตนทุนการขนสงที่สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันก็ตาม แตบทบาทของ
ธุรกิจซีเมนตในเชิงพาณิชยระหวางประเทศไดเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากปริมาณการ
นําเขาและสงออกปูนซีเมนตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นโดยมีอัตราเรงเร็วขึ้นในระยะหลัง ซึ่งนํา
ไปสูขอถกเถียงกันวา ปูนซีเมนตที่ถูกสงออกไปขายยังตางประเทศมักมีราคาต่ํากวาราคาของ
ปูนซีเมนตที่ซื้อขายกันภายในประเทศเสียอีก

- ในแตละประเทศที่ทําการศึกษา พบวา สวนใหญมีการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
ในประเทศคอนขางชัดเจน กลาวคือ มีการควบรวมกิจการกันทําใหผูประกอบการผลิต
ปูนซีเมนตจํานวนนอยลง มีการลดจํานวนแรงงานลง ผูประกอบการสวนใหญหันไปใหความ
สําคัญกับประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยโดยสรางผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด ตลอดจนผนึกเอาความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนอีก
นโยบายหนึ่งที่ตองใหความดูแล

- บริษัทผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญหลายราย เชน CEMEX HEIDELBERG HOLCIM 
LAFARGE ITALCEMENTI TAIHEIYO ไดเขาไปลงทุนหรือซื้อกิจการซีเมนตในประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคเอเชียหลายแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการที่ประสบปญหาทางการเงิน 
แมวาดานหนึ่งบริษัทเหลานี้จะนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาไปปรับใชในประเทศ ชวยใหเกิด
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การจางงานและสรางรายไดใหแกคนในประเทศ ซึ่งนับไดวาเปนประโยชนตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตภายในประเทศ แตอีกดานหนึ่งคือการใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศ และจะยิ่งนาเปนหวงถาหากเปนการผลิตเพื่อสงออก นอกจากนั้น ผลกําไรบางสวนที่
ไดจากการดําเนินธุรกิจในประเทศ ยอมถูกถายโอนกลับไปยังบริษัทแมในตางประเทศแทนที่
จะนํามาสรางประโยชนในประเทศ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของไทยควรจะปรับตัวอยางไรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับสถานการณของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตโลก หากพิจารณาถึงการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ
เปนหลัก ผูประกอบการคงจําเปนที่จะตองประเมินและผลิตปูนซีเมนตในระดับที่สรางสมดุลกับความ
ตองการใชภายในประเทศ โดยไมใชเนนผลิตใหมากเพียงเพราะเหตุผลดานกําลังการผลิตที่มีอยูเกินแต
เพียงอยางเดียว ถาไมเปนเชนนั้นแลว ก็จะทําใหเกิดอุปทานสวนเกินและผลักดันใหผูประกอบการหันไป
พึ่งตลาดสงออก ทั้งๆ ที่ตองสงออกปูนซีเมนตในราคาที่ตํ่ากวาที่ควรจะเปน และการสงออกปูนซีเมนตใน
ราคาถูกก็เปรียบเสมือนเปนการขายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในราคาถูกนั่นเอง ดังนั้น ภาครัฐควรมี
บทบาทสําคัญเพื่อเขามาชวยแกไขพฤติกรรมของผูประกอบการ กลาวคือ รัฐบาลจําเปนจะตองพิจารณาวา 
ภาษีทรัพยากรหรือคาภาคหลวงที่เรียกเก็บในปจจุบันนั้นมีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตรหรือไม และ
จะตองพิจารณานโยบายการแขงขันทางการคาระหวางประเทศดวยเชนกัน เพราะประเทศตางๆ เริ่มหันมา
ใชมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีมากขึ้น อาทิ มาตรการตอบโตการทุมตลาด (anti-dumping 
measures) มาตรการลดผลกระทบจากการนําเขา (safeguard actions)

สําหรับเรื่องการดําเนินงานและการผลิต ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการคนควาวิจัย และ
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความทันสมัย เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ตลอดจนจัดระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกสซึ่งจะชวยใหบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนตนทุนคาขนสงและ
ตนทุนการสตอกสินคา และใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด

การพิจารณาแหลงทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบานที่มีศักยภาพในแงแหลงทรัพยากรและความตองการบริโภคปูนซีเมนต เชน เวียดนาม กัมพูชา 
ลาว คงเปนอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญสําหรับผูประกอบการที่มีความพรอมดานเงินทุนและเทคโนโลยี เพราะ
จะชวยขยายตลาดใหแกผูประกอบการ ลดตนทุนแรงงาน ลดตนทุนการขนสง และชะลอการใชทรัพยากร
แรภายในประเทศไทย

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมซีเมนตไทย
ปจจุบัน ตลาดปูนซีเมนตภายในประเทศไทยยังมีปญหาของโครงสรางตลาดที่มีการกระจุกตัว 

ถึงแมวาทิศทางการกระจุกตัวของโครงสรางตลาดจะมีแนวโนมลดลงตลอดชวง 10 ปที่ผานมา แตผลการ
ศึกษาที่พบกลับชี้ใหเห็นวา ผูผลิตปูนซีเมนตของไทยมีแนวโนมที่จะมีอํานาจทางตลาดมากขึ้นในการ
กําหนดราคาขายปูนซีเมนตใหสูงกวาราคาที่ควรจะเปน ในกรณีที่ตลาดมีการแขงขันสมบูรณ โดยราคาสวน
เพิ่มที่เกิดขึ้นนี้ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับต้ังแตภายหลังวิกฤตการณเศรษฐกิจในป พ.ศ 2540
โดยสัดสวนของราคาสวนเพิ่ม (Markup price) มีคาเฉล่ียโดยประมาณรอยละ 14 ของราคาปูนซีเมนต
ปอรตแลนดที่ควรจะเกิดขึ้น สําหรับปจจัยอื่นๆ ที่พบวามีผลตอการกําหนดราคาปูนซีเมนตภายในประเทศ



บทสรุปสําหรับผูบริหาร ix

ไดแก ความตองการบริโภคปูนซีเมนตในประเทศ ระดับประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใชในการผลิต และ
ราคาคาเชื้อเพลิงภายในประเทศ

อํานาจทางการตลาดที่ผูผลิตปูนซีเมนตมีภายในประเทศ นํามาซึ่งความสูญเสียตางๆ ทางสังคม 
เชน ความสูญเสียจากความไมมีประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งรวมถึงความสูญเสียจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นโยบายที่ผานมาของภาครัฐที่สนับสนุนใหผูผลิต
ปูนซีเมนตสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติในราคาที่ตํ่ากวาตนทุนที่แทจริงนั้น ไมไดเอื้อประโยชนตอ
ผูบริโภคภายในประเทศอยางที่ควรจะเปน เนื่องจากลักษณะของโครงสรางตลาดภายในประเทศที่ไมมีการ
แขงขันอยางแทจริง โดยผูที่รับประโยชนสวนหนึ่งกลับเปนผูบริโภคภายนอกประเทศที่สามารถนําเขา
ปูนซีเมนตจากประเทศไทยไดในราคาถูก ซึ่งนับวาเปนความสูญเสียที่เกิดขึ้นตอประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรธรรมชาติในราคาถูก โดยผูที่ไดรับประโยชนกลับไมใช
ผูบริโภคในประเทศไทย

สําหรับผลการพยากรณแนวโนมความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศในอีก 5 ปขางหนา พ.ศ. 
2550-2554 พบวา ราคาปูนซีเมนตในประเทศ ราคาปูนซีเมนตสงออก และปริมาณการสงออกปูนซีเมนตมี
แนวโนมสูงขึ้น โดยแนวโนมของราคาปูนซีเมนตภายในประเทศสูงขึ้นเฉล่ียรอยละ 0.36 ตอหนึ่งไตรมาส 
ราคาปูนซีเมนตสงออกสูงขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.05 ตอหนึ่งไตรมาส ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตสูงขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 0.9 ตอหนึ่งไตรมาส ในขณะที่ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศกลับมีแนวโนมลดลง
เฉลี่ยรอยละ 1.27 ตอหนึ่งไตรมาส โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศมาก
ที่สุดคือ การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ รัฐบาลมีสวนในการใชราคาปูนซีเมนตในการชวยเหลือ
เศรษฐกิจกลาวคือ ในภาวะเศรษฐกิจที่กําลังเติบโต ปูนซีเมนตซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการสงเสริมการเติบโต 
ภาครัฐจึงควรควบคุมราคามิใหมีการเปลี่ยนแปลง และหากประเทศไทยตองการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ควรมีการสงเสริมดานการสงออกทั้งนี้เพราะความตองการภายในประเทศคอนขางอิ่มตัวแลว 
อยางไรก็ตาม การสงเสริมดานการสงออกนั้นตองพิจารณาทรัพยากรที่เรามีอยูดวยวาสมบูรณพอที่จะ
พัฒนาเปนอุตสาหกรรมสงออกไดหรือไม และมีความคุมทุนหรือไม

ผลการพยากรณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศอีก 30 ปขางหนา ป พ.ศ. 2550 - 2579 
พบวา ความตองการปูนซีเมนตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 266,411 
เมตริกตันตอป หรือประมาณรอยละ 1 ตอป โดยในชวง 2 ปแรกของการพยากรณ (ป พ.ศ. 2550 และ 
2551) ความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศจะลดลง ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา อัตราการใชทรัพยากรเพื่อ
การผลิตภายในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปจากเดิมไมมากนัก

ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยควรมีการผลิตปูนซีเมนตไวใชประโยชนเองภายใน
ประเทศ เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานวัตถุดิบ เนื่องจากประเทศไทยมีแหลงหินปูนที่มีความเหมาะสมตอ 
การนํามาใชผลิตปูนซีเมนตอยางมาก และแหลงหินปูนบางแหงสามารถนํามาพัฒนาเปนแหลงวัตถุดิบได 
โดยไมสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากนัก โดยใชหลักการกําหนดกําลังการผลิตใหพอดีพอควรกับ
ปริมาณความตองการใชภายในประเทศ นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดเขตเศรษฐกิจแรหินปูนเพื่อการใช
ประโยชนจากหินปูน เพื่อใหการบริหารจัดการพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดตนทุนในการ
บริหารจัดการ ลดปญหาตอสังคม และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม การกําหนดจํานวนสัมปทานที่



x รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

เหมาะสมกับผูประกอบการแตละราย เพื่อการสรางความเปนธรรมตอผูประกอบการและตอทรัพยากร 
ธรรมชาติ รวมทั้งการกําหนดอัตราคาภาคหลวง และคาธรรมเนียมตางๆ ใหคุมคาตนทุนทางสังคมที่เกิด
ขึ้นจริง

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรมซีเมนต
การที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนตจะบรรลุตามเปาหมายดานประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความ

เปนธรรม จําเปนที่กระบวนการผลิตจะตองคํานึงถึงประเด็นสําคัญๆ เชน ประสิทธิภาพการผลิตจําเปนตอง
มีโครงสรางตนทุนการผลิตที่ตํ่า ตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กลาวคือ มีความคุมคาเมื่อพิจารณา
การสูญเสียทรัพยากรปาไมและการสูญเสียสภาพปาความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อมีการอนุญาตให
มีการทําเหมืองในพื้นที่ปา ความจําเปนที่ตองอนุรักษทรัพยากรบางสวนไวเพื่ออนาคต ความคุมคาเมื่อ
พิจารณาถึงปญหาฝุนที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง หากพบวากระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนตไดสรางผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมและสังคมทางใดทางหนึ่ง ภาครัฐจําเปนตอง
กําหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบ หรือหากระบวนการในการจายเงินชดเชยใหกับประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ หรือการจายคาชดเชยสําหรับการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม

การพิจารณาอนุญาตการขอประทานบัตรเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตในแตละครั้ง 
ตองพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ และความหลากหลายทาง 
ชีวภาพของพื้นที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในระยะยาว ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมที่
เกิดจากเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตที่ควรนํามาพิจารณารวม ไดแก ตนทุนทรัพยากรแรหินปูน 
ตนทุนทรัพยากรปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ ตนทุนการฟนฟูพื้นที่ และตนทุนสุขภาพ ตนทุน
เหลานี้จะสะทอนถึงมูลคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเหมืองหินปูนเพื่อ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ดังนั้น จึงเสนอใหมีการปรับปรุงระบบคาตอบแทนของทรัพยากรแรหินปูน  
การชดเชยทรัพยากรธรรมชาติ และการชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ดังนี้

ตนทุนทรัพยากรแร
ในสวนของมูลคาแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต ภาครัฐดําเนินการจัดเก็บคาทรัพยากรแรโดย

การจัดเก็บคาภาคหลวงแร ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 สําหรับแรหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม อัตราคาภาคหลวงเทากับรอยละ 4 ของราคาประกาศ แตเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ไดมี
การปรับอัตราคาภาคหลวงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7 ของราคาประกาศ หรือคิดเปน 5.95 บาทตอเมตริกตัน 
อยางไรก็ตาม จากผลการคํานวณคาเสียโอกาสของการใชทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
มีมูลคาประมาณ 22.77 บาทตอเมตริกตัน หรือประมาณ 3.8 เทาของอัตราคาภาคหลวงที่เก็บอยูในปจจุบัน 
จึงเห็นไดวา ปจจุบัน ผูใชทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตจายคาทรัพยากรในอัตราที่ตํ่ากวา
คาเสียโอกาสของทรัพยากร ซึ่งเปนการสงสัญญาณที่ผิดตอการพัฒนาแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม 
ปูนซีเมนตที่มากเกินไป หรืออาจมีการนําหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตไปใชเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม
ตรงตามคุณสมบัติของแร ดังนั้น จึงควรปรับอัตราคาภาคหลวงแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตให 
สอดคลองกับคาเสียโอกาสของการใชแรหินปูน โดยเสนอใหปรับขึ้นเปนรอยละ 20 ของราคาประกาศ โดย



บทสรุปสําหรับผูบริหาร xi

จะตองมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาภาคหลวงแร ตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
คาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

ภายใตพระราชบัญญัติแร กําหนดใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชเนื้อที่ในการทําเหมืองใน
อัตรา 20 บาทตอไรตอป และคาธรรมเนียมหยุดการทําเหมืองในอัตรา 20 บาทตอไรตอป จะเห็นไดวา 
กรณีมีพื้นที่สัมปทานแตยังไมดําเนินการ ผูประกอบการตองจายคาธรรมเนียมเพียงไรละ 20 บาทตอป ซึ่ง
เปนอัตราที่ตํ่ามากเมื่อพิจารณาถึงคาเสียโอกาสของพื้นที่และยังเปนการปดโอกาสของผูประกอบการราย
อื่นๆ หรือผูประกอบการบางรายมีคําขอประทานบัตรใหม ทั้งๆ ที่ยังมีพื้นที่ทําเหมืองที่ยังไมเปดใชอีกดวย
ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงระบบคาธรรมเนียมเพื่อไมใหเกิดการกักพื้นที่ กลาวคือ กรณีที่ผูประกอบการ
ตองการหยุดทําเหมืองหรือยังไมมีการเปดใชพื้นที่หลังจากไดประทานบัตรแลว เสนอใหภาครัฐจัดเก็บ 
คาภาคหลวงแรหินปูนในอัตราปกติ โดยคํานวณจากปริมาณสํารองและอายุของประทานบัตรและแบงจาย
เปนรายป โดยจะตองมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาภาคหลวงแรกรณีที่ยังไมเปดใชพื้นที่

ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากพื้นที่ศักยภาพแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตเปนภูเขาหินปูน ซึ่งมีความลาดชันสูง มี

ดินต้ืน เปนระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีพันธุพืชและพันธุสัตวเฉพาะกลุมที่สามารถดํารงชีวิตอยูใน
ระบบนิเวศภูเขาหินปูน และเปนแหลงทัศนยีภาพเนื่องจากความเปนเอกลักษณของภูเขาหินปูน พื้นที่
แหลงแรหินปูนสวนใหญอยูในเขตพื้นที่ปา โดยในพื้นที่เขตปาอนุรักษ พื้นที่อุทยาน พื้นที่รักษาพันธุสัตวปา 
ไมมีการอนุญาตใหมีการดําเนินกิจการใดๆ ยกเวนในเขตพื้นที่ปาสงวน โดยผูประกอบการจะตองขอ
อนุญาตใชพื้นที่โดยจายเปนคาธรรมเนียมการใชพื้นที่ปาสงวน 500 บาทตอไรตอใบอนุญาต (อายุ 10 ป) 
และหากพื้นที่ปาสงวนดังกลาวอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ผูประกอบการจะตองจัดทํารายงานผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมเพื่อยื่นตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับ เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการในสวนนี้มีความยุงยากและใชระยะเวลาคอนขางนาน และใน
ปจจุบันนี้การขอใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A เพื่อกิจกรรมเหมืองแรยังไมมีมาตรฐานที่ใชประกอบการพิจารณา 
ซึ่งกอใหเกิดความไมชัดเจนทั้งตอผูมีอํานาจในการตัดสินใจและผูประกอบการที่ประสงคจะขอใชพื้นที่

ในเบื้องตน จึงขอเสนอประเด็นดานผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติที่ควรพิจารณาประกอบการ
ขอใชพื้นที่แหลงศักยภาพหินปูน คือ (หนึ่ง) ทิวทัศนหรือทัศนียภาพของภูเขาหินปูน โดยการกําหนดเปน
เขตพื้นที่หรือการเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสายตาและความรูสึก
ของประชาชนที่ผานไปมาหรือที่อาศัยอยูในละแวกนั้น และ (สอง) ความหลากหลายทางชีวภาพ ในที่นี้
หมายถึงชนิดพันธุพืชและพันธุสัตวหายากในระบบนิเวศเขาหินปูน ซึ่งหากมีการสํารวจพบวามีชนิด 
พันธุพืชและพันธุสัตวหายากในระบบนิเวศเขาหินปูน ก็ควรจะตองทําการประเมินมูลคาของความ 
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกําหนดเปนคาชดเชยทรัพยากรธรรมชาติตอไป

ตนทุนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 มาตรา 55 ผูถือประทานบัตรชั่วคราวหรือผูถือประทานบัตร

ตองเสียเงินบํารุงพิเศษในอัตราไมเกินรอยละสิบของคาภาคหลวงที่ผลิตไดจากประทานบัตรชั่วคราวหรือ
ประทานบัตร โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเก็บรักษาเงินบํารุงพิเศษ เพื่อจัดสรรสําหรับ
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ใชจายในการฟนฟูพื้นที่ที่ไดใชทําเหมืองแลว การปองกันและปราบปรามการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
แร และการใชจายในการบํารุงทองถิ่นในจังหวัดที่มีการทําเหมือง พรอมกันนี้ยังไดมีการเรียกเก็บเงิน 
ค้ําประกันความเสี่ยงดานผลกระทบสิ่งแวดลอมในรูปของพันธบัตรในวงเงิน 200,000 บาทตอแปลง จาก 
ผูประกอบการเชนกัน

ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายหรือขอบังคับใดที่กําหนดใหผูประกอบการตองจายเงินประกันความ
เสี่ยงดานสุขภาพของประชาชนจากการพัฒนาแร ซึ่งปญหาดานสุขภาพไดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นําไปสูการ
เรียกรองความเปนธรรมของผูไดรับผลกระทบ ผลการคํานวณตนทุนคารักษาพยาบาลของผูปวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจของจังหวัดสระบุรีในป พ.ศ. 2549 มีมูลคาถึง 290 ลานบาทหรือเทียบเทา 5.50 บาทตอ
เมตริกตันหินปูน อยางไรก็ตาม ที่ผานมาภาครัฐมักแกไขปญหาในเชิงรับ โดยการฟนฟูพื้นที่ปนเปอน การ
จายคาชดเชยใหแกผูไดรับผลกระทบ เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมาตรการที่ชัดเจนในการ
ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน โดยกําหนดใหมีการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษมาใช
เพื่อการจัดการกับปญหาผลกระทบดานสุขภาพในพื้นที่ที่มีการทําเหมือง ครอบคลุมการเฝาระวังสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล และการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานสุขภาพและการสูญเสียชีวิต โดยผูรับผิดชอบควร
เปนหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ ซึ่งจําเปนตองมีการแกไขมาตรา 55 ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 
2510 ตอไป

แนวทางการพัฒนาแหลงหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตควรดําเนินการตามพื้นที่จังหวัดที่มีแหลง
ศักยภาพหินปูน ซึ่งพื้นที่ศักยภาพหินปูนมีการกระจายตัวอยางหนาแนนบริเวณฝงตะวันตกของประเทศ 
ต้ังแตเหนือจรดใต และบางสวนบริเวณตอนกลางและภาคเหนือฝงตะวันออกของประเทศ การพัฒนาแหลง
หินปูนในอนาคตจะตองอยูนอกพื้นที่ตองหามตามกฎหมาย เพื่องายตอการควบคุมดูแลของภาครัฐ แหลง
ผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตในอนาคตควรพิจารณาในพื้นที่ใกลเคียงกับแหลงอุตสาหกรรมซีเมนต
หลักในปจจุบันกอนเปนอันดับแรก ซึ่งไดแก จังหวัดสระบุรี นครศรีธรรมราช และลําปาง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในดานภูมิศาสตรที่สามารถใชเปนศูนยกลางการผลิตของภูมิภาคทั้งภาคกลาง ภาคใต และ
ภาคเหนือ นอกจากนี้ อาจเพิ่มเติมพื้นที่ในเขตจังหวัดที่สามารถใชเปนศูนยกลางผลิตเพื่อภูมิภาคอื่นเพิ่ม
เติม เพื่อเปนการลดคาขนสง เชน จังหวัดเลยสําหรับภาคอีสานตอนบน

หากพิจารณาเกณฑดานความเหมาะสมของปริมาณสํารองแรหินปูน การอยูนอกเขตพื้นที่ 
ตองหามตามกฎหมาย การอยูในพื้นที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในปจจุบัน และความเหมาะสมทางภูมิศาสตร
สําหรับเปนศูนยกลางการผลิตของภูมิภาค ควรพิจารณาพื้นที่ 1) อําเภอมวกเหล็ก-วังมวง จังหวัดสระบุรี 
2) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ-แกงคอย จังหวัดสระบุรี และ 3) อําเภอผาขาว-กิ่งอําเภอหนองหิน1 จังหวัดเลย 
(กรณีจังหวัดเลยจะมีขอดีในสวนของการลดตนทุนคาขนสงปูนซีเมนตภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน) เปนลําดับตนๆ ในการต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตในอนาคตกอนป พ.ศ. 2562

                                           
1 เน่ืองจากพื้นที่สวนใหญอยูในเขตลุมนํ้าชั้น 1A จึงตองดําเนินการขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1A ตอคณะรัฐมนตรี โดยจัด
ทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546)
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การมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมซีเมนต

ในปจจุบัน ภาครัฐมีบทบาทอยางมากในการเขามาคอยสอดสองดูแล ปองกัน และลดผลกระทบที่
เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนต อีกทั้งยังมีกรอบของกฎหมายซึ่งระบุถึงสิทธิและบทบาทของชุมชน 
ตลอดจนสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารที่มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง 
ชุมชน ผูประกอบการ และหนวยงานภาครัฐ ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ และการปองกันผลกระทบทางลบ อยางไรก็ตาม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยเทาที่ผานมานั้นมักกําหนดใหหนวยงานภาครัฐมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการและ
ควบคุมดูแล แตภาคประชาชนยังไมไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการเทาที่ควร ฉะนั้น ภาคเอกชน ซึ่ง 
ไดแก ผูประกอบการและผูมีสวนไดเสียจากการดําเนินธุรกิจของผูประการจําเปนตองเขามามีสวนรวมมาก
ยิ่งขึ้น

แนวทางการสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน คือ การสรางความเขมแข็งใหกับ 
ประชาชนและชุมชน โดยการใหขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของและถูกตอง ซึ่งจะตองมีการพัฒนากลไกที่
ชวยใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลและขาวสารไดมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยการสรางความ 
เชื่อมโยงและประสานงานกันระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหการสงผาน
ขอมูลขาวสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของควรจัดบริการเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิด ใชสิทธิและออกเสียงใหมากที่สุด

นอกเหนือจากบทบาทของรัฐ ผูประกอบการภาคเอกชนควรพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมและ 
บทบาทของหนวยงาน เพื่อสรางความคลองตัวในการบริหารจัดการผลกระทบ การปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก
เดิมที่เนนสรางผลประโยชนใหแกองคกรเปนหลัก ไปสูแนวคิดของการเติบโตควบคูกันไประหวาง 
ผูประกอบการกับชุมชนและผูบริโภค กระบวนการสรางเครือขายแหงความสัมพันธ (relationship 
networking) โดยมีลักษณะของความเปนหุนสวน จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหเกิดความรวมมือ
รวมใจกันระหวางผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และเปนธรรม โดย
ดําเนินนโยบายเชิงรุก กลาวคือ ผูประกอบการควรดําเนินนโยบายทางสังคมหรือชุมชนสัมพันธเชิงรุก 
(proactive community relationship management) ในลักษณะแนวดิ่ง โดยทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยลดปญหาของการมีขอมูลที่ไมเทาเทียมกันระหวางผูประกอบการกับ
ชุมชนไดในที่สุด และชวยสรางความเขมแข็งใหแกประชาชนหรือคนในชุมชนที่เกี่ยวของ และเปนการสราง
ความไววางใจระหวางกันและสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการอาศัยอยูรวมกันและการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึงความรูสึกในการเปนหุนสวนรวมกันในการวิเคราะหและแกไขปญหาของชุมชน
รวมกัน โดยมิไดต้ังอยูบนพื้นฐานที่วา เปนการสรางประโยชนเพื่อฝายใดฝายหนึ่ง แตเปนผลประโยชน 
รวมกัน
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   ขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต

1. การกําหนดทิศทางการใชทรัพยากรและพัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนตในอนาคต 15 ป
ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรม

1.1 การกําหนดกําลังการผลิตปูนซีเมนตใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม

- กําหนดใหมีการศึกษาเรื่องความตองการปูนซีเมนต โดยกําหนดโอกาสเสี่ยงเพื่อใหประเทศ
ไทยมีการลงทุนในอุตสาหกรรมซีเมนตในระดับที่ไมสูงและไมตํ่าเกินไป

- ทบทวนและประเมินความตองการใชปูนซีเมนตในประเทศใหสอดคลองกับการเติบโตของ
เศรษฐกิจเปนประจําทุก 5 ป เพื่อวางแผนการอนุญาตใชประโยชนทรัพยากรแรหินปูนอยาง
เหมาะสม และเปนกลไกของภาครัฐในการควบคุมราคาปูนซีเมนตในอนาคต

- ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการผลิตและการศึกษาความตองการของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และคํานึงถึงแผนงานโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล

- แหลงหินปูนควรอยูใกลผูบริโภคมากที่สุด เพื่อลดตนทุนของสังคมจากที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรง
(ราคาหินสูง) และทางออม (ปญหาฝุนจากการขนสงและถนนพังจากรถบรรทุกหิน)

1.2 สนับสนุนการคาเสรีและการแขงขันภายในประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

1.2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตปูนซีเมนต

- ศึกษาและกําหนดปริมาณสํารองหินปูนที่เหมาะสมและสมดุลสําหรับโรงงานผลิตปูนซีเมนต
เพื่อทําการกําหนดปริมาณแหลงแรสํารองที่เหมาะสมและเพดานสูงสุดที่จะยินยอมให
ผูประกอบการแตละรายสามารถถือครองได ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหเกิดการถือครองประทาน
บัตรที่มากเกินความตองการที่แทจริงเพราะเทากับเปนการผูกขาดทางการแขงขัน และ 
ปองกันมิใหผูประกอบการอื่นสามารถใชพื้นที่ศักยภาพนี้เพื่อการผลิตได ซึ่งเทากับเปนการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจทางหนึ่งดวย

- กําหนดพื้นที่ประทานบัตรไมใหเกินกําลังการผลิตของผูประกอบการที่มากเกินไป กลาวคือ
ในการพิจารณาใหพื้นที่ประทานบัตรไมควรเกินรอยละ 120 ของกําลังการผลิต

- ในสวนของการไดมาซึ่งประทานบัตรนั้น สงเสริมใหมีการประมูลพื้นที่ศักยภาพแร เพื่อ
สนับสนุนใหผูประกอบการที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเขามาดําเนินการได และที่สําคัญจะทํา
ใหภาครัฐสามารถไดประโยชนสูงสุดจากการประมูลดังกลาว
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1.2.2 สนับสนุนการคาเสรีในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต

- ปรับลดหรือยกเลิกอัตราภาษีนําเขาเพื่อนําไปสูการนําเขาเสรีและการสงออกเสรี เพื่อเปด
โอกาสใหประเทศไทยสามารถตักตวงประโยชนจากการผลิตและการบริโภคปูนซีเมนตไดมาก
ยิ่งขึ้น

1.2.3 ปรับบทบาทของภาครัฐเพ่ือสงเสริมการแขงขันอยางเสรี

- ยกเลิกการกําหนดใหปูนซีเมนตเปนสินคาควบคุมและยกเลิกประกาศราคาปูนซีเมนตเพื่อให 
ผูประกอบการสามารถทําการแขงขันทางราคาไดอยางเสรี และปองกันการผูกขาดจาก 
ผูประกอบการรายใหญ

- สนับสนุนใหมีการนําเขาหรือสงออกปูนซีเมนตไดอยางเสรี อาทิ ดวยการยกเลิกอุปสรรคหรือ
ขอจํากัดตางๆ ทั้งในการนําเขาหรือสงออก

1.3 เพ่ิมความโปรงใสดานขาวสารขอมูลสูสาธารณะ

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลแหลงศักยภาพแร (เขตเศรษฐกิจแร) เพื่อใหประชาชน 
ผูประกอบการเอกชน และสวนราชการตางๆ สามารถตัดสินใจเลือกทําเลที่ต้ังไดอยาง 
เหมาะสม ไมตองวิตกวาที่อยูอาศัยของตนหรือธุรกิจของตนจะมีเหมืองแรมาดําเนินการใน
บริเวณใกลเคียง และหนวยงานภาครัฐยังสามารถกําหนดยุทธศาสตรการใชพื้นที่ไดอยาง 
ถูกตองสอดคลองกับการใชประโยชนในพื้นที่

- การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ ภาครัฐควรคํานึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นดวย เชน 
การเก็งกําไรพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจแร เปนตน ดังนั้น การประกาศเขตเสรษฐกิจแรควรมี
กระบวนการดําเนินการที่รัดกุมเพื่อลดปญหาการเก็งกําไรของผูที่ทราบขอมูลลวงหนา

1.4 การมีสวนรวมของประชาชน

หนวยงานรับผิดชอบ: หนวยงานในภูมิภาค (สํานักงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)

- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และใหความคิดเห็นต้ังแตขั้นตอนการขออนุญาตประกอบ 
กิจกรรมอุตสาหกรรมซีเมนต เพื่อลดปญหาความขัดแยง

- สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังปญหาผลกระทบดาน 
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรมซีเมนต

- สนับสนุนในเรื่องของการถายทอดความรู ขอมูล ขาวสาร และองคความรูที่เกี่ยวของใหกับ
ประชาชน



xvi รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

- เปดชองทางใหประชาชนสามารถรองเรียนปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรม
ซีเมนตไดอยางรวดเร็วมายังหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง

- สงเสริมงานดานชุมชนสัมพันธของโรงงานปูนซีเมนต โดยใหมีการดําเนินการแบบไตรภาคี 
คือ ภาคครัฐ ผูประกอบการ และประชาชน

- ผูประกอบการเหมืองจัดทํารายงานคุณภาพสิ่งแวดลอมเหมืองและบริเวณโดยรอบเปนประจํา
ทุกป เพื่อรายงานใหกับประชาชนในทองถิ่นไดรับทราบ รวมถึงการจัดทําปายแสดงขอมูล
เกี่ยวกับเหมืองไวหนาเหมือง โรงโมหิน หรือโรงงาน

- ใหกระทรวงและกรมอื่นๆ เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงอุตสาหกรรม เขามามีสวนรวมในการกําหนดเขตเศรษฐกิจแรที่จะยินยอมใหมีการ
นํามาใชประโยชนใหเหมาะสมกับแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศและทิศทาง
การเจริญเติบโตของประเทศ และทบทวนและแกไขกฎระเบียบที่ไมอํานวยความสะดวกใน
การประกอบอุตสาหกรรมหินปูนและแหลงแรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติกับการรักษาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน

2. ความสมดุลระหวางการนําทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตมาใชกับการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับที่สังคมยอมรับได ตามมาตรฐานสากล

2.1 จัดลําดับความสําคัญของแหลงวัตถุดิบและกําหนดเขตศักยภาพทรัพยากรแร

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

- สํารวจจัดทําฐานขอมูลแหลงหินปูนทั่วประเทศใหสมบูรณ โดยเฉพาะแหลงหินปูนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการผลิตปูนซีเมนต

- จัดลําดับความสําคัญของพื้นที่เขตศักยภาพทรัพยากรแรที่เหมาะสมตอการขยายตัวของ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต โดยมีเกณฑการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของแหลงวัตถุดิบและ
เขตศักยภาพทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตแบงออกเปน 3 กลุม (ดูตาราง)

- จัดเก็บคาธรรมเนียมเฉพาะ (คาชดเชย) โดยจัดเก็บคาการใชพื้นที่ปาที่สะทอนคุณคา
ประโยชนของพื้นที่ปา สําหรับกรณีที่พื้นที่ศักยภาพแหลงแรอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A แต
พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่ไมมีความเปนปาที่สมบูรณ ก็สามารถยกเวนภาษีดังกลาวได
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- ทบทวนเกณฑการกําหนดพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A ใหมตามหลักวิทยาศาสตรเพื่อใหพื้นที่ที่กําหนด
เปนพื้นที่ลุมน้ําที่แทจริง ทั้งนี้เพราะภูเขาหินปูนทั้งหลายจะมีความลาดชันสูงแมจะมีขนาดเล็ก
และอยูโดดเดี่ยวกลางที่ราบ

- จัดลําดับความสําคัญของแหลงวัตถุดิบและกําหนดเขตศักยภาพทรัพยากรแรทุก 10 ป โดยให
หนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการ ไดแก กรมทรัพยากรธรณี สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม องคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

- ใหมีการศึกษาโครงการนํารองเพื่อกําหนดเขตเศรษฐกิจแร โดยนําเกณฑการพิจารณา 
จัดลําดับความสําคัญของแหลงวัตถุดิบและเขตศักยภาพทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต มาใชในภาคปฏิบัติ เพื่อเปนรูปธรรม ในพื้นที่มีการดําเนินกิจการเหมืองอยูในปจจุบัน
และในพื้นที่ใหม

- ใหมีการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในเขตศักยภาพทรัพยากรแรใน
ภาพรวม และใหมีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาเขตเศรษฐกิจแรภายใตคณะกรรมการ 
สิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยใหคณะทํางานเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการศึกษา 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการกําหนดเขตเศรษฐกิจแร

- ใหนําเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมมาใชเพื่อจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของเขต
เศรษฐกิจแร และใหมีการดําเนินการในรูปแบบของเงินทุนหมุนเวียน เมื่อสามารถประกาศเขต
เศรษฐกิจแรไดแลวใหทําการเรียกเก็บเงินคาจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากผูประกอบการที่ไดประทานบัตรในเขตเศรษฐกิจแรเปนรายๆ ตามสัดสวนของปริมาณ 
หินปูนในพื้นที่ประทานบัตรตอปริมาณหินปูนรวมในเขตเศรษฐกิจแร เพื่อเปนการจายชดเชย
เงินคืนใหกับเงินทุนหมุนเวียนนี้ใหมีความมั่นคงในระยะยาวตอไป

- ใหการบริหารกิจกรรมการระเบิดเหมืองหินหรือกิจกรรมการผลิตปูนซีเมนตในเขตเศรษฐกิจ
แร เปนการดําเนินงานโดยเนนภาพรวมของพื้นที่เปนหลัก (Site Base) มากกวาเปนการ
บริหารแบบเปนรายโครงการหรือเปนรายผูประกอบการ (Project Base) ทั้งนี้ การบริหารงาน
โดยเนนภาพรวมของเขตเศรษฐกิจแรอาจครอบคลุมกิจกรรมตางๆ เชน การเรียกเก็บเงินจาก
ผูประกอบการเพื่อนําไปสูการดําเนินงานดานการฟนฟูพื้นที่รวมกันภายใตวิธีการเดียวกัน
หรือใหมีการกํากับควบคุมผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจแรอยางเครงครัด เปนตน



เกณฑการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของแหลงศักยภาพแรหินปูน
กลุมที่ 1 ปจจัยที่มีความสําคัญสูง เงื่อนไข หนวยงานรับผิดชอบ

1. อยูนอกพื้นที่ตองหามตามกฎหมาย ตองผานเกณฑ กรมทรัพยากรธรณี

2. คุณภาพแรเหมาะสม (CaCO3 >  90%) ตองผานเกณฑ กรมทรัพยากรธรณี
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3. ความพรอมทางสังคมโดย อปท. ในพื้นที่ให
ความเห็นชอบ

ตองผานเกณฑ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

กลุมที่ 2 ปจจัยที่มีความสําคัญตอสวนรวม เงื่อนไข**
ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ไมผานเกณฑ
คะแนน 5 4 3 2 1 0

4. สัดสวนอุปสงคตอกําลังการผลิตปูนซีเมนต 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 =< 0.5 กรมทรัพยากรธรณี

5. การใชพื้นที่ลุมน้ํา 1A 1B และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ไมอยูในเขตลุมน้ําชั้น
1A หรือ 1B ไมมีผล
กระทบทีส่าํคญัตอ

ทัศนียภาพ
สิ่งแวดลอมกายภาพ

หรือสิ่งแวดลอม
ชีวภาพ โดยมีแผน
การฟนฟูเพื่อรักษา
สภาพแวดลอมให

สวยงาม

อยูในเขตลุมน้ําชั้น
1A หรือ 1B ไมมีผล
กระทบที่สําคัญตอ

ทัศนียภาพ
สิ่งแวดลอม

กายภาพ หรือ
สิ่งแวดลอมชีวภาพ
โดยมีแผนการฟนฟู

เพื่อรักษาสภาพ
แวดลอมใหสวยงาม

อยูในเขตลุมน้ําชั้น 1A
หรือ 1B มีผลกระทบตอ

ทัศนียภาพหรือมีผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
กายภาพเล็กนอย และ
สามารถดําเนินมาตร
การปองกันผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม
ชีวภาพโดยมีแผนการ
ฟนฟูเพื่อรักษาสภาพ
แวดลอมใหสวยงาม

อยูในเขตลุมน้ําชั้น
1A หรือ 1B มีผล
กระทบตอแหลง

กําเนิดตนน้ํา
ลําธาร ทัศนียภาพ

มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมกาย
ภาพหรือชีวภาพ
ในระดับปานกลาง

อยูในเขตลุมน้ําชั้น
1A หรือ 1B มีผล
กระทบตอแหลง

กําเนิดตนน้ํา
ลําธารทัศนียภาพ
มีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมกายภาพ
หรือชีวภาพที่เปน
การสูญเสียอยาง

มีนัยสําคัญ

มีผลกระทบทาง
ทัศนียภาพที่สําคัญ
มีผลทําใหเกิดการ

สูญพันธุของสัตวปา
หรือพรรณพืช หรือ
นําไปสูการทําลาย
ระบบนิเวศที่สําคัญ

อยางถาวร

- กรมทรัพยากรธรณี
- กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร

- สํานักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

กลุมที่ 3 ปจจัยที่มีความสําคัญระดับโครงการ เงื่อนไข
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6. การวิเคราะหความคุมคา โดยศึกษาปริมาณสํารองแร
แนวโนมราคา ตนทุนการผลิต ตนทุนทางสังคม(สุขภาพ)
และความเสี่ยง

ตองมีความคุมคา - กรมทรัพยากรธรณี
- กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร

หมายเหตุ:  * จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงงานผลิตปูนซีเมนต (โรงงานเขาวง โรงงานทาหลวง จังหวัดสระบุรี)
** คาคะแนนรวม คือ ผลคูณของคะแนนของปจจัย 4 และ 5 :คะแนนรวม 16-25 อนุมัติเปนเขตเศรษฐกิจแร; 9-15 พิจารณาขอมูลเพิ่มเติม; 0-8 ไมผานการอนุมัติเปนเขตเศรษฐกิจแร
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2.2 ปรับระบบสัมปทานดานระยะเวลาและขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- กําหนดพื้นที่สัมปทานควรมีการกําหนดเขตสัมปทานในรูปของเขตการพัฒนาแหลงแร และ
เขตความรับผิดชอบซึ่งควรครอบคลุมพื้นที่ที่กวางกวาพื้นที่สัมปทานที่ผูประกอบการไดรับ 
คือ กําหนดเขตรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทําเหมืองและพื้นที่บริเวณใกลเคียงโดยรอบในรัศมี 
3 กิโลเมตร

- ขยายกรอบระยะเวลารับผิดชอบใหยาวขึ้นกวาอายุประทานบัตร คือ หลังจากหมดอายุ
ประทานบัตร (25 ป) แลวใหผูประกอบการดูแลรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
เหมืองตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป

2.3 ปรับปรุงระบบตอบแทนและชดเชยการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- ปรับโครงสรางคาภาคหลวงสําหรับการใชทรัพยากรหินปูน เพื่อใหสะทอนคาเสียโอกาสของ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางแทจริง เปนอัตรารอยละ 20 ของราคาประกาศ

- ใหจัดเก็บคาภาคหลวงแรหินปูนจากผูประกอบการที่ยังไมเปดใชพื้นที่ โดยคํานวณจาก
ปริมาณสํารองและอายุของประทานบัตรและแบงจายเปนรายป

- ใหพิจารณาจายคาชดเชยทรัพยากรธรรมชาติ ใน 2 ดาน ดังนี้

ก) ทิวทัศนของภูเขาหินปูน ใหทําการแกไขกฎเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อให
สามารถบังคับใหมีการทําเหมืองหินจากดานในออกขางนอก ทั้งนี้เพื่อใหการทําเหมือง
หินไมอุจาดตาสําหรับผูที่สัญจรไปมา กลาวคือ ตองอนุญาตใหพื้นที่ทําเหมืองกวางพอ

ข) ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหากพบวามีชนิดพันธุพืชและสัตวหายากในระบบนิเวศ
เขาหินปูน ก็ควรทําการประเมินมูลคาของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกําหนดเปน
คาชดเชยทรัพยากรธรรมชาติตอไป

- เพิ่มขอบเขตการใชเงินบํารุงพิเศษเพื่อจัดการกับปญหาผลกระทบดานสุขภาพในพื้นที่ที่มีการ
ทําเหมืองการเฝาระวังสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการชดเชยผูไดรับผลกระทบดาน 
สุขภาพและการสูญเสียชีวิต

- ใหจัดสรรเงินบํารุงพิเศษในเขตเศรษฐกิจแรมาใชเพื่อบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ปกครองในเขตเศรษฐกิจแร ถึงแมวาในพื้นที่นั้นไมมีโรงงานปูนซีเมนตหรือเหมืองหินต้ังอยู
ก็ตาม



xx รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

3. การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตในดานการ
ใชทรัพยากรแร

3.1 การขอประทานบัตรในเขตเศรษฐกิจแรหินเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม

- เรงรัดกระบวนการขอประทานบัตรในเขตเศรษฐกิจแร โดยมีการกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน 
กลาวคือ ภาครัฐตองประกาศผลการขอประทานบัตรภายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือนหลังจาก
วันยื่นขอประทานบัตร หากไมสามารถอนุมัติไดภาครัฐตองปฏิเสธผูยื่นขอโดยมีเหตุผล
ประกอบที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหผูประกอบการรายอื่นยื่นขอสัมปทานในพื้นที่เดียวกันไดตอไป

- ควรกําหนดเขตเศรษฐกิจแรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการทั้งทางดานการลดตนทุน
การผลิตของผูประกอบการเองและเปนการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมไปในตัวดวย
เมื่อมีการประกาศเขตเศรษฐกิจแรโดยคณะรัฐมนตรีแลว ผูประกอบการที่ดําเนินการอยูในเขต
เศรษฐกิจแรควรสามารถทําการตออายุประทานบัตรที่หมดอายุแลวไดโดยไมตองทําการขอ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีก ซึ่งเทากับเปนการลดขั้นตอนการพิจารณา ทําใหตนทุนในการ
บริหารจัดการลดลง

- ใหมีระบบการจัดการในรูปของนิคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเพื่อชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และงายตอการกํากับดูแลโดยภาครัฐ

3.2 สงเสริมการพัฒนาแหลงวัตถุดิบและการลงทุนในภูมิภาค

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม

- กรมทรัพยากรธรณี และหนวยงานการคาตางประเทศ เชน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ควรดําเนินโครงการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
กลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อรวมสํารวจปริมาณ
สํารองและคุณภาพหินในพื้นที่ศักยภาพ

- รัฐบาลไทยทําขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในการขยายฐานการลงทุนอุตสาหกรรมซีเมนต 
โดยการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของเงินตอบแทนการลงทุน กับการจางงานและการกระจาย 
รายไดของประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะในประเทศที่มีศักยภาพดานแหลงทรัพยากรแรและมี
ความตองการบริโภคปูนซีเมนต
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- เปดเสรีทางการคา อาทิ การยกเลิกการคุมครองอุตสาหกรรมซีเมนตจากภาษีขาเขา โดยการ
ลดอัตราภาษีนําเขาเพื่อเปนการเปดเสรีทางการคาของอุตสาหกรรมซีเมนต เพื่อชวยการ 
นําเขาและสงออกปูนซีเมนตในกรณีปูนซีเมนตขาดตลาดหรือลนตลาด

- สงเสริมใหผูประกอบการซีเมนตไทยมีการลงทุนในประเทศในแถบภูมิภาคไมวาจะเปนดาน
การพัฒนาแหลงวัตถุดิบ การลงทุนการผลิตปูนซีเมนต ในประเทศเพื่อนบานที่มีศักยภาพดาน
แหลงทรัพยากรและมีความตองการบริโภคปูนซีเมนต เชน เวียดนาม กัมพูชา ลาว

3.3 สงเสริมการคนควา วิจัย

หนวยงานรับผิดชอบ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- สงเสริมใหมีการคนควา วิจัย เทคโนโลยี แนวทางการบริหารจัดการ ในลักษณะของการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมซีเมนต หรือ สถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมซีเมนต เพื่อใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมซีเมนต โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม

- สงเสริมใหมีการศึกษาเพื่อจัดระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสที่ชวยลดตนทุนการผลิตและ
สงเสริมการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

- สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development) ใหครอบคลุมกิจกรรม
ตนน้ําและปลายน้ําดวย (upstream and downstream industries)

  กรรมวิธีการทําเหมืองแรที่สงผลตอสภาวะแวดลอมนอยที่สุด

การทําเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตนั้นจัดเปนกิจกรรมที่มีผลกระทบตอโดยตรงตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจะมีผลกระทบมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน สภาพ
ธรรมชาติของเหมือง ลักษณะที่ต้ังของเหมือง ลักษณะธรณีวิทยา วิธีการทําเหมือง เทคโนโลยีในการทํา
เหมือง เนื่องจากเหมืองหินปูนจัดอยูในประเภทการทําเหมืองบนดิน (Surface Mining) ในลักษณะเหมือง
หาบซึ่งทํากันแพรหลายมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งทําใหเกิดการทําลายสภาพภูมิประเทศเปนบริเวณ
กวาง ทั้งในสวนที่เปนภูเขาหรือบริเวณหนาดิน และเมื่อหยุดการทําเหมืองแลวจึงมักปรากฏสภาพ 
ภูมิประเทศที่เปนเวาแหวง เปนหลุมบอขนาดใหญ สงผลใหพื้นที่เกิดการเสื่อมโทรมพังทลาย กลายเปน 
พื้นที่เสี่ยง และอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขางเคียง

ดังนั้น ผูประกอบการจึงจําเปนที่จะตองมีแนวทางการฟนฟูพื้นที่ในการทําเหมืองหินปูนเพื่อ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ตลอดอายุการทําเหมือง เพื่อปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดทํา
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แผนการฟนฟูพื้นที่ทําเหมืองจะตองกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ผูรับผิดชอบ และงบประมาณที่เพียงพอ  
ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการฟนฟู คือ เพื่อการใชพื้นที่เหมืองใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมเกิด 
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสังคม และสามารถฟนฟูพื้นที่ใหกลับมามีสภาพใกลเคียงสภาพเดิมที่สุด

แนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

ความตองการใชปูนซีเมนตที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สงผลใหอัตราการผลิตเพิ่มสูง
ขึ้น ซึ่งกิจกรรมตางๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตไมอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 
อยางไรก็ตาม ผลกระทบตางๆ สามารถลดใหอยูในระดับตํ่าตามแนวทาง ดังตอไปนี้

1. ผลกระทบดานฝุนละออง สามารถแบงตามกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมดังตอไปนี้

กิจกรรมบริเวณหนาเหมืองหิน ประกอบดวย การเจาะระเบิด การระเบิดหนาเหมือง และการขนสง
หินบริเวณหนาเหมือง มีแนวทางการลดผลกระทบฝุนละอองจากกิจกรรมเหลานี้ ดังนี้

- ขั้นตอนการเจาะระเบิด ควรมีการติดต้ังถุงกรองฝุนตามจุดบริเวณที่ฝุนถูกพา และหมั่นตรวจตรา 
เปลี่ยนถุงกรองอยูเสมอ นอกจากนี้ผูปฏิบัติควรสวมหนากากปองกันฝุนตลอดเวลา

- ขั้นตอนการระเบิด ควรมีการวางแผนและออกแบบการทําเหมืองใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
และควรเลือกการทําเหมืองแบบขั้นบันได

- ขั้นตอนการขนสงหินบริเวณหนาเหมือง ควรจํากัดความเร็วรถไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมงฉีด
พรมน้ําลงบนกองดินกอนตักหินลงสูรถบรรทุก กําหนดเสนทางขนสงที่ชัดเจน พรอมทั้งฉีดพรมน้ําตาม 
เสนทางเหลานั้น เชนเดียวกับบริเวณหนาเหมือง และโรงโมเปนประจํา

นอกจากนี้เสนทางขนสงจากหนาเหมืองสูโรงโมหินควรไดรับการปรับปรุงอยูตลอดเวลา พรอมกับ
พรมน้ําและสารเคมีที่ชวยใหฝุนจับประสานตัว ปลูกตนไมในบริเวณเหมืองและเสนทางขนสง พรอมกับปด
คลุมรถบรรทุกใหมิดชิดตลอดการขนสง

กิจกรรมบริเวณโรงโมหิน ขั้นตอนการบดยอยหินในโรงโมหินกอใหเกิดผลกระทบดานฝุนละออง
เปนอยางยิ่ง โดยแนวทางลดปญหา ดังนี้

- การถายเทหินลงสูยุงรับหิน ควรสรางผนังกั้นดานขางขอบยุงรับหิน พรอมกับติดต้ังระบบสเปรย
พนน้ําเพื่อปองกันฝุนฟุงกระจาย และควรเติมสารจําพวกพอลิเมอรที่เหมาะสมฉีดพรมเพื่อปองกันและลด
การอุดตันของหัวฉีด นอกจากนี้การติดต้ังตะแกรงสั่น (Vibrating Grizzly) เพื่อคัดแยกดินที่ติดมากับหิน
กอนเขาสูปากโมสามารถชวยลดปริมาณฝุนไดระดับหนึ่ง

- เครื่องจักรบดยอยหิน ควรดําเนินการภายในอาคารทึบ และติดต้ังระบบจํากัดฝุนระบบเปยก เชน 
หอสเปรยน้ํา (wet scrubber) หรือระบบรวบรวมฝุนแหงแบบตางๆ ซึ่งอาจนําไปใชประโยชนดานอื่นตอไป

- ตะแกรงคัดขนาดหิน ออกแบบใหมีชวงชักสั้นและความถี่ตํ่า พรอมทั้งติดต้ังระบบควบคุมและ
รวบรวมฝุน
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- สายพานลําเลียง  มีเครื่องดักจับฝุน โดยเฉพาะจุดเปลี่ยนระดับสายพานและจุดเชื่อมตอ พรอม
ติดต้ังหัวฉีดละอองน้ําบริเวณปลายสายพาน

กิจกรรมในโรงงานผลิตปูนซีเมนต ประกอบดวยกระบวนการบดยอยหินใหเปนผงกอนลําเรียงสู
อาคารเก็บซึ่งดําเนินการภายใตอาคารปด กอนนําเขาสูหมอเผาที่เปนขั้นตอนกอใหเกิดฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 15 ไมครอนเปนปริมาณสูง จึงควรติดต้ังเครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิต และเครื่องดักฝุนแบบถุงกรอง 
และทําความสะอาดบริเวณโรงงานเปนประจํา

กิจกรรมการขนสงผลิตภัณฑ ในสวนของหินกอสรางควรมีผาใบคลุมอยางมิดชิด และวิ่งดวย
ความเร็วไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง สําหรับการขนสงปูนซีเมนตซึ่งมักจะบรรจุถุงและภาชนะขนาดใหญ 
ก็ควรมีการปดคลุมกระบะรถบรรทุกอยางมิดชิดเชนกัน พรอมทั้งสรางหลุมลางลอรถบรรทุกเพื่อลดปริมาณ
ฝุนที่ติดลอ และดําเนินการดูดฝุนตามถนนหลวง โดยเฉพาะไหลทางที่รถบรรทุกผลิตภัณฑใชเปนประจํา

2. ผลกระทบดานเสียงและการสั่นสะเทือน ผลกระทบดานนี้จะเกิดกับกิจกรรมบริเวณหนาเหมือง
หินเปนสวนใหญ เนื่องจากการเจาะระเบิด และการระเบิดดําเนินการในพื้นที่เปด ดังนั้นการลดผลกระทบ
จากเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมดังกลาวสามารถดําเนินการโดยออกแบบการทําเหมืองแบบ 
ขั้นบันได พรอมทั้งใชการจุดชนวนระเบิดแบบหนวงเวลา

3. ผลกระทบดานคุณภาพน้ํา น้ําที่ถูกปลอยออกจากกระบวนการทําเหมืองหินปูน และโรงงาน
ผลิตปูนซีเมนต อาจสงผลกระทบตอแหลงน้ําของชุมชนได ดังนั้นจึงควรติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้น 
และบอพักน้ําที่ผานการบําบัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพ พรอมทั้งนําน้ําดังกลาวกลับเขาสูกระบวนการของ 
โรงงาน หรือเหมืองตอไป

การฟนฟูพื้นที่จากการใชทรัพยากรในอุตสาหกรรมซีเมนต

แหลงหินปูนในประเทศสวนใหญดําเนินการแบบเหมืองหาบบนดิน ซึ่งมีการทําลายสภาพ 
ภูมิประเทศเปนบริเวณกวางทั้งพื้นที่ภูเขาและหนาดินพื้นราบ มักทําใหเกิดลักษณะภูมิประเทศที่เวาแหวง
และหลุมบอขนาดใหญ หลังจากกิจกรรมเหมืองสิ้นสุดลงหากมีการละเลยทิ้งรางไวจะทําใหเกิดผลกระทบ
ตามมาในดานตางๆ เชน การเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมและน้ํา การพังทลายของพื้นที่และหนาดิน  
ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนฟนฟูต้ังแตเริ่มดําเนินการทําเหมือง เพื่อใหการฟนฟูพื้นที่กลับมาใกลเคียงกับ
สภาพเดิมมากที่สุด ดังนี้

1. ในการจัดทําแผนการฟนฟูพื้นที่เหมืองแร ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการ
ฟนฟูใหชัดเจน พรอมกําหนดบุคคลรับผิดชอบในการสั่งการและสนับสนุน โดยจะตองต้ังงบประมาณอยาง
เพียงพอตลอดการดําเนินการ

2. การจําแนกพื้นที่ฟนฟู โดยการศึกษารวบรวมขอมูลและแผนการทําเหมือง สํารวจสภาพพื้นที่
จริงกอนการจําแนกพื้นที่ เพื่อวิเคราะหจําแนกพื้นที่ที่ควรไดรับการดูแลพิเศษ และกําหนดขั้นตอนการ 
ฟนฟูและวิธีการที่เหมาะสมตามแตศักยภาพการใชประโยชนของพื้นที่เหลานั้น
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3. วิธีการฟนฟูพื้นที่เหมืองหินปูน ซึ่งพื้นที่ใชประโยชนมักเกิดการสูญเสียสภาพภูมิประเทศจาก
ธรรมชาติเดิม จึงควรประยุกตวิชาการภูมิสถาปตยเพื่อปรับพื้นที่สําหรับฟนฟู โดยพื้นที่สําคัญควรไดรับ
การฟนฟูไดแก

บริเวณหนาเหมือง ควรดําเนินการปรับหนาเหมืองใหมีเสถียรภาพมากขึ้น ปรับลดความชันหนา
เหมือง โดยมีการเตรียมการลวงหนากอนสิ้นสุดการทําเหมือง อาจใชดินและเศษดินเปนวัสดุถมกลับหนา
ประมาณ 0.5 เมตรกอนปลูกตนไมคลุมดิน สําหรับหนาเหมืองที่ไมมีพื้นที่และวัสดุถมกลับจํากัดอาจวาง
แผนการระเบิดเพื่อปรับระดับในบางจุดและปรับลักษณะภูมิประเทศพรอมปลูกตนไมใหเหมาะสมตอไป 
โดยลักษณะธรรมชาติและการวางตัวของชั้นหินจะเปนตัวกําหนดในการปรับสภาพหนาเหมืองใหเขากับ
สภาพแวดลอม

บอเหมืองที่มีน้ําขัง ซึ่งมีศักยภาพเปนแหลงกักเก็บน้ําเพื่อใชประโยชนดานตางๆ เชน แหลงน้ํา
สํารอง พื้นที่สันทนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือพื้นที่ปาในการอาศัยของสัตวปา โดยการปรับแตงภูมิทัศน
ควรพิจารณาความเหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนขางเคียงดวย

กองดินนอกบอเหมือง เหมืองหินปูนสวนใหญจะไมมีปญหาดานนี้มากนัก โดยกองดินประกอบ
ดวยดิน หินที่ถูกขุดออกในระหวางการดําเนินการ ซึ่งสวนใหญเปนชั้นเปลือกดิน ซึ่งสามารถใชเปนวัสดุถม
กลับบอเหมือง แตถาพื้นที่ไมเหมาะสมอาจตองมีการขนกองดินไวนอกเหมือง โดยตองมีการคํานวณ
ปริมาณดิน กําหนดตําแหนงและออกแบบรูปรางลักษณะของกองดิน พรอมแผนการฟนฟูกอนที่จะดําเนิน
การขุดขนดิน นอกจากนี้สามารถใชกองดินเปนแนวบดบังภูมิทัศนขณะทําเหมือง และควรจัดการระบบ 
การไหลของน้ําและตะกอนบริเวณกองดินที่เหมาะสมตอไป

แนวทางปฏิบัติและแผนการฟนฟูพื้นที่ทําเหมือง

1. เตรียมเสนอแผนการฟนฟูกอนทําเหมือง และเริ่มดําเนินการตั้งแตเริ่มกระบวนการทําเหมือง
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บทที่ 1
บทนํา

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ จากการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1–9 ที่ผานมา  
ทําใหประเทศไทยเปลี่ยนสถานะจากการผลิตภาคเกษตรสูการผลิตภาคกึ่งเกษตรอุตสาหกรรม และ 
ภาคบริการ โดยมีการขยายตวัดานเศรษฐกจิ และการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานอยางตอเนือ่ง นอกจากนี ้
ภูมิภาคเอเชียยังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องดวยเชนกัน สงผลใหอุปสงคการใชปูนซีเมนต
เพิ่มมากขึ้น จึงมีการสงออกปูนซีเมนตในปริมาณมาก เปนเหตุใหมีการใชทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนตผลิตปูนซีเมนตสูงขึ้นตามไปดวย ประกอบกับขอจํากัดในเรื่องพื้นที่ศักยภาพหินปูนในเขตพื้นที่
อนุรักษ และเขตลุมน้ําสําคัญของประเทศ กิจกรรมระเบิดหินที่สรางผลกระทบดานมลพิษทางอากาศใน 
พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวสูง รวมถึงการบริหารจัดการที่ยังจําเปนตองการการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ 
ทําใหการจัดหาทรัพยากรแรเพื่อปอนอตุสาหกรรมซเีมนตประสบปญหาความยากลําบาก และอาจเกดิการ
ขาดแคลนขึน้ในอนาคตอนัใกลได อกีทัง้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งใชเปนกรอบ
กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในชวง พ.ศ. 2550-2554 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ
ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 
เพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน การปองกันความเสียหายของระบบนิเวศที่ไม
สามารถฟนคืนกลับมาได โดยสงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวม

ทั้งนี้ การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน จาํเปนตองผนวกรวมทัง้มติิ
ดานเศรษฐกจิเพือ่สนองตอการขยายตวัของอตุสาหกรรมปนูซเีมนต มติิดานการใชทรพัยากรธรรมชาตอิยาง
ยัง่ยนื และมติิดานความเปนธรรมในสงัคม เพือ่ใหเกดิความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กับการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการยอมรับ
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนสูมาตรฐานสากล

ดงันัน้ การจดัทาํแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรแรเพือ่อตุสาหกรรมซเีมนตครัง้นี ้จงึไดผนวก 3 
มติิดังกลาวขางตน เพือ่นาํไปสูระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรแรเพือ่อตุสาหกรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ ยัง่ยนื 
และเปนธรรม โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่ประเมินภาพรวมทรัพยากรแรในอุตสาหกรรมซีเมนต และจัดทําแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรแรเพือ่อตุสาหกรรมซเีมนตทีน่าํไปสูแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพือ่
อตุสาหกรรมซเีมนตทีส่มดุลระหวางการอนุรักษ การใชประโยชน และไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย

ขอบเขตการศึกษาในการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพือ่อตุสาหกรรมซเีมนต 
ประกอบดวย 3 สวน (รปูที ่1.1) ดงันี้



2 รายงานฉบับสมบูรณ  “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

รูปที่ 1.1 การศึกษาการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต

ขอมูลทรัพยากรแรท่ีใชใน
อุตสาหกรรมซีเมนต ขอมูลการมีสวนรวมขอมูลผลกระทบ

ดานส่ิงแวดลอม
กา

รป
ระ
มว

ลผ
ลข

อม
ูล

ขอมูลดานเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรแรในอุตสาหกรรมซีเมนต

การพัฒนาและการ
ขยายตัวของภาค

อุตสาหกรรมซีเมนต

กําลังการผลิต/
ตําแหนงที่ต ั้งโรงงาน

ที่เหมาะสม

ราคาและตนทุน
ของภาคอุตสาหกรรม

ซีเมนต

ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานฝุน/ตนทุนสุขภาพ

การสูญเสียพื้นที่ปา/
ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

ภาคประชาชน

องคกรที่เก่ียวของ

ขอเสนอแนะจากการสัมมนา
ระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1

กา
รว

ิเค
รา

ะห
ขอ

มูล

ผลการศึกษาวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรแรเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต

ผลการศึกษาวิเคราะหสถานภาพ
ทรัพยากรแรเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต

ผลการศึกษาวิเคราะหเชิงกฎหมาย
และองคกรท่ีเก่ียวของ

ขอเสนอแนะจากการสัมมนา
ระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2

ผลการศึกษาวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร
เพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต

รางแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต

กา
รจ
ัดท

ําแ
นว

ทา
งก

าร
บริ

หา
รจ
ัดก

าร
ฯ

ขอเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต

ตนทุนทรัพยากรแร
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สวนที่หนึ่ง การประมวลผลขอมูล โดยการรวบรวมขอมูลดานเศรษฐศาสตรทรัพยากรแรที่ใชใน 
อตุสาหกรรมซเีมนตทัง้ในประเทศ และตางประเทศ ขอมลูผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจาก
อุตสาหกรรมซีเมนตทั้งดานสุขภาพและการฟนฟู กฎหมายและกฎระเบียบที่ 
เกี่ยวของการบริหารจัดการทรัพยากรแรในอุตสาหกรรมซีเมนต

สวนทีส่อง การวเิคราะหขอมลูทรพัยากรแรเพือ่อตุสาหกรรมซเีมนต ประกอบดวย (หนึง่) การวเิคราะห
เศรษฐศาสตรทรพัยากรแรทีใ่ชในอตุสาหกรรมซเีมนต ไดแก โครงสรางอุตสาหกรรม
ซีเมนตในประเทศ โครงสรางอุตสาหกรรมซีเมนตตางประเทศ แนวโนมการขยายตัว
ของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซีเมนต การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ซีเมนต ราคาและตนทุนของภาคอุตสาหกรรมซีเมนต กําลังการผลิตปูนซีเมนตที่
เหมาะสม และตําแหนงที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตที่เหมาะสม (สอง) การวิเคราะห
ดานผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต ไดแก ตนทุนทรัพยากรแรหินปูน ตนทุนผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
และการชดเชยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (สาม) การ
วิเคราะหเชิงกฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมของประชาชนและ
องคกรที่เกี่ยวของ

สวนทีส่าม การจดัทาํแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต โดยนํา 
ผลการวิเคราะหในสวนที่หนึ่งและสอง รวมทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจาก
การจัดประชุมระดมความคิดเห็น “(ราง)แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่อ
อุตสาหกรรมซีเมนต” มาประมวลผลเพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต

แนวทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 3 แนวทาง คือ

1) การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต การพยากรณความ
ตองการปูนซีเมนตในอนาคต การศึกษาโครงสรางตนทุนและกําไรสวนเพิ่มของปูนซีเมนต 
เพื่อใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตในอนาคต

2) การวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตโดยคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรมซีเมนต การคํานวณตนทุนการใชทรัพยากรแร ตนทุนผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่
ศักยภาพแหลงแร เพื่อใชในการกําหนดแนวทางการจัดทําระบบตอบแทนและการชดเชยการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

3) การวิเคราะหเชิงกฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของ บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนและ
องคกรที่เกี่ยวของตอภาคอุตสาหกรรมซีเมนต เพื่อใชในการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมที่
เหมาะสม
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บทที่ 2
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนา
ประเทศ โดยเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องมาจากอุตสาหกรรมเหมืองแรเพราะวัตถุดิบหลักที่ใชสวนใหญไดมา
จากการทําเหมืองแร อาทิ หินปูน หินดินดาน ยิปซัม แรเหล็ก ดินลูกรัง และดินเหนียว และที่สําคัญ 
ปูนซีเมนตเปนปจจัยการผลิตหลักของอุตสาหกรรมกอสรางที่ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยากรที่มีอยู  
จึงนับไดวาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ

การศึกษาในบทนี้ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ไดแก ประเด็นที่หนึ่ง วิวัฒนาการของ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย ไดแก ประวัติความเปนมา นโยบายรัฐบาล และสถานการณอุตสาหกรรม 
ปูนซีเมนต ประเด็นที่สอง โครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศไทย ไดแก ผูผลิต ขนาดและแหลง
ที่ต้ังโรงงาน กรรมวิธีการผลิต ชนิดของผลิตภัณฑ วัตถุดิบ อุปสงคและอุปทานปูนซีเมนต และประเด็น 
ที่สาม โครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในตางประเทศ ประกอบดวย ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตใน
ตลาดโลก และอุตสาหกรรมปูนซีเมนตรายประเทศ เชน ประเทศจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุน อินเดีย เวียดนาม 
และเกาหลีใต เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย

2.1.1 ประวัติความเปนมา

ตามหลักฐานที่พบทางประวัติศาสตรพบวา มีการใชปูนซีเมนตในการปลูกสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ 
เชน ที่อยูอาศัย หรือที่หลบภัยตางๆ มานับต้ังแตยุคสมัยโบราณ หรือประมาณกวา 9,000 ป มาแลว โดย
ในยุคเริ่มแรกไดมีการคิดคนมอรตาร (Mortar) ที่มาจากดินเหนียว เพื่อใชเปนตัวประสานเชื่อมกอนหิน
ขนาดใหญเขาไวดวยกัน ตอมาในยุคสมัยอียิปตโบราณ ไดมีการใชมอรตารที่ทํามาจากปูนขาว ซึ่งไดจาก
การเผาดินและยิปซัม มาผสมกับน้ํากอใหเกิดวัสดุเชื่อมประสาน ดังที่พบจากโครงสรางปรามิดที่กอสรางใน
อดีต ในยุคตอมาชาวกรีกไดเรียนรูการทํามอรตารจากปูนขาว และนํามาใชในการกอสรางสิ่งปลูกสรางและ
วิหารตางๆ ตอมาในยุคของชาวโรมันไดมีการพัฒนาวัสดุเชื่อมประสาน โดยมีการใชเถาภูเขาไฟซึ่งมีสวน
ประกอบพวกซิลิกา (Silica) และอลูมินา (Alumina) นํามาผสมกับปูนขาว และน้ํา ซึ่งในปจจุบันไดพัฒนา
มาเปน ปอซโซลานิกซีเมนต (Pozzolanic Cement) โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญไดแก 
โคลีเซี่ยมในประเทศอิตาลี และวิหาร Pantheon ในกรุงโรม

จุดเริ่มตนของการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เริ่มตนเมื่อประมาณป พ.ศ. 2299 โดย John 
Smeation ชาวอังกฤษไดคิดคน Hydraulic Cement ซึ่งเปนปูนซีเมนตที่ทํามาจากหินปูนที่มีสวนผสมของ
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ดินเหนียว และเมื่อนําปูนซีเมนตที่ไดมาผสมกับสารปอซโซลาน จะไดปูนซีเมนตที่มีความแข็งแกรง และ
ทนทานตอน้ําทะเลอีกดวย ตอมาในป พ.ศ. 2367 Joseph Aspdin ชาวอังกฤษไดใชหินปูนมาผสมกับ
ปูนขาวและดินเหนียวและนํามาบดละเอียดในน้ํา จากนั้นสงเขาไปเผาในเตาจนกาซคารบอนไดออกไซด
ระเหยออกไปหมด จึงไดเม็ดปูนซีเมนต ชื่อวา "ปูนซีเมนตปอรตแลนด" ซึ่งตอมา Joseph Aspdin ไดทํา
การจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด และตอมาไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหง
ปูนซีเมนตปอรตแลนดสมัยใหม ถัดมาในป พ.ศ. 2388 Isaac Charles Johnson ชาวอังกฤษไดทําการเผา
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตปูนซีเมนตดวยความรอนสูง จนวัตถุดิบที่เผาหลอมรวมตัวกันเปนปูนเม็ด ซึ่งนับวา
เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด ความนิยมในปูนซีเมนตปอรตแลนดไดแพร
กระจายไปทั่วโลก โดยเริ่มมีการผลิตปูนซีเมนตในฝรั่งเศสในป พ.ศ. 2383 เยอรมนีในป พ.ศ. 2398  
สหรัฐอเมริกาป พ.ศ. 2414 และออสเตรเลียในป พ.ศ. 2425

สําหรับประเทศไทยนั้น อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยเริ่มกอต้ังในป พ.ศ. 2456 ตามพระบรม
ราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เพื่อทดแทนการนําเขาปูนซีเมนตจาก
ตางประเทศและเพื่อผลิตปูนซีเมนตอันเปนวัสดุกอสรางสําคัญในการพัฒนาประเทศ ผูผลิตรายแรก คือ 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัดสินใช ปจจุบัน คือบริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งไดจัดต้ัง
โรงงานผลิตปูนซีเมนตขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย ณ ตําบลบางซื่อ อําเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร 
(ปจจุบันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญ) สามารถดําเนินการผลิตไดในป พ.ศ. 2458 มีกําลังการผลิตเริ่มตนปละ 
20,000 ตัน ตอมาในป พ.ศ. 2499 มีผูผลิตรายใหมเพิ่มขึ้น คือ บริษัทชลประทานซีเมนต จํากัด โดยดําเนิน
การผลิตในป พ.ศ. 2501 เปาหมายเริ่มแรกคือ เพื่อทําการผลิตปูนซีเมนตใชในการกอสรางเขื่อนและ
ชลประทาน และในป พ.ศ. 2512 มีผูผลิตรายใหมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย คือ บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด 
ซึ่งสามารถดําเนินการผลิตไดในป พ.ศ. 2515 ทําใหอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในขณะนั้นมีผูผลิตรวมทั้งสิ้น 
3 ราย และเพิ่มจํานวนเปน 8 รายในป พ.ศ. 2539 ปจจุบัน ป พ.ศ. 2549 มีผูผลิตรวมทั้งสิ้น 9 ราย 
ในจํานวนนี้เปนผูผลิตรายใหญ 5 ราย

2.1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตอยูภายใตการควบคุมของภาครัฐมาโดยตลอดกวา 90 ป นับต้ังแตเริ่มตน 
จนถึงปจจุบัน ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลจึงมีความสําคัญและมีอิทธิพลอยางมากตอลักษณะโครงสรางและ
การเติบโตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย ทั้งนี้กอนป พ.ศ. 2530 นโยบายของรัฐบาลในการใหผูผลิต 
รายใหมจัดต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตมีขอจํากัดและเงื่อนไขหลายอยาง เชน ผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 70
ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย ทําใหไมมีผูผลิตรายใหมเพิ่มขึ้นมีแตการขยายกําลังการผลิต
ของผูผลิตเดิม แตหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในป พ.ศ. 2532 ที่สนับสนุนและสงเสริม
ใหผูผลิตรายใหมสามารถจัดต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตไดโดยเสรี ทําใหมีผูผลิตรายใหมเพิ่มขึ้น หรือจาก 
เหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีนโยบายชวยเหลือกระตุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ปูนซีเมนต โดยอนุญาตใหมีการสงออกปูนซีเมนต ออกพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542
และลดอัตราภาษีศุลกากรนําเขาสินคาจําพวกปูนซีเมนต เปนตน (ตารางที่ 2.1)
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ตารางที่ 2.1 นโยบายรัฐบาลสําหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต

ป พ.ศ. นโยบาย/กฎหมาย/ขอกําหนด
2456 เริ่มตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต เพ่ือใหมีการผลิตปูนซีเมนตในประเทศไทย
2499 เริ่มสงเสริมการลงทุนผลิตปูนซีเมนตโดยตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนตของบริษัท ชลประทานซีเมนต

จํากัด และไดรับสิทธิประโยชน BOI
2505 ยกเลิกการสงเสริมการลงทุนผลิตปูนซีเมนต เนื่องจากกําลังการผลิตที่อนุมัติใหมีการสงเสริม

เพียงพอตอความตองการในประเทศ
2509 อนุมัติใหบริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด สรางโรงงานที่ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือ

สนองตอบตอความตองการภายในประเทศที่สูงขึ้นมากกวากําลังการผลิตภายในประเทศที่มีอยู
2511 สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมปูนซีเมนตอีกครั้ง โดยให

1) บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด จัดตั้งโรงงานที่ อ.แกงคอย จ.สระบุรี
2) บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน) จัดตั้งโรงงานที่ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
3) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) จัดตั้งโรงงานที่ ต.ทับกวาง จ.สระบุรี

2512 อนุมัติใหต้ังโรงงานปูนซีเมนตใหม คือ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด
2515 สนับสนุนการสงออกปูนซีเมนตโดยใหบริษัทที่มีอยูเดิมขยายกําลังการผลิต และถูกยกเลิกการ

สนับสนุนการสงออกโดยคณะปฏิวัติในเวลาตอมา
2517 รัฐบาลควบคุมราคาขายปลีกเพ่ือปองกันการคากําไรเกินควร เนื่องจากเกิดวิกฤตน้ํามันขึ้นราคา

ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นจนเกิดการกักตุนและเก็งกําไร
2518 รัฐบาลอนุญาตใหผูผลิตปรับราคาใหสูงขึ้นได เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงขึ้น

2519-2521 รัฐบาลกําหนดโควตาใหบริษัทผลิตปูนซีเมนตสงออกไดไมเกินรอยละ 20 ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมด เนื่องจากเกรงวาปูนซีเมนตในประเทศขาดแคลน

2520 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไดรับการสงเสริมการลงทุนอีก แตจะตองมีกําลังการผลิตไมตํ่ากวา
800,000 ตัน/ป เพราะคาดวาปริมาณความตองการภายในประเทศจะสูงกวาปริมาณการผลิต

2522 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไดรับการสงเสริมการลงทุน เพราะคาดวาปริมาณการผลิตไมเพียงพอตอ
ความตองการภายในประเทศ และอาจเกิดปญหาการขาดแคลนในระยะยาว

2526 ยกเลิกการสงเสริมการลงทุน เพราะคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นวาไดสงเสริมมาเปนเวลา
นานจนสามารถดําเนินการเองไดแลว

2531 กระทรวงการคลัง ปรับลดอากรศุลกากรปูนซีเมนตนําเขาลงเหลือรอยละ 10
2532 กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกกฎกระทรวง เรื่องหลักเกณฑในการตั้งหรือขยายโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต และผูผลิตรายเดิมสามารถขยายกําลังการผลิตได เพราะเกิดปญหา
การขาดแคลนปูนซีเมนตอยางรุนแรง
กระทรวงการคลัง ประกาศยกเลิกอัตราอากรศุลกากรปูนซีเมนตนําเขาซึ่งเดิมเก็บในอัตรารอยละ
10 ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534

2533 ประกาศใหปูนซีเมนตสามารถนําเขาและสงออกไดตามเสรี หลังจากนั้นกระทรวงพาณิชยได
ประกาศใหปูนซีเมนตเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออก
กระทรวงการคลัง ประกาศยกเลิกภาษีสรรพสามิตสําหรับปูนซีเมนตนําเขา ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2534
กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศใหผูสนใจลงทุนโรงงานปูนซีเมนตขนาดเล็ก
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)

ป พ.ศ. นโยบาย/กฎหมาย/ขอกําหนด
2534 คณะรัฐมนตรี อนุมัติใหขยายเวลาการยกเวนภาษีปูนซีเมนตนําเขาจากวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.

2534 เปนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2535

กระทรวงการคลัง ประกาศยกเลิกภาษีสรรพสามิตสําหรับปูนซีเมนตนําเขา ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2535

กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศยกเลิกหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการตั้งโรงงานผลิต
ปูนซีเมนตขนาดเล็ก

2535 ใหยกเวนภาษีศุลกากรปูนซีเมนตนําเขาถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535

รัฐบาลยกเลิกการควบคุมราคาจําหนาย โดยใหราคาปูนซีเมนตลอยตัว เพ่ือสงเสริมให
อุตสาหกรรมมีการแขงขันโดยยุติธรรมมากขึ้น

2536 รัฐบาลมีนโยบายใหมีการสงเสริมการสงออกปูนซีเมนตอยางเสรี โดยยกเลิกประกาศกระทรวง
พาณิชยที่ควบคุมการสงออกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 เพ่ือบรรเทาปญหาปูนซีเมนต
ลนตลาด

2537 ปรับลดภาษีนําเขาถานหินลดลงเหลือรอยละ 1 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เพ่ือใหผูผลิต
สามารถแขงขันกับตลาดตางประเทศได

2538 ปรับลดภาษีศุลกากรนําเขาปูนซีเมนตและปูนเม็ด ลดลงเหลือรอยละ 10 ตามขอกําหนดทาง
การคาของ AFTA

ยกเวนภาษีศุลกากรนําเขาปูนซีเมนตเม็ดเปนการชั่วคราว จนถึงวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2538 เพ่ือบรรเทาสถานการณปูนซีเมนตขาดแคลนในภาคใต

กระทรวงพาณิชยประกาศหามสงออกปูนซีเมนตที่ผานดานศุลกากร 6 ดานในภาคใต ต้ังแตวันที่
14 กันยายน พ.ศ. 2538

2539 อนุญาตใหมีการนําเขาปูนซีเมนตทั้งปูนเม็ดและปูนผง และขยายเวลาการยกเวนภาษีศุลกากร
นําเขาปูนซีเมนตตอไปอีก 1 ป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เพ่ือแกไขปญหาการขาด
แคลนปูนซีเมนตที่ภาคใต

2540 อนุญาตใหมีการสงออกปูนซีเมนตทางภาคใต เนื่องจากการผลิตมีเพียงพอกับความตองการใช
และเศรษฐกิจประเทศที่ซบเซาอยู โดยยกเลิกกฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 73/2538

2542 ออกพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2542 เพ่ือมุงเนนในการกํากับดูแลการกระทําอันเปนการผูกขาด ลด หรือการจํากัดการ
แขงขันในการประกอบธุรกิจ

2543 ลดอัตราภาษีศุลกากรนําเขาสินคาจําพวกปูนซีเมนต เหลือรอยละ 0-5 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2543 ตามขอตกลง AFTA
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)

ป พ.ศ. นโยบาย/กฎหมาย/ขอกําหนด
2545-25461/ ไมมีมาตรการหรือนโยบายที่เกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมซีเมนต แตมีนโยบายทางออม

ในเรื่องนโยบายกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย เชน การขยายเวลาการใหสิทธิประโยชนในทาง
ภาษีสําหรับมาตรการสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ออกไปอีก 1 ป โดยประกอบดวย
มาตรการภาษีกรณีปรับปรุงโครงสรางหนี้ มาตรการภาษีปรับปรุงโครงสรางองคกร มาตรการ
ลดภาษีธุรกิจเฉพาะที่เรียกเก็บจากการขายอสังหาริมทรัพยในอัตรารอยละ 3.3 ลงเหลือ
รอยละ 0.1 เพ่ือสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยและยกเวนภาษีที่ใหกับประชาชนที่ขาย
บานหลังเกาซื้อบานหลังใหมในระยะเวลา 1 ป ซึ่งจะส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546

2547-25481/ นโยบายการคลังของภาครัฐในการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพย การเรงรัดลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานของภาครัฐ

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2542
       1/ รวบรวมโดยคณะผูวิจัย

2.1.3 สถานการณอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย

1) ชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ (ป พ.ศ. 2530-2539)

ในชวงป พ.ศ. 2530-2539 ภาวะเศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 6-13 ตอป 
ประกอบกับรัฐบาลประกาศปดปาในป พ.ศ. 2531 สงผลใหไมมีราคาสูงขึ้น ทําใหผูบริโภคหันมาใช 
ปูนซีเมนตเปนการทดแทนมากขึ้น ภาคธุรกิจกอสรางมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5-28 ตอป 
(ตารางที่ 2.2) ทําใหความตองการใชปูนซีเมนตมีปริมาณเพิ่มขึ้น จากอัตราการใชปูนซีเมนตของคนไทยใน
ป พ.ศ. 2530 ประมาณ 179 กิโลกรัมตอคนตอป หรือ 10 ลานตันในป พ.ศ. 2530 เพิ่มขึ้นเปน 391 
กิโลกรัมตอคนตอป หรือประมาณ 23 ลานตันในป พ.ศ. 2535 และเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 629 กิโลกรัมตอคน 
ตอป หรือคิดเปน 38 ลานตัน ในป พ.ศ. 2539 (รูปที่ 2.1) สําหรับปริมาณการผลิต พบวา ต้ังแตป 
พ.ศ. 2532-2535 ปริมาณการผลิตไมสามารถตอบสนองความตองการในประเทศไดอยางเพียงพอ จึงกอให
เกิดปญหาการขาดแคลนปูนซีเมนตอยางหนัก ทําใหมีการนําเขาปูนซีเมนตมากในชวงเวลานั้น โดยเฉลี่ย
ประมาณ 2.1 ลานตันตอป เปนปูนเม็ดประมาณ 0.9 ลานตันตอป และปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนซีเมนต
ผสม รวมถึงปูนซีเมนตชนิดอื่นๆ ประมาณ 1.2 ลานตันตอป (ตารางที่ 2.3) ประกอบกับราคาปูนซีเมนตใน
ตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียเงินตราใหกับตางประเทศเปนจํานวนมาก นโยบาย
ของรัฐบาลในขณะนั้น จึงเรงใหผูผลิตรายเดิมขยายกําลังการผลิตและเปดโอกาสใหเอกชนจัดต้ังโรงงาน
ใหมโดยเสรี จนกระทั่งนําไปสูนโยบายการนําเขาและการสงออกโดยเสรีในปจจุบัน ทําใหภายในชวงป 
พ.ศ. 2535-2539 มีผูผลิตรายใหมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 5 ราย1

                                           
1 (1) บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) (2) บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) (3) บริษัทไทยสถาปนา จํากัด (4) บริษัท
สระบุรีซีเมนต จํากัด (ปจจุบันคือ บริษัท เซเม็กซ (ประเทศไทย) จํากัด) และ (5) บริษัทสามัคคีซีเมนต จํากัด
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2) ชวงวิกฤตเศรษฐกิจ (ป พ.ศ. 2540-2544)

ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540-2544 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงอยาง 
รวดเร็ว สงผลใหการขยายตัวของภาคธุรกิจกอสรางลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ –25.6 ในป พ.ศ. 2540  
เปนรอยละ –38.3 ในป พ.ศ. 2541 และปรับขึ้นเปนรอยละ 0.2 ในป พ.ศ. 2544 (ตารางที่ 2.2) ทําใหความ
ตองการใชปูนซีเมนตในประเทศลดลงจาก 36 ลานตันในป พ.ศ. 2540 เหลือ 19 ลานตันในป พ.ศ. 2543 
(รูปที่ 2.1) บริษัทผูผลิตปูนซีเมนตหลายรายจึงมีการปรับตัว เพื่อรับสถานการณที่เกิดขึ้น ดังนี้

- บริษัทผูผลิตปูนซีเมนตพยายามหันมาผลิตเพื่อสงออก ซึ่งเดิมประเทศญี่ปุนเปนประเทศสงออก
ปูนซีเมนตมากที่สุดในเอเชีย แตในชวงวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยไดกลายเปนประเทศผูสงออก 
ปูนซีเมนตมากที่สุดในเอเชียแทนญี่ปุน โดยการสงออกปูนซีเมนตของไทยมีการขยายตัวเฉล่ียประมาณ
รอยละ 50 ตอป  ในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยสงออกปูนซีเมนตทั้งชนิดปูนเม็ด และปูนซีเมนต 
ปอรตแลนด ปูนซีเมนตอื่นๆ รวมประมาณ 5.8 ลานตัน และสงออกเพิ่มเปน 17.6 ลานตันในป พ.ศ. 2544 
(ตารางที่ 2.3)

- บริษัทผูผลิตปูนซีเมนตที่มีกิจการอื่นๆ นอกเหนือไปจากการผลิตปูนซีเมนต จําเปนตองขาย 
กิจการเหลานั้นออกไป คงเหลือเฉพาะธุรกิจหลักเทานั้น ตัวอยางเชน เครือซีเมนตไทยขายหุนในกิจการ
ตางๆ เชน ชิ้นสวนยานยนต กระจก และยางรถยนต เพื่อนําเงินมาเสริมสภาพคลองของบริษัท

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหบริษัทตางชาติไดเขามาซื้อธุรกิจปูนซีเมนตในประเทศไทย 
เชน บริษัท Holcim เขามาถือหุนใหญในบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง ซึ่งเปนผูผลิตปูนซีเมนตใหญเปน
อันดับ 2 ของประเทศไทย สวนบริษัท Ciments Francais ซึ่งเปนบริษัทลูกของบริษัท Italcementi ผูผลิต
ปูนซีเมนตจากอิตาลีที่ใหญเปนอันดับ 5 ของโลก ไดเขามาถือหุนใหญในบริษัทชลประทานซีเมนตและ
บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย และบริษัท Cemex ผูผลิตปูนซีเมนตใหญอันดับ 3 ของโลก ไดเขามาถือหุนใหญใน
โรงงานปูนซีเมนตของเครืออิตัลไทยและในบริษัทสระบุรีซีเมนต (ตารางที่ 2.4)

3) ชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (ป พ.ศ. 2545-2549)

ชวงป พ.ศ. 2545-2549 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยเริ่มฟนตัว ตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอยาง
ตอเนื่อง ความตองการอสังหาริมทรัพยและการกอสรางสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจากนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐ สงผลดีตอภาคธุรกิจกอสรางโดยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 5 ตอป (ตารางที่ 
2.2) ทําใหปริมาณการใชปูนซีเมนตเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2548 มีปริมาณการใช 28.9 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จากป พ.ศ. 2544 ที่มีการใชเพียง 19.0 ลานตัน และในทํานองเดียวกันความตองการใชปูนซีเมนตภายใน
ประเทศที่เพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 10 ตอป จากความตองการใช 326 กิโลกรัมตอคนตอป หรือคิดเปน 20  
ลานตัน ในป พ.ศ. 2544 เพิ่มเปน 507 กิโลกรัมตอคนตอป หรือประมาณ 32 ลานตันในป พ.ศ. 2548  
(รูปที่ 2.1) สําหรับการสงออกปูนซีเมนตในตลาดตางประเทศยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง แตเปนการขยายตัว
ในอัตราที่ลดนอยลง สาเหตุจากสถานการณราคาน้ํามันดิบที่พุงขึ้นทําใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และประเทศคูคา
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ตารางที่ 2.2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (ราคาคงที่ป พ.ศ. 2531)
ป พ.ศ. 2530-2549

หนวย: ลานบาท

ป พ.ศ. ผลิตภัณฑ
มวลรวมประเทศ

อัตราการขยายตัว
(รอยละ)

ผลิตภัณฑมวลรวม
ภาคธุรกิจกอสราง

อัตราการขยายตัว
(รอยละ)

2530 1,376,840 9.5 66,060 9.8

2531 1,559,796 13.3 74,448 12.7

2532 1,750,703 12.2 95,552 28.3

2533 1,946,742 11.2 116,606 22.0

2534 2,111,866 8.5 132,494 13.6

2535 2,282,569 8.1 138,700 4.7

2536 2,470,914 8.3 150,710 8.7

2537 2,692,973 9.0 172,036 14.2

2538 2,941,736 9.2 183,600 6.7

2539 3,115,338 5.9 196,540 7.0

2540 3,072,615 -1.4 146,138 -25.6

2541 2,749,684 -10.5 90,235 -38.3

2542 2,872,975 4.5 84,060 -6.8

2543 3,008,401 4.7 76,323 -9.2

2544 3,073,601 2.2 76,471 0.2

2545 3,237,042 5.3 80,615 5.4

2546 3,464,701 7.0 82,925 2.9

2547 3,678,511 6.2 91,173 9.9

2548 3,842,724 4.5 97,514 7.0

2549 4,044,615 5.3 98,794 1.3

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549
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ตารางที่ 2.3 ปริมาณการผลิต และการใชปูนซีเมนตของประเทศไทย ป พ.ศ. 2530-2549

หนวย: พันตัน
ปริมาณการผลิต1/ ปริมาณการใช1/ ปริมาณการนําเขา2/ ปริมาณการสงออก2/ป

พ.ศ. ปูนซีเมนต ปูนเม็ด ปูนซีเมนต ปูนซีเมนต ปูนเม็ด ปูนซีเมนต ปูนเม็ด
2530 9,850

(24.5)
n.a. 9,651

(22.1)
3 - 138 3

2531 11,514
(16.9)

n.a. 11,469
(18.8)

2 1 43 16

2532 15,025
(30.5)

n.a. 15,163
(32.2)

94 281 33 13

2533 18,059
(20.2)

n.a. 17,931
(18.3)

842 2,216 12 5

2534 19,165
(6.1)

n.a. 19,061
(6.3)

3,236 3,082 6 1

2535 21,723
(13.3)

n.a. 21,502
(12.8)

1,179 1,850 54 12

2536 26,300
(21.1)

n.a. 25,891
(20.4)

1 - 627 1,452

2537 29,929
(13.8)

n.a. 28,848
(11.4)

39 77 55 12

2538 33,861
(13.1)

29,477 33,034
(14.5)

35 481 790 2,337

2539 38,874
(14.8)

33,355
(11.6)

37,082
(12.3)

11 180 818 2,354

2540 37,115
(-4.5)

37,171
(10.3)

36,002
(-2.9)

28 0 1,014 4,763

2541 22,722
(-38.8)

22,522
(-45.6)

20,633
(-42.7)

8 0 1,832 7,274

2542 25,354
(11.6)

30,899
(17.4)

18,700
(-9.4)

na na 5,282 8,933

2543 25,499
(0.6)

29,404
(-5.1)

18,020
(-3.6)

4 5 6,757 8,368

2544 27,913
(9.5)

33,576
(12.4)

19,048
(5.7)

3 0 7,618 9,988

2545 31,679
(13.5)

37,937
(11.5)

23,020
(20.9)

3 3 6,907 9,269

2546 32,530
(2.7)

33,616
(-12.9)

24,227
(5.2)

4 0 4,942 7,245

2547 35,626
(9.5)

35,096
(4.2)

27,191
(12.2)

14 0 4,698 7,121

2548 37,872
(6.3)

38,892
(9.8)

28,966
(6.5)

8 0 6,225 8,272

2549 39,408
(4.1)

40,796
(4.7)

29,156
(0.7)

6 0 7,036 7,861

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง รอยละของอัตราการขยายตัว,  n.a. = ไมมีขอมูล
ปูนซีเมนต หมายถึง ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนซีเมนตผสม และปูนซีเมนตชนิดอื่นๆ

ที่มา: 1/ ธนาคารแหงประเทศไทย, 2549  2/ กรมศุลกากร, 2549
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ตารางที่ 2.4 สัดสวนการถือหุนของบริษัทตางชาติที่รวมลงทุนในอุตสาหกรรมซีเมนตไทย

ผูผลิต บริษัทตางชาติ
ท่ีรวมลงทุน

ประเทศ ป พ.ศ.
ท่ีรวมลงทุน

สัดสวน
การถือหุน (รอยละ)

บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง Holcim สวิสเซอรแลนด 2541 32

บมจ. ปูนซีเมนตเอเชีย Ciments Francais ฝรั่งเศส 2541 50

บมจ. ชลประทานซีเมนต Ciments Francais ฝรั่งเศส 2542 55

บจก. เซเม็กซ (ประเทศไทย) Cemex เม็กซิโก 2544 99

หมายเหตุ: ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2548
ที่มา: สุภาภรณ ศรีสมบูรณ, 2547
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ความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศ อัตราการใชปูนซีเมนตตอคน

รูปที่ 2.1 ปริมาณความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศ ป พ.ศ. 2530-2549

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2549



14 รายงานฉบับสมบูรณ  “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

ปจจุบัน ภาวะอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในป พ.ศ. 2549 ปริมาณการผลิต ปริมาณการใช และ
ปริมาณความตองการปูนซีเมนตในประเทศ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้เนื่องจากไดรับปจจัยกดดัน
ทั้งราคาน้ํามัน และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยชะลอตัว สงผลใหปริมาณ 
การใชปูนซีเมนตภายในประเทศไมขยายตัวมากเทาที่ควร กลาวคือ มีปริมาณการผลิต 39.4 ลานตัน ขยาย
ตัวรอยละ 4.1 ลดลงจากรอยละ 6.3 ในป พ.ศ. 2548 และมีปริมาณการใช 29.2 ลานตัน ขยายตัวเพียง 
รอยละ 0.7 ลดลงจากรอยละ 6.5 ในป พ.ศ. 2548 สวนการสงออกมีปริมาณรวม 14.4 ลานตันในป พ.ศ.
2548 เพิ่มเปน 14.8 ลานตันในป พ.ศ. 2549 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเพียงรอยละ 2.8 ลดลงจาก 
รอยละ 22.7 ในป พ.ศ. 2548 (ตารางที่ 2.3) อัตราขยายตัวของความตองการใชปูนซีเมนตในประเทศมีคา
เทาเดิมคือ รอยละ 2.3 โดยในป พ.ศ. 2549 อัตราการใชปูนซีเมนตตอคนอยูที่ 515 กิโลกรัมตอคนตอป ซึ่ง
ในประเทศที่พัฒนาแลว อัตราการใชปูนซีเมนตตอคนจะประมาณ 1,000 กิโลกรัมตอคนตอป2 ดังนั้น การที่
รัฐบาลกําหนดนโยบายหรือออกมาตรการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ก็จะสงผลใหปญหา 
ขาดแคลนลดลงไดหรือใหเกิดปญหานอยที่สุด เนื่องจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ของประเทศ

2.2 โครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย

2.2.1 ผูผลิต
ปจจุบัน ป พ.ศ. 2549 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยมีบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตรวมทั้งสิ้น 9 ราย 

กําลังการผลิตรวม (เฉพาะปูนซีเมนตไมรวมปูนเม็ด) 56.3 ลานตันตอป การใชกําลังการผลิตเฉล่ียอยูที่
ระดับรอยละ 70 ของกําลังการผลิตรวม ผูผลิตรายใหญมี 2 ราย คือ บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม 
จํากัด3 และบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด (มหาชน) มีปริมาณการผลิตปูนซีเมนตรวมกันคิดเปนรอยละ 
73 ของปริมาณการผลิตปูนซีเมนตทั้งหมด ผูผลิตขนาดกลาง 3 ราย คือ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตเอเชียจํากัด (มหาชน) และบริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน) มี 
สัดสวนปริมาณการผลิตปูนซีเมนตรวมประมาณรอยละ 25 ของปริมาณการผลิตปูนซีเมนตทั้งหมด และ 
ผูผลิตรายยอยอีก 4 ราย ไดแก บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จํากัด บริษัท เซเม็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท ไทยสถาปนา จํากัด และบริษัท สามัคคีซีเมนต จํากัด มีปริมาณการผลิตปูนซีเมนตรวมกันเพียง 
รอยละ 2 ของปริมาณการผลิตปูนซีเมนตทั้งหมด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2549)

โรงงานผลิตปูนซีเมนตมี 14 โรงทั่วประเทศ จังหวัดสระบุรีเปนแหลงผลิตปูนซีเมนตที่ใหญที่สุด
ของประเทศ คือ ประมาณกวารอยละ 80 ของโรงงานทั้งหมด ซึ่งมีการกระจุกตัวอยูในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ถึง 8 โรง โดยเปนผูประกอบการรายใหญ 2 ราย ขนาดกลาง 2 ราย และขนาดเล็ก 2 ราย มีจํานวน 
หมอเผาปูนซีเมนตรวม 34 เตา กระบวนการผลิตปูนซีเมนตเปนแบบแหง จํานวนคนงานในโรงงานรวม 
5,667 คน ปูนซีเมนตที่ผลิตไดมีปริมาณเทากับ 39.4 ลานตัน ปริมาณการใชปูนซีเมนตภายในประเทศ 

                                           
2 อางใน ยุทธพงษ ไตรยวุฒิ, 2540, หนา 6
3 เดิมใชชื่อ บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด (มหาชน)
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เทากับ 29.2 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 74 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ ในขณะที่ปริมาณความ
ตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศเทากับ 32.4 ลานตันหรือคิดเปนรอยละ 82 ของปริมาณการผลิต 
ทั้งประเทศ (ตารางที่ 2.5)

ผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญคือ บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด มีจํานวนโรงงานผลิต 
ปูนซีเมนตรวมทั้งสิ้น 5 โรง ต้ังอยูในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 3 โรง ที่เหลือต้ังอยูในจังหวัดลําปาง และจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีจํานวนหมอเผารวม 14 เตา กําลังการผลิตปูนซีเมนตรวม 23.2 ลานตันตอป หรือ 
คิดเปนรอยละ 41 ของกําลังการผลิตปูนซีเมนตทั้งประเทศ รองลงมาคือ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด 
(มหาชน) มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต 1 โรงในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีจํานวนหมอเผา 6 เตา รวมกําลัง 
การผลิตปูนซีเมนต 14.7 ลานตันตอป หรือคิดเปนรอยละ 26 ของกําลังการผลิตปูนซีเมนตทั้งประเทศ 
สวนผูผลิตขนาดกลาง มีจํานวนโรงงานรวม 4 โรง รวมหมอเผา 8 เตา กําลังการผลิตปูนซีเมนตรวม 16.3 
ลานตันตอป หรือคิดเปนรอยละ 29 ของกําลังการผลิตปูนซีเมนตทั้งประเทศ และผูผลิตรายยอย มีจํานวน
โรงงานรวม 4 โรง รวมหมอเผา 6 เตา กําลังการผลิตปูนซีเมนตรวม 2.1 ลานตันตอป หรือคิดเปนรอยละ 4 
ของกําลังการผลิตปูนซีเมนตทั้งประเทศ (ตารางที่ 2.6)

ตารางที่ 2.5 ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย ป พ.ศ. 2549

รายการ จํานวน

- จํานวนผูผลิตปูนซีเมนต       9 ราย

- จํานวนโรงงานผลิตปูนซีเมนต     14 โรงงาน

- จํานวนหมอเผา     34 เตา

- จํานวนคนงานในโรงงานผลิตปูนซีเมนต 5,667 คน

- กําลังการผลิต (ปูนซีเมนต)  56.3 ลานตัน

- กําลังการผลิต (ปูนเม็ด)  46.8 ลานตัน

- ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต  39.4 ลานตัน

- ปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตในประเทศ  29.2 ลานตัน

- ปริมาณความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศ  32.4 ลานตัน

- อัตราการใชปูนซีเมนตตอคน  515 กิโลกรัม/คน/ป

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2549 และสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย, 2549



ตารางที่ 2.6 ขอมูลโรงงานผลิตปูนซีเมนตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2549

บริษัท
โรงงานผลิต
ปูนซีเมนต

ป พ.ศ.
ที่ผลิต สถานที่ตั้ง

เงินลงทุน
(ลานบาท)

กําลังแรงมา
(HP) กําลังการผลิต

ชนิดของ
กระบวน
การผลิต

จํานวน
หมอเผา

(เตา)

จํานวน
คนงาน

(คน)

พื้นที่
โรงงาน
(ตร.ม.)

พื้นที่
อาคาร
(ตร.ม.)

ชนิดและตราผลิตภัณฑ

 บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัท ปูนซิเมนต
ไทย (ทาหลวง)
จํากัด

1. โรงงานทาหลวง 2513
2541

1 หมู 9 ถ.พัฒนพงศ ต.บานครัว
อ.บานหมอ จ.สระบุรี

3,493 103,348.79 - ปูนซีเมนต 3,072,000 ตันตอป
- ปูนเม็ด 8,000 ตันตอวัน

แบบแหง 2 466 630,000 493,300 - ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท
3 (ตราชาง)

- ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท
5 (ตราชาง)

- ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ปอซโลซาน (ตราชาง)

2. โรงงานเขาวง 2535 28 หมู 4 ถ.หนาพระลาน-บานครัว
ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ. สระบุรี

2,000 496,932.43 - ปูนซีเมนต 3,840,000 ตันตอป
- ปูนเม็ด 10,000 ตันตอวัน

แบบแหง 1 407 120,000 450,000 - ปูนซีเมนตผสม (ตราเสือ)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา
ประเภท 1 (ตราชาง)

- บริษัท ปูนซิเมนต
ไทย (แกงคอย)
จํากัด

3. บริษัท ปูนซิเมนต
ไทย (แกงคอย) จํากัด

2515 33/1 หมู 3 ถ.มิตรภาพ ต.บานปา
อ.แกงคอย จ.สระบุรี

4,133 847,866.25 - ปูนซีเมนต 7,296,000 ตันตอป
- ปูนเม็ด 19,000 ตันตอวัน

แบบแหง 4 871 999,999 205,315 - ปูนซีเมนตผสม (ตราเสือ)
- ปูนซีเมนตสําหรับงานฉาบและกอ
(ตราเสือคู)

- ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา
ประเภท 1 (ตราชาง)

- บริษัท ปูนซิเมนต
ไทย (ทุงสง) จํากัด

4. บริษัท ปูนซิเมนต
ไทย (ทุงสง) จํากัด

2515 52 หมู 6 ถ.ทุงสง-หวยยอด ต.ที่วัง
อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

13,263 201,098.00 - ปูนซีเมนต 6,921,000 ตันตอป
- ปูนเม็ด 18,000 ตันตอวัน

แบบแหง 6 1,002 200,000 182,000 - ปูนซีเมนตผสม (ตราเสือ)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา
ประเภท 1 (ตราชาง)

- บริษัท ปูนซิเมนต
ไทย (ลําปาง)
จํากัด

5. บริษัท ปูนซิเมนต
ไทย (ลําปาง) จํากัด

2537 279 หมู 5 ต.บานสา อ.แจหม
จ.ลําปาง

4,600 331,618.60 - ปูนซีเมนต 2,112,000 ตันตอป
- ปูนเม็ด 5,500 ตันตอวัน

แบบแหง 1 207 3,800,000 280,000 - ปูนซีเมนตผสม (ตราเสือ)
- ปูนซีเมนตสําหรับงานฉาบและกอ
(ตราเสือคู)

- ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ปอซโลซาน (ตราชาง)

- ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา
ประเภท 1 (ตราชาง)



ตารางที่ 2.6 (ตอ)

บริษัท
โรงงานผลิต
ปูนซีเมนต

ป พ.ศ.
ที่ผลิต

สถานที่ตั้ง
เงินลงทุน
(ลานบาท)

กําลังแรงมา
(HP)

กําลังการผลิต
ชนิดของ
กระบวน
การผลิต

จํานวน
หมอเผา

(เตา)

จํานวน
คนงาน

(คน)

พื้นที่
โรงงาน
(ตร.ม.)

พื้นที่
อาคาร
(ตร.ม.)

ชนิดและตราผลิตภัณฑ

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)

6. โรงงานสระบุรี 2514 99 หมู 9 ถ.มิตรภาพ กม. 129
ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

1,225 1,569,403.20 557 1,012,800 810,240

2531 219 หมู 5 ถ.มิตรภาพ กม.130
ต.ทับกวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี

4,000 587,188.53

  - ปูนซีเมนต 14,784,000
     ตันตอป
  - ปูนเม็ด 38,500 ตันตอวัน   แบบแหง 6

402 1,000,000 81,320

- ปูนซีเมนตผสม (อินทรีแดง)
- ปูนซีเมนตสําหรับกอ (อินทรีทอง)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1

(อินทรีเพชร)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 3

(อินทรีดํา)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 5

(อินทรีฟา)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดสําหรับงาน
ฉาบและกอ (อินทรีเขียว)

- ปูนซีเมนตปอรตแลนดสําหรับ
โครงสรางที่ทนตอน้ําเค็ม
(อินทรีสมุทร)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)

7. บริษัท ทีพีไอ
โพลีน จํากัด
(มหาชน)

2534 299 หมู 5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง
อ.แกงคอย จ.สระบุรี

1,350 404,471.96 250 650,000 26,455

- โรงที่ 3 2540 299 หมู 5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง
อ.แกงคอย จ.สระบุรี

8,813 564,485.50 250 53,808 17,600

- โรงที่ 4 2545 299 หมู 5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง
อ.แกงคอย จ.สระบุรี

8,900 554,392.00

- ปูนซีเมนต 9,024,000 ตันตอป
- ปูนเม็ด 23,500 ตันตอวัน

  แบบแหง 3
100 53,808 17,600

- ปูนซีเมนต (TPI สีเขียว)
- ปูนซีเมนตสําหรับงานฉาบและกอ

(TPI 198)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1

(TPI สีแดง)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 3

(TPI สีดํา)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 5

(TPI สีฟา)
- ปูนสําเร็จรูป



ตารางที่ 2.6 (ตอ)

บริษัท
โรงงานผลิต
ปูนซีเมนต

ป พ.ศ.
ที่ผลิต สถานที่ตั้ง

เงินลงทุน
(ลานบาท)

กําลังแรงมา
(HP) กําลังการผลิต

ชนิดของ
กระบวน
การผลิต

จํานวน
หมอเผา

(เตา)

จํานวน
คนงาน

(คน)

พื้นที่
โรงงาน
(ตร.ม.)

พื้นที่
อาคาร
(ตร.ม.)

ชนิดและตราผลิตภัณฑ

บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน)

8. บริษัท ปูนซีเมนต
เอเซีย จํากัด
(มหาชน)

2536 4/1 หมู 1 ถ.โยธา 2 ต.พุกราง
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

6,603 60,603.61 - ปูนซีเมนต 4,992,000 ตันตอป
- ปูนเม็ด 13,000 ตันตอวัน

แบบแหง 2 375 560,000 10,000 - ปูนซีเมนตผสม (ตราดอกบัว)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1
(ตราภูเขา)

- ปูนซีเมนตชนิดพิเศษสําหรับงาน
ฉาบโดยเฉพาะ (ตราดอกบัวพิเศษ)

บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน)

9. โรงงานชะอํา 2514 1 ถ.ชลประทานซีเมนต ต.ชะอํา
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

5,138 33,003.40 - ปูนซีเมนต 1,190,400 ตันตอป
- ปูนเม็ด 3,100 ตันตอวัน

แบบแหง 1 155 - -

10. โรงงานตาคลี 2515 1 ถ.ชลประทานซีเมนต ต. ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

3,364 46,067.22 - ปูนซีเมนต 1,152,000 ตันตอป
- ปูนเม็ด 3,000 ตันตอวัน

แบบแหง 2 207 92,274 18,517

- ปูนซีเมนตผสม (ตรางูเหา)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1
(ตราพญานาคเขียว)

- ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 5
(ตราปลาฉลาม)

- ปูนซีเมนตสําหรับงานขุดบอน้ํามัน

บริษัท เซเม็กซ(ประเทศไทย) จํากัด

11. บริษัท เซเม็กซ
(ประเทศไทย)
จํากัด

2535 48/1 หมู 5 ถ. หนาพระลาน
ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี

750 106,093.00 - ปูนซีเมนต 844,800 ตันตอป
- ปูนเม็ด 2,200 ตันตอวัน

แบบแหง 2 60 46,588 46,588 - ปูนซีเมนตผสม (ตราลูกโลกแดง)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1
(ตราลูกโลกน้ําเงิน)

- ปูนสําเร็จรูป (ตราลูกโลกเขียว)

บริษัท ไทยสถาปนา จํากัด

12. บริษัทไทย
สถาปนา จํากัด

2535 156 หมู 7 ต.หนองกระทุม
อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

247 34,450.80 ไมมีขอมูล แบบแหง 1 73 - - - ปูนซีเมนตผสม (ตราไก)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1
(ตราดาว)



ตารางที่ 2.6 (ตอ)

บริษัท
โรงงานผลิต
ปูนซีเมนต

ป พ.ศ.
ที่ผลิต

สถานที่ตั้ง
เงินลงทุน
(ลานบาท)

กําลังแรงมา
(HP)

กําลังการผลิต
ชนิดของ
กระบวน
การผลิต

จํานวน
หมอเผา

(เตา)

จํานวน
คนงาน

(คน)

พื้นที่
โรงงาน
(ตร.ม.)

พื้นที่
อาคาร
(ตร.ม.)

ชนิดและตราผลิตภัณฑ

บริษัท สามัคคีซีเมนต จํากัด

13. บริษัท สามัคคี
ซีเมนต จํากัด

2537 49/9 หมู 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองน้ํา
แดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

296 1,541.52 - ปูนซีเมนต 122,880 ตันตอป แบบแหง 2 35 24,000 8,000 - ปูนซีเมนตผสม (ตราจรวดเขียว)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1
(ตราดาวเทียม)

- ปูนซีเมนตสําหรับงานฉาบและกอ
(ตราจรวดฟา)

- ปูนสําเร็จรูป (ตราเรดาร)

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จํากัด

14. บริษัท ภูมิใจไทย
ซีเมนต จํากัด

2544 159 หมู 9 ถ.อดิเรกสาร ต.หินซอน
อ.แกงคอย จ.สระบุรี

6,250 639,460.00 - ปูนซีเมนต 960,000 ตันตอป
- ปูนเม็ด 2,500 ตันตอวัน

แบบแหง 1 250 28,986 155,628 - ปูนซีเมนตผสม (ตราราชสีหเขียว)
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1
(ตราราชสีหแดง)

รวมทั้งประเทศ
- ปูนซีเมนต 56,302,000 ตันตอป
- ปูนเม็ด 46,816,000 ตันตอป*

แบบแหง 34 5,667 - - -

หมายเหตุ: * กําลังการผลิตปูนเม็ด/ป คํานวณจาก 320 วัน
  อัตราสวนปูนเม็ด/ปูนซีเมนตคือ 1:1.2

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550)
 สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย, 2549.
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2.1.2 ขนาดและแหลงที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนคอนขางสูง ดังนั้น การที่จะตัดสินใจเขามา

ลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนี้ จึงตองทําการพิจารณาอยารอบคอบ โดยจะตองพยายามลดความเสี่ยง
ตางๆ ใหเหลือนอยที่สุด ปจจัยสําคัญที่จะตองคํานึงถึงนอกเหนือจากอัตราสวนของวัตถุดิบที่ใชและ 
กรรมวิธีการผลิต คือ ขนาดและสถานที่ต้ังของโรงงานผลิตปูนซีเมนต เพราะเปนปจจัยสําคัญที่เปน 
ตัวกําหนดตนทุนการผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต

1) ขนาดของโรงงาน

ขนาดของโรงงานปูนซีเมนตที่เหมาะสม (Optimum Scale) มักแตกตางกันในแตละประเทศ ซึ่ง
ตองพิจารณาปจจัยหลายอยางประกอบดวย เชน กรรมวิธีของการผลิต ชนิดของวัตถุดิบ เชื้อเพลิง  
พลังงาน ระยะทางจากแหลงผลิตไปยังแหลงตลาด และการวิเคราะหอยางละเอียดเกี่ยวกับขนาดโรงงานที่
เหมาะสม

จากการศึกษาของ Asian Industrail Survey (1973:1-2)4 พบวา ตนทุนการผลิตจะลดลงเรื่อยๆ 
เมื่อกําลังการผลิตขยายเพิ่มสูงขึ้น หรือเรียกวามี “การประหยัดจากขนาด (Economics of Scale)” เกิดขึ้น 
กลาวคือ เมื่อกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากระดับ 800 1,600 และ 3,500 ตันตอวัน ตนทุนการผลิตปูนซีเมนต
หนึ่งตันจะลดลงจาก 368.16 บาท เปน 307.84 บาท และ 272.48 บาท ตามลําดับ จึงอาจกลาวไดวา 
โรงงานผลิตขนาดใหญจะมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวาโรงงานที่มีกําลังผลิตขนาดเล็กมาก ดังนั้น ในสภาพของ
การแขงขันโรงงานขนาดใหญจึงไดเปรียบกวาโรงงานขนาดเล็ก จึงทําใหผูผลิตรายใหมที่ตองการเขามาใน
ธุรกิจของอุตสาหกรรมประเภทนี้ตองใชเงินลงทุนคอนขางมาก เพื่อที่จะสรางโรงงานที่มีกําลังการผลิต
ขนาดใหญ จึงจะสามารถผลิตไดดวยตนทุนที่ตํ่า

กรณีประเทศไทย ผูผลิตหลายรายมีการเปลี่ยนแปลงกําลังการผลิตคอนขางมาก และมีแนวโนมที่
จะใชกําลังการผลิตที่เหมาะสมยิ่งขึ้น กลาวคือ ผูผลิตรายใหญ ไดแก บจก. ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม
จากกําลังการผลิตเมื่อเริ่มกิจการ 0.02 ลานตันตอปตอเตา เพิ่มเปน 0.90 ลานตันตอปตอเตาในป พ.ศ. 
2537 และในป พ.ศ. 2549 ไดเพิ่มกําลังการผลิตเปน 2.55 ลานตันตอปตอเตา เชนเดียวกับ  
บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง ขณะเริ่มกิจการมีกําลังการผลิตเทากับ 0.60 ลานตันตอปตอเตา เพิ่มกําลัง 
การผลิตเปน 2.33 ลานตันตอปตอเตาในป พ.ศ. 2537 ปจจุบันป พ.ศ. 2549 มีกําลังการผลิต 4.52 ลานตัน
ตอปตอเตา บมจ. ทีพีไอ โพลีน จากกําลังการผลิต 0.34 ลานตันตอปตอเตา เพิ่มเปน 4.50 ลานตันตอป 
ตอเตาในป พ.ศ. 2537 และเพิ่มกําลังการผลิตเปน 5.51 ลานตันตอปตอเตาในป พ.ศ. 2549  
บมจ. ปูนซีเมนตเอเชีย จากกําลังการผลิต 1.35 ลานตันตอปตอเตา เพิ่มเปน 2.00 ลานตันตอปตอเตาในป 
พ.ศ. 2537 และเพิ่มกําลังการผลิตเปน 4.58 ลานตันตอปตอเตาในป พ.ศ. 2549 ขณะที่ผูผลิตอีก 5 ราย 
ที่เหลือมีกําลังการผลิตในปจจุบันที่เหมาะสมเชนกัน โดยอยูระหวางชวง 0.10-2.18 ลานตันตอปตอเตา 
(ตารางที่ 2.7)

                                           
4 อางใน เอกลินท วัสสานกูล, 2539, หนา 38
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อยางไรก็ตาม การลดตนทุนการผลิตซึ่งไดจากโรงงานขนาดใหญที่เหมาะสม อาจถูกชดเชยดวย 
คาขนสงที่สูงมาก หากกรณีที่แหลงที่ต้ังของโรงงานอยูหางไกลจากแหลงวัตถุดิบและแหลงตลาด ในขณะที่
โรงงานขนาดเล็กกวาแตสถานที่ต้ังของโรงงานอยูใกลกับแหลงวัตถุดิบและแหลงตลาด ก็อาจแขงขันกับ 
โรงงานขนาดใหญซึ่งอยูหางไกลออกไปได เนื่องจากประหยัดคาขนสงมากกวา (กรอบที่ 2.1)

ตารางที่ 2.7 เปรียบเทียบกําลังการผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน

กําลังการผลิต (ลานตันตอปตอเตา) 1/ จํานวนหมอเผา 2/

รายชื่อผูผลิต
เร่ิมกิจการ* ป พ.ศ. 2537* ป พ.ศ. 2549** (เตา)

1. บจก. ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม 0.02 0.90 2.55 14
2. บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง 0.60 2.33 4.52 6
3. บมจ. ทีพีไอ โพลีน 0.34 4.50 5.51 3
4. บมจ. ปูนซีเมนตเอเชีย 1.35 2.00 4.58 2
5. บมจ. ชลประทานซีเมนต 0.09 0.54 2.18 3
6. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต - - 1.76 1
7. บจก. เซเม็กซ (ประเทศไทย) 0.25 0.25 0.77 2
8. บจก. ไทยสถาปนาจํากัด 0.15 0.15 0.20 1
9. บจก. สามัคคีซีเมนต 0.10 0.20 0.10 2

หมายเหตุ: 1/ กําลังการผลิตรวมปูนซีเมนตและปูนเม็ด
2/ จํานวนหมอเผา ณ ป พ.ศ. 2549

ที่มา:   * ยุทธพงษ ไตรยวุฒิ, 2540
** สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย, 2549





กรอบที่ 2.1 กรณีตัวอยางการดําเนินงานของ บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงที่ต้ังโรงงานปูนซีเมนต
สถานที่ต้ังของโรงงานอยูที่จังหวัดสระบุรี บนพ้ืนที่ประมาณ 800 ไร ประกอบดวย โรงงานผลิตปูนซีเมนต

ที่ดําเนินการผลิตแลวจํานวน 3 โรง มีกําลังการผลิตรวม 9,000,000 ตันตอป วิธีการผลิตปูนซีเมนตของทั้ง 3
โรงงานใชกระบวนการผลิตแบบเผาแหง โรงงานมีการเชื่อมตอเสนทางรถไฟสระบุรี-หินลับสําหรับการให
บริการขนสงสินคา และอยูหางจากแมน้ําปาสัก 12 กิโลเมตร

วัตถุดิบ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเหมืองแรหินปูนและหินดินดานเอง โดยไดรับประทานบัตรและไดรับใบอนุญาตรับ

ชวงการทําเหมืองจํานวนรวม 28 แปลงจากกรมทรัพยากรธรณีในการทําเหมืองแร ปจจุบัน บริษัทฯ ตองจาย
คาภาคหลวงแร(หินปูน) คิดเปนเงินเทากับ 5.95 บาทตอ 1 ตัน และจายคาภาคหลวงแร(หินดินดาน) เปน
จํานวนเงิน 6.30 บาทตอตัน โดยกรมทรัพยากรธรณีไดออกใบรับรองใหแกบริษัทฯ วามแีหลงสํารองหินปูน
จํานวน 1,052 ลานตัน และหินดินดาน 262 ลานตัน หากคํานวณการใชแหลงสํารองหินปูนและหินดินดานซึ่ง
จะใชปละประมาณ 11 ลานตันตอป ดังนั้น บริษัทฯ จะมีหินปูนและหินดินดานสํารองเพียงพอที่จะปอนวัตถุดิบ
หินปูนและหินดินดานใหกับโรงงานผลิตปูนซีเมนตทั้ง 3 โรงไดเปนเวลานานกวา 100 ป สวนวัตถุดิบยิปซัม
ดินแดง และแรเหล็ก บรษิัทฯ ซื้อจากผูจัดจําหนายในประเทศ



22 รายงานฉบับสมบูรณ  “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

มีขน
ประ
ผลก
มาก

เปน
คาด
ปูนซ
ตํ่าก

คุณ

 

กรอบที่ 2.1 (ตอ)

การจัดหาวัตถุดิบสําคัญท่ีใชในการผลิตปูนซีเมนต
แหลงที่มา ผูจําหนาย สัดสวนในการซ้ือวัตถุดิบ

วัตถุดิบ
(ราย) ในประเทศ (%) ตางประเทศ (%)

หินปูน จากเหมืองหินปูนที่ไดรับประทานบัตร - - -
หินดินดาน สั่งซื้อจากผูผลิตภายในประเทศ 3 100 -
แรเหล็ก สั่งซื้อจากผูผลิตภายในประเทศ 1 100 -
ยิปซัม สั่งซื้อจากผูผลิตภายในประเทศ 3 100 -
น้ํามันเตา สั่งซื้อจากผูผลิตภายในประเทศ 3 100 -
ถานโคก นําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา - - -
ถานหิน นําเขาจากประเทศอินโดนีเซีย 4 - 100
ยิปซัมเทียม สั่งซื้อจากผูผลิตภายในประเทศ 1 100 -
ศิลาแลงเกรดสูง สั่งซื้อจากผูผลิตภายในประเทศ 5 100 -
ดินแดง สั่งซื้อจากผูผลิตภายในประเทศ 3 100 -

การจําหนายปูนซีเมนต
การจัดจําหนายปูนซีเมนต ปูนเม็ด และปูนสําเร็จรูปจากโรงงานโดยมีชองทางการจัดสง 3 ชองทาง

คือ ทางรถยนต ทางรถไฟ และทางเรือ บรรจุปูนซีเมนตทั้งแบบกอง (Bulk) และแบบบรรจุถุง (Bag) สําหรับ
ทางรถไฟ ไดเชื่อมตอรางรถไฟจากโรงงานที่อําเภอแกงคอย จ.สระบุรี ไปที่สถานีหินลับ เพ่ือสามารถขนสง
สินคาโดยทางรถไฟไปทั่วประเทศไทย สวนการขนสงทางเรือนั้น จะขนสงโดยใชทางรถยนตไปยังทาเรืออยุธยา
หางจากโรงงานประมาณ 50 กิโลเมตร หลังจากนั้นจะขนถายลงเรือเล็กตอไป

ที่มา: บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน), 2549
2) ตําแหนงที่ต้ังของโรงงาน

การเลือกตําแหนงที่ต้ังของโรงงานผลิตปูนซีเมนตมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากเปนโครงการที่
าดใหญและตองใชเงินลงทุนสูง ดังนั้น จึงจําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยที่เหมาะสมหลายๆ ดาน
กอบกัน ไดแก การตลาด แหลงวัตถุดิบหลัก แหลงพลังงาน เชื้อเพลิง และแหลงน้ํา การคมนาคมขนสง 
ระทบตอสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่ใกลเคียง ตลอดจนปจจัยแวดลอมอื่นๆ เพื่อประโยชนตอบริษัทผูผลิต
ที่สุด ปจจัยดังกลาว คือ

(1) การตลาด กอนจัดต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหดานการตลาด
อันดับแรก เพื่อทําการกําหนดขนาดกําลังการผลิตปูนซีเมนตใหเหมาะสมกับปริมาณปูนซีเมนตที่ 
วาจะสามารถขายได นอกจากนี้จําเปนตองทราบราคาตนทุน ซึ่งประกอบดวย คาใชจายในการผลิต 
ีเมนต ณ โรงงาน กับคาใชจายในการขนสงปูนซีเมนตจากโรงงานสูแหลงตลาด หากคาใชจายตนทุน
็จะทําใหขอบเขตของการตลาดกวางขึ้นและมีโอกาสในการแขงขันกับผูผลิตรายอื่นไดมากขึ้น

(2) แหลงวัตถุดิบ เปนที่ทราบโดยทั่วไปวา หินปูนเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตปูนซีเมนต ดังนั้น
ภาพของหินปูนและปริมาณสํารองหินปูน จึงเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาเลือกแหลงวัตถุดิบ  
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โดยเฉพาะปริมาณสํารองของหินปูนจะตองมีเพียงพอตอการผลิตปูนซีเมนตตลอดระยะเวลาของโครงการ 
และหากเปนไปไดควรเปนแหลงใหญแหลงเดียวเพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพและผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอม ปริมาณสํารองแหลงหินปูนจะมีความสัมพนธกับขนาดของพื้นที่ โดยขนาดพื้นที่แหลงหินปูน 
ที่เหมาะสมและเพียงพอแกการทําเหมืองเพื่อการผลิตปูนซีเมนต สามารถคํานวณไดจากสูตรของ 
กรมทรัพยากรธรณี ทั้งนี้สูตรดังกลาวไมรวมถึงการขยายกําลังผลิตในอนาคต ดังนี้

เนื่อที่แหลงหินปูน (ไร)5

= กําลังการผลิต(ตัน/ป) x อายุโครงการ(ป) x 0.00222 (เมตร)
ความสูงของแหลงหินปูน

ปูนซีเมนต 1 ตัน ตองใชวัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งพลังงานเชื้อเพลิงประมาณ 2 ตัน ดังนั้น เพื่อ
เปนการประหยัดคาขนสงโดยลดคาใชจายในการลําเลียงวัตถุดิบปอนเขาโรงงาน โรงงานผลิตปูนซีเมนตจึง
ควรต้ังอยูใกลกับแหลงวัตถุดิบโดยเฉพาะแหลงหินปูน เชน ภูเขาหินปูน หรือเหมืองหินปูน ในทางปฏิบัติ 
โรงงานผลิตปูนซีเมนตไมควรอยูไกลเหมืองหินปูนเกินกวา 3 กิโลเมตร สําหรับแหลงหินดินดาน ดินเหนียว 
ไมควรอยูไกลจากโรงงานเกินกวา 40 กิโลเมตร สวนแรเหล็กหรือดินลูกรัง และแรยิปซัมซึ่งมีปริมาณการใช
ไมมากควรอยูในรัศมีการขนสงไมเกิน 300 กิโลเมตร

(3) แหลงเชื้อเพลิง พลังงาน และแหลงน้ํา เชื้อเพลิงที่ใชในโรงงานผลิตปูนซีเมนตถูกนําไปใช
ในสวนของการเผาและการใหความรอน แหลงเชื้อเพลิงจึงเปนตัวแปรสําคัญของตนทุนการผลิต เนื่องจาก
เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นตอเนื่อง ดังนั้น การเลือกตําแหนงที่ต้ังของโรงงานผลิตปูนซีเมนตจึงตองคํานึงถึง
แหลงเชื้อเพลิงดวยวาจะใชเชื้อเพลิงประเภทใด ปริมาณสํารองมีระยะเวลายาวหรือไม และมีความเสี่ยงตอ
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือไม โดยทั่วไปโรงงานผลิตปูนซีเมนตในประเทศไทยเลือกใชแหลงเชื้อเพลิงจาก
ถานหิน และน้ํามันเตาเปนหลัก แตการใชถานหินจะสูงกวาน้ํามันเตา เนื่องจากราคาถูกกวา และมีความ
เสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงราคานอยกวา นอกจากนี้แลว สถานที่ต้ังโรงงานควรอยูใกลแหลงไฟฟาแรงสูง 
เพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟฟาแรงสูง เนื่องจากการผลิตปูนซีเมนตจําเปนตองใชกระแสไฟฟา 
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการผลิต ตลอดจนระบบการทําความเย็น และแสงสวาง 
และสิ่งที่ควรคํานึงถึงอีกอยางก็คือ โรงงานควรใกลแหลงน้ํา เนื่องจากโรงงานใชน้ําสําหรับระบายความรอน
ในระบบการผลิตในสวนของ clinker cooler ประมาณรอยละ 15 ของปูนซีเมนตเม็ดที่ผลิตได นอกจากนี้ 
จะใชในสวนของระบบทําความสะอาด กําจัดฝุน และน้ําใชอื่นๆ ในโรงงาน โดยรวมแลวน้ําที่ใชในโรงงานมี
คาเฉล่ียไมตํ่ากวา 2,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตในปจจุบัน โรงงานผลิตปูนซีเมนตไดนําระบบปด (closed 
circuit) มาใชเพื่อเปนการประหยัดน้ําโดยใชน้ําหมุนเวียนเกือบทั้งหมด ในระบบปดดังกลาวใชน้ําทดแทน
น้ําที่สูญหายไปจากระบบเพียงประมาณวันละ 500 ลูกบาศกเมตรเทานั้น

(4) การคมนาคมและการขนสง เนื่องจากมูลคาตอหนวยน้ําหนักของปูนซีเมนตอยูในระดับที่
คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับสินคาอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ขณะที่ตนทุนคาขนสงวัตถุดิบและปูนซีเมนตมีคา
คอนขางสูงเมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตและการจําหนาย ดังนั้น สถานที่ต้ังโรงงานควรตั้งอยูใจกลางของ

                                           
5 อางใน สมหมาย เตชวาล และจิตติมา อรรถอารุณ, 2541
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ตลาดโดยรวม เพื่อใหการขนสงทุกทิศทางทั้งทางถนน ทางรถไฟ และทางน้ํา ไปยังแหลงตลาดมีคาใชจาย
ตํ่าสุด โดยทั่วไปการขนสงทางรถยนตมีตนทุนการขนสงสูงสุด รองลงมาคือ ทางเรือและทางรถไฟ ดังนั้น
หากการขนสงมีระยะทางไกลเกินกวา 400 กิโลเมตร ผูผลิตจะตองเสียคาขนสงสูงซึ่งไมคุมกับทุน โดยการ
ขนสงทางรถยนตมีตนทุนเฉล่ียประมาณ 1 บาท/ตัน/กิโลเมตร ดังนั้น คาขนสงจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
คาใชจายโดยรวมและยังเปนตัวกําหนดราคาตนทุนดวย สําหรับการสงออกตางประเทศจําเปนตองมีทาเรือ 
และเรือลําใหญๆ เพื่อทําการขนสง ดังนั้น สถานที่ต้ังโรงงานปูนซีเมนตที่ตองการสงออกไปยังตางประเทศ 
จึงควรมีระยะทางไมหางจากทาเรือมากนัก

(5) ความเหมาะสมของปจจัยทางเทคนิคอื่นๆ ไดแก ลักษณะของดินและชั้นดินในบริเวณนั้น 
แหลงน้ํา พลังงานและเชื้อเพลิง แรงงาน และบริเวณสถานที่ต้ังโรงงานควรกวางขวางพอที่จะเก็บวัตถุดิบ
เพื่อใหมีใชตลอดเวลา รวมถึงวิธีการปองกันและแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในบริเวณใกลเคียง  
ตลอดจน พื้นที่ที่มีความสําคัญดานสิ่งแวดลอมและพื้นที่อันควรอนุรักษไวเพื่อการใชประโยชนรวมกันของ
สวนรวม ซึ่งควรกันออกไมใหมีการทําเหมืองและตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนตในระยะหางที่แตกตางกันไป
ตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ดวย นอกจากนี้แลว ปจจัยอื่นที่สําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ ทัศนคติของ 
ประชาชนในพื้นที่ที่มีตอโครงการทําเหมืองแรหินปูนและตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต ดังนั้น ผูประกอบการ 
ที่จะลงทุนกอต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนต จึงควรทําความเขาใจกับประชาชนและควรพิจารณาหาทางเลี่ยง
ปญหาที่อาจกระทบตอประชาชนในพื้นที่ทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางรอบคอบดวย

ปจจุบัน ประเทศไทยมีจํานวนโรงงานผลิตปูนซีเมนต 14 โรงกระจายอยูทั่วประเทศ กลาวคือ 
ภาคเหนือ 2 โรง ต้ังอยูที่จังหวัดนครสวรรค และลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โรง ต้ังอยูที่จังหวัด
นครราชสีมา ภาคกลาง 10 โรง โดยมีการกระจุกตัวของโรงงานอยูที่จังหวัดสระบุรี 8 โรง เนื่องจากสระบุรี
เปนทั้งแหลงวัถตุดิบ และอยูใจกลางของแหลงตลาด ทําใหการขนสงทุกทิศทางไปยังตลาดมีความสะดวก
และระยะทางไมไกลมากนักจากแหลงตลาดโดยเฉพาะแหลงตลาดใหญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สวนโรงงานที่เหลืออีก 2 โรง ต้ังอยูที่จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี และภาคใต 1 โรง ต้ังอยูที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช (รูปที่ 2.2)

2.1.3 กรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต

1) การทําเหมืองหินปูน

การทําเหมืองหินปูนสวนใหญจะเปนไปเพื่ออุตสาหกรรมการกอสรางและเพื่อเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต โดยหินปูนประมาณรอยละ 80 จะถูกนําไปใชในงานกอสราง สวนที่เหลือประมาณ
รอยละ 20 จะนํามาใชในการผลิตปูนซีเมนต (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2537) ทั้งนี้ จาก
กิจกรรมการทําเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมตางๆ เหลานี้ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการระเบิดหินและยอยหิน 
กจิกรรมในโรงโมหนิ รวมถงึในโรงงานปูนซเีมนต ไดกอใหเกดิผลกระทบดานสิง่แวดลอมตอชมุชนและโรงงาน
อยางกวางขวาง โดยเฉพาะปญหาดานฝุนละออง ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

การหาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมของการทําเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต จําเปนตองเขาใจถึงกระบวนการและเทคโนโลยีการทําเหมืองหินปูนขั้นตน รวมถึงกระบวนการ
ผลติปูนซเีมนต เพือ่ทีจ่ะสามารถวางแผนควบคมุและหาแนวทางลดผลกระทบสิง่แวดลอมในแตละขัน้ตอนได
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ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย, 2549

รูปที่ 2.2 สถานที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตของประเทศไทย ป พ.ศ. 2549
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2) ขั้นตอนการทําเหมืองหินปูน

ในการทําเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงอุตสาหกรรมปูนซีเมนตดวยนั้น โดยทั่วไป
ขั้นตนจะเปนการดําเนินงานสํารวจพื้นที่แหลงหิน เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมตอการทําเหมือง ออกแบบและ
วางแผนการทําเหมือง กําหนดทิศทางการขุดเจาะหรือระเบิดบริเวณหนาเหมือง และจัดเตรียมพื้นที่ที่ได
เลือกไวกอนจะเริ่มทําการเปดหนาเหมือง (รูปที่ 2.3)

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2537

รูปที่ 2.3 ขั้นตอนการผลิตหินปูนของเหมืองหินปูนทั่วไป

เปดหนาเหมือง

เจาะระเบิด มูลดิน เศษหิน

ดินทํานบ ถมปรับสภาพที่ระเบิดใหญ

หินปูนขนาดใหญ หินปูนขนาดเล็ก

ระเบิดยอย

บดยอยในโรงโมหิน

หินปูนไดขนาด

หินเพื่อกอสราง

กองเก็บ

ขนสงจําหนาย

กองเก็บ ผลิตปูนซีเมนต
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วิธีการทําเหมืองหินปูนที่ไดมาตรฐานและนิยมใชในปจจุบัน ไดแก การทําเหมืองแบบขั้นบันได 
(Benching) ซึ่งสามารถทําไดทั้งบริเวณที่เปนภูเขาและในพื้นที่ซึ่งตองการเปดบอเหมืองจากระดับพื้นราบ 
(Pit) วิธีการนี้นับวามีความปลอดภัยสูงและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาการเปดเหมืองวิธีเดิมที่ใช
การระเบิดหนาผาโดยตรง แตก็สงผลใหตนทุนในการทําเหมืองแบบขั้นบันไดสูงกวาดวย เพราะตองลงทุน
ใชเครื่องจักรกลหนักจํานวนมาก รวมทั้งตองมีวิศวกรคอยควบคุมและออกแบบการทําเหมืองใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑมาตรฐานอยูตลอดเวลา

การทําเหมืองแบบขั้นบันได มีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544)

−  การเตรียมพื้นที่

หลังจากสํารวจไดพื้นที่เหมาะสม ตองทําการจัดเตรียมบริเวณเพื่อเริ่มการทําเหมือง เชน การทํา
ถนนเพื่อเปนเสนทางขนสงหินไปสูโรงโมหิน การทําทางระบายน้ําและคันดิน หรือการจัดพื้นที่สําหรับ
กองมูลดิน เปนตน

−  การเปดหนาเหมือง

เมื่อเปดเปลือกดินออกไปแลว หนาเหมืองจะถูกตกแตงใหเปนแบบขั้นบันได โดยปกติการทํา
เหมืองหินจะมีขั้นบันได 1-2 ขั้น เวนแตบริเวณที่เปนขอบเขตหนาเหมืองที่ปลอยไวเปนความลาดชัน
สุดทาย ซึ่งอาจมีขั้นบันไดหลายขั้น แตละขั้นควรมีความกวางไมนอยกวา 30 เมตร และสูงประมาณ 10-15 
เมตร โดยควบคุมความลาดชันรวม (overall slope) ไมใหเกิน 45 องศา (รูปที่ 2.4) หรือไมใหเกินระดับ
ความปลอดภัยในพื้นที่นั้นๆ ตามลักษณะการวางตัวของชั้นหิน เพื่อทําใหพื้นที่ลาดเอียงและมีความ
เหมาะสมสําหรับการนําเครื่องจักรขึ้นไปทํางานหนาเหมือง

− การผลิตหินปูน

การผลิตหินปูนเริ่มดวยการเจาะรูระเบิดตามขั้นบันได โดยสามารถใชเครื่องเจาะทั้งแบบมือถือ 
(Jack Hammer) หรือเครื่องเจาะแบบ Crawler Drill ซึ่งสามารถติดต้ังอุปกรณดักฝุนละอองจากการเจาะได 
การระเบิดโดยทั่วไปใชแอมโมเนียมไนเตรทผสมน้ํามันโซลารอยละ 5-6 (เรียกวา AN/FO) ระเบิดไดนาไมต 
(Dynamite) รอยละ 62-75 Strength เปนวัตถุระเบิด (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2537) การ
จุดระเบิดเปนแบบถวงจังหวะดวยแกปไฟฟา (รูปที่ 2.5) หลังการจุดระเบิดครั้งแรก หินปูนที่มีขนาดเล็กจะ
ถูกลําเลียงไปยังบริเวณบดยอย (Crusher) โดยรถตักเสยรวมกับรถบรรทุก (Shovels and Trucks) หรือ
อาจใชสายพานเปนตัวลําเลียง แตหากหินปูนที่ไดยังมีขนาดใหญกวา 1 ลูกบาศกเมตร จะทําการระเบิดซ้ํา
อีกครั้งโดยการเจาะรูระเบิดบนหินดังกลาวหรือใชเครื่องเจาะกระแทก เพื่อใหหินมีขนาดเล็กลง จากนั้นจึง
ลําเลียงไปยังบริเวณบดยอยหิน สวนเศษหินและเศษดินที่เหลือจากการระเบิดจะนําไปถมปรับสภาพที่โดย
รอบเหมือง หรือทําทํานบดินกั้นกองเก็บมูลดินและเศษหินไว กอนนําไปใชประโยชนภายหลัง

− การขนสงหินจากหนาเหมืองสูโรงโมหิน

หินที่ไดจากการระเบิดหนาเหมืองจะถูกลําเลียงสูโรงโมหินโดยใชรถบรรทุกชนิดเททาย (Dump 
Truck) เพื่อปอนเขาสูยุงเก็บ (Hopper or Surge Bin) ซึ่งควรมีอาคารที่มีผนังทึบ 3 ดานคลุม และควรมี
ระบบฉีดพนละอองน้ําเพื่อลดฝุนละอองดวย
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ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544

รูปที่ 2.4 ตัวอยางการเดินหนาเหมืองแบบขั้นบันได

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544

รูปที่ 2.5 รูปแบบการเจาะรูระเบิดและการถวงจังหวะระเบิด

 45
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− การบดยอยหินในโรงโมหิน

เมื่อหินผานเขาสูยุงเก็บแลว จะถูกสงไปบดยอยที่เครื่องยอยขั้นตน (Primary Crusher) ซึ่งมักจะ
เปนเครื่องยอยแบบ Jaw Crusher และเครื่องปอนหินจากยุงเขาเครื่องบดยอยมักเปนแบบแผนเรียบ 
(Plate Feeder) หรือแบบตะแกรงสั่น (Vibrating Grizzly Feeder) ซึ่งแบบหลังนี้สามารถปอนหินพรอม
ทําหนาที่คัดแยกเอาเศษดินหรือสิ่งปลอมปนออกมาจากหินยอยไดดวย (กรมทรัพยากรธรณี, 2542ก.)

หินซึ่งเขาสูเครื่องยอยแบบ Jaw Crusher จะถูกยอยใหมีขนาดเล็กลง กอนที่จะลําเลียงดวย
สายพานเขาสูตะแกรงสั่น (Vibrating Screen) เพื่อคัดขนาดหินและแยกเศษดินออก ดินและเศษหินที่ถูก
คัดออกนี้เรียกวา “หินคลุก” ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง เชน ใชเปนวัสดุปรับถมหรือบดอัด
ผิวพื้นที่กําลังกอสราง ทั้งนี้หินที่ผานการบดยอยดวยเครื่องยอยแบบ Jaw Crusher ครั้งแรก อาจยังมี
ขนาดโตเกินกวาจะนําไปใชงาน จึงตองทําการบดยอยซ้ําใหมีขนาดเล็กลงดวยเครื่องยอยขั้นที่สอง 
(Secondary Crusher) ซึ่งมักจะใช Jaw Crusher ที่มีขนาดปากรูปรางคอนขางแบน ที่เรียกวา “ปากซอย” 
(Cone Crusher) หรือโรงโมบางแหงอาจใชเครื่องยอย Hammer Mill (Rotary Mill)

เมื่อหินผานการยอยขั้นที่สองแลว ก็จะถูกลําเลียงดวยสายพานไปคัดขนาดดวยตะแกรงสั่นอีกชุด
หนึ่ง เพื่อทําหนาที่คัดหินที่ผานการยอยมาแลวใหมีขนาดตางๆ กันกอนนําไปใชประโยชนตอไป แตใน
กรณีที่ยังมีหินขนาดโตเกินกวาที่จะนําไปใชงานอยูอีก ก็จะถูกตะแกรงสั่นคัดขนาดออกมา กอนนําไปยอย
ดวยเครื่องยอยขั้นที่สาม (Tertiary Crusher) ซึ่งมักจะเปนชนิด Hammer Mill (Rotary Mill) แตบางแหง
อาจใช BARMAC Crusher หรือ Roll Crusher (กรมทรัพยากรธรณี, 2542ข.)

การบดยอยหินอาจมีหลายขั้นตอนขึ้นอยูกับความตองการใชงาน เชน ใชเปนหินถม หินเทเสา 
หรือหินเกล็ด เปนตน และเมื่อยอยไดขนาดตางๆ ที่ตองการแลว หินจะถูกลําเลียงดวยสายพานไปสู
สายพานโปรยกอง แยกขนาดหินออกเพื่อรอการจําหนายตอไป

ในสวนของการบดยอยหินปูนเพื่อเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตนั้น มีขั้นตอนคลายคลึง
กับการบดยอยหินเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง แตสวนใหญมักยอยหินใหเหลือขนาดประมาณ 35 มิลลิเมตร 
จากนั้นจึงลําเลียงดวยสายพานไปกองเก็บดวยเครื่องกอง (Stacker) โดยจะเก็บบนลานกองหินปูนที่มี
อุปกรณในการโปรยกองเปนรูปสามเหลี่ยมตามแนวยาว การโปรยกองจะโปรยเปนแนวยาวซอนเปนชั้น 
สวนการนําวัตถุดิบไปใชจะตัดตามแนวขวาง

3) กระบวนการผลิตปูนซีเมนต

ปูนซีเมนตจัดเปนวัตถุดิบหลักสําคัญประเภทหนึ่งในอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งมีแนวโนมความ
ตองการใชเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดทุกป และสงผลทําใหมีการขยายตัวของโรงงานปูนซีเมนตเพิ่มมากขึ้นดวย
เชนกัน แตขั้นตอนและกระบวนการผลิตปูนซีเมนตนั้น มีสวนกอใหเกิดมลพิษสําคัญหลายชนิด ทั้งตอ
โรงงานและชุมชนใกลเคียง เชน ฝุนละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซไนโตรเจนออกไซด (NOX)
และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนตน

ปูนซีเมนตเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการบดปูนเม็ด ใชประโยชนเปนตัวกลางในการยึดเชื่อมวัสดุ
ตางๆ โดยปูนเม็ดคือ ผลึกซึ่งเกิดจากการเผาดินเหนียวและสวนผสมหินปูนที่อุณหภูมิสูง จนรวมตัวผสม
กันสุกพอดี เมื่อเติมน้ําลงไปจะกลายสภาพเปนปูนซีเมนตแขวนลอยในน้ํา (Slurry) ซึ่งจะคอยๆ แข็งตัวขึ้น



30 รายงานฉบับสมบูรณ  “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

เปนคอนกรีต นอกจากนี้ยังใชผสมกับกรวดหรือทรายหยาบ เพื่อกอรูปเปนผลิตภัณฑปูนซีเมนตประเภท
ตาง ๆ ได

ปูนซีเมนตแบงออกเปน 2 ประเภท (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2537) ไดแก

1. ปูนซีเมนตธรรมชาติ หมายถึง ปูนซีเมนตที่ไดจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะสามารถเชื่อมติด
กับวัสดุอื่นไดคลายซีเมนต เมื่อนํามาเผาและบดจะกลายเปนผงปูนซีเมนตที่สามารถแข็งตัวไดในน้ํา

2. ปูนซีเมนตสังเคราะห หมายถึง การผลิตปูนซีเมนตในกรณีที่ตองการปูนซีเมนตจํานวนมากและ
เพื่อเพิ่มชนิดของปูนซีเมนต ตอบสนองในการใชประโยชนในงานเฉพาะดาน ปูนซีเมนตสังเคราะหแบงออก
ได 2 ชนิด คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนด (Portland Cement) และปูนซีเมนตอะลูมินัส (Aluminous Cement)

• กรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต

การผลิตปูนซีเมนตของโลกสวนใหญเปนการผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด โดยสามารถจําแนกออก
ไดเปน 3 แบบ (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2537) ดังนี้

(1) การผลิตแบบเปยก (Wet Process)

เปนกรรมวิธีการผลิตที่มีการใชวัสดุที่มีความชื้นสูง เชน ดินมารล (Marl) ดินเหนียว (Clay) มาบด
ผสมกัน และมีการเติมน้ําลงผสมกับวัตถุดิบที่บดดวย จนกลายเปนของเหลวแบบไหลได (Slurry) หลังการ
ผสม น้ําสวนที่เกินจะถูกนําออกและมีการปรับขั้นสุดทาย เพื่อใหไดสวนประกอบตามตองการ โดยความชื้น
ที่ใหสวนผสมเปนเนื้อเดียวกันจะอยูที่ประมาณรอยละ 30-40 แลวจึงปอนเขาสูเตาเผา ซึ่งตองใชความรอน
คอนขางสูง เนื่องจากตองไลความชื้นใน slurry ออกใหหมด กอนที่จะเผาตอใหไดปูนเม็ดออกมา

(2) การผลิตแบบแหง (Dry Process)

เปนกรรมวิธีที่นิยมใชกันทั่วไปในปจจุบัน เหมาะสําหรับวัตถุดิบที่มีความชื้นปกติหรือตํ่า ประเภท
หินปูน (Limestone) หินดินดาน (Shale) ดินลูกรัง (Laterite) และทราย (Sand) โดยนํามาบดผสมกันใน
สภาพที่แหง และใชลมรอนจากหมอเผามาชวยไลความชื้นออกจากวัตถุดิบ การผลิตแบบนี้จะไมมีการเติม
น้ําและความชื้นจะถูกทําใหลดลงนอยกวารอยละ 1 ทั้งชวงกอนและกําลังอยูในกระบวนการบดปูน

วัตถุดิบที่ไดจะมีลักษณะเปนผงละเอียดเรียกวา “วัตถุดิบสําเร็จ” (Raw Meal) ตอมาจึงนําเขา
หมอเผาเพื่อใหไดปูนเม็ดออกมา วิธีการผลิตแบบแหงมีขอดีเนื่องจากใชพลังงานความรอนตํ่าทําให
ประหยัดเชื้อเพลิงในการเผา และสามารถควบคุมองคประกอบทางเคมีของปูนซีเมนตไดงายกวา จึงทําให
ไดปูนซีเมนตที่มีคุณภาพสม่ําเสมอกวาดวย

(3) การผลิตกึ่งแหงหรือแบบหมาด (Semi-Dry Process)
คลายกรรมวิธีการผลิตแบบแหง แตจะใชวัตถุดิบที่บดแลวซึ่งมีสวนผสมที่ถูกตองมาปนเปนเม็ด

ดวยน้ํา กอนที่จะปอนเขาสูเตาเผา
สําหรับปูนซีเมนตอะลูมินัส (Aluminous Cement) นั้น ผลิตจากสวนผสมระหวางหินปูนและ

ดินเหนียว ซึ่งมีอลูมิเนียมออกไซดในปริมาณสูงและไมมีการขยายตัว สวนผสมนี้ถูกเผาที่อุณหภูมิประมาณ 
1,400 องศาเซลเซียส ปูนซีเมนตอะลูมินัสใชในการผลิตปูนขาวหรือคอนกรีตที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูง
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• ขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต
ในสวนนี้จะกลาวถึงการผลิตปูนซีเมนตแบบแหง ซึ่งเปนวิธีที่ใชกันมากที่สุดในปจจุบัน โดยมี

ขั้นตอนการผลิต (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544) (รูปที่ 2.6 และรูปที่ 2.7) ดังนี้

−  ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material Preparation)
วัตถุดิบเปนสิ่งสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต นับต้ังแตขั้นตอนการเลือกชนิดของวัตถุ

ดิบ การวิเคราะหหาคุณสมบัติตาง ๆ จนถึงการคํานวณหาอัตราสวนผสมที่ถูกตอง ในการใชวัตถุดิบตาง ๆ 
มาผสมกันเปน raw mix เพราะหากสวนผสมไมถูกตองแลว อาจกอปญหากับกระบวนการผลิตหรือ
คุณภาพของซีเมนตที่ผลิตได

วัตถุดิบหลักซึ่งนํามาใชในการผลิตปูนซีเมนต แบงเปน 4 ชนิด (กรมทรัพยากรธรณี, 2538) ดังนี้

1. วัตถุดิบเนื้อปูน (Calcareous Component) คือ วัตถุดิบที่มีปริมาณ CaCO3 มากกวารอยละ 75
ไดแก หินปูน (Limestone) หินออน (Marble) เปนตน โดยหินปูนที่มีปริมาณ CaCO3 อยูระหวางรอยละ
85-92 เหมาะสมที่จะใชในการผลิตปูนซีเมนตมากกวาหินปูนที่มี CaCO3 เปอรเซ็นตสูง (95-99% CaCO3)
เพราะวาสามารถบดและผสมขณะเปนผง (homogenize) ไดงายกวา สวนใหญแลววัตถุดิบเนื้อปูน มี
อัตราสวนการใชโดยน้ําหนักประมาณรอยละ 78-81 ของวัตถุดิบทั้งหมด

2. วัตถุดิบเนื้อดิน (Argillaceous Component) คือ วัตถุดิบที่มีสวนประกอบเปนซิลิกา (Silica,
SiO2) และอะลูมินา (Alumina, Al2O3) ซึ่งมี CaCO3 เปนองคประกอบนอยกวารอยละ 75 ไดแก หินดินดาน
(Shale) หรือดินเหนียว (Clay) เปนตน โดยเฉลี่ยวัตถุดิบเนื้อดิน มีอัตราสวนการใชโดยน้ําหนักประมาณ
รอยละ 15-18 ของวัตถุดิบทั้งหมด

3. วัตถุดิบปรับคุณภาพ (Corrective Component) คือ วัตถุดิบประเภทที่มีองคประกอบหลักตัวใด
ตัวหนึ่งในปริมาณสูง ใชเพื่อเติม raw mix ในกรณีที่สวนผสม 2 กลุมหลักผสมกันแลวยังขาดสวนประกอบ
บางตัวอยู เชน

- หินปูนเกรดสูง (High grade limestone) ใชเติมเมื่อขาด CaO
- แรเหล็กออกไซด (Iron oxide) หรือดินลูกรัง (Laterite) ใชเติมเพื่อเพิ่ม Fe2O3

- ทราย ใชเติมเมื่อขาด SiO2

- แรบอกไซต (Bauxite) ใชเติมเมื่อขาด Al2O3

วัตถุดิบปรับคุณภาพจําพวกแรเหล็กหรือดินลูกรัง มีอัตราสวนการใชโดยน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 2-5 ของวัตถุดิบทั้งหมด

4. สารเพิ่มแตงคุณสมบัติ (Additive Component) คือ วัตถุที่เติมเขาไปเพื่อชวยในวัตถุประสงค
ตางๆ เชน แรยิปซัม (Gypsum) ใสลงไปในการบดปูนเม็ด (Clinker) เพื่อควบคุมระยะเวลาการแข็งตัวของ
ซีเมนต ทําใหปูนซีเมนตแข็งตัวชาลง (retarder) ใชประมาณรอยละ 4-5 ของน้ําหนักปูนเม็ด

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนั้น จะมีสวนผสมแตกตางกันไปในแตละโรงงาน เปนสูตรเฉพาะซึ่งได
ผานการควบคุมคุณภาพจากหนาเหมืองมาแลว และการที่จะใชสวนผสมวัตถุดิบแตละชนิดดวยปริมาณ
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักเทาใดนั้น ยังขึ้นอยูกับวาตองการผลิตซีเมนตประเภทใด เนื่องจากซีเมนตแตละ
ประเภทก็มีมาตรฐานจําเพาะ (Standard Specification) หลายแบบ เชน ASTM, BS หรือมาตรฐาน
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อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานแตละอันนั้นก็มีขอกําหนดทางเคมีและกายภาพตางกันออกไป เพื่อให
ไดคุณสมบัติของซีเมนตที่เหมาะแกการใชงานแตละชนิดมากที่สุด

จากตัวอยาง Raw mix Design ของบริษัทปูนซีเมนตแหงหนึ่ง พบวาในการผสมวัตถุดิบเพื่อใหได
ปูนเม็ดน้ําหนัก 1 ตันนั้นจะใชวัตถุดิบประมาณ 1.6 ตันโดยมีสวนผสม ดังนี้ (กรมทรัพยากรธรณี, 2538ก.)

- หินปูน 1.221 ตัน
- หินดินดาน 0.248 ตัน
- ทราย 0.042 ตัน
- ดินลูกรัง 0.047 ตัน
- แรเหล็ก 0.008 ตัน
ทั้งนี้เมื่อไดออกมาเปนปูนเม็ดแลว จะตองใสแรยิปซัมลงไปในอัตราสวนอีกประมาณรอยละ 5 และ

นอกจากปูนซีเมนตปอรตแลนดแลว ยังมีปูนซีเมนตชนิดอื่นที่มีสวนผสมวัตถุดิบตางกัน เชน

- ปูนซีเมนตซิลิกา (Silica cement) คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนดซึ่งนํามาผสมกับทรายเพื่อใหราคา
ถูกลง โดยบดปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดเม็ดรอยละ 70 ผสมกับทรายรอยละ 30 และผสมยิปซัมลงไปดวย
เล็กนอย นิยมผลิตใชกันอยางแพรหลายที่ประเทศอังกฤษและประเทศในแถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศที่
ไมคอยมีพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพราะสิ้นเปลืองพลังงานนอยกวาในขั้นตอนการผลิต

- ปูนซีเมนตพอซโซลานา (Pozzolana cement) บางครั้งเรียกวา ปูนซีเมนตสแล็ก (Slag cement) 
เริ่มผลิตใชต้ังแตสมัยโรมันโบราณ โดยนําเอาปูนขาวและกากจากเตาเผาเหล็ก (slag) หรือพอซโซลานาซึ่ง
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจําพวกหินภูเขาไฟมาบดใหละเอียด ปูนซีเมนตที่ไดจะไมแข็งเทาปูนซีเมนต
ปอรตแลนด แตเมื่อผสมปูนกอหรือคอนกรีตแลวจะเหนียวดีและแตกยากกวา ทําใหใชไดดีในงานที่อยูในน้ํา
ทะเลหรือที่ชื้นแฉะ เชน งานฐานราก ทอน้ําใตดิน เปนตน

− ขั้นตอนที่ 2: การบดวัตถุดิบ (Raw Material Grinding)
วัตถุดิบที่ผานการบดยอยเบื้องตนจากโรงโมหินของเหมืองหินปูนหรือหินดินดาน จะนํามาบดยอย

ที่หมอบดวัตถุดิบ (Raw Mill) แบบ Tube Mill ซึ่งภายในจะเติมลูกเหล็กกลมตางๆ หรือแบบ Vertical 
Roller Mill เมื่อบดจนวัตถุดิบละเอียดเปนฝุนผงตามที่ตองการแลว จึงนํามาคลุกเคลาใหมีคุณภาพ
สม่ําเสมอในไซโลผสมวัตถุดิบ กอนจะปอนเขาสูเตาเผาตอไป

− ขั้นตอนที่ 3: การเผาปูนเม็ด (Clinker Burning)

จัดเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการผลิตปูนซีเมนต เริ่มโดยการใหความรอนแกวัตถุดิบที่บดยอย
และผสมแลว เพื่อใหหินปูนสลายตัวเปนแคลเซียมออกไซดและกาซคารบอนไดออกไซด โดยฝุนผงวัตถุดิบ
จะถูกปอนเขาสูหออุนวัตถุดิบ (Preheater Cyclone) ใหลมรอนจากหมอเผาวิ่งสวนกับวัตถุดิบจนมีอุณหภูมิ
ประมาณ 850-900 องศาเซลเซียส กอนสงเขาเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) ที่มีอุณหภูมิประมาณ 1,200 
องศาเซลเซียส ปูนเม็ดที่ไดจากการเผาจะถูกสงไปลดอุณหภูมิที่ระบบระบายความรอนของปูนเม็ดหรือ
หมอเย็น (Clinker Cooler) อากาศที่ใชระบายความรอนปูนเม็ดมีอุณหภูมิประมาณ 800-900 องศา
เซลเซียส กอนสงนําไปชวยการเผาไหมในเตาเผาปูนเม็ด ปูนเม็ดที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา 100 องศาเซลเซียส 
จะถูกสงตอไปเก็บที่ไซโลเก็บปูนเม็ด (Clinker Silo) (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544)
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ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544
รูปที่ 2.6 แผนภูมิแสดงกระบวนการผลิตปูนซีเมนตแบบแหง (Dry Process)

หินปูน
(Limestone)

หินดินดาน
(Shale)

เครื่องยอย
(Crusher)

ยุงเก็บวัตถุดิบ
(Raw Material Storage)

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมวัตถุดิบหลัก (Raw Material Preparation )

หมอบดวัตถุดิบ
(Raw Mill)

ไซโลเก็บวัตถุดิบ
(Blending Silo)

ข้ันตอนท่ี 2
การบดวัตถุดิบ (Raw Material Grinding )

หออบความรอน
(Preheater Cyclone)

หมอเผาแบบหมุน
(Rotary Kiln)

ข้ันตอนท่ี 3
การเผาปูนเม็ด (Clinker Burning )

หมอเย็น
(Clinker Cooler)

ยิปซัม
(Gypsum)

เครื่องยอย
(Crusher)

ข้ันตอนท่ี 4
การบดปูนเม็ด (Clinker Grinding )

ไซโลเก็บยิปซัม
(Gypsum Silo)

ไซโลเก็บปูนเม็ด
(Clinker Silo)

หมอบดปูนซีเมนต
(Cement Mill)

การบรรจุปูนซีเมนต
- ปูนซีเมนตถุง (Bag Cement)
- ปูนซีเมนตผง (Bluk Cement)

การขนสงโดยรถปูนซีเมนต
(Transporting by Cement Trucks )

ข้ันตอนท่ี 5
การบรรจุและการขนสงปูนซีเมนต
(Cement Dispatching and Transporting )

การขนสงโดยรถไฟ
(Transporting by Trains )

การขนสงโดยเรือ
(Transporting by Ships )



34 รายงานฉบับสมบูรณ  “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

ที่ม
า :

 ม
ยุร
ี ป
าล
วง
ศ, 

25
46

รูป
ที่ 

2.7
 แผ

นผ
ังแ

สด
งก

ระ
บว

นก
าร
ผล

ิตป
ูนซ

ีเม
นต

แบ
บแ

หง
 (D

ry 
Pr

oc
es

s)



บทที่ 2 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย 35

− ขั้นตอนที่ 4: การบดปูนซีเมนต (Clinker Grinding)
คลายคลึงกับการบดวัตถุดิบ โดยแยกความละเอียดของผลิตภัณฑตามประเภทของปูนซีเมนต 

และมีการเติมแรยิปซัมลงไปผสมประมาณรอยละ 4-5 เพื่อชะลอการแข็งตัวของปูนซีเมนตหลังจากผสมน้ํา
หรือเพิ่มหินปูนสําหรับปูนซีเมนตผสมหรือปูนฉาบ

− ขั้นตอนที่ 5: การบรรจุและการขนสงปูนซีเมนต (Cement Dispatching and Transporting)

ปูนซีเมนตผงที่ผานการบดและผสมสวนเพิ่มปริมาณตามสัดสวนแลว จะถูกนําไปเก็บไวในไซโล
ตามชนิดของซีเมนตเพื่อรอสงจําหนายทั้งแบบถุง (Bag Cement) หรือ แบบผง (Bulk Cement) โดยอาจ
บรรทุกทางรถยนต ทางรถไฟ และทางเรือ

2.1.4 ชนิดของผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนตที่นําออกจําหนายมี 2 รูปแบบ คือ แบบปูนเม็ด นิยมสงออกจําหนายตางประเทศ

เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการขนสง และปูนสําเร็จรูป โดยปูนสําเร็จรูปมีทั้งประเภทปูนปอรตแลนด 
(ปูนเม็ดบดรวมกับยิปซัม) หรือเปนปูนผสม (ปูนเม็ดบดรวมกับหินปูนและยิปซัม) การจําหนายจะบรรจุเปน
ถุงๆ ละ 50 กิโลกรัม หรือจําหนายเปนปูนผงตามที่ลูกคาตองการ ผลิตภัณฑปูนซีเมนตในประเทศไทย 
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

(1) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูนซีเมนตผสม มอก. 80-2517 ปูนซีเมนตผสม (Mixed 
Cement) เปนปูนซีเมนตที่ไดจากการผสมหินปูนประมาณรอยละ 25-30 ในระหวางการบดปูนเม็ดของ
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 และอีกประเภทหนึ่งเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดที่ผลิตขึ้นโดยใหคุณภาพ
ของปูนซีเมนตมีคุณสมบัติถูกตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนตผสม 
มอก. 80-2517 เพื่อใหมีคุณสมบัติงายตอการใชงาน และเหมาะในการใชผลิตกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้อง
คอนกรีต โองซีเมนต เสา ตอมอ ถนนทางเทา และงานกอสรางทั่วไปที่ไมตองการแรงอัดสูงมากนัก เชน 
งานกออิฐ งานฉาบ งานเทพื้นใชงานทั่วไป และงานกอสรางอาคารบานพักขนาดระดับ 2-3 ชั้น เปนตน

 (2) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูนซีเมนตปอรตแลนด มอก. 15 เลม 1-21 และ มอก. 
15-2532 แบงปูนซีเมนตปอรตแลนดออกเปน 5 ประเภท ไดแก ประเภท 1 คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ธรรมดา ประเภท 2 คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนดดัดแปลง ประเภท 3 คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทให
กําลังอัดสูงเร็ว ประเภท 4 คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทเกิดความรอนตํ่า และประเภท 5 คือ
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภททนซัลเฟตสูง (ตารางที่ 2.8)

การแขงขันในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไดมีความพยายามในการทําสินคาใหมีความแตกตางใน
สายตาของผูบริโภค โดยแบงสินคาออกเปนยี่หอตางๆ แยกตามบริษัทและประเภทการใชงานที่แตกตาง
กันไป (ตารางที่ 2.9) ยี่หอปูนซีเมนตที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคสวนใหญ คือ ปูนตราเสือและปูน
ตราชางของบริษัทปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด เนื่องจากผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอตราสินคาสูง 
(Brand Royalty) ยี่หออันดับรองที่ไดรับยอมรับจากผูบริโภค คือ ปูนตราอินทรี ของบริษัทปูนซีเมนต
นครหลวง จํากัด(มหาชน)
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ตารางที่ 2.8 ประเภทของปูนซีเมนตปอรตแลนดในประเทศไทย

ประเภทปูนซีเมนตปอรตแลนด คุณสมบัติและการประยุกตใชงาน
- ประเภท 1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา

(Type I)   (Ordinary Portland Cement)
- เปนปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่นิยมใชมากที่สุดในประเทศไทย

- เปนปูนซีเมนตที่ใชในการกอสราง ทําคอนกรีต หรือทําผลิตภัณฑอื่นๆ
ที่ไมตองการคุณภาพพิเศษ

- เหมาะสําหรับงานคอนกรีตโดยทั่วไป เชน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
พ้ืนอาคาร ถนน สะพาน อางเก็บน้ํา ทอน้ํา และผลิตภัณฑคอนกรีต
สําเร็จรูป เปนตน

- เหมาะสําหรับโครงสรางคอนกรีตที่ตองการความแข็งแรงสูง เชน
สะพานขนาดใหญ และสนามบิน เปนตน

- ประเภท 2 ปูนซีเมนตปอรตแลนดดัดแปลง

  (Type II)   (Moderate Heat and Sulphate
Resisting Portland Cement)

- เปนปูนซีเมนตปอรตแลนดที่เกิดความรอนนอยกวาประเภท 1 และทน
ตอซัลเฟตปานกลางได

- เหมาะสําหรับการทําผลิตภัณฑคอนกรีตที่ตองการใหเกิดความรอน
ปานกลาง และทนตอซัลเฟตไดปานกลาง เชน งานกอสรางที่มีรากฐาน
ใหญ งานเขื่อน เปนตน

- ใชในงานโครงสรางที่มีความหนามาก เชน ตอมอขนาดใหญ ฐานราก
ขนาดใหญ และกําแพงกันดินที่หนามากๆ เปนตน

- ประเภท 3 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทให
  (Type III)  กําลังอัดสูงเร็ว (High Early
               Strength Portland Cement)

- เปนปูนซีเมนตปอรตแลนดที่ใหคาความตานแรงสูงเร็วในระยะแรก

- เหมาะสําหรับงานคอนกรีตที่ตองการใชงานเร็ว หรือถอดแบบในเวลา
อันสั้น มักใชกับงานหลอผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูปชนิดตางๆ
เชน เสาเข็มอัดแรง แผนพ้ืนอัดแรง เสาสําเร็จรูปสําหรับอาคาร และ
หมอนรางรถไฟ เปนตน

- ประเภท 4 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทเกิด
  (Type IV)  ความรอนตํ่า (Low Heat Portland
                Cement)

- เปนปูนซีเมนตปอรตแลนดที่เกิดความรอนนอยกวาประเภท 2 และมี
การพัฒนากําลังชากวาปูนซีเมนตประเภทอื่นๆ

- เหมาะสําหรับงานคอนกรีตที่ตองการใหเกิดความรอนตํ่า หรืองาน
กอสรางที่มีการเทคอนกรีตตอเนื่องคราวละมากๆ เชน การสรางเข่ือน

- ในประเทศไทยไมมีการผลิตปูนซีเมนตประเภทนี้

- ประเภท 5 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท
(Type V)  ทนซัลเฟตสูง (Sulphat Resisting
             Portland Cement)

- เปนปูนซีเมนตปอรตแลนดที่ทนตอซัลเฟตสูงได และใหกําลังชากวา
 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1

- เหมาะสําหรับงานโครงสรางที่ตองสัมผัสกับเกลือซัลเฟตอยางรุนแรง
จากดินหรือน้ําที่มีปริมาณซัลเฟตสูง เชน งานกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย
งานกอสรางทาเรือ สะพานปลา อาคารและสิ่งปลูกสรางริมทะเล เปนตน

- ไมสามารถตานทางตอกรดและสารที่มีฤิทธิ์กัดกรอนอยางรุนแรงได เชน
เดียวกันกับปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทอื่นๆ

ที่มา: บริษัทปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด, 2548



บทที่ 2 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย 37

ตารางที่ 2.9 ย่ีหอปูนซีเมนตตางๆ จําแนกตามบริษัทผูผลิตปูนซีเมนต

บริษัท ปูนผสม TYPE I TYPE III TYPE V อ่ืนๆ
1. บจก. ปูนซิเมนตไทย
อุตสาหกรรม

ตราเสือ ตราชาง ตราชาง ตราชาง ตราเสือคู

2. บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง อินทรีแดง อินทรีเพชร อินทรีดํา อินทรีฟา อินทรีทอง/
อินทรีเขียว/
อินทรีสมุทร

3. บมจ. ทีพีไอ โพลีน ทีพีไอสีเขียว ทีพีไอสีแดง ทีพีไอสีดํา ทีพีไอสีฟา -
4. บมจ. ปูนซีเมนตเอเชีย ตราดอกบัว ตราภูเขา - - ตราดอกบัว

พิเศษ
5. บมจ. ชลประทานซีเมนต ตรางูเหา ตราพญานาค

เขียว
- ตราปลา

ฉลาม
-

6. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต ตราราชสีห
เขียว

ตราราชสีหแดง - - -

7. บจก. เซเม็กซ (ประเทศไทย)(2) ตราลูกโลก
แดง

ตราลูกโลกน้ําเงิน - - ตราลูกโลก
เขียว

8. บจก. ไทยสถาปนา ตราไก ตราดาว - - -
9. บจก. สามัคคีซีเมนต ตราจรวด

เขียว
ตราดาวเทียม - - ตราจรวดฟา/

ตราเรดาร

หมายเหตุ: ไมรวมปูนซีเมนตสําเร็จรูป
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2542

2.1.5 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตปูนซีเมนต
วัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตปูนซีเมนตในประเทศไทย โดยเฉพาะปูนซีเมนตปอรตแลนด 

(Portland Cement) ที่ใชกันแพรหลายในปจจุบัน ประกอบดวย หินปูน หินดินดานหรือดินเหนียว แรเหล็ก
หรือดินลูกรัง ศิลาแลง และยิปซัม ตามสัดสวนที่แสดงไวในตารางที่ 2.10

ทั้งนี้ บรรทัดฐานของปริมาณวัตถุดิบตางๆ ที่นํามาใชในการผลิตปูนซีเมนต 1 ตัน จะตองใช 
ปริมาณหินปูนมากถึง 1.5-1.6 ตัน หรือกวาเทาตัวครึ่งของปูนซีเมนตที่ผลิตได (ตารางที่ 2.11)

การผลิตแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต พบวา หินปูนเปนแรที่มีการผลิตมากที่สุด โดยมีปริมาณการ
ผลิตประมาณรอยละ 80 ของปริมาณการผลิตปูนซีเมนตทั้งประเทศ รองลงมาคือ แรยิปซัมรอยละ 11  
หินดินดานประมาณรอยละ 7 และแอนไฮไดรตประมาณรอยละ 1 (รูปที่ 2.8)

มูลคาการผลิตแรทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2549 พบวา กลุมแรอุตสาหกรรมซีเมนต มีมูลคาการผลิต
สูงสุดเปนอันดับหนึ่งเทากับ 10,342 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.9 ของมูลคาการผลิตแรทั้งประเทศ (มูลคา
การผลิตแรทั้งประเทศ เทากับ 39,476.7 ลานบาท) (รูปที่ 2.9) โดยมีปริมาณการผลิตรวมทั้งสิ้น 76.4  
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ลานตัน ประกอบดวย หินปูน 61.6 ลานตัน ยิปซัม 8.4 ลานตัน หินดินดาน 5.6 ลานตัน นอกนั้นเปน 
แอนไฮไดรต และดินมารล และแรเหล็กรวม 0.8 ลานตัน (ตารางที่ 2.12)

ตารางที่ 2.10 สัดสวนของวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตปูนซีเมนต
หนวย: รอยละ

แรธาตุ วัตถุดิบ/แหลงวัตถุดิบ สัดสวนการใชเพื่อ
ผลิตปูนซีเมนต

1. ธาตุแคลเซียม (CaO) วัตถุดิบ: หินปูน (limestone) หินชอลค (chalk)
แหลงวัตถุดิบ: สวนใหญไดมาจากภูเขาหลายแหงในจังหวัด

สระบุรี ลพบุรี เพชรบุรี นครสวรรค และ
นครศรีธรรมราช

80

2. ธาตุซิลิกา (SiO2) และ
อะลูมินา (Al2O3)

วัตถุดิบ: หินดินดาน (shale) หรือดินเหนียว (clay)
แหลงวัตถุดิบ: อยูในแถบจังหวัดสระบุรี นครสวรรค ลําปาง

เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช

15-18

3. เหล็กออกไซด (Fe2O3) วัตถุดิบ: แรเหล็ก หรือ ดินลูกรังและศิลาแลง (laterite or
lateritic soil)

แหลงวัตถุดิบ: อยูในแถบจังหวัดสระบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี
สิงหบุรี อางทอง ฉะเชิงเทรา ลําปาง อุทัยธานี เลย
ประจวบคีรีขันธ และนครศรีธรรมราช

2-5

4. แรยิปซัม
(gypsum)

วัตถุดิบ: แรยิปซัม
แหลงวัตถุดิบ: อยูในแถบจังหวัดพิจิตร นครสวรรค

สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช

4-5
(โดยน้ําหนักของปูนเม็ด)

ที่มา: พรพินิจ พูนลาภ, 2547

ตารางที่ 2.11 บรรทัดฐานของปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิตปูนซีเมนตปริมาณ 1 ตัน

วัตถุดิบ ปริมาณ (หนวย)
เชื้อเพลิงในรูปถานหิน 0.3 ตัน
หินปูน 1.5-1.6 ตัน
ดินเหนียว 0.2 ตัน
Laterite 0.02 ตัน
ยิปซัม 0.04 ตัน
พลังงาน 100-110 กิโลวัตตชั่วโมง
Grinding Media 1.5 กิโลกรัม
Refractories 1.25 กิโลกรัม

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539
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หนวย: ลานตัน

หินปูน ยิปซัม หินดินดาน แอนไฮไดรต ดินมารล เหล็ก

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549

รูปที่ 2.8 ปริมาณการผลิตแรเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต ป พ.ศ. 2520-2549

แรท่ีใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ
1.5

แรเชือ้เพลิงและพลังงาน
24.2

แรโลหะและแรหายาก
14.7

แรรัตนชาตแิละโลหะมีคา
6.8

แรอตุสาหกรรมซีเมนต
25.9

แรอุตสาหกรรมเซรามิก 
แกว กระจก

6.0

แรอุตสาหกรรมกอสราง
19.6

แรอุตสาหกรรม
ปุย เคมีภณัฑ 1.3

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549

รูปที่ 2.9 รอยละของมูลคาการผลิตแรทั้งประเทศ รายกลุมแรอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2549
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ตารางที่ 2.12 ปริมาณและมูลคาการผลิตแรเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต ป พ.ศ. 2540-2549
หนวย: ปริมาณ (พันตัน)

มูลคา (ลานบาท)
แร พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
หินปูน 58,757.1 4,994.4 36,593.1 3,110.4 48,306.0 4,106.0 43,492.0 3,696.8 46,984.3 3,993.7
ยิปซัม 8,557.6 4,030.7 4,333.8 2,844.7 5,005.2 2,297.3 5,830.3 2,555.8 6,190.8 2,977.8
หินดินดาน 5,387.4 484.9 2,703.5 243.3 3,223.2 290.1 3,110.2 279.9 3,364.2 302.8
ดินมารล 9.54 0.8 7.00 0.6 32.04 2.7 7.29 0.6 7.76 0.7
แอนไฮไดรต 292.4 133 162.1 100.7 203.9 94.0 255.5 112.5 310.7 149.5
แรเหล็ก 43.84 17.5 90.7 36.3 122.6 49.1 0.1 0.0* 0.1 0.0*
รวม 73,047.9 9,661.3 43,890.1 6,336.0 56,892.8 6,839.2 52,695.3 6,645.6 56,857.8 7,424.5

แร พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา

หินปูน 54,214.0 4,608.2 46,868.5 3,983.8 63,195.6 5,371.6 55,583.8 4,724.6 61,583.3 5,234.6
ยิปซัม 6,325.6 2,997.2 7,291.2 3,432.1 7,619.2 3,698.6 7,113.1 3,700.4 8,354.9 4,208.6
หินดินดาน 5,016.8 451.5 2,981.5 268.3 3,621.6 326.0 3,695.0 332.6 5,589.8 503.1
ดินมารล 83.1 7.1 80.4 6.8 184.8 15.7 196.5 16.7 68.7 5.8
แอนไฮไดรต 290.9 138.1 448.1 209.9 531.7 254.9 537.8 269.3 560.3 284.1
แรเหล็ก 570.1 228.0 9.68 3.9 135.6 54.2 230.9 92.4 264.3 105.7
รวม 66,500.4 8,430.1 57,679.3 7,904.8 75,288.4 9,721.0 67,357.1 9,136.0 76,421.3 10,341.9

หมายเหตุ: 0.0* หมายถึง มูลคาการผลิตแรนอยกวา 50,000 บาท
ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549

1) หินปูน

หินปูน จัดเปนวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมซีเมนต โดยหินปูนที่นํามาใชในการผลิตปูนซีเมนต
ควรมีสวนประกอบของแคลเซียมออกไซด (CaO) มากกวารอยละ 50 แมกนีเซียมออกไซด (MgO) ไมควร
เกินรอยละ 2 นอกจากนั้น ซิลิกา (SiO2) ควรตํ่ากวารอยละ 8 สวนปริมาณแอลคาไลรวม (Na2O + K2O)
ควรมีคาต่ํามากๆ ไมควรเกินกวารอยละ 1 (มยุรี, 2546) สัดสวนการใชประโยชนหินปูนของประเทศไทย  
ใชเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตประมาณรอยละ 40 ที่เหลือประมาณรอยละ 57 ใชในอุตสาหกรรมหินกอสราง
และใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ ประมาณรอยละ 3

โดยทั่วไปในการผลิตปูนซีเมนตเม็ดที่ไดจากเตาเผาอุณหภูมิสูง 1 ตัน จะใชหินปูนเปนวัตถุดิบ
ประมาณ 1.20-1.25 ตัน นอกจากนั้นจะมีสวนผสมอื่นคือหินดินดานประมาณ 0.392 ตัน แรเหล็ก 0.008 
ตัน และเมื่อนํามาบดผสมกับยิปซัมเพื่อเปนปูนซีเมนตผสมจะตองใชแรยิปซัมประมาณรอยละ 4-5 ของ 
ปูนเม็ด
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− แหลงแร

แหลงหินปูน แผกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 27.2 ลานตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 16 ลานไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 5.2 ของพื้นที่ประเทศ ปริมาณแรหินปูนมีมากกวา 
16,073,000 ลานตัน โดยอยูในพื้นที่ภาคเหนือ 9,756,400 ลานตัน ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาค
ตะวันออก 5,182,400 ลานตัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 642,000 ลานตัน และภาคใต 492,200 ลานตัน 
(เลิศสิน, 2547) แตดวยขอจํากัดหลายประการทําใหศักยภาพทางเศรษฐกิจของหินปูนมีจํากัด เชน ต้ังอยู
ในเขตหวงหามของหนวยงานราชการ หรือขอจํากัดที่เกิดจากคุณภาพของหินปูนดวย เปนตน แหลงผลิต 
หินปูนที่สําคัญอยูในจังหวัดสระบุรี (รูปที่ 2.10) โดยเฉพาะอยางยิ่งในอําเภอแกงคอย มวกเหล็ก และ 
พระพุทธบาท มีปริมาณการผลิตปูนซีเมนตกวารอยละ 80 ของปริมาณการผลิตปูนซีเมนตทั่วประเทศ  
สวนแหลงผลิตอื่นๆ กระจายตัวอยูทั่วประเทศ ไดแก นครศรีธรรมราช ลําปาง นครสวรรค และเพชรบุรี 
เปนตน

ปริมาณสํารองของแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตที่สามารถนํามาผลิตไดรวมประมาณ 
7,520 ลานตัน แบงเปนปริมาณสํารองจากประทานบัตร 130 แปลง มีปริมาณหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตประมาณ 3,915.28 ลานตัน และปริมาณสํารองจากคําขอประทานบัตร 182 คําขอ มีปริมาณ
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตประมาณ 3,645.16 ลานตัน (ตารางที่ 2.13)

− โครงสรางตลาดหินปูน

ตลาดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต ไมมีตลาดซื้อขาย เนื่องจากบริษัทผลิตปูนซีเมนตเปน 
เจาของประทานบัตรการผลิตแรหินปูนเอง โดยบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตอาจดําเนินการผลิตหินปูนเอง หรือ
ใหผูผลิตรายยอยอื่นเชาชวงประทานบัตรเพื่อทําการผลิต และบริษัททําสัญญารับซื้อหินปูนที่ผลิตไดอีก
ทีหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความไมแนนอนของแหลงวัตถุดิบ ดังนั้น โรงงานผลิตปูนซีเมนตขนาดใหญจึงมี
ประทานบัตรแหลงแรหินปูนของตนเอง แตสําหรับโรงงานขนาดยอมที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังใหม หากไมมี
แหลงหินปูนเปนของตนเอง อาจตองจัดหาหินปูนจากผูไดรับประทานบัตรหินปูนรายยอย โดยการทํา
สัญญาซื้อขายในระยะยาว หรืออาจจัดหาโดยแบงจากผูผลิตซีเมนตรายใหญที่มีประทานบัตรของตนเอง

− ปริมาณการผลิต

ปริมาณการผลิตหินปูนเพื่อใชในอุตสาหกรรมซีเมนตแยกตามแหลงผลิต (รูปที่ 2.11) จังหวัด
สระบุรี เปนแหลงผลิตหินปูนเพื่อใชในอุตสาหกรรมซีเมนตแหลงใหญที่สุดและมีโรงงานปูนซีเมนตมากที่สุด 
โดยมีปริมาณการผลิตปูนซีเมนตกวารอยละ 80 ของปริมาณการผลิตปูนซีเมนตทั่วประเทศ รองลงมา คือ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดลําปาง ตามลําดับ หินปูนมีการผลิตสูงสุดในป พ.ศ. 2547 จํานวน 
63.2 ลานตัน มูลคาโดยรวม 5,371.6 ลานบาท สําหรับในป พ.ศ. 2549 การผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนตเพิ่มจาก 55.6 ลานตัน ในป พ.ศ. 2548 เปน 61.2 ลานตัน มูลคา 5,234.6 ลานบาท (ตารางที่ 2.14)
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รูปที่ 2.10 พ้ืนที่แหลงหินปูนในเขตจังหวัดสระบุรี (คัดลอกจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2548)



บทที่ 2 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย 43

ตารางที่ 2.13 จํานวนประทานบัตร และปริมาณหินปูนสํารองตามประทานบัตร และคําขอ
ประทานบัตรรายบริษัท ป พ.ศ. 2547

ประทานบัตร คําขอประทานบัตร
ผูประกอบการปูนซีเมนต จํานวน

 (แปลง)
ปริมาณสํารอง

(ลานตัน)
จํานวน
 (แปลง)

ปริมาณสํารอง
(ลานตัน)

1. บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

- บริษัท โรงงานปูนซีเมนตไทยแกงคอย จํากัด 10 315.15 16 1,023.00

- บริษัท โรงงานปูนซีเมนตไทยเขาวง จํากัด - -

- บริษัท โรงงานปูนซีเมนตไทยทาหลวง จํากัด
 20   651.30

- -

- บริษัท โรงงานปูนซีเมนตไทยลําปาง จํากัด 17 296.24 - -

- บริษัท โรงงานปูนซีเมนตไทยทุงสง จํากัด 19 537.4 - -

รวม 66 1,800.09 16 1,023.00

2. บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน)

- บริษัท ชลประทานซีเมนตชะอํา จํากัด 2 17.50 9 51.00

- บริษัท ชลประทานซีเมนตตาคลีจํากัด 7 269.96 2 12.22

รวม 9 287.46 11 63.22

3. บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด (มหาชน) 7 392.10 9 477.00

4. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 24 883.78 21 891.00

5. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 21 465.78 124 1,184.69

6. บริษัท เซเม็กซ (ประเทศไทย) จํากัด* 1 11 - -

7. บริษัท ไทยสถาปนา จํากัด 1 25.07 1 6.25

8. บริษัท สามัคคีซีเมนต จํากัด 1 50 - -

รวม 55 1,827.73 155 2,558.94

รวมท้ังสิ้น 130 3,915.28 182 3,645.16

หมายเหตุ: *เดิมคือ บริษัท สระบุรีซีเมนต จํากัด
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 2548
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หนวย: พันตัน

สระบุรี นครศรีธรรมราช ลําปาง นครสวรรค เพชรบุรี

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549
รูปที่ 2.11 ปริมาณการผลิตหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต ป พ.ศ. 2538-2549

ตารางที่ 2.14 สถิติการผลิต การใช การนําเขา และการสงออกหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต
ป พ.ศ. 2538-2549

หนวย: ปริมาณ (พันตัน)
มูลคา (ลานบาท)

ป การผลิต การใช การนําเขา การสงออก
พ.ศ. ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา

2538 45,559.2 3,872.5 48,264.0 4,102.4 - - - -
2539 50,058.4 4,254.9 50,604.1 4,301.8 - - - -
2540 58,557.1 4,994.4 55,275.5 4,698.4 - - - -
2541 36,553.1 3,110.4 36,206.2 3,077.5 - - 2.7 2.8
2542 48,306.0 4,106.0 48,910.8 4,157.4 - - 0.2 0.6
2543 43,492.0 3,696.8 42,246.6 3,590.9 - - 16.0 5.4
2544 46,984.3 3,993.7 45,519.1 3,869.1 - - 8.8 2.9
2545 54,614.0 4,608.2 51,658.1 4,390.9 0.2 1.0 140.3 35.4
2546 46,868.5 3,983.8 46,120.5 3,920.2 0.5 3.6 141.0 33.7
2547 63,195.6 5,371.6 57,354.4 4,875.1 0.6 6.2 243.4 73.4
2548 55,583.8 4,724.6 53,383.8 4,537.6 0.5 3.3 702.9 253.7
2549 61,583.3 5,234.6 64,109.0 5,449.3 0.4 2.5 813.0 267.2

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549
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− ปริมาณการใช

การใชหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตในประเทศ เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการผลิตหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมซีเมนต ในรอบ 12 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2538-2549) การใชหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตมี
ปริมาณโดยรวม 599.7 ลานตัน คิดเปนมูลคา 50,970.6 ลานบาท โดยในป พ.ศ. 2549 มีการใชหินปูนเพื่อ 
อุตสาหกรรมซีเมนตมากที่สุด 64.1 ลานตัน รวมเปนมูลคา 5,449.3 ลานบาท รองลงมาคือ ป พ.ศ. 2547 
ปริมาณการใชหินปูนเทากับ 57.4 ลานตัน มูลคา 4,875.1 ลานบาท (ตารางที่ 2.14)

− ปริมาณการนําเขาและการสงออก

การสงออกหินปูนในกลุมแรอุตสาหกรรมซีเมนตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเริ่มมีการสงออกหินปูน
ต้ังแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน ป พ.ศ. 2549 มีการสงออกหินปูนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.1 
ลานตัน คิดปนมูลคากวา 600 ลานบาท โดยในป พ.ศ. 2549 มีปริมาณสงออกหินปูนสูงสุดประมาณ 0.8 
ลานตัน มูลคา 267.2 ลานบาท สวนการนําเขาหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตมีเพียงเล็กนอย 
(ตารางที่ 2.14)

2) แรยิปซัม

แรยิปซั่ม เปนวัตถุดิบสําคัญที่ใชเปนสารหนวงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนตเพื่อชะลอการแข็งตัว
ของปูนซีเมนต แรยิปซัมมีอยู 2 ประเภทคือ แรยิปซัมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จากการสังเคราะหซึ่งเปนผล
พลอยไดจากกระบวนการลดสารซัลเฟอรไดออกไซดจากการเผาถานหินในโรงงานผลิตไฟฟา สําหรับ
ประเทศไทยนั้น ใชแรยิปซัมที่ไดจากธรรมชาติทั้งหมด เนื่องจากประเทศไทยมีแหลงแรยิปซัมธรรมชาติ
เปนจํานวนมาก

− แหลงแร

แหลงแรยิปซัม มีอยูเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไดแก ภาคเหนือ พบบริเวณ อําเภอ 
วังสะพุง จังหวัดเลย อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ภาคใต  
พบบริเวณ อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอนาสาร และอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี และ อําเภอทุงใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (รปูที ่ 2.12) นอกจากนี้ ยังพบบริเวณ ตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง และในพื้นที่ 
ตอเนื่องกับกิ่งอําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกดวย ทั้งนี้ ปรมิาณสํารองของแรยปิซมัรวม
ทัง้หมดประมาณ 200 ลานเมตรกิตัน (ตารางที่ 2.15)
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รูปที่ 2.12 พ้ืนที่แหลงแรยิปซัมอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค และอําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย (คัดลอกจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2548)
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ตารางที่ 2.15 แหลงแรยิปซัมและปริมาณสํารองในประเทศไทย ป พ.ศ. 2547

แหลงแร ปริมาณสํารอง (ลานตัน)
อ.วังสะพุง จ.เลย 35.0
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค และ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 98.4
อ.กาญจนดิษฐ อ.นาสาร และอ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 47.2
อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 21.2

รวม 201.8

หมายเหตุ: ปริมาณสํารอง หมายถึง ผลรวมของปริมาณสํารองวัดได (Measured reserves) ปริมาณสํารอง  
              บงชี้ (Indicated reserves) และปริมาณสํารองคาดคะเน (Inferred reserves)
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 2548

แรยิปซัมที่ผลิตได ประมาณรอยละ 70 มาจากแหลงผลิตทางภาคใต ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี  
รอยละ 50 (จํานวน 12 เหมือง) และจังหวัดนครศรีธรรมราชรอยละ 20 (จํานวน 9 เหมือง) นอกนั้นมาจาก
แหลงผลิตในจังหวัดนครสวรรครอยละ 25 (จํานวน 9 เหมือง) และอีกรอยละ 5 มาจากแหลงผลิตในจังหวัด
พิจิตร (รูปที่ 2.13)

สุราษฎรธานี
50%

นครสวรรค
25 %

พิจิตร
5 %

นครศรีธรรมราช
20 %

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549

รูปที่ 2.13 สัดสวนการผลิตแรยิปซัม จําแนกตามแหลงผลิต ป พ.ศ. 2549

− โครงสรางตลาด

โครงสรางตลาดแรยิปซัมประกอบดวย 2 ลักษณะคือ ตลาดเพื่อผูใชในประเทศ และตลาดเพื่อการ
สงออก สําหรับตลาดผูใชในประเทศโดยเฉพาะผูผลิตปูนซีเมนตจะเปนผูถือประทานบัตรการทําเหมืองเอง 
แตอาจใหผูประกอบการเชาชวงทําการผลิต หรืออาจทําสัญญาวาจางผูผลิตใหผลิตและสงแรใหกับโรงงาน 
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ผูผลิตแรยิปซัมในภาคเหนือ คือ จังหวัดนครสวรรคและพิจิตร สวนใหญผลิตแรเพื่อใชภายในประเทศ โดย
การขายแรใหกับโรงงานผลิตปูนซีเมนตจังหวัดสระบุรี แตการสงออกตางประเทศมีเพียงสวนนอย เนื่องจาก
ขอจํากัดดานคาใชจายของตนทุนในการขนสง

สําหรับผูผลิตแรยิปซัมในภาคใต คือ จังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราชนั้น สวนใหญเปน
การผลิตแรเพื่อสงออกจําหนายตางประเทศ เนื่องจากความไดเปรียบของที่ต้ังแหลงผลิตซึ่งอยูใกลทาเรือ
น้ําลึกอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทาเรือกระบี่ จังหวัดกระบี่ และทาเรือกันตัง จังหวัดตรัง ทําให
ตนทุนคาขนสงมีราคาต่ํากวาตนทุนจากแหลงผลิตทางภาคเหนือ

− ปริมาณการผลิต

ยิปซัมเปนแรที่มีปริมาณการผลิตสูงรองจากหินปูนและลิกไนต และเปนแรที่มีปริมาณการสงออก
มากที่สุดของประเทศ การผลิตยิปซัมมีการขยายตัวสูงมากในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ (ป พ.ศ. 2538-
2539) ในป พ.ศ. 2538 ยิปซัมที่ผลิตไดมีปริมาณสูงถึง 8,553.2 พันตัน มูลคา 3,448.5 ลานบาท และเพิ่ม
ปริมาณการผลิตสูงสุด 8,934.5 พันตัน มูลคา 3,797.2 ลานบาท ในป พ.ศ. 2539 หลังจากนั้น เปนชวง
วิกฤตเศรษฐกิจทําใหต้ังแตป พ.ศ. 2540-2541 ปริมาณการผลิตลดลงอยางรวดเร็ว จากปริมาณการผลิต 
8,557.6 พันตันในป พ.ศ. 2540 ลดลงเหลือ 4,333.8 พันตัน ในป พ.ศ. 2541 (รูปที่ 2.14)
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การสงออก

การผลิต

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549

รูปที่ 2.14 ปริมาณการผลิต การใช การนําเขา และการสงออกยิปซัม ป พ.ศ. 2542-2549

ต้ังแตป พ.ศ. 2542 - 2549 การผลิตยิปซัมเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากป พ.ศ. 2542
ผลิตได 5,005.2 พันตัน เพิ่มขึ้นเปน 6,325.6 พันตัน ในป พ.ศ. 2545 และในป พ.ศ. 2549 การผลิตยิปซัม
มีปริมาณมากที่สุด 8,354.9 พันตัน รวมปริมาณการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 53,730.3 พันตัน มูลคาการผลิต 
25,867.8 ลานบาท และปริมาณการผลิตเฉล่ียประมาณปละ 6,716.3 พันตัน (ตารางที่ 2.16)
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− ปริมาณการใช

การใชแรยิปซัมของประเทศไทยมีสัดสวนรอยละ 30 ของปริมาณการผลิตแรยิปซัมในแตละป และ
ประมาณรอยละ 70 เปนยิปซัมจากแหลงทางภาคเหนือ สวนใหญแรยิปซัมนําไปใชในอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซีเมนตเฉลี่ยรอยละ 58 รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมการผลิตแผนยิปซัมบอรดหรือแผนฝาเพดานกัน
ความรอนเฉลี่ยรอยละ 25 ใชในการผลิตปูนพลาสเตอรประมาณรอยละ 5 และใชในการปรับสภาพดิน และ
อื่นๆ เชน ชอลก ปุย กระดาษ ดินสอและยางเฉลี่ยรอยละ 12

ต้ังแตป พ.ศ. 2542-2549 ปริมาณการใชยิปซัมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ มีปริมาณการใชโดยรวม 16,480.2 พันตัน มูลคา 7951.6 ลานบาท ปริมาณการใชเฉลี่ย 2,060 
พันตัน ป พ.ศ. 2549 มีปริมาณการใชมากที่สุด 2,589.6 พันตัน มูลคา 1,307.1 ลานบาท (ตารางที่ 2.16)

ตารางที่ 2.16 สถิติการผลิต การใช การนําเขา และการสงออกแรยิปซัม ป พ.ศ. 2538-2549

หนวย: ปริมาณ (พันตัน)
มูลคา (ลานบาท)

ป การผลิต การใช การนําเขา การสงออก
พ.ศ. ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา

2538 8,533.2 3,448.5 1,932.6 784.8 - - 6,179.4 2,205.2
2539 8,934.5 3,797.2 2,418.5 1,027.8 - - 5,594.0 2,416.0
2540 8,557.6 4,030.7 1,972.9 894.2 - - 5,984.6 3,125.6
2541 4,333.8 2,844.7 1,173.1 750.3 - - 3,564.6 2,308.6
2542 5,005.2 2,297.3 1,607.9 732.1 0.2 4.0 3,648.0 1,742.8
2543 5,830.3 2,555.8 1,645.2 723.2 0.1 2.6 4,203.3 1,847.0
2544 6,190.8 2,977.8 1,744.2 839.0 0.1 2.0 4,252.1 2,075.8
2545 6,325.6 2,997.2 1,983.0 940.3 0.2 2.0 4,335.2 2,057.8
2546 7,291.2 3,432.1 2,166.8 1,016.8 0.4 4.0 5,120.6 2,347.2
2547 7,619.2 3,698.6 2,219.3 1,073.9 0.2 3.1 5,325.4 2,432.8
2548 7,113.1 3,700.4 2,524.3 1,319.2 39.3 14.3 4,530.9 2,380.5
2549 8,354.9 4,208.6 2,589.6 1,307.1 3.7 6.3 5,311.6 2,627.9

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549

− ปริมาณการนําเขาและการสงออก

ยิปซัมเปนแรที่มีปริมาณการผลิตสูงแตเนื่องจากผูใชแรยิปซัมภายในประเทศมีจํากัด ทําใหความ
ตองการใชแรตํ่ากวากําลังการผลิตของผูประกอบการทําเหมืองยิปซัมอยูมาก ทําใหมีการสงออกแรยิปซัม
เปนจํานวนมากกวารอยละ 70 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ แรยิปซัมที่ผลิตไดสวนใหญ
ประมาณรอยละ 71 ผลิตไดจากจังหวัดทางภาคใตของประเทศ (จังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช) 
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เนื่องจากความไดเปรียบทางดานทําเลที่ต้ังเหมาะสมในการขนสงสินคาทั้งทางบกและทางน้ํา การสงออก
ยิปซัมนั้นเปนยิปซัมกอนกวารอยละ 99 ที่เหลือไมถึงรอยละ 1 เปนการสงออกยิปซัมบด ประเทศไทยเปน
ผูผลิตและสงออกแรยิปซัมรายใหญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลาดสงออกยิปซัมที่สําคัญ คือ  
อินโดนีเซีย ญี่ปุน และมาเลเซีย รองลงมา คือ ไตหวัน เวียดนาม เกาหลีใต และฟลิปปนส

การสงออกยิปซัมกอน มีปริมาณเพิ่มขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2542 จาก 3,645.5 พันตัน เปน 5,321.3 
พันตัน ในป พ.ศ. 2547 สําหรับในป พ.ศ. 2548 การสงออกลดลงจากผลกระทบวิกฤตราคาน้ํามันใน 
ตลาดโลก มีปริมาณการสงออกเพียง 4,528.2 พันตัน และเพิ่มปริมาณการสงออกเปน 5,308.9 พันตันในป 
พ.ศ. 2549 รวมปริมาณการสงออกยิปซัมกอนต้ังแตป พ.ศ. 2538-2549 มีปริมาณทั้งสิ้น 58,049.6 พันตัน 
มูลคารวม 27,567.2 ลานบาท สําหรับการสงออกยิปซัมบดมีปริมาณไมมากนักเฉลี่ยประมาณปละไมเกิน 
5.0 พันตัน (ตารางที่ 2.17)

การนําเขาแรยิปซัมมีปริมาณเล็กนอย สวนใหญเปนการนําเขาแรยิปซัมบดที่มีความบริสุทธิ์และ
คุณภาพดี ต้ังแตป พ.ศ. 2542-2549 มีปริมาณนําเขาโดยรวม 44.2 พันตัน มูลคา 38.3 ลานบาท ตลาด 
นําเขาแรยิปซัมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุน

ตารางที่ 2.17 ปริมาณและมูลคาการสงออกแรยิปซัม ป พ.ศ. 2538-2549
หนวย: ปริมาณ (พันตัน)

มูลคา (ลานบาท)

ป พ.ศ. ยิปซัมกอน ยิปซัมบด รวมมูลคา

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา การสงออก
2538 6,170.4 2,194.6 9.0 10.6 2,205.2
2539 5,588.8 2,409.7 5.2 6.3 2,416.0
2540 5,977.3 3,114.6 7.3 11.0 3,125.6
2541 3,561.4 2,301.6 3.2 7.0 2,308.6
2542 3,645.5 1,737.6 2.5 5.2 1,742.8
2543 4,199.3 1,836.6 4.0 10.4 1,847.0
2544 4,249.3 2,068.6 2.8 7.2 2,075.8
2545 4,330.0 2,041.7 5.3 16.1 2,057.8
2546 5,117.3 2,338.0 3.3 9.2 2,347.2
2547 5,321.3 2,421.6 4.1 11.2 2,432.8
2548 4,528.2 2,372.6 2.7 7.9 2,380.5
2549 5,308.9 2,618.8 2.7 9.1 2,627.9

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549
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3) หินดินดาน

หินดินดาน เปนหินชั้นที่ประกอบดวยแรดินเปนสวนใหญจึงทําใหหินดินดานมีเนื้อละเอียดมาก
เหมือนดินเหนียว สภาพธรณีวิทยาของแหลงหินดินดานมีลักษณะเปนชั้นๆ และมีชั้นหินประเภทอื่นๆ 
แทรกสลับอยู ไดแก ชั้นหินทราย หรือหินทรายแปง หรือชั้นหินปูนบางๆ หินดินดานเปนหินที่นําไปใช
ประโยชนในการผลิตปูนซีเมนตเทานั้น หินดินดานที่เหมาะสําหรับใชในการผลิตปูนซีเมนตควรประกอบ
ดวย อะลูมินาประมาณรอยละ 25 ขึ้นไป ซิลิกาไมควรเกินรอยละ 60 และมีเหล็กออกไซดในปริมาณ
เล็กนอย

− แหลงแร
แหลงผลิตหินดินดาน ภาคกลาง ไดแก จังหวัดสระบุรี และเพชรบุรี แหลงผลิตทางภาคใต ไดแก

จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดลําปาง โดยทั่วไปแหลงหินดินดานมักพบอยู
ใกลกับแหลงหินปูน ดังนั้นแหลงผลิตหินดินดานสวนใหญมักอยูใกลกับโรงงานผลิตปูนซีเมนต แหลงผลิต
หินดินดานแหลงใหญ คือ จังหวัดสระบุรี มีปริมาณการผลิตกวารอยละ 80 ของการผลิตทั้งหมด รองลงมา
คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณการผลิตประมาณรอยละ 12 การผลิตหินดินดานในป พ.ศ. 2540 มี
ปริมาณการผลิตรวม 5,387.0 พันตัน เปนแหลงผลิตจากจังหวัดสระบุรี 4,757.0 พันตัน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 397.0 พันตัน

ต้ังแตป พ.ศ. 2543 - 2549 การผลิตหินดินดานกวารอยละ 99 มาจากแหลงผลิตในจังหวัดสระบุรี 
นอกนั้นมาจากจังหวัดลําปางแตมีปริมาณนอยมาก โดยในป พ.ศ. 2549 ปริมาณการผลิตหินดินดาน 
ทั้งหมด 5,589.8 พันตัน มาจากแหลงผลิตในจังหวัดสระบุรี 5,587.3 พันตัน และมาจากแหลงผลิตใน
จังหวัดลําปางเพียง 2.5 พันตันเทานั้น (ตารางที่ 2.18)

ตารางที่ 2.18 ปริมาณการผลิตหินดินดาน จําแนกตามแหลงผลิต ป พ.ศ. 2538-2549
หนวย: พันตัน

แหลงผลิตหินดินดาน
ป พ.ศ.

สระบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา ลําปาง รวม
2538 3,805.6 153.9 367.4 30.5 - 4,357.3
2539 3,983.0 137.7 451.0 33.8 - 4,605.5
2540 4,757.0 197.3 397.0 36.1 - 5,387.4
2541 2,588.6 93.4 10.0 11.5 - 2,703.5
2542 3,091.7 - 117.2 4.4 9.9 3,223.2
2543 2,739.6 - - - 168.2 2,907.8
2544 3,267.5 - - - - 3,267.5
2545 4,942.7 - - - 4.6 4,947.3
2546 2,979.9 - - - 1.6 2,981.5
2547 3,610.0 - - - 11.7 3,621.6
2548 3,662.2 - - - 32.8 3,695.0
2549 5,587.3 - - - 2.5 5,589.8

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549
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− โครงสรางตลาด

จากขอจํากัดการใชประโยชนของหินดินดาน ที่นําไปใชประโยชนเฉพาะอุตสาหกรรมผลิต 
ปูนซีเมนตเทานั้น การผลิตหินดินดานจึงเปนไปตามปริมาณการใชในอุตสาหกรรมซีเมนต ดังนั้นโครงสราง
ตลาดของหินดินดานจึงเปนการทําสัญญาการผลิตเพื่อปอนเขาโรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งการทํา
เหมืองดินดานมักทําควบคูกับการทําเหมืองหินปูน เนื่องจากแหลงหินดินดานมักเกิดขึ้นในแหลงหินปูนเปน
สวนใหญ

− ปริมาณการผลิต

การผลิตหินดินดาน เปนไปตามความตองการใชในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตภายในประเทศเทานั้น 
ดังนั้น ปริมาณการผลิตหินดินดานจึงสอดคลองกับปริมาณการผลิตปูนซีเมนต ปริมาณการผลิตหิน 
ดินดานมากที่สุดในป พ.ศ. 2545 มีการผลิตประมาณ 4,942.7 พันตัน มูลคา 451.5 ลานบาท คิดเปนอัตรา
การขยายตัวรอยละ 51.4 เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตในป พ.ศ. 2544 เชนเดียวกับป พ.ศ. 2549 ที่มี
อัตราการขยายตัวรอยละ 51.3 โดยมีปริมาณการผลิต 5,587.3 พันตัน มูลคา 503.1 ลานบาท (รูปที่ 2.15)

− ปริมาณการใช

หินดินดาน เปนวัตถุดิบสําคัญอีกตัวหนึ่งในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต โดยมีสัดสวนการใช
ประมาณรอยละ 15.2 ของวัตถุดิบทั้งหมด การใชหินดินดานในชวงป พ.ศ. 2538-2549 มีปริมาณโดยรวม 
47,636.3 พันตัน คิดเปนมูลคา 3,470.0 ลานบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียตอปประมาณรอยละ 10 
โดยในป พ.ศ. 2545 ปริมาณการใชหินดินดานมากที่สุดถึง 6,179.2 พันตัน คิดเปนมูลคา 556.1 ลานบาท 
สําหรับในป พ.ศ. 2549 มีปริมาณการใชหินดินดาน 5,486.3 พันตัน มูลคา 493.8 ลานบาท (รูปที่ 2.15)
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หนวย: พันตัน

การผลิต การใช

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549

รูปที่ 2.15 ปริมาณการผลิต การใชหินดินดาน ป พ.ศ. 2538-2549
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5) แรแอนไฮไดรต

แรแอนไฮไดรต คือ แคลเซียมซัลเฟตที่ไมมีน้ํา ประกอบดวย ซัลเฟอรไตรออกไซด รอยละ 58.8 
และแคลเซียมออกไซด รอยละ 41.2 แรแอนไฮไดรตมีองคประกอบคลายคลึงกับแรยิปซัมยกเวนไมมีน้ํา
เปนองคประกอบทําใหแรแอนไฮไดรตมีความแข็งมากกวาแรยิปซัม แรแอนไฮไดรตนําไปเปนวัตถุดิบใน
การผลิตปูนซีเมนตประมาณรอยละ 1

− แหลงแร

สภาพธรณีวิทยาของแรแอนไฮไดรตคลายคลึงกับแรยิปซัม โดยแรยิปซัมจะอยูบริเวณชั้นหินสวน
บนสุดของแรแอนไฮไดรต ดังนั้นแหลงผลิตแรแอนไฮไดรตกับแรยิปซัมจึงเปนแหลงเดียวกันหรือเหมือง
เดียวกันคือ เหมืองแรยิปซัมและแรแอนไฮไดรต แหลงผลิตสําคัญอยูทางภาคใต โดยประมาณรอยละ 98 
เปนแหลงผลิตในจังหวัดสุราษฎรธานี และรอยละ 2 เปนแหลงผลิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช

− โครงสรางการตลาด

การผลิตแรแอนไฮไดรต เปนการผลิตเพื่อสงออกจําหนายตางประเทศเปนหลัก กลาวคือ ประมาณ
รอยละ 98 ของการผลิตทั้งหมดจะสงออกไปจําหนายในตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต ญี่ปุน 
และมาเลเซีย สวนที่เหลือประมาณรอยละ 2 สําหรับใชภายในประเทศ โดยแหลงผลิตในจังหวัด
สุราษฏรธานี การผลิตสวนใหญเนนการสงออกเปนหลัก เนื่องจากความไดเปรียบของแหลงที่ต้ังและการ 
ขนสงแหลงที่สงออกแรแอนไฮไดรตแหลงใหญของประเทศ

− ปริมาณการผลิต

ต้ังแตป พ.ศ. 2540-2549 ปริมาณการผลิตแรแอนไฮไดรตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราการ
ขยายตัวเฉล่ียรอยละ 10 ตอป กลาวคือ จากปริมาณการผลิต 292.4 พันตันในป พ.ศ. 2540 เพิ่มปริมาณ
เปน 448.1 พันตันในป พ.ศ. 2546 และมีปริมาณการผลิตสูงสุด 560.3 พันตันในป พ.ศ. 2549 รวมปริมาณ
การผลิตทั้งสิ้น 3,593.3 พันตัน คิดเปนมูลคาทั้งหมด 1,746.0 ลานบาท (รูปที่ 2.16)

− ปริมาณการใช

ปริมาณการใชแรแอนไฮไดรตภายในประเทศ มีสัดสวนเพียงรอยละ 2 ของการผลิตทั้งหมด ต้ังแต
ป พ.ศ. 2540-2549 ปริมาณการใชภายในประเทศเทากับ 55.7 พันตัน จากการผลิตทั้งหมด 3,593.3 
พันตัน โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2543-2548 มีการใชนอยมากเฉลี่ย 1.2 พันตันตอป สําหรับในป พ.ศ. 
2549 ปริมาณการใชเพิ่มขึ้นเปน 21.9 พันตัน จากเดิมที่มีการใชเพียง 1.9 พันตันในป พ.ศ. 2548 (รูปที่ 
2.16)

− ปริมาณการนําเขาและการสงออก

ต้ังแตป พ.ศ. 2540-2549 ปริมาณการสงออกแรแอนไฮไดรตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีอัตราการ
ขยายตัวเฉล่ียรอยละ 20 ตอป กลาวคือ จากปริมาณการสงออก 274.5 พันตันในป พ.ศ. 2540 เพิ่มปริมาณ
เปน 398.3 พันตันในป พ.ศ. 2546 และมีปริมาณการสงออกสูงสุด 558.9 พันตันในป พ.ศ. 2549 รวม
ปริมาณการสงออกทั้งสิ้น 3,329.6 พันตัน คิดเปนมูลคารวม 1,633.4 ลานบาท (รูปที่ 2.16) สําหรับการ 
นําเขาแรแอนไฮไดรตมีปริมาณเล็กนอย ต้ังแตป พ.ศ. 2545-2549 มีการนําเขาเพียง 0.5 พันตันเทานั้น
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การผลิต การใช การสงออก

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549

รูปที่ 2.16 ปริมาณการผลิต การใช การสงออกแรแอนไฮไดรต ป พ.ศ. 2540-2549

6) แรเหล็ก

แรเหล็กเกิดขึ้นจากการแทรกตัวของหินแกรนิต-แกรโนไดออไรต โดยจะเกิดในบริเวณที่หิน 
เกิดการแปรสัมผัส หรือเกิดรวมกับแรในหินสการน (skarn) แรเหล็กที่เหมาะสําหรับนํามาใชใน 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ควรเปนแรเหล็กที่มีโลหะเหล็กผสมไมเกินรอยละ 40

− แหลงแร

แรเหล็ก นํามาใชในอุตสาหกรรมซีเมนตประมาณรอยละ 2-5 โดยการเติมเศษหรือผงเหล็กผสม
กับวัตถุดิบในกรณีที่วัตถุดิบมีปริมาณเหล็กตํ่า ดังนั้น เพื่อเปนการลดคาใชจายในการซื้อแรเหล็กโดยตรง  
โรงงานปูนซีเมนตจึงพยายามหาแหลงแรเหล็กจากที่อื่น ทั้งจากแหลงหินดินดานที่มีปริมาณสนิมเหล็กที่สูง
พอ หรือจากแรเหล็กที่อยูในรูปดินลูกรังหรือศิลาแลง (laterite) ที่มีปริมาณเหล็กออกไซดรอยละ 25-30 
เชน โรงงานปูนซีเมนตภาคเหนือใชดินลูกรังจากอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โรงงานปูนซีเมนต 
ภาคกลางหลายแหงใชดินลูกรังจากอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และอําเภอโคกปบ จังหวัดปราจีนบุรี 
และบางแหงใชแรเหล็กคุณภาพต่ําจากอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี

แหลงผลิตแรเหล็กสําคัญในอดีต คือ จังหวัดลพบุรี มีปริมาณการผลิตรอยละ 87 ของการผลิต 
ทั้งหมดในป พ.ศ. 2520 และลดลงเหลือรอยละ 56 ในป พ.ศ. 2530 จังหวัดเพชรบูรณ เปนแหลงผลิตแร
เหล็กที่มีปริมาณการผลิตรอยละ 47 ของการผลิตทั้งหมดในป พ.ศ. 2540 รองลงมา คือ จังหวัด
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ประจวบคีรีขันธ นครสวรรค และอุทัยธานี ตามลําดับ และในป พ.ศ. 2549 จังหวัดเลย เปนแหลงผลิต 
แรเหล็กสําคัญมีปริมาณการผลิตรอยละ 98 ของการผลิตทั้งหมด (รูปที่ 2.17)

− โครงสรางการตลาด

กอนป พ.ศ. 2545 การผลิตแรเหล็ก เปนการผลิตตามปริมาณความตองการภายในประเทศ  
หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2545-2549 การผลิตแรเหล็ก เปนการผลิตเพื่อสงออกไปจําหนายในตางประเทศ
เฉลี่ยรอยละ 50-80 ของการผลิตทั้งหมด ตลาดสงออกแรเหล็กที่สําคัญของประเทศไทย คือ ประเทศจีน 
และอินโดนีเซีย

− ปริมาณการผลิต

ต้ังแตป พ.ศ. 2540-2549 ปริมาณการผลิตแรเหล็กรวมทั้งสิ้น 1,468.1 พันตัน คิดเปนมูลคา 
587.1 ลานบาท ปริมาณการผลิตตํ่าสุด 0.1 พันตันในป พ.ศ. 2543-2544 และผลิตไดสูงสุดในป พ.ศ. 2545
ปริมาณ 570.1 พันตัน มูลคา 228.0 ลานบาท แนวโนมปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นมากอยางตอเนื่องต้ังแตป 
พ.ศ. 2546-2549 โดยในป พ.ศ. 2547 ปริมาณการผลิตเพิ่มเปน 135.6 พันตัน มูลคา 54.2 ลานบาท จาก
เดิมที่ผลิตได 9.7 พันตัน มูลคา 3.9 ลานบาท ในป พ.ศ. 2546 และในป พ.ศ. 2549 มีปริมาณการผลิตเปน
264.3 พันตัน มูลคา 105.7 ลานบาท (รูปที่ 2.18)

− ปริมาณการใช

สัดสวนการใชแรเหล็กภายในประเทศมีเพียงรอยละ 2 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ต้ังแตป พ.ศ. 
2540-2549 มีปริมาณการใชโดยรวม 206.5 พันตัน มูลคา 82.5 ลานบาท ปริมาณการใชเริ่มลดลงในป 
พ.ศ. 2542 ที่มีการใชเพียง 8.3 พันตัน ลดลงจาก 118.2 พันตันในป พ.ศ. 2541 และลดลงเปน 0.4 พันตัน 
ในป พ.ศ. 2549 (รูปที่ 2.18)

− ปริมาณการนําเขาและการสงออก

ปริมาณการผลิตที่มากเกินความตองการใชภายในประเทศ สวนที่เกินจึงสงออกไปจําหนายใน 
ตางประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา โดยสงออกแรเหล็กประมาณรอยละ 30 ของปริมาณการผลิต 
ทั้งหมด ปริมาณการสงออกแรเหล็กต้ังแตป พ.ศ. 2545-2549 มีอัตราการขยายตัวอยางรวดเร็วโดยเฉลี่ย
กวา 3 เทาตัว จากปริมาณการสงออก 21.0 พันตัน มูลคา 7.4 ลานบาทในป พ.ศ. 2546 เพิ่มเปน 65.2 
พันตัน มูลคา 112.8 ลานบาทในป พ.ศ. 2547 และปริมาณการสงออกเพิ่มสูงสุด 234.8 พันตัน มูลคา 
348.1 ลานบาทในป พ.ศ. 2549 (รูปที่ 2.18)
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ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549

รูปที่ 2.17 สัดสวนการผลิตแรเหล็ก จําแนกตามแหลงผลิต ป พ.ศ. 2520 2530 2540 และ 2549
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ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549

รูปที่ 2.18 ปริมาณการผลิต การใช การสงออกแรเหล็ก ป พ.ศ. 2540-2549
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7) ดินมารล

ดินมารล (marl) หรือดินสอพอง ไมใชแรดินแตหมายถึงดินที่มีเนื้อคอนขางรวนซึ่งมีสวนประกอบ
แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) นอยกวารอยละ 50 ดินมารลเกิดจากการผุพังของหินปูน สภาพธรณีวิทยา
ทั่วไปของดินมารลมักพบอยูในบริเวณใกลเคียงกับหินปูน ดินมารลนํามาใชในอุตสาหกรรมซีเมนตโดยเปน
ตัวปรับสภาพความเปนกรดเปนดางในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต นอกจากนี้ ทางดานเกษตรกรรม 
ดินมารลเปนสารที่ชวยปรับสภาพความเปนกรดดางของดินอีกดวย

− แหลงแร

แหลงดินมารลที่สําคัญของประเทศไทยอยูที่ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อําเภอ
บานหมอ อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และอําเภอเมือง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี นอกจาก
นี้ยังพบอีกหลายจังหวัด เชน จังหวัดนครสวรรค เพชรบูรณ ลําปาง และชลบุรี

− โครงสรางตลาด

การผลิตดินมารล เปนการผลิตเพื่อใชภายในประเทศเปนหลักในอุตสาหกรรมซีเมนต และดานการ
เกษตร เนื่องจากดินมารลเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตปูนซีเมนต ดังนั้นปริมาณการผลิตดินมารลจึงเปนไป
ตามปริมาณการใชในอุตสาหกรรมซีเมนต และปริมาณการใชทางการเกษตร สําหรับอุตสาหกรรมซีเมนต
การผลิตดินมารลมักทําควบคูกับการทําเหมืองหินปูน เนื่องจากแหลงดินมารลมักเกิดขึ้นในแหลงหินปูน
เปนสวนใหญ

− ปริมาณการผลิต

เนื่องจากการผลิตดินมารล เปนไปตามความตองการใชในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตภายในประเทศ
ดังนั้น ปริมาณการผลิตดินมารลจึงสอดคลองกับปริมาณการผลิตปูนซีเมนต ชวงวิกฤตเศรษฐกิจการผลิต
และการใชปูนซีเมนตมีปริมาณลดลง ทําใหดินมารลมีการผลิตลดลง ในชวงป พ.ศ. 2540-2549 ปริมาณ
การผลิตดินมารลโดยรวมประมาณ 677.1 พันตัน มูลคา 57.5 ลานบาท ปริมาณการผลิตดินมารลมากที่สุด
ในป พ.ศ. 2548 มีการผลิตประมาณ 196.5 พันตัน มูลคา 16.7 ลานบาท สําหรับในป พ.ศ. 2549 ปริมาณ
การผลิตดินมารลประมาณ 68.7 พันตัน มูลคา 5.8 ลานบาท (รูปที่ 2.19)

− ปริมาณการใช

ดินมารล เปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนซีเมนตมีสัดสวนการใชประมาณรอยละ 0.1 ของ 
วัตถุดิบทั้งหมด ต้ังแตป พ.ศ. 2540-2549 มีการใชัดินมารลปริมาณโดยรวม 474.4 พันตัน คิดเปนมูลคา 
40.6 ลานบาท การใชดินมารลสูงสุดในป พ.ศ. 2547 มีปริมาณการใช 112.9 พันตัน มูลคา 9.6 ลานบาท 
สําหรับในป พ.ศ. 2549 ปริมาณการใชดินมารลประมาณ 77.6 พันตัน รวมมูลคา 6.6 ลานบาท (รูปที่ 2.19)
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หนวย: พันตัน

การผลิต การใช

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549
รูปที่ 2.19 ปริมาณการผลิต การใชดินมารล ป พ.ศ. 2540-2549

2.1.6 อุปสงค และอุปทาน

1) ปริมาณการผลิต การบริโภค และความตองการใชปูนซีเมนต

ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ยกเวนในชวงป พ.ศ. 2540-2541 ซึ่งเปนชวงเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ โดยการผลิตปูนซีเมนตมีปริมาณ 39.4 ลานตันในป พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 
ที่มีการผลิต 37.8 ลานตัน คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 4 ทั้งนี้ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตคิดเปน 
รอยละ 70 ของกําลังการผลิตปูนซีเมนตทั้งประเทศ สวนปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตภายในประเทศ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวงกอนป พ.ศ. 2540 และลดลงชวงวิกฤตเศรษฐกิจ จากนั้นต้ังแตป พ.ศ. 2545 เปน 
ตนมา การบริโภคปูนซีเมนตเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 23.0 ลานตันในป พ.ศ. 2545 เพิ่มเปน 27.2  
ลานตันในป พ.ศ. 2547 และ 29.2 ลานตันในป พ.ศ. 2549 การสงออกปูนซีเมนตของไทยมีอัตราการขยาย
ตัวมากขึ้น โดยเฉพาะชวงป พ.ศ. 2540-2545 กลาวคือ จากปริมาณสงออก 5.8 ลานตันในป พ.ศ. 2540 
เพิ่มเปน 16.2 ลานตันในป พ.ศ. 2545 ปจจุบันในป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยสงออกปูนซีเมนตและปูนเม็ด
รวมทั้งสิ้นประมาณ 14.8 ลานตัน สําหรับการนําเขาปูนซีเมนตจากตางประเทศนับจากป พ.ศ. 2540 
เปนตนมา มีปริมาณการนําเขานอยมาก ปจจุบันป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยนําเขาปูนซีเมนตจาก 
ตางประเทศไมถึง 1.0 ลานตัน โดยมีการนําเขาเพียง 6 พันตันเทานั้น (รูปที่ 2.20)
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ปริมาณการผลิต* ปริมาณการบริโภค* ปริมาณการสงออก** ปริมาณการนําเขา**

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2549 (*) และกรมศุลกากร, 2549 (**)

รูปที่ 2.20 ปริมาณการผลิต การบริโภค การนําเขา และการสงออกปูนซีเมนตของประเทศไทย
ป พ.ศ. 2530-2549

ความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศ จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเปนสําคัญ ดังนั้น ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจยอมสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงความตองการใชปูนซีเมนตดวย โดยปจจัยที่เปนตัวชี้นําทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนตัวกําหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยวาควรมุงเนน
ไปทางใด และปจจัยอื่นๆ เชน รายไดประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ และสถานการณทาง 
การเมือง ซึ่งปจจัยเหลานี้สามารถเปนตัวชี้วัดอัตราการลงทุนของภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะของ 
ภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศ นอกเหนือจากปจจัยที่ไดกลาวมาแลว ยังมีปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศอีกดวย เชน ภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ํามัน
ในตลาดโลก เปนตน

ความตองการใชปูนซีเมนต โดยชวงกอน ป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีความตองการใชปูนซีเมนต
เพิ่มขึ้น จากอัตราการใชปูนซีเมนตของคนไทยในป พ.ศ. 2538 ประมาณ 555 กิโลกรัมตอคนตอป หรือ 
33.1 ลานตัน เพิ่มขึ้นเปน 629 กิโลกรัมตอคนตอป หรือ 38.1 ลานตัน คิดเปนรอยละ 97 ของปริมาณ 
การผลิตทั้งหมด แตเมื่อเขาสูชวงวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540-2544 การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศลดลงอยางรวดเร็ว สงผลใหการขยายตัวของภาคธุรกิจกอสรางลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหความ
ตองการใชปูนซีเมนตในประเทศลดลงจาก 36.1 ลานตันในป พ.ศ. 2540 ลดลงเหลือ 20.0 ลานตันในป 
พ.ศ. 2542 และลดลงต่ําสุดถึง 18.7 ลานตัน ในป พ.ศ. 2543 แตเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัวต้ังแต
ป พ.ศ. 2545 เปนตนมา การขยายตัวของความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรา
การขยายตัวเฉล่ียรอยละ 10 ตอป จากอัตราการใชปูนซีเมนตตอคน 326 กิโลกรัมตอคนตอป หรือคิดเปน 
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20.3 ลานตัน ในป พ.ศ. 2544 เพิ่มเปน 507 กิโลกรัมตอคนตอป หรือประมาณ 31.7 ลานตันในป พ.ศ. 
2548 ปจจุบันป พ.ศ. 2549 อัตราการใชปูนซีเมนตตอคนอยูที่ 515 กิโลกรัมตอคนตอป หรือประมาณ 32.4 
ลานตัน ในขณะที่การสงออกทั้งปูนซีเมนตเม็ดและปูนซีเมนต มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
(ตารางที่ 2.19)

ตารางที่ 2.19 อุปสงค อุปทาน และการสงออกของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ป พ.ศ. 2538-2549

กําลัง ปริมาณ ความตองการ อัตราการเติบโต อัตราการใช การสงออก
การผลิต การผลิต ภายในประเทศ ของความตองการ ปูนซีเมนต ปูนซีเมนต ปูนเม็ด

ป
พ.ศ.

(ลานตัน) (ลานตัน) (ลานตัน) (รอยละ) (กิโลกรัม/คน) (ลานตัน) (ลานตัน)
2538 35.0 33.8 33.1 10.7 555 0.7 2.3

2539 41.7 38.8 38.1 15.0 629 0.8 2.3

2540 39.8 37.1 36.1 -5.2 594 1.0 4.7

2541 42.8 22.7 20.9 -42.1 340 1.8 7.2

2542 46.0 25.3 20.1 -3.9 326 5.3 8.9

2543 45.5 25.5 18.7 -6.6 303 6.7 8.3

2544 47.1 27.9 20.3 8.3 326 7.6 9.9

2545 47.1 31.6 24.8 22.1 395 6.9 9.2

2546 53.7 32.5 27.6 11.4 437 4.9 7.2

2547 54.8 35.6 30.9 12.1 499 4.7 7.1

2548 55.4 37.8 31.7 2.3 507 6.2 8.2

2549 56.3 39.4 32.4 2.3 515 7.0 7.8

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2549

2) กําลังการผลิตปูนซีเมนต

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 41.7 ลานตันในป พ.ศ. 2539 เพิ่มเปน 56.3 
ลานตันในป พ.ศ. 2549 โรงงานผลิตปูนซีเมนตสวนใหญอยูในเขตภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีมี
กําลังการผลิตรวม 37.7 ลานตันในป พ.ศ. 2539 และเพิ่มเปน 44.7 ลานตันในป พ.ศ. 2549 หรือประมาณ
รอยละ 80 ของกําลังการผลิตรวมทั้งประเทศ ในขณะที่จังหวัดอื่นๆ มีกําลังการผลิตรวมประมาณ 11.6 
ลานตันหรือประมาณรอยละ 20 ของกําลังการผลิตรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้เปนเพราะ จังหวัดสระบุรีเปนแหลง
หินปูนและใกลตลาดจึงมีความพรอมมากกวาจังหวัดอื่นๆ (ตารางที่ 2.20)

ปจจุบัน ป พ.ศ. 2549 อุตสาหกรรมซีเมนตมีกําลังการผลิตรวมกัน 56.3 ลานตัน จากจํานวน 
โรงงานผลิตปูนซีเมนต 14 โรงงาน บริษัทผูผลิตทั้งหมด 9 ราย ในจํานวนนี้ผูผลิตรายใหญ 5 รายแรกมี
สวนแบงการตลาดที่คอนขางสูง ผูผลิตที่มีสวนแบงการตลาดสูงเปนอันดับหนึ่ง คือ บริษัทปูนซิเมนตไทย
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อุตสาหกรรม จํากัด เปนผูผลิตที่มีกําลังการผลิตสูงสุดคือ 23.2 ลานตันตอป โดยมีสวนแบงการตลาดสูงสุด 
อยูที่รอยละ 41.2 อันดับสอง คือ บริษัทปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด (มหาชน) มีกําลังการผลิตเทากับ 14.8 
ลานตันตอป สวนแบงการตลาดรอยละ 26.3 อันดับสาม คือ บริษัททีพีไอ โพลีนจํากัด (มหาชน) มีกําลัง
การผลิตเทากับ 9.0 ลานตันตอป สวนแบงการตลาดรอยละ 16.0 อันดับสี่ คือ บริษัทปูนซีเมนตเอเชียจํากัด 
(มหาชน) มีกําลังการผลิตเทากับ 5.0 ลานตันตอป สวนแบงการตลาดรอยละ 8.9 และอับดับหา คือ บริษัท
ชลประทานซีเมนตจํากัด (มหาชน) มีกําลังการผลิตเทากับ 2.3 ลานตันตอป และมีสวนแบงการตลาด 
รอยละ 4.1 (ตารางที่ 2.21 และรูปที่ 2.21)

ตารางที่ 2.20 เปรียบเทียบกําลังการผลิตของบริษัทปูนซีเมนตในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2539
และ ป พ.ศ. 2549

กําลังการผลิต (ลานตันตอป)
ภาค บริษัท/โรงงาน สถานที่ต้ัง

ป พ.ศ. 2539 ป พ.ศ. 2549
เหนือ บมจ.ชลประทานซีเมนต อ.ตาคลี จ. นครสวรรค 0.6 1.1

บจก.ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม อ.แจหม จ. ลําปาง - 2.1

รวม 0.6 3.2

ตะวันออก บจก.สามัคคีซีเมนต อ.ปากชอง จ. นครราชสีมา 0.1 0.1

เฉียงเหนือ รวม 0.1 0.1
กลาง บจก.ปูนซิเมนตไทย อ.บานหมอ จ.สระบุรี 3.6 3.1

อุตสาหกรรม อ.แกงคอย จ.สระบุรี 6.9 7.3

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 3.6 3.8

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง อ.แกงคอย จ.สระบุรี 12.5 14.8

บมจ.ทีพีไอโพลีน อ.แกงคอย จ.สระบุรี 8.5 9.0

บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต อ.แกงคอย จ.สระบุรี - 0.9

บมจ.สระบุรีซีเมนต 1/ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 0.6 0.8

บมจ.ปูนซีเมนตเอเซีย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 2.0 5.0

บ.ไทยสถาปนา จก. อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 0.2 0.2

บมจ.ชลประทานซีเมนต อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 1.0 1.2

รวม 38.7 46.1
ใต บจก.ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 2.1 6.9

รวม 2.1 6.9
รวมกําลังการผลิตปูนซีเมนตท้ังประเทศ 41.7 56.3

หมายเหตุ: 1/ ปจจุบัน คือ บจก. เซเม็กซ (ประเทศไทย)
ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย, 2549
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ตารางที่ 2.21 กําลังการผลิต และสวนแบงการตลาดปูนซีเมนตไทย ป พ.ศ. 2549

รายชื่อผูผลิต กําลังการผลิต1/

(ลานตันตอป)
สวนแบงการตลาด

(รอยละ)

1. บจก. ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม 23.2 41.2
2. บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง 14.8 26.3
3. บมจ. ทีพีไอ โพลีน 9.0 16.0
4. บมจ. ปูนซีเมนตเอเชีย 5.0 8.9
5. บมจ. ชลประทานซีเมนต 2.3 4.1
6. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต 0.9 1.6
7. บจก. เซเม็กซ (ประเทศไทย) 0.8 1.4
8. บจก. ไทยสถาปนาจํากัด 0.2 0.4
9. บจก. สามัคคีซีเมนต 0.1 0.2

รวม 56.3 100.0

หมายเหตุ: 1/ เปนกําลังการผลิตตามใบอนุญาตหรือที่ไดจดทะเบียนไว ซึ่งอาจแตกตางจากกําลังการผลิต
   จริงขึ้นอยูกับการซอมบํารุงเครื่องจักรและประสิทธิภาพของเครื่องจักร

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย, 2549

อืน่ๆ
3.6 %

บมจ. 
ชลประทาน
ซีเมนต

บมจ. ปูนซีเมนตเอเชีย
8.9 %

บมจ. ทพีีไอโพลีน
16.0 %

บมจ. ปนูซีเมนตนครหลวง
26.3 %

บมจ. ปูนซีเมนตไทย
41.2 %

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย, 2549

รูปที่ 2.21 สวนแบงการตลาดของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย ป พ.ศ. 2549
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3) ปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตเฉลี่ยตอคน6

ในชวงป พ.ศ. 2530-2539 ปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตตอคนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 
15 ตอป จากการบริโภคปูนซีเมนต 178 กิโลกรัมตอคน ในป พ.ศ. 2530 เพิ่มขึ้นเปน 613 กิโลกรัมตอคน 
ในป พ.ศ. 2539 จนถึงชวงวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540-2544 อัตราการขยายตัวของการบริโภค 
ปูนซีเมนตตอคนลดลงเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป กลาวคือ ป พ.ศ. 2541 การบริโภคปูนซีเมนตลดลงเหลือ 336 
กิโลกรัมตอคน และลดต่ําสุดเหลือเพียง 291 กิโลกรัมตอคน ในป พ.ศ. 2543 แตเมื่อเศรษฐกิจของประเทศ
เริ่มฟนตัว การขยายตัวของการบริโภคปูนซีเมนตเฉลี่ยตอคนก็เพิ่มขึ้นดวยเชนกันในอัตราเฉลี่ยรอยละ 11 
ตอปในชวงป พ.ศ. 2545-2549 ปจจุบันในป พ.ศ. 2549 ปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตเฉลี่ยตอคนอยูที่
ระดับ 464 กิโลกรัมตอคนตอป (รูปที่ 2.22)
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2549

รูปที่ 2.22 ปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตเฉลี่ยตอคน ป พ.ศ. 2530-2549

4) การนําเขา และสงออกปูนซีเมนต

โครงสรางตลาดปูนซีเมนต ในชวงป พ.ศ. 2530-2539 เปนการผลิตเพื่อตลาดภายในประเทศเปน 
สวนใหญ คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 98 ของปริมาณปูนซีเมนตทั้งหมด สวนที่เหลือนําออก
จําหนายตางประเทศ แตหลังจากป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน (ป พ.ศ. 2549) สัดสวนตลาดภายในประเทศ
ลดลงอยูที่รอยละ 77 ของปริมาณปูนซีเมนตทั้งหมด จําแนกเปนความตองการปูนซีเมนตเพื่อที่อยูอาศัย 
(ทั้งสรางใหม ซอมแซม และตอเติม) รอยละ 50 อาคารพาณิชยรอยละ 20 และโครงสรางพื้นฐานรอยละ 30

                                           
6 หมายถึง ปริมาณการใชปูนซีเมนตของทั้งประเทศหารดวยจํานวนประชากรประเทศ จะไดเปนปริมาณการบริโภคปูนซีเมนต
ตอคน (กิโลกรัมตอคนตอป)
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การนําเขาปูนซีเมนตมีนอยมาก โดยในชวงป พ.ศ. 2544-2549 มีการนําเขาเฉล่ียประมาณ 7
พันตันตอป มูลคานอยกวา 85 ลานบาทตอป จากการนําเขาปูนซีเมนต 8 พันตันในป พ.ศ. 2548 ลดลง
เหลือเพียง 6 พันตันในป พ.ศ. 2549 (ตารางที่ 2.22) คิดเปนสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับการสงออก  
เนื่องจากกําลังการผลิตในประเทศสามารถรองรับการผลิตปูนซีเมนตที่สนองตอความตองการใชภายใน
ประเทศไดอยางเพียงพอ

การสงออกปูนซีเมนตมีอัตราขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะชวงป พ.ศ. 2540-2545 เนื่องจากตลาด
ในประเทศชะลอตัวจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผูผลิตจึงตองเรงสงออกปูนซีเมนตไปตางประเทศเพิ่มมากขึ้น 
จากการสงออกปูนซีเมนตเม็ด 4,763 พันตัน มูลคา 5,271.5 ลานบาทในป พ.ศ. 2540 เพิ่มสูงสุดเปน 
9,988 พันตัน มูลคา 6,876.9 ลานบาทในป พ.ศ. 2544 หลังจากนั้นปริมาณการสงออกปูนซเีมนตเม็ดไมมี
การเปลี่ยนแปลงมากนักโดยอยูระหวางชวง 7,000-8,000 พันตันในชวงป พ.ศ. 2546-2549 (ตารางที่ 2.23 
และ ตารางที่ 2.24)

ตารางที่ 2.22 ปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตทั้งประเทศ ป พ.ศ. 2538-2549

หนวย: พันตัน

การนําเขาปูนซีเมนต อัตราการขยายตัว
ป พ.ศ.

ปูนซีเมนต1/ ปูนซีเมนตอ่ืนๆ2/ รวม (รอยละ)

2538 35 481 516 344.8

2539 11 180 191 -63.0

2540 28 0 28 -85.3

2541 8 0 8 -71.4

2542 na na na na

2543 4 5 9 -

2544 3 0 3 -66.7

2545 3 3 6 100.0

2546 4 0 4 -33.3

2547 14 0 14 250.0

2548 8 0 8 -42.9

2549 6 0 6 -25.0

หมายเหตุ: 1/   หมายถึง ปูนซีเมนตปอรตแลนด
 2/ ปูนซีเมนตอื่นๆ ในที่นี้หมายถึง ปูนซีเมนตเม็ด ปูนซีเมนตขาว ไฮดรอลิกซีเมนต และ 

ปูนซีเมนตอะลูมินัส
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2549
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ตารางที่ 2.23 ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตทั้งประเทศ ป พ.ศ. 2538-2549
หนวย: พันตัน

การสงออกปูนซีเมนต
ป พ.ศ.

ปูนซีเมนตเม็ด ปูนซีเมนตอ่ืนๆ1/ รวม
อัตราการขยายตัว

(รอยละ)

2538 2,337 790 3,127 6.9
2539 2,354 818 3,172 3.2
2540 4,763 1,014 5,777 78.1
2541 7,274 1,832 9,106 57.9
2542 8,933 5,282 14,215 57.8
2543 8,368 6,757 15,125 7.0
2544 9,988 7,618 17,606 16.4
2545 9,269 6,907 16,176 -8.5
2546 7,245 4,942 12,187 -24.7
2547 7,121 4,698 11,819 -2.5
2548 8,272 6,225 14,497 22.7
2549 7,861 7,036 14,897 2.7

หมายเหตุ: 1/ ปูนซีเมนตอื่นๆ ในที่นี้หมายถึง ปอรตแลนดซีเมนต ซีเมนตขาว ปูนซีเมนตผสม และ 
ไฮดรอลิกซีเมนต

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2549

ตารางที่ 2.24 มูลคาการสงออกปูนซีเมนตทั้งประเทศ ป พ.ศ. 2538-2549

หนวย: ลานบาท
การสงออกปูนซีเมนต

ป พ.ศ.
ปูนซีเมนตเม็ด ปูนซีเมนตอ่ืนๆ* รวม

อัตราการขยายตัว
(รอยละ)

2538 2,108.6 1,642.6 3,751.2 32.5
2539 2,228.9 2,158.1 4,387.0 16.9
2540 5,271.5 2,351.9 7,623.4 73.8
2541 5,682.0 5,005.7 10,687.7 40.2
2542 5,440.3 7,211.6 12,651.9 18.4
2543 5,170.0 6,874.7 12,044.7 -4.8
2544 6,876.9 8,402.0 15,278.9 26.8
2545 7,005.2 7,737.0 14,742.2 -3.5
2546 6,127.2 6,459.5 12,586.7 -14.6
2547 6,099.3 6,430.5 12,529.8 -0.5
2548 9,369.2 9,139.1 18,508.3 47.7
2549 8,951.9 10,742.5 19,694.4 6.4

หมายเหตุ: * ปูนซีเมนตอื่นๆ ในที่นี้หมายถึง ปอรตแลนดซีเมนต ซีเมนตขาว ปูนซีเมนตผสม และ 
ไฮดรอลิกซีเมนต

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2549
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ในอดีตป พ.ศ. 2541 ประเทศไทยสงออกปูนซีเมนตเม็ดไปยังประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน  
รอยละ 35 ตะวันออกกลาง รอยละ 19 เอเซีย(ไมรวมอาเซียน) รอยละ 18 แอฟริกา รอยละ 17 อเมริกา 
รอยละ 10 และยุโรปเพียงรอยละ 1  แตปจจุบันป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยเริ่มขยายตลาดสงออกไปยัง
ประเทศในกลุมยุโรปมากขึ้นถึงรอยละ 7 ขณะที่สงออกไปยังอเมริกาลดลงเหลือเพียงรอยละ 1 เทานั้น  
แตอยางไรก็ตาม ตลาดสงออกปูนซีเมนตเมด็หลักของไทย ก็ยังคงเปนกลุมอาเซียนและเอเซียเหมือมเดิม 
(รูปที่ 2.23) โดยประเทศเวียดนามยังเปนตลาดปูนซีเมนตรายใหญซึ่งไทยสงออกประมาณ 2.8-3.7 ลานตัน
มูลคากวา 3,000 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 35 ของมูลคาสงออกรวม รองลงมาคือ  
บังคลาเทศ เฉลี่ยประมาณ 2 ลานตัน มูลคากวา 2,000 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของมูลคา
การสงออกรวม (ตารางที่ 2.25)

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2549

รูปที่ 2.23 สัดสวนของตลาดสงออกปูนเม็ด ป พ.ศ. 2541 และป พ.ศ. 2549

ป  พ.ศ . 2541

อาเซียน
35%

ตะวันออกกลาง
19%

แอฟริกา
17%

ยุโรป
1%อเมริกา

10%

เอเซีย (ไม
รวมอาเซียน)

18%

ป พ.ศ. 2549

อาเซียน
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ตารางที่ 2.25 ปริมาณและมูลคาการสงออกปูนเม็ดของไทย ป พ.ศ. 2545-2549
ปริมาณ (พันตัน)
มูลคา (ลานบาท)

ป พ.ศ. 2545 ป พ.ศ. 2546 ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2549
ประเทศ

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
เวียดนาม 3,079.4 2,167.2 3,345.7 2,856.0 3,874.0 3,112.0 3,751.8 4,074.3 2,896.4 3,188.7
บังคลาเทศ 2,315.2 1,794.1 1,738.3 1,502.5 1,572.6 1,579.4 2,317.3 2,785.8 2,285.3 2,712.4
สเปน - - - - - - - - 521.8 569.1
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 132.0 133.1 64.5 41.8 479.2 401.8 696.1 807.1 459.5 503.7
ศรีลังกา 489.2 300.1 357.8 294.4 209.1 178.7 468.9 531.8 339.0 399.5
เรอูเนียง 256.8 176.1 291.9 259.2 351.3 307.9 339.6 386.3 323.4 398.5
โตโก 44.0 34.2 94.5 75.0 42.1 46.6 188.8 209.3 297.2 330.2
เซเนกัล 40.4 26.4 - - - - 37.5 41.5 266.5 270.9
ลาว 8.3 14.1 6.6 11.0 21.8 28.7 69.6 102.1 128.0 183.4
บัลแกเรีย - - - - - - - - 65.8 82.9
สหรัฐอเมริกา 652.5 462.0 89.6 81.2 41.5 37.1 162.1 144.9 45.8 50.8
โมรอคโค - - - - - - - - 42.0 49.6
สิงคโปร 0.0 3.7 5.2 3.8 5.8 4.5 - - 39.0 43.9
เคนยา - - - - - - 73.5 84.1 38.5 45.5
กัวเตมาลา - - - - - - - - 38.4 40.2
โมซัมบิค - - - - - - - - 27.6 31.5
ออสเตรเลีย 94.9 72.1 107.9 93.9 - - - - 26.5 29.7
มาเลเซีย 508.5 347.5 255.9 195.1 21.9 17.9 20.9 24.8 20.5 21.3
กัมพูชา 0.9 1.5 0.0 0.2 1.4 1.9 12.1 14.7 0.1 0.1
คูเวต 40.5 27.4 - - - - 73.1 95.8 - -
โกตดิวัวร 145.8 107.1 102.7 78.3 33.2 23.6 37.1 39.8 - -
นิวซีแลนด - - 16.5 7.0 - - 23.3 26.9 - -
ไตหวัน 70.6 51.1 156.6 146.0 311.1 225.5 - - - -
บราซิล 271.9 199.0 367.9 290.8 155.8 133.6 - - - -
ฮองกง 238.1 159.6 85.4 61.6 - - - - - -
บรูไน 213.8 154.5 63.6 60.6 - - - - - -
เบนิน 138.1 90.2 37.9 28.5 - - - - - -
สวิตเซอรแลนด 77.7 84.3 35.8 26.8 - - - - - -
คาเมรูน 76.6 48.6 20.9 13.5 - - - - - -
ชิลี 241.5 450.7 - - - - - - - -
เนเธอรแลนด 38.0 27.9 - - - - - - - -
นิคารากัว 33.0 25.0 - - - - - - - -
กินีบิสเซา 25.3 21.3 - - - - - - - -
ประเทศอื่นๆ 35.7 26.5 - - - - - - - -

รวม 9,268.7 7,005.2 7,245.0 6,127.2 7,120.9 6,099.3 8,271.8 9,369.2 7,861.2 8,951.9

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2549
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2.3 โครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนตตางประเทศ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตนับไดวาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญและเปนตัวกระตุน

ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการเติบโตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตจะเปนเหตุใหมีการใช
ทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต (หินปูน หินดินดาน ยิปซัม และดินมารล) ในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นตาม
ไปดวย โดยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนตโดยตรงอยางเชน อุตสาหกรรมการเหมือง
แรและเหมืองหินคงตองดําเนินการตอไปเพื่อตอบสนองตอความตองการดานวัตถุดิบ อยางไรก็ดี วัตถุดิบ
จากแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตมิไดผลิตขึ้นมาจากเหมืองแรในประเทศเทานั้น บางประเทศที่มีขอจํากัดของ
สภาพธรณีวิทยาแหลงแร การทําเหมืองและเทคโนโลยีตองนําเขาวัตถุดิบแรจากตางประเทศ ในขณะที่
บางประเทศมีการผลิตลนเกินความตองการใชภายในประเทศก็มักสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ  
การศึกษาในสวนนี้ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ สวนแรกเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตใน
ตลาดโลก และสวนที่สองเนนอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของบางประเทศในภูมิภาคเอเชีย

2.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในตลาดโลก

1) ปริมาณการใชปูนซีเมนต

ความตองการใชปูนซีเมนตทั่วโลกไดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผานมา จะเห็นไดวา
ชวงระหวางป พ.ศ. 2470 – 2548 ปริมาณการใชไดเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจนจากที่เคยมีปริมาณเพียง 69  
ลานตันในป พ.ศ. 2470 เพิ่มขึ้นเปน 2,284 ลานตันในป พ.ศ. 2548 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 
4.59 ตอป (รูปที่ 2.24) ทั้งนี้ ปริมาณการใชปูนซีเมนตในตลาดโลกมีความแตกตางกันในแตละภูมิภาค โดย
กลุมประเทศแถบเอเชียและแปซิฟคเปนกลุมที่ใชปูนซีเมนตมากที่สุด คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 50 
ของปริมาณบริโภคปูนซีเมนตรวมทั้งหมดและอัตราการขยายตัวสูงมากที่สุดถึงรอยละ 9 ในป พ.ศ. 2548 
เทียบกับป พ.ศ. 2543 (ตารางที่ 2.26)

นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตเฉลี่ยตอคนในแตละภูมิภาคซึ่งสามารถ
แบงไดเปน 6 ภูมิภาค (แอฟริกา อเมริกา ยุโรป กลุมประเทศเครอืรัฐเอกราช เอเชีย และโอเชียเนีย) พบวา 
การบริโภคปูนซีเมนตเฉลี่ยตอคนในทุกภูมิภาคปรับเพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 2.25) โดยภูมิภาคที่มีปริมาณการ
บริโภคปูนซีเมนตสูงที่สุด 3 อันดับแรกในป พ.ศ. 2547 คือ ยุโรป (476 กิโลกรัมตอคน) เอเชีย (385 
กิโลกรัมตอคน) และโอเชียเนีย (357 กิโลกรัมตอคน) อยางไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราการขยายตัวของ
ปริมาณการใชซีเมนตแทน จะเห็นไดวา ประเทศในเครือรัฐเอกราชหรือกลุมประเทศสหภาพสาธารณรัฐ
สังคมนิยมโซเวียตเดิม (Commonwealth of Independent States, CIS) กลับเปนกลุมประเทศที่บริโภค
ปูนซีเมนตเฉลี่ยตอคนเพิ่มขึ้นสูงที่สุด จากเดิมอยูที่ 135 กิโลกรัมตอคนในป พ.ศ. 2540 เพิ่มขึ้นเปน 243 
กิโลกรัมตอคนในป พ.ศ. 2547 คิดเปนอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 8.8 ตอป สวนหนึ่งเปนเพราะความ
ตองการที่อยูอาศัยของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นในชวงที่ผานมา ตลอดจนอุตสาหกรรมการกอสรางที่เรงตัว
เพื่อรองรับนโยบายของรัฐในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ประเทศคาซัคสถาน และรัสเซีย เปนตน
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ที่มา: World Business Council for Sustainable Development, 2002
        U.S. Geological Survey, 2005a

รูปที่ 2.24 ปริมาณการใชปูนซีเมนตในตลาดโลกป พ.ศ. 2470-2548

ตารางที่ 2.26 ประมาณการความตองการใชปูนซีเมนตในป พ.ศ. 2553

ปริมาณความตองการใชปูนซีเมนต (ลานตัน) อัตราการเติบโต (รอยละ)
ภูมิภาค

ป พ.ศ. 2543 ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2553 2548/2543 2553/2548

อเมริกาเหนือ 149.6 170.0 196.0 2.6 2.9

　 (9.18) (7.56) (6.93) 　 　
ยุโรปตะวันตก 197.7 208.5 233.0 1.1 2.2

　 (12.13) (9.27) (8.23) 　 　
เอเชีย/แปซิฟค 954.5 1,470.0 1,895.0 9.0 5.2

　 (58.56)  (65.33) (66.96) 　 　
อ่ืนๆ 328.2 401.5 506.0 4.1 4.7

　 (20.13) (17.84) (17.88) 　 　
ความตองการปูนซีเมนตรวม 1,630 2,250 2,830 6.7 4.7

　 (100.00) (100.00) (100.00) 　 　
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงรอยละ
ที่มา: Research studies, Freedonia Group Inc., 2007
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ถัดจากกลุมประเทศ CIS นั้น เอเชียนับไดวาเปนภูมิภาคที่มีอัตราการบริโภคปูนซีเมนตขยายตัว
มากรองลงมา โดยปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตเฉลี่ยตอคนสูงถึง 385 กิโลกรัมในป พ.ศ. 2547 จากเดิม
ในป พ.ศ. 2540 มีปริมาณความตองการใชเพียง 280 กิโลกรัมตอคน ซึ่งคิดเปนอัตราการขยายตัวที่รอยละ 
4.7 (รูปที่ 2.25) ทั้งนี้เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง จึงมีความตองการใชปูนซีเมนตมากขึ้นในลักษณะที่คลายคลึงกับกลุมประเทศ CIS 
เพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารบานเรือนและโครงสรางพื้นฐานตางๆ เพื่อรองรับความตองการใน
ระบบเศรษฐกิจ

ความตองการปูนซีเมนตในระยะหลังเริ่มกระจุกตัวอยูในภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้นโดยมีประเทศ
จีนเปนประเทศที่บริโภคปูนซีเมนตจํานวนมากถึง 893 ลานตันหรือประมาณรอยละ 60 ของปริมาณ
ปูนซีเมนตที่ผลิตไดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟคในป พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ประเทศจีนมีบทบาทเปนทั้งผูผลิต
และผูบริโภครายใหญของโลก และที่ผานมาเศรษฐกิจของจีนมีการขยายตัวตอเนื่องในระดับที่สูง โดยมี
อัตราการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศอยูที่รอยละ 9.9 ในป พ.ศ. 2548 จากภาวะการ
เติบโตอยางตอเนื่องจึงเปนแรงกระตุนใหเกิดความตองการใชปูนซีเมนตในระดับที่สูง
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ที่มา: Korea Cement Industrial Association, 2007

รูปที่ 2.25 ปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตเฉลี่ยตอคนจําแนกตามภูมิภาคป พ.ศ. 2538-2548

จากสถิติในอดีตและการคาดการณความตองการใชปูนซีเมนตในอนาคต คาดไดวา ความตองการ
ใชปูนซีเมนตยังคงเติบโตตอเนื่องตอไป โดยมีการพยากรณจากหลายสํานักวิจัย เชน Freedonia Group 
Inc. และ Ocean Shipping Consultants Ltd. ลวนแลวแตลงความเห็นวาอุปสงคของซีเมนตจะยังคงมีอยู 
โดย Freedonia Group Inc. ประมาณการวา ปริมาณความตองการใชปูนซีเมนตจะเพิ่มขึ้นจาก 2,250  
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ลานตัน ในป พ.ศ. 2548 เปน 2,830 ลานตัน ในป พ.ศ. 2553 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉล่ียเทากับ 
รอยละ 4.7 ตอป โดยการศึกษาทั้งสองยังคงใหน้ําหนักกับกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียวาจะยังคงเปน
ภูมิภาคที่มีความตองการใชซีเมนตมากที่สุดตอไป โดยคาดวาสัดสวนปริมาณการบริโภคซีเมนตอยูสูงมาก
คือ มากกวารอยละ 50 ของปริมาณทั้งหมด กลาวคือภูมิภาคเอเชียและกลุมแปซิฟคมีแนวโนมการบรโิภค 
ปูนซีเมนตมากที่สุดในอนาคตโดยเพิ่มขึ้นจาก 1,470 ลานตัน ในป พ.ศ. 2548 เปน 1,895 ลานตัน ในป 
พ.ศ. 2553 หรืออัตราการเติบโตเฉล่ียเทากับรอยละ 5.2 ตอป รองลงมาไดแก ภูมิภาคอเมริกาเหนือ และ 
ยุโรปตะวันตกมีอัตราการเติบโตเฉล่ียชวงป พ.ศ. 2548-2553 เทากับรอยละ 2.9 และ 2.2 ตอป ตามลําดับ  
(ตารางที่ 2.26)

คาประมาณการความตองการใชปูนซีเมนตในอนาคตขางตนคอนขางใกลเคียงกับคาประมาณการ
ของ Ocean Shipping Consultants Ltd. (รูปที่ 2.26) อยางไรก็ตาม Ocean Shipping Consultants Ltd.
วิเคราะหเพิ่มเติมโดยสมมติสถานการณ (scenario) อีก 2 ลักษณะ คือ แบบที่มีความตองการใช
ปูนซีเมนตในระดับตํ่าและแบบที่มีความตองการใชปูนซีเมนตในระดับสูง สําหรับสถานการณแรกนั้น 
ปริมาณการบริโภคนาจะเติบโตอยางชาๆ ในระยะสั้นและเพิ่มขึ้นอยางมากในภายหลัง โดยคาดวาปริมาณ
การใชขั้นตํ่านาจะอยูที่ประมาณ 2,440 ลานตันในป พ.ศ. 2553 และ 2,995 ลานตันในป พ.ศ. 2563 
สําหรับสถานการณที่สองซึ่งคาดวาจะมีปริมาณการใชปูนซีเมนตคอนขางสูงในระยะสั้นและเติบโตชาลงใน
ระยะยาว คาดวา ปริมาณการใชจะเพิ่มสูงขึ้นเปน 3,075 ลานตันในป พ.ศ. 2553 และ 4,220 ลานตันในป 
พ.ศ. 2563 จากปริมาณ 2,283 ลานตันเมื่อป พ.ศ. 2548

ที่มา: Ocean Shipping Consultants Ltd., 2006

รูปที่ 2.26 คาประมาณการปริมาณความตองการใชปูนซีเมนตในตลาดโลก
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2) ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต

การวิเคราะหขางตนแสดงใหเห็นแลววา ตลาดโลกยังคงมีความตองการใชปูนซีเมนตในระดับที่สูง
ตอไป ฉะนั้นความจําเปนในการใชทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตยังคงมีสูงเชนเดียวกัน ในชวง 10 
ปที่ผานมา ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นจาก 1,419 ลานตัน ในป พ.ศ. 2538 เปน 2,284 ลานตันในป 
พ.ศ. 2548 โดยมีอัตราเติบโตเฉล่ียรอยละ 4.8 ตอปแตมอีัตราเรงสูงขึ้นในชวงป พ.ศ. 2546-2548  
(รูปที่ 2.27) และหากพิจารณาปริมาณการผลิตปูนซีเมนตโดยจําแนกตามภูมิภาคพบวา ในชวงป พ.ศ. 
2538-2548 ภูมิภาคเอเชียมีปริมาณการผลิตปูนซีเมนตมากที่สุดและเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป ทั้งนี้ในป พ.ศ. 
2548 สามารถผลิตปูนซีเมนตรวมไดราวๆ 1,490 ลานตัน หรือประมาณรอยละ 65 ของปริมาณการผลิต
ปูนซีเมนตทั้งหมด รองลงมาไดแก กลุมประเทศในแถบยุโรป (224 ลานตัน) อเมริกา (179 ลานตัน) และ 
แอฟริกา (28 ลานตัน) ตามลําดับ แมวาโดยรวมกลุมประเทศยุโรปและอเมริกามีการผลิตเพิ่มขึ้นบางในชวง
ที่ผานมาแตไมมากนัก เพราะประเทศเหลานี้มักนําเขาปูนซีเมนตจากแหลงอื่นในตางประเทศเขามา
ทดแทน

นอกจากนี้ ประเทศผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญ 5 รายของโลกเปนประเทศในแถบเอเชียเปน 
สวนใหญ (ตารางที่ 2.27) โดยมีประเทศจีนครองสวนแบงการผลิตปูนซีเมนตเกือบรอยละ 50 ของปริมาณ
การผลิตปูนซีเมนตรวมในตลาดโลก ในขณะที่ประเทศผูผลิตสูงสุดอันดับที่ 2 ถึง 5 ซึ่งไดแก ประเทศ
อินเดีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเกาหลีใตนั้น มีผลผลิตปูนซีเมนตรวมกันเพียงรอยละ 16 ของปริมาณ
ทั้งหมด สวนประเทศผูผลิตปูนซีเมนตขนาดกลาง (ลําดับที่ 6-19) ซึ่งมีปริมาณการผลิตสูงกวา 20 ลานตัน
แตนอยกวา 51 ลานตัน ประกอบดวยประเทศทั้งในแถบภูมิภาคอาเซียน (อาทิ ประเทศไทย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม) และในภูมิภาคอื่นๆ โดยแตละประเทศมีสัดสวนการผลิตประมาณรอยละ 1-2 ของปริมาณการ
ผลิตทั้งหมดของตลาดโลกเทานั้น
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เอเชียและแปซิฟค ยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง อเมริกา อ่ืนๆ

ปริมาณ (ลานตัน)

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007 และ U.S. Geological Survey, 2005a

รูปที่ 2.27 ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตในตลาดโลก จําแนกตามภูมิภาค ป พ.ศ. 2538-2548
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ตารางที่ 2.27 สัดสวนการผลิตปูนซีเมนตในตลาดโลกจําแนกรายประเทศ ป พ.ศ. 2548

ลําดับท่ี ประเทศ
ปริมาณการผลิต

(ลานตัน)
สัดสวนการผลิต

(รอยละ)
1 จีน 1,068.85 46.80
2 อินเดีย 145.00 6.35
3 สหรัฐอเมริกา 99.32 4.35
4 ญี่ปุน 69.63 3.05
5 เกาหลีใต 51.39 2.25
6 สเปน 50.30 2.20
7 รัสเซีย 48.70 2.13
8 อิตาลี 46.40 2.03
9 ตุรกี 42.79 1.87

10 ไทย 37.87 1.66
11 บราซิล 36.70 1.61
12 เม็กซิโก 36.00 1.58
13 อินโดนีเซีย 33.92 1.48
14 อิหราน 32.65 1.43
15 เยอรมนี 30.63 1.34
16 อียิปต 29.00 1.27
17 เวียดนาม 29.00 1.27
18 ซาอุดิอาระเบีย 26.06 1.14
19 ฝรั่งเศส 21.30 0.93
20 เปรู 4.60 0.20
21 อ่ืนๆ 344.00 15.06

รวมท้ังโลก 2,284.00 100.00

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007 และ U.S. Geological Survey, 2005a

แมวาประเทศจีนจะเปนประเทศผูผลิตที่มีผลผลิตปูนซีเมนตรวมมากที่สุดในโลกแตโครงสราง
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของจีนนั้นประกอบดวยผูประกอบการจํานวนมากหลายพันโรงงาน และผูประกอบ
การรายใหญที่สุดก็มิไดผลิตไดมากเมื่อเทียบกับผูประกอบการในประเทศอื่นๆ ในปจจุบัน ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตที่สามารถผลิตปูนซีเมนตไดมาก 9 อันดับแรก ประกอบดวย Holcim (สวิสเซอร
แลนด) Lafarge (ฝรั่งเศส) Cemex (เม็กซิโก)7 HeidelbergCement (เยอรมนี) Italcementi (อิตาลี)8

Votorantim (บราซิล) Taiheiyo Cement (ญี่ปุน) Cimpor (โปรตุเกส) และ Siam Cement (ประเทศไทย) 
                                           

7 CEMEX (เม็กซิโก) ไดซ้ือและควบรวมกิจการของ RMC Group (อังกฤษ) ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตรายใหญอันดับตนๆ ของโลกใน
ป พ.ศ. 2548

8 Italcementi (อิตาลี) เขาซื้อกิจการของ Ciments Français ในป พ.ศ. 2535 และปจจุบันถือหุนอยูประมาณรอยละ 76 (ขอมูล ณ 
ส้ินเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550)
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ตามลําดับ (ตารางที่ 2.28) โดยที่ทั้ง 9 ประเทศนี้สามารถผลิตปูนซีเมนตรวมกันไดมากประมาณหนึ่งใน
สามของปริมาณการผลิตซีเมนตทั่วโลก นอกจากนั้น ผูผลิตเหลานี้มักเขาไปลงทุนในประเทศตางๆ ทั่วโลก
ที่อุดมดวยแหลงแรสําหรับผลิตปูนซีเมนต โดยในระยะหลังบริษัทยักษใหญหลายราย เชน Cemex, 
Holcim, Italcementi, Lafarge และ Taiheiyo ไดเขาไปซื้อกิจการปูนซีเมนตในแถบประเทศเอเชียเพิ่มสูง
ขึ้น และทําใหเพิ่มกําลังการผลิตและสามารถปอนผลผลิตปูนซีเมนตแกตลาดภายในประเทศและ
ตางประเทศไดมากขึ้นตามไปดวย

ตารางที่ 2.28 รายชื่อผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญ 9 อันดับแรกของโลก ป พ.ศ. 2549

รายชื่อบริษัท
ประเทศที่ต้ัง
สํานักงานใหญ

กําลังการผลิต
(ลานตันตอป)

การจางงาน
(คน)

1. Holcim สวิสเซอรแลนด 197.8 88,783

2. Lafarge ฝรั่งเศส 175.0 70,676

3. Cemex, S.A.B. de C.V. เม็กซิโก 93.2 67,000

4. Heidelberg Cement เยอรมนี 80.0 45,958

5. Italcementi อิตาลี 64.0 22,868

6. Votorantim บราซิล 36.6 8,000

7. Taiheiyo Cement ญี่ปุน 28.8 2,061

8. CIMPOR โปรตุเกส 28.0 5,924

9. Siam Cement ประเทศไทย 23.2 4,521

ที่มา: รวบรวมจากรายงานประจําปของบริษัทตางๆ

3) การคาระหวางประเทศ

ขอจํากัดดานสภาพแวดลอมและภูมิศาสตรทําใหหลายประเทศขาดแคลนทรัพยากรแรที่เพียงพอ
สําหรับการผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเพื่อตอบสนองตอความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศ แต
ในขณะที่มีหลายประเทศอุดมไปดวยทรัพยากรแรซึ่งเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ฉะนั้น 
หนทางหนึ่งที่จะทําใหมีปูนซีเมนตมากพอสําหรับอุปสงคภายในประเทศก็คือการใชประโยชนจากการคา
ระหวางประเทศ ในชวงที่ผานมา จะเห็นไดวา ความตองการบริโภคซีเมนตในหลายๆ ประเทศมีเพิ่มมาก
ขึ้น กอปรกับการปรับโครงสรางภาษีศุลกากรของประเทศตางๆ มีสวนเกื้อหนุนใหการสงออกและการ 
นําเขาแรและผลิตภัณฑซีเมนตขยายตัว และมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้นตอไป แตเนื่องจากปูนซีเมนตเปน
สินคาที่มีน้ําหนักมากซึ่งจะทําใหตนทุนในการขนสงสูง จึงทําใหการคาระหวางประเทศของผลิตภัณฑ
ซีเมนตมักจะกระจุกอยูกับประเทศที่มีขอบเขตไมหางไกลกันมากนัก อยางไรก็ดี การคาเสรีอาจชวยใหเกิด
การจัดสรรทรัพยากรไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยสงผลทําใหประเทศที่ขาดความสามารถเชิง
เปรียบเทียบดานการผลิต หรือสามารถผลิตแรและผลิตภัณฑซีเมนตไดแตมีตนทุนการผลิตในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับที่สูงกวาเมื่อเทียบกับประเทศอื่น หันมานําเขาจากแหลงที่มีคุณภาพและราคาถูกกวา 
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แทนที่จะมุงผลิตเพื่อใชเองภายในประเทศ ในทางตรงกันขาม หากประเทศมีความสามารถดานการผลิตก็
คงสามารถผลิตและสงออกไดเพิ่มมากขึ้นแตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสรางความสมดุลระหวางความตองการใช 
การสูญเสีย และการปองกันทรัพยากรแรในประเทศดวยเชนกัน

ในปจจุบัน ปูนซีเมนตที่มีการสงออกและนําเขาจําแนกตามระบบพิกัดศุลกากรสากลในการจัดกลุม
สินคา (Harmonized System Code) ได 5 ประเภทหลัก ดังนี้

1. HS2523.10 ซีเมนตเม็ด (Cement clinkers)

2. HS2523.21 ซีเมนตขาวจะแตงสีหรือไมก็ตาม (Portland cement, white or white artificially 
coloured)

3. HS2523.29 ซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ (Portland cement, other than white cement)

4. HS2523.30 อะลูมินัสซีเมนต (Aluminous cement)

5. HS2523.90 ไฮดรอลิกซีเมนตอื่น ๆ (Hydraulic cements except portland or aluminous)

−  การสงออก

ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตโดยรวมในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมามีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น
จาก 16.26 ลานตัน ในป พ.ศ. 2531 เปน 156.11 ลานตัน ในป พ.ศ. 2548 หรือมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย 
เทากับรอยละ 10.84 ตอป ประเทศที่มีการสงออกมากที่สุดไดแกประเทศจีน โดยในป พ.ศ. 2548 มี 
สวนแบงตลาดสงออกปูนซีเมนตประมาณรอยละ 14.19 ของปริมาณการสงออกทั้งหมดของตลาดโลก  
รองลงมาไดแก ประเทศไทย (รอยละ 10.07) ตุรกี (รอยละ 6.67) และญี่ปุน (รอยละ 6.53) (รูปที่ 2.28)

การสงออกปูนซีเมนตโดยจําแนกรายภูมิภาคพบวา ต้ังแต ป พ.ศ. 2531 ภูมิภาคเอเชียมีการ 
สงออกมากที่สุด ยกเวนในชวงป พ.ศ. 2537-2541 ที่ภูมิภาคเอเชียมีปริมาณการสงออกนอยกวาภูมิภาค 
ยุโรป แตหลังจากป พ.ศ. 2541 เปนตนมา เอเชียมีการสงออกมากกวาภูมิภาคอื่นมาโดยตลอด โดยในป 
พ.ศ. 2548 มีการสงออกประมาณ 76.21 ลานตัน หรือรอยละ 48.82 ของปริมาณการสงออกทั้งหมดของ
ตลาดโลก รองลงมาไดแก ภูมิภาคยุโรป และอเมริกาประมาณ 52.19 ลานตัน และ 15.77 ลานตัน หรือ
รอยละ 33.43 และ 10.10 ตามลําดับ (รูปที่ 2.29)

ประเทศในแถบเอเชียมีสัดสวนการสงออกซีเมนตเม็ดและปูนซีเมนตปอรตแลนดมากที่สุด หาก
พิจารณาปริมาณการสงออกปูนซีเมนตเม็ดในป พ.ศ. 2548 พบวา สวนแบงตลาดของประเทศผูสงออก 
รายใหญ 5 อันดับแรกประกอบดวยประเทศในแถบเอเชียเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 47.14 ของปริมาณ 
สงออกทั้งหมด และสวนแบงตลาดของประเทศผูสงออกปูนซีเมนตปอรตแลนดรายใหญ 5 อันดับแรก
ประกอบดวยประเทศในแถบเอเชียเปนสัดสวนรอยละ 24.91 หรือประมาณหนึ่งในส่ีของปริมาณการสงออก
ทั้งหมด ในขณะที่ประเทศผูสงออกปูนซีเมนตประเภท ซีเมนตขาว อะลูมินัสซีเมนต และไฮดรอลิกซีเมนต
อื่น ๆ รายใหญ 5 อันดับแรกประกอบดวยประเทศในภูมิภาคยุโรปเปนสวนใหญ (รูปที่ 2.30)
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ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.28 สวนแบงตลาดปริมาณการสงออกปูนซีเมนตในตลาดโลก ป พ.ศ. 2548
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เอเซียและแปซิฟค ยุโรป อเมริกา แอฟริกาและตะวันออกกลาง

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.29 ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตจําแนกรายภูมิภาค ป พ.ศ. 2531-2548



บทที่ 2 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย 77

ซีเมนตเม็ด

ตุรกี
6% ญ่ีปุน

8%

อียิปต
9%

ไทย
18%

จีน
21%อ่ืนๆ

38%

ซีเมนตขาว

แคนนาดา
6%

อียิปต
9%

เดนมารค
10%

ไอรแลนด
13%

อื่นๆ
45%

ตุรกี
17%

ซีเมนตปอรตแลนดอ่ืนๆ

อื่นๆ
63%

แคนนาดา
5%

ญ่ีปุน
6%

ไทย
7%

ตุรกี
7%

จีน
12%

อะลมูนิัสซีเมนต

สเปน
8%

โปแลนด
9%

เนเธอรแลนด
11%

สหราชอาณาจักร
15%

โครเอเชยี
24%อ่ืนๆ

33%

ไฮดรอลิกซีเมนตอื่น ๆ

ตุรกี
5%กรีซ

5% อียิปต
6%

เบลเยียม
13%

เยอรมนี
40%

อ่ืนๆ
31%

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.30 สัดสวนการสงออกปูนซีเมนตของประเทศรายใหญ 5 อันดับแรก จําแนกตามประเภท

ปูนซีเมนต ป พ.ศ. 2548



78 รายงานฉบับสมบูรณ  “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

−  การนําเขา

ปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตในตลาดโลกในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมามีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้น
จาก 13.24 ลานตัน ในป พ.ศ. 2531 เปน 121.57 ลานตัน ในป พ.ศ. 2548 หรือมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย 
เทากับรอยละ 13.52 ตอป สหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีการนําเขาปูนซีเมนตมากที่สุด โดยในป พ.ศ. 
2548 มีสวนแบงตลาดนําเขาปูนซีเมนตประมาณรอยละ 28 ของปริมาณการนําเขาทั้งหมดของตลาดโลก 
รองลงมาไดแก ประเทศสเปน (รอยละ 9) อติาล ี(รอยละ 4) และเกาหลใีต (รอยละ 3) (รปูที ่2.31)
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ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.31 สวนแบงตลาดปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตในตลาดโลก ป พ.ศ. 2548

การนําเขาปูนซีเมนตโดยจําแนกตามภูมิภาค พบวา ในชวงป พ.ศ. 2531-2536 ภูมิภาคเอเชียมี
การนําเขามากกวาภูมิภาคอื่น แตในชวงป พ.ศ. 2537-2538 ภูมิภาคเอเชียมีปริมาณการนําเขานอยกวา
ภูมิภาคยุโรป และป พ.ศ. 2539-2540 ภูมิภาคเอเชียกลับมามีปริมาณการนําเขามากกวายโุรป อยางไร 
ก็ตาม ต้ังแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมา เอเชียมีปริมาณการนําเขานอยกวายุโรปมาโดยตลอด โดยในป พ.ศ. 
2548 ยุโรปมีการนําเขามากที่สุดประมาณ 40.74 ลานตัน หรือรอยละ 33.51 ของปริมาณการนําเขา 
ทั้งหมดของตลาดโลก รองลงมาไดแก ภูมิภาคอเมริกา และภูมิภาคเอเชียประมาณ 37.72 ลานตัน และ 
29.84 ลานตัน หรือรอยละ 31.03 และ 24.54 ตามลําดับ (รูปที่ 2.32)

หากพิจารณาปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตแตละประเภทพบวา สหรัฐอเมริกามีการนําเขา 
ปูนซีเมนตทั้ง 5 ประเภทในสัดสวนที่คอนขางสูงมาโดยตลอด ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2548 ไดนําเขา 
ปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ สูงถึงประมาณรอยละ 38 ของปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ  
ทั้งหมด ในขณะที่ประเทศในแถบเอเชียไดแก เกาหลีใต และสิงคโปร มีการนําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนด
อื่นๆ มีสวนแบงตลาดเพียงรอยละ 5 และรอยละ 4 ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศมาเลเซียมีสัดสวนการ
นําเขาปูนซีเมนตประเภทอะลูมินัสซีเมนตมากที่สุดคือ ประมาณรอยละ 48 ของปริมาณการนําเขา
ปูนซีเมนตประเภทอะลูมินัสซีเมนต สวนประเทศผูนําเขาปูนซีเมนตประเภทซีเมนตเม็ด ซเีมนตขาวจะแตง
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สีหรือไมก็ตาม และไฮดรอลิกซีเมนตอื่นๆ รายใหญ 5 อันดับแรกประกอบดวยประเทศในภูมิภาคยุโรปเปน
สวนใหญ (รูปที่ 2.33)
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เอเซียและแปซิฟค ยุโรป อเมริกา แอฟริกาและตะวันออกกลาง

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.32 ปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตจําแนกตามภูมิภาค ป พ.ศ. 2531-2548

4) ราคาปูนซีเมนตและคาขนสง

การศึกษาในหัวขอกอนหนานี้แสดงใหเห็นแลววา ความตองการใชปูนซีเมนตในแตละภูมิภาคเพิ่ม
สูงขึ้นตลอดมา ดังนั้น ประเทศที่ไมสามารถผลิตปูนซีเมนตไดมากเพียงพอกับความตองการภายในประเทศ
ก็จําเปนตองนําเขาจากแหลงอื่น แตถาหากสามารถผลิตไดมากก็สามารถสงออกขายใหกับประเทศที่
ขาดแคลนได การศึกษาในหัวขอนี้จะวิเคราะหความเคลื่อนไหวของราคานําเขาและสงออกปูนซีเมนตใน
ชวงที่ผานมา ตลอดจนแนวโนมตนทุนคาขนสงระหวางประเทศ

อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับขอมูลราคานําเขาและสงออก การศึกษานี้จึงวิเคราะห
ราคานําเขา (ราคาสงออก) เฉลี่ยของแตละประเทศโดยคํานวณจากมูลคานําเขา (สงออก) ทั้งหมดหารดวย
ปริมาณนําเขา (สงออก) ทั้งหมด หลังจากนั้นจึงคํานวณหาคาเฉล่ียราคานําเขาหรือสงออกเฉลี่ยโดยรวม
ของแตละผลิตภัณฑซีเมนต โดยใชราคานําเขาและสงออกเฉลี่ยของประเทศซึ่งนําเขาหรือสงออก
ปูนซีเมนตปริมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก ทั้งนี้ จะเนนเฉพาะราคานําเขาและสงออกของปูนซีเมนตเม็ดและ
ปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ เพราะวาผลิตภัณฑทั้งสองนี้มีการนําเขาและสงออกมากที่สุด ประเทศซึ่งนํา
เขาหรือสงออกปูนซีเมนตรายใหญทั้งสองประเภทดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
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ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007

รูปที่ 2.33 สัดสวนการนําเขาปูนซีเมนตรายใหญ 5 อันดับแรกจําแนกรายประเภท ป พ.ศ. 2548
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ก) ปูนซีเมนตเม็ด
- ประเทศที่นําเขาปูนซีเมนตเม็ดมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบดวย สเปน สหรัฐอเมริกา 
อิตาลี กานา และการตาร

- ประเทศที่สงออกปูนซีเมนตเม็ดมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบดวย จีน ไทย อียิปต ญี่ปุน 
และตุรกี

ข) ปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ (ยกเวนปูนซีเมนตขาว)
- ประเทศที่นําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ (ยกเวนปูนซีเมนตขาว) มากที่สุด 5 อันดับแรก 
ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต สิงคโปร สเปน และซูดาน

- ประเทศที่สงออกปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ (ยกเวนปูนซีเมนตขาว) มากที่สุด 5 อันดับแรก 
ประกอบดวย จีน ตุรกี ไทย ญี่ปุน และคานาดา

ตารางที่ 2.29 แสดงราคานําเขาเฉล่ีย (C.I.F) เทียบกับราคาสงออกเฉลี่ย (F.O.B) ของปูนซีเมนต
เม็ดและปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ โดยรวมพบวา ราคาสงออกปูนซีเมนตเม็ด (ซึ่งมิไดรวมคาระวางและ
คาประกันภัยความเสียหาย) มีแนวโนมลดลงนับต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา สวนหนึ่งเนื่องจากผูสงออก
รายใหญอันดับตนคือ ประเทศจีนซึ่งสามารถผลิตดวยตนทุนที่ตํ่ากวาประเทศอื่นๆ และประเทศไทยกําลัง
เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจจึงทําใหผูประกอบการปูนซีเมนตตองสงออกปูนซีเมนตที่มีอยูมากเกิน ในราคาที่
ตํ่ากวาที่ควรจะเปน แตในทางตรงกันขามราคานําเขาเฉล่ียกลับเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวง 
3-4 ปที่ผานมา ซึ่งเกิดจากตนทุนคาขนสงระหวางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นมากจากความวิตกเกี่ยวกับการ
กอการรายขามชาติประกอบกับการจํากัดปริมาณการผลิตน้ํามันในตะวันออกกลางซึ่งสงผลใหราคาน้ํามัน
ปรับตัวสูงขึ้นมาก สําหรับปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ ก็เผชิญสถานการณที่คลายคลึงกันแตไมชัดเจน
เทาใดนัก

ตารางที่ 2.29 เปรียบเทียบราคานําเขาและสงออกเฉลี่ย แบงตามประเภทปูนซีเมนต
หนวย: เหรียญสหรัฐตอตัน

ป พ.ศ.
ประเภทปูนซีเมนต

2534 2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 2549
ราคานําเขาเฉลี่ย (C.I.F)
- ปูนซีเมนตเม็ด 38.24 39.84 42.80 43.91 45.67 43.60 45.46 54.98 61.14
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดอ่ืนๆ 51.81 45.64 50.29 49.51 37.03 36.89 44.06 53.24 50.42
ราคาสงออกเฉลี่ย (F.O.B)
- ปูนซีเมนตเม็ด 31.73 33.05 37.21 36.14 21.74 24.60 24.15 28.24 32.33
- ปูนซีเมนตปอรตแลนดอ่ืนๆ 45.66 38.95 40.87 43.57 33.57 32.35 34.17 41.26 46.33

ที่มา: คํานวณคาเฉล่ียจากฐานขอมูลของ United Nations Statistical Division

ดังนั้น ตนทุนการขนสงจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ไมควรมองขาม เพราะหากผูประกอบการจะสามารถ
แขงขันไดในระยะยาว นอกจากจะตองคํานึงประสิทธิภาพการผลิตและการลดตนทุนการผลิต แตยังตองให
ความสําคัญกับการบริหารระบบโลจิสติกสดวย โดยทั่วไปแลว ตนทุนโลจิสติกสประกอบดวยตนทุน 5
ประเภทหลัก ไดแก ตนทุนการจัดซื้อจัดหา ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ตนทุนการบริหารคลังสินคา
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ตนทุนการจัดการขนสงสินคา และตนทุนคาขนสงเพื่อการสงออก จากการศึกษาของสถาบันวิจัยให
คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา ตนทุนโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแรและซีเมนต
คิดเปนสัดสวนสูงที่สุดถึงรอยละ 19.11 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ในภาวะที่
ราคาน้ํามันมีความผันผวนในระดับสูง การบริหารระบบโลจิสติกสที่ดีจะชวยใหสามารถบริหารตนทุนไดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศและความพยายามที่จะลดอุปสรรคทางการคาตางๆ จึงมี
สวนชวยผลักดันทําใหปริมาณการคาระหวางประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศที่พึ่งพาการสงออกเปน 
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็สงออกสินคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากเศรษฐกิจของโลกไดชะลอตัวลง 
กอปรกับปญหาราคาน้ํามันในตลาดโลกที่สูงขึ้น ปญหาภัยคุกคามจากผูกอการรายขามชาติ และปจจัย
ภายนอก ทําใหภาระตนทุนการขนสงเพิ่มสูงขึ้น นอกจากปญหาดังกลาวขางตน ประเทศไทยยังตองเผชิญ
กับความไมมั่นคงทางการเมืองตลอดจนภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน จึงทําใหแนวโนมการสงออกไมสูดีนัก 
โดยรวมแมวาความไมสมดุลกันของระวางเรือที่มีมากกวาปริมาณสินคาที่จะสงออก ไดสงผลใหอัตราคา
ระวางเรือในทุกเสนทางมีแนวโนมลดลง แตกลับตองแบกภาระตนทุนคาขนสงที่เพิ่มขึ้น กลาวคือ อัตราคา
ภาระที่เพิ่มขึ้นประกอบดวยคาขนถายสินคาที่ทาเรือ (Terminal Handling Charge) เงินเก็บเพิ่มคาปรับ
อัตราน้ํามันที่เพิ่มขึ้น (Bunker Adjustment Factor Surcharge) เงินเก็บเพิ่มคาปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตรา (Currency Adjustment Factor Surcharge) ซึ่งยังมิไดนับรวมอัตราคาภาระเสริม เชน Peak Season 
Surcharge, Port Security Charge เปนตน ตัวอยางอัตราคาระวางที่เรียกเก็บตามเสนทางตางๆ แสดงใน
ตารางที่ 2.30
ตารางที่ 2.30 อัตราคาระวางเรือประจําสัปดาห (ระหวางวันที่ 7-13 กันยายน พ.ศ. 2550)

หนวย: เหรียญสหรัฐ

เสนทาง ประเทศ
Twenty-foot equivalent

unite (TEU)
Forty-foot equivalent

unite (FEU)
ไทย-จีน เซี่ยงไฮ/1 370-400 650-700

ฮองกง/1 230-250 400-500
ไทย-ญี่ปุน/2 600 1,000
ไทย-ยุโรป/5 1,300/3 2,600/4

ไทย-สหรัฐฯ ชายฝงทะเลตะวันตก/6 1,425 1,900
ชายฝงทะเลตะวันออก/6 2,425 3,280

ไทย-อาวเปอรเซีย ดูไบ/1 1,100 1,850
บาหเรน/1 1,600 2,750-3,000
กาลาจี/1 1,400 2,700

หมายเหตุ: /1 รวม Bunker adjustment factor
/2 รวม Yen appreciation surcharge และ Fuel adjustment factor

 /3 ยังไมรวมคา Overweight surchage US$400 และ US$600 สําหรับตูที่มีน้ําหนัก 14-17.99 ตัน และ 18-20 
ตันตามลําดับ

/4 ยังไมรวมคา Overweight surchage US$100 ตอตัน สําหรับตูที่มีน้ําหนักเกิน 24 ตัน
/5 มีการเรียกเก็บคา Peak season surchage, Bunker adjustment factor, Current adjustment factor และ 

Emergency surcharge เพ่ิม
/6 มีการเรียกเก็บคา Peak season surchage, Bunker adjustment factor, Inland fuel charge เพ่ิม

ที่มา: สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย, สรุปคาระวางเรือประจําสัปดาหที่ 35/2550
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5) เปรียบเทียบแหลงทรัพยากรแรเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต

แมวาความตองการใชปูนซีเมนตมีอยูในระดับสูงและหลายๆ ประเทศพยายามที่จะผลิตเพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อปอนตลาด แตการกระทําดังกลาวยอมสงผลตอทรัพยากรแรที่มีอยูในประเทศใหนอยลง แมวาใน
ระยะสั้นเศรษฐกิจจะไดรับประโยชนในรูปของรายได แตปญหาที่สะสมจะสงผลกระทบเชิงลบในระยะยาว
ตอระบบนิเวศที่ไมสามารถฟนฟูใหกลับคืนมาได โดยทั่วไปภาครัฐเขามามีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ขอบเขตของเอกชนในการเขาใชประโยชนจากทรัพยากรแรของสวนรวม ตารางที่ 2.31 แสดงการ 
เปรียบเทียบการขอประทานบัตรในประเทศตางๆ ดวยแงมุมที่ครอบคลุมระยะเวลาของสัมปทาน 
คาสัมปทานสําหรับการใชพื้นที่ทําเหมืองซึ่งตองจายใหแกภาครัฐ และคาภาคหลวงแรหินปูน โดยรวมจะ
เห็นไดวา สัมปทานสําหรับโครงการทําเหมืองที่ภาครัฐอนุญาตใหนั้นจะมีระยะคอนขางยาวซึ่งสวนใหญจะมี
ระยะเวลาของสัมปทานมากกวา 20 ป และสามารถตออายุสัมปทานไดอีกในอนาคต แตก็มีหลายประเทศที่
ไมจํากัดระยะเวลาของสัมปทาน เชน ประเทศบราซิลและชิลี

นอกจากนั้น คาใชพื้นที่สัมปทานที่ผูประกอบการตองจายใหแกรัฐก็มีความแตกตางกันคอนขาง
มากในแตละประเทศ โดยทั่วไปมักจะเรียกเก็บคาใชพื้นที่สัมปทานตอปในอัตราเดียวไมวาระยะเวลาของ
สัมปทานจะเปนเทาใด แตก็มีอีกหลายประเทศ เชน อินเดียและเม็กซิโก ซึ่งเรียกเก็บคาสัมปทานดังกลาว
ผันแปรตามเวลาของสัมปทาน ตัวอยางเชน รัฐบาลเม็กซิโกเรียกเก็บคาใชพื้นที่สัมปทานในอัตรา
ขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา ในลักษณะที่คลายคลึงกัน รัฐบาลของอินเดียเรียกเก็บอัตราขั้นบันได
เชนกัน อัตราดังกลาวมิไดขึ้นอยูกับระยะเวลาของสัมปทานแตเพียงอยางเดียว แตยังขึ้นอยูกับขนาดของ
พื้นที่สัมปทานดวยเชนกัน สําหรับคาภาคหลวงแรหินปูนนั้น รัฐบาลของประเทศตางๆ สวนใหญจะเรียก
เก็บคาภาคหลวงดังกลาวโดยมีอัตราอยูระหวางรอยละ 1-5 ของมูลคาแรที่ผลิตได แตประเทศจีนซึ่งเปน
ประเทศผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญของโลกและมีผูประกอบการจํานวนมากกระจายตัวอยูในประเทศมี
ขอกําหนดการเรียกเก็บคาชดเชยที่แตกตางจากประเทศอื่นๆ กลาวคือ รัฐบาลเรียกเก็บภาษีทรัพยากร
ธรรมชาติจากผูผลิตหินปูนอีกประมาณ 2-84 บาทตอตัน ซึ่งนอกเหนือจากคาภาคหลวงแรหินปูนที่ถูกเรียก
เก็บในอัตรารอยละ 2 ของมูลคาแรที่ผลิตได

แมวาแรหินปูนจะเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตปูนซีเมนต แตเนื่องจากไมมีขอมูลที่สมบูรณ จึงไม
สามารถระบุไดแนชัดวา ปริมาณสํารองของแรหินปูนมีอยูเทาใดในปจจุบัน แตคาดวายังคงมีปริมาณสํารอง
อยูมากในปจจุบัน สําหรับตารางที่ 2.32 และ 2.33 นั้น แสดงปริมาณการผลิตแรยิปซัมและแรเหล็กใน
ประเทศตางๆ ทั่วโลก โดย U.S. Geological Survey คาดวาปริมาณสํารองของสินแรยิปซัมนี้มีอยูจํานวน
มากในตางประเทศ อยางไรก็ตาม ปริมาณการผลิตของแรยิปซัมในแตละประเทศมีขนาดไมแตกตางกัน
มากนัก มีเพียงไมกี่ประเทศที่สามารถผลิตไดในสัดสวนที่สูงกวารอยละ 7 ของปริมาณผลิตทั้งหมด 
สวนปริมาณสํารองแรเหล็กยังคงมีอยูในระดับที่คอนขางสูง
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ตารางที่ 2.32 ปริมาณการผลิตและปริมาณสํารองแรยิปซัม
Unit: thousand tons

Gypsum
Country

2004 2005e*
Reserve Reserve base

United States 17,200 17,500 700,000 Large

Australia 4,000 4,000

Austria 1,000 1,000

Brazil 1,500 1,550 1,300,000 Large

Canada 9,340 9,500 450,000 Large

China 7,000 7,500

Egypt 2,000 2,000

France 3,500 3,500

Germany 1,750 1,750

India 2,350 2,400

Iran 13,000 11,000

Italy 1,200 1,200

Japan 5,800 5,800

Mexico 7,000 7,000

Poland 1,300 1,300

Russia 700 800

Spain 11,500 7,500

Thailand 8,000 8,000

UK 1,500 1,500

Uruguay 1,130 1,100

Other countries 8,250 16,000

World Total 109,000 110,000 Large Large

หมายเหตุ: e* = คาประมาณการ

ที่มา: U.S. Geological Survey, 2005a
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ตารางที่ 2.33 ปริมาณการผลิตและปริมาณสํารองแรเหล็ก
Unit: million tons

Production Crude Ore Iron content
Country

2004 2005e* Reserves Reserve base Reserves Reserve base
United States 55 55 6,900 15,000 2,100 4,600
Australia 231 280 15,000 40,000 8,900 25,000
Brazil 255 300 23,000 61,000 16,000 41,000
Canada 28 30 1,700 3,900 1,100 2,500
China 310 370 21,000 46,000 7,000 15,000
India 121 140 6,600 9,800 4,200 6,200
Iran 17 17 1,800 2,500 1,000 1,500
Kazakhstan 20 19 8,300 19,000 3,300 7,400
Mauritania 11 11 700 1,500 400 1,000
Mexico 12 12 700 1,500 400 900
Russia 97 95 25,000 56,000 14,000 31,000
South Africa 39 40 1,000 2,300 650 1,500
Sweden 22 23 3,500 7,800 2,200 5,000
Ukraine 66 69 30,000 68,000 9,000 20,000
Venezuela 22 22 4,000 6,000 2,400 3,600
Other countries 37 40 11,000 30,000 6,200 17,000
World Total 1,340 1,520 160,000 370,000 79,000 180,000
หมายเหตุ: e* = คาประมาณการ
ที่มา: U.S. Geological Survey, 2005a

6) สรุปสถานการณของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในตลาดโลก

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตจะยังคงเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวตอเนื่องตอไปตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและจํานวนประชากร ทั้งนี้ชวงเวลาที่ผานมาประเทศจีนเปนผูสงออกและผูบริโภคปูนซีเมนต
รายใหญที่สุดในโลก และมีประเทศในแถบเอเชีย อาทิ ประเทศไทย ญี่ปุน อินเดีย อินโดนีเซีย เปนประเทศ
ผูผลิตและสงออกในอันดับรองๆ ลงมา รวมทั้งประเทศในภูมิภาคยุโรป สวนประเทศผูนําเขารายใหญของ
โลกไดแก สหรัฐอเมริกา โดยมีประเทศในแถบเอเชียบางประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลีใต สิงคโปร 
มาเลเซีย เปนผูนําเขาปูนซีเมนตบางประเภท โดยรวมจะเห็นไดวา ประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะในกลุม
อาเซียนมีบทบาทสําคัญในฐานะประเทศผูผลิตและผูสงออกที่สําคัญของโลก การศึกษาในครั้งนี้จะ
ครอบคลุมโครงสรางอุตสาหกรรมปนูซีเมนตของประเทศตางๆ อาทิ ประเทศจีน อินโดนีเซีย โดยประเทศ
จีนมีความสําคัญตออุตสาหกรรมปูนซีเมนตในฐานะเปนทั้งผูผลิต ผูสงออก และผูบริโภครายใหญของโลก 
โครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของจีนมีความเดนชัดในเรื่องของจํานวนผูประกอบการในธุรกิจนี้ซึ่งมี
จํานวนมาก ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศผูผลิตสําคัญและมีลักษณะโครงสรางอุตสาหกรรมที่
คลายคลึงกับประเทศไทย ตลอดจนไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเชนเดียวกันกับ
ประเทศไทย
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2.3.2 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตรายประเทศ

1) ประเทศจีน

ภายหลังจีนเริ่มตนปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารแบบรวมศูนยและควบคุม
โดยรัฐบาลกลาง และหันมาเนนวิถีทางการตลาดและกลไกตลาดมากขึ้น (market-oriented system) ซึ่ง 
ทําใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการและมีความคลองตัวมากขึ้น จากความเปลี่ยนแปลงขางตน
จึงทําใหอุตสาหกรรมตางๆ พัฒนาและเติบโตไดอยางรวดเร็วขึ้น อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของจีนเปน
อุตสาหกรรมหนึ่งที่ไดรับอานิสงสจากการปฏิรูประบบเศรษฐกิจดังกลาวและเริ่มโดดเดนนับต้ังแตป พ.ศ. 
2523 เปนตนมา

แมวาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของจีนไดขยายตัวอยางรวดเร็วตามการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม 
แตโครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของจีนในปจจุบันเปนอุปสรรคตอการเติบโตของอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตของจีน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในแงของกําลังการผลิตและคุณภาพ กลาวคือ ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตจีนประมาณสองในสามของจํานวนผูผลิตทั้งหมดยังคงมีกําลังการผลิตตํ่า โดย
ผลผลิตปูนซีเมนตหนึ่งในส่ีของปริมาณผลผลิตปูนซีเมนตทั้งหมดมีคุณภาพต่ํา กระบวนการการผลิตยัง
ไมคอยมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังมิไดนับรวมถึงความจําเปนตองใชพลังงานเชื้อเพลิงในปริมาณสูงมากตลอดจน
ผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมโดยรวม

การศึกษาโครงสรางของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของจีน ไดครอบคลุมถึงปริมาณการผลิต กําลัง
การผลิต การบริโภคภายในประเทศ ประเภทของปูนซีเมนต ผูประกอบการ โครงสรางตลาดภายใน
ประเทศ และการนําเขาและสงออก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศ

หลังจากที่รัฐบาลจีนหันมาใหความสําคัญกับระบบตลาดมากขึ้น เศรษฐกิจของจีนโดยรวมมีการ
ขยายตัวอยางชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ทั้งนี้เนื่องจากประเทศจีนมีความตองการ
ใชปูนซีเมนตจํานวนมากเพื่อรองรับการเติบโตของโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน สะพาน 
โครงการที่พักอาศัย อาคารสํานักงานและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ รวมไปถึงโครงการสรางเขื่อนขนาดใหญของ
รัฐบาล ประกอบกับรัฐบาลจีนมีการสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตทําใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน

ในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลลงทุนในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 18 และในป พ.ศ. 
2546 ไตรมาสแรก การลงทุนของรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปถึงรอยละ 30.5 ของปริมาณการลงทุนของรัฐบาลโดย
รวม ซึ่งการลงทุนดังกลาวจัดวาเปนการสรางอุปสงคของปูนซีเมนตภายในประเทศอยางมาก และผลักดัน
ใหมีการเพิ่มกําลังการผลิตปูนซีเมนตเพื่อตอบสนองตอความตองการที่เพิ่มขึ้น โดยในชวงที่ผานมามีการ
สรางโรงงานผลิตปูนซีเมนตเพิ่มขึ้น ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2545 มีโรงงานผลติแบบแหง (Dry process) 
เกดิใหม 52 โรง และเพิม่ขึน้อกี 242 โรง ในป พ.ศ. 2546 (Times, 2003)

โดยรวมการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สงผลใหการบริโภคปูนซีเมนตภายใน
ประเทศเติบโตสูงขึ้น โดยที่ผลผลิตปูนซีเมนตสวนใหญถูกนําไปใชภายในประเทศเปนหลัก จากขอมูลในป 
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พ.ศ. 2546 จีนผลิตปูนซีเมนตได 862 ลานตัน และใชภายในประเทศจํานวน 810 ลานตัน หรือประมาณ
รอยละ 90 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด (Mensie, 2004) นอกจากนั้น ประมาณรอยละ 40 ของปริมาณ
การบริโภคในประเทศทั้งหมด ถูกนําไปใชในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของรัฐ ที่เหลือใช
สําหรับงานซอมแซมและการบริโภคในพื้นที่มณฑลตางๆ (Soule, 2002)

จากตารางที่ 2.34 การบริโภคปูนซีเมนตภายในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในชวง 10 
ที่ผานมา มีปริมาณการบริโภค 468 ลานตันตอป ในป พ.ศ. 2538 เพิ่มขึ้นเปน 810 ลานตันตอป ในป พ.ศ. 
2546 โดยมีอัตราการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศตอปไมสูงมากนัก อยูระหวางรอยละ 0.5-35.3 
และมีการคาดการณวาการบริโภคปูนซีเมนตภายในประเทศของจีนนับจากปจจุบันไปถึงป พ.ศ. 2553 วา
จะมีอัตราเพิ่มตอปประมาณ รอยละ 5 หรือ การบริโภคจะมีปริมาณเทากับ 1,140 ลานตัน ในป พ.ศ. 2553

ตารางที่ 2.34 การบริโภคปูนซีเมนตภายในประเทศของจีน ป พ.ศ.  2538-2553

ป พ.ศ. การบริโภคในประเทศ (ลานตัน) อัตราการเติบโต (รอยละ)
2538 468 -
2539 480 2.6
2540 501 4.4
2541 511 2.0
2542 557 9.0
2543 560 0.5
2544 570 1.8
2545 599 5.0
2546 810 35.3
2547 851 5.0
2548 893 5.0
2549 938 5.0
2550 985 5.0
2551 1,034 5.0
2552 1,085 5.0
2553 1,140 5.0

หมายเหตุ: ปริมาณการบริโภค ป พ.ศ. 2547-2553 จากการคํานวณ โดยกําหนดใหมีอัตราการเติบโตเฉล่ียเทากับ 
รอยละ 5 ตอป

ที่มา: ขอมูลป พ.ศ. 2538-2548 The Global Cement Report อางใน (Soule, 2002)
ขอมูลป พ.ศ. 2546 United Stated Geological Survey อางใน (Mensie, 2004)
ขอมูลป พ.ศ. 2547-2553 จากการคํานวณ
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 โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิต

(1) ผูประกอบการ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของจีน แบงออกเปน 4 กลุมใหญๆ (Soule, 2002) คือ

1. กลุมผูผลิตในทองถิ่น โดยโรงงานมีขนาดเล็ก กําลังการผลิตตํ่า และขาดการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ แตเปนกลุมที่มีการเติบโตสูงและมีสัดสวนของผลผลิตสูงกวารอยละ 50 ของปริมาณทั้งหมด

2. กลุมโรงงานที่ดําเนินงานโดยรัฐวิสาหกิจ ซึ่งใชอุปกรณและเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีปริมาณ
ผลผลิตคิดเปนรอยละ 25 ของปริมาณผลผลิตรวม

3. ธุรกิจเอกชน ซึ่งมีปริมาณผลผลิตคิดเปนรอยละ 10 ของปริมาณผลผลิตรวม
4. บริษัทขามชาติเปนกลุมที่มีการเติบโตสูงแตปริมาณผลผลิตยังไมมากนักในปจจุบัน

หากพิจารณาตามกําลังการผลิตพบวา โครงสรางผูประกอบการไดเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก
ระหวางป พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2547 กลาวคือ เดิมทีโรงงานปูนซีเมนตที่มีกําลังการผลิต
ตํ่ากวา 30,000 ตันตอป มีประมาณรอยละ 50 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด และโรงงานที่มีกําลังการผลิต
เกินกวา 275,000 ตันตอป มีเพียงรอยละ 7 โดยโรงงานขนาดใหญที่มีกําลังการผลิตเกิน 1 ลานตันตอป
มีไมเกิน 10 โรงเทานั้น (Soule, 2002) แตหลังจากนั้นในป พ.ศ. 2547 โรงงานขนาดใหญและขนาดกลาง 
เพิ่มขึ้น 1,238 โรง และมีปริมาณการผลิตรวม 600 ลานตัน หรอืรอยละ 65 ของปรมิาณการผลติทัง้หมด และ
กําลังการผลิตโดยรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 185,000 ตันตอปแตก็ยังตํ่ากวากําลังการผลิตโดยเฉลี่ยทั่วโลก 
(Feng, 2006)

นอกจากนั้น โรงงานปูนซีเมนตของจีนสวนใหญยังคงใชเทคโนโลยีการผลิตแบบเปยก (Wet 
process) ซึ่งเปนวิธีการผลิตที่ลาสมัยเมื่อเทียบกับวิธีการผลิตแบบแหง (Dry process) ซึ่งใชวัตถุดิบที่มี
ความชื้นปกติ ไดแก หินปูน (Limestone) หินดินดาน (Shale) ดินลูกรัง (Laterite) และทราย (Sand) 
ขอเสียที่สําคัญของการผลิตแบบเปยกคือ ตองใชพลังงานเชื้อเพลิงมากเพื่อไลความชื้นของวัตถุดิบจําพวก
ดินขาว (Marl) ดินเหนียว (Clay) ที่ถูกบดผสมกันในสภาพที่เปยกและเติมน้ําซึ่งมีลักษณะเหลว จึงทําให
ตองใชพลังงานความรอนสูงและนานกวากรรมวิธีการผลิตแบบแหง เพื่อไลความชื้นออกใหหมดกอนนําไป
เผาตอใหไดปูนซีเมนตเม็ด

ในป พ.ศ. 2542 เพื่อปองกันสินคาลนตลาด รัฐบาลจีนจึงมีนโยบายควบคุมการผลิตปูนซีเมนตและ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑซีเมนต โดยตั้งเปาปดโรงงานขนาดเล็กซึ่งผลิตสินคาที่มีคุณภาพต่ํามีกําลัง
การผลิตตํ่าและเทคโนโลยีการผลิตลาสมัย โดยเฉพาะกลุมที่ใชวิธีการผลิตแบบเปยก และสนับสนุนใหมี
การพัฒนายกระดับคุณภาพการผลิต โดยสนับสนุนโรงงานที่มีกําลังการผลิต 200,000 ตันตอป ในป พ.ศ. 
2548 และวางเปาหมายวาในป พ.ศ. 2553 จีนจะมีโรงงานผลิตปูนซีเมนตที่มีกําลังการผลิต 300,000-
400,000 ตันตอปขึ้นไปเทานั้น อยางไรก็ตาม จากขอมูลการสํารวจในป พ.ศ. 2548 พบวาจํานวนโรงงาน
ปูนซีเมนตทั้งหมดลดลงเหลือประมาณ 5,000 โรง (Mensie, 2004) โดยการผลิตปูนซีเมนตกระจายไปยัง
พื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศจีน ยกเวนทิเบต แตเปนที่สังเกตวาโรงงานมักกระจุกตัวอยูบริเวณชายฝงดาน
ตะวันออกของจีนคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 70 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยเฉพาะที่มณฑล 
ชางดง มณฑลจูงดง มณฑลเฮอเปย มณฑลจิงชู และมณฑลเฮอหนาน (Soule, 2002) (รูปที่ 2.34)
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แมวาจีนจะมีขอจํากัดในดานการตลาด พลังงาน เงินลงทุน และการขนสง แตจีนมีผูประกอบการ
รายใหญที่เปนกําลังสําคัญในการทําการตลาด พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต คิดคนผลิตภัณฑใหมๆ ผูผลิต 
ดังกลาวไดแก Sichuan Shuanglong, Conch cement, Jidong Cement, Huaxin Cement and 
Chaodong Cement แตปจจุบันบริษัททั้ง 5 รายนี้ไดรวมลงทุนกับตางประเทศ และเปนผูนําในการผลิต
และจําหนายปูนซีเมนตของจีนอีกดวย ซึ่งมีสัดสวนการผลิตรวมประมาณรอยละ 14 ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมด และโดยรวม ณ สิ้นป พ.ศ. 2548 ประเทศจีนมีโรงงานปูนซีเมนตประมาณ 5,000 โรงซึ่งไมเปลี่ยน
แปลงจากชวงที่ผานมากนัก และมีสัดสวนการผลิตเกือบรอยละ 50 ของปริมาณการผลิตทั่วโลก

ดานการผลิต ปจจุบันจีนเปนผูผลิตอันดับหนึ่งของโลก ในป พ.ศ. 2548 มีสัดสวนคิดเปน รอยละ 
46.8 ของปริมาณการผลิตรวมของโลก ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตของจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
จาก 475 ลานตันตอป พ.ศ. ในป พ.ศ. 2538 เพิ่มขึ้นเปน 1,068.8 ลานตันตอป ในป พ.ศ. 2548 โดยมี
อัตราการเติบโตเฉล่ียตลอดชวง 10 ปที่ผานมา เทากับรอยละ 8.4 (ตารางที่ 2.35)

ที่มา: China Statistic Yearbook, 1999. อางใน Soule, 2002

รูปที่ 2.34 พ้ืนที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตในประเทศจีน ป พ.ศ. 2543
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ตารางที่ 2.35 ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตของประเทศจีนและของโลก ป พ.ศ. 2538-2548

ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต
ป พ.ศ.

ประเทศจีน โลก

สัดสวนการผลิตปูนซีเมนตของประเทศจีน
ตอการผลิตปูนซีเมนตของโลก (รอยละ)

อัตราการเติบโต
(รอยละ)

2538 475.6 1,420.0 33.5 -

2539 491.2 1,461.3 33.6 3.3

2540 511.7 1,511.2 33.9 4.2

2541 536.0 1,512.8 35.4 4.7

2542 573.0 1,537.3 37.3 6.9

2543 597.0 1,601.8 37.3 4.2

2544 661.0 1,663.4 39.7 10.7

2545 725.0 1,692.8 42.8 9.7

2546 862.1 1,826.4 47.2 18.9

2547 966.8 1,984.6 48.7 12.1

2548 1,068.8 2,284.0 46.8 10.6

เฉลี่ย ป พ.ศ. 2539-2548 39.6 8.4

หมายเหต:ุ ขอมลูการผลิตปนูซเีมนตรวมของโลกรวบรวมเฉพาะประเทศทีร่ายงานขอมลูมายงั UNSD เทานัน้
ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007

 (2) ผลิตภัณฑปูนซีเมนต

ผลิตภัณฑปูนซีเมนตของประเทศจีนมีความหลากหลายทั้งสินคาที่มีคุณภาพสูงซึ่งใชประโยชน
เฉพาะอุตสาหกรรม เชน ปูนซีเมนตปอรตแลนดเกรด 625 525 และ 425 ปูนซีเมนตเม็ด ปูนซีเมนตสําหรับ
บอน้ํามัน เปนตน และสินคาปูนซีเมนตที่มีคุณภาพต่ําซึ่งใชสําหรับงานปูนทั่วไป เชน ปูนซีเมนต
ปอรตแลนด เกรด 325 และเกรดต่ํากวา (ตารางที่ 2.36) หากพิจารณาเฉพาะการผลิตปูนซีเมนต
ปอรตแลนดในป พ.ศ. 2546 พบวา สัดสวนการผลิตปูนซีเมนตที่มีคุณภาพต่ํา (เกรด 325 และเกรดต่ํากวา) 
ปูนซีเมนตที่มีคุณภาพระดับกลาง (เกรด 425) และปูนซีเมนตที่มีคุณภาพสูง (เกรด 625 และ 525) 
มีสัดสวนเทากับรอยละ 60 35 และ รอยละ 5 ของปริมาณผลผลิตรวม ตามลําดับ (Tse, 2004)
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ตารางที่ 2.36 ตัวอยางผลิตภัณฑปูนซีเมนตของประเทศจีน

ประเภทปูนซีเมนต ระดับคุณภาพ
(เกรดปูนซีเมนต)

คุณสมบัติ

1. ปูนซีเมนตปอรตแลนด

- Moderate heat portland
cement

525 คายความรอนตํ่า มีความทนทานและปองกันการกลายเปน
น้ําแข็งไดดี ทนทานตอการสึกหรอและกัดกรอน เหมาะกับ
การใชงานในเขื่อน สะพาน งานโครงสรางคอนกรีตขนาดใหญ

- Low heat portland slag
cement

425 คายความรอนตํ่า ทนทานตอการกัดกรอน การแตกราว รวมถึง
ปองกันความรอน เหมาะกับงานภายใน งานวิศวกรรมที่ตอง
สัมผัสน้ํา เข่ือน สะพาน และงานโครงสรางคอนกรีตขนาดใหญ

- Sulphate-resistance
portland cement (high
and low)

525,425 ทนตอการกัดกรอนของซัลเฟต ปองกันการแข็งตัวทนตอการ
สึกหรอ เหมาะสําหรับ ทาเรือทะเล งานใตดิน ทอระบายน้ํา
ถนนและวิศวกรรมเบื้องตนสะพานที่ตองอยูในสภาพถูก
กัดกรอนจากกรดเกลือ กรดกํามะถัน

- Sluggish Distention low
heat Portland

525 เหมาะกับงานที่ตองการความแข็งแรง เชน งานหลอคอนกรีต
ขนาดใหญ งานใตดิน กันน้ํา และงานที่ตองทนตอการกัดกรอน

- Portland cement for road 425

- Portland cement
(type I & II)

525,425 ทนตอการสึกหรอ ปองกันการเกิดน้ําเข็ง ทนทานตอการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ เหมาะสําหรับการทําถนน

- Common portland
cement

625,525,425 จับตัวกันรวดเร็วและแข็งแรง หลอมเหลวไดดี ทนตอการ
สึกกรอน ใชในการกอสรางวิศวกรรมการกอสรางที่มีขนาดใหญ
เชน อาคารสูง ถนนและสะพาน

- Slag portland cement 525,425 ทนตอการกัดกรอนและทนความรอน เหมาะกับงานกอสรางบน
พ้ืนดิน การกอสรางใตดิน และการกอสรางในทะเล

- Compound portland
cement

425,325 ลักษณะที่หลอมเหลวไดที่ดีและซับแรงไดดี แข็งแรง เหมาะ
สําหรับงานทั่วไปในเมือง

2. ปูนซีเมนตสําหรับงาน
เกี่ยวกับบอน้ํามัน
(Oil well cement)

- ชนิดทั่วไป งานที่มีน้ําหนักและกาซที่ไมตองการเงื่อนไขพิเศษ

ชนิดที่ 2 : ทนตอกัดกรอนของซัลเฟตที่ระดับกลางและสูง

ชนิดที่ 3 : ทนตอการกัดกรอนของซัลเฟตที่ระดับกลางและสูง
ใชสําหรับงานของบอน้ํามันทั่วไป

3. ปูนซีเมนตเม็ด - -

ที่มา: อางอิงจาก http://www.chinabmnet.com
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 โครงสรางการนําเขาและสงออก

แมจีนจะเปนผูผลิตปูนซีเมนตอันดับหนึ่งของโลกก็ตาม แตยังจําเปนตองนําเขาปูนซีเมนต
บางประเภทที่ไมสามารถผลิตไดเองเพียงพอโดยเฉพาะปูนซีเมนตที่มีคุณภาพสูง ตลอดชวง 10 กวาปมานี้ 
นับจาก ป พ.ศ. 2535 ถึง ป พ.ศ. 2549 การนําเขาผลิตภัณฑปูนซีเมนตของจีนเปลี่ยนแปลงไมมากนัก
ประมาณ 0.44-2.67 ลานตันตอปเมื่อเทียบกับปริมาณการสงออก แตการสงออกปูนซีเมนตของจีน
คอนขางผันผวน กลาวคือ ปริมาณสงออกปูนซีเมนตปรับตัวขึ้นไปอยูที่ 11.8 ลานตันในป พ.ศ. 2539  
แตหลังจากนั้นระหวางป พ.ศ. 2542-2547 การสงออกเริ่มลดลงและคอนขางคงที่ อยูที่ระดับ 6.36 – 7.04 
ลานตันตอป และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากป พ.ศ. 2547 โดยจะเห็นไดวาชวงหางระหวางปริมาณ
การนําเขาและสงออกเพิ่มขึ้นเปนประวัติการณ โดยปริมาณการสงออกพุงขึ้นไปถึง 22.16 ลานตันในป 
พ.ศ. 2548 และเพิ่มสูงสุดถึง 36.13 ลานตัน ในป พ.ศ. 2549 (รูปที่ 2.35)
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ท่ีมา : The United Nations Statistical Division

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007

รูปที่ 2.35 ปริมาณการนําเขาและสงออกปูนซีเมนตของประเทศจีน ป พ.ศ. 2535-2549

สําหรับ การนําเขาปูนซีเมนตนั้นผลิตภัณฑซีเมนตสวนใหญที่ประเทศจีนนําเขา คือ ปูนซีเมนต
ปอรตแลนดชนิดอื่นๆ ที่ไมใชปูนขาวและปูนซีเมนตเม็ด โดยจะเห็นวาสัดสวนการนําเขาปูนซีเมนต
ปอรตแลนดในชวง ป พ.ศ. 2535-2549 มีคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 70 ของปริมาณการนําเขาทั้งหมด ถึงแม
การนําเขาผลิตภัณฑดังกลาวจะลดลงไปในบางชวงก็ตาม คือ ระหวางป พ.ศ. 2542 – 2544 ปริมาณการ
นําเขาลดลงต่ํากวารอยละ 10 ของปริมาณการนําเขาทั้งหมด ในขณะที่สัดสวนการนําเขาปูนซีเมนตเม็ด
กลับเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในชวงเวลาดังกลาว (ตารางที่ 2.37)
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ตารางที่ 2.37 สัดสวนการนําเขาและสงออกผลิตภัณฑปูนซีเมนตของประเทศจีน
ป พ.ศ. 2535-25499

ป พ.ศ.
รายการ

2535 2536 2537 2538 2539 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

สัดสวนการสงออก (รอยละ)
อะลูมินัสซีเมนต 0.00 0.10 0.100 0.10 0.00 0.10 0.20 0.20 0.50 0.50 0.40 0.10 0.10
ปูนซีเมนตเม็ด 8.10 2.20 5.40 11.30 19.60 6.30 3.90 1.60 1.50 7.10 14.60 48.70 46.03
ไฮดรอลิกซีเมนต 0.60 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.10 0.20 0.10 0.60 0.60 0.20 0.60
ปูนซีเมนตปอรตแลนด
นอกเหนือจากปูนขาว

90.20 96.20 93.50 87.80 79.80 92.50 94.60 96.30 95.20 89.30 82.90 50.50 52.70

ปูนซีเมนตปอรตแลนด
 ( ปูนขาว)

1.10 1.40 0.90 0.70 0.60 0.80 1.20 1.60 2.70 2.50 1.50 0.50 0.40

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

สัดสวนการนําเขา (รอยละ)
อะลูมินัสซีเมนต 0.01 0.01 0.00 0.02 0.18 0.10 0.18 0.10 0.10 0.17 0.21 0.42 0.70
ปูนซีเมนตเม็ด 3.82 3.45 1.83 8.38 0.17 88.47 97.46 96.41 75.64 74.22 58.66 29.45 30.98
ไฮดรอลิกซีเมนต 17.16 7.94 7.81 17.28 14.21 0.72 0.38 0.18 0.09 0.11 0.12 0.30 0.29
ปูนซีเมนตปอรตแลนด
นอกเหนือจากปูนขาว

78.87 88.56 90.11 74.13 84.28 10.45 1.88 3.29 24.10 25.42 40.91 69.59 67.69

ปูนซีเมนตปอรตแลนด
(ปูนขาว)

0.13 0.04 0.25 0.19 1.16 0.24 0.10 0.03 0.07 0.08 0.10 0.23 0.34

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007

จากรูปที่ 2.36 แสดงแหลงนําเขาผลิตภัณฑปูนซีเมนตของจีน ในป พ.ศ. 2548 พบวา แหลง 
นําเขาที่สําคัญของจีน คือ ญี่ปุน โดยการนําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดอื่นๆ และปูนซีเมนตเม็ดจาก
ญี่ปุนมีสัดสวนมากกวารอยละ 90 ของปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตทั้งสองชนิด สําหรับผลิตภัณฑประเภท
อื่นๆ ไดแก อะลูมินัสซีเมนต ไฮดรอลิกซีเมนต และปูนขาว ซึ่งมีปริมาณการนําเขาต่ํากวารอยละ 1 ของ
ปริมาณการนําเขารวม จีนนําเขาผลิตภัณฑเหลานี้จากประเทศในแถบยุโรป คือ เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส 
ฟนแลนด สหรัฐอเมริกา สิงคโปร และไทย เปนตน

                                           
9 จากขอมูลการนําเขาและสงออกผลิตภัณฑปูนซีเมนตของจีน จะเห็นวา ทั้งการนําเขาและสงออกเปนผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน คือ 

ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดอื่นนอกเหนือจากปูนขาว และปูนซีเมนตเม็ด แตเม่ือดูจากชนิดของปูนซีเมนตที่จีนสามารถผลิตได 
พบวา มีความหลากหลาย และการผลิตของจีนมักเปนชนิดที่มีคุณภาพต่ํา และเม่ือพิจารณาประกอบกับตลาดในการนําเขาและ
สงออกสินคาชนิดเดียวกันก็เปนคนละตลาด จึงเชื่อไดวา การนําเขาและสงออกของจีนแมจะชื่อสินคาเดียวกัน ก็นาจะเปนสินคา
คนละรายการ
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ผลติภัณฑปูนซเีมนตทีจ่นีสงออก ไดแก ปูนซเีมนตปอรตแลนดชนดิอืน่ๆ นอกเหนอืจากปนูขาว ม ี
สดัสวนสูงกวารอยละ 90 นับจาก ป พ.ศ. 2535 เปนตนมา แตหลังจากป พ.ศ. 2546 สัดสวนการสงออกเริ่ม
ลดลงมาอยูที่เฉลี่ยรอยละ 50 ในป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ขณะที่ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตเม็ด
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากรอยละ 7.1 ในป พ.ศ. 2546 เพิ่มเปนรอยละ 46.3 ในป พ.ศ. 2549 (ตารางที่ 
2.37)

ซีเมนตเม็ด

อื่นๆ, 8% ญี่ปุน, 92%

 

ซีเมนตปอรตแลนด (ปูนขาว)

ฟนแลนด
29.2%

สหรัฐฯ
20.2%ไทย

16.3%

อื่นๆ , 15.81

สเปน
5.8%

สวีเดน
12.6%

ซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ

อื่นๆ,1.2%
ญี่ปุน, 98.8%

อะลูมินัสซีเมนต

ฝรั่งเศส, 20.9%น, 29.2%

ไฮดรอลิกซีเมนตอ

สหรัฐฯ, 16.9%

เกาหลี, 8.6%

มาเลเซีย, 5.4%

ญี่ปุน, 3.8%

อ่ืนๆ, 11.3%

ที่มา: The United Nations Statisticas Division, 2007

รูปที่ 2.36 การนําเขาผลิตภัณฑปูนซีเมนตของประเท

จากรูปที่ 2.37 ตลาดสงออกปูนซีเมนตปอรตแลนด
สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต โดยสังเกตไดวา จนีสงออกป
มากทีส่ดุในสัดสวนรอยละ 45 รองลงมา คอื เกาหลใีต ในสดั
เนเธอรแลเนเธอรแลนด,
ญีปุ่น, 20.4%

เกาหลี, 9.8%
สเปน, 7.3%

อื่นๆ, 12.4%

ื่นๆ

สิงคโปร, 54.1%

ศจีน ป พ.ศ. 2548

ที่สําคัญอันดับตนๆ ของจีนในป พ.ศ. 2548 คือ 
นูซเีมนตปอรตแลนดทีไ่มใชปูนขาวไปยงัสหรฐัฯ 
สวนรอยละ 17 สาํหรบัการสงออกปนูซเีมนตเมด็ 
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ประเทศสเปนนาํเขาปนูซเีมนตเมด็จากจนีมากทีส่ดุถงึรอยละ 27 รองลงมาคอื สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส (รอยละ 
15) และ บงัคลาเทศ (รอยละ 13)

สเปน, 27%

อ
บังคลาเทศ, 13%

อ่ืนๆ, 45%

ซีเมนตเม็ด

เวียดนาม, 42.0% เกาหลี, 39.3%

สหรัฐฯ, 6.3%อ่ืนๆ, 3.4%

ซีเมนตปอรตแลนด (ปูนขาว)

เกาหลี, 16.8%

ไนจีเรีย, 7.6%

เอเชียอ่ืนๆ, 5.9%

ฮองกง, 4.4%

อ่ืนๆ, 20.7%

ซีเมนตปอรตแลนดอ่ืนๆ

ที่มา: The United Nations Statis

รูปที่ 2.37 การสงออกผลิตภัณ

2) ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียเปน
เอเชียโดยถือเปนประเทศคูแขงที่ส
การผลิตและสงออกของอินโดนีเซ
าหรับอิมิเรต, 15%อาหรับเอมิเรตส, 15%

ฮองกง, 5.2%

สหรัฐฯ, 44.6%

มาเลเซ

อ่ืนๆ,

สิงคโ

อ่ืนๆ, 45%

ไฮดรอลิกซีเมนตอ่ืนๆ

ticas Division, 2007

ฑปูนซีเมนตของประเทศจีน ป

ผูผลิตและสงออกปูนซีเมนตที่ส
ําคัญของไทยสําหรับการผลิตแล
ียลดลงในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ 
กาซัสสถาน, 3.8%คาซัคสถาน, 3.8%
ญ่ีปุน, 34.5%

ออสเตรเลีย, 10.7%
เอเชียอ่ืนๆ, 7.5%

เกาหลี, 7.3%

ีย, 6.0%

 34.1%

อะลูมินัสซีเมนต

ปร, 55%

 พ.ศ. 2548

ําคัญในตลาดโลก รวมทั้งในภูมิภาค 
ะสงออกปูนซีเมนตในภูมิภาคนี้ ปริมาณ
แตหลังจากผานพนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ
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แลว อินโดนีเซียมีการผลิต นําเขา และสงออกปูนซีเมนตในปริมาณที่มากขึ้น และเปนอีกประเทศหนึ่งที่มี 
บทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมปูนซีเมนตในภูมิภาคเอเชียในปจจุบัน

การศึกษาโครงสรางของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของอินโดนีเซีย ครอบคลุมถึงปริมาณการผลิต 
กําลังการผลิต การบริโภคภายในประเทศ ประเภทของปูนซีเมนต ผูประกอบการ โครงสรางตลาดภายใน
ประเทศ และการนําเขาและสงออก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศ

ในชวง 10 กวาปที่ผานมา อินโดนีเซียผลิตปูนซีเมนตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเปนหลัก โดย
การสงออกและนําเขาในแตละปขึ้นอยูกับปริมาณการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ ในชวงป พ.ศ. 
2538-2540 การบริโภคภายในประเทศสูงกวาปริมาณการผลิตสงผลใหมีการนําเขาปูนซีเมนต แตชวงป 
พ.ศ. 2541-2543 ปริมาณการบริโภคภายในประเทศลดลงทําใหการนําเขามีปริมาณลดลงดวยซึ่งอาจเปน
ผลมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ต้ังแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา การบริโภคภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นจากการที่ธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพยเริ่มฟนตัวหลังวิกฤตเศรษฐกิจ สงผลใหปริมาณการ 
สงออกลดลง แตปริมาณการผลิตและการนําเขาเพิ่มขึ้น (รูปที่ 2.38)

จากเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2540-2541 ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญทําให GDP ภายใน
ประเทศลดลง สงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจกอสรางซึ่งถือเปนผูบริโภคหลักสําหรับอุตสาหกรรม 
ปูนซีเมนต แตหลังจากชวงเวลาดังกลาว ธุรกิจกอสรางในอินโดนีเซียมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยจะเห็นไดจาก GDP (ปฐาน พ.ศ. 2543) ของอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 80,080  
พันลานรูเปยในป พ.ศ. 2544 เปน 103,404 พันลานรูเปย ในป พ.ศ. 254810

จากรูปที่ 2.38 จะเห็นไดวา ปริมาณการบริโภคภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภายหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดยในป 
พ.ศ. 2548 อินโดนีเซียมีกําลังการผลิตปูนซีเมนตประมาณ 44.3 ลานตัน ปริมาณการผลิตเทากับ 37  
ลานตัน และมีปริมาณการบริโภคภายในประเทศประมาณ 31.5 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 71 ของกําลัง
การผลิต และรอยละ 85 ของปริมาณการผลิต ในขณะที่สัดสวนการบริโภคปูนซีเมนตตอประชากรใน
อินโดนีเซียเทากับ 144 กิโลกรัม11 ในป พ.ศ. 2548 ซึ่งตํ่ากวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

พื้นที่ที่มีการใชปูนซีเมนตมากที่สุดในป พ.ศ. 2548 ไดแก ชวา โดยมีสัดสวนรอยละ 61 ของพื้นที่
ที่มีการบริโภคภายในประเทศทั้งหมด รองลงมาไดแก หมูเกาะสุมาตรา คิดเปนรอยละ 21 สุลาเวสี รอยละ 
6 กาลิมันตัน รอยละ 5 และพื้นที่อื่นๆ รอยละ 7 (รูปที่ 2.39)

                                           
10 Asian Development Bank. Key Indicators 2006. http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/ 

2006/pdf/INO.pdf. 14 June 2007.
11 Asian Development Bank. Proposed Loan Republic of Indonesia: PT Semen Andalas Indonesia for the Reconstruction of

the Cement Production Facility in Aceh. March 2007.
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ที่มา: Asian Development Bank, 2007 และ The United Nations Statistical Division, 2007

รูปที่ 2.38 ปริมาณการผลิต กําลังการผลิต และการบริโภคภายในประเทศอินโดนีเซีย
ป พ.ศ. 2538-2548

หมูเกาะ
สุมาตรา, 21%

ชวา, 61%

สุลาเวสี, 6%

อื่นๆ, 7%

กาลิมันตนั, 5%

ที่มา: U.S. Geological Survey, 2005b

รูปที่ 2.39 สัดสวนการบริโภคปูนซีเมนตในประเทศอินโดนีเซียจําแนกตามพื้นที่ ป พ.ศ. 2548
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• โครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนต

(1) ผูประกอบการ

กอนภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2540-2541 ผูประกอบการปูนซีเมนตในประเทศ
อินโดนีเซีย ประกอบดวยรัฐบาลและบริษัทเอกชน แตหลังวิกฤตการณดังกลาว บริษัทผูผลิตปูนซีเมนต
ระดับโลกไดเขามามีบทบาทสําคัญในตลาดปูนซีเมนตในประเทศ โดยการเขามาถือหุนในบริษัทปูนซีเมนต
ในประเทศที่ประสบภาวะทางการเงิน

ปจจุบัน อินโดนีเซียมีบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตทั้งสิ้น 9 บริษัท จํานวน 15 โรงงาน โดยมีกําลัง
การผลิตรวมทั้งสิ้น 46 ลานตันในป พ.ศ. 2548 ผูประกอบการรายใหญ ไดแก The Semen Gresik Group 
(ประกอบดวย PT Semen Gresik, PT Semen Padang และ PT Semen Tonasa) มีรัฐบาลถือหุนรอยละ 
51 และมีสวนแบงตลาดรอยละ 45.3 ของยอดขายภายในประเทศในป พ.ศ. 2548 รองลงมาไดแก PT 
Indocement Tunggal Prakarsa เปนสาขาของบริษัท Heidelberg ประเทศเยอรมนี โดยมีสวนแบงตลาด
รอยละ 29.6 อนัดบัถดัมาไดแก PT Holcim Indonesia เปนสาขาของบรษัิท Holcim ประเทศสวสิ
เซอรแลนด โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 15.2 สวนบริษัทที่เหลือมีสวนแบงตลาดรวมกันประมาณรอยละ 10 
โดยโรงงานผลติปูนซเีมนตในอนิโดนเีซยีต้ังอยูในชวาเปนสดัสวนรอยละ 73 ของโรงงานทัง้หมด (ตารางที ่
2.38)

ตารางที่ 2.38 ผูผลิตปูนซีเมนตในประเทศอินโดนีเซีย ป พ.ศ. 2548

บริษัท ที่ตั้ง
กําลัง

การผลิต
(ลานตัน)

ยอดขายใน
ประเทศ
(ลานตัน)

สวนแบง
ตลาด (%)

ผูถือหุนหลัก

PT Semen Andalas
Indonesia

Aceh N.A. 1.12 3.6 Lafarge

PT Semen Padang West Sumatra 5.44 3.87 12.3 PT Semen Gresik
PT Semen Baturaja South Sumatra

และ Lampung
1.25 0.89 2.8 Government of

Indonesia
PT Indocement Tunggal
Prakarsa

West Java และ
South Kalimantan

15.65 9.33 29.7 Heidelberg

PT Holcim Indonesia West Java และ
Central Java

9.70 4.79 15.2 Holcim

PT Semen Gresik East Java 8.20 7.90 25.1 Government of
Indonesia & Cemex

PT Semen Tonasa South Sulawasi 3.48 2.49 7.9 PT Semen Gresik
PT Semen Bosawa
Maros

South Sulawasi 1.80 0.92 2.9 Bosawa Group

PT Semen Kupang East Nusa
Tenggara

0.57 0.06 0.2 Government of
Indonesia

รวม 46.10 31.50 100
ที่มา: Asian Development Bank, 2007
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(2) ผลิตภัณฑปูนซีเมนต

ปูนซีเมนตที่ผลิตและจําหนายในอินโดนีเซียสามารถจําแนกไดเปนหลายประเภท ไดแก  
ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดที่ 1 หรือ ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา (Portland Cement of Type 1 or 
Ordinary Portland Cement: OPC) โดยมีสัดสวนการผลิตมากที่สุดถึงรอยละ 88 ของปริมาณการผลิต 
ทั้งหมดในประเทศ ซึ่งโรงงานปูนซีเมนตในอินโดนีเซียผลิตปูนซีเมนตประเภทนี้เปนสวนใหญ รองลงมา
ไดแก ปูนซีเมนตผสม (Mixed Cement) โดยมีสัดสวนการผลิตรอยละ 11.6 และสัดสวนการผลิตสวน
ที่เหลือประมาณรอยละ 0.4 ไดแก ปูนซีเมนตพิเศษซึ่งประกอบดวยปูนซีเมนต OWC (Oil Well Cement) 
และปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดที่ 2-5 (ตารางที่ 2.39)

รัฐบาลอินโดนีเซียไดกําหนดมาตรฐานสําหรับคุณภาพการผลิตปูนซีเมนตโดยใช SNI 15-2049-
2004 สําหรับมาตรฐานการผลิตปูนซีเมนตชนิดที่ 1-5 ในขณะที่มาตรฐานการผลิตปูนซีเมนตประเภทอื่นๆ 
ถูกกําหนดโดยรัฐบาลเชนกัน

ตารางที่ 2.39 ประเภทของปูนซีเมนตที่ผลิตและจําหนายในประเทศอินโดนีเซีย
ประเภท ลักษณะการใชงาน

ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดที่ 1
(ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา)

การกอสรางทั่วไป เชน บาน ถนน สะพาน

ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดที่ 2 การสรางเสาสะพาน ตอมอ เขื่อน
ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดที่ 3 ส่ิงกอสรางที่มีแรงกดบนพื้นผิวมาก เชน ถนน สนามบิน
ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดที่ 4 การกอสรางคอนกรีตอยางหนา หรือการกอสรางในพื้นที่แหง
ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดที่ 5 ส่ิงกอสรางที่อาจถูกกัดเซาะหรือกัดกรอนไดงายจากน้ํา หิน

หรือสารเคมี

ปูนซีเมนต
พิเศษ

ปูนซีเมนต OWC การกอสรางบอน้ํามันหรือกาซธรรมชาติ
ปูนซีเมนตปอรตแลนด Pozzolan
(PPC)

ส่ิงกอสรางบริเวณชายหาด หนองน้ํา เขื่อนปูนซีเมนต
ผสม

ปูนซีเมนตขาว (CementPutih) การผลิตเซรามิค กระเบื้อง และเครื่องตกแตงตางๆ

ที่มา: Cement industry in Indonesia (Industry overview), 2007

 โครงสรางการสงออกและนําเขา

(1) การสงออก

อินโดนีเซียมีการสงออกปูนซีเมนตมาอยางตอเนื่องโดยในป พ.ศ. 2532 มีการสงออกประมาณ 
4.2 ลานตัน และลดลงเปน 1.4 ลานตันในป พ.ศ. 2536 หลังจากนั้น ในชวงป พ.ศ. 2537-2540 ปริมาณ
การสงออกลดลงกวาครึ่งหนึ่งของชวงที่ผานมาเนื่องจากการบริโภคภายในประเทศสูงขึ้น แตชวงป พ.ศ. 
2541-2544 ปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นจาก 3.7 ลานตันในป พ.ศ. 2541 เปน 8.0 ลานตันในป พ.ศ. 2544 
ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณการบริโภคภายในประเทศที่ลดลง อยางไรก็ตาม ต้ังแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา  
การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการที่ธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพยเริ่มฟนตัวหลังวิกฤต
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เศรษฐกิจ สงผลใหปรมิาณการสงออกลดลงจาก 5.7 ลานตนัในป พ.ศ. 2545 เปน 4.2 ลานตนัในป พ.ศ. 2548 
(รปูที ่2.40)

การนําเขาและสงออกปูนซีเมนตของอินโดนีเซียจําแนกตาม Harmonized System Code ได 5 
ประเภทหลัก โดยปูนซีเมนตที่อินโดนีเซียสงออกมากที่สุดมี 2 ประเภทหลักไดแก ปูนซีเมนตเม็ด และ
ปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) คิดเปนสดัสวนรอยละ 52.07 และ 47.23 ของปริมาณการสงออก
ทั้งหมดในป พ.ศ. 2548 ตามลําดับ

ประเทศคูคาที่สําคัญสําหรับการสงออกของอินโดนีเซียไดแก ประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟค 
โดยในป พ.ศ. 2532-2541 อินโดนีเซียสงออกปูนซีเมนตเม็ดไปสิงคโปรมากที่สุด และตั้งแตป พ.ศ. 2542 
เปนตนมา ตลาดสงออกหลักสําหรับปูนซีเมนตเม็ดของอินโดนีเซียไดแก บังคลาเทศ โดยมีปริมาณ
การสงออกประมาณ 7.60 แสนตัน หรือคิดเปนรอยละ 34.48 ของปริมาณการสงออกปูนซีเมนตเม็ดในป 
พ.ศ. 2548 รองลงมา ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส รอยละ 15.38 และสิงคโปร รอยละ 13.84 ตามลําดับ 
ในขณะที่ปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) สงออกไปยังบังคลาเทศมากที่สุดในชวงป พ.ศ. 2532-2546 
แตในป พ.ศ. 2547-2548 อินโดนีเซียสงออกปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) ไปสหรัฐอเมริกามาก
ที่สุด โดยมีปริมาณการสงออกประมาณ 8 แสนตัน หรือรอยละ 39.59 ของปริมาณการสงออกปูนซีเมนต
ปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) ในป พ.ศ. 2548 รองลงมาไดแก สิงคโปร และ สาธารณรัฐมอริเชียส คิดเปน
รอยละ 13.60 และ 11.83 ตามลําดับ (รูปที่ 2.41)
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ปรมิาณ (พันตัน)

อะลูมินัสซีเมนต ซีเมนตเม็ด ไฮดรอลิกซีเมนตอืน่ๆ ซีเมนตปอรตแลนด(ยกเวนสีขาว) ซีเมนตปอรตแลนดขาว

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.40 ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตของประเทศอินโดนีเซีย ป พ.ศ. 2532-2548
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ซีเมนตเมด็

บังคลาเทศ, 34.48%

อาหรับ
เอมิเรตส, 15.38%

สิงคโปร, 13.84%

ออสเตรเลีย
, 10.32%

การนา, 9.80%

อืน่ๆ, 16.19%

ซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว)

สหรัฐอเมริกา
, 39.59%

อ่ืนๆ, 14.78%

บงักลาเทศ
, 9.00%

ศรีลังกา
, 11.21%

มอริเชียส
, 11.83%

สิงคโปร
, 13.60%

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.41 สัดสวนการสงออกปูนซีเมนตของประเทศอินโดนีเซีย ป พ.ศ. 2548

(2) การนําเขา

ในชวงป พ.ศ. 2537-2540 อินโดนีเซียนําเขาปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นจากในอดีตหลายเทาโดยเพิ่มขึ้น
จาก 13,000 ตันในป พ.ศ. 2536 เปน 9 แสนตันในป พ.ศ. 2537 และ 1.8 ลานตันในป พ.ศ. 2540 
เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศสูงกวาปริมาณการผลิต สงผลใหมีการนําเขาปูนซีเมนตมากขึ้น 
แตนับจากป พ.ศ. 2541 เปนตนมา ปริมาณการบริโภคภายในประเทศลดลงทําใหการนําเขามีปริมาณ
ลดลงดวย ซึ่งอาจเปนผลมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโดยลดต่ําสุดเหลือประมาณ 7,800 ตัน ในป พ.ศ. 
2542 อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2548 ปริมาณการนําเขาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเปน 1 ลานตัน ซึ่งอาจเกิดจาก
การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจกอสรางภายในประเทศ (รูปที่ 2.42)

ปูนซีเมนตที่มีการนําเขามากที่สุดในชวงป พ.ศ. 2537-2540 ไดแก ปูนซีเมนตเม็ด ประมาณ 7-9 
แสนตันตอป โดยนําเขาจากประเทศจีนและมาเลเซียเปนสวนใหญ สวนปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวน
สีขาว) มีปริมาณการนําเขาประมาณ 9 แสนตันตอป โดยนําเขาจากประเทศมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และ
สิงคโปร ในขณะที่ไฮดรอลิกซีเมนตอื่นๆ นําเขาจากประเทศจีนและญี่ปุนเปนหลัก โดยมีปริมาณการนําเขา
มากที่สุดในป พ.ศ. 2539 จํานวน 71,000 ตัน แตหลังจากป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ปริมาณการนําเขา
ปูนซีเมนตลดลงมาอยางตอเนื่อง โดยการนําเขาไฮดรอลิกซีเมนตอื่นๆ เหลือเพียง 430 ตันในป พ.ศ. 2548 
ในขณะที่ ปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตเม็ดลดลงเปน 2,800 ตัน โดยนําเขาจากสิงคโปร และประเทศจีน
เปนหลัก สวนปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) มีการนําเขาเพิ่มขึ้นเปน 1 ลานตันในป พ.ศ. 2548 
จากมาเลเซีย สวิสเซอรแลนด และสิงคโปร หรือคิดเปนรอยละ 99 ของปริมาณการนําเขาทั้งหมดในป พ.ศ. 
2548 สําหรับอะลูมินัสซีเมนตมีการนําเขาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตป พ.ศ. 2532 จํานวน 70 ตัน 
เปน 5,530 ตันในป พ.ศ. 2548 โดยนําเขาจากประเทศจีน และประเทศในแถบยุโรปเปนหลัก (รูปที่ 2.43)
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ปริมาณ (พันตัน)

อะลูมินัสซีเมนต ซีเมนตเม็ด
ไฮดรอลิกซีเมนตอืน่ๆ ซีเมนตปอรตแลนด(ยกเวนสีขาว)
ซีเมนตปอรตแลนดขาว

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.42 ปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตของประเทศอินโดนีเซีย ป พ.ศ. 2532-2548

ซีเมนตเม็ด

มาเลเซยี
, 18.61%
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สหรัฐอเมริกา

, 1.84%
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, 39.56%

ซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว)
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, 13.06%
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, 86.16%

สิงคโปร, 0.58%
อืน่ๆ, 0.01%

สหรัฐอเมริกา
, 0.17%

เดนมารค
, 0.02%

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.43 สัดสวนการนําเขาปูนซีเมนตของประเทศอินโดนีเซีย ป พ.ศ. 2548
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 นโยบายการแขงขัน

อินโดนีเซียไมมีนโยบายกีดกันนักลงทุนตางชาติ กลาวคือ นักลงทุนตางชาติสามารถเขามาลงทุน
ในธุรกิจปูนซีเมนตไดอยางเสรี ซึ่งผลจากการที่บริษัทปูนซีเมนตตางชาติเขามาถือหุนในบริษัทปูนซีเมนต
ในประเทศในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของอินโดนีเซียถูกควบคุมหรือบริหาร 
จัดการโดยบริษัทปูนซีเมนตตางชาติ อีกทั้งการควบรวมกิจการของบริษัทในประเทศทําใหจํานวน 
ผูประกอบการลดลง แตกลายเปนการเพิ่มขนาดและสวนแบงตลาดของบริษัทขนาดใหญซึ่งอาจกอใหเกิด
การผูกขาดตลาดโดยบริษัทตางชาติขนาดใหญได

ปจจุบัน อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของอินโดนีเซียอาจจัดไดวามีลักษณะเปนตลาดที่มีผูแขงขัน
นอยราย หรือตลาดกึ่งผูกขาด (Oligopolistic Market) โดยมีผูประกอบการรายใหญเพียง 3-4 ราย แตมี
สวนแบงตลาดในสัดสวนที่คอนขางสูง โดยผูประกอบการรายใหญมีสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 45 และ
อัตราการกระจุกตัวของ 3 บริษัทใหญสูงถึงรอยละ 90 (ตารางที่ 2.40) การมีผูประกอบการนอยรายอาจ
เสี่ยงตอการตกลงราคาขายรวมกัน (Cartel) ของผูประกอบการรายใหญ และสงผลกระทบโดยตรงตอ
ผูบริโภค ถึงแมอินโดนีเซียจะมีหนวยงานกํากับดูแลดานการแขงขันทางการคา อาทิ คณะกรรมการปองกัน
การผูกขาดทางการคา (the Anti Business Monopoly Commission: KPPU) ที่มีหนาที่กํากับดูแลการ
แขงขันที่ไมเปนธรรม ในชวงที่ผานมา KPPU ตรวจพบและลงโทษบริษัทขนาดใหญที่มีพฤติกรรมกีดกัน
ผูจัดจําหนายและแทรกแซงการกําหนดราคาขายของผูอื่น

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลอินโดนีเซียเปดเสรีตลาดปูนซีเมนตทําใหผูบริโภคเกิดขอวิตกวาราคา
วัตถุดิบสําหรับการกอสรางอาจเพิ่มสูงขึ้นโดยไมสามารถควบคุมได และหากบริษัทตางชาติตัดสินใจสงออก 
ปูนซีเมนตที่ผลิตไดทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไปตลาดนอกประเทศโดยรัฐบาลไมสามารถควบคุมไดอาจสง
ผลกระทบตออุตสาหกรรมปูนซีเมนตภายในประเทศทําใหปูนซีเมนตมีปริมาณไมเพียงพอสําหรับการ
บริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอราคาขายปูนซีเมนต โดยในป พ.ศ. 2548 ราคาขาย
ปูนซีเมนตในประเทศเทากับ 38,000 รูเปยตอถุง (84 ดอลลารสหรัฐตอตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 35 
จากป พ.ศ. 2547

ตารางที่ 2.40 สัดสวนการถือหุนและสวนแบงตลาดของผูประกอบการปูนซีเมนตรายใหญของ
ประเทศอินโดนีเซีย ป พ.ศ. 2548

หนวย: รอยละ

บริษัท
บริษัทตางชาติ

ท่ีถือหุน
สัดสวนการถือหุน
ของบริษัทตางชาติ

สวนแบง
การตลาด

อัตราการ
กระจุกตัว

The Semen Gresik Group Cemex 25.5 45.3 45.3
PT Indocement Tunggal Heidelberg 61.7 29.7 75
PT Holcim Indonesia Holcim 76.0 15.2 90.2
PT Semen Andalas Indonesia Lafarge 88.0 3.6 93.8
ที่มา: The APEC Training Program on Competition Policy, 2004
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของประเทศในภูมิภาคเอเชียมีลักษณะคลายคลึงกับอินโดนีเซียคือเปน 
อุตสาหกรรมที่ผูประกอบการสวนใหญอยูภายใตการควบคุมของบริษัทตางชาติ ซึ่งอาจสงผลใหการตกลง
ราคาขายรวมกันในประเทศกลายเปนสวนหนึ่งของการตกลงราคาขายรวมกันจากตลาดภายนอกประเทศ
ได กลาวคือ การที่บริษัทตางชาติมีสาขาอยูในประเทศอื่นในแถบภูมิภาคอาเซียน บริษัทตางชาติอาจ
กําหนดราคาขายใหใกลเคียงกันในแตละประเทศ ทําใหผูผลิตในประเทศไมมีแรงจูงใจในการสงออกและ
นําเขา อาทิ บริษัท PT Semen Gresik ของอินโดนีเซียซึ่งถือหุนโดย Cemex ไมสามารถสงออกไปยัง 
ฟลิปปนสไดเนื่องจาก Cemex มีโรงงานอยูในฟลิปปนส 2 โรงงานแลว ซึ่งจะสงผลดีใหกับบริษัทตางชาติ
เนื่องจากไมมีคูแขงดานราคา ทําใหบริษัทตางชาติสามารถควบคุมราคาขายในประเทศไดอยางเต็มที่ 
(ตารางที่ 2.41)

ตารางที่ 2.41 การถือหุนของบริษัทปูนซีเมนตตางชาติ ในประเทศแถบเอเชีย ป พ.ศ 2547

จํานวนบริษัทในประเทศ (โรงงาน)
ประเทศ

Holderbank Lafarge Cemex Blue Circle Ciment Francais Heidelberg

ฟลิปปนส 2 3 2 4 - -

อินเดีย - 2 - - 1 -

อินโดนีเซีย 1 1 1 - - 1

มาเลเซีย - - - 2 - -

เกาหลีใต - 1 - - - -

ไทย 1 - - - 2 -

ที่มา: The APEC Training Program on Competition Policy, 2004

3) ประเทศญี่ปุน

ประเทศญี่ปุนจัดไดวาเปนประเทศผูผลิต ผูบริโภค และผูสงออกปูนซีเมนตรายใหญอันดับที่ 4 ใน
ตลาดโลก และยังเปนประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมปูนซีเมนตในภูมิภาคเอเชีย (ตารางที่ 
2.42) ทั้งในแงของเทคโนโลยีและการดูแลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เบื้องตนจะเห็นไดวา ผลผลิต
ปูนซีเมนตปอรตแลนดที่ผลิตไดจํานวน 73.5 ลานตัน ถูกใชบริโภคภายในประเทศประมาณรอยละ 80.3 
ในขณะที่มีการสงออกไปตางประเทศรอยละ 14 แตหากเทียบกับประเทศไทยซึ่งมีการสงออกปูนซีเมนต
มากเปนอันดับที่ 2 ของโลกนั้น จะเห็นไดวาปริมาณการสงออกปูนซีเมนตของไทยและญี่ปุนโดยรวมไม
แตกตางกันมากนัก อยางไรก็ตาม ถาหากประเทศไทยและญี่ปุนมีตลาดสงออกเปาหมายเดียวกัน อาจสง
ผลกระทบตอการสงออกปูนซีเมนตของไทยในภายภาคหนาได

การศึกษาในสวนนี้ จึงวิเคราะหโครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุนในแงมุมตางๆ 
โดยครอบคลุมการผลิต การนําเขาและสงออก และนโยบายการแขงขันและราคา เปนตน โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 2.42 ประเทศผูผลิต บริโภค และสงออกปูนซีเมนตปอรตแลนดรายใหญ ป พ.ศ. 2548

หนวย: ลานตัน
อันดับ การผลิต การบริโภค การสงออก

1 จีน 1,600 จีน 1,038 จีน 22
2 อินเดีย 141.8 อินเดีย 135 ไทย 13.8
3 สหรัฐอเมริกา 97.5 สหรัฐอเมริกา 121.3 ตุรกี 10.5
4 ญ่ีปุน 73.5 ญ่ีปุน 59.0 ญ่ีปุน 10.2
5 สเปน 50.3 สเปน 51.5 อินเดีย 9.2

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007

 ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศ

ตลอดชวง 20 ป ที่ผานมา อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของญี่ปุน โดยทั่วไปเปนการผลิตเพื่อใชบริโภค
ภายในประเทศเปนหลัก เนื่องจากมีความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ โดยมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของรัฐและการกอสรางที่อยูอาศัย แมวาจะมี
ภาวะถดถอยบางในหลายชวงเวลา แตเปนที่นาสังเกตวา หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเมื่อป พ.ศ. 
2540 การผลิตและการบริโภคในประเทศปรับตัวลงคอนขางชัดเจน สวนหนึ่งสืบเนื่องจากการที่รัฐบาล
ตัดงบประมาณสําหรับโครงการกอสรางขนาดใหญ ซึ่งสงผลกระทบใหความตองการปูนซีเมนตภายใน
ประเทศลดลงทันทีในป พ.ศ. 2540 แตผูประกอบการหันไปสงออกปูนซีเมนตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนลักษณะที่
คลายคลึงกับประเทศอื่นๆ ที่ตองลดกําลังการผลิตและสงออกผลผลิตสวนเกินไปขายในตางประเทศ (รูปที่ 
2.44) นอกจากนั้น การบริโภคมีการเติบโตเพิ่มขึ้นหลังจากป พ.ศ. 2530 และมีแนวโนมลดลงหลังจาก
ป พ.ศ. 2539 เปนตนมาหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาค ขณะที่การผลิตปูนซีเมนตมีทิศทาง
เชนเดียวกับการบริโภคในประเทศ โดยในป พ.ศ. 2549 ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด เทากับ 
73.8 ลานตัน ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตเม็ด 66.7 ลานตัน ซึ่งการผลิตเกือบเต็มกําลังการผลิต หรือ
เทากับรอยละ 87.8 ของกําลังการผลิตปูนซีเมนตเม็ดทั้งหมด (ตารางที่ 2.43)

ปริมาณการบริโภคเทากับ 57.6 ลานตันคิดเปนรอยละ 78.1 ของปริมาณการผลิตปูนซีเมนต
ปอรตแลนดทั้งหมด สําหรับการบริโภคปูนซีเมนตตอประชากรในญี่ปุนเทากับ 459 กิโลกรัม ซึ่งสูงกวา
ประเทศอินโดนีเซีย (144 กิโลกรัม) สหรัฐอเมริกา (378 กิโลกรัม) แตตํ่ากวาประเทศจีน (630 กิโลกรัม) 
อยางไรก็ตามการบริโภคปูนซีเมนตตอประชากรของญี่ปุนมีแนวโนมลดลง (รูปที่ 2.45) การจางงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตลอดชวง 35 ปที่ผานมา จาก 16,500 คน 
ในป พ.ศ. 2513 เหลือเพียง 3,300 คน ในป พ.ศ. 2548 เปนเพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยขึ้น สามารถใชเครื่องจักรหรืออุปกรณแทนการใชแรงงานคนไดมากขึ้น และมีการลดขนาดของ
อุตสาหกรรมลง จํานวนบริษัทและโรงงานลดลง (รูปที่ 2.46)
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ที่มา: Japan Cement Association, 2007

รูปที่ 2.44 ปริมาณการผลิต การบริโภค และการสงออกปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน
ป พ.ศ. 2530-2549

ตารางที่ 2.43 กําลังการผลิต ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตเม็ดของประเทศญี่ปุน
ป พ.ศ. 2543-2549

หนวย: ลานตัน

ป พ.ศ. กําลังการผลิต
ปูนซีเมนตเม็ด

ปริมาณการผลิต
ปูนซีเมนตเม็ด

สัดสวนปริมาณการผลิตปูนซีเมนตเม็ด
ตอกําลังการผลิต (รอยละ)

2543 90.1 75.5 83.8
2544 86.7 71.7 82.7
2545 82.9 68.9 83.1
2546 81.4 66.8 82.1
2547 76.0 65.4 86.1
2548 76.0 66.7 87.8

ที่มา: US Geological Survey, 2005a
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ที่มา: Japan Cement Association, 2007

รูปที่ 2.45 การบริโภคปูนซีเมนตตอประชากรของประเทศญี่ปุน ป พ.ศ. 2529-2549
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ที่มา: Japan Cement Association, 2007

รูปที่ 2.46 จํานวนคนงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน ป พ.ศ. 2513-2548
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 โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิต

(1) ผูประกอบการ

โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน ตลอดชวง 20 ปที่ผานมา มีการลด
ขนาดลงถึงแมจะไมมากนัก ทั้งในสวนของจํานวนผูประกอบการ และจํานวนโรงงาน โดยในป พ.ศ. 2548 
มีผูประกอบการ 18 บริษัท (จากเดิม 22 บริษัท ในป พ.ศ. 2536) ในจํานวนบริษัทเหลานี้มีจํานวนโรงงาน
ทั้งหมด 32 แหง (จากเดิม 41 แหง ในป พ.ศ. 2536) ต้ังกระจายอยูทั่วประเทศในพื้นที่ที่มีแรยิปซัม
หนาแนน ไดแก เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) นาโกยา (Nagoya) โอซากา (Osaka) เซ็นได (Sendai) และ
รอบเมืองโตเกียว เปนตน (รูปที่ 2.47)

ที่มา: Japan Cement Association, 2007

รูปที่ 2.47 ที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน ป พ.ศ. 2550

ผูประกอบการที่มีกําลังการผลิตและสวนแบงตลาดมากที่สุดคือ บริษัท Taiheiyo มีกําลังการผลิต
28,800 พันตันตอป และมีสวนแบงตลาดรอยละ 30 ของตลาดปูนซเีมนตญี่ปุน รองลงมา คือ บริษัท 
Sumitomo Osaka และ บริษัท Mitsubishi Material ซึ่งมีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ 15 และ 14 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2.44) นอกจากนั้น ยังพบอีกวา บทบาทของบริษัทซีเมนตรายใหญตางชาติในฐานะ
เปนผูประกอบการในประเทศญี่ปุนนั้นยังมีอยูอยางจํากัด โดยในป พ.ศ. 2548 มีเพียงบริษัท Lafarge 
(ประเทศฝรั่งเศส) แหงเดียวเทานั้นที่สามารถเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของญี่ปุน โดยถือหุน
ในบริษัท Aso Cement ดวยสัดสวนเพียงรอยละ 39.4 เทานั้น
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ตารางที่ 2.44 สวนแบงตลาดและสัดสวนผูถือหุนของผูประกอบการปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน
ป พ.ศ. 2548

บริษัท กําลังการผลิต
(พันตันตอป)

สวนแบงตลาด
(รอยละ)

ผูถือหุนตางชาติ
(รอยละ)

Taiheiyo Cement Corp. 28,800 30.5 -
Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. 14,402 15.2 -
Mitsubishi Materials Corp. 13,467 14.3 -
Ube Industries Ltd. 10,736 11.4 -
Tokuyama Cement Co.Ltd. 5,936 6.3 -
Tosoh Corp. 2,869 3.0 -
Denki Kagaku K.K. 2,762 2.9 -
Myojo Cement Co.,Ltd. 2,482 2.6 -
Aso Cement Co.Ltd. 2,400 2.5 Lafarge (39.4)
Mitsuj Mining Co.,Ltd. 2,075 2.2 -
Tsuruga Cement Co.,Ltd. 1,710 1.8 -
Nittetsu Cement Co.,Ltd. 1,589 1.7 -
Hachinohe Cement Co.,Ltd. 1,533 1.6 -
Daiichi Cement Co., Ltd. 1,169 1.2 -
Hitachi Cement Co.Ltd. 941 1.0 -
Nippon Steel Chemical Co.,Ltd. 855 0.9 -
Ryukyu Cement Co.,Ltd. 722 0.8 -

ที่มา: Ministry of Economic and Trade and Industry, Japan, 2007

(2) ผลิตภัณฑปูนซีเมนต

ผลิตภัณฑปูนซีเมนตของญี่ปุนประเภทหลักๆ คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนด (Portland Cement) 
และปูนซีเมนตเม็ด (Clinker Cement) โดยที่ปูนซีเมนตปอรตแลนดที่ผลิตมากในญี่ปุนยังแบงออกเปน
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทธรรมดา (Ordinary Portland Cement: Type 1) ซึ่งเปนประเภทที่มี
การผลิตมากที่สุด โดยในป พ.ศ. 2549 มีปริมาณการผลิตเทากับ 50,680 พันตัน หรือคิดเปนรอยละ 72.5 
ของปริมาณการผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนดทั้งหมด และปูนซีเมนตปอรตแลนดผสม (Blended Cement)
ชนิดผสมเศษแรหรือ เถาถลุง ( ฺblast furnace slag) มีสัดสวนรอยละ 20.7 (ตารางที่ 2.45 และตารางที่ 
2.46)

การผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดผสม ( ฺBlended Cement) ของญี่ปุนเปนที่นิยมมากขึ้น
นับต้ังแตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตในประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
ที่ความตองการใชภายในประเทศลดลง กอปรกับมีตนทุนการผลิตสูง ดังนั้น ผูประกอบการจึงเริ่มใชวัตถุที่
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เหลือจากการถลุงแรเหล็กหรือถานหิน เชน เศษแร เถาถลุง (Blast furnace slag) เถาลอย (Fly ash)
เปนตน มาเปนวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนตเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2.45 ผลิตภัณฑปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน

ประเภท 　ผลิตภัณฑ ลักษณะการใชงาน
ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา การกอสรางทั่วไป เชน บาน ถนน สะพาน
ปูนซีเมนตปอรตแลนดดัดแปลง
ประเภท 2 (Moderate Heat
Cement,  Sulfate Resisiting
Cement and Composite Cement)

เปนชนิดที่เกิดความรอนนอยกวาประเภท 1 และทนตอ
ซัลเฟตปานกลางได เหมาะสําหรับงานประเภท งาน
กอสรางที่มีรากฐานใหญ เข่ือน งานโครงสรางที่มีความหนา
เชน ฐานรากขนาดใหญ เปนตน

1. ปูนซีเมนตปอรตแลนด
(Portland Cement)

　

ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทให
กําลังอัดสูง ประเภท 3 (High Early
Strength)
　

ใหคาความตานแรงสูงเร็วในระยะแรก เหมาะสําหรับงาน
คอนกรีตที่ตองการใชงานเร็ว หรือถอดแบบในเวลาสั้น
ใชกับงานหลอผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูปชนิด
ตางๆ เชน เสาเข็มอัดแรง แผนพ้ืนอัดแรงสําเร็จรูปอาคาร
หมอนรองรถไฟ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดผสม
(Blended Cement) จาก
- เศษแรกากถลุง (Blast furnace

slag)*
- เถาลอย (Fly ash)**
- ปอรตโซลาน (Pozzolan) และ
ซีเมนตผสมอื่นๆ

　
　
　
　
　
　

　

คุณสมบัติพิเศษของซีเมนตผสมทั้งที่ใชกากถลุง เถาลอย
หรือปอรตโซลาน คือ
- ทําใหคอนกรีตมีกําลังสูง เหมาะสําหรับงานสําเร็จรูป
เนื่องจากคอนกรีตกําลังสูงที่ผลิตนั้นใชการลดปริมาณ
น้ําเปนหลักการยุบตัวอาจนอย การใชเถาลอยหรือกาก
ถลุงเพ่ือชวยเพ่ิมคาการยุบตัวและสามารถลดปริมาณ
ปูนซีเมนตไดดวย

- ความสามารถในการซึมผานต่ํา
- ทนตอปฏิกริยาเคมีไดดี และใชงานไดดีกับวัสดุอุปกรณ
ที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบ

- ทนตอการกัดกรอนจากสารคลอไรทและซัลเฟตใน
สิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายตอโครงสรางคอนกรีต ไดแก
น้ําทะเล น้ํากรอย น้ําเค็ม ดินเค็ม น้ําใตดิน และน้ําเสีย
ไดดี ชวยใหโครงสรางมีอายุการใชงานนานขึ้น

- ผูประกอบการสามารถดัดแปลงผลิตภัณฑไดตามความ
ตองการของตลาด

2. ปูนซีเมนตเม็ด (Clinker) 　 　

หมายเหตุ: * เศษแร หรือกากถลุงจากเตาหลอม สแลกชนิดนี้เปนผลพลอยไดจากการถลุงเหล็กโดยการใชถานโคก
โดโลโมต และสินแรเหล็กมีฟอสฟอรัสตํ่า ลักษณะเปนผงละเอียด สารนี้มีฤทธิ์ดางใกลเคียงกับหินปูนบด

               ** เถาลอย อนุภาคขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการเผาไหมอยางไมสมบูรณของถานหิน หรือเช้ือเพลิงที่เปนของแข็ง
อื่นๆ มีสวนประกอบของโลหะหนัก ถูกนํามาใชเปนสวนประกอบของวัสดุกอสรางเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง

ที่มา: Slag Cement Association อางอิงจาก http://www.ce ment.org
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ตารางที่ 2.46 การผลิตปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน จําแนกตามประเภท ป พ.ศ. 2547-2549

หนวย: พันตัน
ประเภท ป พ.ศ.

2547
สัดสวน
(รอยละ)

ป พ.ศ.
2548

สัดสวน
(รอยละ)

ป พ.ศ.
2549

สัดสวน
(รอยละ)

1. ปูนซีเมนตปอรตแลนด 67,306 100.0 69,630 100.0 69,943 100.0
1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 51,291 76.2 53,266 76.5 54,713 78.2
      - ประเภท 2-3 3,450 3,944 4,033
      - ประเภทธรรมดา 47,840 49,321 50,680
1.2 ปูนซีเมนตผสมเถาลอย

(Fly ash cement)
120 0.2 189 0.3 160 0.2

1.3 ปูนซีเมนตผสมเศษแร
(Portland blast-furnace cement)

15,343 22.8 15,543 22.3 14,487 20.7

1.4 อ่ืน 552 0.8 632 0.9 583 0.8
2. ปูนซีเมนตขาว 70 - n.a. - n.a. -
3. ปูนซีเมนตเม็ด 65,390 - 66,688 - 66,604 -

ที่มา: Ministry of Economic and Trade and Industry, Japan, 2007

(3) วัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต

วัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตปูนซีเมนตในประเทศญี่ปุน ประกอบดวย หินปูน (Limestone) 
หินซิลิกา (Silica stone) เศษแรหรือเถาถลุงจากเหล็ก ( ฺblast furnace slag) ดินเหนียว (clay) และยิปซัม 
(Gypsum) เปนตน จากตารางที่ 2.48 จะเห็นวาสัดสวนการใชวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนตนั้นจําเปนตอง
ใชหินปูนจํานวนมาก จากปริมาณการผลิตปูนซีเมนตในป พ.ศ. 2548 ตองใชหินปูนจํานวน 76.1 ลานตัน 
เมื่อพิจารณาแนวโนมการใชวัตถุดิบประเภทอื่นๆ ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเวนการใชหินปูนซึ่งเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนซีเมนตมีปริมาณลดลง

หากพิจารณาดานศักยภาพของญี่ปุนในการผลิตแรเพื่อใชในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 
ญี่ปุนจัดไดวามีความไดเปรียบในการผลิตหินปูนอยางมาก เนื่องจากปจจุบันญี่ปุนเปนผูนําในการผลิต
หินปูนรายใหญของโลก โดยในป พ.ศ. 2548 สามารถผลิตหินปูนได 165 ลานตัน (ตารางที่ 2.47)  
อุตสาหกรรมที่บริโภคหินปูนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต รอยละ 41.7 คอนกรีตผสมและ
วัสดุทนความรอน รอยละ 22.2 ตามลําดับ (Ministry of Economy, Trade and Industry) อยางไรก็ตาม
ทิศทางการผลิตหินปูนมีแนวโนมลดลง เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตเริ่มหดตัวตามความ
ตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศ สําหรับการใชแรหรือวัตถุดิบชนิดอื่นๆ เชน ยิปซัม หินซิลิกา และ
ดินเหนียว คอนขางทรงตัว แตปริมาณการใชเศษแรจาก 3.8 ลานตัน ในป พ.ศ. 2542 เพิ่มขึ้นมากกวา 
5 ลานตัน นับจากป พ.ศ. 2545 เปนตนมา (ตารางที่ 2.48)
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ตารางที่ 2.47 ปริมาณการผลิตแรและวัตถุดิบสําหรับผลิตปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน
ป พ.ศ. 2538-2548

หนวย: ลานตัน
ป พ.ศ. ยิปซัม หินปูน แรเหล็ก หินซิลิกา ดินเหนียว
2538 5.3 201.1 0.003 18.3 182.1
2539 5.4 202.9 0.004 19.0 141.2
2540 5.4 201.4 0.002 18.1 110.9
2541 5.3 184.0 0.002 16.2 83.3
2542 5.5 180.2 0.002 15.5 53.1
2543 5.9 185.6 0.001 15.6 25.7
2544 5.9 182.3 0.001 14.2 17.2
2545 5.6 170.2 - 13.6 11.8
2546 5.8 163.6 - 12.8 12.4
2547 5.9 161.9 - 12.2 11.6
2548 5.9 165.2 - 11.9 10.5

ที่มา: Natural Resources and Fuel Department, Agency of Natural Resources and Energy, Japan, 
2007

ตารางที่ 2.48 ปริมาณการใชวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน ป พ.ศ.2541-2542
และ ป พ.ศ. 2545-2548

หนวย: ลานตัน
ป พ.ศ. ยิปซัม หินปูน หินซิลิกา ดินเหนียว เศษแร
2541 3.0 85.1 5.7 15.3 3.9
2542 2.9 83.0 5.7 14.7 3.8
2545 2.6 78.6 6.3 10.6 5.9
2546 2.5 76.6 6.1 9.8 5.4
2547 2.6 75.3 5.7 9.9 5.2
2548 2.6 76.1 5.6 10.2 5.3

ที่มา: Ministry of Economic and Trade and Industry, Japan, 2007

เมื่อพิจารณาปริมาณสํารองแรของญี่ปุน จะพบวาหินปูน และ หินซิลิกา ยังมีปริมาณสํารองอยูเปน
จํานวนมาก ในป พ.ศ. 2548 ปริมาณสํารองหินปูน เทากับ 40,372 ลานตัน เมื่อเทียบกับปริมาณการใช
หินปูนตอปแลวถือไดวา ญี่ปุนยังมีปริมาณสํารองของวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตหลายชนิดอยูใน
ระดับสูง ฉะนั้น จึงกลาวไดวา ญี่ปุนเปนอีกแหงหนึ่งที่มีจุดแข็งในดานปริมาณสํารองวัตถุดิบ ซึ่งจะเกื้อหนุน
อุตสาหกรรมซีเมนตของญี่ปุนตอไปในระยะยาว (ตารางที่ 2.49)

แมวาจะมีจุดแข็งดังกลาว ญี่ปุนยังไดวางแผนดานวัตถุดิบในระยะยาว เพื่อเสริมสรางความมั่นคง
แกอุตสาหกรรมซีเมนตและเศรษฐกิจโดยรวม โดยสนับสนุนการลงทุนทําเหมืองแรในประเทศตางๆ ทั้งที่
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พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา เชน การทําเหมืองแรในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี จีน อินโดนีเซีย 
เม็กซิโก เปรู ฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกา เปนตน

ตารางที่ 2.49 ปริมาณสํารองแรและวัตถุดิบสําหรับผลิตปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน
ป พ.ศ. 2538-2548

หนวย: ลานตัน
ป พ.ศ. หินปูน ดินเหนียว หินซิลิกา
2538 57,430 n.a. 1,327
2539 57,430 62 1,739
2540 57,915 62 1,739
2541 n.a. n.a. n.a.
2542 57,915 36 881
2543 57,915 36 881
2544 58,000 36 881
2545 60,000 35 881
2546 60,700 35 881
2547 60,700 35 881
2548 40,372 n.a. 462

ที่มา: Natural Resources and Fuel Department, Agency of Natural Resources and Energy, Japan, 
2007

(4) เทคโนโลยี

การผลิตปูนซีเมนตของญี่ปุนมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ในชวง 30 ป ที่ผานมา จากการ
ผลิตแบบเปยก (Wet Process) เปลี่ยนมาใชการผลิตแบบแหง (Dry Process) ระบบแบบ SP
(Suspension Preheater Type Kiln) 12 และระบบ NSP (Precalciner-type SP Kiln) 13 ซึ่งเปนระบบที่
ทันสมัยที่สุดในปจจุบันโดยมีจุดเดนเรื่องการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

จากรูปที่ 2.48 พบวา ญี่ปุนไดเริ่มใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยกวาวิธีการผลิตแบบเปยกมา
เปนระยะเวลานานกวา 40 ป ทั้งที่เปนวิธีการผลิตแบบแหง แบบ SP และแบบ NSP โดยญี่ปุนเริ่มใชวิธี
การผลิตทั้งสามแบบดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. 2518 คิดเปนสัดสวนรอยละ 30, 25 และ 28.7 ของจํานวน
เตาเผาทั้งหมดตามลําดับ และเปนที่สังเกตวา เทคโนโลยีการผลิตแบบ NSP นั้นเปนที่นิยมมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2547 การผลิตปูนซีเมนตดวยวิธีการผลิตแบบ NSP คิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 
87.4 ของจํานวนเตาเผาทั้งหมด

                                           
12 เปนวิธีที่อบความรอนข้ันตนแกวัตถุดิบจนรอนจัดเพียงพอกอนสงเขาเตาเผา ชวยประหยัดเชื้อเพลิง
13 เปนวิธีที่ประหยัดพลังงานมากกวาเดิม โดยที่เตาเผาจะใชแคนไซเนอร (Calciner) ซ่ึงมีหัวเผา 2 หัวแยกกัน จุดแรกปอนเช้ือ
เพลิง 40 % ใชความรอนเพียง 750 กิโลแคลลอรี่ แลวปอนที่หัวอบไอรอนอีก 60% ผลออกมาไดผลผลิต 100 % เหมือนกันแต
ประหยัดพลังงานไดดีกวา ระบบ SP ซ่ึงมีหัวเผาหัวเดียวและตองใชความรอนประมาณ 830 กิโลแคลลอรี่
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หมายเหตุ: NSP= Precalciner- type SP Kiln, SP = Suspension Preheater type Kiln
ที่มา: Japan Cement Association, 2007

รูปที่ 2.48 สัดสวนการผลิตปูนซีเมนต จําแนกตามประเภทเตาเผาของประเทศญี่ปุน
ป พ.ศ. 2513-2547

 โครงสรางการนําเขาและสงออก

(1) การสงออก

การสงออกปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุนมีจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิต ดังได
กลาวไวแลวขางตนวาญี่ปุนผลิตปูนซีเมนตเพื่อการบริโภคในประเทศเปนหลัก ในชวงป พ.ศ. 2530-2539 
เปนชวงที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภูมิภาคกําลังขยายตัว ทําใหปริมาณการผลิตปูนซีเมนตเพิ่มขึ้น 
การบริโภคปูนซีเมนตในตางประเทศขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเปนชวงที่ญี่ปุนมีการ
สงออกปูนซีเมนตมากที่สุด อยางไรก็ตาม การสงออกปูนซีเมนตของญี่ปุนไมผันผวนมากนักเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย เชน จีน และอินเดีย

จากรูปที่ 2.49 พบวา ผลิตภัณฑปูนซีเมนตที่ญี่ปุนสงออกมากเปนอันดับตนๆ คือ ปูนซีเมนตเม็ด 
และปูนซีเมนตปอรตแลนด จะเห็นไดวาในป พ.ศ. 2531 ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตของญี่ปุนมีประมาณ
5 ลานตันเทานั้น แตหลังจากนั้น การสงออกเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องจนกระทั่งถึงระดับสูงสุดที่ประมาณ 15 
ลานตันในป พ.ศ. 2537 อยางไรก็ตาม ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตโดยรวมลดลงอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ
ในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประจวบเหมาะกับเปนชวงที่ความตองการใชปูนซีเมนต
ภายในประเทศเริ่มหดตัว รัฐบาลไดตัดงบประมาณสําหรับโครงการกอสรางลงเพื่อประหยัดรายจาย 
นอกจากนั้น ราคาปูนซีเมนตในประเทศตกต่ําและภาวะการแขงขันระหวางผูประกอบการดวยกันเอง
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มีความเขมขนมากขึ้น ผูประกอบการหลายรายตองประสบภาวะขาดทุนจนตองลดกําลังการผลิต หรือ
บางรายตองหันมาควบรวมกิจการเพื่อสรางความแข็งแกรง ดวยเหตุการณตางๆ ดังกลาว จึงไมนาแปลกวา 
ปริมาณการผลิตโดยรวมลดลงตามกําลังการผลิตที่ลดลง ซึ่งทําใหปริมาณการสงออกลดลงตามไปดวย 
อยางไรก็ดี ปริมาณการสงออกกลับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากป พ.ศ. 2544 เปนตนมา แตก็ยังตํ่ากวาระดับที่เคย
เปนเมื่อ 10 กวาปกอน

หมายเหตุ: ปริมาณการสงออก อะลมูนิสัซีเมนต  ไฮดรอลกิซีเมนตอื่นๆ และซีเมนตปอรตแลนดขาว นอยกวา 0.1 ลานตัน
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ที่มา: The United Nation Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.49 การสงออกปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน จําแนกตามผลิตภัณฑ ป พ.ศ. 2531-2548
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ที่มา: The United Nation Statistical Division, 2007

รูปที่ 2.50 การสงออกปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน จําแนกตามภูมิภาค ป พ.ศ. 2523-2548
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ที่มา: Japan Cement Association, 2007

รูปที่ 2.51 การสงออกปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน ในตลาดเอเชีย ป พ.ศ. 2

ตลาดสงออกปูนซีเมนตที่สําคัญของญี่ปุนกระจุกตัวอยูในภูมิภาคเอเชียม
การสงออกปูนซีเมนตไปตลาดในภูมิภาคเอเชียมีปริมาณถึง 6.7 ลานตัน หรือคิด
ปริมาณการสงออกทั้งหมด (รูปที่ 2.50) โดยมีแหลงสงออกปูนซีเมนตที่สําคัญอันด
(1.5 ลานตัน) ฮองกง (1.3 ลานตัน) สิงคโปร (1.2 ลานตัน) และจีน (1.1 ลานตัน) 
นอกจากนั้น แมวาเดิมทีตลาดสหรัฐอเมริกาเคยนําเขาปูนซีเมนตจากญี่ปุนมากกว
อยางมากในระยะหลัง อยางไรก็ตาม ญี่ปุนไดตลาดใหมจากกลุมประเทศแถบแอฟ
การสงออกปูนซีเมนตไปยังทวีปแอฟริกาในป พ.ศ. 2548 มีปริมาณถึง 1.6 ลานตัน

(2) การนําเขา

ตลอดชวง 20 ปที่ผานมา ประเทศญี่ปุนนําเขาปูนซีเมนตจํานวนไมมาก 
โดยรวมสามารถผลิตปูนซีเมนตไดมากพอที่จะตอบสนองความตองการบริโภคปูน
อีกทั้งผลิตภัณฑซีเมนตที่ผลิตไดมีความหลากหลาย ดังนั้น ญี่ปุนจึงไมมีความจําเป
จากตางประเทศในปริมาณมาก โดยรวมจะเห็นไดวาปริมาณการนําเขาลดลงอยา
พ.ศ. 2531 เคยนําเขาสูงถึง 3.5 ลานตัน แตหลังจากนั้นไดมีการขยายกําลังกา
นําเขาลดลงมาอยูในระดับที่ไมเกิน 1 ลานตัน ในป พ.ศ. 2548 โดยที่ปูนซีเมนตที่ญ
เปนปูนซีเมนตปอรตแลนด (รูปที่ 2.52)

)
(หนวย: ลานตัน
548

าโดยตลอด จะเห็นวา
เปนรอยละ 65.6 ของ
ับตนๆ ไดแก เกาหลีใต 
ตามลําดับ (รูปที่ 2.51) 
าลานตัน แตกลับลดลง
ริกาเขามาแทนที่ ทั้งนี้ 

เนื่องจากผูประกอบการ
ซีเมนตภายในประเทศ 
นตองนําเขาปูนซีเมนต
งชัดเจน จากเดิมในป 
รผลิต จึงทําใหปริมาณ
ี่ปุนนําเขานั้นสวนใหญ
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หมายเหตุ: ปริมาณการนําเขาซเีมนตเมด็ ไฮดรอลิกสซเีมนตอืน่ๆ และซเีมนตปอรตแลนดขาว นอยกวา 0.1 ลานตัน

ที่มา: The United Nation Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.52 การนําเขาปูนซีเมนตของประเทศญี่ปุน จําแนกตามผลิตภัณฑ ป พ.ศ. 2531-2548

 นโยบายการแขงขันและราคา

ตลาดปูนซีเมนตในประเทศญี่ปุนมีขอจํากัดในการขยายตัว กลาวคือ การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมนี้ขึ้นอยูกับโครงการลงทุนภาครัฐเปนสําคัญ เมื่อรัฐบาลตัดงบประมาณรายจายการลงทุน
โครงสรางสาธารณประโยชนตางๆ ทําใหปริมาณการผลิตเกินความตองการของตลาดภายในประเทศ 
สงผลใหเกิดภาวะการแขงขันกันเองระหวางผูประกอบการ มีการแขงขันดานราคาสูง ทําใหผูประกอบการ 
รายใหญที่มีศักยภาพดานเงินทุนและเทคโนโลยีเริ่มปรับตัวหันไปลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ในแถบเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตเชนกันและตลาดภายในประเทศ
นั้นยังมีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก ไดแก จีน เวียดนาม ฟลิปปนส ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2539 บริษัท
Mitsubishi Material เขาไปลงทุนในประเทศจีน และรวมลงทุนกับรัฐบาลประเทศเวียดนาม บริษัท 
Sumitomo รวมลงทุนในประเทศฟลิปปนส บริษัท Taiheiyo รวมลงทุนในประเทศเวียดนาม ฟลิปปนส และ
เกาหลีใต ทั้งนี้ ผูประกอบการไดรับประโยชนจากการเขาไปลงทุนในตางประเทศ ไมวาจะเปนเรื่องของการ
ขยายตลาดไดกวางขึ้น ตนทุนแรงงานและตนทุนการขนสงไปยังประเทศคูคาที่ถูกกวาเมื่อเทียบกับ
การผลิตภายในประเทศและขนสงโดยตรงจากประเทศญี่ปุน

ขณะเดียวกันผลกระทบของตลาดในประเทศหดตัวทําใหบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตหลายรายตองลด
การผลิตลงประมาณรอยละ 5-10 ของปริมาณการผลิต สาเหตุจากราคาปูนซีเมนตในประเทศตกต่ํา และแม
การสงออกหลังจากป พ.ศ. 2544 จะมีแนวโนมดีขึ้น แตราคาสงออกไมเปลี่ยนแปลงมากนัก (ตารางที่ 
2.50) ประกอบกับปริมาณการสงออกไปยังตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตลดลงเพราะประเทศผูผลิตใน
ภูมิภาคเหลานี้เริ่มมีการพัฒนาศักยภาพและสงออกไดมากขึ้นและไดเปรียบดานตนทุนการผลิตและ
การขนสงภายในภูมิภาค นอกจากนี้การที่กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตญี่ปุนเกินความ
ตองการ (excess capacity) และราคาปูนซีเมนตตกต่ํา ทําใหผูผลิตหลายรายจําเปนตองปรับตัวดวยการ
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ควบรวมกิจการ หรือรวมลงทุนต้ังบริษัทสําหรับขายและกระจายสินคารวมกัน เพื่อลดตนทุนการดําเนิน
ธุรกิจ เชน การรวมตัวของบริษัท 2 รายใหญในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต คือ บริษัท Chichibu Onoda 
Cement และบริษัท Nihon Cement เปนบริษัท Taiheiyo เปนตน นอกจากนั้น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต
ยังไดรับความสนใจรวมลงทุนจากผูประกอบการตางประเทศ โดยมีการรวมลงทุนเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 
2544 ระหวางบริษัทญี่ปุนและบริษัท Lafarge S.A. ผูประกอบการรายใหญอันดับสองของโลกจากประเทศ
ฝรั่งเศส

ดังนั้น ในอนาคตการแขงขันกันเองในประเทศระหวางผูประกอบการจะลดนอยลงเนื่องจาก
ผูผลิตเหลานี้ตองการรักษาเสถียรภาพดวยการขยายธุรกิจไปลงทุนยังตางประเทศเพื่อขยายตลาดและ
ลดตนทุนการผลิต เพื่อใหสามารถแขงขันกับผูประกอบการในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
แตตลาดภายในประเทศจะรวมตัวกันมากขึ้นเพื่อลดการแขงขันและลดตนทุนการบริหารจัดการ

ตารางที่ 2.50 ราคานําเขาและสงออกปูนซีเมนตเฉลี่ยของประเทศญี่ปุน ป พ.ศ. 2543-2548

ป พ.ศ. ราคาสงออกเฉลี่ย (F.O.B.) เหรียญสหรัฐ/ตัน ราคานําเขาเฉลี่ย (C.I.F.) เหรียญสหรัฐ/ตัน
2543 21.06 44.64
2544 22.69 32.94
2545 19.63 42.82
2546 20.17 36.15
2547 21.77 39.01
2548 23.56 39.52

ที่มา: Ministry of Finance Japan, 2007

4) ประเทศอินเดีย

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของอินเดียเติบโตอยางตอเนื่องต้ังแตชวงป พ.ศ. 2457 ที่มีการกอต้ัง
โรงงานปูนซีเมนตแหงแรกในประเทศ จนกระทั่งปจจุบัน อินเดียกลายเปนผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญอันดับ
สองของโลกรองจากประเทศจีน และเปนตลาดปูนซีเมนตที่เติบโตเร็วที่สุดในชวงป พ.ศ. 2537-2546 โดยมี
อัตราการเติบโตเฉล่ียตอปประมาณรอยละ 8.2 ในขณะที่ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตเฉล่ียตอปรอยละ 7.2 
และอัตราเฉล่ียทั่วโลกเทากับรอยละ 3.5 นอกจากนี้ การบริโภคปูนซีเมนตตอประชากรของอินเดียในชวงป 
พ.ศ. 2546-2547 มีสัดสวนคอนขางต่ําประมาณ 102 กิโลกรัมตอคนตอป หากเปรียบเทียบกับสัดสวนเฉลี่ย
ทั่วโลกประมาณ 260 กิโลกรัมตอคนตอป และประเทศจีนเทากับ 450 กิโลกรัมตอคนตอป14 ทําใหตลาด
ปูนซีเมนตของอินเดียมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมากในอนาคต

การศึกษาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของอินเดียในครั้งนี้จะครอบคลุมถึงภาพรวมอุตสาหกรรม 
ผูประกอบการ ผลิตภัณฑ วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต การนําเขาและสงออก รวมทั้งนโยบาย
การแขงขันและราคา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

                                           
14 ที่มา India Brand Equity Foundation, 2007.
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 ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศ

ประเทศอินเดียมีกําลังการผลิตปูนซีเมนตประมาณ 160 ลานตันในป พ.ศ. 2549 โดยมีปริมาณ
การผลิตเทากับ 141.80 ลานตัน ซึ่งถึงแมเปนปริมาณการผลิตที่มากเปนอันดับสองของโลก แตเปน
การผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเปนหลัก จะเห็นไดจากความตองการใชปูนซีเมนตที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปน
ผูบริโภคหลักของอุตสาหกรรมซีเมนต โดยมีสัดสวนการบริโภคปูนซีเมนตประมาณรอยละ 50 และ 25 ของ
ปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตทั้งหมดตามลําดับ โดย GDP (ปฐาน พ.ศ. 2543) ของอุตสาหกรรม
เหมืองแรในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 434.30 พันลานรูปในป พ.ศ. 2544 เปน 530.90 พันลานรูปในป พ.ศ. 
2548 ในขณะเดียวกัน GDP (ปฐาน พ.ศ. 2543) ของอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 
1,160.40 พันลานรูปในป พ.ศ. 2544 เปน 1,747.10 พันลานรูปในป พ.ศ. 254815

การที่ปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วสงผลใหมีการผลิตปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นจนเกือบเต็ม
กําลังการผลิต จะเห็นไดจากสัดสวนการใชประโยชนกําลังการผลิต (Capacity utilization) ที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในชวง 5 ปที่ผานมา โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 82.4 ในป พ.ศ. 2545 เปนรอยละ 92.7 ในป 
พ.ศ. 2549 (รูปที่ 2.53) ดวยเหตุนี้ ผูผลิตปูนซีเมนตจํานวนมากจึงมีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากปูนซีเมนตเปนสินคาที่มีความจุมาก อุตสาหกรรมปูนซีเมนตจึงมีฐานการผลิตอยูบริเวณ
ใกลกับแหลงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเพื่อประหยัดตนทุนคาขนสงวัตถุดิบ โดยจะผลิตเพื่อจําหนายใน
ภูมิภาคใกลเคียงเปนสวนใหญ ในป พ.ศ. 2549 ภาคใตของอินเดียมีปริมาณการผลิตปูนซีเมนตมากที่สุด
ประมาณ 44.88 ลานตัน หรือรอยละ 31.70 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ และมีปริมาณการบริโภคมาก
ที่สุดเชนกันประมาณ 35.24 ลานตัน หรือรอยละ 26 ของปริมาณการบริโภคทั้งประเทศ รองลงมาไดแก 
ภาคเหนือ และภาคตะวันตกของอินเดีย ตามลําดับ (รูปที่ 2.54) โดยรัฐที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุดในป 
พ.ศ. 2549 ไดแก รัฐ Rajasthan ทางภาคเหนือ มีปริมาณการผลิตเทากับ 20.24 ลานตัน หรือรอยละ 
14.27 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด รองลงมา ไดแก รัฐ Andhra Pradesh ทางภาคใต มีปริมาณการผลิต
เทากับ 19.94 ลานตัน หรือรอยละ 14.06 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 2.51)

                                           
15 ที่มา Asian Development Bank, 2007
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รูปที่ 2.53 กําลังการผลิต การผลิต และการบริโภคปูนซีเมนตในประเทศอินเดีย
ป พ.ศ. 2545-2549
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รูปที่ 2.54 กําลังการผลิต การผลิต และการบริโภคปูนซีเมนตจําแนกตามรายภูม
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ตารางที่ 2.51 ปริมาณการผลิตสูงสุด 10 อันดับแรกจําแนกรายรัฐของประเทศอินเดีย
ป พ.ศ. 2549

ชื่อรัฐ/ภาค กําลังการผลิต ปริมาณการผลิต ปริมาณการบริโภคลําดับ
ที่ รัฐ ภาค (ลานตัน) (รอยละ) (ลานตัน) (รอยละ) (ลานตัน) (รอยละ)

1 Rajasthan เหนือ 20.73 12.94 20.24 14.27 8.27 6.10

2 Andhra Pradesh ใต 24.89 15.53 19.94 14.06 11.46 8.46

3 Madhya Pradesh กลาง 17.68 11.04 17.40 12.27 6.37 4.70

4 Tami Nadu ใต 14.56 9.09 14.29 10.08 11.13 8.21

5 Gujarat ตะวันตก 17.14 10.69 13.56 9.56 9.12 6.73

6 Maharashtra ตะวันตก 11.80 7.36 11.38 8.02 16.78 12.38

7 Karnataka ใต 10.89 6.79 9.98 7.03 9.38 6.92

8 Chhattisgarh ตะวันออก 10.82 6.76 8.64 6.09 3.08 2.27

9 Uttar Pradesh กลาง 7.32 4.57 4.88 3.44 14.20 10.48

10 Himachal Pradesh เหนือ 5.32 3.32 4.81 3.39 1.59 1.17

หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2549
ที่มา: Cement Manufacturers' Association, 2007

 โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิต

(1) ผูประกอบการ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของอินเดียประกอบดวยโรงงานขนาดใหญและขนาดเล็กจํานวนกวา 500 
โรงงาน แบงเปนโรงงานขนาดใหญ (กําลังการผลิตมากกวา 0.198 ลานตันตอป) จํานวน 130 โรงงาน 
โดยมีโรงงานที่มีกําลังการผลิตมากกวา 1 ลานตันตอปถึง 76 โรงงาน และโรงงานขนาดเล็ก (กําลังการผลิต
นอยกวา 0.198 ลานตันตอป) จํานวน 365 โรงงาน ซึ่งโรงงานขนาดใหญทั้งหมดมีอัตราการจางงานรวมกัน
ประมาณ 1.35 ลานคน16 ประกอบดวยผูประกอบการทั้งในประเทศ และผูประกอบการตางชาติ 
โดยผูประกอบการรายใหญสุดไดแก ACC (Associated Cement Companies Ltd.) มีกําลัง
การผลิตเกือบ 19 ลานตัน และมีปริมาณการผลิตประมาณ 17.90 ลานตัน หรือรอยละ 12.6 ของปริมาณ
การผลิตทั้งหมดในป พ.ศ. 2549 รองลงมาไดแก Gujarat Ambuja มีปริมาณการผลิตประมาณ 15 ลานตัน 
หรือรอยละ 10.6 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด และ Grasim มีปริมาณการผลิตประมาณ 14.6 ลานตัน หรือ
รอยละ 10.3 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด (รูปที่ 2.55)

                                           
16 ที่มา Cement Manufacturers' Association. อางอิงจาก http://www.cmaindia.org/industry.html (29 August 2007).
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ที่มา: Indiabiznews, 2007

รูปที่ 2.55 สัดสวนปริมาณการผลิตปูนซีเมนตของผูประกอบการรายใหญในประเทศอินเดีย
ป พ.ศ. 2549

ปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเปนปจจัยที่
ชวยดึงดูดใหผูประกอบการตางชาติเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมซีเมนตในอินเดียมากขึ้น โดยชวงป พ.ศ. 
2548-2549 ผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญระดับโลกเขามาลงทุนในอินเดียแลวจํานวน 4 รายทั้งในรูปแบบของ
การควบรวมกิจการ การรวมทุน และโครงการ Greenfield อาทิ Lafarge (ฝรั่งเศส) Holcim  
(สวิสเซอรแลนด) Italcementi (อิตาลี) และ Heidelberg Cement (เยอรมัน) อนึ่ง กอนที่ผูประกอบการ
ตางชาติจะเขามาลงทุนในอินเดีย ผูประกอบการในประเทศไดควบรวมกิจการกันแลวหลายรายตั้งแตชวงป 
พ.ศ. 2541-2543 โดยผูประกอบการรายเล็กเขารวมกิจการกับผูประกอบการรายใหญ อาทิ Modi Cement  
เขารวมกิจการกับ Gujarat Ambuja ในป พ.ศ. 2541 และ DLF Cement เขารวมกิจการกับ Gujarat 
Ambuja ในป พ.ศ. 2543 เปนตน กลาวโดยสรุปไดวา ในชวงป พ.ศ. 2541-2543 ผูประกอบการรายเล็กใน
ประเทศบางรายถูกควบรวมกิจการโดยผูประกอบการรายใหญในประเทศ และผูประกอบการรายใหญใน
ประเทศถูกรวมกิจการหรือรวมทุนโดยผูประกอบการตางชาติในชวงป พ.ศ. 2542-2549 (ตารางที่ 2.52)
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ตารางที่ 2.52 การควบรวมกิจการและการรวมทุนของผูประกอบการปูนซีเมนตของประเทศ
อินเดีย

ผูประกอบการในประเทศ ผูประกอบการตางชาติ
ผูประกอบ
การรายใหญ

ผูประกอบการ
รายเล็ก

ป พ.ศ. ที่ควบ
รวมกิจการ/
รวมทุน

ผูประกอบการ
ตางชาติ

ผูประกอบการ
ในประเทศ

ป พ.ศ. ที่ควบ
รวมกิจการ/
รวมทุน

DLF Cement 2543 ACC 2548Gujarat
Ambuja Modi Cement 2541

Holcim
Ambuja Group 2549

Indian Rayon 2542 Tisco’s Cement 
Unit

2542

Shri Digvijay 2542

Grasim

Dharni Cement 2541

Lafarge

Raymond’s
Cement Unit

2544

Ultratech Narmada Cement 2542 Italcementi Zuari Cement 2544
Raasi Cement 2542
Shree Vishnu Cement 2542

Indorama 2548

Vishakai Cement 2541

India
Cements

Yerraguntla Cement 2541

Heidelberg
Cement

Mysore Cement 2549

ที่มา Indiabiznews, 2007

(2) ผลิตภัณฑปูนซีเมนต

ปูนซีเมนตที่ผลิตและจําหนายในอินเดียสามารถจําแนกไดเปนหลายประเภท ไดแก ปูนซีเมนต
ปอรตแลนดธรรมดา (Ordinary Portland Cement: OPC) มีสัดสวนการบริโภคมากที่สุดถึงรอยละ 70 ของ
ปริมาณการบริโภคทั้งหมด รองลงมา ไดแก ปูนซีเมนตปอรตแลนด Pozolona (Portland Pozolona 
Cement: PPC) และปูนซีเมนตปอรตแลนด PBFSC (Portland Blast Furnace Slag Cement: PBFSC) มี
สัดสวนการบริโภครอยละ 18 และรอยละ 10 ของปริมาณการบริโภคทั้งหมด ตามลําดับ ปูนซีเมนตชนิด
พิเศษที่ผลิตและจําหนายในอินเดีย อาทิ ปูนซีเมนตขาว (White Cement) ปูนซีเมนต OWC (Oil Well 
Cement) ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดแข็งเร็ว (Rapid Hardening Portland Cement) และปูนซีเมนตชนิด
กันน้ํา (Water Proof Cement) เปนตน (ตารางที่ 2.53)

(3) วัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต

อินเดียเปนประเทศที่อุดมไปดวยทรัพยากรแรที่หลากหลายมากกวา 80 ชนิด โดยมูลคารวมของ
ทรัพยากรแรที่ผลิตไดคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 3 ของ GDP ประกอบดวย แรพลังงานรอยละ 82 
แรโลหะรอยละ 8 และแรอโลหะรอยละ 10 ทรัพยากรแรที่เปนวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตมีทั้ง
แรโลหะและแรอโลหะ อาทิ แรเหล็ก ยิปซัม หินปูน เปนตน ซึ่งมีการผลิตเพิ่มขึ้นในแตละป โดยในป พ.ศ. 
2548 ปริมาณการผลิตแรเหล็กเทากับ 140 ลานตัน หินปูน 120 ลานตัน ยิปซัม 2.4 ลานตัน และหินชอลค 
0.12 ลานตัน (ตารางที่ 2.54)
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ตารางที่ 2.53 ประเภทของปูนซีเมนตที่ผลิตและจําหนายในประเทศอินเดีย

ประเภท สัดสวนการบริโภค
(รอยละ)

สวนประกอบ ลักษณะการใชงาน

ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ธรรมดา (OPC)

70 ปูนซีเมนตเม็ด 95% ยิปซัม 5%
และอื่นๆ

การตกแตงผนัง กําแพง และ
พ้ืน

ปูนซีเมนตปอรตแลนด
Pozolona

18 ปูนซีเมนตเม็ด 80% Pozolona
15% ยิปซัม 5%

การกอสรางบริเวณชายหาด
หนองน้ํา

ปูนซีเมนตปอรตแลนด
PBFSC

10 ปูนซีเมนตเม็ด 45% เศษแร
50% ยิปซัม 5%

การกอสรางเข่ือน และการ
กอสรางขนาดใหญ

ปูนซีเมนตขาว OPC ใชน้ํามันเชื้อเพลิงแทน
ถานหิน และใช iron oxide
ตํ่ากวา 0.4%

การตกแตงเพ่ือเพ่ิมความงาม
สําหรับเพดานและพ้ืน

ปูนซีเมนต OWC ปูนซีเมนตเม็ด และเพ่ิมสวน
ประกอบพิเศษเพ่ือปองกันการ
เกิดรู

การกอสรางบอน้ํามันหรือ
กาซธรรมชาติ

ปูนซีเมนตปอรตแลนด
ชนิดแข็งเร็ว

คลายคลึงกับ OPC และเพ่ิม
สวนประกอบพิเศษ

ปูนซีเมนตชนิดกันน้ํา

2

OPC และสวนประกอบของ
น้ํามันที่สามารถกันน้ําได

ที่มา: อางอิงจาก http://www.indiainfoline.com

ทั้งนี้ ปริมาณสํารองแรของอินเดียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 พบวา แรเหล็กชนิด Hematite มี
ปริมาณเทากับ 11,425 ลานตัน แรเหล็กชนิด Magnetite มีปริมาณเทากับ 10,682 ลานตัน ซึ่งพบมากใน
รัฐ Maharashtra Orissa Bihar และ Karnataka&Goa สวนแรยิปซัมพบมากในรัฐ Rajasthan โดยมีปริมาณ
สํารองเทากับ 1,243 ลานตัน ในขณะที่แหลงหินปูนมีกระจายในทุกภาคของประเทศ โดยมีปริมาณสํารอง
ประมาณ 170,459 ลานตันในป พ.ศ. 2543 (ตารางที่ 2.55)

ประกาศกระทรวงเหมืองแรภายใตพระราชบัญญัติเหมืองแรและแรป พ.ศ. 2500 ของอินเดีย
กําหนดใหมีการปรับอัตราคาภาคหลวงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 
2543 โดยกําหนดใหอัตราคาภาคหลวงของแรยิปซัมเทากับรอยละ 20 ของราคาขาย (on ad velorem 
basis: OAVB) อัตราคาภาคหลวงของแรเหล็กแตละชนิดประมาณ 3 - 24 รูปตอตัน และอัตราคาภาคหลวง
ของหินปูนแตละชนิดประมาณ 40 - 50 รูปตอตัน 17

                                           
17 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549
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ตารางที่ 2.54 ปริมาณการผลิตแรของประเทศอินเดีย ป พ.ศ. 2544-2548

ป พ.ศ.ชนิดแร หนวยวัด
2544 2545 2546 2547 2548

แรเหล็ก (Gross weight) พันตัน 79,200 86,400 99,100 120,600 140,000
หินชอลค เมตริกตัน 110,000 110,000 115,000 115,000 120,000
ดินเหนียว

- Ball clay เมตริกตัน 370,000 400,000 390,000 400,000 420,000
- Diaspore เมตริกตัน 13,000 12,000 12,000 11,000 11,000
- Fireclay เมตริกตัน 350,000 355,000 360,000 365,000 370,000

แรยิปซัม เมตริกตัน 2,250,000 2,300,000 2,300,000 2,350,000 2,400,000
ทราย

- Calcareous พันตัน 245 250 250 255 260
- Silica พันตัน 1,400 1,400 1,500 1,500 1,600
- อ่ืนๆ พันตัน 2,900 2,800 2,900 3,000 3,100

หินปูน พันตัน 110,000 115,000 120,000 125,000 120,000
ที่มา: U.S. Geological Survey, 2005c

ตารางที่ 2.55 ปริมาณสํารองแรของประเทศอินเดีย ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543

ชนิดแร หนวยวัด ปริมาณสํารอง
ปริมาณทรัพยากร

ท่ีเหลืออยู
รวมท้ังหมด

ดินเหนียว
- Ball clay พันตัน 24,895 44,378 69,273
- Chaina clay พันตัน 180,795 2,121,632 2,302,427
- Fireclay พันตัน 49,246 645,781 695,027

แรยิปซัม พันตัน 86,853 1,156,405 1,243,258
แรเหล็ก

- Hematite พันตัน 6,025,014 5,400,775 11,425,789
- Magnetite พันตัน 286,559 10,395,649 10,682,208

หินปูน ลานตัน 12,223 158,236 170,459
Quartz/silica sand พันตัน 625,576 2,283,986 2,909,562
ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2549

(4) เทคโนโลยี

การผลิตปูนซีเมนตในอินเดียในปจจุบันใชกระบวนการผลิตแบบแหงถึงรอยละ 95 ของปริมาณ
การผลิตทั้งหมดโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อชวยลดตนทุนการใชวัตถุดิบ อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของ
อินเดียมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีมาอยางตอเนื่องเพื่อชวยใหการบริหารตนทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมทั้งระบบการบริหารจัดการโรงงานที่ทันสมัยและการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อชวยลดอัตราการ
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จางงาน ผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญของอินเดียหลายรายจัดเปนบริษัทที่มีระบบการบริหารตนทุนที่มี
ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญของโลก หากพิจารณาความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัทในชวงป พ.ศ. 2546-2547 พบวา อัตรากําไรจากการดําเนินการ (Operating Profit 
Margin) ของบริษัทรายใหญของอินเดียใกลเคียงกับของบริษัทรายใหญของโลก โดยบริษัท Gujarat 
Ambuja ของอินเดียมีอัตรากําไรจากการดําเนินการมากที่สุดถึงรอยละ 33.9 รองลงมาไดแก บริษัท
ปูนซีเมนตรายใหญของโลก Cemex และ Holcim ตามลําดับ (รูปที่ 2.56)

ซ็นต

ที่ม

รูป

อิน
คน
บร
sug
จัด
คา
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กา
ดํา
เดีย
เปอรเรอยละ
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Lafarge Holcim Italcementi Heidelberg Cemex Madras
Cements

India
Cements

Gujarat
Ambuja

า: India Brand Equity Foundation, 2007

ที่ 2.56 เปรียบเทียบอัตรากําไรจากการดําเนินการของบริษัทปูนซีเมนตรายใหญของประเทศ
อินเดีย ป พ.ศ. 2546-2547

Gujarat Ambuja เปนบริษัทปูนซีเมนตที่มีสัดสวนตนทุนตํ่าที่สุดในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของ
เดีย โดยบริษัทมีการปรับปรุงโรงงานใหทันสมัย มีเตาเผาขนาดใหญ มีการนําเครื่องจักรมาใชแทน
งาน รวมทั้งมีการลดตนทุนพลังงานและเชื้อเพลิงเพื่อชวยควบคุมคาใชจายดานการผลิต นอกจากนี้ 
ิษัทยังสามารถลดตนทุนดานพลังงานโดยการลดปริมาณการใชถานหินและนําออยบด (crushed 
arcane) มาใชเปนวัตถุดิบแทน บริษัทจัดสงวิศวกรไปเรียนรูการดําเนินการดานเหมืองแรและการ
การโรงงานในประเทศญี่ปุนและออสเตรเลีย รวมทั้งริเริ่มระบบการขนสงปูนซีเมนตทางเรือเพื่อลดตนทุน
ขนสงสินคาโดยการสรางโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน อาทิ ทาเรือ สถานีขนสงสินคา ในปจจุบัน Gujarat 
buja มีสัดสวนการใชประโยชนกําลังการผลิต (capacity utilization) ประมาณรอยละ 100 อยางเต็มที่ 
รนําเทคโนโลยีมาชวยลดตนทุนในหลายดานของบริษัทสงผลใหบริษัทมีสัดสวนอัตรากําไรจากการ
เนินการคอนขางมาก ซึ่งหลายบริษัทในอินเดียสามารถทํากําไรโดยการลดตนทุนการผลิตในลักษณะ
วกัน
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 โครงสรางการนําเขาและสงออก

(1) การสงออก

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของอินเดียมีการสงออกมาอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2532 มีการ
สงออกประมาณ 1.24 แสนตัน และเพิ่มขึ้นเปน 1.76 ลานตันในป พ.ศ. 2537 หลังจากนั้น ในชวงป พ.ศ. 
2538-2539 ปริมาณการสงออกลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของป พ.ศ. 2537 แตชวงป พ.ศ. 2540-2547 ปริมาณ
การสงออกเพิ่มขึ้นจาก 1.78 ลานตันในป พ.ศ. 2540 เปน 7.28 ลานตันในป พ.ศ. 2547 ซึ่งอาจเกิดจาก
ปริมาณการบริโภคภายในประเทศที่ลดลง แตในป พ.ศ. 2548 ปริมาณการสงออกลดลงเหลือเพียง 5.64 
ลานตัน เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐาน (รูปที่ 2.57)
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อะลมูนิัสซีเมนต ซีเมนตเมด็
ไฮดรอลกิซีเมนตอ่ืนๆ ซีเมนตปอรตแลนด(ยกเวนสีขาว)
ซีเมนตปอรตแลนดขาว

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007

รูปที่ 2.57 ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตของประเทศอินเดีย ป พ.ศ. 2532-2548

อินเดียมีการสงออกปูนซีเมนตทั้ง 5 ประเภทหลัก ไดแก อะลูมินัสซีเมนต ซีเมนตเม็ด ไฮดรอลิก
ซีเมนตอื่นๆ ซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) และซีเมนตปอรตแลนดขาว แตปูนซีเมนตที่อินเดียสงออก
มากมี 2 ประเภทหลักคือ ซีเมนตเม็ด และซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) คดิเปนสัดสวนรอยละ 26.80 
และ 70.12 ของปริมาณการสงออกทั้งหมดในป พ.ศ. 2548 ตามลําดับ
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ประเทศคูคาที่สําคัญสําหรับการสงออกของอินเดียไดแก ประเทศเพื่อนบานใกลเคียง และประเทศ
ในแถบตะวันออกกลางเปนสวนใหญ ในป พ.ศ. 2534-2547 อินเดียสงออกซีเมนตเม็ดไปบังคลาเทศ
มากที่สุด โดยเฉพาะป พ.ศ. 2547 มีปริมาณถึง 1.06 ลานตัน แตในป พ.ศ. 2548 ตลาดสงออกหลักสําหรับ
ปูนซีเมนตเม็ดของอินเดียไดแก เนปาล โดยมีปริมาณการสงออกประมาณ 3.72 แสนตัน หรือรอยละ 24.68 
ของปริมาณการสงออกปูนซีเมนตเม็ดในป พ.ศ. 2548 รองลงมา ไดแก โมซัมบิค รอยละ 16.44 และ
บังคลาเทศ รอยละ 15.02 ตามลําดับ ในขณะที่ ปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) สงออกไปเนปาล
มากที่สุดในชวงป พ.ศ. 2532-2542 สงออกไปศรีลังกามากที่สุดในชวงป พ.ศ. 2543-2546 และสงออกไป
คูเวตมากที่สุดในป พ.ศ. 2547 แตในป พ.ศ. 2548 อินเดียสงออกปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) ไป
อิรักมากที่สุด โดยมีปริมาณการสงออกประมาณ 8.56 แสนตัน หรือรอยละ 21.66 ของปริมาณการสงออก
ปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) ในป พ.ศ. 2548 รองลงมา ไดแก คูเวต (รอยละ 17.79) และกาตาร 
(รอยละ 13.10) ตามลําดับ (รูปที่ 2.58)
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บังกลาเทศ

โมซัมบิค
, 16.44%

%

อิรัก, 6.98%

เนปาล, 24.68%
อ่ืนๆ, 28.74%

ซีเมนตปอรตแลนด(ยกเวนสีขาว)

เนปาล, 10.14%

ศรีลังกา,11.68%

คูเวต, 17.79%

อิรัก, 21.66%อ่ืนๆ, 25.63%

ที่มา: The

รูปที่ 2.58

(2

อ
โดยในป พ
ในป พ.ศ
ปูนซีเมนต
การนําเขา
นําเขาปูนซ

ก
ปูนซีเมนต
แตปูนซีเม
สีขาว) คิด
กาตาร, 8.14กาตาร, 8.14%
, 15.02%

 United Nations Statistical Division, 2007

สัดสวนการสงออกปูนซีเมนตของประเทศอินเดีย ป พ.ศ. 2548

) การนําเขา

ินเดียมีปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตคอนขางนอยเม่ือเทียบกับปริมาณกา
.ศ. 2532 มีปริมาณการนําเขาประมาณ 20,000 ตัน และลดลงเปน 830 ต

. 2537 ปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นเปน 1,030 ตัน หลังจากน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงป พ.ศ. 2544 มีปริมาณการนําเขามากที่สุดประมาณ
ปูนซีเมนตเม็ดเปนสวนใหญ และในป พ.ศ. 2548 มีปริมาณการนําเขาประ
ีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) เปนสวนใหญ (รูปที่ 2.59)

ารนําเขาปูนซีเมนตของอินเดียจําแนกไดเปน 5 ประเภทหลัก ไดแ
เม็ด ไฮดรอลิกซีเมนตอื่นๆ ปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) และซ
นตที่อินเดียนําเขามากมี 2 ประเภทหลักคือ ปูนซีเมนตเม็ด และปูนซีเมน
เปนสัดสวนรอยละ 21.77 และ 62.13 ของปริมาณการนําเขาทั้งหมดในป พ
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อะลมูนิัสซีเมนต ซีเมนตเมด็
ไฮดรอลกิซีเมนตอ่ืนๆ ซีเมนตปอรตแลนด(ยกเวนสีขาว)
ซีเมนตปอรตแลนดขาว

ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.59 ปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตของประเทศอินเดีย ป พ.ศ. 2532-2548

ปูนซีเมนตที่มีการนําเขามากที่สุดในป พ.ศ. 2532 ไดแก ไฮดรอลิกซีเมนตอื่นๆ ประมาณ 15,810 
ตัน โดยนําเขาจากญี่ปุนเปนสวนใหญ แตนับจากป พ.ศ. 2533 เปนตนมา อินเดียนําเขาปูนซีเมนตประเภท
ซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) และซีเมนตเม็ดเปนหลัก โดยอินเดียนําเขาปูนซีเมนตเม็ดจาก
สหราชอาณาจักรเปนหลักในชวงป พ.ศ. 2537-2541 และนําเขาจากซาอุดิอาระเบียและอินโดนีเซียเปน
สวนใหญในป พ.ศ. 2544 สวนป พ.ศ. 2548 อินเดียนําเขาปูนซีเมนตเม็ดประมาณ 4,540 ตัน โดยนําเขา
จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพียงประเทศเดียว สวนปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) นําเขาจาก
สหราชอาณาจักรเปนหลักในชวงป พ.ศ. 2532-2544 และตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา นําเขาจาก
บังคลาเทศเปนหลัก โดยในป พ.ศ. 2548 อินเดียนําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) ทั้งหมด 
12,950 ตัน โดยนําเขาจากบังคลาเทศประมาณ 8,490 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 65.66 ของปริมาณการ
นําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) ป พ.ศ. 2548 รองลงมา ไดแก ภูฐาน จีน และสหรัฐอเมริกา 
ตามลําดับ (รูปที่ 2.60)
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ที่มา: The United Nations Statistical Division, 2007

รูปที่ 2.60 สัดสวนการนําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว) ขอ
ป พ.ศ. 2548

 นโยบายการแขงขันและราคา

รัฐบาลอินเดียไมมีนโยบายกีดกันการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ใน
สามารถลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment) ไดอยางเต็มที่ใน
เหมืองแรในอินเดีย นอกจากนี้ นโยบายการสงออกและนโยบายของแตละรัฐ
ปูนซีเมนตในประเทศ อาทิ ผูสงออกสามารถขอคืนภาษีนําเขาวัตถุดิบประ
รอยละ 20 ของมูลคาการนําเขา และนโยบายของแตละรัฐสวนใหญกําหนดให
หรือโอนภาษีขายเพื่อเปนการดึงดูดการลงทุน

อยางไรก็ตาม อินเดียมีนโยบายการควบคุมราคาและการจัดจําหนา
Distribution Controls) มาตั้งแตชวงป พ.ศ. 2483-2524 และมีนโยบายผ
(Partial Decontrol) ในชวงป พ.ศ. 2525-2531 จนกระทั่งไมมีการควบคุมราค
Decontrol) ในป พ.ศ. 2532 เปนตนมา ถึงแมอินเดียจะยกเลิกนโยบายการคว
ราคาของวัตถุดิบและคาใชจายตางๆ อาทิ ถานหิน หินปูน อัตราภาษี อัตรา
ทางรถไฟ และคาระวางสินคา ถูกควบคุมหรือกําหนดโดยรัฐบาลทั้งสิ้น ราค
แตกตางกันในแตละรัฐขึ้นอยูกับระยะทางการขนสง โดยในปจจุบัน ราคาขายป
บังกลาเทศ
, 65.6%
บังคลาเทศ,

65.6%
งประเทศอินเดีย

ปจจุบัน นักลงทุนตางชาติ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตและ
มีสวนชวยสนับสนุนการผลิต
เภทถานหินและน้ํามันเตาถึง
ผูประกอบการสามารถขอคืน

ยปูนซีเมนต (Price and 
อนปรนการควบคุมบางสวน 
าและการจัดจําหนาย (Total 
บคุมราคาปูนซีเมนตแลว แต
คาภาคหลวง อัตราคาขนสง
าขายปูนซีเมนตในอินเดียจะ
ูนซีเมนตตอถุง 50 กิโลกรัม 
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ใน Chennai เทากับ 250-255 รูป ใน Bangalore เทากับ 270-275 รูป ใน Kerala เทากับ 255 รูป และใน 
Hyderabad เทากับ 225-235 รูป18

ปจจุบัน บริษัทปูนซีเมนตตางชาติเขามาลงทุนในอินเดียเปนจํานวนมากโดยเฉพาะบริษัท
ปูนซีเมนตรายใหญของโลกที่เขามาลงทุนถึง 4 ใน 5 รายในอินเดีย ผลจากการที่บริษัทปูนซีเมนตตางชาติ
เขามาถือหุนในบริษัทปูนซีเมนตในประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของอินเดียถูกควบคุมหรือบริหาร
จัดการโดยบริษัทปูนซีเมนตตางชาติ แตเนื่องจากผูประกอบการตางชาติเขามาลงทุนในประเทศหลายราย 
กอปรกับในปจจุบันอินเดียยกเลิกนโยบายการควบคุมราคาและการจัดจําหนายแลวทําใหตลาดปูนซีเมนต
ในอินเดียมีการแขงขันคอนขางสูงและไมมีแนวโนมการผูกขาดตลาดโดยผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
จะเห็นไดจากสัดสวนการผลิตของผูประกอบการรายใหญสุดมีเพียงรอยละ 12.62 ในขณะที่ผูประกอบการ
รายใหญ 3 รายแรกมีอัตราการกระจุกตัวประมาณรอยละ 33 และผูประกอบการรายใหญ 5 รายแรกมีอัตรา
การกระจุกตัวประมาณรอยละ 50 หรือกึ่งหนึ่งของสวนแบงตลาดทั้งหมด (รูปที่ 2.55)

อยางไรก็ตาม การที่ผูประกอบการสวนใหญอยูภายใตการควบคุมของบริษัทตางชาติอาจสงผลให
เกิดการตกลงราคาขายรวมกันในประเทศ นอกจากนี้ การที่บริษัทตางชาติมีสาขาอยูในประเทศเพื่อนบาน
ในแถบภูมิภาคอาเซียน บริษัทเหลานี้อาจกําหนดราคาขายใหใกลเคียงกันในแตละประเทศ ทําใหผูผลิตใน
ประเทศไมมีแรงจูงใจในการสงออกและนําเขา ซึ่งจะสงผลดีใหกับบริษัทตางชาติเนื่องจากไมมีคูแขงดาน
ราคา ทําใหบริษัทตางชาติสามารถควบคุมราคาขายในประเทศไดอยางเต็มที่

5) ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนามไดมีนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งแรก (DOI MOI) เมื่อป พ.ศ. 2523 
นโยบายหลักที่สําคัญ คือ การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะในภาค
อุตสาหกรรม รวมถึงการเปดเสรีทางการคาเพื่อกระตุนการลงทุนจากภาคเอกชนและนักลงทุนตางชาติ 
จะเห็นไดวา ภายในชวงระยะเวลา 10 ป หลังจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโดยรวมของเวียดนามได
ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากโดยมีอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 7 ตอป โดยภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโต
สูงถึงรอยละ 20 อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมการเหมืองแรซึ่งผลิตวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรม
ตอเนื่องอื่นๆ ยังมีขนาดเล็กและขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเทาที่ควร สงผลใหปริมาณการผลิต
ไมเพียงพอกับความตองการบริโภคในขณะนั้น (Kuo, 1995)

สถานการณขาดแคลนปูนซีเมนตดังกลาว ทําใหรัฐพยายามดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุน
ในประเทศเวียดนาม โดยปรับปรุงกฎหมายใหมีความยืดหยุนและเอื้อกับการลงทุน สงผลให
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของประเทศเวียดนามมีการเติบโตและขยายตัวอยางมาก มีการขยายกําลังการผลิต
เพื่อตอบสนองความตองการภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

การศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของเวียดนามในสวนนี้จะแสดงใหเห็นภาพรวมของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของเวียดนามซึ่งครอบคลุมถึงโครงสรางอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยี  
โครงสรางการนําเขาและสงออก และนโยบายการแขงขันและราคา เปนตน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

                                           
18 อางอิงจาก http://www.indiainfoline.com/company/discorpnews.asp?storyId=6225005014&lmn=4&tbl=news.
   (22 August 2007)
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 ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศ

อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตของประเทศเวียดนาม ผลิตเพื่อใชบริโภคภายในประเทศเปนหลัก 
ปริมาณการผลิตยังไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจผานโครงการตางๆ อาทิ การกอสรางโครงสรางพื้นฐานของรัฐ โครงการ
ลงทุนของภาคเอกชนในการกอสรางที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน และการขยายตัวของเมือง เปนตน ในป 
พ.ศ. 2538 ความตองการใชปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นถึง 9 ลานตัน ขณะที่ศักยภาพในการผลิตในชวงเวลา
ดังกลาวมีเพียง 5.8 ลานตันเทานั้น (ตารางที่ 2.56) การขาดแคลนปูนซีเมนตทําใหราคาซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น
ถึง 2 เทาตัว และมีการซื้อขายในตลาดมืด การเพิ่มกําลังการผลิตทําไดยากเนื่องจากชวงเวลาดังกลาว
โรงงานที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลใหผลิตปูนซีเมนตอยูระหวางการวางแผนงานและบางโรงงานอยูระหวาง
การกอสราง (Kuo, 1995)

ตารางที่ 2.56 การผลิตและการบริโภคปูนซีเมนตของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2533-2558

การผลิต การบริโภค
ป พ.ศ. ปริมาณการผลิต

(ลานตัน)
อัตราการเติบโต

(รอยละ)
ปริมาณการบริโภค

(ลานตัน)
อัตราการเติบโต

(รอยละ)
2533 2.5 n.a. n.a. n.a.
2534 3.0 20.0 n.a. n.a.
2535 5.0 66.7 n.a. n.a.
2536 6.5 30.0 n.a. n.a.
2537 7.2 10.8 n.a. n.a.
2538 5.8 -19.1 9.0 n.a.
2539 6.6 13.0 7.9 -12.2
2540 8.0 21.8 8.7 10.0
2541 9.4 17.1 9.6 10.0
2542 10.5 11.7 12.0 25.5
2543 13.3 26.8 12.5 4.2
2544 16.1 20.9 16.7 33.4
2545 19.5 21.2 20.0 20.0
2546 23.2 19.5 23.6 18.0
2547 25.3 8.8 25.7 8.9
2548 29.0 14.5 29.5 14.8
2549 - - 30.0 1.7
2553 - - 46.8e -
2558 - - 62.5 e -
2563 - - 70.0 e -

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (ป พ.ศ. 2540-2548) 18.0 - 16.1
หมายเหตุ: e ประมาณการโดย Ministry of Construction, Vietnam
ที่มา: อางอิงจาก http:// www.vietnampanorama.com

http://www.vietnampanorama.com/
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จากตารางที่ 2.56 แมการผลิตปูนซีเมนตในแตละปจะมีอัตราการเติบโตสูง แตปริมาณการบริโภค
มีอัตราสูงดวยเชนกัน โดยการผลิตและการบริโภคมีอัตราเติบโตเฉล่ียระหวางป พ.ศ. 2540-2548 เทากับ
รอยละ 18.0 และ 16.1 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การผลิตและการบริโภคเริ่มมีความสมดุลมากขึ้น
ความพยายามของรัฐบาลในการสงเสริมขยายกําลังการผลิตโดยการรวมทุนกับบริษัทตางชาติทําให
ปริมาณการผลิตในป พ.ศ. 2548 เพิ่มขึ้นไปถึง 29.0 ลานตัน โดยทุกโรงงานผลิตเต็มกําลังการผลิต ขณะที่
ปริมาณการบริโภคภายในประเทศเทากับ 29.5 ลานตัน จากการพยากรณคาดวาอัตราการบริโภคภายใน
ประเทศจะมีอัตราเพิ่มขึ้นไปถึง 46.8 ลานตัน ในป พ.ศ. 2553 และอาจขึ้นไปถึง 70.0 ลานตันในป 
พ.ศ. 2563

 โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิต

(1) ผูประกอบการ

ปจจุบันผูผลิตปูนซีเมนตของเวียดนามประกอบดวย 4 บริษัทใหญ ไดแก (1) บริษัท Vietnam 
National Cement Corp (VNCC) (2) บริษัท Morning Star Cement Ltd (3) บริษัท Nighi Son Cement 
Corp. และ (4) บริษัท Chinfong Hai Phong Cement Corp. และบริษัทเอกชนทองถิ่น 10 แหง สําหรับ
VNCC รัฐบาลถือหุนทั้งหมด และ VNCC ยังกํากับดูแลบริษัทลูกอีก 6 แหง เมื่อรวมกําลังการผลิตของ
VNCC และบริษัทลูกแลวพบวามีกําลังการผลิตรวมสูงสุดถึง 18 ลานตันตอป สําหรับบริษัทตางชาติที่
เขามาลงทุนทั้ง 3 บริษัทมาจากประเทศสวิสเซอรแลนด ญี่ปุน และไตหวัน กําลังการผลิตรวม 6 ลานตัน
ตอป หากพิจารณาสวนแบงตลาดภายในประเทศ พบวา VNCC ครองสวนแบงตลาดสูงสุดถึงรอยละ 50 
ขณะที่บริษัทตางชาติทั้ง 3 แหงมีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ 27 ของยอดขายในประเทศ (ตารางที่ 2.57)

ตารางที่ 2.57 สวนแบงตลาดและสัดสวนผูถือหุนของผูประกอบการปูนซีเมนต
ประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2548

บริษัท สัดสวนผูถือหุน
สวนแบงตลาด

(รอยละ)
กําลังการผลิต
ตอป (ลานตัน)

Vietnam National Cement
Corp. (VNCC)

100% state-owned 50 18.0

Morning Star Cement Ltd. 1.Holcim Group of Swizerland, 65%
2.Vietnam National Cement Corp., 35%

2.4

Nighi Son Cement Corp. 1. Taiheiyo Cement Corp., 45.5%
2. Mitsubishi Materials Crop, of Japan, 19.5%
3.Vietnam National Cement Corp., 35%

2.2

Chinfong Hai Phong Cement
Corp.

1. Chingfong Group of Taiwan, 70%
2. Hai Phong Municipal Government, 15.6%
3.Vietnam National Cement Corp., 14.5%

27

1.4

Local or Private Cement
Companies (10 companies)

- n.a. 1.0

ที่มา: Vietnam Cement Association, 2006
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เวียดนามมีโรงงานผลิตปูนซีเมนตทั้งหมด 70 โรง (VCCI, 2006) โดยตั้งกระจายอยูทุกภูมิภาคใน
พื้นที่ที่ใกลกับแหลงแรวัตถุดิบที่สําคัญ โดยภาคเหนือต้ังอยูที่เมืองไฮฟง (Hai Phong) ฮานอย (Ha noi) 
ภาคใตอยูที่จังหวัดเคียนเกียง (Kien Giang) ฮอนชอง (Hon Chong) และตอนกลางของประเทศที่จังหวัด
ทานหัว (Thanh Hoa) ซึ่งสวนมากเปนฐานการผลิตสําคัญของ VNCC (รูปที่ 2.61)

 

หมายเหตุ:     หมายถึง ที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตของประเทศเวียดนาม ป พ.ศ. 2548
รูปที่ 2.61 ที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตของประเทศเวียดนาม
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(2) ผลิตภัณฑปูนซีเมนต

ผลิตภัณฑปูนซีเมนตของเวียดนาม ประกอบดวย 2 ประเภทหลัก คือ ปูนซีเมนตปอรตแลนด และ
ปูนซีเมนตเม็ด โดยปูนซีเมนตปอรตแลนดจะมีลักษณะหลากหลายเชนเดียวกับผลิตภัณฑของประเทศอื่นๆ 
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตถูกพัฒนาและนําเขามาจากบริษัทแม (ตารางที่ 2.58) และการผลิต
ปูนซีเมนตของบริษัทใหญมีหลายประเภท แตมักผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทธรรมดาในสัดสวน
สูงสุด เชน การผลิตของบริษัท Morning Star Cement มีสัดสวนการผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดาถึง
รอยละ 90 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของบริษัท (อางอิงจาก http://www.holcim.com/vn)

ตารางที่ 2.58 ตัวอยางผลิตภัณฑปูนซีเมนตของประเทศเวียดนาม

ประเภทปูนซีเมนต ลักษณะการใชงาน
1. ปูนซีเมนตปอรตแลนด 　
   - ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา
      (Ordinary Portland, Type : 1)

- การกอสรางทั่วไป

   - ปูนซีเมนตปอรตแลนดใหกําลังอัดสูงเร็ว
(High Early Strength Cement , Type 3)

- เหมาะสําหรับงานคอนกรีตสําหรับการสราง
สะพานและอาคารสูง

   - ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทเกิดความรอนต่ํา
(Low Heat Portland Cement, Type 4)

- เหมาะสําหรับงานที่ตองการใหเกิดความรอนต่ํา
หรืองานกอสรางที่มีการเทคอนกรีตตอเนื่อง
คราวละมากๆ เชน การสรางเขื่อน

    -ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภททนซัลเฟตสูง
(Sulphate Resisting Portland Cement, Type 5)

- เหมาะสําหรับงานโครงสรางที่ตองสัมผัสกับเกลือ 
ซัลเฟตอยางรุนแรง

    -ปูนซีเมนตปอรตแลนดผสม (Portland Blended Cement) -  เหมาะสําหรับงานสําเร็จรูป

2. ปูนซีเมนตเม็ด -

ที่มา: อางอิงจาก http://www.holcim.com และ http://www.nghison.com

(3) วัตถุดิบ

ประเทศเวียดนามมีทรัพยากรแรที่เปนวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนตหลายชนิดดวยกัน คือ หินปูน 
ดินเหนียว ยิปซัม และแรเหล็ก พื้นที่ที่มีหินปูนอยูจํานวนมากไดแกบริเวณภาคใต ภาคเหนือและพื้นที่
ตอนกลางของประเทศซึ่งเปนที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตในปจจุบัน ปริมาณการผลิตหินปูนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. 2541 ปริมาณการผลิตเทากับ 18,000 พันตัน หลังจากนั้นไมพบรายงานการผลิต 
การสงเสริมการพัฒนาเหมืองแรของรัฐบาลเวียดนามซึ่งเปดโอกาสใหชาวตางชาติเขามาลงทุน ทําให
ปริมาณการขุดพบแรและวัตถุดิบตางๆ เพิ่มมากขึ้น จากการรายงานของบริษัทผูผลิตปูนรายใหญ เชน
บริษัท Nghi son บริษัท Morning Star มีปริมาณหินปูนสํารองที่สามารถขุดขึ้นมาใชไดอยางเพียงพอ โดย
Nghi son สามารถผลิตหินปูนไดปละ 2.3 ลานตัน (อางอิงจาก http://www.nghison.com)

สําหรับวัตถุดิบอื่น เชน ดินเหนียวและแรเหล็ก ปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น สวนปริมาณการผลิต
ยิปซัมปริมาณการผลิตไมมากนัก หลังจากป พ.ศ. 2540 ไมมีรายงานการผลิต สอดคลองกับรายงานของ
บริษัท Morning Star ที่วามีการนําเขายิปซัมจากประเทศไทย (ตารางที่ 2.59)

http://www.holcim.com/vn
http://www.holcim.com/
http://www.nghison.com/
http://www.nghison.com/
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ตารางที่ 2.59 ปริมาณการผลิตแรและวัตถุดิบสําหรับผลิตปูนซีเมนตของประเทศเวียดนาม
ป พ.ศ. 2537-2548

หนวย: พันตัน
ป พ.ศ.

ประเภท
2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548

หินปูน 6,700 15,400 16,500 17,500 18,000 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ดินเหนียว n.a. n.a. n.a. n.a. 190 200 520 600 600 650 650 650

ยิปซัม 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0

แรเหล็ก n.a. n.a. n.a. n.a. 306 300 300 400 430 540 650 700

ที่มา: Vietnam's General Statistical Office, 2006

(4) เทคโนโลยี

โรงงานผลิตปูนซีเมนตของเวียดนามรายใหญยังมีกระบวนการผลิตทั้งแบบเปยก (Wet Process) 
และแบบแหง (Dry Process) แนวโนมการผลิตแบบเปยกจะลดนอยลงและแทนที่ดวยการผลิตแบบแหง
และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ไดจากบริษัทตางชาติที่เขามารวมทุน เชน บริษัท Nghi Son ปจจุบัน
เทคโนโลยีที่ใชในการเผาปูนใชระบบ SP (Suspension Preheater Kiln) อยางไรก็ตาม คาดวามีโรงงาน
ปูนซีเมนตขนาดเล็กที่มีระบบการผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพมากถึง 55 โรง หรือคิดเปนรอยละ 78.6 ของ
จํานวนโรงงานทั้งหมด (UNIDO, 2002.)

อยางไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนามมีแผนใหโรงงานขนาดเล็ก (ซึ่งปจจุบันมีปริมาณการผลิตเพียง 2-3 
ลานตันตอป หรือตํ่ากวารอยละ 10 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด) ที่มีเทคโนโลยีการผลิตแบบเกาให
ปรับปรุงมาใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยขึ้นเพื่อประหยัดพลังงานและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดย
เปลี่ยนจากการใชหมอเผาแบบแนวตั้ง (Blast Furnace Technology หรือ Vertical Kiln) เปนใชหมอเผา
แบบหมุน (Reverse Furnace Technology หรือ Rotary Kiln) เปนตน

 โครงสรางการนําเขาและสงออก

การนําเขาและสงออกผลิตภัณฑปูนซีเมนตของประเทศเวียดนามไมพบการรายงานสถิติที่ชัดเจน 
จากหนวยงานภายในประเทศและไมมีการรายงานไปยังฝายสถิติของ UNSD ดังนั้นการรวบรวมสถิติ 
ดังกลาว การสงออกจึงรวบรวมจากปริมาณการนําเขาปูนซีเมนตของประเทศตางๆ จากเวียดนาม สวน 
การนําเขารวบรวมจากปริมาณการสงออกปูนซีเมนตของประเทศตางๆ ไปยังประเทศเวียดนาม ดังตอไปนี้

(1) การนําเขา

แมวาภาครัฐไดสนับสนุนกิจการทําเหมืองแรและเปดโอกาสใหผูผลิตปูนซีเมนตตางชาติรายใหญ
เขามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้แลวก็ตาม แตเนื่องจากในระยะแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตนั้น
ตองใชเงินลงทุนสูงและจําเปนตองใชเวลาในการสํารวจและขุดเจาะคนหาแหลงวัตถุดิบเพื่อปอน
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต การกอสรางโรงงานผลิตปูนซีเมนตยังไมสมบูรณ กอปรกับความตองการบริโภค
ปูนซีเมนตในประเทศไดขยายตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้น การผลิตเพื่อปอนตลาดภายในประเทศในระยะตนๆ 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงไมเพียงพอกับความตองการบริโภคปูนซีเมนตภายในประเทศ จึงทําให
เวียดนามนําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนดจากตางประเทศคอนขางสูงในชวงที่ผานมา

จากรูปที่ 2.62 จะเห็นไดวา การนําเขาในชวงแรกระหวางป พ.ศ. 2531-2543 เปนการนําเขา
ปูนซีเมนตปอรตแลนด และปูนซีเมนตเม็ดในสัดสวนใกลเคียงกัน หลังจากนั้นการนําเขาปูนซีเมนตเม็ด
เพิ่มขึ้นจาก 1,360 พันตัน ในป พ.ศ. 2544 เปน 4,305 พันตัน ในป พ.ศ. 2548 โดยเวียดนามนําเขาจาก
ไทยในสัดสวนสูงสุดถึงรอยละ 86.23 และนําเขาจากจีนรอยละ 9.51 ของปริมาณการนําเขาทั้งหมด
(รูปที่ 2.63)
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ปริมาณ (พันตัน)

อะลูมินัสซีเมนต ซีเมนตเม็ด
ไฮดรอลิกซีเมนตอื่น ๆ ซีเมนตปอรตแลนด (ยกเวนสีขาว)
ซีเมนตปอรตแลนดขาว

ที่มา: The United Nation Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.62 การนําเขาปูนซีเมนตของประเทศเวียดนาม จําแนกตามผลิตภัณฑ ป พ.ศ. 2531-2548



บทที่ 2 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย 141

ไทย, 87%

จีน, 9%

จีน สิงคโปร เกาหลีใต ไทย ฟลิปปนส
ญี่ปุน อนิโดนีเซีย มาเลเซีย อืน่ๆ

ที่มา: The United Nation Statistical Division, 2007

รูปที่ 2.63 การนําเขาปูนซีเมนตของประเทศเวียดนามจากตลาดเอเชีย ป พ.ศ. 2548

(2) การสงออก

เนื่องจากความตองการใชปูนซีเมนตในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นการสงออก
ปูนซีเมนตยังไมใชเปาหมายหลักของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของเวียดนามในขณะนี้ โดยพิจารณาจาก
ปริมาณการสงออกยังมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับการสงออกของประเทศในภูมิภาคเดียวกัน การสงออก
มักเปนชวงที่การบริโภคในประเทศอาจลดลงในเวลาสั้น ๆ เทานั้น (ตารางที่ 2.60)

ตารางที่ 2.60 การสงออกปูนซีเมนตของประเทศเวียดนาม จําแนกตามผลิตภัณฑ
ระหวางป พ.ศ. 2544-2548

หนวย: ตัน
ป พ.ศ.

ประเภทปูนซีเมนต
2544 2545 2546 2547 2548

อะลูมินัสซีเมนต n.a. n.a. n.a. n.a. 32.0
ปูนซีเมนตเม็ด n.a. 0.3 150.2 543.1 576.0
ไฮดรอลิกซีเมนตอ่ืนๆ 39.0 22.0 200.8 0.4 0.0
ปูนซีเมนตปอรตแลนด 20.0 n.a. 1,157.1 n.a. 0.1
ปูนซีเมนตขาว n.a. n.a. 0.0 462.5 138.0

ที่มา: The United Nation Statistical Division, 2007
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 นโยบายการแขงขันและราคา

นโยบายเปดประเทศของเวียดนามโดยมุงหวังดึงเงินลงทุนจากตางประเทศเพื่อกระตุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เปนการเปดโอกาสใหมีการลงทุนจากบริษัทตางชาติขนาดใหญในเวียดนามโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตซึ่งตองใช เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง รัฐบาลเวียดนามพยายามปรับ
กฎระเบียบเพื่อใหเกิดความยึดหยุนในการลงทุนมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 2539 รัฐบาลเวียดนามไดปรับปรุง
กฎหมายการทําเหมืองแรใหมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหกับนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ ซึ่งกฎหมายดังกลาว
อนุญาตใหบริษัทตางชาติสามารถเปนเจาของกิจการการทําเหมืองแรในประเทศเวียดนามไดเต็มรอย 
เปอรเซ็นต หรือรวมลงทุนกับผูประกอบการทองถิ่นไดตามเงื่อนไขที่มีความยึดหยุนมากขึ้น

แมวารัฐบาลเวียดนามจะเปดโอกาสใหบริษัทตางชาติเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตได 
แตเปนที่นาสังเกตวา รัฐบาลมักจะเขาไปเปนผูถือหุนในบริษัทนั้นๆ ดวยเชนกัน ตารางที่ 2.57 ชี้ใหเห็นวา 
VNCC ซึ่งรัฐบาลเวียดนามถือหุนทั้งหมดไดเขาไปถือหุนในบริษัท Morning Star Cement และบริษัท 
Ngihson Cement ถึงรอยละ 35 และถือหุนบริษัท Chinfong Hai Phong Cement อีกรอยละ 14.44 ตาม
ลําดับ จึงทําใหมองไดวา อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในเวียดนามยังคงถูกควบคุมดูแลโดยรัฐบาลอยางใกลชิด

ปจจุบัน อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของเวียดนามจึงจัดไดวามีลักษณะเปนตลาดกึ่งผูกขาด 
(Oligopoly market) หรือตลาดที่มีผูแขงขันนอยราย พิจารณาไดจาก 2 ปจจัย คือ (1) อํานาจเหนือตลาด
ซึ่งดูไดจากสวนแบงตลาดของผูผลิตและการกําหนดราคา และ (2) ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเวียดนามมี
ผูผลิตรายใหญ 4 ราย ซึ่งผูผลิตรายใหญมีสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 50 และเมื่อพิจารณาการกระจุกตัว
จากสวนแบงตลาดของบริษัทใหญ 4 รายนี้รวมกันมีสัดสวนถึงรอยละ 77

ราคาซีเมนตของเวียดนามไมจัดอยูในรายการสินคาที่ถูกควบคุมโดยภาครัฐ ผูผลิตทุกรายมีอิสระ
ในการปรับราคาใหเหมาะสมกับสถานการณทางการตลาดได ยกเวนกรณีที่รัฐบาลตองการใชมาตรการใน
สรางเสถียรภาพราคา (Vietnam Cement Association, 2006.) อยางไรก็ตาม กรณีที่ผูผลิตตองการตอรอง
กับภาครัฐเพื่อขอขึ้นราคารวมถึงการตอรองกับผูผลิตในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน สมาคม
ถานหิน บริษัท VNCC จะเปนหลักในการเจรจา เปนตน

6) ประเทศเกาหลีใต

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของเกาหลีใตไดรับการพัฒนาขึ้นโดยมีการกอต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนต
สําเร็จเปนแหงแรกเมื่อป พ.ศ. 2462 ใกลๆ เมืองเปยงยางซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศเกาหลีเหนือใน
ปจจุบัน แตโรงงานผลิตปูนซีเมนตสวนใหญที่ถูกจัดต้ังขึ้นในขณะนั้นมักอยูในเขตพื้นที่ของประเทศเกาหลี
เหนือ ดังนั้น ภายหลังจากที่เกิดการแบงแยกดินแดนออกเปนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ทําใหเหลือโรงงาน
ผลิตปูนซีเมนตเพียงแหงเดียวอยูในเขตพื้นที่ของประเทศเกาหลีใต อยางไรก็ตาม เนื่องจากภาครัฐดําเนิน
นโยบายเรงพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานอยางเชนอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตเริ่มขยายตัวมากขึ้น โดยในเวลาตอมา มีผูประกอบการผลิตปูนซีเมนตรายใหมเกิดขึ้นหลายราย 
เชน Ssangyong, Hanil, และ Hyundai Cement กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2507 ตามดวย Asia Cement กอต้ัง
ในป พ.ศ. 2509 และ Sung Shun Cement กอต้ังในป พ.ศ. 2512 สงผลใหผูประกอบการทั้งหมดมีกําลัง
การผลิตปูนซีเมนตรวมกันไดสูงถึง 7 ลานตันในป พ.ศ. 2514 และปจจุบันในป พ.ศ. 2549 ประเทศ
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เกาหลีใตสามารถผลิตปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นเปน 47.2 ลานตัน (ตามสถิติของ Korea Cement Industrial 
Association) ซึ่งนับไดวาเปนประเทศผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญอันดับที่ 6 ของโลก นอกจากนั้น ในปจจุบัน
บริษัทปูนซีเมนตรายใหญของโลกหลายรายไดเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของเกาหลีใต จึงเปน
ที่นาสนใจวา การลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้จะสงผลใหการแขงขันในภูมิภาคเอเชียนี้รุนแรงมากขึ้นหรือไม ดงันั้น
เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายสําหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนตตอไป การศึกษาสวนนี้จึงวิเคราะห
ประเด็นตางๆ ครอบคลุมโครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของเกาหลีใต การผลิต สถานการณการคา
ระหวางประเทศ และนโยบายการแขงขันและราคา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 ภาพรวมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศเกาหลีใตระหวางป พ.ศ. 2540-2548 เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจน 2 ครั้ง (รูปที่ 2.64) ดวยสาเหตุ 2 ประการ ประการที่หนึ่งสืบเนื่องจากผลกระทบลูกโซอันเกิดจาก
วิกฤตการณทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประการที่สองเกิดจากนโยบายของรัฐโดย
ตรงที่ตองการชะลอความรอนแรงในภาคอสังหาริมทรัพย สําหรับกรณีแรกนั้น ความตองการใชปูนซีเมนต
ในประเทศลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากเศรษฐกิจของเกาหลีใตไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงิน
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย โดยปริมาณการใชปูนซีเมนตลดลงจาก 61.8 ลานตันในป พ.ศ. 2540 เหลือ 
44.6 ลานตันในป พ.ศ. 2541 แตก็ฟนตัวดีขึ้นตอเนื่องจนกระทั่งการบริโภคปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 58.3 
ลานตันในป พ.ศ. 2546 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ตลอดจนราคาที่อยูอาศัยปรับตัวสูงขึ้นมาก ทําใหรัฐบาลวิตกถึงปญหาฟองสบูในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ดังนั้น ในปเดียวกันนี้ รัฐบาลจึงไดออกมาตรการตางๆ เพื่อชะลอการขยายตัวและลดความรอนแรงของ
ภาคอสังหาริมทรัพย เชน ปรับลดอัตราสวนของสินเชื่อตอราคาบานจากรอยละ 60 เปนรอยละ 40 ใน
เขตเมือง เรียกเก็บภาษีสําหรับการถือครองอสังหาริมทรัพยที่อัตรารอยละ 4 เรียกเก็บภาษีจากกําไรในการ
เปนเจาของบานมากกวาหนึ่งหลังที่อัตราขั้นตํ่ารอยละ 50 เปนตน ดวยสาเหตุดังกลาว จึงทําใหความ
ตองการปูนซีเมนตของภาคเอกชนเพื่อใชกอสรางที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชยลดลงอีกครั้งหนึ่งในรอบ
ระยะเวลาเพียง 8 ป โดยมาอยูที่ระดับ 46.3 ลานตันในป พ.ศ. 2548

นอกจากนั้น ปูนซีเมนตที่ผลิตไดภายในประเทศสวนใหญเปนการผลิตเพื่อใชบริโภคภายใน
ประเทศเปนหลัก คิดเปนสัดสวนสูงถึงประมาณรอยละ 96 ของปริมาณปูนซีเมนตที่ผลิตไดทั้งหมด โดยจะมี
บางบางปที่การผลิตปูนซีเมนตภายในประเทศไมเพียงพอสําหรับใชภายในประเทศ ดังนั้นจึงจําเปนตอง
นําเขาปูนซีเมนตจากตางประเทศเขามาทดแทน จะเห็นไดวา ปริมาณการบริโภคปูนซีเมนตตอประชากรมี
แนวโนมลดลง จากเดิมในป พ.ศ. 2540 ประชากรหนึ่งคนมีความตองการใชปูนซีเมนตเฉลี่ยสูงถึง 1,343 
กิโลกรัมตอคนตอป แตลดลงมาอยูที่ 979 กิโลกรัมตอคนตอปในป พ.ศ. 2548 ซึ่งสอดคลองกับภาวะ
ชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย ซึ่งกอนหนานั้นไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและสงผลใหที่อยูอาศัย
มีราคาแพงขึ้นมาก จนกระทั่งทําใหภาครัฐตองเขามาแทรกแซงเพื่อลดความรอนแรงในตลาด
อสังหาริมทรัพยลงดังที่กลาวแลวขางตน อยางไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับปริมาณการบริโภคปูนซีเมนต
เฉลี่ยตอประชากรในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ประกอบดวยจีน ญี่ปุน ฮองกง เกาหลีเหนือ 
ไตหวัน มองโกเลีย มาเกา และฟลิปปนส) จะเห็นไดวา การบริโภคปูนซีเมนตตอประชากรในเกาหลีใตอยู
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ในระดับที่สูงที่สุด แมวาประเทศจีนซึ่งมีความตองการใชปูนซีเมนตเพิ่มสูงขึ้นตลอดมาแตในปจจุบันปริมาณ
การใชปูนซีเมนตเฉลี่ยตอประชากรก็ยังอยูในระดับที่ตํ่ากวามาก
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(ลานตัน)

ที่มา: Korea Cement Industrial Association, 2007

รูปที่ 2.64 ปริมาณการผลิตและการบริโภคปูนซีเมนตภายในประเทศเกาหลีใต
ป พ.ศ. 2540 – 2548

• โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิต

(1) ผูประกอบการ

ปจจุบัน บริษัทผูผลิตปูนซีเมนตในประเทศเกาหลีใตมีทั้งสิ้น 11 ราย ซึ่งประกอบดวย
ผูประกอบการภายในประเทศและบริษัทตางชาติที่เขาไปซื้อกิจการของบริษัทปูนซีเมนตที่มีอยูเดิม แมวา
การผลิตปูนซีเมนตโดยรวมไดชะลอตัวลงตามอุปสงคภายในประเทศ แตประเทศเกาหลีใตยังคงเปน
ประเทศผูผลิตรายใหญอันดับตนๆ ของโลก โดยมีบริษัทปูนซีเมนตตางชาติซึ่งไดแก บริษัท Taiheiyo 
Cement ของประเทศญี่ปุน และ Lafarge ของประเทศฝรั่งเศส สนใจเขาไปลงทุนโดยถือหุนในบริษัท 
Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd. และ Halla Cement Manufacturing Corporation ตามลําดับ 
โดยในปจจุบัน ทั้งสองบริษัทนี้เปนผูผลติปูนซีเมนตรายใหญที่สุดอันดับที่ 1 และ 3 ของประเทศ และ
สามารถผลิตปูนซีเมนตรวมกันเกินหนึ่งในสามของปริมาณปูนซีเมนตที่ผลิตไดภายในประเทศ อนึ่ง 
Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd. ยังมีโรงงานผลิตปูนซีเมนตที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกซึ่งต้ังอยูที่
เมือง Tonghae และยังมีโรงงานอีกสองแหงต้ังอยูในเมือง Yeongwol และ Munkyong ซึ่งโดยรวมแลว 
โรงงานทั้งสามแหงนี้สามารถผลิตปูนซีเมนตไดเกินรอยละ 25 ของผลผลิตปูนซีเมนตรวม (ตารางที่ 2.61)
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ตารางที่ 2.61 สัดสวนปริมาณการผลิตปูนซีเมนตในประเทศเกาหลีใต ป พ.ศ. 2548

ชื่อบริษัท
ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต

(ลานตัน)
สัดสวน
(รอยละ)

1. Ssangyong Cement Industrial Co., Ltd. 11.88 25.18

2. Tong Yang Cement Corp. 7.23 15.31

3. Lafarge Halla Cement Corp. 6.22 13.18

4. Sung Shin Cement Co., Ltd. 6.08 12.88

5. Hyundai Cement Co., Ltd. 4.79 10.16

6. Hanil Cement Co., Ltd. 4.37 9.27

7. Asia Cement Co., Ltd. 2.86 6.06

8. Han Kook Cement Co., Ltd. 1.61 3.41

9. Korea Cement Co., Ltd. 1.42 3.02

10. Daehan Cement Co., Ltd. 0.72 1.53

รวม 47.20 100.00

ที่มา: รวบรวมจากรายงานประจําปของแตละบริษัท

แมวาประเทศเกาหลีใตจะมีผูประกอบการผลิตปูนซีเมนตจํานวนนอยรายก็ตาม แตผูประกอบการ
ดังกลาวขางตนก็มีโรงงานผลิตปูนซีเมนตกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคในคาบสมุทรเกาหลี แตสวนใหญจะ
กระจุกตัวอยูในบริเวณตอนกลางและดานตะวันออกของคาบสมุทร (รูปที่ 2.65) ซึ่งอุดมไปดวยแหลง
วัตถุดิบที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งจะกลาวเพิ่มเติมในหัวขอถัดไป

นอกจากนั้น เกาหลีใตยังมีโรงเผาปูนรวมทั้งสิ้น 13 โรง โรงบด 27 โรง และเตาเผาปูน 51 
เตา นอกจากนั้น ยังมีการจางงานทั้งสิ้น 6,639 คน แมวาโครงสรางของอุตสาหกรรม ทั้งในแงของจํานวน
ผูประกอบการและจํานวนโรงงานประเภทตางๆ มิไดมีการเปลี่ยนแปลงเทาใดนักจากป พ.ศ. 2542 แตเปน
ที่นาสังเกตวา มีการปรับลดขนาดการจางงานลงอยางชัดเจนจากเดิมในป พ.ศ. 2534 มีการจางงานสูงถึง 
8,981 คน คิดเปนอัตราการจางงานที่ลดลงถึงรอยละ 26 ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนเพราะความตองการใช
ปูนซีเมนตในประเทศที่ลดลงจึงทําใหบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตตองปรับลดการผลิตลงตามไปดวย โดยสงผล
ใหตองลดจํานวนพนักงานลงเพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ สวนอีกสาเหตุหนึ่งสืบเนื่องจากการที่
ผูประกอบการไดนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาควบคุมการผลิตมากขึ้น ฉะนั้น จึงทําใหความจําเปน
ตองใชแรงงานคนนอยลง
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ที่มา: Lafarge Halla Cement Corporation, 2006

รูปที่ 2.65 แหลงที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตในประเทศเกาหลีใต

(3) วัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนตและผลิตภัณฑปูนซีเมนต

โดยปกติแลว แหลงที่ต้ังที่เหมาะสมของโรงงานผลิตปูนซีเมนตมักจะอยูไมหางไกลมากนักจาก
แหลงวัตถุดิบจําพวกหินปูน เชื้อเพลิง และถานหิน เนื่องจากหากตั้งอยูหางไกลกันเกินไปจะกอใหเกิด 
ตนทุนการขนสงที่มากขึ้นแกผูประกอบการ อีกทั้งยังยากตอการควบคุมความชื้นและคุณภาพของวัตถุดิบ 
รูปที่ 2.66 แสดงแหลงปูนซีเมนตและแรที่สําคัญ เปนที่นาสังเกตวา สถานที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตมักจะ
อยูในบริเวณตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลี และอยูไมหางไกลมากนักจากแหลงที่อุดมดวยถานหิน และแร
เหล็กที่มีอยูมากคอนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและตอนเหนือตามลําดับ ทั้งนี้ เกาหลีใตผลิตแรเหล็กและ
ดินเหนียวไดมากขึ้น แตกลับลดการผลิตหินปูน ทรายและถานหินลง ซึ่งเปนไปไดวาเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณความตองการใชวัตถุดิบดังกลาวในปจจุบัน อยางไรก็ตาม โดยรวมแลวเกาหลีใตยังคงมี
สถานะเปนผูนําเขาสุทธิแรวัตถุดิบตางๆ จากตางประเทศในชวงที่ผานมา

TongYang (Gwangyang)

TongYang (Tonghae)
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ที่มา: U.S. Geological Survey, 2005d

รูปที่ 2.66 แหลงพ้ืนที่ที่มีแรและปูนซีเมนตในประเทศเกาหลีใต

วัตถุดิบที่สําคัญที่สุดสําหรับการผลิตปูนซีเมนตคือ แรหินปูน จากการสํารวจของ Korea Cement 
Industrial Association จะเห็นไดวา การผลิตปูนซีเมนตหนึ่งตันตองใชหินปูนประมาณ 1.2 ตัน ดินเหนียว
ประมาณ 0.2 ตัน ขี้โลหะจากการถลุงเหล็กประมาณ 0.3 ตัน แรซิลิกาและแรยิปซัมอยางละประมาณ 0.6 
ตัน ทั้งนี้ ประเทศเกาหลีใตอุดมสมบูรณไปดวยถานหินไรควันและลึกลงไปใตชั้นถานหินประเภทนี้ก็เต็มไป
ดวยหินปูน ซึ่งคาดวา แรหินปูนมีอยูมากมายมหาศาลในแถบคาบสมุทรเกาหลี

สําหรับเทคโนโลยีการผลิตที่ใชในปจจุบันซึ่งสอดคลองกับนโยบายพลังงานแหงชาติ ผูประกอบ
การในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของเกาหลีใตไดนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพื่อลดปญหาทางดาน
เชื้อเพลิงและมลภาวะ นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อลดสารพิษตกคางในปูนซีเมนตซึ่ง
เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของผูบริโภค จากการศึกษาของ Park (2002) พบวา อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตในประเทศเกาหลีใตมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแงของปริมาณการบริโภคเชื้อเพลิงที่ลดลง
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ตารางที่ 2.62 ปริมาณการผลิตแรในประเทศเกาหลีใต ป พ.ศ. 2544-2548

ป พ.ศ.
ชนิดแร หนวยวัด

2544 2545 2546 2547 2548

แรเหล็ก พันตัน 195 365 289 328 305

ดินเหนียว ตัน 2,384 2,831 3,009 2,780 2,767

หินปูน พันตัน 81,949 86,008 90,626 85,549 79,168

ทราย ตัน 900 891 480 554 461

ถานหิน พันตัน 3,817 3,318 3,297 3,191 2,832

ที่มา: U.S. Geological Survey, 2005d

สําหรับผลิตภัณฑปูนซีเมนตที่ผลิตขึ้นไดในประเทศนั้นไมแตกตางมากนักจากปูนซีเมนตที่ผลิตได
ในประเทศอื่น โดยสามารถจําแนกผลิตภัณฑปูนซีเมนตออกไดเปน 7 ประเภทหลัก ดังนี้

1) ปูนซีเมนตธรรมดา (common cement) ซึ่งเหมาะสําหรับงานกอสรางทั่วไป

2) ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทเกิดความรอนปานกลาง (medium heat cement) ซึ่งเหมาะ
สําหรับงานคอนกรีตขนาดใหญที่มีความแข็งแรงพิเศษ และปองกันการแตกเปราะของ 
โครงสราง

3) ปูนซีเมนตปอรตแลนดเกิดกําลังแรงอัดสูงเร็ว (high early strength cement) ซึ่งเหมาะ
สําหรับงานกอสรางฉุกเฉิน หรืองานที่ตองการใหคอนกรีตรับแรงอัดไดเร็วในการทํางาน 
สามารถถอดแบบและรับน้ําหนักไดเร็วกวาปกติ

4) ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทเกิดความรอนตํ่า (belite cement) ซึ่งเหมาะสําหรับงาน 
กอสรางฐานรากของอาคาร สถานที่สําหรับกักเก็บกาซธรรมชาติเหลว (liquefied natural 
gas, LNG)

5) ปูนซีเมนตปอรตแลนดทนซัลเฟตไดสูง (sulfate resistance cement) ซึ่งเหมาะสําหรับงาน
คอนกรีตที่ตองการความทนทานตอการกัดกรอนของซัลเฟต และสารเคมี เชน งานกอสราง
ชายฝง ทอระบายน้ํา เปนตน

6) ปูนซีเมนตปอรตแลนดกากเตาถลุง (blast furnace slag cement) ซึ่งเหมาะสําหรับงาน
คอนกรีตหลา (mass concrete)

7) ปูนกอ (masonry cement)� ซึ่งเหมาะสําหรับงานกอผนังตางๆ
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 โครงสรางการนําเขาและสงออก

สืบเนื่องจากการที่ความตองการบริโภคปูนซีเมนตภายในประเทศลดลงในชวงวิกฤตการเงินป 
พ.ศ. 2540 เปนตนมา จึงผลักดันใหบริษัทผูผลิตปูนซีเมนตในประเทศหันไปใหความสนใจกับตลาดสงออก
มากขึ้น ดังจะเห็นไดจากรูปที่ 2.67 ปริมาณการสงออกนับต้ังแตป พ.ศ. 2540 เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก
เดิมที่มีการสงออกปริมาณเพียง 1.2 ลานตัน สูงขึ้นเปน 5.0 ลานตันในป พ.ศ. 2542 กอนที่จะปรับลดลง
เล็กนอย เนื่องจากมีความตองการใชปูนซีเมนตมากขึ้นภายในประเทศซึ่งสอดคลองกับการขยายตัวของ
ภาคอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตาม เมื่อภาคอสังหาริมทรัพยขยายตัวเร็วมากจึงทําใหรัฐบาลตองออก
มาตรการตางๆ เพื่อชะลอความรอนแรงของธุรกิจนี้ ในที่สุดทําใหการบริโภคปูนซีเมนตภายในประเทศ
ลดลง แตเนื่องจากกําลังการผลิตที่มีอยูสูงและผลผลิตปูนซีเมนตที่เกิดขึ้น จึงทําใหผูผลิตปูนซีเมนตตองหัน
ไปสงออกปูนซีเมนตแกตลาดตางประเทศมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ดังจะเห็นไดวา ปริมาณการสงออกปูนซีเมนต
ลดลงจาก 5.0 ลานตันในป พ.ศ. 2542 มาอยูที่ระดับ 3.1 ลานตันในป พ.ศ. 2546 โดยชวงเวลาดังกลาว
เปนชวงที่ภาคอสังหาริมทรัพยขยายตัว กอนที่ปริมาณการสงออกจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 6.0 
ลานตันในป พ.ศ. 2548
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ปริมาณนําเขา ปริมาณสงออก

ที่มา: United Nations Statistical Division, 2007

รูปที่ 2.67 ปริมาณนําเขาและสงออกปูนซีเมนตโดยรวมของประเทศเกาหลีใต ป พ.ศ. 2540-2548
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อนึ่ง แมวาโดยรวมประเทศเกาหลีใตจะผลิตปูนซีเมนตในระดับที่เพียงพอตอความตองการใช
บริโภคภายในประเทศก็ตาม แตก็ยังมีความจําเปนอยูบางในการนําเขาปูนซีเมนตจากตางประเทศ
โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2540 และ 2547 ซึ่งเปนปที่ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตอยูตํ่ากวาปริมาณการบริโภค 
ดังนั้นจึงเห็นไดวา ในปดังกลาวมีการนําเขาปูนซีเมนตมากกวาชวงปอื่นๆ

(1) การสงออก

หากพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑปูนซีเมนตที่สงออกไปยังตลาดตางประเทศ พบวา ประเทศ
เกาหลีใตมีการสงออกปูนซีเมนต 2 ประเภทหลัก คือ ปูนซีเมนตเม็ดและปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ ที่มิใช
ปูนขาว คิดเปนสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 98 ของปริมาณปูนซีเมนตที่สงออกทั้งหมด โดยในปจจุบัน
ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ มีสัดสวนที่สูงกวาปูนซีเมนตเม็ด (ตารางที่ 2.63) อยางไร
ก็ตาม ปูนซีเมนตทั้งสองประเภทนี้มีแหลงสงออกที่แตกตางกันไป

สําหรับปูนซีเมนตเม็ดนั้น ประเทศเกาหลีใตสงออกไปยังสาธารณรัฐโดมินิกัน คิดเปนรอยละ 14 
ของปริมาณการสงออกปูนซีเมนตเม็ด ในขณะที่สงออกไปยังประเทศในแถบทวีปแอฟริกา (ประเทศกานา 
แอฟริกาใต และโกตดิวัวร) รวมกันสูงถึงรอยละ 34.8 แมวาแหลงสงออกปูนซีเมนตเม็ดของประเทศ
เกาหลีใตมิไดเปนแหลงเดียวกันกับแหลงสงออกสําคัญของไทย (รูปที่ 2.68) แตเปนที่นาสังเกตวา ประเทศ
ไทยและเกาหลีใตโดยรวมมีแหลงสงออกปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ ที่ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ 
ประเทศคูคาที่สําคัญของทั้งสองประเทศสําหรับปูนซีเมนตประเภทนี้ คือ สหรัฐอเมริกาและไนจีเรีย ซึ่ง
ประเทศเกาหลีใตไดสงออกปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ ไปยังสหรัฐอเมริกามากที่สุดคิดเปนรอยละ 60 
รองลงมาคือ ประเทศญี่ปุน รอยละ 21 และประเทศไนจีเรีย รอยละ 17 ฉะนั้นจึงอาจมองไดวา ประเทศ
เกาหลีใตเปนคูแขงทางการคาที่สําคัญของไทยสําหรับผลิตภัณฑปูนซีเมนตชนิดนี้ นอกจากนั้น ระยะทาง
ในการขนสงระหวางประเทศคูคาโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็สั้นกวาเมื่อเทียบกับไทย ฉะนั้นถาหากบริษัท
ผูผลิตปูนซีเมนตของไทยไมปรับตัวใหผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมสามารถควบคุมตนทุนดาน
การผลิตและดานโลจิสติกส ก็อาจสงผลใหตองสูญเสียความสามารถในการแขงขันระดับประเทศไดใน
ระยะยาว

ตารางที่ 2.63 สัดสวนปริมาณสงออกปูนซีเมนตของประเทศเกาหลีใต ป พ.ศ. 2539-2548

ป พ.ศ.
ประเภทปูนซีเมนต

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548

ปูนซีเมนตเม็ด 50.60 54.39 27.48 18.55 34.22 19.55 12.20 33.03 31.77

ปูนซีเมนตปอรตแลนด (ปูนขาว) 0.07 0.02 0.10 0.13 0.09 0.09 0.07 0.01 0.01

ปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่น 49.09 45.52 72.36 81.26 65.58 80.11 87.42 66.72 68.07

อะลูมินัสซีเมนต 0.17 0.06 0.05 0.05 0.08 0.14 0.19 0.15 0.09

ไฮดรอลิกซีเมนตอื่นๆ 0.06 0.01 0.01 0.02 0.03 0.10 0.12 0.09 0.05

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ที่มา: United Nations Statistical Division, 2007
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ที่มา: United Nations Statistical Division, 2007
รูปที่ 2.68 สัดสวนปริมาณสงออกปูนซีเมนตของประเทศเกาหลีใต ป พ.ศ. 2548

(2) การนําเขา

แมวาประเทศเกาหลีใตมีความจําเปนไมมากในการนําเขาปูนซีเมนตเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ชวงที่ผานมา แตระยะหลังก็ไดนําเขาปูนซีเมนตจากตางประเทศมากขึ้นเฉล่ียประมาณ 3.5 ลานตัน
ระหวางป พ.ศ. 2547-2548 โดยสวนใหญการนําเขาจะเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ (ยกเวนปูนขาว) 
คิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 97 ของปริมาณปูนซีเมนตนําเขาทั้งหมด (ตารางที่ 2.64) และเปนที่สังเกตวา 
ประเทศเกาหลีใตมักนําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ จากประเทศเพื่อนบานที่มิไดอยูหางไกลกันมากนัก 
แหลงนําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ ที่สําคัญ คือ จีนและญี่ปุน โดยประมาณรอยละ 56 เปนการนําเขา
จากจีน ขณะที่นําเขาจากญี่ปุนประมาณรอยละ 44 (รูปที่ 2.69) โดยการนําเขาจากประเทศญี่ปุนนาจะเกิด
จากมีความตองการใชปูนซีเมนตที่มีคุณภาพและคุณสมบัติพิเศษซึ่งไมสามารถผลิตไดเพียงพอภายใน
ประเทศ นอกจากนั้น การที่บริษัทผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญของญี่ปุนเขาไปลงทุนในการผลิตปูนซีเมนตใน
เกาหลีใต ยังอาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดธุรกรรมระหวางกันมากขึ้นไดอีกทางหนึ่ง

ตารางที่ 2.64 สัดสวนปริมาณนําเขาปูนซีเมนตของประเทศเกาหลีใต ป พ.ศ. 2539-2548
ป พ.ศ.

ประเภทปูนซีเมนต
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548

ปูนซีเมนตเม็ด 0.04 3.03 74.22 18.98 8.47 0.26 3.63 0.67 0.04

ปูนซีเมนตปอรตแลนด (ปูนขาว) 1.11 9.97 3.75 4.95 4.87 5.87 3.86 2.21 2.17

ปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่น 98.59 83.63 20.93 75.01 86.15 93.29 92.09 96.93 97.54

อะลูมินัสซีเมนต 0.23 2.89 0.90 0.90 0.44 0.40 0.27 0.14 0.18

ไฮดรอลิกซีเมนตอื่นๆ 0.04 0.48 0.19 0.16 0.07 0.17 0.15 0.06 0.07

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่มา: United Nations Statistical Division, 2007
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ซีเมนตปอรตแลนดอ่ืนๆ

ที่มา: United Nations Statistical Division, 2007

รูปที่ 2.69 สัดสวนปริมาณนําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต ป พ.ศ. 2548

 นโยบายการแขงขันและราคา

ที่ผานมา รัฐบาลเกาหลีใตไดเปดเสรีทางการคาโดยไมมีนโยบายกีดกันการลงทุนของนักลงทุน
ตางชาติ โดยมองวาการดึงดูดบริษัทขามชาติเขามาลงทุนในประเทศจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งในแงของเงินทุนระยะยาวและการโอนถายความรูและเทคโนโลยี ดังนั้น จึงเห็นได
วาภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ไดมีการปฏิรูปโครงสรางตางๆ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม มีการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลดีขึ้น กําหนดประโยชนทางดานภาษีสําหรับผูที่เขาไป
ลงทุนในประเทศ เปนตน ซึ่งลวนแลวเปนปจจัยหนุนดึงดูดใหบริษัทขามชาติจํานวนมากเขาไปลงทุนใน
ประเทศมากขึ้น

นอกจากนั้น ในการประชุมเอเปคเมื่อป พ.ศ. 2548 ไดมีการตกลงรวมกันระหวางประเทศสมาชิก
ในการที่จะลดอุปสรรคทางการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตแร โดยพยายาม
รวมกันผลักดันเพื่อยกระดับความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ สนับสนุนการสํารวจแหลงแร สรางความ
รวมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีและฐานขอมูล เปนตน

อยางไรก็ตาม แมวาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชวยสงเสริมการคาเสรี แตก็มิไดเปนขอ
ยืนยันไดวา การกีดกันทางการคาหมดไป จะเห็นไดวา รูปแบบการดําเนินธุรกิจในปจจุบันสะทอนถึงการ
กีดกันทางการคาซึ่งนาจะเปนอุปสรรคตอการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เชน การรวมมือกันระหวาง
ผูประกอบการ (cartel) โดยมีพฤติกรรมของบริษัทตางๆ ในการรวมกันกําหนดราคา และการจํากัดปริมาณ
สินคาในตลาด และการรวมธุรกิจขามชาติระหวางบริษัทขามชาติ เชน ระหวาง Ssangyong Cement 
Industrial Co., Ltd. กับ Taiheiyo Cement และระหวาง Halla Cement Manufacturing Corporation กับ 
Lafarge
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ตัวอยางเชน เมื่อป พ.ศ. 2546 ไดเกิดกรณีพิพาทขึ้น เนื่องจากมีขอตกลงรวมมือกัน (cartel) 
ระหวางผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญ จํานวน 7 ราย (ประกอบดวย Ssangyong, Dongyang, Sung Shin, 
Lafarge Halla, Hyundai, Hanil และ Asia Cement) ในการลดปริมาณการขายปูนซีเมนตใหแก 
Aju Industry Co., Ltd. และ Yoojin Remicon Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทในธุรกิจตอเนื่องที่ผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ จึงทําใหธุรกิจทั้งสองดังกลาวไดรับผลกระทบ ฉะนั้น คณะกรรมการดูแลการคาที่เปนธรรมของ
เกาหลีใต (Korea Fair Trade Commission, KFTC) จึงตองเขามาแกไขขอพิพาทที่เกิดจากพฤติกรรม
ทางการคาแบบ cartel และทายที่สุดจึงไดสั่งปรับผูประกอบการทั้ง 7 รายนี้รวมเปนมูลคาสูงถึง 22 
ลานเหรียญสหรัฐ และสมาคมผูผลิตซีเมนต (Korea Cement Manufacturers Association) จํานวน 
428,000 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากผูประกอบการเหลานี้รวมกันคว่ําบาตรหรือมีความเกี่ยวของกัน เพื่อกัน
มิใหผูประกอบการรายใหมที่มีศักยภาพเขาสูตลาดการคาซีเมนตอยางเสรี

2.4 บทสรุป

• อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศ

อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต นับเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากปูนซีเมนตเปนวัตถุหลักสําคัญในการกอสรางระบบสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานตางๆ ซึ่งสามารถสะทอนถึงภาวะการขยายตัวของภาคการกอสรางและอสังหาริมทรัพยใน 
แตละชวงเวลาไดเปนอยางดี วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตปูนซีเมนตสวนใหญเปนวัตถุดิบที่มีภายใน
ประเทศ เชน หินปูน หินดินดาน และยิปซัม จึงกอใหเกิดมูลคาเพิ่มกับทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ อีกทั้งยัง
กอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ การผลิตปูนซีเมนตจะเนนตอบสนองความตองการใชภายในประเทศ
เปนหลัก เนื่องจากคุณสมบัติของปูนซีเมนตซึ่งเปนสินคาที่มีน้ําหนักมากทําใหการขนสงในระยะทางไกล
ตองเสียคาใชจายสูง การสงออกจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการระบายอุปทานสวนเกินที่เหลือจากความ
ตองการภายในประเทศเทานั้น และยังเปนการรักษาระดับการผลิตเพื่อใหตนทุนการผลิตตอหนวยอยูใน
ระดับที่ตํ่า

ปจจุบัน ประเทศไทยมีผูผลิตปูนซีเมนตทั้งสิ้น 9 ราย มีกําลังการผลิตรวมกันประมาณ 56.3  
ลานตัน การใชกําลังการผลิตเฉล่ียอยูที่ระดับรอยละ 70 ของกําลังการผลิตรวม โรงงานผลิตปูนซีเมนตมี
จํานวน 14 โรงทั่วประเทศ จังหวัดสระบุรีเปนแหลงผลิตปูนซีเมนตที่ใหญที่สุดมีการกระจุกตัวของโรงงาน
จํานวน 8 โรง ปูนซีเมนตที่ผลิตไดจําแนกเปน 2 ประเภท คือ ปูนเม็ด และปูนซีเมนตสําเร็จรูป

การขยายตัวของการผลิตปูนซีเมนต พบวา ชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ (ป พ.ศ. 2530-2539) ความ
ตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จากอัตราการใชปูนซีเมนตของคนไทยในป พ.ศ. 2530 
ประมาณ 179 กิโลกรัมตอคนตอป หรือ 10 ลานตันในป พ.ศ. 2530 เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 629 กิโลกรัมตอคน
ตอป หรือ 38 ลานตันในป พ.ศ. 2539 สงผลใหปริมาณการผลิตปูนซีเมนตไมสามารถตอบสนองความ
ตองการในประเทศไดอยางเพียงพอจึงมีการนําเขาปูนซีเมนตเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายเรงใหผูผลิต 
รายเดิมขยายกําลังการผลิตและเปดโอกาสใหเอกชนจัดต้ังโรงงานใหมไดโดยเสรี ซึ่งนํามาสูนโยบายการ 
นําเขาและการสงออกโดยเสรีในปจจุบัน
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ชวงวิกฤตเศรษฐกิจ (ป พ.ศ. 2540-2544) ความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศลดลงอยาง
มาก จากความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศ 36 ลานตันในป พ.ศ. 2540 ลดลงเหลือ 19 ลานตันใน
ป พ.ศ. 2543 สงผลใหประเทศไทยมีการสงออกปูนซีเมนตเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 50 
ตอป จาก 5.8 ลานตันในป พ.ศ. 2540 เพิ่มเปน 17.6 ลานตันในป พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ บริษัทผูผลิต 
ปูนซเีมนตบางรายประสบปญหาการขาดทุน ทําใหบริษัทตางชาติเขามาซื้อธุรกิจปูนซีเมนตในประเทศไทย

ชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (ป พ.ศ. 2545-2549) แนวโนมการขยายตัวการผลิตปูนซีเมนตเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ เนื่องจากภาครัฐใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งเห็นไดจากนโยบายสงเสริม 
อุตสาหกรรมกอสราง โครงการขนาดใหญของรัฐบาลที่ออกมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2549 
การผลิตปูนซีเมนตมีอัตราการขยายตัวไมมากนักเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 4.0 จากอัตราการขยายตัวรอยละ 
6.0 ในป พ.ศ. 2548 เนื่องจากความตองการใชปูนซีเมนตภายในประเทศซึ่งเปนตลาดหลักชะลอ 
ตัวลง ซึ่งเปนผลมาจากโครงการกอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐถูกเลื่อนออกไป ประกอบกับ
ภาคอสังหาริมทรัพยขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 เนื่องจากปจจัยดานราคาน้ํามัน
และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน แนวโนมการสงออกมีการขยายตัวในอัตราที่
ชะลอตัวลงเชนกัน ในป พ.ศ. 2549 การสงออกปูนซีเมนตและปูนเม็ดมีอัตราการขยายตัวเพียงรอยละ 2.8 
ลดลงจากป พ.ศ. 2548 ที่มีอัตราการขยายตัวมากถึงรอยละ 22.6

ปจจุบัน ป พ.ศ. 2550 แนวโนมเศรษฐกิจยังไมมีความชัดเจนมากนัก การลงทุนในภาคเอกชนและ
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตางๆ ของภาครัฐยังคงชะลอตัว สงผลกระทบตออุปสงคในตลาด
อสังหาริมทรัพย ขณะเดียวกัน แนวโนมการสงออกมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงเชนกัน เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคาหลักที่สําคัญของไทยมีแนวโนมการขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง ซึ่งอาจสง 
ผลกระทบตอเนื่องตอการสั่งซื้อปูนซีเมนตจากประเทศไทย

• อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในตลาดโลก

จากการศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในตลาดโลกและในประเทศผูผลิตปูนซีเมนต
รายใหญของโลกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประกอบดวย จีน อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต อินโดนีเซีย และเวียดนาม 
นั้นทําใหเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตที่เกิดขึ้น ดังนี้

(ก) อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในตลาดโลกมีแนวโนมเติบโตตอไป โดยเฉพาะในแงของปริมาณการ
ผลิตและการบริโภคปูนซีเมนต โดยรวมแลวเอเชียเปนภูมิภาคที่ผลิตปูนซีเมนตและบริโภคปูนซีเมนตมาก
ที่สุดในปจจุบัน และแนวโนมยังคงเปนเชนนี้ตอไป ทั้งนี้ในปจจุบันประเทศจีนเพียงลําพังสามารถผลิต
ปูนซีเมนตเกือบถึงกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตรวมของโลก และยังบริโภคปูนซีเมนตเกินหนึ่งในสามของ
ปริมาณบริโภครวมของโลกอีกดวย

(ข) ปูนซีเมนตที่ผลิตไดในแตละประเทศถูกนําไปใชบริโภคภายในประเทศของตนเปนหลัก เดิมที
ปูนซีเมนตซึ่งถูกมองวาเปนวัตถุดิบที่มีน้ําหนักมาก มีความออนไหวตอความชื้น และไมเหมาะกับ
การขนสงระยะทางไกล แตปจจุบันมิไดเปนเชนนั้น แมวาการขนสงทางเรือระหวางภูมิภาคจะมีตนทุนการ
ขนสงที่สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันก็ตาม แตบทบาทของธุรกิจซีเมนตในเชิงพาณิชยระหวาง



บทที่ 2 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย 155

ประเทศไดเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ดังจะเห็นไดวา ปริมาณการนําเขาและสงออกปูนซีเมนตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
โดยมีอัตราเรงเร็วขึ้นในระยะหลัง ซึ่งนําไปสูขอถกเถียงกันวา ปูนซีเมนตที่ถูกสงออกไปขายยังตางประเทศ
มักมีราคาต่ํากวาราคาของปูนซีเมนตที่ซื้อขายกันภายในประเทศเสียอีก

(ค) ในแตละประเทศที่คณะผูวิจัยไดศึกษานั้น พบวา สวนใหญไดปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตในประเทศคอนขางชัดเจน กลาวคือ มีการควบรวมกิจการกันทําใหผูประกอบการผลิต
ปูนซีเมนตจํานวนนอยลง มีการลดจํานวนแรงงานลง (employment downsizing) ในขณะที่ผูประกอบการ
สวนใหญหันไปใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยโดยสราง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด ตลอดจนผนึกเอาความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนอีก
นโยบายหนึ่งที่ตองใหความดูแล

(ง) บริษัทผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญหลายราย เชน CEMEX HEIDELBERG HOLCIM 
LAFARGE ITALCEMENTI TAIHEIYO ไดเขาไปลงทุนหรือซื้อกิจการซีเมนตในประเทศตางๆ ในภูมิภาค
เอเชียหลายแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการที่ประสบปญหาทางการเงิน แมวาดานหนึ่งบริษัทเหลานี้จะนํา
เอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาไปปรับใชในประเทศ ชวยใหเกิดการจางงานและสรางรายไดใหแกคนใน
ประเทศ ซึ่งนับไดวาเปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตภายในประเทศ แตอีกดานหนึ่งก็
คือการใชทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ และยิ่งนาเปนหวงถาหากเปนการผลิตเพื่อสงออก นอกจากนั้น 
ผลกําไรบางสวนที่ไดจากการดําเนินธุรกิจในประเทศ ยอมถูกถายโอนกลับไปยังบริษัทแมในตางประเทศ
แทนที่จะนํามาสรางประโยชนในประเทศ

ตามที่นําเสนอไปแลวนั้น จึงนาเปนหวงวา อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของไทยควรจะปรับตัวอยางไร
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานการณของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตโลก หากพิจารณา
ถึงการผลิตและการบริโภคภายในประเทศเปนหลัก ผูประกอบการคงจําเปนที่จะตองประเมินและผลิต
ซีเมนตในระดับที่สรางสมดุลกับความตองการใชซีเมนตภายในประเทศ โดยไมใชเนนผลิตใหมากเพียง
เพราะเหตุผลดานกําลังการผลิตที่มีอยูเกินแตเพียงอยางเดียว ถาไมเปนเชนนั้นแลว ก็จะทําใหเกิดอุปทาน
สวนเกินและผลักดันใหผูประกอบการหันไปพึ่งตลาดสงออก ทั้งๆ ที่ตองสงออกปูนซีเมนตในราคาที่ตํ่ากวา
ที่ควรจะเปน และการสงออกปูนซีเมนตในราคาถูกก็เปรียบเสมือนเปนการขายทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศในราคาถูกนั่นเอง สําหรับประเด็นปญหานี้ ภาครัฐควรมีบทบาทสําคัญเพื่อเขามาชวยแกไข
พฤติกรรมของผูประกอบการ กลาวคือ รัฐบาลคงจําเปนตองหวนกลับมาคิดวา ภาษีทรัพยากรธรรมชาติ
หรือคาภาคหลวงที่เรียกเก็บในปจจุบันนั้นเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตรหรือไม และคงจําเปนที่จะตอง
พิจารณานโยบายการแขงขันทางการคาระหวางประเทศดวยเชนกัน เพราะประเทศตางๆ เริ่มหันมาใช
มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีมากขึ้น เชน มาตรการตอบโตการทุมตลาด (anti-dumping 
measures) มาตรการลดผลกระทบจากการนําเขา (safeguard actions) เปนตน

สําหรับเรื่องการดําเนินงานและการผลิต ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการคนควาวิจัย 
ใชและพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความทันสมัย เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ตลอดจนจัดระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกสซึ่งจะชวยใหบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนตนทุนคาขนสง
และตนทุนการสตอกสินคา และใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
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การพิจารณาแหลงทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบานที่มีศักยภาพในแงแหลงทรัพยากรและความตองการบริโภคปูนซีเมนต เชน เวียดนาม กัมพูชา 
หรือลาว คงเปนอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญสําหรับผูประกอบการที่มีความพรอมดานเงินทุนและเทคโนโลยี 
เพราะการเขาไปสรางฐานการผลิตในตางประเทศที่มีศักยภาพดังกลาว จะชวยขยายตลาดใหแก
ผูประกอบการ ลดตนทุนแรงงานเนื่องจากคาแรงในประเทศเพื่อนบานยังถูกกวาเมื่อเทียบกับคาแรงใน
ประเทศไทย ลดตนทุนการขนสงที่นับวันจะมีคาสูงขึ้นตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลก และยังชวยชะลอ
การใชทรัพยากรแรภายในประเทศไทยไดอีกทางหนึ่ง

แมวาในปจจุบันประเทศกัมพูชาและลาวจะยังมิไดมีบทบาทมากนักในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต แต
เนื่องจากประเทศทั้งสองนี้มีศักยภาพดานแหลงทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ตัวอยางเชน เมื่อ
เร็วๆ นี้ ประเทศลาวไดคนพบแหลงหินปูนขนาดใหญในแถบตําบลมหาไซ (Mahaxay) จังหวัดคําโมน 
(Khammouane) อีกทั้งยังมีแหลงแรยิปซัมในที่ตางๆ อีกดวย ซึ่งนาจะมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับ
การผลิตปูนซีเมนตเชิงพาณิชยและสําหรับผูประกอบการชาวไทยเพื่อเขาไปขยายตลาดใหกวางยิ่งขึ้น

ที่ผานมาจะเห็นไดวา ทั้งประเทศลาวและกัมพูชาไดนําเขาปูนซีเมนตจากประเทศไทยในปริมาณที่
สูงมาก เพื่อนําไปใชสรางสาธารณูปโภคภายในประเทศ ตัวอยางเชน ประเทศลาวและกัมพูชานําเขา
ปูนซีเมนตสวนใหญจากประเทศไทยคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 90 ของปริมาณนําเขาปูนซีเมนตรวม 
ทั้งๆ ที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพแหลงแรสําคัญ มีความตองการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทุกป แตยังไมมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตภายในประเทศเทาที่ควร ในปจจุบันประเทศลาวมีบริษัทปูนซีเมนตรายใหญ
เพียง 3 รายและมีโรงปูนเพียง 5 โรงเทานั้น ในขณะที่ประเทศกัมพูชาเดิมทีเคยมีบริษัทผลิตปูนซีเมนต
หนึ่งรายแตไดปดดําเนินการไปแลว สวนใหญจึงตองพึ่งแหลงนําเขาจากประเทศไทยเปนหลัก เนื่องจาก
สถานการณอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในทั้งสองประเทศเปนเชนนี้แลว จะไมดีกวาหรือถาผูประกอบการไทย
เขาไปลงทุนโดยตรงและใชทรัพยากรแรในประเทศดังกลาว เพื่อผลิตปูนซีเมนตและปอนตลาดภายใน
ประเทศทั้งสองนี้ ซึ่งจะชวยชะลอการใชทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยลงได แทนที่จะผลิตปูนซีเมนต
โดยใชทรัพยากรในประเทศไทยและสงออกปูนซีเมนตไปขายยังสองประเทศนี้

อยางไรก็ตาม บริษัทปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด เปนผูประกอบการรายเดียวในปจจุบันที่
ไดเขาไปลงทุนโดยตรงในประเทศทั้งสองนี้ ในขณะที่คูแขงอยางเชน บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด (มหาชน) เลือกที่จะสงปูนซีเมนตไปขายแทนที่จะสรางฐาน
การผลิตภายในประเทศทั้งสองนี้ กลาวคือ เครือซิเมนตไทยไดจัดสรรงบประมาณ 3,200 ลานบาท เพื่อใช
ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตในประเทศกัมพูชาที่เมืองกัมปต (Kampot) ซึ่งมีกําลังการผลิตราวๆ 800,000 ตัน
ตอป โดยรวมลงทุนกับกลุมเคซีซี (Khaou Chuly Group) ซึ่งเปนบริษัทอสังหาริมทรัพยรายใหญของ
กัมพูชา สําหรับการลงทุนสรางโรงงานในประเทศลาวนั้น บริษัทฯ ไดเคยดําเนินการสํารวจแหลงทรัพยากร
แรในตําบลมหาไซ จังหวัดคําโมน เพื่อจัดต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนต



157

บทที่ 3
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย

การศึกษาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เปนสิ่งที่สําคัญในการวิเคราะหภาพรวมของ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต การศึกษาในบทนี้ประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก ไดแก ประเด็นที่หนึ่ง โครงสราง
ตลาดของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตและปจจัยในการกําหนดราคา ประเด็นที่สอง โครงสรางตนทุนของภาค 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตและระบบการจัดจําหนาย ประเด็นที่สาม แนวโนมการขยายตัวของภาค
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และประเด็นที่สี่ กําลังการผลิตปูนซีเมนตที่เหมาะสมตอนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
และในระดับที่ยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้

3.1 โครงสรางตลาดอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย และปจจัยในการกําหนดราคา

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตมีลักษณะทั่วไปที่สําคัญคือ เปนอุตสาหกรรมที่จําเปนตองมีระดับการผลิต
เปนปริมาณมาก เพื่อกอใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) และการผลิตจะตองผลิต ณ 
ระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (High efficient) เพื่อใหตนทุนการผลิตตํ่าที่สุด การลงทุนในอุตสาหกรรม
ซีเมนตยังจําเปนตองใชเงินลงทุนเริ่มตนเปนจํานวนมาก เนื่องจากเงินลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนใน
ตนทุนคงที่ (Fixed costs) เชน ตนทุนทางดานเครื่องจักรและอุปกรณ จึงทําใหการเขาหรือออกจาก
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตของผูประกอบการมีตนทุนสูง นอกจากนั้น คาใชจายในการขนสงสินคาซีเมนตมี
ตนทุนที่สูง เนื่องจากลักษณะของซีเมนตที่มีน้ําหนักและตองใชพื้นที่ในการบรรทุกมาก จึงทําใหการนําเขา
สินคาซีเมนตจากภายนอกประเทศมีคอนขางจํากัด ซึ่งทําใหโครงสรางของตลาดซีเมนตมีลักษณะของการ
กระจุกตัวในพื้นที่มาก

แมวาปูนซีเมนตจัดเปนสินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน (Homogeneous product) ที่นาจะสงเสริม
ใหเกิดการแขงขันในตลาดไดงาย แตดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ประกอบทั้งสินคาซีเมนตไมคอยมีสินคา
ทดแทน (Substitute products) จึงทําใหปจจุบันอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของไทยมีผูผลิตสําคัญอยูเพียง
ไมกี่ราย โดยผูผลิตรายใหญที่สุด มีสวนแบงการตลาดเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดปูนซีเมนตในประเทศ ซึ่ง
อาจกลาวไดวา ธรรมชาติของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตมีลักษณะของอุตสาหกรรมที่มีผูขายนอยราย 
(Duopoly หรือ Oligopoly) ซึ่งเปนโครงสรางของตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณที่ผูผลิตปูนซีเมนตมีโอกาส
ในการรวมตัวกําหนดราคาขายปูนซีเมนตภายในประเทศ (Price collusion)

นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราศุลกากร ป พ.ศ.2549  สําหรับรายการสินคาที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต จะพบวา ประเทศไทยไดเรียกเก็บภาษีนําเขาจากประเทศสมาชิกในองคการ
การคาโลก (WTO) สําหรับสินคาซีเมนตสําเร็จรูป เชน ปูนซีเมนตเม็ด ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนซีเมนต
ขาว ไฮดรอลิกซีเมนต และอะลูมินัสซีเมนต ในอัตราที่สูงกวาสินคาวัตถุดิบตางๆ ที่ใชในการผลิตปูนซีเมนต 
กลาวคือ ประเทศไทยเรียกเก็บภาษีนําเขาสินคาซีเมนตสําเร็จรูปในอัตราตามราคาอยูที่รอยละ 10 
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ในขณะที่เรียกเก็บภาษีนําเขาสําหรับวัตถุดิบตางๆ ที่ใชผลิตปูนซีเมนต ในอัตราที่ตํ่ากวามากโดยเฉลี่ยที่
รอยละ 1 (ตารางที่ 3.1) เบื้องตนจึงเขาใจไดวา อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยยังคงไดรับการคุมครองจาก
โครงสรางภาษีศุลกากรในปจจุบัน และถาหากคํานวณอัตราการคุมครองที่แทจริง (Effective Rate of 
Protection) ของอุตสาหกรรมนี้ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชวัดอัตราการคุมครองที่รัฐบาลใหความคุมครองแก
มูลคาเพิ่ม (คาจาง คาเชา ดอกเบี้ยและกําไร) ที่สรางขึ้นใหมในประเทศ โดยอิงกับโครงสรางการผลิตตาม
ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ป พ.ศ. 2543 โดยรวมพบวา อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตมีอัตราการคุมครองที่แทจริงประมาณรอยละ 17.04 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2549ข.) แมวาจะมิไดเปนอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน สิ่งทอและยานยนต แตกจ็ัด
ไดวา อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยยังคงไดรับความคุมครองและไดรับประโยชนจากโครงสรางภาษีศุลกากร
ในปจจุบัน ประกอบทั้งตนทุนคาขนสงสินคาซีเมนตระหวางประเทศที่สูง จึงทําใหการแขงขันจากภายนอก
ประเทศในตลาดปูนซีเมนตของไทยจึงเปนไปไดยาก

ตารางที่ 3.1 อัตราภาษีนําเขาที่เรียกเก็บจากประเทศสมาชิกองคการการคาโลก  (MFN Tariff
Rates) สําหรับพิกัดศุลกากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมซีเมนต ป พ.ศ. 2549

2006 MFN Tariff Rates
ประเภทยอย รายการ หนวย ตามราคา ตามสภาพ

(รอยละ) (บาท/หนวย)
2523.10 ซีเมนตเม็ด เมตริกตัน 10 26.75

ปอรตแลนดซีเมนต
2523.21 ซีเมนตขาวจะแตงสีหรือไมก็ตาม เมตริกตัน 10 70.00
2523.29 ซีเมนตอื่น ๆ เมตริกตัน 10 26.75
2523.30 อะลูมินัสซีเมนต เมตริกตัน 10 26.75
2523.90 ไฮดรอลิกซีเมนตอื่น ๆ เมตริกตัน 10 26.75
2514.00 หินชนวน จะแตงอยางหยาบ ๆ หรือเพียงแตเลื่อยหรือตัด - 1 -

โดยวิธีอื่นใหเปนกอนเหลี่ยมหรือเปนแผนรูปส่ีเหลี่ยม
ผืนผา (รวมถึงส่ีเหลี่ยมจัตุรัส) หรือไมก็ตาม

2515.11 หินที่มีแคลเซียมคารบอเนต ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ - 1 -
2515.12 - หินที่มีแคลเซียมคารบอเนต เพียงแตเลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น - 12.5 -

  ใหเปน กอนเหลี่ยม/แผนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา/ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส
- หินที่มีแคลเซียมคารบอเนต เฉพาะกอนเหลี่ยมที่มีขนาด - 1 -
  ดานกวาง ยาว และสูงไมนอยกวาดานละ 50 เซนติเมตร

2515.20 อีคอสซิน และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคารบอเนต - 1 -
2516.11 หินแกรนิต ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ - 1 -
2516.12 - หินแกรนิต เพียงแตเลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ใหเปนกอน - 12.5 -

  ส่ีเหลี่ยม/เปนแผนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา/ส่ีเหลี่ยมจตุรัส
- หินแกรนิต เฉพาะกอนเหลี่ยมที่มีขนาดดานกวาง ยาว และ - 1 -
  สูงไมนอยกวาดานละ 50 เซนติเมตร
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)

2006 MFN Tariff Rates
ประเภทยอย รายการ หนวย ตามราคา ตามสภาพ

(รอยละ) (บาท/หนวย)

2516.21 หินทราย ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ - 1 -

2516.22 - หินทราย เพียงแตเลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ใหเปนกอน - 12.5 -

  เหลี่ยมหรือเปนแผนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา/ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส)

- หินทราย เฉพาะกอนเหลี่ยมที่มีขนาดดานกวาง ยาว และ - 1 -

  สูงไมนอยกวาดานละ 50 เซนติเมตร

2516.90 หินอื่น ๆ สําหรับใชทําอนุสาวรียหรือใชในการกอสราง - 1 -

กรวด หินที่ยอยหรือโมแลว ชนิดที่โดยปกติใชผสมคอน

กรีต ใชโรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอยางอื่น กรวดหิน

จากชายฝงและหินฟลินต จะผานกรรมวิธีใชความรอนหรือ

ไมก็ตาม แมกคาดัม ที่ไดจากขี้แร จากข้ีตะกอนหรือเศษ

ที่คลายกันจากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุดังกลาวขางตนใน

2517.10 กรวด หินที่ยอยหรือโมแลว ชนิดที่โดยปกติใชผสมคอนกรีต - 1 -

ใชโรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอยางอื่น กรวด หินจาก

ชายฝง หินฟลินต จะผานกรรมวิธีใชความรอนหรือไมก็ตาม

2517.30 แมกคาดัมคลุกนํ้ามันดิน - 1 -

หินตามประเภทที่ 25.15 หรือ 25.16 ที่เปนเม็ด เปนสะเก็ด

และเปนผง จะผานกรรมวิธีใชความรอนหรือไมก็ตาม

2517.41 กรวด หินที่ยอยจากหินออน - 1 -

2517.49 กรวด หินอื่น ๆ - 1 -

2520.10 ยิปซัม แอนไฮไดรต - 10 -

2521.00 ไลมสโตนฟลักซ หินปูนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียม 1 -

คารบอเนต ชนิดที่ใชสําหรับการผลิตปูนขาวหรือซีเมนต

ควิกไลม สเลกไลมและไฮดรอลิกไลม นอกจากแคลเซียม

ออกไซดและแคลเซียมไฮดรอกไซด ตามประเภทที่ 28.26

2522.10 - ควิกไลม - 1 -

2522.20 - สเลกไลม - 1 -

2522.30 - ไฮดรอลิกไลม - 1 -

ที่มา: โครงสรางอัตราภาษี กระทรวงการคลัง (อางอิงจาก http://www.e-tax.fpo.go.th)
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บริษัทผูผลิตปูนซีเมนตไทยที่มีสวนแบงตลาดสูงสุดสามอันดับแรก คือ บจก. ปูนซิเมนตไทย 
อุตสาหกรรม บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดยมีสวนแบงการตลาดรวมกันทั้งสิ้น
มากกวารอยละ 80 ของตลาดซีเมนตทั้งหมดภายในประเทศไทย จึงทําใหเกิดความสงสัยวา ในปจจุบัน
บริษัทผูผลิตซีเมนตไทยมีอํานาจทางการตลาด (Market Power) และมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาขายใน
ตลาดภายในประเทศใหสูงกวาราคาปกติที่ควรเปน โดยลักษณะของโครงสรางตลาดที่มีลักษณะของการ
แขงขันไมสมบูรณนํามาซึ่งความสูญเสียจากความไมมีประสิทธิภาพของการผลิต (X-inefficiency) 
โดยความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ อาจเกิดจากการใชทรัพยากรตางๆ รวมถึงการบริหารงานที่ไมมีประสิทธิภาพ 
จึงทําใหตนทุนในการผลิตสูงกวาที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ (Competitive 
market) นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความสูญเสียทางสวัสดิการสังคม (Welfare loss) อีกดวย

ความสงสัยในเรื่องดังกลาว ถูกตอกย้ําดวยขอมูลราคาปูนซีเมนตปอรตแลนดที่ขายในประเทศไทย
และราคาขายที่สงออกไปยังตางประเทศ (ตารางที่ 3.2) เมื่อเปรียบเทียบราคาขายภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศพบวา ราคาขายภายในประเทศมีราคาสูงกวาราคาที่สงออกขายไปยังตางประเทศทุกป 
โดยในชวงระหวางป พ.ศ. 2541-2547 ราคาขายในประเทศมีราคาสูงกวาราคาสงออกโดยเฉลี่ย 1,016 
บาทตอตัน หรือคิดเปนรอยละ 46 โดยเฉลี่ย อยางไรก็ตาม พบวาหลายประเทศประสบปญหาดังกลาว 
ดวยเชนกัน (ตารางที่ 3.3) นอกจากนี้ยังพบขอมูลอีกวา ประเทศไทยถูกฟองรองวามีการทุมตลาด 
(Dumping) สินคาปูนซีเมนตปอรตแลนด ในประเทศตรินิแดดและโตเบโก และประเทศจาไมกา ซึ่งไดมีการ
พิสูจนและถูกตัดสินวา บริษัทซีเมนตของไทยมีการทุมตลาดในประเทศดังกลาวจริง และถูก
ลงโทษโดยการเรียกเก็บอัตราภาษีอากรทุมตลาดสูงถึงอัตรารอยละ 153 สําหรับประเทศตรินิแดดและ
โตเบโก และอัตรารอยละ 88 ในกรณีของประเทศจาไมกา1

ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบราคาปูนซีเมนตปอรตแลนดในประเทศ และราคาสงออกเฉลี่ย ป พ.ศ.
2541-2547

ป พ.ศ.
ราคาในประเทศ*

(บาทตอตัน)
ราคาสงออกเฉลี่ย**

(บาทตอตัน)

ความแตกตางของ
ราคาในประเทศ
กับราคาสงออก

(บาท)

ความแตกตางของ
ราคาในประเทศกับ

ราคาสงออก
(รอยละ)

2541 1,796 1,347 449 24.97
2542 1,825 1,074 751 41.14
2543 2,021 993 1,028 50.88
2544 2,000 1,062 938 46.91
2545 2,294 1,085 1,209 52.70
2546 2,667 1,271 1,396 52.36
2547 2,670 1,327 1,343 50.29

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย ขอมูลจาก (*)ธนาคารแหงประเทศไทย, 2548 และ (**)กรมศุลกากร, 2548

                                           
1 ขอมูลสินคาที่ไทยถูกใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด อางอิงจาก http://www.dft.moc.go.th/level3.asp?level2=25
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ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบราคาขาย ราคาสงออก และราคานําเขาปูนซีเมนต จําแนกรายประเทศ
ป พ.ศ. 2549

หนวย: เหรียญสหรัฐ

ประเทศ ราคาในประเทศ
ราคาสงออก

(FOB)*
ความแตกตางของราคา

ในประเทศกับราคาสงออก
ราคานําเขา

(CIF)*
ญี่ปุน1/ 82.00 26.13 55.87 39.62
อินเดีย2/ 81.62 - 98.82 45.29 36.33 – 53.53 -
อินโดนีเซีย1/ 64.60 37.11 27.49 36.47
เกาหลีใต1/ 62.00 37.44 24.56 41.49
ไทย3/ 54.60 - 60.80 39.17 21.63 – 15.43 -
จีน4/ 41.38 - 45.15 36.73 8.42 – 4.65 29.89
เวียดนาม1/ 54.02 n.a. - 64.6
หมายเหตุ: ราคาสงออก ราคานําเขาคํานวณจากมูลคาสงออก มูลคานําเขาปูนซีเมนตปอรตแลนตที่ไมใช

ปูนซีเมนตขาว หารดวยปริมาณการสงออก ปริมาณการนําเขาของปูนซีเมนตประเภทดังกลาว
ทั้งหมดในป พ.ศ. 2549

ที่มา: 1/ VietNamNet Bridge (อางอิงจาก http://english.vietnamnet.vn/biz/2006/11/636771)
2/ India Infoline. South Cement: Growth continues (อางอิงจาก http://1001.netclime.net/

1_5/U/4/7/South%20Cement.pdf.)
3/ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย (อางอิงจาก http://www.dit.go.th)
4/ Cement China Net (อางอิงจาก http://www.cementchina.net)

ขอมูลดังกลาวไดกอใหเกิดคําถามขึ้นในสังคมวา เพราะเหตุใดราคาปูนซีเมนตที่ขายในประเทศ
ไทยจึงกลับมีราคาขายที่แพงกวาราคาปูนซีเมนตที่สงออกขายไปยังตางประเทศ หรือ จริงหรือไมที่บริษัท
ผูผลิตซีเมนตของไทยไดใชอํานาจทางตลาดที่มีอยูภายในประเทศในการกําหนดราคาสวนเพิ่ม (Markup
price) ที่เกินกวาราคาปกติที่ควรจะเปน และนํากําไรที่ไดเกินปกติเหลานี้ มาใชในการอุดหนุนการสงออก
ซีเมนตไปยังตลาดตางประเทศในราคาขายที่ตํ่ากวาตนทุนที่แทจริง ดังที่บางบริษัทปูนซีเมนตของไทยถูก
ตัดสินวาไดดําเนินการทุมตลาดจริงในตางประเทศ นอกจากนี้ จากขอมูลสัดสวนของการสงออกซีเมนตไป
ยังตางประเทศพบวา บริษัทผูผลิตซีเมนตสวนหนึ่งของไทย มีแนวโนมของสัดสวนในการผลิตเพื่อการ
สงออกไปยังตลาดภายนอกประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (รูปที่ 3.1)

จากการสัมภาษณตัวแทนของผูประกอบการปูนซีเมนตในประเทศพบวา ราคาที่สงออกไปขายยัง
นอกประเทศมีราคาที่ตํ่ากวาราคาขายภายในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก ณ. ระดับราคาปจจุบันที่ขายใน
ประเทศ ปริมาณความตองการซีเมนตภายในประเทศมีนอยกวาปริมาณการผลิตซีเมนตที่เกิดขึ้น โดยใน
การผลิตซีเมนตนั้น ไมสามารถหยุดการผลิตลงชั่วคราวหรือปดเครื่องจักรที่ใชในการผลิตซีเมนต เชน 
หมอเผาลงได เพราะคาใชจายในการปดเครื่องจักรชั่วคราวและเปดเครื่องจักรใหมในแตละครั้งมีมูลคาสูง
มาก ดังนั้นผูผลิตซีเมนตจึงจําเปนที่จะดําเนินการผลิตตลอดเวลา อีกทั้งการเปดหมอเผาซีเมนตในแตละ
ครั้ง ผูผลิตซีเมนตไมสามารถที่จะลดการผลิตใหเหลือกําลังการผลิตเพียงบางสวนได ดวยเหตุดังกลาวจึง

http://english.vietnamnet.vn/biz/2006/11/636771
http://1001.netclime.net/1_5/U/4/7/South Cement.pdf
http://1001.netclime.net/1_5/U/4/7/South Cement.pdf
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ทําใหผูผลิตซีเมนตไมสามารถที่จะลดกําลังการผลิตลงบางสวน เพื่อแกปญหากําลังการผลิตสวนเกินที่เกิด
ขึ้นได ยกเวนแตในกรณีที่ผูผลิตซีเมนตตัดสินใจดําเนินการปดหมอเผาซีเมนตในชวงเวลานาน ดังเชนที่ 
บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง ไดดําเนินการปดหมอเผาสวนหนึ่งลงในขณะนี้2 นอกจากนี้ การเก็บซีเมนต
คงเหลือไวในสต็อกเปนเวลานาน มีผลทําใหคุณภาพของซีเมนตลดลง ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงทําให
ผูผลิตซีเมนตนําซีเมนตสวนเกินสงออกไปขายยังตางประเทศ ณ ระดับราคาขายที่อาจตํ่ากวาราคาขาย
ภายในประเทศ

หนวย: รอยละ

ที่มา: บริษัทปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด (มหาชน)

รูปที่ 3.1 สัดสวนการขายปูนซีเมนตภายในประเทศและภายนอกประเทศของบริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวง จํากัด ป พ.ศ. 2546-2549

สิ่งที่พบเหลานี้จึงทําใหเกิดคําถามตามมาวา ดวยโครงสรางของตลาดซีเมนตในปจจุบัน ที่ภาครัฐ
สนับสนุนใหผูผลิตซีเมนตสามารถใชทรัพยากรแรทางธรรมชาติในราคาที่ตํ่า (กวาตนทุนที่แทจริง) ดวย
ความมุงหวังใหคนไทยในประเทศสามารถซื้อซีเมนตไดในราคาถูก แตเนื่องจากลักษณะของโครงสราง
ตลาดที่ไมไดแขงขันกันอยางแทจริง จึงทําใหผูผลิตมีอํานาจในตลาดภายในประเทศ และสามารถกําหนด
ราคาขายซีเมนตแกผูซื้อในประเทศสูงกวาที่ควรเปน แตในขณะเดียวกันผูผลิตซีเมนตกลับสงออกซีเมนต
ไปขายยังตางประเทศในราคาที่ตํ่ากวาราคาขายภายในประเทศ เพื่อใหสามารถแขงขันได ดังนั้นการ
สนับสนุนของภาครัฐที่ผานมา จึงกลับเปนการเอื้อประโยชนแกประเทศผูนําเขาซีเมนตจากไทย ที่สามารถ
ซื้อซีเมนตไดในราคาถูก แตทั้งนี้ผลประโยชนที่ตกแกผูนําเขาซีเมนตจากไทยกลับนํามาซึ่งความสูญเสียแก
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งความสูญเสียทางดานทรัพยากรแรทางธรรมชาติที่ถูกใชไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพ และถูกขายไปในราคาที่ตํ่ากวาตนทุนที่แทจริง

                                           
2 ขอมูลเดือนพฤศจิกายน 2550
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ดังนั้น การศึกษาในสวนนี้จึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อศึกษาวาจริงหรือไมที่ลักษณะ
โครงสรางของตลาดซีเมนตในปจจุบันมีลักษณะของโครงสรางตลาดที่มีการกระจุกตัวสูง และผูผลิตซีเมนต
มีอํานาจทางการตลาด ในการกําหนดราคาขายภายในประเทศสูงกวาที่ควรเปน นอกจากนั้น ปจจัยสําคัญ
ใดบาง ที่เปนตัวกําหนดราคาขายซีเมนตภายในประเทศ และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยเหลานั้นที่มีตอระดับราคาขายซีเมนตภายในประเทศไทย

3.1.1 โครงสรางของตลาดอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย

ในสวนนี้เปนการศึกษาถึงโครงสรางของตลาดอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย ซึ่งจะพิจารณาจาก
ความรุนแรงจากการกระจุกตัวของตลาดปูนซีเมนตไทย โดยเครื่องมือที่ใชคือ ดัชนี Herfindahl-Hirschman 
Index หรือ HHI ซึ่งเปนหนึ่งในดัชนีที่ไดรับความนิยมใชในการวัดการกระจุกตัวทางธุรกิจ และวัดระดับของ
การแขงขันทางตลาด โดยดัชนี HHI มีสูตรในการคํานวณดังนี้

∑
=

=
n

i
iSHHI

1

2

โดย iS คือ รอยละของสวนแบงการตลาดของบริษัท i

หากคา HHI ที่คํานวณไดมีคาสูง จะชี้ใหเห็นถึงตลาดที่มีการกระจุกตัวของผูผลิตมาก ซึ่งจะแสดง
ถึงลักษณะของตลาดที่มีการแขงขันนอย กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาจึงไดกําหนดหลักเกณฑใน
การพิจารณาไวดังนี้3 หากคา HHI อยูในชวงระหวาง 1,000-1,800 จะสามารถวิเคราะหไดวา อุตสาหกรรม
นั้นมีการกระจุกตัวอยูปานกลาง แตถาหากคา HHI มีคามากกวา 1,800 จะชี้ใหเห็นวาอุตสาหกรรมนั้นมี
การกระจุกตัวอยูอยางมาก ซึ่งอาจนํามาใชในการพิจารณาในกฎหมายปองกันการผูกขาดในตลาดของ
สหรัฐอเมริกา (Anti-trust laws)

จากขอมูลที่แสดงในตารางที่ 3.4 พบวา คา HHI ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยที่คํานวณไดมีคา
เทากับ 2,745.9 ซึ่งแสดงถึง ลักษณะโครงสรางอุตสาหกรรมที่มีการกระจุกตัวสูง และมีแนวโนมที่ผูผลิต
ซีเมนตไทยจะมีอํานาจทางตลาดสูง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะสวนแบงการตลาดของ 2 ผูผลิตซีเมนต
รายใหญสุดของไทย คือ บจก. ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม และ บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง พบวา
คา HHI ที่ได เมื่อคิดเฉพาะสวนแบงทางการตลาดของ 2 บริษัทนี้มีคารวมกันมากกวา 1,800 ซึ่งยอมแสดง
ใหเห็นวา ผูผลิตซีเมนตทั้งสอง มีสวนสําคัญที่กอใหเกิดการกระจุกตัวอยางรุนแรงของอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตไทย จึงอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรมปูนซีเมนตมีลักษณะโครงสรางตลาดที่มีผูผลิตนอยราย โดย
มีผูผลิตรายใหญสองราย (Duopoly) ที่มีอํานาจทางการตลาดสูง ในขณะที่ผูผลิตซีเมนตอื่นๆ ที่เหลือ 
กลับมีสวนแบงทางการตลาดไมมากนักในปจจุบัน

เมื่อนําสวนแบงของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยในชวงระหวางป พ.ศ. 2532-2547 มา
ทําการวิเคราะหหาแนวโนม (รูปที่ 3.2) พบวา ความเขมขนของการกระจุกตัวของโครงสรางอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตไทยมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยสาเหตุที่สําคัญเนื่องจาก การแขงขันในอุตสาหกรรม
                                           

3 อางอิงจาก http://www.usdoj.gov/atr/public/testimony/hhi.htm
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ปูนซีเมนตที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดย บจก. ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม ไดสูญเสียสวนแบงทางตลาด
ลดลงจากรอยละ 62 ในป พ.ศ. 2532 มาเปนรอยละ 41.2 ในป พ.ศ. 2547 โดยสวนแบงทางตลาดสวนหนึ่ง 
สูญเสียใหแก บมจ. ทีพีไอโพลีน และ บมจ. ปูนซีเมนตเอเชีย ที่เริ่มเขามามีสวนแบงทางตลาดในชวงเวลา
ดังกลาว

เนื่องจาก ขอมูลสวนแบงการตลาดที่คณะวิจัยสามารถรวบรวมไดมีคอนขางจํากัด ซึ่งนับวาเปน
ปญหาสําคัญในการศึกษา ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงแนวโนมการลดลงของการกระจุกตัวสําหรับอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตไทยในแตละป คณะวิจัยจึงไดทําการประมาณคา HHI ที่ลดลงในแตละป โดยใชแบบจําลอง
การถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Model) จากขอมูลที่มีคอนขางนอย แตอยางไรก็ดี ผลการ
ประมาณที่ไดมีคา R2 ที่สูง ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผลการประมาณคาในภาพรวมที่ได มีความใกลเคียงกับคา 
HHI ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผลที่ไดในสวนนี้ชี้วา คา HHI มีแนวโนมลดลงปละ 165.6 และอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

แมวาผลที่ไดในสวนนี้แสดงใหเห็นถึงโครงสรางตลาดซีเมนตไทยที่มีการกระจุกตัวอยางมาก 
รวมถึงแนวโนมที่ผูผลิตซีเมนตจะมีอํานาจทางตลาดสูง แตถึงกระนั้น ผลที่ไดจากการศึกษาในสวนนี้ ยังไม
เพียงพอที่จะสามารถสรุปไดวา โครงสรางตลาดที่มีการกระจุกตัวอยางรุนแรง รวมถึงลักษณะของแนวโนม
ที่ผูผลิตซีเมนตจะมีอํานาจทางการตลาดภายในประเทศสูง จะมีอิทธิผลตอการกําหนดราคาขายซีเมนต
ภายในประเทศ ดังนั้นการศึกษาในสวนถัดไป จึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพื่อศึกษาถึงปจจัยใดบาง ที่เปน
เปนปจจัยกําหนดราคาขายปูนซีเมนตภายในประเทศ โดยหนึ่งในปจจัยสําคัญที่ถูกนํามาวิเคราะหคือ 
ความรุนแรงของการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยในชวงเวลาที่ผานมา

ตารางที่ 3.4 การคิดคํานวณคาดัชนี Herfindahl-Hirschman Index (HHI) ของตลาด
ปูนซีเมนตไทย ในป พ.ศ. 2547

รายชื่อผูผลิต กําลังการผลิต สวนแบงการตลาด (Si) Si
2

(ลานตันตอป) (รอยละ)  (รอยละ2)
1. บจก. ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม 22.6 41.2 1,697.4
2. บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง 14.3 26.3 691.7
3. บมจ. ทีพีไอ โพลีน 8.9 16.0 256.0
4. บมจ. ปูนซีเมนตเอเชีย 4.8 8.9 79.2
5. บมจ. ชลประทานซีเมนต 2.3 4.1 16.8
6. บจก. ภูมิใจไทยซีเมนต 0.9 1.6 2.6
7. บจก. เซเม็กซ (ประเทศไทย) 0.7 1.4 2.0
8. บจก. ไทยสถาปนาจํากัด 0.2 0.4 0.2
9. บจก. สามัคคีซีเมนต 0.1 0.2 0.0

รวม 54.8 100.0 2,745.9

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย
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ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย

รูปที่ 3.2 คาดัชนี Herfindahl-Hirschman Index (HHI) ที่เกิดขึ้น (Actual) และที่ประมาณได
(Estimate) ของตลาดปูนซีเมนตไทย ป พ.ศ. 2532-2547

3.1.2 ปจจัยที่กําหนดราคาขายปูนซีเมนตในประเทศไทย

การศึกษาในสวนนี้เปนการศึกษาเชิงประจักษถึงปจจัยที่มีอิทธิผลตอการกําหนดราคาขาย
ปูนซีเมนตภายในประเทศไทย โดยแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่ใชในการวิเคราะห เปนแบบจําลองที่ถูก
ดัดแปลงจากแบบจําลองของ Jans และ Rosenbaum (1996)4 ใหเหมาะสมกับขอมูลที่มีในประเทศไทย 
ซึ่งมีความแตกตางกับขอมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ Jans และ Rosenbaum ใชในการศึกษา

ราคาปูนซีเมนตและปริมาณปูนซีเมนต ถูกกําหนดจากจุดดุลยภาพของอุปสงค คือ ความตองการ
ซื้อปูนซีเมนตของผูบริโภค และอุปทาน คือ ความตองการขายปูนซีเมนตของผูผลิต โดยอุปสงคความ
ตองการซีเมนตในประเทศ (Qcement) ถูกกําหนดใหขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้คือ ราคาปูนซีเมนตในประเทศ 
(Pcement) และมูลคาผลผลิตมวลรวมในภาคกอสราง (Con) ซึ่งนาจะวัดปริมาณความตองการใชซีเมนตได
อยางดี ดังนั้นสมการอุปสงคสามารถเขียนไดดังนี้5

itititit ConPQ εααα +++= 2cement10cement        (1)

                                           
4 Jans, Ivette and David I. Rosenbaum, 1996, Multimarket contact and pricing: Evidence from the U.S. cement industry, 

International Journal of Industrial Organization, vol. 15, p. 391-412.
5 เงื่อนไขของสมการรายไดสวนเพิ่ม (MR) ไดจากการ derivative สมการรายได (Total revenue) ดวยความตองการซีเมนต 

    (Qcement)
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สําหรับอุปทานของซีเมนตสําหรับตลาดที่อาจมีการแขงขันไมสมบูรณ ถูกกําหนดโดยเงื่อนไข
ดังตอไปนี้

  ]1,0[   ,)
1

( cement
1

cement ∈+= λ
α

λ QPMR

โดย MR คือรายไดสวนเพิ่ม (Marginal revenue) และλ  (Lambda) เปนตัววัดอํานาจทางตลาด
(Market power) ที่มีตอการกําหนดราคาขายซีเมนตในประเทศ ซึ่งการศึกษานี้ไดกําหนดตัววัดอํานาจทาง
ตลาดใหเปนฟงกชั่นเสนตรงกับปจจัยการกระจุกตัวของโครงสรางตลาดซีเมนต (HHI) และปจจัยอื่นๆ ที่
อาจเกิดจากชวงระยะเวลา (Time) ตัวอยางเชน อํานาจทางตลาดของผูผลิตซีเมนตอาจแปรผันตรงกับ
ระยะเวลาที่อยูในตลาด โดยเมื่อเวลาที่ผูผลิตอยูในตลาดผานไปนานขึ้น ผูบริโภคอาจมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินคาและเพิ่มความตองการสินคาของผูผลิตนั้นมากขึ้น ซึ่งชวยเพิ่มอํานาจทางตลาดของผูผลิต 
เปนตน โดยสมการวัดอํานาจทางตลาดสามารถเขียนไดดังนี้

ititit HHI µλλλ ++= 10

โดย คา λ = 0 สําหรับตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ
คา λ = 1 ภายใตตลาดที่มีการผูกขาด
คา ∈λ (0,1) ภายใตตลาดที่มีการผูกขาดอยูบาง

สําหรับตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal cost, MC) ของการผลิตซีเมนต ถูกกําหนดใหขึ้นอยูกับราคา
คาแรงงาน (Wage) ราคาคาพลังงานเชื้อเพลิง (Pfuel) และตนทุนทางดานเครื่องจักร ซึ่งขึ้นอยูกับ 
ระดับประสิทธิภาพของการใชเครื่องจักรในการผลิตซีเมนต (Capacity utilization, CAP) โดยหากการผลิต
ใชเครื่องจักรที่มีขนาดเล็ก ซึ่งอาจวัดไดจากการใชประสิทธิภาพของการใชเครื่องจักร (Capacity 
utilization) ที่สูง คาดวาจะมีตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal cost) ของการผลิตที่สูงกวาการผลิตโดยใช
เครื่องจักรขนาดใหญ ซึ่งวัดไดโดย Capacity utilization ที่ตํ่ากวา โดยจะสงผลทําใหราคาขายถูกกําหนดไว
สูงกวา เนื่องจากตนทุนการผลิตที่สูงเอง

ดังนั้น ณ จุดดุลยภาพ อุปทานของซีเมนตจะเกิดขึ้นเมื่อรายไดสวนเพิ่มเทากับตนทุนสวนเพิ่ม 
จากเงื่อนไขดังกลาว ราคาซีเมนตสามารถประมาณไดจากสมการดังนี้คือ

                (+)           (-)             (-)          (+)       (+)              (+)
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วิธีการที่ใชในการประมาณการสมการอุปสงคและอุปทานอยางถูกตอง จําเปนตองทําการประมาณ
สมการอุปสงค (สมการ 1) และสมการอุปทาน (สมการ 2) พรอมกัน (Simultaneous equations) 
คณะผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการ SURE (Seemly unrelated regression estimation) เพี่อแกปญหา 
Correlation ที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางสมการอุปสงคและสมการอุปทาน นอกจากนี้ตัวแปรที่เปนระดับราคา
หรือมูลคาจะถูกปรับโดยดัชนีราคาผูบริโภค เพื่อใหไดราคาหรือมูลคาที่แทจริง สําหรับขอมูลที่ใชในการ
ศึกษา เปนขอมูลรายไตรมาสในชวงระหวางไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2538 จนถึงไตรมาสสุดทายในป พ.ศ. 
2546

3.1.3 ผลการศึกษา

ผลการประมาณการสมการอุปสงคและอุปทานของซีเมนตปอรตแลนด (Portland) ในประเทศไทย 
ไดแสดงไวในตารางที่ 3.5 เมื่อพิจารณาจากคา R2 ที่มีคาสูง ผลการประมาณการที่ไดมีความแมนยําที่ดี 
นอกจากนี้สําหรับทิศทางของความสัมพันธที่ได โดยสวนใหญแลวมีความสอดคลองกับสมมติฐานทาง
ทฤษฎีที่คาดการณไว ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 3.5)

สมการอุปสงคความตองการปูนซีเมนตในประเทศ พบวา

(1) มีความสัมพันธที่มีนัยสําคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกันกับมูลคาผลผลิตมวลรวมในภาค
กอสราง (Con) ซึ่งหากมูลคาผลผลิตมวลรวมในภาคกอสรางเพิ่มขึ้น 1 ลานบาท จะสงผลให
ความตองการปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นประมาณ 36 ตัน

(2) สําหรับราคาปูนซีเมนตพบวา มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับปริมาณความตองการ
ปูนซีเมนตในประเทศ

สมการอุปทาน ผลที่ไดจากแบบจําลอง พบวา

(1) ราคาปูนซีเมนตมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช 
(CAP) และราคาคาเชื้อเพลิง (Pfuel) ในประเทศ โดยหากขนาดประสิทธิภาพของการใช
เครื่องจักรเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลทําใหราคาปูนซีเมนตในประเทศสูงขึ้น

(2) ราคาคาเชื้อเพลิง หากปรับเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหราคาปูนซีเมนตในประเทศสูงขึ้นประมาณ 
29 บาทตอตัน (สมการ 2.1) แตทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวา สําหรับราคาคาแรงงานในประเทศ
กลับไมพบความสัมพันธที่มีนัยสําคัญทางสถิติกับราคาปูนซีเมนตในประเทศ ซึ่งอาจเปน
เพราะตนทุนคาแรงงานมีสัดสวนของตนทุนไมมากนัก (ประมาณรอยละ 15 ของตนทุนการ
ผลิตปูนซีเมนตทั้งหมด) จึงทําใหการปรับขึ้นของคาแรงงาน ไมสงผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอราคาปูนซีเมนตภายในประเทศ

ในสวนของตัวแปรที่ใชวัดอํานาจทางตลาดที่มีตอการกําหนดราคาปูนซีเมนตในประเทศ ผลที่ได
ในกรณีที่ยังไมนําตัวแปรทางดานเวลา (Time) เขามาใชในการประมาณการ (สมการ 2.1 ในตารางที่ 3.5) 
พบวา คา 0λ  ที่ไดมีคาเปนบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งชี้วาราคาปูนซีเมนตในปจจุบัน สวนหนึ่งถูก
กําหนดโดยอํานาจทางตลาด (Market power) แตในขณะเดียวกันผลการประมาณคา 1λ ที่ได แมวาจะมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตกลับมีทิศทางของความสัมพันธที่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดคาดการณไว
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ตารางที่ 3.5 ผลการประมาณการสมการอุปสงคและอุปทานของซีเมนตปอรตแลนด (Portland)
ในประเทศไทย

Estimated demand equation                                                                                 หนวย: ตัน

สมการ 1.1 สมการ 1.2
Intercept 11700000 *** 11600000 ***

(2494879.00) (2502110.00)
Pcement -3691.30 *** -3657.45 ***

(999.77) (1002.63)
Con 36.04 *** 36.24 ***

(9.98)  (10.00)  
R2 0.78 0.78
Obs. 36  36  

Estimated price equation                                                                              หนวย: บาทตอตัน

สมการ 2.1 สมการ 2.2
Intercept 2113.34 *** 2435.91 ***

(444.90) (443.44)
CAP 8.86 *** 6.67 ***

(2.33) (2.46)
Wage -0.04 -0.04

(0.08) (0.08)
Pfuel 29.19 ** 6.60

(13.15) (17.16)
Qcement 0.0001668 * -0.0000842

(0.0000924) (0.000161)
HHI x Qcement -9.02E-08 *** -1.91E-08

(2.94E-08) (4.72E-08)
Time x Qcement 0.0000016 *

(8.37E-07)
R2 0.85  0.87  
Obs. 36  36  
Lambda0 ( 0λ ) 0.61570883 * -0.30795711  
Lambda1 ( 1λ ) -0.00033296 *** -0.00006986
Lambda2 ( 2λ )   0.00585192 *
Notes: ***, **, * denote 1%, 5%, 10% significant levels. Standard errors are in parentheses. respectively.

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางราคาปูนซีเมนตกับดัชนีวัดการกระจุกตัว HHI ในชวงที่ผานมา
(รูปที่ 3.3 และรูปที่ 3.4) พบวา ราคาปูนซีเมนตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตในขณะ
เดียวกันการกระจุกตัวของโครงสรางตลาดปูนซีเมนตหรือ ดัชนี HHI กลับมีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเนื่อง 
ตามที่กลาวมาแลวขางตน จึงเปนไดวา ราคาปูนซีเมนตถูกกําหนดโดยปจจัยอื่นๆ ที่ชวยเพิ่มอํานาจทาง
ตลาดแกผูผลิตปูนซีเมนต เพราะทั้งที่โครงสรางตลาดมีแนวโนมของการกระจุกตัวที่ลดลง แตราคา
ปูนซีเมนตภายในประเทศกลับสามารถสูงขึ้นไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การละเลยที่จะนําตัวแปรที่ใชวัดปจจัย
อื่นๆ เขามาในแบบจําลองอาจทําใหผลการประมาณการมีความคลาดเคลื่อน ไมแมนยํา และไมถูกตองนัก

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรทางดานเวลาเขามาในแบบจําลอง (สมการ 2.2 ในตารางที่ 3.5) 
ผลการประมาณการที่ไดพบวา ตัวแปรทางดานเวลา (Time) ที่ใชวัดอํานาจทางตลาดที่เพิ่มขึ้นตามชวง
เวลามีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ตัวแปรที่ใชวัดการกระจุกตัวของโครงสรางตลาดปูนซีเมนตกลับไมพบ
ความสัมพันธที่มีนัยสําคัญทางสถิติกับราคาปูนซีเมนตในประเทศ เมื่อพิจารณาจากคา R2 ผลการประมาณ
การที่ได เมื่อเปรียบเทียบกับสมการ 2.1 (ตารางที่ 3.5) พบวามีคาความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กนอย

หนวย: บาทตอ 50 กิโลกรัม

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (อางอิงจาก http://www.bot.or.th/BOTHomepage/DataBank/
EconData/EconFinance/index04.htm)

รูปที่ 3.3 ราคาปูนซีเมนตปอรตแลนดในประเทศไทย
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หนวย: บาทตอตัน (ปรับโดยดัชนีราคาผูบริโภค)

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย

รูปที่ 3.4 เปรียบเทียบผลจากการประมาณการกับราคาปูนซีเมนตปอรตแลนดที่เกิดขึ้นจริง

หนวย: รอยละ

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย

รูปที่ 3.5 สัดสวนราคาปูนซีเมนตที่เกิดจากอํานาจการตลาดตอราคาปูนซีเมนตที่ไดจากการ
ประมาณการ
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 หนวย: รอยละ

หมายเหตุ: Markup = Pcement(markup) / ( Pcement(predicted)- Pcement(markup)) x100
ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย

รูปที่ 3.6 สัดสวนราคาสวนเพ่ิม (Markup) ที่เกิดจากตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณ

จากรูปที่ 3.4 แสดงการเปรียบเทียบราคาปูนซีเมนตที่ไดจากการประมาณการโดยแบบจําลอง 
(Pcement(predicted)) กับราคาปูนซีเมนตที่เกิดขึ้นจริง (Pcement(actual)) ผลที่ไดพบวา ราคาปูนซีเมนตที่ประมาณการ
ไดจากแบบจําลองมีคาคอนขางใกลเคียงกับราคาปูนซีเมนตที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาที่ผานมาในอดีต 
นอกจากนี้คณะผูวิจัย ยังไดคํานวณราคาปูนซีเมนตที่เพิ่มขึ้นจากราคาปกติที่ควรเปน (Pcement(markup)) 
จากการที่ผูผลิตมีอํานาจทางตลาดภายในประเทศ เชนในกรณีที่ตลาดมีลักษณะการแขงขันที่ไมสมบูรณ 
โดยคิดคํานวณจากอํานาจทางตลาดที่เกิดโดยปจจัยทางดานเวลา (Time) เทานั้น สําหรับปจจัยอื่นๆ ที่ใช
วัดการมีอํานาจทางตลาด เชน 0λ และ 1λ ไมไดถูกคิดคํานวณไว เนื่องจากปจจัยเหลานั้นไมพบวามีความ
สัมพันธที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ราคาปูนซีเมนตปอรตแลนดที่เพิ่มขึ้นกวาราคาปกติที่ควรจะเปน กรณีที่ผูผลิตมีอํานาจทางการ 
ตลาด (Pcement(markup)) ในชวงระหวางป พ.ศ. 2538 จนถึงป พ.ศ. 2546 อยูในชวงระหวาง 125 ถึง 425 
บาทตอตัน โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 250 บาทตอตัน ทั้งนี้ราคาสวนเพิ่มมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 
เมื่อทําการเปรียบเทียบสัดสวนราคาปูนซีเมนตสวนเพิ่มที่เกิดจากการมีอํานาจทางการตลาดตอราคา
ปูนซีเมนตภายในประเทศที่ไดจากการประมาณการ (รูปที่ 3.5) พบวา มีสดัสวนโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ
รอยละ 12 โดยทั้งนี้ นับต้ังแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา สัดสวนราคาปูนซีเมนตสวนเพิ่มที่เกิดจากตลาดที่มี
การแขงขันไมสมบูรณ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งคณะผูวิจัยไดคิดคํานวณสัดสวนของราคา
สวนเพิ่มกับราคาที่ประมาณการได พบวาสัดสวน Markup มีคาเฉล่ียประมาณรอยละ 14 ของราคา
ปูนซีเมนตที่เกิดขึ้น (รูปที่ 3.6)
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ดังนั้น ผลการศึกษาที่พบในสวนนี้ จึงตอกย้ําถึงปญหาของลักษณะตลาดปูนซีเมนตปอรตแลนด
ภายในประเทศไทย ที่ผูผลิตมีอํานาจในการกําหนดราคาขายปูนซีเมนตสูงกวาที่ควรจะเปน ซึ่งนับวัน
ปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวมีแนวโนมทวีความรุนแรงขึ้น โดยลักษณะของตลาดปูนซีเมนตที่มีการแขงขันไม
สมบูรณนั้น ไมเพียงสงผลกระทบตอผูบริโภคภายในประเทศที่จะตองซื้อปูนซีเมนตในราคาที่แพงกวาที่จะ
เปนแลว แตยังอาจสรางปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นจากการที่ผูผลิตปูนซีเมนตใชทรัพยากรในการผลิตอยางไมมี
ประสิทธิภาพ เชนทรัพยากรแรทางธรรมชาติ ซึ่งนับเปนความสูญเสียสําคัญที่เกิดขึ้นตอประเทศไทย

3.2 โครงสรางตนทุนของภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย

3.2.1 ตนทุนรวม

โครงสรางตนทุนรวมของภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยประกอบดวยตนทุน 2 สวนที่สําคัญ  
คือ (1) ตนทุนดานการผลิต ไดแก คาพลังงานและเชื้อเพลิง คาวัตถุดิบ คาแรงงาน คาบรรจุภัณฑ คาเสื่อม
ราคา และคาใชจายในการผลิตอื่นๆ  (2) ตนทุนดานการจําหนาย ผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณกลุม
ผูผลิตปูนซีเมนตในป พ.ศ 25506 พบวา ตนทุนการผลิตคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 60.9 ของตนทุน
รวมทั้งหมด จําแนกเปน คาพลังงานและเชื้อเพลิงซึ่งมีสัดสวนสูงสุดถึงรอยละ 27.4 รองลงมาคือ คาเสื่อม
ราคารอยละ 10.6 คาใชจายในการผลิตอื่นๆ รอยละ 10.0 คาบรรจุภัณฑรอยละ 6.0 คาแรงงานรอยละ 4.6 
สวนตนทุนคาวัตถุดิบมีสัดสวนตํ่าสุดเพียงรอยละ 2.3 สําหรับตนทุนการจําหนายคิดเปนสัดสวนรอยละ 
39.1 ของตนทุนรวมทั้งหมด (ตารางที่ 3.6)

นอกจากนี้ จากการรวบรวมขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของในชวงป พ.ศ. 2529-2546 พบวา โครงสราง
ตนทุนสามารถจําแนกออกเปน 2 กรณี กลาวคือ กรณีที่หนึ่ง โครงสรางตนทุนที่มีทั้งตนทุนการผลิตและ 
ตนทุนการจําหนาย พบวา ตนทุนการผลิตมีสัดสวนเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 67.0-71.0 ตนทุนการจําหนาย
เฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 29.0–33.0 ทั้งนี้องคประกอบของตนทุนการผลิตนั้น คาพลังงานและเชื้อเพลิง 
คิดเปนสัดสวนสูงสุดเฉล่ียรอยละ 30 สวนคาวัตถุดิบมีสัดสวนตํ่าสุดโดยอยูระหวางรอยละ 1.0–2.0 ของ 
ตนทุนการผลิต กรณีที่สอง โครงสรางตนทุนที่มีเฉพาะตนทุนการผลิต พบวา คาพลังงานและเชื้อเพลิง 
คิดเปนสัดสวนสูงสุดโดยอยูระหวางรอยละ 42.0–60.0 รองลงมาคือ คาใชจายในการผลิตอื่นๆ รอยละ 
10.0–34.9 คาแรงงานรอยละ 7.0–19.0 คาบรรจุภัณฑรอยละ 7.0–12.6 และคาวัตถุดิบรอยละ 2.0–15.0 
(ตารางที่ 3.6)

                                           
6 โครงสรางตนทุนเฉลี่ยของปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดถุง 50 กิโลกรัม จากการสัมภาษณกลุมผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญ 5 ราย  
ไดแก บจก. ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง บมจ. ทีพีไอ โพลีน บมจ. ปูนซีเมนตเอเซีย และ บมจ. 
ชลประทานซีเมนต โดยคํานวณจากขอมูลป พ.ศ. 2546 และทําการปรับตนทุนคาพลังงานเพิ่มรอยละ 50
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ตารางที่ 3.6 โครงสรางตนทุนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย
หนวย: รอยละ

ป พ.ศ.รายการ
2550 (1) 2546 (2) 2543 (3) 2542 (4) 2537 (5) 2534 (6) 2532 (7) 2529 (7)

  คาพลังงานและเชื้อเพลิง 27.4 30.0 44.0 44.0 60.0 30.0 42.0 43.5
  คาวัตถุดิบ 2.3 2.0 15.0 15.0 6.0 1.0 2.5 2.0
  คาแรงงาน 4.6 10.0 19.0 9.0 7.0 7.0 8.6 10.3
  คาบรรจุภัณฑ 6.0 9.0 11.0 11.0 7.0 8.0 12.6 9.3
  คาใชจายในการผลิตอื่น 10.0 7.0 11.0 11.0 10.0 25.0 34.3 34.9
  คาเสื่อมราคา 10.6 9.0 - - 10.0 - - -
  คาโสหุย - - - 10.0 - - - -

รวมตนทุนการผลิต 60.9 67.0 100.0 100.0 100.0 71.0 100.0 100.0
  ตนทุนการจําหนาย 39.1 33.0 - - - 29.0 - -

รวมตนทุนทั้งหมด 100.0 100.0 - - 100.0 - -

ที่มา:  (1) จากการสัมภาษณผูผลิต
(2) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2546 “อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ป 2546”
(3) วิรศักดิ์ ทองทา, 2543 "โครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศไทย"
(4) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2542 "แผนแมบทอุตสาหกรรมปูนซีเมนต (พ.ศ. 2542-2547)"
(5) ศิริพงษ จึงประเสริฐศักดิ์, 2537 "อุตสาหกรรมปูนซิเมนต"
(6) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2534  "รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต"
(7) กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย อางใน ยุทธพงษ ไตรยวุฒิ, 2540

จากโครงสรางตนทุนของภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยจะเห็นไดวา ตนทุนคาพลังงานและ 
เชื้อเพลิงเปนองคประกอบหลักในการผลิตปูนซีเมนตเนื่องจากมีสัดสวนสูงสุด ดังนั้นถาราคาน้ํามันและ 
คาไฟฟาปรับตัวสูงขึ้นก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตปูนซีเมนตดวย รองลงมาคือ ตนทุน 
คาใชจายในการผลิตอื่นๆ สวนตนทุนคาวัตถุดิบนับเปนองคประกอบที่มีสัดสวนตํ่าสุด ในขณะที่ ตนทุน 
การผลิตอุตสาหกรรมปูนซีเมนตตางประเทศ กรณีประเทศอินเดียพบวา ตนทุนคาพลังงานและ 
เชื้อเพลิงคิดเปนสัดสวนรอยละ 51 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด โดยเปนคาพลังงานรอยละ 29 และคา 
เชื้อเพลิงรอยละ 22 รองลงมาคือ ตนทุนคาวัตถุดิบคิดเปนรอยละ 19.0 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด  
(ตารางที่ 3.7) จึงเปนที่นาสังเกตวา โครงสรางตนทุนการผลิตปูนซีเมนตของไทยในสวนของตนทุนคา 
วัตถุดิบมีสัดสวนที่ตํ่ามากเมื่อเทียบกับโครงสรางตนทุนการผลิตปูนซีเมนตในตางประเทศ
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ตารางที่ 3.7 โครงสรางตนทุนการผลิตปูนซีเมนตในประเทศอินเดีย ป พ.ศ. 2549

รายการ รอยละ

  คาพลังงานและเชื้อเพลิง 51.0

  คาวัตถุดิบ 19.0

  คาแรงงาน 7.0

  คาบรรจุภัณฑ 9.0

  คาใชจายในการผลิตอื่น 4.0

  คาเสื่อมราคา 10.0

รวมตนทุนการผลิต 100.0

ที่มา: Vikram Cement (India), 2006

3.2.2 ระบบการจัดจําหนายปูนซีเมนต

ระบบการจําหนายปูนซีเมนตของผูผลิตแตละรายสวนมากจะมีลักษณะเหมือนกัน โดยสามารถ
แบงไดเปน 2 ลักษณะ (รูปที่ 3.7) ดังนี้

1. ระบบจําหนายโดยตรง เปนการจําหนายใหแกลูกคาโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 
ของปูนซีเมนตที่จําหนายทั้งหมด โดยบริษัทผูผลิตจําหนายปูนซีเมนตไปยังผูใชรายใหญโดยตรง เชน  
ผูรับเหมากอสรางรายใหญของภาคเอกชน หรืองานกอสรางของภาครัฐบาล โรงงานอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑซีเมนต เชน คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม ทอระบายน้ํา เปนตน ซึ่งราคาที่ซื้อจากผูผลิตจะแพง
กวาที่ซื้อจากตัวแทนจําหนาย แตลูกคาเหลานี้จะไดรับสวนลดและโปรแกรมการสงเสริมการขายจากผูผลิต
แทน

2. ระบบตัวแทนจําหนาย (Dealer Network) เปนระบบจําหนายที่นิยมใชกันมาก คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 80 ของปูนซีเมนตที่จําหนายทั้งหมด การจําหนายดวยวิธีนี้ บริษัทผูผลิตจะมีตัวแทน
จําหนายของตนเองในแตละพื้นที่ และใหผูแทนจําหนายเหลานี้เปนผูกระจายสินคาไปสูตลาดทั่วประเทศ 
โดยกระจายไปยังรานคาชวง (Sub-Dealer) ตลอดจนถึงผูบริโภคในขั้นสุดทาย (End-User) โดยบริษัท 
ผูผลิตจะใหสวนลดการคา เครดิตทางการคา และรายการสงเสริมการขายตางๆ แกตัวแทนจําหนายเปน 
สิ่งจูงใจ ทั้งนี้ บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด ไดริเริ่มทําระบบตัวแทนจําหนายเปนแหงแรก  
ทําใหมีโครงขายการจัดจําหนายผานตัวแทนที่เขมแข็ง โดยมีตัวแทนจําหนายรวมประมาณ 700 ราย  
สวนบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) มีตัวแทนประมาณ 1,000 ราย และบริษัท ทีพีไอ โพลีน 
จํากัด (มหาชน) มีประมาณ 500 ราย (กรมการคาภายใน, 2545)
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ที่มา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย, 2545

รูปที่ 3.7 ระบบการจัดจําหนายปูนซีเมนตในประเทศไทย

3.2.3 ราคาและคาขนสงของภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต

1) ราคาขายปูนซีเมนตหนาโรงงาน

ถึงแมวารัฐบาล กําหนดใหปูนซีเมนตเปนสินคาที่มีการผลิตโดยเสรี ในขณะเดียวกันปูนซีเมนตก็
ถูกกําหนดใหเปนสินคาควบคุมโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ดังนั้น การที่บริษัทผูผลิตจะทํา
การปรับราคาปูนซีเมนตนั้น จะตองผานความเห็นชอบจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยกอน 
ทุกครั้ง

กรอบของราคาจําหนายปูนซีเมนตหนาโรงงานที่กระทรวงพาณิชยกําหนดราคาไวเมื่อวันที่ 11 
กันยายน พ.ศ. 2543 ไดกําหนดไว 2 ราคาคือ

- ราคาผูแทนจําหนายหรือราคาที่โรงงานปูนซีเมนตขายใหกับเอเยนตหรือรานคาโดยกําหนด
ราคาปูนซีเมนตผสมไวที่ 1,958 บาทตอตัน ราคาปูนซีเมนตปอรตแลนด 2,294 บาทตอตัน และ
ราคาจําหนายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปูนซีเมนตผสม 112 บาทตอถุง ราคา 
ปูนซีเมนตปอรตแลนด 130 บาทตอถุง แตในตางจังหวัดจะบวกอัตราคาขนสงตามระยะทาง

- ราคาขายตรงใหกับลูกคาทั่วไป โดยปูนซีเมนตผสมกําหนดราคาไวที่ 2,151 บาทตอตัน 
ปูนซีเมนตปอรตแลนดกําหนดราคาไวที่ 2,532 บาทตอตัน
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โดยเฉลี่ยแลวราคาจําหนายปูนซีเมนตจะอยูประมาณ 2 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งนับวาเปนสินคาที่
ราคาถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ราคาจําหนายปูนซีเมนตปอรตแลนดหนาโรงงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้ังแตป พ.ศ. 2540 จนถึงป พ.ศ. 2550 มีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากราคาจําหนาย 1,849 
บาทตอตัน ในป พ.ศ. 2540 เพิ่มขึ้นเปน 2,306 บาทตอตัน ในป พ.ศ. 2545 และในป พ.ศ. 2550 ราคา
จําหนายปูนซีเมนตอยูที่ระดับ 2,464 บาทตอตัน (ตารางที่ 3.8) สวนดัชนีราคาขายสงปูนซีเมนตในเขต
กรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2547-2548 พบวา ดัชนีขายสงมีการปรับตัวลดลงถึงรอยละ 4.1-6.5 เนื่องจาก
การชะลอตัวของความตองการที่อยูอาศัยที่ไดรับผลกระทบจากรายจายครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นตามคา 
ครองชีพและราคาน้ํามัน รวมทั้งการลงทุนในภาคธุรกิจ เชน โรงแรม รีสอรท และการลงทุนใน
สาธารณูปโภคของภาครัฐที่ชะลอตัวลง หลังจากนั้นดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย (ตารางที่ 3.9)

ตารางที่ 3.8 ราคาจําหนายปูนซีเมนตปอรตแลนด (ราคาโรงงาน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ป พ.ศ. ราคาปูนซีเมนต (บาทตอตัน)
2540 1,849
2541 1,849
2542 2,200
2543 2,200
2544 2,200
2545 2,306
2546 2,306
2547 2,306
2548 2,306
2549 2,306
2550e 2,464

หมายเหตุ: เปนราคาที่ยังไมรวมคาขนสงและภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่มา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย, 2550

ตารางที่ 3.9 ดัชนีราคาขายสงปูนซีเมนตในเขตกรุงเทพมหานคร

ป พ.ศ. ดัชนีขายสง อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
2543 100.0 -
2544 104.9 4.9
2545 94.3 -10.1
2546 110.5 17.2
2547 106.0 -4.1
2548 99.1 -6.5
2549 103.7 4.6
2550e 105.7 1.9

 หมายเหตุ: ใชป พ.ศ. 2543 เปนปฐาน e = ประมาณการ
ที่มา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย, 2550
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2) การขนสงและราคาขนสงปูนซีเมนต

ปูนซีเมนต นับเปนสินคาที่มีมูลคาตอน้ําหนักตํ่า สงผลใหตนทุนโลจิสติกสมีสัดสวนตอราคา
ขายสูง ถึงแมวาการขนสงปูนซีเมนตทางรถบรรทุกมีขอไดเปรียบมากกวาการขนสงรูปแบบอื่น ๆ กลาวคือ 
ความสามารถในการเขาถึงแหลงผลิตและแหลงบริโภคไดโดยตรง รวดเร็ว ถูกตอง และไมเสียหาย 
ประกอบกับการขนสงรูปแบบอื่น มีขอจํากัดดานโครงสรางพื้นฐานที่ไมสามารถรองรับความตองการขนสง
สินคาไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไมสามารถใหบริการขนสงจากแหลงผลิตถึงแหลงบริโภค
ไดโดยตรง แตดวยสถานการณราคาน้ํามันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหตนทุนการขนสงเพิ่ม
สูงขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้น เพื่อลดคาใชจายดานการขนสง บริษัทผูผลิตปูนซีเมนตหลายรายจึงตองหันมาใช
การขนสงทางรถไฟเพิ่มขึ้น

ปจจุบัน ป พ.ศ. 2549 การขนสงปูนซีเมนตทางรถไฟมีปริมาณทั้งสิ้น 1,695,394 ตัน จําแนกเปน
ปูนซีเมนตผง 1,607,808 ตัน และปูนซีเมนตถุง 87,586 ตัน การขนสงปูนซีเมนตผงมีเสนทางการขนสงที่
สําคัญทั้งหมด 13 เสนทาง (ตารางที่ 3.10) สวนเสนทางการขนสงปูนซีเมนตถุงมีทั้งหมด 9 เสนทาง  
(ตารางที่ 3.11) โดยบจม. ทีพีไอ โพลีน มีการขนสงปูนซีเมนตทางรถไฟสูงสุดเทากับ 1,116,286 ตัน เปน
ปูนซีเมนตผง 1,073,966 ตัน และปูนซีเมนตถุง 42,320 ตัน รองลงมาคือ บจก. ปูนซิเมนตไทย
อุตสาหกรรม 462,687 ตัน และ บมจ. ชลประทานซีเมนต 81,883 ตัน (ตารางที่ 3.12)

นอกจากนี้ การขนสงปูนซีเมนตทางเรือ นับเปนอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อลดตนทุนคาขนสง ถึงแมวา
การขนสงโดยเสนทางนี้จะใชเวลานาน การขนสงปูนซีเมนตทางเรือแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
ประเภทที่หนึ่ง การใชผาใบ กับ G-Sling สําหรับใชขนสงปูนซีเมนตในประเทศและสงออกประเทศ
เพื่อนบาน ประเภทที่สอง การขนสงปูนซีเมนตผงไปประเทศเพื่อนบาน และประเภทที่สาม การขนสง
ปูนซีเมนตเม็ดไปตางประเทศ การขนสงปูนซีเมนตผงกับปูนซีเมนตเม็ดเปนกิจกรรมตอเนื่องกับการสงออก
ไปตางประเทศดวยเรือเดินทะเลขนาดใหญจึงมีลักษณะเหมือนสินคาเกษตรที่ตองขนสงตามใบสั่งซื้อให
สอดคลองกับขนาดเรือเดินทะเลระหวางประเทศที่เปนขอไดเปรียบของการขนสงทางน้ํา

ประเทศไทยมีการขนสงปูนซีเมนตทางลําน้ําคิดเปนสัดสวนรอยละ 18.4 ของสินคาที่ขนสงทางน้ํา
ทั้งหมด โดยในป พ.ศ. 2547 การขนสงปูนซีเมนตมีปริมาณ 263,000 ตัน สวนใหญมีตนทางมาจากอําเภอ
นครหลวง (188,000 ตัน) อําเภอทาเรือ (53,000 ตัน) และอําเภอบางปะอิน (22,000 ตัน) ปูนซีเมนตจาก
อําเภอนครหลวงและอําเภอทาเรือเปนสินคาที่บรรทุกทางถนนจากจังหวัดสระบุรี สวนปูนซีเมนตจาก
อําเภอบางปะอินเปนสินคาที่บรรทุกทางถนนจากคลังสินคา การขนสงปูนซีเมนตสวนใหญมีปลายทางอยูที่
ทาเรือเกาะสีชังประมาณ 200,000 ตันเพื่อสงออกไปตางประเทศ นอกนั้นมีปลายทางที่อําเภอพระประแดง
ประมาณ 31,000 ตัน และอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานีประมาณ 15,000 ตัน สําหรับการขนสงปูน
ซีเมนตบริเวณชายฝงทะเลมีเสนทางการขนสง 3 เสนทาง ไดแก กรุงเทพฯ ไปจังหวัดสุราษฎรธานี 
(106,100 ตัน) จังหวัดอยุธยาไปจังหวัดสุราษฎรธานี (5,000 ตัน) และเกาะสีชังไปจังหวัดสุราษฎรธานี 
(4,486 ตัน) (ขอมูล ป พ.ศ. 2545)
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ตารางที่ 3.10 ปริมาณการขนสงปูนซีเมนตผงตามเสนทางรถไฟที่สําคัญ ป พ.ศ. 2547

ปริมาณขนสงปูนซีเมนตผง (ตัน)
เสนทาง

ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2549
โพนทอง(นครสวรรค) -> พหลโยธิน 95,787 73,264
บานชองใต(สระบุรี) -> พหลโยธิน 319,722 453,660
หินลับ(นครราชสีมา) -> พหลโยธิน 320,779 338,459
หินลับ(นครราชสีมา) -> บึงพระ (พิษณุโลก) 24,211 30,521
หินลับ(นครราชสีมา) -> หนองขอนกวาง (อุดรธานี) 104,281 182,991
หินลับ(นครราชสีมา) -> ลําชี (สุรินทร) 35,934 38,991
หินลับ(นครราชสีมา) -> หวยขยุง (อุบลราชธานี) 50,766 65,591
หินลับ(นครราชสีมา) -> เปรง (ฉะเชิงเทรา) 375,951 227,131
หินลับ(นครราชสีมา) -> นาสาร (สุราษฎรธานี) 114,238 122,556
หินลับ(นครราชสีมา) -> ควนเนียง (สงขลา) 50,103 28,597
หินลับ(นครราชสีมา) -> ศิลาอาสน - 21,018
หินลับ(นครราชสีมา) -> ลําพูน - 18,112
บานชะอํา -> พหลโยธิน - 6,918

รวม 1,491,772 1,607,808
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (อางอิงจาก http://www.otp.go.th)

ตารางที่ 3.11 ปริมาณการขนสงปูนซีเมนตถุงตามเสนทางรถไฟที่สําคัญ ป พ.ศ. 2547

ปริมาณขนสงปูนซีเมนตถุง (ตัน)เสนทาง
ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2549

โพนทอง(นครสวรรค) -> พหลโยธิน 15,665 -
บานชองใต(สระบุรี) -> อุบลราชธานี 30,542 8,451
บานชองใต(สระบุรี) -> อุดรธานี - 288
บานชองใต(สระบุรี) -> ขอนแกน - 288
มาบกะเบา(นครราชสีมา) -> พหลโยธิน - 9,578
มาบกะเบา(นครราชสีมา) -> อุบลราชธานี 41,376 20,928
มาบกะเบา(นครราชสีมา) -> อุดรธานี - 4,032
หินลับ(นครราชสีมา)-> พหลโยธิน 16,320 8,880
หินลับ(นครราชสีมา)-> ลําพูน - 33,440
บานชะอํา -> พหลโยธิน 15,250 1,701
ปาดังเบซาร -> สุไหงโกลก 24,680 -

รวม 143,833 87,586
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (อางอิงจาก http://www.otp.go.th)
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วิธีการการขนสงปูนซีเมนตจากหนาโรงงาน มี 2 แบบ คือ

1. โรงงานปูนซีเมนต เปนผูจัดหาผูขนสงใหกับลูกคาเองโดยจางบริษัทรับเหมาขนสงสวนหนึ่ง 
สวนที่เหลือทางโรงงานจะเปนผูลงทุนในระบบการขนสงเอง

2. ลูกคาที่เปนกลุมตัวแทนจําหนาย เปนผูจัดหารถบรรทุกมาขนถายปูนซีเมนตเอง

โดยทั่วไป บริษัทผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญๆ สวนมากจะมีการขนสงปูนซีเมนตจากหนาโรงงาน
ดวยวิธีการขนสงทั้ง 2 แบบ ทั้งนี้ราคาที่โรงงานจางผูรับเหมาขนสงกับราคาที่โรงงานคิดคาขนสงกับลูกคา
นั้นไมเทากัน กลาวคือ ถาราคาคาขนสงคิดลูกคาสูงกวาราคาตนทุนที่จายใหกับผูรับเหมาแลว โรงงานก็จะ
มีกําไรจากคาขนสง ในทางตรงกันขาม ถาราคาคาขนสงคิดลูกคาต่ํากวาราคาตนทุนที่จายใหกับผูรับเหมา
แลวโรงงานก็จะขาดทุนจากคาขนสง ซึ่งในพื้นที่ที่มีการแขงขันกันรุนแรง สวนใหญโรงงานจะยอมรับภาระ
คาขนสงดังกลาว โดยการลดราคาคาขนสงที่คิดกับลูกคาลงมา ในขณะเดียวกันก็จายใหกับผูรับเหมาขนสง
ในราคาตนทุน

นอกจากนี้ โรงงานสวนใหญจะจางผูรับเหมาขนสงใหครบรอบเนื่องจากมีตนทุนตํ่ากวาการจาง 
ขนสงเพียงเที่ยวใดเที่ยวหนึ่ง กลาวคือ ขาไปใหบรรทุกปูนซีเมนตถุงไปสงลูกคา ในขณะที่ขากลับให
บรรทุกถานหินกลับเขาโรงงาน ทั้งนี้ โดยปกติราคาคาขนสงปูนซีเมนตจากหนาโรงงานซึ่งสวนใหญต้ังอยูที่
จังหวัดสระบุรี ไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นแลวแตระยะทางคิดที่คาขนสงต้ังแต 100-120 บาทตอตัน  
แตเนื่องจาก ราคาน้ํามันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหตนทุนคาขนสงปรับเพิ่มดวยเชนกัน 
โดยปกติตนทุนน้ํามันดีเซลคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 40 ของตนทุนคาขนสงทั้งหมด ปจจุบัน ตนทุน
คาขนสงปูนซีเมนตไดปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 30 บาทตอตัน สงผลใหคาขนสงปูนซีเมนตจากโรงงานในจังหวัด
สระบุรี ไปยังกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอัตราคาขนสงอยูระหวาง 160–185 บาทตอตัน ในป พ.ศ. 2549 
(ตารางที่ 3.13)

ตารางที่ 3.13 อัตราคาขนสงปูนซีเมนตทางรถบรรทุก ในป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2549
หนวย: บาทตอตัน

อัตราคาขนสงปูนซีเมนต1/

บริษัทผูผลิต
ป พ.ศ. 2544 ป พ.ศ. 2549

บจก. ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม 155 185
บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง 130-140 160-170
บมจ. ชลประทานซีเมนต 130-140 160-170
บมจ. ทีพีไอ โพลีน 130-150 160-180
บมจ. ปูนซีเมนตเอเซีย 130-140 160-170

หมายเหตุ: 1/ เปนราคาคาขนสงปูนซีเมนตของโรงงานปูนซีเมนตในจังหวัดสระบุรี
ที่มา: ยุทธพงษ ไตรวุฒิ 2540, หนา 74

ดังนั้น เพื่อลดภาระคาใชจายดานการขนสงปูนซีเมนตจากภาวะราคาน้ํามันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น 
บริษัทผูผลิตปูนซีเมนตหลายรายจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนกลยุทธดานโลจิสติกสของบริษัท ตัวอยางเชน 
บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวงไดเริ่มทะยอยปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงรถขนสงที่มีอยูทั้งหมด โดยหันไปใช
พลังงานกาซเอ็นจีวีทดแทนน้ํามัน ซึ่งจะชวยลดคาใชจายไดอีกทางหนึ่ง (กรอบที่ 3.1)
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กรอบที่ 3.1  การสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกส: กรณีตัวอยางบริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวง จํากัด (มหาชน)

จากยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 ซึ่งเนนบูรณาการของระบบ
โลจิสติกสทั้งหมด ประเด็นยุทธศาสตรที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง
จํากัด (มหาชน) มากที่สุด คือ การเปดเสนทางการคาและการสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกส (New
trade lane and Network optimization) การดําเนินกลยุทธดานโลจิสติกสจึงนับเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งกลยุทธหนึ่งใน
การดําเนินธุรกิจปูนซีเมนต โดยเฉพาะกลยุทธในดานการบริหารตนทุนใหลดลงในขณะที่ตองการเพิ่มระดับการบริการ

ในป พ.ศ. 2549 ราคาน้ํามันดีเซลไดมีการปรับตัวสูงข้ึนอยางมาก ทําใหตนทุนคาขนสงของบริษัทฯ ไดรับ
ผลกระทบอยางมาก เนื่องจากการขนสงปูนซีเมนตสวนใหญจะใชการขนสงทางถนน ซึ่งเปนรูปแบบการขนสงที่มี
ประสิทธิภาพในการใชพลังงานตํ่าที่สุด โดยมีสัดสวนของตนทุนน้ํามันดีเซลสูงถึงรอยละ 40 ของตนทุนคาขนสงทั้งหมด
ดังนั้น เมื่อราคาน้ํามันมีความผันผวน ตนทุนโลจิสติกสของบริษัทฯ ก็จะขาดเสถียรภาพตามไปดวย ดวยเหตุนี้รูปแบบ
การขนสงทางถนนโดยใชน้ํามันดีเซลเพียงอยางเดียว จึงไมสามารถตอบสนองตอการสรางความสามารถในการแขงขัน
ดานตนทุนอยางยั่งยืนได บริษัทฯ จึงจะตองปรับโครงสรางระบบโลจิสติกสโดยใชรูปแบบการขนสงที่ใชตนทุนพลังงาน
ตํ่า มีวิธีการปรับโครงสรางมี 2 แนวทางคือ การปรับรูปแบบการขนสงทางถนน เปนทางราง และทางน้ํา (Modal Shift)
และการปรับเชื้อเพลิงจากน้ํามันดีเซลเปน NGV (Energy Shift)

การปรับรูปแบบการขนสงจากทางถนน เปนทางราง และทางน้ํานั้น ไดดําเนินการในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
คือ มีระยะทางหางจากโรงงานพอสมควร และมีโครงสรางพ้ืนฐานที่สามารถรองรับการขนสงทางราง และทางน้ําได เชน
การขนสงทางน้ําในภาคใต และการขนสงทางรางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับภาคใตนั้นไดมีการพัฒนาการ
ขนสงในรูปแบบใหมรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ คือ กลุมเอสซี คือ การขนสงโดยใชตูคอนเทนเนอรแบบ Multi-modal
คือ ขนสงดวยรถและเรือบรรทุกตูคอนเทนเนอรที่มีความแนนอนทุกฤดูกาล เพราะสามารถแลนไดแมจะมีคลื่นลมจัดใน
ชวงมรสุม

สําหรับการขนสงทางรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ปจจุบันบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด
(มหาชน) ไดดําเนินการรวมกับบริษัท อาวไทยคลังสินคา จํากัด พันธมิตรทางธุรกิจอีกรายหนึ่งของบริษัทฯ เพ่ือที่จะลด
ตนทุนการขนสงเที่ยวเปลาของรถไฟ จากเดิมที่ตองขนสงน้ําตาลลงมาจากภาคอีสาน และตีเปลากลับไปยังจังหวัด
ขอนแกน เปล่ียนเปนการบรรทุกปูนซีเมนตกลับไปภาคอีสานเทากับเปนการแชรตนทุนกันระหวางน้ําตาลกับปูนซีเมนต
ทําใหตนทุนการขนสงลดลง และเปนการเพ่ิม Mode การขนสงใหมอีก Mode หนึ่งของบริษัทฯ ดวย

ทั้งนี้ การปรับรูปแบบการขนสงทางถนน เปนทางราง และทางน้ํา ก็ไมอาจใชไดสําหรับทุกพ้ืนที่ เชน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีระยะทางหางจากโรงงานที่จังหวัดสระบุรีเพียงรอยกวากิโลเมตรเทานั้น เมื่อรวมตนทุน
การขนถายแลว จะทําใหตนทุนโลจิสติกสของการขนสงทางน้ํา และทางราง มีตนทุนสูงกวาการขนสงทางถนน ดังนั้น
จึงไมสามารถใชการปรับรูปแบบการขนสงจากทางถนนเปนทางรางหรือทางน้ําได แตจะตองใชกลยุทธการใชเช้ือเพลิง
ทดแทน โดยการปรับเชื้อเพลิงจากน้ํามันดีเซลเปนแกส NGV หรือเช้ือเพลิงทดแทนอื่น (Energy Shift) ในกรณีนี้
ทิศทางนโยบายของภาครัฐในดานการผลิต ระบบการขนสง สถานีบริการ และเสถียรภาพของตนทุนเชื้อเพลิงทดแทน
จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เชน นโยบายการสนับสนุนเชื้อเพลิงทดแทนไบโอดีเซล เปนตน แตอยางไรก็ตามการใช NGV
ก็เปนทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้ และสามารถใหผลคุมกับการลงทุนไดในระยะเวลาไมนานเกินไป ขณะนี้บริษัทฯ ได
ดําเนินการปรับเชื้อเพลิงจากน้ํามันดีเซลเปนแกส NGV ไปแลวบางสวน คาดวาจะแลวเสร็จทั้งหมดประมาณชวงกลางป
พ.ศ. 2551

ที่มา: นโยบายโลจิสติกสระดับมหภาคของประเทศไทยกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด
(มหาชน) (อางอิงจาก http://www.logisticsclinic.com)
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3.3 แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศไทยดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 90 ป โครงสราง 
อุตสาหกรรมมีลักษณะเปนแบบผูขายนอยราย (Oligopoly)7 ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล
ในอดีตประกอบกับลักษณะการลงทุนของอุตสาหกรรมนี้ที่ตองใชเงินลงทุนสูงมากและตองมีระดับกําลังการ
ผลิตที่เหมาะสมเพื่อกอใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scale) สงผลใหการเขามาแขงขันจึงทํา
ไดยากจึงมีผูผลิตนอยราย ผูผลิตรายใหญจึงมีอํานาจในการกําหนดราคา (price market) การแขงขันอยูใน
วงจํากัด แตก็ยังคงมีการแขงขันที่ไมใชดานราคาอยูบางในรูปแบบของการแขงขันใหผลประโยชนแก 
ตัวแทนจําหนาย เชน การใหสวนลด หรือการพาไปเที่ยวตางประเทศ เปนตน อยางไรก็ตาม ดวยภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ําในชวงวิกฤตเศรษฐกิจความตองการใชปูนซีเมนตลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหมีสินคาคง
เหลือเปนจํานวนมาก กอปรกับการมีผูผลิตรายใหญของโลก เชน Holcim Italcementi Ciments Francais
และ Cemex ไดเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมซีเมนตของไทย โดยเขาถือหุนในบางบริษัท การเปลี่ยนแปลง
นี้ทําใหอุตสาหกรรมซีเมนตในประเทศไทยมีความเปนสากลมากขึ้น ผูผลิตรายอื่นที่ยังไมมีผูรวมทุน 
ตางชาติจึงตองปรับตัวใหสามารถแขงขันในสถานการณใหมได ทําใหสถานการณการแขงขันรุนแรงมากขึ้น

3.3.1 การพยากรณความตองการใชปูนซีเมนต

ในการพยากรณความตองการใชปูนซีเมนต แบงออกเปน ความตองการใชปูนซีเมนตในประเทศ 
และความตองการปูนซีเมนตสงออก (Export Demand) เนื่องจากปจจัยในการกําหนดความตองการจะ
แตกตางกัน เชน ราคาที่กําหนดความตองในประเทศนั้นเปนราคาในประเทศ แตในขณะที่ราคาที่กําหนด
ความตองการปูนสงออกเปนราคาตลาดโลก

ในการพยากรณความตองการใชปูนซีเมนต สามารถใชแยกวิเคราะห เชน หากเราจะพิจารณาการ
ผลิตเพื่อการใชในประเทศเทานั้น จะมีผลกระทบตอการใชทรัพยากรมากนอยเทาไร

1) วิธีการและแบบจําลอง

วิธีการพยาการณ ประกอบดวย 2 แบบ คือ วิธีการ ARIMA Model และ วิธีของ Vector 
Autoregressive (VAR) ดังนี้

1. การพยากรณแบบ ARIMA Model เปนการใชขอมูลความตองการใชปูนซีเมนตในอดีต
มาพยากรณความตองการใชปูนซีเมนตในอนาคต ดังนั้น จึงเปนการพยากรณที่มีขอสมมติวา
ไมมีเหตุการณการเปลี่ยนแปลง (Shock) อยางรุนแรงในอุตสาหกรรมปูนซีเมนซ

                                           
7 อุตสาหกรรมในตลาดผูขายนอยราย ไดแก อุตสาหกรรมที่มีจํานวนผูผลิตเพียง 2-3 ราย หรือมีจํานวนนอยราย จนกระทั่ง 
กิจกรรมการขายของบริษัทหนึ่งจะกระทบตอกิจกรรมการขายของอีกบริษัทอื่นๆ โดยตรง การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตและ
ราคาจําหนายของบริษัทหนึ่งบริษัทใด จะสงผลกระทบตอปริมาณการผลิตและราคาจําหนายของบริษัทอื่นๆ ดวยเชนกัน ดังน้ัน 
การตัดสินใจในเรื่องปริมาณการผลิตและราคาจําหนายของผูขายในตลาดผูขายนอยรายจึงมีความข้ึนอยู ซ่ึงกันและกัน 
(Interdependence) ทั้งน้ีในตลาดผูขายนอยรายผูผลิตโดยเฉพาะผูผลิตรายใหญมักมีอํานาจทางการตลาด (Market Power)  
คอนขางสูง (ยุทธพงษ ไตรยวุฒิ, 2540, หนา 45)
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2. การพยากรณแบบ Vector Autoregressive Model (VAR) เปนการพยากรณโดยอาศัยสมการ
อุปสงค ขอดีของการพยากรณในลักษณะนี้ คือ สามารถพยากรณไดวาเมื่อมีเหตุการณการ
เปลี่ยนแปลง (shock) ที่รุนแรงเกิดขึ้นจะสงผลกระทบมากแคไหน สวนขอเสียคือ การ
พยากรณจะมีความแมนยําเพียงใดขึ้นอยูกับวาผูพยากรณมีความสามารถในการพยากรณ 
ตัวแปรภายนอก (Exogenous Variable) ไดดีแคไหน

 แบบจําลอง ARIMA (ARIMA Model)

เนื่องจากการพยากรณแบบ ARIMA Model นี้เปนการใชของมูลในอดีตของตัวมันเองเพื่อ
พยากรณอนาคต ดังนั้นแบบจําลองจึงมีลักษณะดังนี้

),( jdtidtdt QfQ −−= ε   for    ,.....2,1=i  ,.....2,1=j

),( iextiextext QfQ −−= ε  for   ,.....2,1=i  ,.....2,1=j

โดยการพิจารณาจํานวนความลาชา (Lags) นั้น เราจะยึดตามแบบของ Box-Jenkins คือ 
พิจารณา Auto Correlation Function สําหรับสวนของ ARIMA Model และ Partial Auto Correlation 
Function ในสวนที่เปน ARIMA Model

 แบบจําลอง Vector Autoregressive (Vector Autoregressive Model)

แบบจําลองนี้อยูบนพื้นฐานของอุปสงค โดยตัวแปรที่เปนตัวกําหนดความตองการใชปูนซีเมนตใน
ประเทศ ประกอบดวย ราคาปูนซีเมนตในประเทศ อํานาจการซื้อ โครงสรางของเศรษฐกิจในประเทศ 
การขยายตัวของเมือง และการขยายตัวของโครงสรางพื้นฐาน ดังนี้

- ราคาปูนซีเมนต ใชราคาปูนซีเมนตในประเทศ (P)

- อํานาจการซื้อของคนในประเทศ วัดโดยรายไดประชาชาติ (GDP)

- โครงสรางของเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากการใชปูนซีเมนตในภาคเกษตรนอยกวาในภาค
อุตสาหกรรม ดังนั้นตัวแปรที่นํามาใชในที่นี้คือ สัดสวนของภาคอุตสาหกรรมตอการผลิต
ทั้งหมด (SI)

- การขยายตัวของเมือง ตัวแปรที่ใชเปนดัชนีการขยายตัวของเมืองคือ สัดสวนของประชากรที่
อาศัยอยูในเมืองตอประชากรทั้งหมด (SPOP)

- การขยายตัวของโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure development) เนื่องจากโครงสรางพื้นฐาน
สวนใหญเปนโครงการของภาครัฐ ดังนั้นจึงใชการใชจายของภาครัฐ (G) เปนตัวแทน
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ดังนั้น สมการอุปสงคของปูนซีเมนตในประเทศ คือ

),,,,( GSPOPSIGDPPfQdt =

โดยที่ ตัวแปรภายใน คือ PQdt ,

         ตัวแปรภายนอก คือ GSPOPSIGDP ,,,

ตัวแปรที่เปนตัวกําหนดความตองการใชปูนซีเมนตสงออก ประกอบดวย ราคาปูนซีเมนตตลาด
โลก อํานาจการซื้อ โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศคูคา การขยายตัวของเมืองในประเทศคูคา และการ
ขยายตัวของโครงสรางพื้นฐานในประเทศคูคา ดังนี้

- ราคาปูนซีเมนตสงออก เนื่องจากเปนตลาดตางประเทศ จึงใชราคาตลาดโลก )( fP

- อํานาจการซื้อของผูบริโภค เนื่องจากตลาดสงออกที่สําคัญของไทยคือ ประเทศเวียดนาม 
บังคลาเทศ และสหรัฐอเมริกา ดังนั้นตัวแปรที่ใชวัดอํานาจการซื้อ คือ คาเฉลี่ยของ

amca GDPGDPGDP ,,  )( fGDP

- โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศคูคา พิจารณาเฉพาะประเทศคูคาที่สําคัญ ดังนั้น ตัวแปรที่ใช
ในที่นี้คือ คาเฉล่ียสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมตอการผลิตทั้งหมดของประเทศเวียดนาม  
บังคลาเทศ และสหรัฐอเมริกา( fSI )

- การขยายตัวของเมืองในประเทศคูคา ตัวแปรที่ใชเปนดัชนีการขยายตัวของเมือง คือ คาเฉล่ีย 
สัดสวนของประชากรที่อาศัยอยู ในเมืองตอประชากรทั้งหมดของประเทศเวียดนาม  
บังคลาเทศ และสหรัฐอเมริกา ( fSPOP )

- การขยายตัวของโครงสรางพื้นฐานของประเทศคูคา (Infrastructure development) เนื่องจาก
โครงสรางพื้นฐานสวนใหญเปนโครงการของรัฐบาล ดังนั้นจึงใชคาเฉล่ียการใชจายของรัฐบาล
ของประเทศคูคา ( fG ) เปนตัวแทน

ดังนั้น สมการอุปสงคของปูนซีเมนตสงออก คือ

),,,,( fffffext GSPOPSIGDPPfQ =

โดยที่ ตัวแปรภายใน คือ fext PQ ,

ตัวแปรภายนอก คือ ffff GSPOPSIGDP ,,,
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2) ขอมูล

ขอมูลที่นํามาใชในการพยากรณ เปนขอมูลรายไตรมาสยอนหลัง 10 ป (ตารางที่ 3.14)

ตารางที่ 3.14 ตัวแปรเพื่อการพยากรณความตองการใชปูนซีเมนต

ตัวแปร หนวย

1. ปริมาณการใชปูนซีเมนตในประเทศ ตัน

2. ปริมาณการสงออกปูนซีเมนต ตัน

3. ราคาปูนซีเมนตภายในประเทศ บาท

4. ราคาปูนซีเมนตในตลาดโลก เหรียญสหรัฐ

5. ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศไทย บาท

6. ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศเวียดนาม เหรียญสหรัฐ

7. ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศบังคลาเทศ เหรียญสหรัฐ

8. ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศสหรัฐอเมริกา เหรียญสหรัฐ

9. สัดสวนของภาคอุตสาหกรรมตอการผลิตทั้งหมด ของประเทศไทย เปอรเซ็นต

10. สัดสวนของภาคอุตสาหกรรมตอการผลิตทั้งหมด ของประเทศเวียดนาม เปอรเซ็นต

11. สัดสวนของภาคอุตสาหกรรมตอการผลิตทั้งหมด ของประเทศบังคลาเทศ เปอรเซ็นต

12. สัดสวนของภาคอุตสาหกรรมตอการผลิตทั้งหมด ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปอรเซ็นต

13. สัดสวนของประชากรที่อาศัยอยูในเมืองตอประชากรทั้งหมด ของประเทศไทย เปอรเซ็นต

14. สัดสวนของประชากรที่อาศัยอยูในเมืองตอประชากรทั้งหมด ของประเทศเวียดนาม เปอรเซ็นต

15. สัดสวนของประชากรที่อาศัยอยูในเมืองตอประชากรทั้งหมด ของประเทศบังคลาเทศ เปอรเซ็นต

16. สัดสวนของประชากรที่อาศัยอยูในเมืองตอประชากรทั้งหมด ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปอรเซ็นต

17. รายจายของรัฐบาลไทย บาท

18. รายจายของรัฐบาลเวียดนาม เหรียญสหรัฐ

19. รายจายของรัฐบาลบังคลาเทศ เหรียญสหรัฐ

20. รายจายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เหรียญสหรัฐ

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย
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3.3.2 ผลการประมาณคาโดยแบบจําลอง ARIMA

ตัวแปรที่ใชแบบจําลอง ARIMA ในการพยากรณ ไดแก ปริมาณการใชปูนซีเมนตภายในประเทศ 
(Qd) ปริมาณการสงออกปูนซีเมนต (Qex) ราคาปูนซีเมนตในประเทศ (Pd) และราคาปูนซีเมนตสงออก 
(Pex) ซึ่งผลการประเมินสมการ เปนดังตอไปนี้

ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศ (Qd)

)33.2()973.4()622.2()76.2()92.1(

)7(336.0)4(696.0)8(295.0)7(305.0)5(197.076225 MAMAARARARQd +++−−−=∆
−

(ตัวเลขในวงเล็บคือคา T-State)

ปริมาณการสงออกปูนซีเมนต (Qex)

)742.2()422.5()123.4()974.2(

)5(296.0)3(663.0)3(591.0)1(38.06.56252 MAMAARARQex ++−−=∆
−−−

(ตัวเลขในวงเล็บคือคา T-State)

ราคาปูนซีเมนตภายในประเทศ (Pd)

)15.26()416.3()518.4()815.9(

)8(98.0)4(755.0)12(197.0)4(742.0731.8 MAMAARARPd +−−+=∆
−−

(ตัวเลขในวงเล็บคือคา T-State)

ราคาปูนซีเมนตสงออก (Pex)

)617.6()764.3()354.3(

)7(578.0)6(405.0)7(43.0032.11
−−

−−+=∆ MAMAARPex

(ตัวเลขในวงเล็บคือคา T-State)

ทั้งนี้ จากสมการขางตนที่ประเมินไดพบวา สวนมากจะมีความสัมพันธกับตัวมันเองยอนหลัง
ประมาณ 1-2 ป

1) การประเมินผลการจําลองตัวแบบ ARIMA

ในการประเมินความสามารถในการจําลองตัวแปรตางๆ จะทําการอางอิงคาสถิติที่แสดงถึงระดับ
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการจําลองขอมูลในชวงเวลาที่กําหนด เพื่อใชในการพิจารณาวาคาตัวแปรที่ได
จากการจําลองมีความใกลเคียงคาจริงมากนอยเทาใด โดยคาสถิติพื้นฐานที่ใชในการประเมินไดแก

1) Mean Absolute Error: MAE
2) Mean Absolute Percentage Error: MA-PE
3) Root Mean Square Error RMSE และ
4) Theil’s inequality coefficient
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โดยมีวิธีการคํานวณ ดังตอไปนี้

กําหนดให   s
tY  = คาจําลองของตัวแปร Y

                a
tY  = คาจริงของตัวแปร Y

                T    = จํานวนชวงเวลาของการจําลอง

1) Mean Absolute Error (MAE)
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2) Mean Absolute Percent Error (MA-PE)

∑
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3) Root Mean Square Error (RMSE)
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4) Theil’s Inequality Coefficient (U-Stat)
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โดยที่หากพบวา RMSE และ MAE มีคานอย หมายความวา แบบจําลองมีการพยาการณที่ดี แต
เนื่องจากวา หนวยวัดหรือปริมาณที่มากอาจจะทําใหมีคามากทั้งๆ ที่สามารถจําลองไดดีก็ได จึงใช
เปอรเซ็นตเขาชวยโดยดูที่ MA-PE

สําหรับคา Theil’s Inequality Coefficient จะมีคาอยูระหวาง 0-1 หากคาที่ไดเทากับศูนย แสดงถึง
ความสามารถในการจําลองที่ดีเยี่ยม ซึ่งหมายถึงคาที่ไดจากการจําลองมีคาเทากับคาจริง

ผลการประเมินผลการจําลองของตัวแบบ ARIMA แสดงไวในตารางที่ 3.15 พบวา แบบจําลอง 
ARIMA สามารถจําลองคาของตัวแปรไดอยูในเกณฑดี โดยถาพิจารณาจากคา Theil’s Inequality 
Coefficient ของตัวแปรทุกตัว จะพบวามีคาใกลเคียงศูนย กลาวคือ ราคาปูนซีเมนตภายในประเทศเทากับ 
0.004 ราคาปูนซีเมนตสงออกเทากับ 0.029 ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศ เทากับ 
0.037 และปริมาณการสงออกปูนซีเมนตเทากับ 0.098

จากผลการประเมินพบวา แบบจําลองของตัวแปรราคาปูนซีเมนตภายในประเทศไดจําลองคาของ
ตัวแปรใกลเคียงกับคาจริงมากที่สุด (คา MA-PE = 0.44) ในขณะที่ตัวที่แยที่สุดคือ ปริมาณการสงออก
ปูนซีเมนต (คา MA-PE = 16.11) ทั้งนี้เพราะปริมาณการสงออกปูนซีเมนตมีความผันผวนมากกวาราคา
ปูนซีเมนตภายในประเทศที่กําหนดโดยรัฐบาล

ตารางที่ 3.15 ดัชนีวัดความแมนยําของแบบจําลอง ARIMA

ตัวแปร RMSE MAE MA-PE U- Stat

ราคาปูนซีเมนตภายในประเทศ 17.47 9.34 0.44 0.004

ราคาปูนซีเมนตสงออก 61.94 52.50 5.22 0.029

ปริมาณความตองการปูนซีเมนต
ภายในประเทศ

459,394 375509 6.39 0.037

ปริมาณการสงออกปูนซีเมนต 661,143 443,838 16.11 0.098

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย

2) การพยากรณแนวโนมในอนาคตโดยแบบจําลอง ARIMA

ผลการพยากรณตัวแบบของตัวแปร ราคาปูนซีเมนตภายในประเทศ ราคาปูนซีเมนตสงออก 
ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศ และ ปริมาณการสงออกปูนซีเมนต ในชวงป ค.ศ. 2007 
ไตรมาสที่ 1 ถึง ป ค.ศ. 2011 ไตรมาสที่ 4 แสดงไดดังรูปที่ 3.8 และตารางที่ 3.16
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ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย
รูปที่ 3.8 ผลการพยากรณโดยแบบจําลอง ARIMA ในชวงป ค.ศ. 2007 ไตรมาสที่ 1 ถึง

ป ค.ศ. 2011 ไตรมาสที่ 4
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ตารางที่ 3.16 ผลการพยากรณโดยแบบจําลอง ARIMA รายไตรมาส ป ค.ศ. 2007 - ค.ศ. 2011

ป ค.ศ./
ไตรมาส

ราคาปูนซีเมนต
ในประเทศ

(บาท)

ราคาปูนซีเมนต
สงออก
(บาท)

ปริมาณความตองการ
ปูนซีเมนตในประเทศ

(ตัน)

ปริมาณการสงออก
ปูนซีเมนต

(ตัน)

2007/Q1 2,320 1,194 7,722,951 3,839,197
2007/Q2 2,323 1,230 7,180,441 3,414,352
2007/Q3 2,327 1,227 7,253,889 3,650,262
2007/Q4 2,331 1,200 6,824,605 3,475,547
2008/Q1 2,347 1,219 7,467,317 3,750,829
2008/Q2 2,351 1,284 7,074,873 3,617,518
2008/Q3 2,358 1,307 7,195,191 3,882,472
2008/Q4 2,364 1,300 6,725,047 3,729,805
2009/Q1 2,380 1,322 7,130,938 3,977,634
2009/Q2 2,387 1,327 6,729,665 3,837,588
2009/Q3 2,396 1,322 6,867,590 4,092,064
2009/Q4 2,404 1337 6,429,269 3,959,618
2010/Q1 2,417 1,371 6,739,331 4,203,739
2010/Q2 2,426 1,387 6,414,777 4,071,300
2010/Q3 2,436 1,390 6,580,732 4,310,924
2010/Q4 2,445 1,406 6,199,054 4,186,320
2011/Q1 2,455 1,414 6,435,624 4,422,960
2011/Q2 2,465 1,419 6,121,997 4,302,151
2011/Q3 2,475 1,431 6,268,320 4,532,713
2011/Q4 2,485 1,452 5,919,714 4,415,981

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย

สําหรับผลการพยากรณโดยทั่วไปพบวา ราคาปูนซีเมนตในประเทศ ราคาปูนซีเมนตสงออก และ 
ปริมาณการสงออกปูนซีเมนต มีแนวโนมสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศมี
แนวโนมลดลง โดยแนวโนมของราคาปูนซีเมนตภายในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นเฉล่ียรอยละ 0.36  
ตอหนึ่งไตรมาส แนวโนมของราคาปูนซีเมนตสงออกมีแนวโนมสูงขึ้นเฉล่ียรอยละ 1.05 ตอหนึ่งไตรมาส 
และแนวโนมของปริมาณการสงออกปูนซีเมนตมีแนวโนมสูงขึ้นเฉล่ียรอยละ 0.9 ตอหนึ่งไตรมาส โดยที่
ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.27 ตอหนึ่งไตรมาส ดังนั้น 
ผูผลิตควรหันมาสนใจตลาดตางประเทศมากขึ้น
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3.3.3 ผลการประมาณคาโดยแบบจําลอง Vector Autoregressive (VAR)

ตัวแปรที่ใชแบบจําลอง VAR ในการพยากรณ ไดแก ปริมาณการใชปูนซีเมนตภายในประเทศ 
(Qd) ปริมาณการสงออกปูนซีเมนต (Qex) ราคาปูนซีเมนตในประเทศ (Pd) และราคาปูนซีเมนตสงออก 
(Pex) เชนเดียวกับตัวแบบ ARIMA โดยมีตัวแปรของ ผลิตภัณฑมวลรวม โครงสรางของเศษฐกิจ 
การขยายตัวของเมือง และการใชจายของรัฐบาล เปนตัวแปรภายนอกที่ใชเพิ่มเพื่อชวยในการพยากรณ 
ซึ่งผลการประเมินสมการ เปนดังตอไปนี้

ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศ (Qd)
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ทั้งนี้ จากสมการขางตนที่ประเมินได พบวา ปริมาณความตองการภายในประเทศถูกกําหนดโดย
ตัวแปรที่กลาวมาในลักษณะทางบวก เชน การขยายตัวของตัวเมืองเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลทําใหปริมาณ
ความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 46,000 ตัน ในสวนของราคาภายในประเทศ 
พบวา ทั้งตัวแปรโครงสรางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเมืองมีผลกระทบในทางบวก กลาวคือ การเพิ่ม
ขึ้นของการขยายตัวของตัวเมืองรอยละ 1 จะสงผลใหราคาของปูนซีเมนตภายในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 
6 บาท อยางไรก็ตาม ตัวแปรผลผลิตมวลรวม และรายจายรัฐบาลกลับมีผลกระทบในทางลบ ทั้งนี้เพราะ
มีการควบคุมราคาอยูกลาวคือ ในภาวะเศษฐกิจที่กําลังเติบโต ปูนซีเมนตซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการสงเสริม
การเติบโต จึงถูกรัฐบาลควบคุมมิใหมีการเปลี่ยนแปลง

ในสวนของภาคตางประเทศนั้น พบวา ตัวแปรตางๆ ที่กลาวมาไมมีนัยสําคัญ กลาวคือ ไมมี
ผลกระทบตอปริมาณการสงออกปูนซีเมนตมากนัก ทั้งนี้นาจะเปนผลมาจากการที่อุตสหากรรมปูนซีเมนต
ไทยเปนการผลิตเพื่อใชภายในประเทศ ดังนั้น ปริมาณที่สงออกคือ ปริมาณที่เหลือจากการใชภายใน
ประเทศ ดังนั้น จึงไมมีความสัมพันธ กับการขยายตัวของประเทศคูคา

1) การประเมินผลการจําลองตัวแบบ Vector Autoregressive (VAR)

ในการประเมินความสามารถในการจําลองตัวแปรตางๆ จะทําการอางอิงคาสถิติที่แสดงถึงระดับ
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการจําลองขอมูลในชวงเวลาที่กําหนด เพื่อใชในการพิจารณาวาคาตัวแปรที่ได
จากการจําลองมีความใกลเคียงคาจริงมากนอยเทาใด โดยคาสถิติพื้นฐานที่ใชในการประเมินไดแก 
(1) Mean Absolute Error: MAE (2) Mean Absolute Percentage Error: MA-PE (3) Root Mean 
Square Error RMSE และ (4) Theil’s inequality coefficient เชนเดียวกับที่ใชในแบบจําลอง ARIMA

ผลการประเมินผลการจําลองของตัวแบบ VAR แสดงไวในตารางที่ 3.17 พบวา แบบจําลอง VAR
สามารถจําลองคาของตัวแปรไดอยูในเกณฑดี โดยถาพิจารณาจากคา Theil’s Inequality Coefficient ของ
ตัวแปรทุกตัว จะพบวามีคาใกลเคียงศูนย กลาวคือ ราคาปูนซีเมนตภายในประเทศเทากับ 0.012 ราคา
ปูนซีเมนตสงออกเทากับ 0.027 ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศเทากับ 0.048 และ
ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตเทากับ 0.088

หากเปรียบเทียบระหวางแบบจําลอง VAR กับ แบบจําลอง ARIMA พบวา โดยรวมแลว
แบบจําลองของ ARIMA สามารถประมาณไดใกลเคียงกวา เชน คา Theil’s Inequality Coefficient ของ
ราคาปูนซีเมนตภายในประเทศ โดยแบบจําลอง ARIMA เทากับ 0.004 ในขณะที่ของ VAR เทากับ 0.012
ทั้งนี้เพราะ ในแบบจําลองของ ARIMA ไดรวม Shock ในอดีตดวย

จากผลการประเมินพบวา แบบจําลองของตัวแปรราคาปูนซีเมนตภายในประเทศไดจําลองคาของ
ตัวแปรใกลเคียงกับคาจริงมากที่สุด (คา MA-PE = 1.71) ในขณะที่ตัวที่แยที่สุดคือ ปริมาณการสงออก
ปูนซีเมนต (คา MA-PE = 12.56) ทั้งนี้เพราะปริมาณการสงออกปูนซีเมนตมีความผันผวนมากกวาราคา
ปูนซีเมนตภายในประเทศที่กําหนดโดยรัฐบาล เชนเดียวกับที่พบในแบบจําลอง ARIMA

ดังนั้นจะพบวาลักษณะโดยรวมของการพยากรณของทั้งสองแบบจําลองจะไมแตกตางกัน ความ
แตกตางจะอยูที่ความสามารถในการพยากรณ และขอมูลที่ไดจากการประมาณ โดยจะพบวา แบบจําลอง 
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ARIMA สามารถใหความแมนยํามากกวา แตตัวแบบ VAR สามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของกับวา ตัวแปร
ตางๆ มีผลกระทบอยางไร

ตารางที่ 3.17 ดัชนีวัดความแมนยําของแบบจําลอง Vector Autoregressive (VAR)
ตัวแปร RMSE MAE MA-PE U- Stat

ราคาปูนซีเมนตภายในประเทศ 45.64 30.60 1.71 0.012
ราคาปูนซีเมนตสงออก 55.67 39.83 3.87 0.027
ปริมาณความตองการปูนซีเมนต 650,130 437,016 6.98 0.048
ปริมาณการสงออกปูนซีเมนต 563,469 396,599 12.56 0.088

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย

2) การพยากรณแนวโนมในอนาคตโดยแบบจําลอง Vector Autoregressive (VAR)

ผลการพยากรณตัวแบบ VAR ของตัวแปร ราคาปูนซีเมนตภายในประเทศ ราคาปูนซีเมนต
สงออก ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศ และ ปริมาณการสงออกปูนซีเมนต ในชวงป ค.ศ. 
2007 ไตรมาสที่ 1 ถึง ป ค.ศ. 2011 ไตรมาสที่ 4 แสดงไดดังตารางที่ 3.18 และรูปที่ 3.9

ตารางที่ 3.18 ผลการพยากรณโดยแบบจําลอง Vector Autoregressive (VAR) รายไตรมาสตั้งแต
ป ค.ศ. 2007 - ค.ศ. 2011

ป ค.ศ./
ไตรมาส

ราคาปูนซีเมนต
ในประเทศ(บาท)

ราคาปูนซีเมนต
สงออก(บาท)

ปริมาณความตองการ
ปูนซีเมนตในประเทศ (ตัน)

ปริมาณการสงออก
ปูนซีเมนต (ตัน)

2007Q1 2,347 1,207 7,599,398 4,060,447
2007Q2 2,421 1,270 6,311,557 4,271,982
2007Q3 2,340 1,291 6,803,700 4,669,639
2007Q4 2,442 1,309 6,677,875 4,471,324
2008Q1 2,464 1,298 7,178,212 4,581,985
2008Q2 2,537 1,299 5,916,527 4,714,482
2008Q3 2,563 1,310 6,785,219 4,949,905
2008Q4 2,558 1,331 6,301,165 4,991,571
2009Q1 2,594 1,344 6,693,575 5,053,674
2009Q2 2,655 1,354 5,938,442 5,109,163
2009Q3 2,701 1,367 6,558,205 5,213,298
2009Q4 2,661 1,386 5,877,740 5,279,087
2010Q1 2,736 1,405 6,384,054 5,336,616
2010Q2 2,767 1,425 5,952,059 5,376,564
2010Q3 2,817 1,444 6,187,050 5,425,450
2010Q4 2,780 1,466 5,589,083 5,467,853
2011Q1 2,873 1,489 6,120,786 5,507,336
2011Q2 2,871 1,514 5,818,361 5,537,037
2011Q3 2,933 1,539 5,897,494 5,563,916
2011Q4 2,910 1,565 5,341,240 5,586,744

ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย
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ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย

รูปที่ 3.9 ผลการพยากรณโดยแบบจําลอง Vector Autoregressive (VAR) ในชวงป ค.ศ. 2007
ไตรมาสที่ 1 ถึงป ค.ศ. 2011 ไตรมาสที่ 4
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สําหรับผลการพยากรณโดยทั่วไปพบวา ราคาปูนซีเมนตภายในประเทศ ราคาปูนซีเมนตสงออก 
และปริมาณการสงออกปูนซีเมนตมีแนวโนมสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณความตองการปูนซีเมนต
ภายในประเทศมีแนวโนมลดลง โดยแนวโนมของราคาปูนซีเมนตภายในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นเฉล่ีย
รอยละ 1.15 ตอหนึ่งไตรมาส แนวโนมของราคาปูนซีเมนตสงออกมีแนวโนมสูงขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.38 
ตอหนึ่งไตรมาส และแนวโนมของปริมาณการสงออกปูนซีเมนตมีแนวโนมสูงขึ้นเฉล่ียรอยละ 1.73 
ตอหนึ่งไตรมาส โดยที่ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.36 
ตอหนึ่งไตรมาส ดังนั้น ผูผลิตควรหันมาสนใจตลาดตางประเทศมากขึ้น

ผลการพยากรณที่แสดงไวขางตน เปนการพยากรณที่อยูบนขอสมมติที่วา ไมมี Shock เกิดขึ้นกับ 
ตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) กลาวคือ ตัวแปรผลผลิตมวลรวม โครงสรางเศรษฐกิจ 
การขยายตัวของเมือง และรายจายรัฐบาล มีแนวโนมเปนไปตามสภาพในอดีต คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรุนแรง

3.3.4 แนวโนมความตองการปูนซีเมนตในประเทศในระยะยาว

เนื่องจากขอมูลที่มีจํากัด การพยากรณแนวโนมในระยะยาวนั้นจึงสามารถทําไดกับตัวแปรความ
ตองการปูนซีเมนตในประเทศเทานั้น ซึ่งมีขอมูลเปนรายปต้ังแตป ค.ศ 1980 ถึงป ค.ศ. 2006 โดยตัวแบบ
ที่ใชในการพยากรณก็ตองใช ตัวแบบ ARIMA ทั้งนี้ที่ไมสามารถใชตัวแบบ VAR สืบเนื่องมาจากเหตุผล
เดียวกันคือ การจํากัดของขอมูล ทําใหไมสามารถหาขอมูลของตัวแปรภายนอกที่เปนรายปในจํานวนมาก
พอได

ผลการประเมินสมการของตัวแบบ ARIMA พบวาความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศมีความ
สัมพันธกับตัวมันเองยอนหลัง 1 ป ดังนี้

ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศ (Qd)

)788.2()797.1()831.1()879.2(

7583147)2(514.0)2(452.0)1(663.0250058 DUMAARARQd ++−+=∆
−

(ตัวเลขในวงเล็บคือคา T-State)

โดยที่ DU คือ ตัวแปรหุนที่แสดงถึงเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1997

จากผลของสมการเรานํามาพยากรณแนวโนมในระยะ 30 ปลวงหนาไดผลดังที่แสดงไวในตารางที่ 
3.19 และ รูปที่ 3.10
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ตารางที่ 3.19 ผลการพยากรณปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศ และชวงความ
เชื่อมั่น ในชวงป ค.ศ. 2007–ค.ศ. 2036

ป ค.ศ.
ความตองการปูนซีเมนต
ภายในประเทศ (ตัน)

คาความเบี่ยงเบน
(ตัน)

ความตองการ
ปูนซีเมนตสูงสุด (ตัน)

ความตองการ
ปูนซีเมนตตํ่าสุด (ตัน)

2007 28,625,951 3,795,151 32,421,102 24,830,800
2008 27,997,906 7,358,302 35,356,208 20,639,604
2009 28,018,028 10,894,660 38,912,688 17,123,368
2010 28,512,366 13,559,889 42,072,255 14,952,477
2011 29,028,343 15,402,355 44,430,698 13,625,988
2012 29,344,389 16,824,586 46,168,975 12,519,803
2013 29,518,054 18,134,182 47,652,236 11,383,872
2014 29,687,628 19,439,845 49,127,473 10,247,783
2015 29,918,824 20,717,521 50,636,345 9,201,303
2016 30,192,741 21,920,377 52,113,118 8,272,364
2017 30,467,146 23,038,114 53,505,260 7,429,032
2018 30,722,572 24,090,109 54,812,681 6,632,463
2019 30,965,189 25,098,399 56,063,588 5,866,790
2020 31,207,886 26,073,757 57,281,643 5,134,129
2021 31,456426 27,017,648 58,474,074 4,438,778
2022 31,708,802 27,929,501 59,638,303 3,779,301
2023 31,961,085 28,810,832 60,771,917 3,150,253
2024 32,211,571 29,664,977 61,876,548 2,546,594
2025 32,460,908 30,495,269 62,956,177 1,965,639
2026 32,710,295 31,304,018 64,014,313 1,406,277
2027 32,960,234 32,092,673 65,052,907 867,561
2028 33,210,517 32,862,385 66,072,902 348,132
2029 33,460,778 33,614,341 67,075,119 -153,563
2030 33,710,870 34,349,762 68,060,632 -638,892
2031 33,960,859 35,069,773 69,030,632 -1,108,914
2032 34,210,856 35,775,334 69,986,190 -1,564,478
2033 34,460,905 36,467,268 70,928,173 -2,006,363
2034 34,710,985 37,146,314 71,857,299 -2,435,329
2035 34,961,062 37,813,155 72,774,217 -2,852,093
2036 35,211,123 38,468,433 73,679,556 -3,257,310

   ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย
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ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย

รูปที่ 3.10 การพยากรณแนวโนมความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศในระยะยาว
ในชวงป ค.ศ. 2007 – ค.ศ. 2036

จากผลการพยากรณพบวา ความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศในอนาคตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอย โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 266,411 ตันตอป หรือ ประมาณรอยละ 1 ตอปโดยในชวง 2 ป
แรกของการพยากรณ (ป ค.ศ. 2007 และ ป ค.ศ. 2008) ความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศจะลดลง 
กลาวคือ จากปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศประมาณ 29.0 ลานตันในป ค.ศ. 2006 ลดลง
เหลือประมาณ 28.6 ลานตันในป ค.ศ. 2007 และประมาณ 28.0 ลานตันในป ค.ศ. 2008

จากรูปที่ 3.10 ปจจุบัน (ป ค.ศ. 2006) กําลังการผลิตปูนซีเมนตอยูที่ระดับ 56.3 ลานตัน สามารถ
รองรับความตองการปูนซีเมนต(สูงสุด) ไดจนถึงป ค.ศ. 2019 หรือป พ.ศ. 2562 ซึ่งจะทําใหมีการบริโภค
ปูนซีเมนตพอดีกับกําลังการผลิตของประเทศ ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาเพิ่มกําลังการผลิตปูนซีเมนต
ของประเทศ เพื่อรองรับความตองการภายในประเทศกอนป พ.ศ. 2562

ดังนั้น จะพบวาปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ไมมากนัก คือ ในชวง 30 ปขางหนาจะเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 6 ลานตันเทานั้น ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา 
อัตราการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตภายในประเทศจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปจากเดิมไมมากนัก
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3.4 กําลังการผลิตปูนซีเมนตที่เหมาะสมตอนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและ 
ในระดับที่ยั่งยืน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการดําเนินชีวิตที่สามารถนํามาประยุกตใชไดในทุก
ระดับ และในทุกๆ ภาคสวน ที่ผานมาไดมีตัวอยางมากมายที่แสดงใหเห็นถึงการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในบริบทตางๆ ทั้งในครัวเรือน โรงเรียน ภาคเกษตรกรรม ชุมชน ภาคบริการ ภาคเอกชน หรือ
การบริหารจัดการกิจการในภาครัฐ ตามนิยามที่พระราชทานใหไว ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  
มีใจความวา

1) เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง
การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ต้ังแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ”

2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดําเนินไปในทาง 
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการ
มีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ 
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในการดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา
และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  
ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”

จากคํานิยามที่พระองคทรงพระกรุณาพระราชทานมาใหสามารถสรุปใจความสําคัญไดวา ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเนนหลักสําคัญสามขอ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี 
นอกจากนั้น ยังตองอยูบนพื้นฐานของความรอบรู รอบคอบ และหลักคุณธรรมดวย ทั้งนี้เพื่อนําไปสูสังคมที่
สมดุล ยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ

นอกจากหลักสําคัญขางตนแลว สําหรับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
การจัดการการใชทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต โดยเฉพาะทางดานการกําหนดกําลังการผลิต 
ที่เหมาะสมยังสามารถนําหลักคิดอื่นๆ ที่ระบุไวในคํานิยามมาประยุกตใชได เชน
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• การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน

• ความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ขั้นตอน

จะเห็นไดวา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกําลัง 
การผลิตที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไดดังนี้

1. เนื่องจากประเทศไทยมีแหลงหินปูนที่มีความเหมาะสมตอการนํามาใชผลิตปูนซีเมนตอยาง
มาก และแหลงหินปูนบางแหงสามารถนํามาพัฒนาเปนแหลงวัตถุดิบได โดยไมสรางผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมมากนัก จึงทําใหประเทศไทยควรมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
อยางเหมาะสม ดวยการผลิตปูนซีเมนตไวใชเองซึ่งเทากับเปนการสรางภูมิคุมกันไปในตัวจาก
ภาวะความผันผวนหากประเทศตองพึ่งพาปูนซีเมนตนําเขาจากตางประเทศ

2. กําหนดกําลังการผลิตที่พอประมาณ ไมสูงและไมตํ่าเกินไป เพื่อใหประเทศสามารถพึ่งตนเอง
ได มีปูนซีเมนตใชอยางพอเพียง ไมขาดแคลน แตก็ไมทําใหเกิดการผลิตที่มากเกินความ
ตองการที่จะนํามาซึ่งปญหาปูนซีเมนตลนตลาดและตองสงออกไปขายตางประเทศในราคา
ที่ตํ่า

3. การกําหนดเขตเศรษฐกิจเพื่อการใชประโยชนจากหินปูนเปนกลยุทธมี ความเปนเหตุเปนผล
เพราะเนนประโยชนของสวนรวมเปนที่ต้ัง เพื่อใหการบริหารจัดการพื้นที่เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดตนทุนในการบริหารจัดการ ลดปญหาตอสังคม และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวมดวย

4. การกําหนดจํานวนสัมปทานที่เหมาะสมกับผูประกอบการแตละราย โดยไมใหผูประกอบการ
รายใดรายหนึ่งมีพื้นที่สัมปทานมากเกินศักยภาพการผลิตจริง จะเปนการดําเนินงานที่
ยุติธรรมเพื่อใหผูประกอบการรายอื่นสามารถมีสวนแบงตลาดมากขึ้น ซึ่งเทากับเปนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนธรรมดวย สอดคลองกับหลักคุณธรรม

5. การกําหนดอัตราคาภาคหลวง และคาธรรมเนียมตางๆ ใหคุมคาตนทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง 
ตนทุนทรัพยากรแร หรือตนทุนดานสุขภาพ โดยใชหลักวิชาการที่เหมาะสม ใชประสบการณ
จากตางประเทศ ศึกษาตัวอยางความสําเร็จจากประเทศตางๆ และนํามาประยุกตใชอยาง
เหมาะสม เทากับเปนการใชความรูอยางรอบคอบเทากับเปนการกําหนดกติกาที่ทําให
กิจกรรมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมเบียดเบียนตอ
ธรรมชาติและสวนรวม

6. การสงออก/การนําเขา

• เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของประเทศไทย การผลิตและการบริโภคปูนซีเมนต 
ตางประเทศ พบวา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประเทศไทยควรมีการผลิต 
ปูนซีเมนตไวใชประโยชนเองภายในประเทศ เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานวัตถุดิบ โดยใช
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หลักการกําหนดกําลังการผลิตใหพอดีพอควรกับปริมาณความตองการใชภายใน
ประเทศ

• การเปดโอกาสใหประเทศไทยสามารถสงออกปูนซีเมนตและนําเขาปูนซีเมนตจาก 
ตางประเทศนั้น จะชวยทําหนาที่เปนชองทางระบายปูนซีเมนตในกรณีที่ผลผลิตใน
ประเทศสูงกวาความตองการ หรือใหมีการนําเขาไดสําหรับปูนซีเมนตพิเศษบางชนิด  
นับไดวาเปนมาตรการที่มีความสมเหตุสมผล

3.5 บทสรุป

ในปจจุบันตลาดปูนซีเมนตภายในประเทศไทยยังมีปญหาของโครงสรางตลาดที่มีการกระจุกตัว 
ถึงแมวาทิศทางการกระจุกตัวของโครงสรางตลาดจะมีแนวโนมลดลงตลอดชวง 10 ปที่ผานมา แตผลการ
ศึกษาที่พบกลับชี้ใหเห็นวา ผูผลิตปูนซีเมนตของไทยมีแนวโนมที่จะมีอํานาจทางตลาดมากขึ้นในการ
กําหนดราคาขายปูนซีเมนตใหสูงกวาราคาที่ควรจะเปน(กรณีตลาดมีการแขงขันสมบูรณ) โดยราคา
สวนเพิ่มที่เกิดขึ้นนี้ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับต้ังแตภายหลังวิกฤตการณเศรษฐกิจในป พ.ศ 2540
โดยสัดสวนของราคาสวนเพิ่ม (Markup) มีคาเฉล่ียโดยประมาณรอยละ 14 ของราคาปูนซีเมนต
ปอรตแลนดที่ควรจะเกิดขึ้น สําหรับปจจัยอื่นๆ ที่พบวามีผลตอการกําหนดราคาปูนซีเมนตภายในประเทศ
ไดแก ความตองการบริโภคปูนซีเมนตในประเทศ ระดับประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใชในการผลิต และ
ราคาคาเชื้อเพลิงภายในประเทศ

อํานาจทางการตลาดที่ผูผลิตปูนซีเมนตมีภายในประเทศ นํามาซึ่งความสูญเสียตางๆ ทางสังคม 
เชน ความสูญเสียจากความไมมีประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งรวมถึงความสูญเสียจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นโยบายที่ผานมาของภาครัฐที่สนับสนุนใหผูผลิต
ปูนซีเมนตสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติในราคาที่ตํ่ากวาตนทุนที่แทจริงนั้น ไมไดเอื้อประโยชนตอ
ผูบริโภคภายในประเทศอยางที่ควรจะเปน เนื่องจากลักษณะของโครงสรางตลาดภายในประเทศที่ไมมีการ
แขงขันอยางแทจริง โดยผูที่รับประโยชนสวนหนึ่งกลับเปนผูบริโภคภายนอกประเทศที่สามารถนําเขา
ปูนซีเมนตจากประเทศไทยไดในราคาถูก ซึ่งนับวาเปนความสูญเสียที่เกิดขึ้นตอประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรธรรมชาติในราคาถูก โดยผูที่ไดรับประโยชนกลับไมใช
ผูบริโภคในประเทศไทย

สําหรับการพยากรณแนวโนมความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศใน 5 ป ขางหนา พบวา 
ราคาปูนซีเมนตในประเทศ ราคาปูนซีเมนตสงออก และปริมาณการสงออกปูนซีเมนตมีแนวโนมสูงขึ้น โดย
แนวโนมของราคาปูนซีเมนตภายในประเทศสูงขึ้นเฉล่ียรอยละ 0.36 ตอหนึ่งไตรมาส ราคาปูนซีเมนต
สงออกสูงขึ้นเฉล่ียรอยละ 1.05 ตอหนึ่งไตรมาส ปริมาณการสงออกปูนซีเมนตสูงขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.9 
ตอหนึ่งไตรมาส ในขณะที่ปริมาณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศกลับมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 
1.27 ตอหนึ่งไตรมาส โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศมากที่สุดคือ 
การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ รัฐบาลมีสวนในการใชราคาปูนซีเมนตในการชวยเหลือเศรษฐกิจ
กลาวคือ ในภาวะเศษฐกิจที่กําลังเติบโต ปูนซีเมนตซึ่งเปนปจจัยหนึ่งในการสงเสริมการเติบโต ภาครัฐจึง
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ควบคุมราคาไมใหมีการเปลี่ยนแปลง และหากประเทศไทยตองการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ควรมี
การสงเสริมดานการสงออก ทั้งนี้เพราะความตองการภายในประเทศคอนขางอิ่มตัวแลว อยางไรก็ตาม  
การสงเสริมดานการสงออกนั้นตองพิจารณาทรัพยากรที่เรามีอยูวาสมบูรณพอที่จะพัฒนาเปนอุตสาหกรรม
สงออกหรือไม และมีความคุมทุนหรือไม

การพยากรณความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศใน 30 ปขางหนา (ป ค.ศ. 2007 - ค.ศ. 
2035) พบวา ความตองการปูนซีเมนตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
266,411 ตันตอป หรือ ประมาณรอยละ 1 ตอป โดยในชวง 2 ปแรกของการพยากรณ (ป ค.ศ. 2007 และ 
2008) ความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศจะลดลง ทั้งนี้ ในป ค.ศ. 2019 (ป พ.ศ. 2562) การบริโภค
ปูนซีเมนตจะพอดีกับกําลังการผลิตของประเทศ ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาเพิ่มกําลังการผลิตปูนซีเมนต
เพื่อรองรับความตองการภายในประเทศกอนป พ.ศ. 2562 อยางไรก็ตาม จากผลการพยากรณ พอสรุป 
ไดวา อัตราการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตปูนซีเมนตภายในประเทศจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปจากเดิม 
ไมมากนัก

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยควรมีการผลิตปูนซีเมนตไวใชประโยชนเองภายใน
ประเทศ เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานวัตถุดิบ เนื่องจากประเทศไทยมีแหลงหินปูนที่มีความเหมาะสมตอการ
นํามาใชผลิตปูนซีเมนตอยางมาก และแหลงหินปูนบางแหงสามารถนํามาพัฒนาเปนแหลงวัตถุดิบได โดย
ไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากนัก โดยใชหลักการกําหนดกําลังการผลิตใหพอดีพอควรกับปริมาณ
ความตองการใชภายในประเทศ นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดเขตเศรษฐกิจเพื่อการใชประโยชนจากหินปูน
เพื่อใหการบริหารจัดการพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดตนทุนในการบริหารจัดการ ลดปญหา
ตอสังคม และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม การกําหนดจํานวนสัมปทานที่เหมาะสมกับผูประกอบ
การแตละราย เพื่อการสรางความเปนธรรมตอผูประกอบการและตอทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ
กําหนดอัตราคาภาคหลวง และคาธรรมเนียมตางๆ ใหคุมคาตนทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง
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บทที่ 4
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรมซีเมนต

อุตสาหกรรมซีเมนตทําหนาที่สําคัญในการพัฒนาประเทศดวยการนําทรัพยากรธรรมชาติ
มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑซีเมนตตางๆ เพื่อปอนอุตสาหกรรมตอเนื่อง ถึงแมกระบวนการผลิตปูนซีเมนตได
สรางมูลคาเพิ่มใหกับเศรษฐกิจไทยมาเปนเวลาหลายทศวรรษ แตกระบวนการดังกลาวจําเปนตองใหความ
สําคัญกับวิธีการผลิตเปนอยางยิ่งเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการพัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนตจะสามารถผลิต
วัตถุดิบปอนอุตสาหกรรมตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเปนธรรม ปจจุบัน พบวา กิจกรรม
ของอุตสาหกรรมซีเมนตโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาแรไดสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ผลกระทบทางลบที่สําคัญๆ คือ การสูญเสียแหลงทรัพยากรแร การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และ ปญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากกระบวนการผลิตและการ
ขนสง

การที่อุตสาหกรรมซีเมนตจะบรรลุตามเปาหมายดานประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความเปน
ธรรม จําเปนที่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑซีเมนตตองคํานึงถึงประเด็นสําคัญๆ เชน เรื่องประสิทธิภาพ
การผลิตจําเปนตองมีโครงสรางตนทุนการผลิตที่ตํ่า สามารถแขงขันได นอกจากนั้น การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพยังตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งประกอบดวยความคุมคาเมื่อพิจารณาการสูญเสีย
ทรัพยากรปาไมและการสูญเสียสภาพปาความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อมีการอนุญาตใหมีการทําเหมือง
ในพื้นที่ปาของประเทศ ความจําเปนที่ตองอนุรักษทรัพยากรบางสวนไวเพื่ออนาคต และความคุมคาเมื่อ
พิจารณาถึงผลกระทบดานฝุนที่เกิดขึ้น หากพบวากระบวนการผลิตปูนซีเมนตไดสรางผลกระทบทางลบตอ
สิ่งแวดลอมทางใดทางหนึ่ง ก็จําเปนที่ตองกําหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกลาวและ/หรือหากลไก
การจายเงินชดเชยใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบทางลบ การจายคาชดเชยสําหรับการใชทรัพยากร
ธรรมชาติอยางเปนธรรม

ดังนั้น ในการจัดทําแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนตจึงจําเปนตองทําการวิเคราะห
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการใชประโยชนอยางยั่งยืน ในรายงานสวนนี้
แบงออกเปน 3 สวน ไดแก หนึ่ง ภาพรวมผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรมซีเมนต สอง 
การวิเคราะหตนทุนดานสิ่งแวดลอม (ตนทุนสุขภาพ ตนทุนการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ปา ตนทุน
ทรัพยากรแร และตนทุนการฟนฟูสภาพแวดลอม) และสาม การศึกษาพื้นที่ศักยภาพแหลงแรหินปูนเพื่อ 
อุตสาหกรรมซีเมนตซึ่งเปนการวิเคราะหเชิงพื้นที่



204 รายงานฉบับสมบูรณ  “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

4.1 ภาพรวมผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรมซีเมนต

การพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรมซีเมนต คงตองพิจารณาจากกระบวนการ
ผลิตทั้งหมดต้ังแตกิจกรรมของเหมืองหินปูน และโรงโมหินไปจนถึงโรงงานปูนซีเมนต เนื่องจากขั้นตอนใน
การผลิตปูนซีเมนตนั้น เริ่มต้ังแตเหมืองหินปูนที่เปนการขุดเจาะ ระเบิด หินปูนเขาสูโรงโมหิน ซึ่งเปนที่ทํา
การยอยหินใหมีขนาดเล็กลง และนําเขาสูโรงงานปูนซีเมนตเพื่อผลิตเปนซีเมนตชนิดตางๆ โดยผลกระทบ
จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน สภาพธรรมชาติ สถานที่ต้ังของเหมืองหินปูนและโรงงาน
ปูนซีเมนต เทคโนโลยีที่ใชในการทําเหมืองและการผลิตซีเมนต อยางไรก็ตาม สามารถจําแนกผลกระทบ
ออกเปนประเด็นดังนี้

4.1.1 ผลกระทบดานมลพิษทางอากาศ

กิจกรรมของการทําเหมืองหินปูนเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดปญหาฝุนละออง โดยเฉพาะการระเบิด
หิน โดยแรงระเบิดจะทําใหฝุนละอองฟุงกระจายบริเวณหนาผาที่ทําการระเบิดในรัศมีประมาณ 100 – 200 
เมตรรอบจุดระเบิด และฝุนละอองนี้จะฟุงกระจายอยูบริเวณหนาผาเปนระยะเวลา 10–15 นาที (สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2537) นอกจากกิจกรรมการระเบิดหินแลว การลําเลียงหินปูน และการโมหิน
ก็เปนอีกแหลงกําเนิดฝุนอีกทางหนึ่งที่สงผลใหปริมาณฝุนละอองเพิ่มขึ้น ฝุนละอองที่เกิดขึ้นนอกจากจะ 
กอความรําคาญใหกับชาวบานในบริเวณใกลๆ เหมืองหินแลว ยังอาจสงผลตอสุขภาพอนามัยของคนใน 
พื้นที่อีกดวย

จากขอมูลปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน บริเวณตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี ซึ่งเก็บ
รวบรวมโดยกรมควบคุมมลพิษ แสดงใหเห็นวา ในตลอดชวงป พ.ศ. 2539-2549 ปญหาฝุนขนาดเล็กกวา 
10 ไมครอน ในพื้นที่ดังกลาวมีแนวโนมดีขึ้น แตคาสูงสุดของปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ก็ยังสูง
กวาคามาตรฐานซึ่งมีคาเทากับ 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยในป พ.ศ. 2549 มีคาเฉล่ียเทากับ 
124.6 คาสูงสุดเทากับ 298.2 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และสัดสวนของจํานวนวันที่เกินคามาตรฐาน
เทากับรอยละ 42.4 ของจํานวนวันที่ตรวจวัดทั้งหมด (ตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.1)
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ที่มา: รวบรวมขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2550)

รูปที่ 4.1 ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง
บริเวณตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี ป พ.ศ. 2539-2549

ตารางที่ 4.1 ปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง
บริเวณตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี ป พ.ศ. 2539-2549

ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัม/ลบ.ม.)
ป พ.ศ.

คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาต่ําสุด
รอยละของจํานวนวันท่ี

ตรวจวัดเกินคามาตรฐาน^
2539 702.2 311.7 29.8 86.7
2540 692.6 213.1 30.8 64.5
2541 515.7 136.9 13.6 52.2
2542* 113.4 31.4 12.9 0.0
2543 409.2 79.3 12.9 26.8
2544 347.9 83.7 12.9 16.6
2545 194.0 83.8 16.7 13.8
2546 388.5 63.3 13.2 15.0
2547 415.7 107.0 21.5 34.9
2548 300.8 108.0 22.6 35.4
2549 298.2 124.6 30.8 42.4

หมายเหตุ: * ขอมูลในป พ.ศ. 2542 มีจํานวนรอยละ 60, ^ คามาตรฐานไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอ ลบ.ม.
ที่มา: รวบรวมขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2550)
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ผลกระทบของปริมาณฝุนขนาดเล็กที่เกินมาตรฐานมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม ทัศนวิสัย และ
ที่สําคัญ คือ ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน เมื่อพิจารณาถึงอัตราปวยโรคระบบทางเดินหายใจ  
(รายตอประชากร 1,000 คน) กับจํานวนโรงปูนซีเมนตสะสมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี1 พบวา ความสัมพันธ
ของอัตราปวยโรคระบบทางเดินหายใจกับจํานวนโรงปูนซีเมนตสะสมเปนไปในทิศทางเดียวกัน (รูปที่ 4.2)
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ที่มา: รวบรวมขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2550) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
        (พ.ศ. 2550)

รูปที่ 4.2 อัตราปวยโรคระบบทางเดินหายใจและจํานวนโรงปูนซีเมนตสะสม จังหวัดสระบุรี
ป พ.ศ. 2537-2547

นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาถึงผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหินและยอยหินตอสุขภาพ 
ประชาชนในบริเวณพื้นที่รอบๆ เหมืองหินในจังหวัดสระบุรี ไดแก งานศึกษาของสิทธิชัย (2547) ไดทําการ
ศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมเหมืองหิน และโม บด หรือยอยหิน 
(เด็กนักเรียนโรงเรียนหนาพระลาน) เปรียบเทียบกับเด็กนักเรียนในพื้นที่ใกลเคียงที่ไมไดรับผลกระทบจาก
ฝุนละออง (เด็กนักเรียนโรงเรียนบานโคกตูม) โดยพิจารณาจากอัตราชุกของอาการทางระบบหายใจ2 และ
สมรรถภาพปอดของเด็กนักเรียน โดยพบวา เด็กนักเรียนโรงเรียนหนาพระลานมีความชุกของอาการทาง
ระบบหายใจสูงกวานักเรียนโรงเรียนบานโคกตูมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4.2) นอกจากนี้  
ยังพบวา นักเรียนโรงเรียนหนาพระลานมีคาสมรรถภาพปอดเทากับ 250.4 ลิตรตอนาที ซึ่งตํ่ากวา 
คาสมรรถภาพทางปอดของโรงเรียนบานโคกตูมซึ่งมีคาเทากับ 259.4 ลิตรตอนาที อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

                                           
1 ในปจจุบัน จังหวัดสระบุรีมีโรงปูนซีเมนตจํานวน 8 โรง
2 อัตราการชุกของโรค (disease prevalence rate) คือสัดสวนของจํานวนผูปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากฝุนละอองตอ
จํานวนประชากร
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ตารางที่ 4.2 อาการของระบบหายใจของนักเรียนในพื้นที่ตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี
และพื้นที่เปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2547

จํานวน (รอยละ)อาการทางระบบหายใจ
กลุมศึกษา กลุมเปรียบเทียบ

1. อาการหายใจมีเสียงว๊ีดในรอบ 12 เดือน 88 (23.7) 38 (11.9)
2. การไดรับการวินิจฉัย (โดยแพทย) วาเปนหอบหืด 50 (13.5) 25 (7.8)
3. อาการหายใจมีเสียงว๊ีด ขณะหรือหลังออกกําลังกายใน
    รอบ 12 เดือน

55 (14.8) 28 (8.8)

4. อาการหายใจมีเสียงว๊ีดตอนกลางคืนในรอบ 12 เดือน 51 (13.7) 19 (6.0)
5. อาการโรคแพอากาศในรอบ 12 เดือน 220 (59.3) 101 (31.7)
6. อาการโรคแพอากาศรวมกับอาการทางตาในรอบ 12 เดือน 135 (36.4) 65 (20.4)
7. การไดรับการวินิจฉัย (โดยแพทย) วาเปนโรคแพอากาศ 73 (19.7) 35 (11.0)
8. อาการไอเกือบทุกวันติดตอกันนาน 3 สัปดาหใน
    รอบ 12 เดือน

54 (14.6) 16 (5.0)

หมายเหตุ: กลุมศึกษา (โรงเรียนหนาพระลาน) จํานวนตัวอยาง 371 ราย
กลุมเปรียบเทียบ (พื้นที่ที่ไมไดรับผลกระทบจากฝุนขนาดเล็ก) จํานวนตัวอยาง 319 ราย
ตัวแปร (อาการทางระบบหายใจ) ทุกตัวมีคาทางสถิติ p-value นอยกวา 0.05

ที่มา: สิทธิชัย, 2547

งานศึกษาของสายจิตร (2542) เนนการประเมินคาใชจายการรักษาพยาบาลและมูลคาความ
สูญเสียไปของรายไดเนื่องจากการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจของประชากรวัยแรงงานในป พ.ศ. 
2538–2540 เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ศึกษา (เขตอําเภอเมืองสระบุรี อําเภอพระพุทธบาท และอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ) กับพื้นที่เปรียบเทียบ (พื้นที่นอกเหนือจากเขตพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสระบุรี) โดย 
โรคระบบทางเดินหายใจที่ทําการศึกษาประกอบดวย โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ โรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมโปงพอง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) และโรคหอบหืด 
ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบวา คาใชจายในการรักษาพยาบาลในพื้นที่เขตอําเภอเมืองสระบุรี พระพุทธบาท และ
เฉลิมพระเกียรติ ในชวงป พ.ศ. 2538-2540 มีคาเทากับ 36,061,135 บาท และมีมูลคาความสูญเสียไปของ
รายไดที่ควรจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ศึกษาในชวงเวลาเดียวกันเทากับ 611,917 บาท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาคา
ใชจายในการรักษาพยาบาลในพื้นที่เปรียบเทียบซึ่งเทากับ 6,648,283 บาท และมีมูลคาความสูญเสียไป
ของรายไดที่ควรจะเกิดขึ้นเทากับ 292,327 บาท (ตารางที่ 4.3)
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ตารางที่ 4.3 คารักษาพยาบาลและคาเสียโอกาสจากการไมไดทํางานของผูปวยวัยแรงงาน
โรคระบบทางเดินหายใจ ของพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ป พ.ศ. 2538–2540

พื้นท่ีศึกษา (อําเภอเมืองสระบุรี
พระพุทธบาท เฉลิมพระเกียรติ)

พื้นท่ีเปรียบเทียบ
(อําเภออื่นๆ ในจังหวัดสระบุรี)

ป พ.ศ. จํานวน
ผูปวย
(คน)

คารักษา
พยาบาล

(บาท)

คาเสียโอกาส
ของผูปวย

(บาท)

จํานวน
ผูปวย
(คน)

คารักษา
พยาบาล

(บาท)

คาเสียโอกาส
ของผูปวย

(บาท)
2538 4,725 9,021,670 195,425 967 1,353,106 103,080

2539 5,618 13,932,955 240,659 996 2,562,558 116,552

2540 6,928 13,106,510 175,833 1,607 2,732,619 72,695

รวม 17,271 36,061,135 611,917 3,570 6,648,283 292,327

ที่มา: สายจิตร, 2542

4.1.2 ผลกระทบดานมลพิษจากเสียงและแรงสั่นสะเทือน
การระเบิดหินและยอยหินเปนขั้นตอนหนึ่งเพื่อทําใหหินมีขนาดเล็กลง เพื่อนําไปยังโรงโมหินตอ

ไป การระเบิดหินครั้งหนึ่งจะกอใหเกิดเสียงดัง การสั่นสะเทือนและการกระเด็นของเศษหิน บริเวณหนาผา
ที่ทําการระเบิดในรัศมีไมเกิน 500 เมตร จากจุดระเบิด (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2537) 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากจะทําใหเกิดมลพิษทางอากาศแลว จะมีผลทําใหเกิดการสั่นสะเทือนและ
มลภาวะทางเสียงไปพรอมๆ กัน โดยความรุนแรงของผลกระทบจะขึ้นอยูกับจํานวนของดินระเบิดที่ใชใน
กิจกรรมการระเบิดหิน จากขอมูลสถิติระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณริมถนน ณ สถานีโรงเรียน
หนาพระลาน จังหวัดสระบุรี บงชี้วาระดับเสียงยังอยูในระดับที่มีปญหา โดยคาสูงสุดของระดับเสียง ต้ังแตป 
พ.ศ. 2545 ถึงป พ.ศ. 2549 มีคาสูงกวามาตราฐาน 70 เดซิเบลเอทุกป (ตารางที่ 4.4)

ตารางที่ 4.4 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณริมถนน ณ สถานีโรงเรียนหนาพระลาน
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2545-2549

ป พ.ศ. คาตํ่าสุด-คาสูงสุด ของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบลเอ)
2545 68.8 - 81.8
2546 68.6 - 77.3
2547 68.0 - 84.9
2548 63.8 - 89.8
2549 68.6 - 74.2

หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียงเทากับ 70 เดซิเบลเอ
ที่มา: รวบรวมขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2550)
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ตัวอยางผลกระทบดานแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น คือ กรณีการทําเหมืองแรหินปูนบริเวณ
เขาสามงาม จังหวัดราชบุรี ผลของการระเบิดหินของโรงโมหินซึ่งต้ังอยูใกลวัดถ้ํายอดทอง สงผลใหเศษหิน
จากการระเบิดตกลงมายังภายในบริเวณวัด สงผลใหทรัพยสินของวัดเสียหาย และพระสงฆตองใส
หมวกกันน็อกเพื่อปองกันหินที่เกิดจากระเบิดตกลงมา (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2549ก.)

4.2 การวิเคราะหตนทุนดานสิ่งแวดลอม

ในสวนนี้เปนการวิเคราะหผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนต การใช
ประโยชนอยางยั่งยืน โดยลักษณะของผลกระทบแบงออกเปน 4 สวน ไดแก ตนทุนสุขภาพที่เกิดจาก
ปญหาฝุน ตนทุนการสูญเสียพื้นที่ปาไม ตนทุนทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต และตนทุนการ
ฟนฟูสภาพแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้

4.2.1 ตนทุนสุขภาพ

กระบวนการผลิตซีเมนตที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่นําไปสูปญหาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหาฝุน 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการระเบิดหิน การบดหิน และการขนสงหินปูน ปญหาฝุนที่เกิดขึ้นไดนําไปสูปญหาสุขภาพ
ของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียงและประชาชนที่ทํางานอยูในกิจกรรมเหลานั้น เชน บริเวณ
หนาพระลานที่กรมควบคุมมลพิษไดจัดต้ังจุดวัดปริมาณฝุนเพื่อทําการติดตามสถานการณ และควบคุม
ไมใหมีคาสูงจนกอใหเกิดปญหาสุขภาพของประชาชน

การวิเคราะหผลกระทบของปญหาฝุนเพื่อใหทราบถึงระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นสามารถกระทําได
หลายวิธีขึ้นอยูกับลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่ตอปญหาที่เกิดขึ้น 
จากการสํารวจปญหาเบื้องตนพบวา จากการที่อุตสาหกรรมซีเมนตไดมีการพัฒนามาเปนเวลาทศวรรษได
นําไปสูการปรับตัวของประชาชนตอปญหามลพิษที่เกิดขึ้น กลาวคือ ประชาชนสวนหนึ่งที่อาศัยในพื้นที่ใกล
บริเวณพื้นที่เหมืองเปนคนงานของเหมืองซึ่งสมัครใจและยอมรับตอสภาพปญหามลพิษที่เกิดขึ้นเพื่อใหมี
งานทําและมีรายได ประชาชนกลุมนี้มีทัศนคติทางลบตอความพยายามที่บุคคลใดๆ จะเขาไปดําเนินการใน
พื้นที่เพื่อลดปญหามลพิษดวยเหตุวา การดําเนินการดังกลาวอาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมซีเมนต
โดยรวม และอาจทําใหมีผลกระทบตอการจางงานหรือรายไดของคนงานตามมา สวนประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากปญหาฝุนและไมสามารถทนตอสภาพปญหา ไดอพยพครอบครัวออกจากพื้นที่ไปนานแลว

ในการศึกษานี้จะพิจารณาถึงผลกระทบของปญหาฝุนที่เกิดขึ้นไดนําไปสูปญหาสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยของ สิทธิชัย (2547) และสายจิตร (2542) ตางไดแสดงให
เห็นวา ประชาชนที่อาศัยอยูใกลเหมืองหินหรือโรงปูนซีเมนตไดรับผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนมากกวา
ประชาชนในเขตที่ไมไดอยูในระยะที่คาดวาจะไดรับกระทบจากฝุน จึงอาจกลาวไดวา ตนทุนสุขภาพอันเกิด
จากโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถสะทอนมูลคาของผลกระทบทางฝุนที่เกิดขึ้นได ดังนั้น ในการ
ศึกษานี้จึงทําการคํานวณตนทุนคารักษาพยาบาลของผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจของผูปวยนอกและ
ผูปวยในจากพื้นที่ที่มีโรงงานปูนซีเมนตและเหมืองหินเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตต้ังอยู ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 
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13 จังหวัด3 แตเนื่องจากขอจํากัดของขอมูลในที่นี้จะทําการคํานวณตนทุนคารักษาพยาบาลของพื้นที่ 
บางจังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดลําปาง จังหวัดนครสวรรค จังหวัด
สระบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุราษฎรธานี

โดยคาใชจายของการรักษาพยาบาล4ของผูปวยนอกเทากับ 301 บาทตอคนตอครั้ง และ
คาใชจายของการรักษาพยาบาลผูปวยในแบงออกเปน 6 โรค ดังนี้ คาใชจายของการรักษาพยาบาลโรค
ปอดอักเสบเทากับ 12,223 บาทตอคนตอครั้ง คาใชจายของการรักษาพยาบาลโรคหลอดลมอักเสบ 
หลอดลมพองและโรคหืดเทากับ 7,888 บาทตอคนตอครั้ง คาใชจายของการรักษาพยาบาลโรคระบบหายใจ
สวนบนติดเชื้อเฉียบพลันและโรคอื่นๆ ของระบบหายใจสวนบนเทากับ 15,633 บาทตอคนตอครั้ง 
คาใชจายของการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรังของระบบหายใจสวนกลางเทากับ 16,722 บาทตอคนตอครั้ง 
คาใชจายของการรักษาโรคหืด และโรคหืดชนิดเฉียบพลันรุนแรงเทากับ 5,822 บาทตอคนตอครั้ง และ
คาใชจายของการรักษาพยาบาลโรคอื่นๆ ของระบบทางเดินหายใจเทากับ 5,822 บาทตอคนตอครั้ง
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549ก.) อยางไรก็ตาม การคํานวณผลกระทบตอสุขภาพจะตอง
คํานวณทั้งตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนคาเสียโอกาสจากการไมไดทํางานอันเนื่องจากเจ็บปวย
รวมกัน แตเนื่องจากไมมีขอมูลจํานวนวันลาปวยและรายไดของผูปวย จึงทําใหไมสามารถคํานวณตนทุน 
คาเสียโอกาสจากการไมไดทํางานอันเนื่องมาจากเจ็บปวยได ดังนั้น ตนทุนสุขภาพที่คํานวณจากคาใชจาย
ของการรักษาพยาบาลจึงนับวาเปนตนทุนที่ตํ่ากวาความเปนจริง

เมื่อพิจารณาอัตราปวยตอประชากรแสนคนของโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ดังกลาวแลว 
โดยผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจสวนใหญเปนผูปวยนอก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางจังหวัด  
พบวา จังหวัดสระบุรีมีอัตราปวยของโรคระบบทางเดินหายใจสูงกวาจังหวัดอื่น โดยมีอัตราปวยเทากับ
0.599 รายตอประชากรแสนคนในป พ.ศ. 2547 (ตารางที่ 4.5) ผลกระทบนี้สวนหนึ่งอาจเปนเพราะในพื้นที่
จังหวัดสระบุรีมีจํานวนโรงปูนซีเมนตและเหมืองหินปูนมากกวาจังหวัดอื่นๆ

จากการคํานวณตนทุนการรักษาพยาบาลจากโรคระบบทางเดินหายใจของประชากรในพื้นที่
ดงักลาว พบวา ในป พ.ศ. 2547 ตนทุนการรักษาพยาบาลของพื้นที่ดังกลาวมีคาอยูระหวาง 210 ถึง 577 
ลานบาท โดยจังหวัดนครราชสีมามีตนทุนการรักษาพยาบาลสูงที่สุด และจังหวัดสุราษฎรธานีมีตนทุน
คารักษาพยาบาลต่ําที่สุดและจํานวนผูปวยตํ่าที่สุด สําหรับจังหวัดสระบุรีซึ่งมีโรงปูนซีเมนตมากที่สุดและมี
พื้นที่ประทานบัตรเหมืองแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตที่เปดดําเนินการสูงที่สุด (16,676 ไร) มีอัตราปวยของ
โรคระบบทางเดินหายใจสูงที่สุด โดยมีตนทุนคารักษาพยาบาลเทากับ 292 ลานบาท (ตารางที่ 4.5 และ 
4.6)

                                           
3 จังหวัดที่มีโรงงานปูนซีเมนตและเหมืองหินเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตตั้งอยูมีจํานวน 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย 
ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง สระบุรี สุราษฎรธานี และอุทัยธานี

4 ตนทุนคารักษาพยาบาลทั้งหมดเปนราคาป พ.ศ. 2549
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ตารางที่ 4.6 ตนทุนคารักษาพยาบาลของผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ในพ้ืนที่บางจังหวัดที่มี
โรงปูนซีเมนต เหมืองหิน ป พ.ศ. 2537–2547

ตนทุนคารักษาพยาบาลของผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ (ลานบาท)
พ.ศ.

นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ลําปาง นครสวรรค สระบุรี ราชบุรี สุราษฎรธานี
2537 236.75 156.10 216.43 158.15 132.68 203.23 182.85
2538 287.29 233.96 181.60 173.03 131.14 203.04 198.97
2539 418.45 252.93 183.48 184.46 144.54 199.98 262.98
2540 462.11 293.71 195.65 222.66 145.31 243.55 299.57
2541 469.40 288.71 232.57 255.32 157.50 253.51 249.96
2542 501.76 338.26 278.17 297.94 215.12 297.97 287.54
2543 489.22 364.43 267.46 295.09 205.46 283.19 346.91
2544 557.74 345.01 290.48 326.47 233.23 304.54 375.09
2545 588.95 128.61 318.54 313.52 257.42 267.23 381.04
2546 568.17 354.78 307.60 355.14 244.14 330.72 278.10
2547 576.51 399.03 313.00 320.01 291.92 299.00 210.43

หมายเหตุ: เปนราคา ณ ป พ.ศ. 2549
ที่มา: คํานวณโดยคณะผูวิจัย

ในการศึกษานี้จึงใชขอมูลตนทุนคารักษาพยาบาลของจังหวัดสระบุรีเปนตัวแทน เพื่อคํานวณ 
ตนทุนสุขภาพที่เกิดจากปญหาฝุน เนื่องจากจังหวัดสระบุรีเปนพื้นที่ที่มีกิจการเหมืองหินเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนตและโรงงานปูนซีเมนตมากที่สดุ จากขอมูลป พ.ศ. 2547 จังหวัดสระบุรีมีโรงปูนซีเมนตมากที่สุด มี
พื้นที่ประทานบัตรเหมืองแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตที่เปดดําเนินการเทากับ 16,676 ไร มีอัตราปวยของ
โรคระบบทางเดินหายใจสูงที่สุด เทากับ 0.599 รายตอประชากรแสนคน มีตนทุนคารักษาพยาบาลเทากับ 
292 ลานบาทตอป และเมื่อคํานวณเปนตนทุนดานสุขภาพตอปริมาณการผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต เทากับ 5.51 บาทตอเมตริกตันตอป5

4.2.2 ตนทุนการสูญเสียพื้นที่ปา
ในกรณีที่ผูประกอบการยื่นคําขอประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองแร โดยพื้นที่นั้นอยูในพื้นที่ 

ปาสงวน ผูประกอบการจะตองขออนุญาตจากกรมปาไมในการเขาทําประโยชนในพื้นที่เกี่ยวกับ 
การทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร คราวละไมเกินสิบป ตามมาตรา 16 (2) พระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507 โดยอัตราคาธรรมเนียมการเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวนไรละ 500 บาทตอใบ
อนุญาต และหากพื้นที่นั้นอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับการกําหนดชั้นคุณภาพพื้นที่
ลุมน้ําตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเงื่อนไขในการขอใชประโยชนพื้นที่ จะตองยื่นรายงานการศึกษาวิเคราะห

                                           
5 ปริมาณการผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตของจังหวัดสระบุรี เทากับ 52,972,225 เมตริกตัน ป พ.ศ. 2547
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ผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อขออนุญาตใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A 
พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงความสําคัญหรือผลประโยชนของการใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A (กรอบที่ 4.1)

                                           
6 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี: http:www.cabinet.thaigov.go.th (7 September 2007)

กรอบที่ 4.1  มาตรการการใชท่ีดินในเขตพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1A

1)  ไมอนุมัติใหสวนราชการหรือหนวยงานใชพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ไมวากรณีใด (มติคณะรัฐมนตรี 12 
ธันวาคม พ.ศ. 2532)

2)  กรณีจําเปนที่ตองขอผอนผันการใชพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ตอคณะรัฐมนตรี สวนราชการจะตองจัดทํา
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณากอน เพ่ือเสนอความ
เห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง (มติคณะรัฐมนตรี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546)

3)  การผอนผันหรือยกเวนการใชประโยชนที่ดินในเขตพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ตองเพ่ือประโยชนเกี่ยวกับ
ความมั่นคงหรือเศรษฐกิจ 4 กรณี ดังนี้

      3.1  พ้ืนที่ที่ทางราชการไดใชประโยชนแลว
      3.2  พ้ืนที่ที่รัฐไดอนุญาตใหประชาชนหรือเอกชนเขาใชประโยชนในกิจการเพื่อการสํารวจแร หรือ

การทําเหมืองแร
      3.3  พ้ืนที่ที่รัฐมีขอผูกพันกับประชาชนหรือเอกชนไวแลวในกิจการเพ่ือการสํารวจแร หรือการทํา

เหมืองแร
     3.4  พ้ืนที่ที่ผูขออนุญาตรายใหมขอเขาทําประโยชนในกิจการเพื่อการสํารวจแร หรือการทําเหมือง

แร (มติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 และ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2544)

4)  ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจหลีกเล่ียงการใชพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A

5)  ในกรณีการระเบิดและยอยหิน ซึ่งไดรับอนุญาตมากอนแลว ตอมาภายหลังพ้ืนที่ ดังกลาวติดอยูในชั้น
คุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1A เมื่อหมดอายุการไดรับอนุญาตใหระเบิดและยอยหินแลว ไมอนุญาตใหตออายุ (มติคณะ
รัฐมนตรี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2533)

ที่มา: รวบรวมขอมูลจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี6 (พ.ศ. 2550)



214 รายงานฉบับสมบูรณ  “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

                                           
7 สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, ความหมายเกี่ยวกับชั้นคุณภาพลุมนํ้า: 
http://www.dnp.go.th/watershed/class.htm (9 August 2007) และ กรมปาไม, ลักษณะของชั้นคุณภาพลุมนํ้า: 
http://www.forest.go.th/Research/watershade/describ.html (9 August 2007)

กรอบที่ 4.2  การกําหนดชั้นคุณภาพพื้นท่ีลุมนํ้า
การกําหนดชั้นคุณภาพพื้นที่ลุมน้ําตามมติคณะรัฐมนตรี ตามเกณฑทางกายภาพและศักยภาพทางอุทก

วิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ7 แบงชั้นคุณภาพลุมน้ําออกเปน 5 ระดับ ไดแก พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1 เปนพ้ืนที่ลุมน้ํา
ที่ควรสงวนไวเปนพ้ืนที่ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 2 เปนพ้ืนที่ที่มีคาดัชนีชั้นคุณภาพลุมน้ําตามที่
การศึกษาเพื่อจําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ําของแตละลุมน้ําไดกําหนดไว พ้ืนที่ดังกลาวเหมาะตอการเปนตนน้ําลําธาร
ในระดับรองจากลุมน้ําชั้นที่ 1 สามารถนําพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นนี้ไปใชเพ่ือประโยชนที่สําคัญอยางอื่นได เชน การทํา
เหมืองแร เปนตน พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 3 เปนพ้ืนที่ที่สามารถใชประโยชนไดทั้งการทําไม เหมืองแร และการปลูกพืช
กสิกรรมประเภทไมยืนตน พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 4 โดยสภาพปาของลุมน้ําชั้นนี้ไดถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใชประโยชน 
เพ่ือกิจการพืชไรเปนสวนใหญ และ พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 5 พ้ืนที่นี้โดยทั่วไปเปนที่ราบหรือที่ลุมหรือเนินลาดเอียงเล็ก
นอย และสวนใหญปาไมไดถูกแผวถางเพ่ือประโยชนดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาและ กิจการอื่นไปแลว

สําหรับพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ซึ่งเปนพ้ืนที่ลุมน้ําที่ควรสงวนไวเปนพ้ืนที่ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ มี 
องคประกอบดังนี้ (1) เปนพ้ืนที่สูง หรือบริเวณที่อยูตอนบนของลุมน้ําที่จําเปนตองอนุรักษไวเปนตนน้ําลําธาร 
เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงใชที่ดินไดงาย และรุนแรง 
(2) สวนมากเปนเทือกเขาที่เต็มไปดวย หุบเขา หนาผา ยอดเขาแหลม และ/หรือรองน้ําจํานวนมาก ซึ่งปกคลุม
หรือเคยปกคลุมดวยปาดงดิบ ปาดิบเขา หรือปาสนเขา และ/หรือปาชนิดอื่น ๆ (3) สวนใหญมีความลาดชันโดย
เฉล่ียของพื้นที่ต้ังแตรอยละ 60 ขึ้นไป และ (4) มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ประกอบดวยหิน ซึ่งใหกําเนิดดินที่งาย
ตอการพังทลาย โดยพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ยังแบงออกเปนระดับชั้นยอย ไดแก

พ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ไดแก พ้ืนที่ตนน้ําลําธารที่ยังมีสภาพปาสมบูรณในป พ.ศ. 2525 สําหรับลุมน้ําปง 
วัง ยม นาน ชี มูล และลุมน้ําภาคใต ป พ.ศ. 2528 สําหรับลุมน้ําภาคตะวันออก และป พ.ศ. 2531 สําหรับลุมน้ํา
ตะวันตก ภาคกลาง ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนอื่นๆ (ลุมน้ําชายแดน)

พ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1B เปนพ้ืนที่ที่สภาพปาสวนใหญไดถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงเพื่อการ
พัฒนาหรือการใชที่ดินรูปแบบอื่นกอน พ.ศ. 2525

พ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1AM หมายถึง พ้ืนที่ศักยภาพแรหินปูนและหินประดับชนิดหินออนและหินแกรนิตที่รัฐมี
ขอผูกพันเปนประทานบัตร รวมถึงพ้ืนที่ที่ไดรับความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการแลว กอนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคตะวันตก และภาคกลาง ตลอด
จนกรณีที่ไดรับอนุญาตใหมีการขยายและจัดตั้งโรงงานกอนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ใน
พ้ืนที่ลุมน้ําซึ่งยังคงมีสภาพปาสมบูรณปรากฏอยูในป พ.ศ. 2531

พ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1BM หมายถึง พ้ืนที่ศักยภาพแรหินปูนและหินประดับชนิดหินออนและหินแกรนิตที่รัฐมี
ขอผูกพันเปนประทานบัตร รวมถึงพ้ืนที่ที่ไดรับความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการ กอนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคตะวันตก และภาคกลาง ตลอดจน
กรณีที่ไดรับอนุญาตใหมีการขยายและจัดตั้งโรงงานกอนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ใน
พ้ืนที่ลุมน้ําซึ่งสภาพปาสวนใหญไดถูกทําลายเปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใชที่ดินรูปแบบอื่นกอนป พ.ศ. 2531
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ถึงแมวา ภาครัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A และไดมีการกําหนดมาตรการ
การใชที่ดินในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ต้ังแต ป พ.ศ. 2532 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  
คณะรัฐมนตรีมีมติผอนผันใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A รวมทั้งสิ้น 
25 ราย กวาครึ่งของจํานวนนี้เปนการผอนผันใหใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A เพื่อการทํากิจการเหมืองแร เชน 
เหมืองหิน ระเบิดหิน เหมืองแรสังกะสี อยูในพื้นที่หลายจังหวัด เชน สระบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก 
แมฮองสอน โดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

อยางไรก็ตาม พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A แตละแหงจะมีความสมบูรณของระบบนิเวศและความหลาก
หลายทางชีวภาพที่แตกตางกัน โดยพื้นที่บางแหงอาจมีความอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ซึ่งการขออนุญาตทําเหมืองหินปูนในพื้นที่อาจกอใหเกิดผลกระทบทั้งในลักษณะของการสูญเสีย
พื้นที่ปา และความสูญเสียความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศซึ่งเปนตนทุนทางสังคมสวนหนึ่งดวย ในขณะที่
บางพื้นที่มีลักษณะเปนภูเขาหินปูนที่มีปาไมปกคลุมเพียงเล็กนอยและอาจมีสถานที่ต้ังบนพื้นราบ จึงทําให
การนําหินปูนในพื้นที่ดังกลาวมาใชประโยชนอาจไมสงผลกระทบทางลบเทาใดนัก ในทางตรงกันขามการ
สงวนพื้นที่เพื่อรักษาพื้นที่ปาในพื้นที่ดังกลาว อาจกอใหเกิดคาเสียโอกาสของการที่ไมสามารถนํา
ทรัพยากรแรมาใชมากกวาประโยชนที่จะไดรับจากการสงวนพื้นที่ปาดวย

จากขอกําหนดของพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ที่วา มีลักษณะเปนเทือกเขาที่เต็มไปดวย หุบเขา หนาผา 
ยอดเขาแหลม และ/หรือรองน้ําจํานวนมาก ซึ่งปกคลุมหรือเคยปกคลุมดวยปาดงดิบ ปาดิบเขา หรือปา
สนเขา และ/หรือปาชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ ในกรณีที่ปาในพื้นที่ตนน้ําชั้นที่ 1A มีตนไมนอยเพียงใดก็ตาม  
ก็มิใหกําหนดเปนปาเสื่อมโทรม8 (สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา 2550) ดังนั้น จึงเปนไปไดวา พื้นที่ลุมน้ํา
ชั้น 1A บางแหงอาจมีตนไมนอย ไมอุดมสมบูรณก็เปนได

ขอมูลพื้นที่ทําเหมืองและพื้นที่ขอประทานบัตรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตในป พ.ศ. 2548 ของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร พบวา มีพื้นที่ที่ไดประทานบัตรเหมืองแรเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนตประมาณ 67,979 ไร โดยกวารอยละ 60 อยูในจังหวัดสระบุรี หรือมีพื้นที่ทําเหมือง 41,861 ไร ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ทําเหมือง 10,802 ไร และจังหวัดลําปางมีพื้นที่ทําเหมือง 8,040 ไร 
(ตารางที่ 4.7)

เมื่อพิจารณาตามสถานะของเหมือง พบวา พื้นที่ที่ไดประทานบัตรประมาณ 29,600 ไร หรือ 
คิดเปนรอยละ 43.5 ของพื้นที่ที่ไดประทานบัตรทั้งหมดเปดดําเนินการอยู ในขณะที่พื้นที่ประทานบัตร
เหมืองแรที่หมดอายุเทากับรอยละ 24.7 และประมาณรอยละ 19.9 เปนเหมืองที่หยุดดําเนินการ และ 
บางสวนอยูระหวางการขอเปดการ (รอยละ 9.6) ขอเวนคืน (รอยละ 2.1) และขอตออายุ (รอยละ 0.05)  
(ตารางที่ 4.7)

ในขณะที่พื้นที่ที่ไดประทานบัตรบางสวนไมมีการใชประโยชน แตก็ยังมีการขอประทานบัตรเหมือง
แรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตเพิ่มเติม จากขอมูล ณ ป พ.ศ. 2548 พบวา พื้นที่ที่ไดทําการขอประทานบัตร

                                           
8 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2530 เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดสภาพปาเส่ือมโทรม และมติคณะ
รัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดสภาพปา
เส่ือมโทรม ปาเสื่อมโทรม หมายความวา ปาที่มีสภาพเปนปาไมราง หรือทุงหญา หรือเปนปาที่ไมมีไมมีคาข้ึนอยูเลย หรือมีไมมีคา
ลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอยและปานั้นยากที่จะฟนคืนดีตามธรรมชาติได
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เทากับ 22,996 ไร หรือ 94 แปลง โดยพื้นที่สวนใหญอยูในจังหวัดสระบุรี (9,216 ไร/41 แปลง) นครสวรรค 
(4,621 ไร/20 แปลง) สุราษฎรธานี (4,200 ไร/14 แปลง) นครศรีธรรมราช (2,930 ไร/10 แปลง) และลพบุรี 
(2,029 ไร/7 แปลง) (ตารางที่ 4.7) สถานะของการขอประทานบัตรสวนใหญอยูระหวางการขออนุญาตใช
พื้นที่จากกรมปาไม และการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สวนพื้นที่ในจังหวัด 
สุราษฎรธานีเปนจังหวัดที่ยังไมเคยมีการใหประทานบัตรเหมืองแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตมากอน สําหรับ
จังหวัดสระบุรี นครสวรรค นครศรีธรรมราช และลพบุรี พบวา มีพื้นที่ประทานบัตรจํานวนหนึ่งไมมีการใช
ประโยชนหรือหยุดทําการอยูดวย

จากขอมูลผูขอประทานบัตร พบวา มีจํานวน 14 บริษัท อาทิ บริษัทปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด 
(มหาชน) ดําเนินการขอพื้นที่สูงที่สุดเทากับ 8,364 ไร โดยกระจายอยูในจังหวัดสระบุรี นครศรีธรรมราช 
และสุราษฎรธานี สวนบริษัท ยูเนี่ยนไทยซีเมนต อินดัสตรี้ จํากัด ขอพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรคจํานวน 
4,170 ไร และบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด ขอพื้นที่ในจังหวัดสระบุรี 2,518 ไร นอกจากนี้ ทุกบริษัทที่
ขอประทานบัตรมีพื้นที่ทําเหมืองเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต ยกเวนสองบริษัทที่ขอประทานบัตรไมมีพื้นที่
ทําเหมือง คือ บริษัท โอเชี่ยน ซีเมนต จํากัด และบริษัท ศิลาทรัพย จํากัด (ตารางที่ 4.8 และ 4.9)

ตารางที่ 4.7 สถานะของพื้นที่ทําเหมืองเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต และพื้นที่ขอประทานบัตร
รายจังหวัด ป พ.ศ. 2548

สถานะของพื้นท่ีทําเหมือง (ไร)
จังหวัด

เปดการ ขอเปดการ ขอตออายุ ขอเวนคืน หยุดการ ส้ินอายุ
รวมพื้นท่ี

(ไร)
ขอประทาน
บัตร (ไร)

สระบุรี 16,676 6,191 0 1,448 8,537 9,009 41,861 9,216
นครศรีธรรมราช 5,070 150 5,582 10,802 2,930
ลําปาง 6,413 1,627 8,040
นครสวรรค 317 682 726 1,725 4,621
ลพบุรี 19 1,473 45 1,537 2,029
กาญจนบุรี 871 306 1,177
นครราชสีมา 556 35 196 257 1,044
เพชรบุรี 353 524 877
ราชบุรี 196 282 478
อุทัยธานี 215 85 300
เชียงราย 77 77
ตาก 61 61
สุราษฎรธานี 4,200

รวมทั้งส้ิน 29,600 6,544 35 1,448 13,536 16,816 67,979 22,996
(รอยละ) (43.5) (9.6) (0.05) (2.1) (19.9) (24.7) (100)

ที่มา: รวบรวมขอมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (พ.ศ. 2549)
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ตารางที่ 4.8 สถานะของพื้นที่ทําเหมืองเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต และพื้นที่ขอประทานบัตร
รายบริษัทที่สําคัญ ป พ.ศ. 2548

สถานะของพื้นท่ีทําเหมือง (ไร)
บริษัท

เปดการ ขอเปดการ ขอเวนคืน หยุดการ ส้ินอายุ
รวมพื้นท่ี

(ไร)

ขอ
ประทาน
บัตร (ไร)

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 5,000 3,545 10,413 18,958
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 3,517 4,640 1,448 1,825 2,994 14,424 2,518
บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) 7,397 7,397 1,605
บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด 6,413 6,413
บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 3,442 3,442 727
บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) 671 598 1,290 620 3,179 8,364
บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน) 249 353 682 1,077 2,361 451
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จํากัด 1,499 1,499
บริษัท ยูเน่ียนไทยซีเมนตอินดัสตรี้ จํากัด 1,473 1,473 4,170
บริษัท อุตสาหกรรมปูนซีเมนตกรุงเทพฯ จํากัด 809 241 1,050 123

ที่มา: รวบรวมขอมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (พ.ศ. 2549)

ตารางที่  4.9 พ้ืนที่ขอประทานบัตรและพื้นที่ทําเหมืองเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต รายบริษัท
รายจังหวัด ป พ.ศ. 2548

พ้ืนท่ีขอประทานบัตร เพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต (ไร)
บริษัท

นครสวรรค ลพบุรี สระบุรี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
รวมพื้นท่ี

(ไร)

พ้ืนท่ีทํา
เหมือง

(ไร)
บริษัท ปูนซิเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) 1,234 4,200 2,930 8,364 3,179
บริษัท ยูเน่ียนไทยซีเมนต อินดัสตรี้ จํากัด 4,170 4,170 1,473
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด 2,518 2,518 14,424
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด 1,741 1,741 266
บริษัท ทีพีไอ โพลิน จํากัด 1,605 1,605 7,397
บริษัท โอเชี่ยน ซีเมนต จํากัด 1,800 1,800
บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด 953 953 953
บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 727 727 3,442
บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน) 451 451 2,361
บริษัท ศิลาทรัพย จํากัด 229 229
บริษัท ไทยพีคอนและอุตสาหกรรม 177 177 388
หางหุนสวนจํากัด อุดมศิลา 124 124 132
บริษัท อุตสาหกรรมปูนซีเมนตกรุงเทพ จํากัด 123 123 1,050
บริษัท ยูนิเวอรแซลปูนซิเมนตขาว จํากัด 14 14 14

รวมพื้นท่ี 4,621 2,029 9,216 4,200 2,930 22,996
(รอยละ) 20.09 8.82 40.08 18.26 12.74 100.00

ที่มา: รวบรวมขอมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (พ.ศ. 2549)
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สําหรับขัอมูลแหลงศักยภาพแหลงแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต ในที่นี้จะใหความสําคัญตอหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต พบวา แหลงศักยภาพมักอยูในพื้นที่ภูเขาหินปูนที่บางสวนอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้นที่ 1 ซึ่งเปนพื้นที่ที่ควรอนุรักษไวเพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธาร และดํารงไวซึ่งประโยชนเชิงนิเวศของภูเขา
หินปูนและปาเขาหินปูน (กรอบที่ 4.3) อยางไรก็ตาม การศึกษาถึงประโยชนเชิงนิเวศของภเูขาหินปูนใน
ประเทศไทยนั้นมีนอยมาก ยิ่งไปกวานั้นไมพบวามีการศึกษาถึงมูลคาสิ่งแวดลอมของภูเขาหินปูน แตมีการ
ศึกษาวิจัยที่ทําการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําในประเทศไทย9 อาทิ
มูลคาสิ่งแวดลอมจากพื้นที่ปาบริเวณแกงเสือเตน เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง มูลคาแหลงทรัพยากร
ชีวภาพของอุทยานแหงชาติแมยม มูลคาทรัพยากรธรรมชาติของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว เขตรักษา
พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร สวนปาทองผาภูมิ ปาชุมชน

การทําเหมืองหินปูนอาจกอใหเกิดผลกระทบทั้งในลักษณะของการสูญเสียพื้นที่ปา การสูญเสีย
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศซึ่งนับเปนตนทุนทางสังคมสวนหนึ่ง ในบางพื้นที่อาจมีลักษณะเปนภูเขา
หินปูนที่มีปาไมปกคลุมเพียงเล็กนอยและตั้งบนพื้นราบโดดๆ ซึ่งการนําหินปูนในพื้นที่ดังกลาวมาใช
ประโยชนอาจไมสงผลกระทบทางลบเทาใดนัก อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ควรมีการนํามาศึกษาผลกระทบ
หรือนํามาศึกษาผลประโยชนของระบบนิเวศภูเขาหินปูน (Wildlife Institute of India, 2007) มีดังนี้

1. ผลกระทบของการทําเหมืองตอการสูญเสียพื้นที่ปาและการสูญเสียความอุดมสมบูรณของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ: ผลกระทบขั้นตนมาจากการระเบิดหิน ซึ่งทําใหตนไมถูก
เคลื่อนยายออกไปจากบริเวณเหมือง และรบกวนพื้นดิน การขุดนําเอาแรออกมาจาก
พื้นดิน และการสรางเหมือง ยอมจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน น้ํา
ภูมิประเทศ และแรธาตุใตดิน ซึ่งจะสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพใน
บริเวณที่เคยเปนเหมืองในอนาคต

2. ผลกระทบตอสัตวในบริเวณใกลเคียง อาทิ สัตวปาขาดที่อยูอาศัย ดินเปนพิษทําใหการ
ขยายพันธุของสัตวตางๆ ถูกรบกวน สัตวปาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในการขนสง
หินมากขึ้น เปนตน

3. ผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาในเขตอนุรักษ: นอกจากผลกระทบโดยตรงจากการทําลาย
ปา และแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา เพื่อนําพื้นที่ไปใชเปนเหมืองแลว การที่มีคนงานเขา
ไปทํางานในบริเวณเหมืองเปนจํานวนมากยังมีผลกระทบตอระบบนิเวศเปนอยางมาก 
เนื่องจากความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติจะเพิ่มขึ้น และสงผลตอระบบนิเวศมากขึ้น
อยางแนนอน

                                           
9 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549ก.
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กรอบที่ 4.3 ระบบนิเวศบนภูเขาหินปูน
ลักษณะของปาเขาหินปูนมีสภาพแหงแลง เนื่องจากหินปูนมักมีรูพรุนขนาดใหญ พ้ืนจึงไมดูดซับน้ํา  

ทําใหน้ําซึมลงสูชั้นดินหายไหลลงสูความลึกของโลก น้ําฝนจึงไหลรวมกันเปนทางน้ําใตดิน แตจะไมเปนลําธาร
เหมือนอยางภูเขาที่มีตนน้ําทั่วไป พ้ืนหินบนเขาหินปูนมีปริมาณฟอสฟอรัสสูง ดังนั้น ดินจึงเปนกรด เขาหินปูนมี
หนาดินตื้นยากตอการเจริญเติบโตของพันธุไมชนิดตางๆ และปาหินปูนมักจะอยูกระจัดกระจาย พรรณไมในปา 
หินปูนนั้นจําเปนตองปรับตัวใหสามารถเจริญเติบโตไดดีในความรอนแหงบนเชิงผาสูง กระแสลมผันผวน แดดจัด 
ดินเปนกรดและชั้นดินตื้น

ระบบนิเวศเขาหินปูนเปนระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะ พืชและสัตวเฉพาะถ่ินหลายชนิดที่วิวัฒนาการ
สายพันธุใหอยูรอดไดในสภาพแวดลอมเฉพาะเขตนั้นๆ จึงมักไมสามารถพบเห็นไดในพ้ืนที่อ่ืน แมแตในหมูเขา 
หินปูนดวยกันเอง แตละบริเวณก็อาจจะพบชนิดพันธุพืชและสัตวที่ตางกันออกไป ระบบนิเวศบนภูเขาหินปูน 
สามารถแบงเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้

(1) ปาที่อยูบนที่สูงคอนขางชื้นของภูเขาหินปูน ประกอบดวยพันธุไมที่มีขนาดเล็ก คอนขางเตี้ย ไม 
พ้ืนลางทั่วไป เชน ตะเคียนหิน เขากวาง กลวยไมตางๆ ทั้งพันธุหายากหลายชนิด จันทนผา สัตวปาที่พบ เชน 
เลียงผา นกตางๆ หอยทากจิ๋ว และสัตวเฉพาะถ่ินตางๆ เชน ที่สระบุรีจะพบนกจูเตนเขาปูนสระบุรี จิ้งจก-ตุกแก-
ตุกกายที่เขาวง แมงกระดานถ้ําโมงนาที หนูขนเสี้ยวเขาหินปูน ที่ดอยเชียงดาวจะพบผีเส้ือสมิงเชียงดาว นกไต 
ไมใหญ เปนตน

(2) ปาที่ขึ้นอยูบนพ้ืนที่คอนขางราบ และบริเวณหุบเขา ประกอบดวยพันธุไมสําคัญ ไดแก ขี้หนอน  
เหรียง ตะเคียนหิน และชุมเห็ด และมีไมพ้ืนลางขึ้นอยูอยางหนาแนน เชน เตาราง เคย ลําเพ็ง นอกจากนั้นยังมี 
หญา ปาลม และวานชนิดตางๆ

(3) ปากึง่อลัไพล เปนปากลุมเล็กทีม่อียูทีย่อดเขาและสนัเขาบรเิวณดอยเชยีงดาว เปนสังคมพืชที่ไมมีไม
ใหญ ประกอบไปดวยพืชลมลุก และไมพุมขนาดเล็กเปนพรรณไมในเขตอบอุน และบางชนิดเปนพรรณไมในสังคม
อัลไพลเปนสังคมพืชที่อยูแนวเขตปาไม (timber line) (ธวัชชัย และคณะ 2528 อางใน พรชัย 2543) ประกอบไป
ดวยพืชลมลุก เชน สกุล Geranium, Primula, Saxifraga และไมพุมเตีย้ เชน สกลุ Rhododendron, Rosa, 
Zanthoxylum เปนสวนใหญ มตีนไมขึ้นหาง กระจัดกระจาย เชน คอดอย ชมพูพาน พญามะขามปอม กวม  
นางพญาเสือโครง กุหลาบปา กุหลาบดอย และชมพูเชียงดาว (Smittinand 1996 อางใน พรชัย 2543)

(4) ปาดิบเขา เปนปาไมไมผลัดใบที่ขึ้นปกคลุมบนภูเขาสูงที่ระดับความสูงเกินกวา 1,000 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเล อากาศมีความชื้นสูงและหนาวเย็นตลอดทั้งป สภาพพื้นปาเปนดินรวนปนทราย อุดมไปดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุไมยืนตนสกุลกอ (Fagaceae) ไมพ้ืนลางจําพวก มอส ไลเคน ฝอยลม สะเภาลม 
ไมเล้ือย จําพวกเหงาน้ําทิพย กาฝากจําพวกขนุนดิน นอกจากนี้ยังมีกุหลาบพันปที่จัดวาเปนไมพ้ืนลางที่สวยงาม
มากอีกหลากหลายชนิด รวมท้ังพันธุสัตว ทั้งสัตวบก สัตวน้ํา สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก ที่หายากและพบเฉพาะถิ่น เชน 
กระทาง ซึ่งมักไมพบในปาประเภทอื่น ปาดิบเขาเปนแหลงตนน้ําที่สําคัญหลายสาย (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2550)

(5) ปาเบญจพรรณ ชนิดไมที่พบสวนใหญ ไดแก นนทรี พฤกษ และตะแบก เปนตน แตดวยลักษณะดิน
ของเขาหินปูน ตนไมจะมีขนาดเล็ก ลําตนแคระแกรน

(6) ปาเต็งรัง พบทั้งในที่ราบและเขาที่ตํ่ากวา 1,000 เมตร ลงมาขึ้นไดในที่ดินตื้น ปาเต็งรังที่คอนขาง
แคระแกร็น พบบนภูเขาภาคเหนือที่มีดินตื้นตามไหลเขาและสันเขา บริเวณที่แหงแลงมากที่สุดจะพบรัง Shorea
siamensis ขึ้นเกือบเปนกลุมเดียวกันลวน ๆ สวนเต็งจะพบขึ้นปะปนกับรัง Shorea siamensis กราด 
Dipterocarpus intricatus, เหียง D. obtusifolius และพลวง D. tuberculatus พรรณไมทั้ง 5 ชนิดเปนกลุมไมยาง-
เต็ง-รัง ที่ผลัดใบ (Deciduous dipterocarp) พบเฉพาะในปาเต็งรังเทานั้น (สํานักงานหอพรรณไม, 2550)
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เพื่อใหไดมาซึ่งมูลคาทรัพยากรปาไม จึงทําการทบทวนผลงานวิจัยดานการประเมินมูลคาทรัพยากร
ปาไม เพื่อนํามาเปนตัวแทนมูลคาทรัพยากรปาไมที่สูญเสียไปเนื่องจากกิจกรรมเหมืองแร พบวา มีงาน
ศึกษาวิจัยดานการประเมินมูลคาทรัพยากรปาไมตามแนวคิดเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ไดแก การประเมิน
คุณคาทรัพยากรในพื้นที่ปาอนุรักษ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนเขตรักษาพันธุสตัว
ปาภูเขียวเปนผืนปาที่มีความหลากหลายทั้งพันธุพืชและสัตวปา และพื้นที่กวาครึ่งเปนปาดงดิบเขาและ
ปาดงดิบชื้น ศึกษาโดยกรมปาไมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2544) และการประเมินมูลคาทรัพยากร
ปาไม อุทยานแหงชาติแมยม ซึ่งเปนแหลงพันธุกรรมของไมสักที่ใหญและสมบูรณที่สุดของประเทศไทย
ทําการศึกษาโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2000) (ตารางที่ 4.10)

ตารางที่ 4.10 มูลคาทรัพยากรปาไมดวยวิธีการประเมินตามแนวคิดเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม

หนวย: บาทตอไรตอป

ประเภทของมูลคาทรัพยากรปาไม เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว1 อุทยานแหงชาติแมยม2

มูลคาจากการใช (use values)
- แหลงดูดซับคารบอน 60,699 2,260
- แหลงพักผอนหยอนใจ 7 36,155
- แหลงควบคุมคุณภาพอากาศ 32,805 ไมไดประเมิน
- แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร พลังงาน
อุปโภคบริโภค และประมง

693 ไมไดประเมิน

- แหลงทรัพยากรชีวภาพ (ผลิตภัณฑจาก
ปา และพันธุกรรมไมสัก)

ไมไดประเมิน 34,799

มูลคาจากการไมไดใช (non-use values)
- มูลคาเพ่ือการคงอยู และเพ่ือเก็บไวให
  ลูกหลาน

38,012 99,425

มูลคาทางเศรษฐศาสตรรวม 132,217 172,639

หมายเหตุ: มูลคาในตารางเปนราคาคงที่ ณ ป พ.ศ. 2549
ที่มา: 1 กรมปาไมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544 และ 2 Chulalongkorn university, 2000

นอกจากนี้ ยังพบงานศึกษาวิจัยของกรมปาไม ที่ทําการประเมินมูลคาปาไมของกรณีปาตนน้ํา โดย
ใชหลักการ cost replacement approach พิจารณาความเสียหายตอพื้นที่ปาไม ทั้งทางตรงและทางออม
คิดเปนมูลคาความเสียหายรวมประมาณ 150,000 บาทตอไร แนวคิดในการคํานวณมีดังนี้ (พงษศักดิ์ และ
วารินทร 2548)

1. มูลคาทางตรง คํานวณจากการหาคาเฉล่ียของอัตราการเพิ่มพูนรายปของเนื้อไมของปาตนน้ํา
ชนิดตางๆ และอัตราการเกิดของของปาชนิดตางๆ ในปาตนน้ําในแตละป แลวนําราคาไมและราคาของปา
มาคูณ ผลลัพธที่เกิดขึ้นจะเปนมูลคาของไมและและของปา ซึ่งมีมูลคาเทากับ 40,825.10 บาท/ไร/ป
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2. มูลคาทางออม สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท ไดแก  (1) มูลคาจากการที่ปริมาณน้ํา 
สูญหาย คํานวณจากจํานวนเงินที่ใชในการบรรทุกน้ําขึ้นไปฉีดพรมพื้นที่ เพื่อชดเชยในสวนของน้ําที่ 
สูญเสียออกไป ซึ่งคิดเปนมูลคาเทากับ 53,400 บาท/ไร/ป  (2) มูลคาจากการที่ปริมาณดินสูญหาย คํานวณ
จากจํานวนเงินที่ถูกใชไปในการบรรทุกดิน กลับขึ้นไปถมและปรับพื้นที่ เพื่อทดแทนดินที่สูญหายไปจาก
พื้นที่จากการกัดเซาะพังทลายของดิน โดยมีมูลคาเทากับ 1,800 บาท/ไร/ป  (3) มูลคาจากการที่ปริมาณปุย
สูญหาย คํานวณจากจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแมปุยมาผสม และนํากลับมาใสคืนใหกับพื้นที่ตามจํานวน
ของธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี่ยม ที่ถูกน้ําฝนชะลางออกไปจากพื้นที่  
คิดเปนมูลคาเทากับ 4,064.15 บาท/ไร/ป  (4) มูลคาจากการที่ปริมาณฝนตกนอยลง คํานวณจากจํานวน
เงินที่ใชในการบรรทุกน้ําขึ้นไปฉีดพรมพื้นที่ เพื่อชดเชยในสวนของน้ําที่สูญเสียออกไป ซึ่งคิดเปนมูลคา 
เทากับ 5,400 บาท/ไร/ป และ (5) มูลคาจากการที่อากาศรอนขึ้น คํานวณจากคาใชจายของกระแสไฟฟาที่
ใชในการเดินเครื่องปรับอากาศเพื่อใหอุณหภูมิอากาศลดต่ําลงเทากับพื้นที่ที่มีปาไมปกคลุม คิดเปนมูลคา
เทากับ 45,453.45 บาท/ไร/ป

อยางไรก็ตาม วิธีการประเมินมูลคาทรัพยากรปาไมดวย หลักการ cost replacement approach
ขางตน พบวา มีบางประเด็นที่ไมสอดคลองกับหลักการทางเศรษฐศาสตร คือ ประเด็นที่ 1 เรื่องมูลคาปฐาน 
มูลคาทรัพยากรปาไมของกรมปาไมที่คํานวณได ไมมีการระบุปฐานทําใหไมสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อ
ประเมินมูลคาทรัพยากรปาในปที่ตองการได เนื่องจากราคาสินคาตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงในแตละปสง 
ผลใหมูลคาของสิ่งตางๆ เปลี่ยนแปลงไปดวย เชน มูลคาของสินคาในป พ.ศ. 2540 กับมูลคาของสินคาเดิม
ในป พ.ศ. 2550 ยอมไมเทากัน ดังนั้น มูลคาทรัพยากรปาไมยอมไมเทากันเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ประเด็นที่ 2 
เรื่องผลกระทบตอมนุษย (human impacts) ในทางเศรษฐศาสตร การวัดตนทุนและประโยชนจากโครงการ
ใดๆ จะวัดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย ซึ่งอาจจะเปนผลกระทบทางบวก (มีตนทุนเกิดขึ้น) หรือ 
ผลกระทบทางลบ (มีประโยชนเกิดขึ้น) แตวิธีการดังกลาวไมไดพิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอมนุษย อีกทั้ง
ในความเปนจริง ไมมีการแกไขปญหาปาไมถูกทําลายดวยการขนดินหรือน้ําขึ้นไปทดแทนในพื้นที่ปาที่ถูก
ทําลาย ดังนั้น มูลคาตนทุนความเสียหายดังกลาวอาจไมสามารถสะทอนถึงความเสียหายตอสิ่งแวดลอมอัน
เกดิจากการที่ปาถูกทําลาย ตามหลักการเศรษฐศาสตร ดวยวิธีการ cost replacement approach มักจะใช
ตนทุนการปลูกปาเปนตัวแทนมูลคาความเสียหายของพื้นที่ปาที่ถูกทําลาย และประเด็นสุดทาย เรื่องทาง
เลือกตนทุนตํ่าสุด ตามแนวคิดดังกลาว ไมไดมีการพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ที่มีตนทุนตํ่ากวา ตามหลักการ
เศรษฐศาสตร ในโครงการหนึ่งๆ ถามีทางเลือกในการดําเนินโครงการที่ใหประโยชนที่ใกลเคียงกัน  
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดควรเปนทางเลือกที่มีตนทุนตํ่าสุด

ถึงแมวาในปจจุบัน ยังไมมีการศึกษาที่ทําการประเมินมูลคาทรัพยากรปาไมในปาเขาหินปูน ซึ่ง
เปนภูเขาที่สูงชัน มีดินต้ืน พืชที่ขึ้นในปาเปนกลุมที่มีการปรับตัวเปนพิเศษในการยึดเกาะเพื่อที่จะสามารถ
อาศัยอยูได ในแหลงที่อยูอาศัยที่มีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้น จึงควรสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในประเด็น
ดังกลาว เพื่อเปนกรอบแนวทางในการประเมินมูลคาทรัพยากรปาไมในพื้นที่แหลงศักยภาพแรหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมซีเมนตในอนาคตตอไป สําหรับในเบื้องตน ประเด็นที่ควรไดรับการพิจารณาประกอบการ
ประเมินมูลคาของพื้นที่แหลงศักยภาพหินปูน คือ

1. ทิวทัศนของภูเขาหินปูน ทัศนียภาพของพื้นที่ที่มีภูเขาหินปูนมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีคุณคา
ในตัวของมันเอง แตเนื่องจากยังไมมีการประเมินมูลคาของทัศนียภาพของภูเขาหินปูน ดังนั้น 
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จึงควรจัดทําเปนระบบ Zoning โดยการจัดพื้นที่ทําเหมืองหินปูนใหอยูดานในไมกอใหเกิด
มลภาวะทางสายตา (visual pollution) ตอผูที่สัญจรไปมา รวมทั้งไมกอใหเกิดความรูสึกถึง
การสูญเสียทัศนียภาพของภูเขาหินปูน

2. ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นหินบนเขาหินปูนมีปริมาณฟอสฟอรัสสูง ดินจึงเปนกรด  
เขาหินปูนมีหนาดินต้ืนยากตอการเจริญเติบโตของพันธุไมชนิดตางๆ และปาหินปูนมักจะอยู
กระจัดกระจาย พรรณไมในปาหินปูนนั้นจําเปนตองปรับตัวใหสามารถเจริญเติบโตไดดีใน
ความรอนแหงบนเชิงผาสูง กระแสลมผันผวน แดดจัด ดังนั้น ระบบนิเวศเขาหินปูนเปนระบบ
นิเวศที่มีลักษณะเฉพาะ พืชและสัตวเฉพาะถิ่นหลายชนิดที่วิวัฒนาการสายพันธุใหอยูรอดได
ในสภาพแวดลอมเฉพาะเขตนั้นๆ จึงมักไมสามารถพบเห็นไดในพื้นที่อื่น แมแตในหมูเขา 
หินปูนดวยกันเอง แตละบริเวณก็อาจจะพบชนิดพันธุพืชและสัตวที่ตางกันออกไป อยางไร
ก็ตาม พบวา มีพันธุไมหายาก อาทิ จันทนผา สัตวปาที่พบ เชน เลียงผา นกจูเตนเขาปูน
สระบุรี ในสวนของความหลากหลายทางชีวภาพ จึงควรมีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร
ของพืชและสัตวหายากในระบบนิเวศเขาหินปูน

4.2.3 ตนทุนทรัพยากรแร
ทรัพยากรแรเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป (non-renewable resources) และมีพื้นฐานของความ

หายาก การนํามาใชในปจจุบัน ทําใหผลประโยชนสุทธิจากการใชทรัพยากรแรที่มีอยูในอนาคตลดลง และ
อาจสงผลตอสวัสดิการที่อาจลดลงในอนาคต จึงตองคํานึงถึงตนทุนทรัพยากรแรที่เกิดขึ้น หรือคาเสีย
โอกาสของการนําทรัพยากรแรขึ้นมาใชในปจจุบัน โดยหาจากกําไรที่ไดจากการนําทรัพยากรแรขึ้นมาใช
ประโยชน ในปจจุบัน ภาครัฐมีการเรียกเก็บคาภาคหลวงแรจากผูประกอบกิจการเหมืองแร เปนคาการใช
ทรัพยากรแร ซึ่งคิดเปนรอยละของราคาแร

คาภาคหลวงแรที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเรียกเก็บนั้นถือเปนรายไดแผนดิน
เรียกเก็บในอัตรารอยละของราคาแรที่กรมทรัพยากรธรณีประกาศ ตามพิกัดอัตราคาภาคหลวงของแรนั้นๆ 
โดยที่อัตราคาภาคหลวงแรชนิดตางๆ จะถูกกําหนดโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 23 ออกตามความในพระราช
บัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 (กลุมสงเสริมวิสาหกิจเหมืองแร สํานักเหมืองแรและ
สัมปทาน, 2550) สําหรับคาภาคหลวงสําหรับหินอุตสาหกรรม10เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต กลุมสงเสริม
วิสาหกิจเหมืองแร สํานักเหมืองแรและสัมปทาน ไดประกาศราคาแรและพิกัดคาภาคหลวงแรทางเว็บไซต11

โดยพิกัดคาภาคหลวงของหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตคิดเปนรอยละ 4 ของราคาประกาศ
85 บาทตอเมตริกตัน12 หรือคิดเปนเงินคาภาคหลวง 3.40 บาทตอเมตริกตัน (ตารางที่ 4.11) แตเนื่องจาก
อัตราคาภาคหลวงแรใชบังคับมานานแลวไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 

                                           
10 หินปูนและหินดินดาน
11 อางอิงจาก http://www.dpim.go.th/mpr/priceupdate.php (20 August 2007)
12 สําหรับการเปลี่ยนแปลงราคาประกาศของหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต มีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 

2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 ดังน้ี ขอ 7 ฉ ใหเรียกเก็บคาภาคหลวงแรหิน 
อุตสาหกรรมในอัตรารอยละ 4 ของราคา ซ่ึงอธิบดีประกาศ (อางอิงจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, กฎหมาย
ควรรู: http://www.dpim.go.th/law/lw01/Mrr_23.html (30 November 2007))
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พ.ศ. 2550 กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2550 ซึ่งในสวน
ของหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตอัตราคาภาคหลวงเพิ่มเปนรอยละ 7 ของราคาประกาศ หรือคิดเปนเงิน 
5.59 บาทตอเมตริกตัน13

ตารางที่ 4.11 รายไดของรัฐจากสัมปทานหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต ป พ.ศ. 2539-2549

ป พ.ศ. ปริมาณหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต (เมตริกตัน)

มูลคา
(ลานบาท)

คาภาคหลวง
(ลานบาท)

2539 50,058,352 4,254.9 170.2
2540 58,757,086 4,994.4 199.8
2541 36,593,052 3,110.4 124.4
2542 48,305,955 4,106.0 164.2
2543 43,491,950 3,696.8 147.9
2544 46,984,286 3,993.7 159.7
2545 54,213,950 4,608.2 184.3
2546 46,868,457 3,983.8 159.4
2547 63,195,561 5,371.6 214.9
2548 55,583,777 4,724.6 189.0
2549 61,583,302 5,234.6 209.4

หมายเหตุ: ต้ังแตวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2539 ราคาประกาศ 85 บาทตอเมตริกตัน จนปจจุบัน
ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (พ.ศ. 2550)

ในการศึกษานี้ ตนทุนทรัพยากรแรที่เกิดขึ้น หรือคาเสียโอกาสของการนําทรัพยากรแรขึ้นมาใชใน
ปจจุบัน จะคํานวณจากกําไรที่ไดจากการนําทรัพยากรแรขึ้นมาใชประโยชน คือ สวนเกินของการประกอบ
การ หรือ ผลตอบแทนการผลิต (operating surplus)14 โดยการประเมินคาเสียโอกาสการใชทรัพยากรแร 
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต ในชวงป พ.ศ. 2544-2549 ในสาขาการทําเหมืองหินปูน (หินปูนเพื่อ 
อุตสาหกรรมซีเมนต หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ) ขอมูลตารางปจจัย
การผลิตและผลผลิต (input-output table) และปรับมูลคาเปนคาคงที่ ณ ป พ.ศ. 254915

ผลตอบแทนการผลิตทรัพยากรแรหินปูนตอหนวย เฉลี่ยเทากับ 46 บาทตอเมตริกตัน (ป พ.ศ.
2544-2549) ซึ่งเปนคาเสียโอกาสของการใชทรัพยากรของหินปูนทั้งหมด เมื่อพิจารณาเฉพาะทรัพยากร
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 50 ของมูลคาที่เกิดขึ้นจากการผลิตหินปูน
ทั้งหมด ดังนั้น คาเสียโอกาสของทรัพยากรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต จึงมีคาเทากับ 22.77 บาทตอ
เมตริกตัน  (ตารางที่ 4.12) หรือคิดเปนรอยละ 27 ของราคาหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตในปจจุบัน

                                           
13 กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509
ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 69 ก วันที่ 17 ตุลาคม 2550 (อางอิงจากอางอิงจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร,
กฎหมายควรรู: http://www.dpim.go.th/law/lw09/dpim02-071150.pdf (7 January 2008))
14 ผลตอบแทนการผลิต ไดแก ผลตอบแทนจากปจจัยการผลิตทั้งหมด (ดอกเบี้ย คาเชาที่ดิน คาจาง) หรือมูลคาเพิ่มทั้งหมดหักดวย
คาตอบแทนแรงงาน คาเสื่อมราคา และภาษีทางออมสุทธิ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

15 ในกรณีที่ไมมีขอมูลสมมติใหมีการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยในรูปเสนตรง โดยใชอัตราการเติบโตเฉลี่ยในชวงป พ.ศ. 2533-2543
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(85 บาทตอเมตริกตัน) และเมื่อคิดเปนคาเสียโอกาสของทรัพยากรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตตอ
พื้นที่16 จะมีมูลคาประมาณ 2.93 ลานบาทตอไร

ตารางที่ 4.12 ตนทุนทรัพยากรแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต ป พ.ศ. 2544-2549

ป พ.ศ.
ผลตอบแทนการ
ผลิตแรหินปูน1

(ลานบาท)

ปริมาณการ
ผลิตแรหินปูน2

(ลานตัน)

ผลตอบแทนการ
ผลิตแรหินปูน3

(บาทตอตัน)

สัดสวนมูลคาแรหิน
ปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ซีเมนต3

ตนทุนทรัพยากรแร
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ซีเมนต3(บาท/ตัน)
2544 4,217 87.08 48.42 0.58 28.32
2545 4,779 110.44 43.28 0.54 23.25
2546 5,356 113.84 47.05 0.46 21.54
2547 5,944 138.36 42.96 0.50 21.64
2548 6,486 140.80 46.06 0.44 20.29
2549 7,063 149.47 47.25 0.46 21.59

คาเฉล่ีย (ป พ.ศ. 2544-2549) 45.84 0.50 22.77
หมายเหตุ: มูลคาผลตอบแทนการผลิตแรหินปูน เปนราคา ณ ป พ.ศ. 2549

ปริมาณการผลิตหินปูนประกอบดวยหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมกอสราง และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ

ที่มา: 1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (พ.ศ. 2550)
2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (พ.ศ. 2550)
3 คํานวณโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

4.2.4 ตนทุนการฟนฟู/การจัดการสิ่งแวดลอมของพื้นที่เหมือง

เงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งของการใชพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร คือ การฟนฟูสภาพพื้นที่ ซึ่ง 
ผูประกอบการจะตองทําการฟนฟูสภาพพื้นที่บริเวณที่หยุดทําเหมืองและสงมอบพื้นที่คืนใหเจาของพื้นที่ 
พื้นที่ปาสงวนของกรมปาไม โดยผูประกอบการสามารถจายเปนเงินคาชดเชยการปลูกปาจากการใชพื้นที่
ทําเหมืองใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมปาไม ใหทําการปลูกปาในพื้นที่ใหหลังหยุดทําเหมืองแลว 
โดยมีอัตราเปนสามเทาของคาใชจายการปลูกปา หรือประมาณ 22,000 บาทตอไร

ในอีกทางหนึ่ง ผูประกอบการสามารถเลือกที่จะดําเนินการฟนฟูพื้นที่ดวยตนเองโดยไมตอง 
เสียเงินคาชดเชยการปลูกปาใหกับกรมปาไม อาทิ โครงการทําเหมืองแรอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมซีเมนต ของบริษัทปูนซีเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด (หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม ศูนย
มาตรวิทยา บ.ปูนซีเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด, 2549) ไดทําการฟนฟูสภาพพื้นที่บริเวณที่หยุดทํา
เหมืองแลว โดยการปลูกตนไมโดยใชหนาดินที่ไดจากการเปดหนาเหมือง และมีหัวฉีดสปริงเกอร 
(sprinkler) ตามแนวสันเขาเพื่อรดน้ําตนไมบริเวณดังกลาว สําหรับพันธุไมที่ใชสวนใหญจะใชพันธุไม
พื้นเมืองตามสภาพปาดั้งเดิม อาทิ ตนเล็บมือนาง ตนตะขบ ตนไทร ตนพวงชมพู หญาแฝก สําหรับป พ.ศ. 

                                           
16 การผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต 1 เมตริกตัน จะใชที่ดินจํานวน 0.0048556 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนการผลิตหินปูน 

128,717 เมตริกตันตอไร (สถาบันส่ิงแวดลอมไทย, 2547)
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2549 โครงการฯ ไดทําการปลูกตนไมในพื้นที่ทั้งสิ้น 76 ไร ใชงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท หรือ
คิดเปน 65,789 บาทตอไร (ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2550) หรือโครงการ
ทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตของบริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด 
(มหาชน) อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ไดทําการฟนฟูสภาพพื้นที่หนาเหมืองที่ผานการทําเหมืองแลวในแตละ
ชวงไปพรอมๆ กับการทําเหมือง โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงฟนฟูสภาพพื้นที่ทั้งสวนที่เปนหนาเหมือง
ขั้นบันไดและพื้นราบขั้นสุดทายที่เกิดจากการทําเหมืองโดย (1) การปรับปรุงสภาพพื้นที่ภายหลังสิ้นสุด 
การผลิตแรในแตละชวง จะนําเศษหินจากลานเก็บกองทั้งหมดมาถมปรับเกลี่ยหนาเหมืองใหพื้นที่ราบ
สม่ําเสมอในแตละระดับความสูงของหนาเหมืองขั้นบันไดและหนาเหมืองพื้นราบ จากนั้นบดใหแนน แลวนํา
เศษดินมาเกลี่ยปดทับบนชั้นเศษหิน (2) การปลูกพืชคลุมดิน หลังจากปรับสภาพพื้นที่แลว ทางโครงการจะ
นําพืชตระกูลถั่วมาปลูกคลุมดิน เนื่องจากพืชคลุมดินจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินเมื่อมีการไถกลบ 
จะชวยปองกันการชะลางพังทะลาย ชวยลดความเร็วของน้ําที่ไหลบาบนผิวดิน และชวยทําใหดินชุมชื้น 
และ (3) การปลูกไมยืนตน หลังจากปลูกและไถกลบพืชคลุมดินไปแลว 1-2 ครั้ง ความอุดมสมบูรณของดิน
จะเพิ่มขึ้นเพราะปุยสดจากพืชคลุมดิน และทางโครงการปลูกพันธุไมทองถิ่นที่พบในพื้นที่ ไดแก 
แดง มะคาโมง ประดู กระถิน และรกฟา นอกจากนี้ทางโครงการยังปลูกตนไมเสริมในบริเวณปาเสื่อมโทรม 
และดูแลรักษาพื้นที่ใหคงสภาพเดิมมากที่สุดในบริเวณพื้นที่เวนแนวเขตการทําเหมือง (buffer zone) ดวย
บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด (มหาชน) ไดประมาณการคาใชจายเบื้องตน 20,000 บาทตอไร โดยมีพื้นที่
ที่ตองไดรับการฟนฟูประมาณ 620 ไร ในชวงระยะเวลา 25 ป คาใชจายในการฟนฟูคิดเปนเงินประมาณ 
12.4 ลานบาท ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะตองบํารุงรักษาสภาพพื้นที่เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป หลังเลิกการ
ทําเหมืองแลวจึงสงมอบพื้นที่คืนใหกับกรมปาไม (บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอรวิส จํากัด, 2548)

4.2.5 ขอเสนอคาธรรมเนียมสําหรับกิจการเหมืองแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 254817 ไดมอบหมายใหกรมทรัพยากรธรณีรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดพื้นที่เขตศักยภาพแรเพื่อการทําเหมืองแร (mining zone) ในพื้นที่
ลุมน้ําชั้นที่ 1 และพื้นที่ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (ยกเวนในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา และเขตอนุรักษและเศรษฐกิจ ก ของพื้นที่ปาชายเลน)18 เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเพื่อ
ใหสามารถอนุญาตประทานบัตรและตออายุประทานบัตรไดอยางเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น แทนการขอผอน
ผันการทําเหมืองในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และพื้นที่ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี เปนแตละรายคําขอหรือ
รายผูประกอบการซึ่งเปนขั้นตอนที่ยุงยากและใชเวลาคอนขางนาน ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ

การพิจารณาอนุญาตการขอประทานบัตรเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตในแตละครั้ง 
ตองพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพื้นที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในระยะยาว ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมที่
เกิดจากเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตที่ควรนํามาพิจารณารวม ไดแก ตนทุนทรัพยากรแรหินปูน 

                                           
17 เร่ืองการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร
18 แหลงหินปูนที่อยูในในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตอนุรักษและเศรษฐกิจ ก ของพ้ืนที่ปาชายเลน 

เปนเขตพื้นที่เพื่อการสงวนไวเปนแหลงหินปูนสํารองของประเทศในระยะยาว ซ่ึงมีเน้ือที่อยูประมาณรอยละ 43 ของทรัพยากร
หินปูนทั้งหมดของประเทศ (แนวทางการบริหารจัดการหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต โดยนางจิตติมา อรรถอารุณ 2546)



226 รายงานฉบับสมบูรณ  “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตนทุนการฟนฟูพื้นที่ และตนทุนสุขภาพ  
ตนทุนเหลานี้จะสะทอนถึงมูลคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเหมืองหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต ดังนั้น ขอเสนอใหมีการปรับปรุงดังตอไปนี้ (ตารางที่ 4.13)

1) ตนทุนทรัพยากรแร

ในสวนของมูลคาแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต ภาครัฐดําเนินการจัดเก็บคาทรัพยากรแรโดย
การจัดเก็บคาภาคหลวงแร ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 สําหรับแรหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม อัตราคาภาคหลวงเทากับรอยละ 7 ของราคาประกาศ หรือคิดเปน 5.95 บาทตอเมตริกตัน 
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550) อยางไรก็ตาม จากผลการคํานวณคาเสียโอกาสของการใชทรัพยากรแรหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต มีมูลคาประมาณ 22.77 บาทตอเมตริกตัน หรือประมาณ 3.8 เทาของอัตราคา
ภาคหลวงที่เก็บอยูในปจจุบัน จึงเห็นไดวา ปจจุบัน ผูใชทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตจายคา
ทรัพยากรในอัตราที่ตํ่ากวาคาเสียโอกาสของทรัพยากร ซึ่งเปนการสงสัญญาณที่ผิดตอการพัฒนาแรหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตที่มากเกินไป หรืออาจมีการนําหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตไปใชเพื่อกิจกรรม
อื่นๆ ที่ไมตรงตามคุณสมบัติของแร ดังนั้น จึงควรปรับอัตราคาภาคหลวงแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม 
ปูนซีเมนตใหสอดคลองกับคาเสียโอกาสของการใชแรหินปูน โดยเสนอใหปรับขึ้นเปนรอยละ 20 ของราคา
ประกาศ โดยจะตองมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาภาคหลวงแร ตามความในมาตรา 4 แหงพระราช
บัญญัติพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

หากมีการปรับอัตราคาภาคหลวงแรหินปูนจากรอยละ 7 ของราคาประกาศ เปนรอยละ 20 ของ
ราคาประกาศ จะสงผลกระทบตอโครงสรางตนทุนการผลิตปูนซีเมนต โดยจะทําใหตนทุนวัตถุดิบแรหินปูน
จะเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 12.5619

ภายใตพระราชบัญญัติแร กําหนดใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชเนื้อที่ในการทําเหมืองใน
อัตรา 20 บาทตอไรตอป และคาธรรมเนียมหยุดการทําเหมืองในอัตรา 20 บาทตอไรตอป จะเห็นไดวา 
กรณีมีพื้นที่สัมปทานแตยังไมดําเนินการ ผูประกอบการตองจายคาธรรมเนียมเพียงไรละ 20 บาทตอป ซึ่ง
เปนอัตราที่ตํ่ามากเมื่อพิจารณาถึงคาเสียโอกาสของพื้นที่และยังเปนการปดโอกาสของผูประกอบการราย
อื่นๆ หรือผูประกอบการบางรายมีคําขอประทานบัตรใหม ทั้งๆ ที่ยังมีพื้นที่ทําเหมืองที่ยังไมเปดใชอีกดวย 
ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงระบบคาธรรมเนียมเพื่อไมใหเกิดการกักพื้นที่ กลาวคือ กรณีที่ผูประกอบการ
ตองการหยุดทําเหมืองหรือยังไมมีการเปดใชพื้นที่หลังจากไดประทานบัตรแลว เสนอใหภาครัฐจัดเก็บคา
ภาคหลวงแรหินปูนในอัตราปกติ โดยคํานวณจากปริมาณสํารองและอายุของประทานบัตรและแบงจายเปน
รายป โดยจะตองมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาภาคหลวงแร

2) ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

เนื่องจากพื้นที่ศักยภาพแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตเปนภูเขาหินปูน ซึ่งมีความลาดชันสูง มี
ดินต้ืน เปนระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีพันธุพืชและพันธุสัตวเฉพาะกลุมที่สามารถดํารงชีวิตอยูใน
ระบบนิเวศภูเขาหินปูน และเปนแหลงทัศนยีภาพเนื่องจากความเปนเอกลักษณของภูเขาหินปูน พื้นที่

                                           
19 คํานวณโดยคณะผูวิจัย
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แหลงแรหินปูนสวนใหญอยูในเขตพื้นที่ปา โดยในพื้นที่เขตปาอนุรักษ พื้นที่อุทยาน พื้นที่รักษาพันธุสัตวปา 
ไมมีการอนุญาตใหมีการดําเนินกิจการใดๆ ยกเวนในเขตพื้นที่ปาสงวน โดยผูประกอบการจะตองขอ
อนุญาตใชพื้นที่โดยจายเปนคาธรรมเนียมการใชพื้นที่ปาสงวน 500 บาทตอไรตอใบอนุญาต (อายุ 10 ป) 
และหากพื้นที่ปาสงวนดังกลาวอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ผูประกอบการจะตองจัดทํารายงานผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมและยื่นตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็น
ชอบ อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ การขอใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A เพื่อกิจกรรมเหมืองแรยังไมมีเกณฑที่เปน
มาตรฐานประกอบการพิจารณา ซึ่งกอใหเกิดความไมชัดเจนทั้งตอผูมีอํานาจในการตัดสินใจและผูประกอบ
การที่มีความประสงคจะขอใหพื้นที่

ในเบื้องตน จึงขอเสนอประเด็นดานผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติที่ควรพิจารณาประกอบการ
ขอใชพื้นที่แหลงศักยภาพหินปูน คือ (หนึ่ง) ทิวทัศนหรือทัศนียภาพของภูเขาหินปูน โดยการกําหนดเปน
เขตพื้นที่หรือการเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสายตาและความรูสึก
ของประชาชนที่ผานไปมาหรือที่อาศัยอยูในละแวกนั้น และ (สอง) ความหลากหลายทางชีวภาพ ในที่นี้
หมายถึงชนิดพันธุพืชและสัตวหายากในระบบนิเวศเขาหินปูน ซึ่งหากมีการสํารวจพบวามีชนิดพันธุพืชและ
พันธุสัตวหายากในระบบนิเวศเขาหินปูน ก็ควรจะตองทําการประเมินมูลคาของความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ เพื่อกําหนดเปนคาชดเชยทรัพยากรธรรมชาติตอไป

3) ตนทุนผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ

ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 มาตรา 55 ผูถือประทานบัตรชั่วคราวหรือผูถือประทานบัตร
ตองเสียเงินบํารุงพิเศษในอัตราไมเกินรอยละสิบของคาภาคหลวงที่ผลิตไดจากประทานบัตรชั่วคราวหรือ
ประทานบัตร โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเก็บรักษาเงินบํารุงพิเศษ เพื่อจัดสรรสําหรับ
ใชจายในการฟนฟูพื้นที่ที่ไดใชทําเหมืองแลว การปองกันและปราบปรามการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
แร และการใชจายในการบํารุงทองถิ่นในจังหวัดที่มีการทําเหมือง พรอมกันนี้ยังไดมีการเรียกเก็บเงิน 
ค้ําประกันความเสี่ยงดานผลกระทบสิ่งแวดลอมในรูปของพันธบัตรในวงเงิน 200,000 บาทตอแปลง จาก 
ผูประกอบการเชนกัน

ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายหรือขอบังคับใดที่กําหนดใหผูประกอบการตองจายเงินประกันความ
เสี่ยงดานสุขภาพของประชาชนจากการพัฒนาแร ซึ่งปญหาดานสุขภาพไดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นําไปสูการ
เรียกรองความเปนธรรมของผูไดรับผลกระทบ ผลการคํานวณตนทุนคารักษาพยาบาลของผูปวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจของจังหวัดสระบุรีในป พ.ศ. 2549 มีมูลคาถึง 290 ลานบาทหรือเทียบเทา 5.50 บาทตอ
เมตริกตันหินปูน อยางไรก็ตาม ที่ผานมาภาครัฐมักแกไขปญหาในเชิงรับ โดยการฟนฟูพื้นที่ปนเปอน การ
จายคาชดเชยใหแกผูไดรับผลกระทบ เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมาตรการที่ชัดเจนในการ
ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน โดยกําหนดใหมีการจัดสรรเงินบํารุงพิเศษมาใช
เพื่อการจัดการกับปญหาผลกระทบดานสุขภาพในพื้นที่ที่มีการทําเหมือง ครอบคลุมการเฝาระวังสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล และการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานสุขภาพและการสูญเสียชีวิต โดยผูรับผิดชอบควร
เปนหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ ซึ่งจําเปนตองมีการแกไขมาตรา 55 ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 
2510 ตอไป
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ตารางที่ 4.13 ขอเสนอคาธรรมเนียมของกิจกรรมเหมืองหินปูน การชดเชยผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ

ประเด็น ขอเสนอใหม ระบบปจจุบัน
ตนทุนทรัพยากรแร
- คาภาคหลวงแรหินปูน รอยละ 20 ของราคาประกาศ

(17 บาท/เมตริกตัน) เก็บคาภาค
หลวงแรหินปูน โดยคํานวณจาก

ปริมาณสํารองและ
อายุของประทานบัตร (รายป)

รอยละ 7 ของราคาประกาศ
(5.95 บาท/เมตริกตัน)

- คาธรรมเนียมเพ่ือใชเนื้อที่ในการ
ทําเหมือง

20 บาทตอไรตอป 20 บาทตอไรตอป

- คาธรรมเนียมหยุดการทําเหมือง 20 บาทตอไรตอป 20 บาทตอไรตอป
ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
- คาธรรมเนียมการเขาใชประโยชน
พ้ืนที่ปาสงวนตาม พ.ร.บ. ปาสงวนฯ

500 บาทตอไรตอใบอนุญาต 500 บาทตอไรใบอนุญาต

- ทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
ภูเขาหินปูน

1. ทิวทัศนของภูเขาหินปูน
2. ความหลากหลายทางชีวภาพ

(พันธุพืช/สัตวหายาก)

ไมมี

- คาชดเชยการปลูกปา 22,000 บาทตอไร 22,000 บาทตอไร
ตนทุนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
- เงินบํารุงพิเศษ20 เพ่ือ
1) การฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดใชทําเหมืองแลว
2) การปองกัน/ปราบปรามการกระทําผิด
3) การบํารุงทองถ่ินในจังหวัดที่มีการ

ทําเหมือง
4) การจัดการปญหาสุขภาพ (เพิ่มเติม)

ไมเกินรอยละ 10 ของคาภาคหลวง ไมเกินรอยละ 10 ของ
คาภาคหลวง

- เงินค้ําประกันความเสี่ยงดาน
 ผลกระทบสิ่งแวดลอม (พันธบัตร)

200,000 บาทตอแปลง 200,000 บาทตอแปลง

ที่มา: 1/ คณะผูวิจัย
 2/ พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติ

พิกัดอัตราคาภาคหลวง 2509

                                           
20 ตามมาตรา 55 ในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ผูถือประทานบัตรชั่วคราวหรือผูถือประทานตองเสียเงินบํารุงพิเศษในอัตราไม

เกินรอยละสิบของคาภาคหลวงที่ผลิตไดจากประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แรเก็บรักษาเงินบํารุงพิเศษ เพื่อจัดสรรสําหรับใชจายในการฟนฟูพื้นที่ที่ไดใชทําเหมืองแลว การปองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และการใชจายในการบํารุงทองถ่ินในจังหวัดที่มีการทําเหมือง
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4.3 การพัฒนาแหลงหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตและที่ตั้งโรงปูนซีเมนต 
ที่เหมาะสมในอนาคต
แนวทางการพัฒนาแหลงหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตควรดําเนินการตามพื้นที่จังหวัดที่มีแหลง

ศักยภาพหินปูน จากขอมูลของกรมทรัพยากรธรณีแสดงใหเห็นวา พื้นที่ศักยภาพหินปูนมีการกระจายตัว
อยางหนาแนนบริเวณฝงตะวันตกของประเทศตั้งแตเหนือจรดใต และบางสวนบริเวณตอนกลางและภาค
เหนือฝงตะวันออกของประเทศ เมื่อทําการกันพื้นที่ตองหามทางกฎหมายออกจากเขตรักษาพันธุสัตวปา 
พื้นที่อุทยานแหงชาติ และพื้นที่อุทยานเตรียมการ และทําการซอนทับขอมูลพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A แลวหา
พื้นที่ศักยภาพหินปูนในเขตและนอกเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A พบวา มีพื้นที่ศักยภาพหินปูนนอกเขตพื้นที่
ลุมน้ําชั้นที่ 1A กระจัดกระจายอยูเปนจํานวนมากประมาณ 643 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 66 
ของพื้นที่ศักยภาพหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตทั้งหมด (รูปที่ 4.3) และเมื่อตัดพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใน
การทําเหมืองหินปูนแลวในปจจุบันของแตละจังหวัด พบวา ยังคงมีพื้นที่ศักยภาพแหลงหินปูนที่สามารถใช
ประโยชนในแตละจังหวัด โดยพื้นที่สวนใหญอยูในจังหวัดสระบุรี ลําปาง และลพบุรี (ตารางที่ 4.14)

ปจจุบัน เหมืองหินปูนจํานวนมากผลิตหินปูนเพื่อการกอสราง ประกอบกับการดําเนินการผลิต
ปูนซีเมนต ตองการแหลงหินปูนที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม และเพื่องายตอการควบคุมดูแลของ
ภาครัฐ ดังนั้น แหลงผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตในอนาคตจึงควรพิจารณาในพื้นที่ใกลเคียงกับ
แหลงอุตสาหกรรมซีเมนตหลักในปจจุบันกอนเปนอันดับแรก ซึ่งไดแก จังหวัดสระบุรี นครศรีธรรมราช และ
ลําปาง ซึ่งพื้นที่เหลานี้มีความเหมาะสมในดานภูมิศาสตรที่สามารถใชเปนศูนยกลางการผลิตของภูมิภาค
ทั้งภาคกลาง ภาคใต และภาคเหนือ นอกจากนี้ อาจเพิ่มเติมพื้นที่ในเขตจังหวัดที่สามารถใชเปนศูนยกลาง
ผลิตเพื่อภูมิภาคอื่นเพิ่มเติมเพื่อเปนการลดคาขนสง เชน จังหวัดเลยสําหรับภาคอีสานตอนบน

ถึงแมวา ในปจจุบันการผลิตปูนซีเมนตชะลอตัวลงตํ่ากวาความสามารถและกําลังการผลิตของ
ประเทศก็ตาม แตจากผลการพยากรณความตองการปูนซีเมนตในอนาคตพบวา กําลังการผลิตปูนซีเมนต
ณ ปจจุบัน (ป พ.ศ. 2549) ซึ่งอยูที่ระดับ 56.3 ลานตัน สามารถรองรับความตองการปูนซีเมนต 
(สถานการณสูงสุด) ภายในประเทศไดจนถึงป พ.ศ. 2562 ดังนั้น ในอนาคต หากมีความจําเปนจึงควรมี
การพิจารณาเพิ่มกําลังการผลิตปูนซีเมนตหรือต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตแหงใหมเพื่อรองรับความตองการ
ปูนซีเมนตภายในประเทศกอนป พ.ศ. 2562

สําหรับ หลักเกณฑพิจารณาการพัฒนาแหลงศักยภาพหินปูนหรือการตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต
แหงใหมในอนาคตพิจารณาจาก 1) พื้นที่ที่อยูนอกเขตพื้นที่ตองหามตามกฎหมาย (เขตรักษาพันธุสัตวปา 
พื้นที่อุทยานแหงชาติ และพื้นที่อุทยานเตรียมการ)21 2) พื้นที่ที่อยูในพื้นที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนตใน
ปจจุบัน และ 3) พื้นที่ที่เหมาะสมทางภูมิศาสตรสําหรับเปนศูนยกลางการผลิตของภูมิภาค

                                           
21 ยังไมไดพิจารณาพื้นที่ตองหามตามกฎหมายอื่นๆ เขตควบคุมมลพิษซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาควบคุมมลพิษ เขตคุมครอง
   ส่ิงแวดลอม เปนตน
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ในพ ื นท ี ต องห ามตามกฎหมาย
พ ื นท ี ศ ักยภาพห ินป ูนเพ ื ออ ุตสาหกรรมซ ีเมนต 

พ ื นท ี ศ ักยภาพห ินป ูนเพ ื ออ ุตสาหกรรมซ ีเมนต 
นอกเขตพ ื นท ี ล ุ มน ำ 1 A

พ ื นท ี ศ ักยภาพห ินป ูนเพ ื ออ ุตสาหกรรมซ ีเมนต 
ในเขตพ ื นท ี ล ุ มน ำ 1A

ขอบเขตจ ังหว ัด

จ ังหว ัดท ี ม ีการทำเหม ืองอ ุตสาหกรรมซ ีเมนต 

พ ื นท ี ส ัมปทานห ินป ูนเพ ื ออ ุตสาหกรรมซ ีเมนต 
นอกเขตพ ื นท ี ล ุ มน ำ 1 A

พ ื นท ี ส ัมปทานห ินป ูนเพ ื ออ ุตสาหกรรมซ ีเมนต 
ในเขตพ ื นท ี ล ุ มน ำ 1A

คำอธ ิบายส ัญล ักษณ 

50 0 50 100

Kilometers

รูปที่ 4.3     แผนที่แสดงพื้นที่ประทานบัตร พ้ืนที่ศักยภาพแหลงแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
                  ซีเมนต พ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A พ้ืนที่กันออกตามกฎหมาย ประเทศไทย (คัดลอกและ
                  แกไขเพ่ิมเติมจากกรมทรัพยากรธรณี, 2550)
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ตารางที่ 4.14 พ้ืนที่ศักยภาพแหลงหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต ในเขตและนอกเขตพื้นที่
ลุมน้ํา 1A และพ้ืนที่ไดรับสัมปทานเหมืองหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต
รายจังหวัด ป พ.ศ. 2550

พื้นท่ีศักยภาพแรหินปูน (ตร.กม.) พื้นท่ีสัมปทานแรหินปูน(ตร.กม.)
ลําดับ จังหวัด

นอกลุมนํ้า 1A ในลุมนํ้า 1A รวม นอกลุมนํ้า 1A ในลุมนํ้า 1A รวม
1 สระบุรี 223.708 62.256 285.964 38.940 12.652 51.592
2 กาญจนบุรี 66.552 80.033 146.585 0.893 0.502 1.395
3 ลําปาง 94.645 9.410 104.055 12.890 - 12.890
4 นครราชสีมา 64.109 37.611 101.720 0.749 0.514 1.263
5 ลพบุรี 70.328 25.575 95.903 2.244 - 2.244
6 เชียงราย 17.778 26.325 44.103 0.073 - 0.073
7 พังงา 18.241 25.387 43.628 - - -
8 นครสวรรค 31.031 7.854 38.885 1.098 0.871 1.969
9 กระบ่ี 22.856 1.685 24.541 - - -
10 เลย 6.612 17.573 24.185 - - -
11 เพชรบูรณ - 22.742 22.742 - - -
12 นครศรีธรรมราช 16.574 4.014 20.588 6.858 1.396 8.254
13 สุราษฎรธานี 1.613 1.038 2.651
14 เพชรบุรี 3.799 - 3.799 0.580 0.259 0.839
15 ราชบุรี 2.411 1.027 3.438 0.314 0.314
16 ขอนแกน 1.9255 1.450 3.376 - - -
17 ตรัง 0.519 0.046 0.565 - - -
18 อุทัยธานี 0.197 - 0.197 0.485 0.004 0.489
19 แพร - 0.002 0.002 - - -

รวมท้ังสิ้น 642.899 324.028 966.927 65.124 16.198 81.322
รอยละ 66 34 100 80 20 100

หมายเหตุ:   กันออกจากพื้นที่เขตรักษาพันธสัตวปา พื้นที่หามลาสัตวปา พื้นที่อุทยานแหงชาติ
และพื้นที่อุทยานเตรียมการ

ที่มา: รวบรวมขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี ทําการวิเคราะหเชิงพื้นที่โดยคณะผูวิจัย

จากตารางที่ 4.14 และหลักเกณฑที่กําหนดขางตน การศึกษานี้จึงคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
ในการพัฒนาแหลงศักยภาพหินปูนหรือแหลงที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตแหงใหมในอนาคต ดังนี้ พื้นที่ใน
เขตจังหวัดสระบุรี นครศรีธรรมราช-สุราษฎรธานี และเลย กลาวคือ จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ศักยภาพหินปูน
มากที่สุดถึง 285.96 ตารางกิโลเมตร โดยรอยละ 78 อยูนอกเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A เปนพื้นที่ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และเปนศูนยกลางการผลิตของภาคกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช-สุราษฎรธานี
มีพื้นที่ศักยภาพหินปูนทั้งหมด 23.24 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่นอกเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ประมาณ 
18.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 78 ของพื้นที่ศักยภาพหินปูนทั้งหมด เปนพื้นที่อุตสาหกรรม
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ปูนซีเมนต และเปนศูนยกลางการผลิตของภาคใต สวนจังหวัดเลย มีพื้นที่ศักยภาพหินปูนที่เหมาะสม 
24.18 ตารางกิโลเมตร และมีความเหมาะสมทางภูมิศาสตรในการเปนศูนยกลางการผลิตของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งปจจุบันยังไมมีโรงงานผลิตปูนซีเมนตเพื่อลดตนทุนคาขนสงปูนซีเมนต
ที่มาจากภาคอื่น (กรมทรัพยากรธรณี, 2541)

การพิจารณาตําแหนงที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนต พิจารณาจากขนาดพื้นที่แหลงหินปูนหรือ
ปริมาณสํารองของหินปูน สวนคุณภาพหินปูนและตนทุนการขนสงปูนซีเมนตไมไดนํามาใชเปนเกณฑใน
การพิจารณา เนื่องจากขอจํากัดดานขอมูลของคุณภาพของหินปูน และจากสถานการณปจจุบันระบบ 
การขนสงปูนซีเมนตเพื่อจําหนายไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย มีการกระจายสินคาอยางทั่วถึง 
ทําใหตนทุนการขนสงปูนซีเมนตภายในประเทศมิไดเปนเงื่อนไขสําคัญดานการลงทุน และการตลาดภายใน
ประเทศมากนัก ดังนั้น การคํานวณตําแหนงที่ต้ังโรงงานปูนซีเมนตในอนาคต การศึกษานี้ จึงใชปริมาณ
สํารองหินปูนเปนเกณฑหลักเพื่อพิจารณาตําแหนงที่ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนต เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่ใช
มากที่สุดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต ทั้งนี้ปริมาณสํารองหินปูนจะตองมีเพียงพอตอการผลิตปูนซีเมนต
ตามขนาดอายุของโครงการ22 และหากเปนไปไดควรเปนแหลงหินปูนขนาดใหญแหลงเดียวเพื่อเปนการ
ประหยัดจากขนาดการผลิตเพื่อประโยชนในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเพื่องายตอการ
ควบคุมดูแลของภาครัฐ ขนาดพื้นที่แหลงหินปูนที่เหมาะสมและเพียงพอตอการทําเหมืองเพื่อผลิต 
ปูนซีเมนต สามารถคํานวณไดจากสูตรของกรมทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี, 2541) ดังนี้

เนื้อที่แหลงหินปูน23 (ไร) =กําลังการผลิต (ตัน/ป) x อายุโครงการ (ป) x 0.00222 (เมตร)
ความสูงของแหลงหินปูน (เมตร)

จากสูตรขางตน จะไดเนื้อที่แหลงหินปูนของพื้นที่ศักยภาพแหลงหินปูนในแตละพื้นที่ของทั้ง 4 
จังหวัด เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับเนื้อที่แหลงหินปูนแนวราบ หากเนื้อที่แหลงหินปูนแนวราบ มีปริมาณ
มากกวาเนื้อที่แหลงหินปูนขั้นตํ่าที่คํานวณไดจากสูตร แสดงวาพื้นที่นั้นมีศักยภาพในการตั้งโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต เนื่องจากมีปริมาณสํารองหินปูนเพียงพอในการผลิตปูนซีเมนตตลอดอายุของโรงงาน (ณ กําลัง
การผลิตที่ระดับ 5,500 ตันตอวัน หรือ 2.1 ลานตันตอป)

ดังนั้น การศึกษานี้จึงเลือกพื้นที่ศักยภาพแหลงหินปูนขนาดใหญในพื้นที่ 3 จังหวัด (สระบุรี 
นครศรีธรรมราช-สุราษฎรธานี และเลย) เพื่อหาตําแหนงที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต 
แหงใหมในอนาคต โดยพิจารณาจากปริมาณแหลงหินปูน และใกลเสนทางคมนาคมเพื่อลดตนทุนคาขนสง 
ดังนี้ อําเภอมวกเหล็ก-วังมวง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ-แกงคอย (รูปที่ 4.4) จังหวัดนครศรีธรรมราช- 
สุราษฎรธานี ไดแก อําเภอขนอม และกิ่งอําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอดอนสัก จังหวัด 
สุราษฎรธานี (รูปที่ 4.5) และพื้นที่บริเวณอําเภอผาขาว กิ่งอําเภอหนองหิน และอําเภอเมืองเลย จังหวัด
เลย (รูปที่ 4.6)

                                           
22 อายุของโรงปูนซีเมนตจะเนนที่เครื่องจักรการผลิตปูนซีเมนตซ่ึงจะอยูในชวงประมาณ 30-35 ป (สมหวัง, 2545) สําหรับ
   อาคารโรงงานจะอยูในชวงประมาณ 50 ป (จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงงานผลิตปูนซีเมนต)
23 จากสูตรคํานวณเนื้อที่แหลงหินปูน กําหนดใหโรงงานผลิตปูนซีเมนตมีกําลังการผลิต ณ ระดับ 5,500 ตันตอวัน หรือ 2.1 ลานตัน

 ตอป (กระบวนการผลิตแบบแหง: dry process system) และมีขนาดอายุโรงงาน 30 และ 50 ป
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รูปที่ 4.4 แผนที่แสดงพื้นที่ศักยภาพแหลงแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต จังหวัดสระบุรี
(คัดลอกและแกไขเพ่ิมเติมจากกรมทรัพยากรธรณี, 2550)
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พ ื นท ี เขตศ ักยภาพห ินป ูนเพ ื อการทำเหม ืองแร 
ถนน

ขอบเขตจ ังหว ัด

แม น ำ ลำธาร
# หม ู บ าน ช ุมชน

พ ื นท ี ศ ักยภาพห ินป ูนเพ ื ออ ุตสาหกรรมซ ีเมนต 
ในเขตพ ื นท ี ล ุ มน ำ 1A
นอกเขตพ ื นท ี ล ุ มน ำ 1 A
ในพ ื นท ี ต องห ามตามกฎหมาย

พ ื นท ี ส ัมปทานห ินป ูนเพ ื ออ ุตสาหกรรมซ ีเมนต 
ในเขตพ ื นท ี ล ุ มน ำ 1A
นอกเขตพ ื นท ี ล ุ มน ำ 1 A
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รูปที่ 4.5 แผนที่แสดงพื้นที่ศักยภาพแหลงแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต
จังหวัดนครศรีธรรมราช-สุราษฎรธานี (คัดลอกและแกไขเพ่ิมเติมจาก
กรมทรัพยากรธรณี, 2550)

อ.ดอนสัก

อ.ขนอม

กิ่งอ.นบพิตํา
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พ ื นท ี เขตศ ักยภาพห ินป ูนเพ ื อการทำเหม ืองแร 
ถนน

ขอบเขตจ ังหว ัด

แม น ำ ลำธาร

พ ื นท ี ศ ักยภาพห ินป ูนเพ ื ออ ุตสาหกรรมซ ีเมนต 
ในเขตพ ื นท ี ล ุ มน ำ 1A
นอกเขตพ ื นท ี ล ุ มน ำ 1 A
ในพ ื นท ี ต องห ามตามกฎหมาย
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รูปที่ 4.6 แผนที่แสดงพื้นที่ศักยภาพแหลงแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต จังหวัดเลย
(คัดลอกและแกไขเพ่ิมเติมจากกรมทรัพยากรธรณี, 2550)
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หากพิจารณาปจจัยดานตนทุนการผลิตแลว โรงงานควรตั้งอยูใกลแหลงหินปูนใหมากที่สุด เพื่อ
ประหยัดคาขนสง กลาวคือ ระยะทางระหวางโรงปูนกับเหมืองหินปูนควรอยูภายใน 3 กิโลเมตร (สมหมาย,
2541) หากเกินกวานี้จะทําใหไมคุมทุน สําหรับตนทุนการขนสงปูนซีเมนตไปยังแหลงตลาด ราคาคาขนสง
ปูนซีเมนตจากหนาโรงงานซึ่งสวนใหญต้ังที่จังหวัดสระบุรี ไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นๆ แลวแต 
ระยะทาง คิดคาขนสงต้ังแต 130-155 บาทตอตันหรือเฉล่ียตามระยะทางเทากับ 1.2 บาทตอตันตอ 
ระยะทางหนึ่งกิโลเมตร24 (ขอมูลป พ.ศ. 2544) ปจจุบันป พ.ศ. 2549 อัตราคาขนสงอยูระหวาง 160-185 
บาทตอตัน หรือเฉลี่ย 1.4 บาทตอตันตอระยะทางหนึ่งกิโลเมตร สําหรับราคาขายปูนซีเมนตผสมถุง  
50 กิโลกรัม พบวา มีความแตกตางกันเล็กนอยในกลุมภาคเดียวกัน เชน ภาคเหนือราคาขายเฉลี่ย 
102.96-108.58 บาทตอถุง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือราคาขายเฉลี่ย 101.25-125.00 บาทตอถุง ภาคกลาง
ราคาขายเฉลี่ย 102.50-118.75 บาทตอถุง สวนราคาขายปูนซีเมนตระหวางภาค พบวา ราคาขาย 
ปูนซีเมนตภาคใตคอนขางสูงกวาภาคอื่นประมาณถุงละ 20-30 บาท หรือราคาขายเฉลี่ยอยูระหวาง 120-
132 บาทตอถุง ในขณะที่ราคาขายปูนซีเมนตภาคกลางไมถึง 120 บาทตอถุง (ตารางที่ 4.15) และเปนที่ 
นาสังเกตุวา ถึงแมปูนซีเมนตตางยี่หอกันก็จะมีราคาขายที่ใกลเคียงกันไมวาจะมาจากแหลงผลิตใดก็ตาม 
แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการปรับขึ้นราคาปูนซึ่งไมเกี่ยวของกับระยะทางขนสง แตระยะทางขนสงจะเปน
ตัวกําหนดกําไรของบริษัท กลาวคือ หากโรงปูนต้ังอยูไกลแหลงตลาด คาขนสงที่เกิดขึ้นจะทําใหกําไรของ
บริษัทลดลง ดวยราคาคาขนสงเฉล่ีย 1.4 บาทตอตันตอระยะทางหนึ่งกิโลเมตร

ตารางที่ 4.15 ราคาจําหนายปูนซีเมนตผสมบรรจุถุง 50 กิโลกรัม จําแนกตามภูมิภาค
ป พ.ศ. 2549

ย่ีหอปูนซีเมนตผสมถุง 50 กิโลกรัม
จังหวัด

ตราเสือ ตราชาง ตรานกอินทรีย ตราทีพีไอ
ราคาเฉลี่ย
(บาท/ถุง)

ภาคเหนือตอนบน
เชียงราย 112.50 
ลําปาง 102.96 
นาน 111.08

ภาคเหนือตอนลาง
107.08 
104.58 กําแพงเพชร
114.58 

พิจิตร 105.00 
เพชรบูรณ 108.58 

                                           
24 ระยะทางจากโรงปูนจังหวัดสระบุรี ไปยังกรุงเทพฯ เฉลี่ย 120 กิโลเมตร
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)

ย่ีหอปูนซีเมนตผสมถุง 50 กิโลกรัม
จังหวัด

ตราเสือ ตราชาง ตรานกอินทรีย ตราทีพีไอ
ราคาเฉลี่ย
(บาท/ถุง)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
105.91 

กาฬสินธุ 125.00 
ขอนแกน 112.10 
นครพนม 119.08 
มหาสารคาม 118.75
มุกดาหาร 115.00 

101.25 
106.71 รอยเอ็ด
109.67 

เลย 118.92
112.67 
116.67 

สกลนคร 114.67 
หนองคาย 118.97 
หนองบัวลําภู 108.75
อุดรธานี 114.75

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
นครราชสีมา 111.67 
บุรีรัมย 107.71
ยโสธร 110.00 
ศรีสะเกษ 113.25 
สุรินทร 111.88 
อํานาจเจริญ 114.50 

116.08
ภาคกลางตอนบน

ปทุมธานี 107.58
ชัยนาท 102.50
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)

ย่ีหอปูนซีเมนตผสมถุง 50 กิโลกรัม
จังหวัด

ตราเสือ ตราชาง ตรานกอินทรีย ตราทีพีไอ
ราคาเฉลี่ย
(บาท/ถุง)

ภาคกลางตอนลาง
กรุงเทพมหานคร 111.40 
นครปฐม 112.08
ปราจีนบุรี 118.75 

ภาคตะวันออก
ชลบุรี 115.28
จันทบุรี 117.71 

115.00
ตราด

127.70 
ภาคใตตอนบน

กระบี่ 122.04
ระนอง 119.17 
พังงา 126.92 
ภูเก็ต 128.17
นครศรีธรรมราช 120.38 
สุราษฎรธานี 126.03 

ภาคใตตอนลาง
พัทลุง 119.50 
สงขลา 124.96
สตูล 127.38 
ยะลา 132.00
ปตตานี 132.21 
นราธิวาส 132.00
หมายเหตุ: จังหวัดที่ไมมีรายชื่อเนื่องจากไมมีขอมูล

ที่มา: สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน (อางอิงจาก www.price.moc.go.th)

ในกรณีของ พื้นที่ศักยภาพแรหินปูนที่ทําการศึกษา (ตารางที่ 4.16) พบวา พื้นที่สวนใหญอยูใน
พื้นที่จังหวัดสระบุรี จึงทําใหมีโครงสรางตนทุนการขนสงใกลเคียงกับผูประกอบการรายอื่นในจังหวัดสระบุรี 
ซึ่งโรงปูนเหลานี้สงปูนขายทั่วประเทศอยูแลว ดังนั้น ประเด็นตนทุนคาขนสงปูนซีเมนตของโรงปูนตางๆ 
ในจังหวัดสระบุรีจึงไมเปนประเด็นสําคัญดานการแขงขัน
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ตารางที่ 4.16 พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนตในอนาคตกอนป พ.ศ. 2562

เน้ือที่แหลงหินปูนข้ันต่ํา3/ (ไร)
พื้นที่ศักยภาพ

แรหินปูนขนาดใหญ

ปริมาตร
เขาหินปูน1/

(ลานลบ.ม.)

ความสูงเฉล่ีย
ของแหลง
หินปูน2/

(เมตร)
อายุโครงการ

30 ป
อายุโครงการ

50 ป

เน้ือที่แหลง
หินปูนตาม
ศักยภาพ
จริง2/ (ไร)

ผลการจัด
ลําดับความ
เหมาะสม
ของพื้นที่4/

จังหวัดสระบุรี
1. อ.มวกเหล็ก-วังมวง 6,405.82 249.43 560.72 934.53 28,990.00 1
2. อ.เฉลิมพระเกียรติ-
   แกงคอย

852.99 92.26 1,515.97 2,526.62 11,399.38 2

จังหวัดนครศรีธรรมราช-สุราษฎธานี
1. อ.ดอนสัก
   จ.สุราษฎรธานี

154.41 94.64 1,477.85 2,463.08 1,279.38 ไมผานเกณฑ
ขนาดพื้นที่*

2. อ.ขนอม
   จ.นครศรีธรรมราช

31.92 54.10 2,585.26 4,308.77 583.13 ไมผานเกณฑ
ขนาดพื้นที่*

3. กิ่ง อ.นบพิตํา
   จ. นครศรีธรรมราช

70.82 176.67 791.63 1,319.38 551.88 ไมผานเกณฑ
ขนาดพื้นที่*

จังหวัดเลย
1. อ. ผาขาว-กิ่ง

อ.หนองหิน
110.21 408.32 342.53 570.88 2,005.63 35/

2. อ.ผาขาว 4.38 384.07 364.15 606.92 322.50 ไมผานเกณฑ
ขนาดพื้นที่*

3. อ.เมืองเลย 11.92 391.89 356.88 594.80 413.13 ไมผานเกณฑ
ขนาดพื้นที่**

หมายเหตุ:  เปนพ้ืนที่ที่กันออกจากพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา พ้ืนที่หามลาสัตวปา พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ และพ้ืนที่
อุทยานเตรียมการ
1/  คํานวณโดยคณะผูวิจัย
2/  คํานวณจากขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
3/  คํานวณจากสูตร เนื้อที่แหลงหินปูนข้ันตํ่า = กําลังการผลิต (ตัน/ป) x อายุโครงการ (ป) x 0.00222 (เมตร)

ความสูงของแหลงหินปูน (เมตร)
4/  หากเนื้อที่แหลงหินปูนตามศักยภาพจริง ปริมาณมากกวา เนื้อที่แหลงหินปูนขั้นต่ํา แสดงวาเปนพ้ืนที่
   ที่มีศักยภาพในการตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต (ณ กําลังการผลิต 2.1 ลานตันตอป)
5/  อยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A
 * ไมผานเกณฑขนาดพื้นที่ สําหรับอายุโครงการ 30 ป และ อายุโครงการ 50 ป
** ผานเกณฑขนาดพื้นที่ สําหรับอายุโครงการ 30 ป แตไมผานเกณฑขนาดพื้นที่ สําหรับอายุ

โครงการ 50 ป
ที่มา: รวบรวมขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี ทําการวิเคราะหเชิงพื้นที่โดยคณะผูวิจัย
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ผลการจัดลําดับพื้นที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนตในอนาคต (ตารางที่ 4.16) มีดังนี้ 
ลําดับหนึ่ง คือ อําเภอมวกเหล็ก-วังมวง จังหวัดสระบุรี เนื่องจากมีเนื้อที่แหลงหินปูนตามศักยภาพจริงมาก
ที่สุด 28,990 ไร หรือ 46.38 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกวาเนื้อที่แหลงหินปูนขั้นตํ่าที่คํานวณไดจากสูตร 
ประกอบกับเขาหินปูนที่มีปริมาตรสูงสุด 6,405.82 ลานลูกบาศกเมตร  ลําดับสอง คือ อําเภอเฉลิม 
พระเกียรติ-แกงคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีเนื้อที่แหลงหินปูนตามศักยภาพจริง 11,399.38 ไร หรือ 18.24  
ตารางกิโลเมตร และมีปริมาตรเขาหินปูนประมาณ 853 ลานลูกบาศกเมตร ลําดับสาม คือ อําเภอผาขาว-
กิ่งอําเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีเนื้อที่แหลงหินปูนตามศักยภาพจริง 2,005.63 ไร หรือ 3.21 ตาราง
กิโลเมตร และมีปริมาตรเขาหินปูนประมาณ 110 ลานลูกบาศกเมตร (กรณีจังหวัดเลยจะมีขอดีในสวนของ
การลดตนทุนคาขนสงปูนซีเมนตภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ทั้งนี้ พื้นที่สวนใหญอยูในเขต
ลุมน้ําชั้น 1A ดังนั้น หากในอนาคตมีความจําเปนตองใชพื้นที่ดังกลาวสําหรับอุตสาหกรรมซีเมนต จะตอง
ดําเนินการขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ตอคณะรัฐมนตรี โดยจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546) สําหรับพื้นที่ศักยภาพแหลงหินปูนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช-สุราษฎรธานีทั้ง 3 แหลงยังไมเหมาะสมที่จะต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตในอนาคตเนื่องจาก 
เนื้อที่แหลงหินปูนตามศักยภาพจริงมีปริมาณนอยกวาเนื้อที่แหลงหินปูนขั้นตํ่า แสดงถึงปริมาณสํารอง 
หินปูนที่มีไมเพียงพอเพื่อผลิตปูนซีเมนตตลอดอายุของโรงงาน

4.4 บทสรุป

การที่อุตสาหกรรมซีเมนตจะบรรลุตามเปาหมายดานประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความเปน
ธรรม จําเปนที่กระบวนการผลิตจะตองคํานึงถึงประเด็นสําคัญๆ เชน ประสิทธิภาพการผลิต ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ หากพบวากระบวนการผลิตปูนซีเมนตไดสรางผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม
ทางใดทางหนึ่ง ภาครัฐจําเปนตองกําหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกลาวและ/หรือหากระบวนการใน
การจายเงินชดเชยใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ หรือการจายคาชดเชยสําหรับการใชทรัพยากร
ธรรมชาติ

การพิจารณาอนุญาตการขอประทานบัตรเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตตองพิจารณาถึง
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ เพื่อ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในระยะยาว ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากเหมืองหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตที่ควรนํามาพิจารณารวม ไดแก ตนทุนทรัพยากรแรหินปูน ตนทุนทรัพยากรปาไม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ตนทุนการฟนฟูสภาพแวดลอม และตนทุนดานสุขภาพ ตนทุนเหลานี้
สามารถสะทอนถึงมูลคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเหมืองหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมซีเมนต
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ในปจจุบัน ผูใชทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตจายคาภาคหลวงแรหินปูนในอัตรา
รอยละ 7 ของราคาประกาศ ซึ่งมีคาต่ํากวาคาเสียโอกาสของการใชทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต ที่คํานวณจากผลตอบแทนการผลิต ที่ราคา 22.77 บาทตอเมตริกตัน ซึ่งคาภาคหลวงที่ตํ่ากวา
คาเสียโอกาสนี้เปนการสงสัญญาณที่ผิดตอการพัฒนาทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต อาจ
ทําใหมีการผลิตที่มากเกินไป หรือถูกนําไปใชเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมเหมาะสมตามคุณสมบัติของแร ดังนั้น 
จึงเสนอใหปรับคาภาคหลวงแรเปนอัตรารอยละ 20 ของราคาประกาศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอโครงสราง
ตนทุนการผลิตปูนซีเมนต โดยจะทําใหตนทุนวัตถุดิบแรหินปูนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 12.56 นอกจากนี้ 
ยังพบวา มีปญหาการสํารองพื้นที่ของผูประกอบการเพื่อสรางความมั่นคงดานปจจัยการผลิต ซึ่งเปนการ
กําจัดสิทธิของผูอื่น ดังนั้น จึงเสนอใหภาครัฐจัดเก็บคาภาคหลวงแรหินปูนจากผูประกอบการที่ยังไมเปดใช
พื้นที่ โดยคํานวณจากปริมาณสํารองและอายุของประทานบัตรและแบงจายเปนรายป

ประเด็นคาชดเชยทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่ศักยภาพแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต
เปนภูเขาหินปูน ซึ่งมีความลาดชันสูง มีดินต้ืน เปนระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีพันธุพืชและ 
พันธุสัตวเฉพาะกลุมที่สามารถดํารงชีวิตอยูในระบบนิเวศภูเขาหินปูน ในเบื้องตน จึงเสนอใหพิจารณา 
การชดเชยทรัพยากรธรรมชาติใน 2 ประเด็น คือ 1) ดานทิวทัศนของภูเขาหินปูน ทัศนียภาพมีคุณคาใน 
ตัวเองแตปจจุบันยังไมมีการประเมินมูลคา จึงควรจัดทําระบบการจัดเขตพื้นที่เพื่อไมกอใหเกิดมลภาวะทาง
สายตา และ 2) ความหลากหลายทางชีวภาพ ควรมีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของชนิดพันธุพืช
และสัตวหายากในระบบนิเวศเขาหินปูน เพื่อกําหนดเปนคาชดเชยเชนกัน

ปจจุบันยังไมมีระบบการจัดการกับปญหาดานสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากการพัฒนาแรหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต จึงควรกําหนดใหมีการจัดสรรเงินรายได จากเงินบํารุงพิเศษที่ผูประกอบการตอง
จายในอัตราไมเกินรอยละสิบของคาภาคหลวงที่ผลิตไดจากประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร เพื่อใช
ในการจัดการกับปญหาผลกระทบดานสุขภาพในพื้นที่ที่มีการทําเหมือง การเฝาระวังสุขภาพ การรักษา
พยาบาล และการชดเชยผูไดรับผลกระทบดานสุขภาพและการสูญเสียชีวิต

แนวทางการพัฒนาแหลงหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตควรดําเนินการตามพื้นที่จังหวัดที่มีแหลง
ศักยภาพหินปูน ซึ่งพื้นที่ศักยภาพหินปูนมีการกระจายตัวอยางหนาแนนบริเวณฝงตะวันตกของประเทศ
ต้ังแตเหนือจรดใต และบางสวนบริเวณตอนกลางและภาคเหนือฝงตะวันออกของประเทศ การพัฒนาแหลง
หินปูนในอนาคตจะตองอยูนอกพื้นที่ตองหามตามกฎหมาย เพื่องายตอการควบคุมดูแลของภาครัฐ แหลง
ผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตในอนาคตควรพิจารณาในพื้นที่ใกลเคียงกับแหลงอุตสาหกรรมซีเมนต
หลักในปจจุบันกอนเปนอันดับแรก ซึ่งไดแก จังหวัดสระบุรี นครศรีธรรมราช และลําปาง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในดานภูมิศาสตรที่สามารถใชเปนศูนยกลางการผลิตของภูมิภาคทั้งภาคกลาง ภาคใต และ
ภาคเหนือ นอกจากนี้ อาจเพิ่มเติมพื้นที่ในเขตจังหวัดที่สามารถใชเปนศูนยกลางผลิตเพื่อภูมิภาคอื่นเพิ่ม
เติม เพื่อเปนการลดคาขนสง เชน จังหวัดเลยสําหรับภาคอีสานตอนบน
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จากเกณฑดานความเหมาะสมของปริมาณสํารองแรหินปูน การอยูนอกเขตพื้นที่ตองหามตาม
กฎหมาย การอยูในพื้นที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนตในปจจุบัน และความเหมาะสมทางภูมิศาสตรสําหรับเปน
ศูนยกลางการผลิตของภูมิภาค ผลการวิเคราะหพบวา ควรพิจารณาพื้นที่ 1) อําเภอมวกเหล็ก-วังมวง
จังหวัดสระบุรี 2) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ-แกงคอย จังหวัดสระบุรี และ 3) อําเภอผาขาว-กิ่งอําเภอ 
หนองหิน25 จังหวัดเลย (กรณีจังหวัดเลยจะมีขอดีในสวนของการลดตนทุนคาขนสงปูนซีเมนตภายใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) เปนลําดับตนๆ ในการต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตในอนาคตกอนป พ.ศ. 
2562

                                           
25 เน่ืองจากพื้นที่สวนใหญอยูในเขตลุมนํ้าชั้น 1A จึงตองดําเนินการขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1A ตอคณะรัฐมนตรี โดยจัด
ทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546)
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บทที่ 5
แนวทางการทําเหมืองแรที่สงผลตอสภาวะแวดลอมนอยที่สุด

5.1 แนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ภาวะการกอสรางมีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหความ
ตองการใชปูนซีเมนตมีอัตราเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน แตในทุกขั้นตอนของอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 
นับต้ังแตการเริ่มเปดหนาเหมือง ขั้นตอนการระเบิดหิน การขนสงหินมาสูโรงโมหิน การบดยอยหินใน
โรงโม จนกระทั่งเขาสูกระบวนการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต เริ่มต้ังแตขั้นตอนการเผาปูนเม็ด การบดและ
บรรจุปูนซีเมนต ทั้งหมดลวนสามารถกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได ทั้งในดานคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา 
ขยะมูลฝอย รวมถึงปญหาดานเสียง แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน และทัศนียภาพพื้นที่ที่เสียสมดุลและ
ไมสวยงาม

ปญหาที่สําคัญที่สุดของกิจกรรมเหลานี้ คือ ความเสื่อมโทรมของคุณภาพอากาศ โดยสาเหตุหลัก
มาจากฝุนละอองจากการทําเหมืองหินปูน ซึ่งมีอนุภาคเล็กและสามารถแพรกระจายไปไดไกล เมื่อมีการ
สะสมเปนเวลานานจึงกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญและสงผลตอเนื่องในเรื่องของสุขภาพอนามัยของ
ชาวบานในบริเวณชุมชนโดยรอบและรวมถึงเจาหนาที่ในโรงงานดวย นอกจากนี้ในขั้นตอนการผลิต
ปูนซีเมนต นอกจากเกิดฝุนละอองแลว ยังมีกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซไนโตรเจนออกไซด (NOX)
และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนมลสารเกิดขึ้นรวมดวย ปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
อากาศ จึงจําเปนตองมีการวางแนวทางการแกปญหาใหเปนขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
ระยะยาว ทั้งนี้สามารถแยกผลกระทบและเสนอแนวทางแกปญหาในขั้นตอนตางๆ (ตารางที่ 5.1) ไดดังนี้

5.1.1 ผลกระทบดานฝุนละออง

สาเหตุของการเกิดฝุนละออง สามารถแยกพิจารณาไดจาก 4 กิจกรรมหลักๆ คือ กิจกรรมบริเวณ
หนาเหมือง บริเวณโรงโมหิน กิจกรรมในโรงงานผลิตปูนซีเมนต และกิจกรรมการลําเลียงขนสงผลิตภัณฑ
สูลูกคา โดยแตละกิจกรรมสามารถหาแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดดังนี้

1) กิจกรรมบริเวณหนาเหมืองหิน

แบงไดเปน 3 ขั้นตอน คือ การเจาะระเบิด การระเบิดหนาเหมือง และการขนสงหินบริเวณหนา
เหมือง (กรมทรัพยากรธรณี, 2542)
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 การลดฝุนจากขั้นตอนการเจาะระเบิด

ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิด ฝุนละอองซึ่งเกิดจากการใชเครื่องเจาะความดันสูง จะกอปญหาใหกับ
พนักงานหัวเจาะและพนักงานที่ตองประจําอยูหนาเหมืองมากที่สุด การปองกันสามารถทําไดโดยติดต้ัง
ถุงกรองฝุนไวที่จุดบริเวณที่ลมจะพัดพาฝุนของชิ้นสวนหินออกมาจากกนหลุมเจาะ และหมั่นตรวจตรา
เปลี่ยนถุงกรองอยูเสมอเมื่อฝุนเต็ม นอกจากนี้พนักงานควรตองสวมหนากากปองกันฝุนตลอดเวลาดวย

ตารางที่ 5.1 แนวทางลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการทําเหมืองแรหินปูน

ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน

ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม

การควบคุมผลกระทบ

1.การเจาะรูระเบิด - ฝุนละออง 1. ใชเครื่องเจาะรูระเบิดชนิดมีอุปกรณดักฝุนละออง ติดตั้งหัวดูด
อากาศที่ปลายกานเจาะ

2. จัดใหมีหนากากปองกันฝุนละออง สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติ
งานบริเวณหนางานที่มีการเจาะรูระเบิด

1. ฝุนละออง 1. ควบคุมการใชวัตถุระเบิดใหเปนไปตามแผนการทําเหมืองที่
เสนอตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

2. ควบคุมจังหวะถวงเวลาดวยชนวนหนวงเวลาตามแผนการทํา
เหมือง

3. ไถปาดฝุนและเศษหินออกจากหนางานใหมากที่สุดกอนทํา
การเจาะระเบิดครั้งตอไป

2. เสียง - ควบคุมปริมาณการใชวัตถุระเบิด จังหวะถวงเวลาระเบิด และ
ระยะอัดปากหลุมระเบิดตามที่เสนอในแผนการทําเหมือง

3. แรงสั่นสะเทือน - ควบคุมระยะเวนการทําเหมืองตามที่หนวยงานอนุญาต
กําหนดอยางเครงครัด

4. ความปลอดภัย 1. ตรวจสอบการวางตัวของชั้นหิน รอยราวของหิน เพ่ิมความ
 กวางของขั้นบันไดในบริเวณท่ีชั้นหินมีความมั่นคงนอย

2.   การอัดปากรูระเบิดใชฝุนหินอัดใหมีระยะอัดและความหนา
 แนนตามกําหนดของปริมาณวัตถุระเบิด

3.  แสดงธงสัญญาณกอนการระเบิด และใหสัญญาณเสียงที่
ไดยินชัดเจนในรัศมี 500 เมตร พรอมทั้งทําการระเบิดใน
ชวงเวลาเดียวกันของแตละวัน

5. แหลงโบราณคดี
และประวัติ
ศาสตร

- ควบคุมระยะเวนการทําเหมืองตามที่หนวยงานอนุญาต
กําหนดอยางเครงครัด

2.การระเบิดหิน

6. แหลงทองเที่ยว
และภูมิทัศน

1. การเปดหนาเหมอืงตองเวนพ้ืนทีข่อบประทานบตัร โดยเฉพาะ
ดานที่ติดถนนชุมชนและแหลงทองเที่ยว

2. ฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ผานการทําเหมือง โดยปลูกตนไมตาม
สภาพนิเวศนของทองที่

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544
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 การลดฝุนจากขั้นตอนการระเบิดหิน

ฝุนละอองซึ่งเกิดจากการระเบิดหินนั้น (รูปที่ 5.1) แมมีปริมาณมากแตสวนใหญมักมีขนาดอนุภาค
ใหญ มีน้ําหนักมาก ทําใหฟุงกระจายไปไดไมไกลนัก โดยอัตราการฟุงกระจายของฝุนละอองจะขึ้นอยูกับ
ปจจัยที่สําคัญคือ พื้นที่ของการระเบิด ความลึกของการระเบิด และความชื้นของหินปูนที่มีอยู และการ
ระเบิดหินหนาเหมืองจะทําในระยะสั้น ไมตอเนื่อง จึงสงผลกระทบเรื่องฝุนละอองตอชุมชนไมมากนัก แตจะ
มีผลกระทบในดานเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในการระเบิดมากกวา หากวาเหมืองหินอยูใกลแหลงชุมชน
มาก

การปองกันและลดฝุนจากการระเบิดหินขึ้นอยูกับการวางแผนและออกแบบการทําเหมืองให
ถูกตองตามหลักวิศวกรรม และควรเลือกวิธีทําเหมืองแบบขั้นบันไดแทนแบบระเบิดหนาผาโดยตรง เพราะ
สามารถควบคุมผลกระทบจากฝุนละอองไดดีกวา ทั้งนี้อาจทําไดตามวิธีการ (กรมทรัพยากรธรณี, 2542) 
ดังนี้

− หากกําหนดชวงเวลาระเบิดหินได ควรเลือกสภาพอากาศในชวงที่ไมมีลมพัดแรง เพราะ
ฝุนละอองจะฟุงกระจายไดนอยลง

− วางแผนและคํานวณการระเบิดหินใหไดปริมาณหินที่เพียงพอและเหมาะสมตอความตองการ 
ซึ่งจะชวยลดความถี่ในการระเบิดหินตอวันใหนอยลง

− ควรออกแบบหนาเหมืองใหลดระดับตํ่าลงไปเรื่อยๆ และใชการระเบิดลอมรอบในลักษณะ
แองกะทะ (Basin) วิธีการนี้นอกจากจะชวยลดฝุนมิใหกระจายไปไกลแลว ยังชวยบดบัง
ภูมิทัศนที่ไมนามองบริเวณหนาเหมืองไดอีกดวย

− ปรับเปลี่ยนหนางานการระเบิดหิน ใหมีทิศทางการฟุงกระจายไกลจากแหลงชุมชนมากที่สุด 
แตตองพิจารณาความเหมาะสมของการขนสงหินสูโรงโมดวย

วิธีการตางๆ เหลานี้ นอกจากจะสามารถชวยลดผลกระทบจากฝุนละอองไดแลว ยังชวยลดปญหา
จากแรงสั่นสะเทือนและเสียงดังของการระเบิดเหมืองหินไดอีกทางหนึ่งดวย

 การลดฝุนจากขั้นตอนการขนสงบริเวณหนาเหมืองหิน

ในขั้นตอนนี้มักมีผลกระทบดานฝุนละอองไมมากนัก เพราะการขนสงหินบริเวณหนาเหมืองจะใช
รถบรรทุกหนัก ซึ่งสวนใหญมักว่ิงในความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมงอยูแลว ฝุนจึงฟุงกระจายได
นอย แตก็ควรมีวิธีการเสริมตางๆ อาทิ

− กอนการตักหินลงสูรถบรรทุกควรมีน้ําพรมหรือสเปรยน้ําลงบนกองหินกอนทุกครั้ง

− ควรใชรถบรรทุกน้ําวิ่งเพื่อฉีดพรมน้ําลงบนถนนที่รถบรรทุกหินว่ิงผาน ทั้งในบริเวณหนา
เหมืองหินและโรงโมหิน

− เสนทางของรถบรรทุกหินควรมีการกําหนดใหชัดเจนแนนอน เพื่อจํากัดแหลงกําเนิด
ฝุนละออง
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ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 2542

รูปที่ 5.1 ฝุนที่ฟุงกระจายบริเวณเหมืองหินปูน ตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี

 การลดฝุนจากขั้นตอนการขนสงหินจากหนาเหมืองสูโรงโมหิน

 ฝุนละอองในขั้นตอนนี้มักมีปริมาณสูง เนื่องจากรถบรรทุกว่ิงดวยความเร็วและระยะทางที่เพิ่มขึ้น 
น้ําหนักรถจะบดทับฝุนใหมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ ฝุนจึงฟุงกระจายไดไกลและงายขึ้น ดังนั้นจึงควรมี
แนวทางปองกันดังนี้

− บนเสนทางลําเลียงขนสงหิน หากเปนไปไดควรมีการราดยางมะตอยหรือคอนกรีตในการทํา
ถนน เพื่อลดปริมาณฝุน และควรมีการทําความสะอาดพื้นถนนเปนระยะ

− อาจมีการใชสเปรยน้ําผสมสารอินทรียเคมีประเภทโพลิเมอรอีมัลชัน (Polymer Emulsion) ลง
บนถนน ซึ่งจะทําใหอนุภาคของฝุนเกาะตัวประสานแนน สงผลทําใหฝุนฟุงหรือโคลนติดลอรถ
บรรทุกนอยลง

− ใชรถพรมน้ําบนถนนวันละ 2 ครั้งหรือมากกวา โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวอากาศแหง

− มีการปรับปรุงพื้นถนน ดวยการบดอัดใหแนนทํา Compaction ใหไดมาตรฐานจะชวยให
อนุภาคขนาดเล็กตางๆ ติดแนนและฟุงกระจายนอย ทั้งนี้การบดอัดถนนกับการพรมน้ําเสริม
ควรทําควบคูกันไป เพราะหากพรมน้ําอยางเดียวโดยไมไดบดอัดถนน อาจทําใหถนนเปน
โคลนเลนและพื้นถนนพังเปนหลุมบอไดงาย ตองซอมแซมมากขึ้นในภายหลังได

− ควรมีผาใบปดคลุมกะบะรถบรรทุกใหมิดชิดระหวางการขนสง เพื่อปองกันการตกหลนของหิน
และการฟุงกระจายของฝุน
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− ใชการปลูกตนไมในเขตเหมืองใหมากที่สุด เพื่อชวยดักฝุนละอองที่จะแพรออกไปยังแหลง
ชุมชนใกลเคียง

2) กิจกรรมบริเวณโรงโมหิน

หลังผานขั้นตอนการระเบิดหินหนาเหมืองและขนสงมาสูโรงโมหินแลว หินจะถูกนําเขาสูเครื่องบด
ยอยเพื่อยอยหินใหมีขนาดเล็กลง ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถกอผลกระทบไดมากจากปญหาฝุนละอองภายใน
โรงโมหิน เพราะอนุภาคฝุนมีปริมาณมากและมีขนาดเล็กลง ทําใหสามารถฟุงกระจายสูบริเวณชุมชน
ขางเคียงไดไกลมากขึ้น

ฝุนละอองที่เกิดจากกระบวนการผลิตภายในโรงโมหิน มาจาก 3 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนการ
ถายเทหินลงสูยุงรับหิน การบดยอยหิน และขั้นตอนการเปลี่ยนถายระดับ (ดาวัลย และคณะ, 2544.) ทั้งนี้
ในแตละขั้นตอนควรมีแนวทางแกปญหา ดังนี้

 การลดฝุนขณะถายเทหินลงสูยุงรับหิน (Hopper or Surge Bin)

 ฝุนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ อาจจะเปนฝุนที่คางอยูบนยุงรับหินอยูกอนแลวหรือเปนฝุนที่ติดมากับ
วัตถุดิบ สาเหตุหนึ่งเพราะวาแหลงหินบางแหงนั้น อาจประกอบดวยแรดินแทรกอยูระหวางชั้นหินเปน
จํานวนมาก เปนผลใหเกิดดินหรือฝุนมากขึ้นตามไปดวยทั้งในสวนของการระเบิดและการขนถายหินมา
บดยอย

การบําบัดฝุนในขั้นตอนนี้ มี 3 ระบบ คือ

− การสรางผนังกั้นดานขางโดยรอบยุงรับหิน

− การติดต้ังระบบสเปรยน้ําแบบฝอย เพื่อใหภายในยุงรับหินมีความชื้น โดยควบคุมแรงดันน้ํา
ประมาณ 4-5 บาร และมีถังพักน้ําอยูใกลหัวฉีด เพื่อรักษาแรงดันน้ําใหสม่ําเสมอทุกหัวฉีด และ
ควรออกแบบใหมีวาลวเปดปดที่สะดวกตอการใชทุกครั้งที่มีรถมาเทหินลงในยุงรับหิน และเพื่อ
กันไมใหหินเปยกน้ํามากเกินไป

− การใช Nozzle พนน้ําแบบละเอียด (ลักษณะเปนมานน้ํา) เพื่อกันไมใหฝุนฟุงกระจายออกจาก
ยุงรับหินดานที่ไมมีฝาปดกั้น

ในกรณีที่วัตถุดิบมีปริมาณแรดินปนอยูมาก การใชน้ําฉีดอาจทําใหดินที่ปนอยูเหลานั้นกลายเปน
โคลนติดอยูในสายการผลิต โดยเฉพาะบริเวณตะแกรงคัดขนาดและสายพานการลําเลียง หรือหากแหลงหิน
มีแรเหล็กเปนองคประกอบสูง น้ําจะทําใหหินมีสีแดงและไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งปญหาดังกลาว
สามารถแกโดยใชการบําบัดฝุนจากวัตถุดิบในเชิงวิศวกรรม ดวยการติดต้ังตะแกรงสั่น (Vibrating Grizzly 
Feeder) แทนแบบแผนเรียบ (Plate Feeder) เพื่อคัดแยกดินหรือสิ่งปนเปอนออก กอนปอนหินเขาสู
ปากโมตอไป ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะแกปญหาเรื่องคุณภาพวัตถุดิบไดแลว ยังสามารถลดระดับความ
รุนแรงของฝุนละอองในขั้นตอนตอไปไดมาก รวมทั้งชวยลดการใชพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบด
ยอยหิน เพราะพบวาโดยทั่วไปฝุนหินที่ถูกคัดแยกออกในขั้นตอนนี้ มักมีปริมาณสูงถึงรอยละ 20-30 ของ
ปริมาณวัตถุดิบที่นําเขามาจากหนาเหมือง
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ปญหาอีกประการหนึ่งคือการอุดตันของหัวฉีดบําบัดฝุน เนื่องจากน้ําที่ใชเปนน้ํากระดางและกอให
เกิดตะกอน กรณีนี้อาจแกดวยการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่จะนําไปใชโดยการเติมสารจําพวกพอลิเมอรที่
เหมาะสม เพราะสารเหลานี้จะไปเคลือบหรือหอมลอมเม็ดผลึกของแคลเซียมคารบอเนต แคลเซียม
ฟอสเฟต และแมกนีเซียมซิลิเกต ใหแขวนลอยในน้ําและจมตัวลง สามารถกําจัดออกไดงาย

 การลดฝุนของเครื่องจักรขณะบดและยอยหิน

การบําบัดฝุนที่เกิดจากขั้นตอนการทํางานของเครื่องบดยอยหินนั้น ไมนิยมการฉีดน้ําลงไปที่
เครื่องจักรโดยตรง เพราะอาจกอความเสียหายแกเครื่องได จึงควรออกแบบสรางฝาครอบเครื่องจักรและ
ติดต้ังระบบกําจัดฝุนแบบหอสเปรยน้ํา (Wet Scrubber)

การบดยอยหินที่เหมาะสมควรดําเนินการอยูในอาคารปดทึบ และในโรงโมหินนั้นควรมีระบบ
ควบคุมฝุนละอองสําหรับเครื่องยอยหิน ระบบสวนใหญประกอบดวยเทคนิค 2 แบบ (กรมทรัพยากรธรณี,
2542) ไดแก

− การทําใหฝุนลดลงโดยใชระบบเปยก และ/หรือ

− การเก็บรวบรวมฝุนละอองโดยการจับฝุนไวและสงไปยังเครื่องมือควบคุม

 วิธีการฉีดน้ําเขาสูระบบ ทั้งนี้รวมถึงการฉีดในบริเวณเหนือหรือตํ่ากวาคอคอดของเครื่องโม
ดวย เพื่อจับฝุนละเอียดที่ฟุงกระจายและยังชวยทําใหหินมีความชื้นพอดีในกระบวนการโมหิน หัวฉีด
สําหรับฉีดน้ําอาจถูกวางไวในตําแหนงสูงเหนือคอคอดเครื่องโม เพื่อชวยลดฝุนจากรถบรรทุกหรือจากการ
เทหินลงสูเครื่องปอนหิน นอกจากนี้ยังติดหัวฉีดน้ําเพิ่มเติมขึ้นที่บริเวณต่ํากวาคอคอดเครื่องโมดวย ซึ่ง
จุดนี้จะมีฝุนและพื้นผิวแหงเกิดขึ้นใหม เพราะหินถูกบดยอยเปนชิ้นเล็กลง

การฉีดน้ําเขาสูระบบจะใชน้ําประมาณรอยละ 1 ถึง 3 (โดยน้ําหนัก) และหากใชน้ํามากจน
ความชื้นสูงเกินไปอาจสงผลใหเกิดการอุดตันของตะแกรงในขั้นตอนถัดไปหรืออาจทําใหผลิตภัณฑไมได
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ขอดีของการกําจัดฝุนแบบฉีดน้ําคือ เปนระบบที่ลงทุนนอย คาใชจายใน
การเดินเครื่องตํ่า และบํารุงรักษางาย สวนขอเสียนั้นคือไมสามารถใชกับวัสดุอนุภาคบางชนิดที่อาจเกิด
ความเสียหายเมื่อเปยกชื้นและไมเหมาะกับบริเวณที่ขาดแคลนน้ํา

วิธีการเก็บรวบรวมฝุน โดยใชฮูด (Hood) เปนตัวดูดฝุนบริเวณทางออกจากเครื่องยอย ลักษณะ
ของฮูดและปริมาตรอากาศที่เหมาะสมแกการควบคุมการเกิดฝุนจะมีหลายแบบขึ้นอยูกับขนาดและรูปราง
ของแหลงกําเนิดฝุน อนุภาคและปริมาณฝุนที่ถูกปลอยออกมา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
การระบายอากาศ-การดูดอากาศและฝุนจะตองมีทั้งบริเวณดานบนหรือตอนปลายสวนปอนของเครื่องมือ
และบริเวณทางออก

นอกจากนี้การกําจัดฝุนอาจใชวิธีการแบบถุงกรอง (Bag Filter) แทนการฉีดน้ํา โดยทั่วไปแลว
เครื่องกรองแบบผา (Fabric or Cloth Filters) จะใชบําบัดอากาศสกปรกที่มีความเขมขนของฝุนประมาณ 
1 กรัมตอลูกบาศกเมตร แตไมควรใชระบบถุงกรองรวมกับระบบฉีดน้ํา เนื่องจากฝุนที่ถูกฉีดน้ําจะมี
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ความชื้นสูง เมื่อถูกดูดเขาสูถุงผากรอง อาจทําใหเกิดความเสียหายและมีอายุการใชงานสั้น หากจําเปน
ควรออกแบบใหมีไซโคลน (Cyclone) เพื่อดักจับฝุนที่มีขนาดอนุภาคใหญหรือมีความชื้นสูงออกไปกอน

 การลดฝุนที่บริเวณตะแกรงคัดขนาดหิน

ตะแกรงคัดขนาดเปนอุปกรณซึ่งมีชองเปดสองสวนเพื่อใชคัดขนาดหินใหไดตามที่ตองการ ผิวหนา
อาจทําดวยโลหะเจาะเปนรูหรือรองยาว ขนาดตะแกรงขึ้นอยูกับลักษณะทางกายภาพของหินที่ปอน เมื่อ
ตะแกรงคัดขนาดเริ่มทํางานดวยการเขยาหรือสั่นวัสดุหินแหง จะทําใหเกิดฝุนละอองจํานวนมาก โดย
เฉพาะในหินที่มีการคัดขนาดแบบละเอียดและความชื้นตํ่า ตะแกรงที่มีชวงการสั่นยาวและความถี่สูงจะทํา
ใหเกิดฝุนมากกวาตะแกรงที่สั่นแบบสั้นและความถี่ตํ่า

การลดฝุนบริเวณตะแกรงคัดขนาดใชวิธีการแบบเดียวกับที่บริเวณเครื่องบดยอยหิน โดยใชฮูด
เปนตัวเก็บรวบรวมฝุนและสงไปยังเครื่องมือควบคุมฝุน ปริมาตรอากาศที่ดูดออกมาจะขึ้นกับพื้นที่ผิวหนา
ของตะแกรงและบริเวณพื้นที่เปดโดยรอบของสวนที่ครอบปด ตะแกรงสามารถทํางานไดทั้งในสภาพแหง
และเปยก ในกรณีเปนสภาพเปยกตะแกรงอาจปรับหนาที่เปนเครื่องลางวัสดุปนเปอนมากกวาจะทําหนาที่
คัดขนาด

 การลดฝุนขั้นตอนการลําเลียงดวยสายพานลงสูกองเก็บ

 การใชสายพานลําเลียงหินนับเปนวิธีการที่ใชมากที่สุดในการขนสง การยกระดับและการจัดการ
กับวัสดุที่ไดผานการบดยอยแลว ระบบสายพานลําเลียงประกอบดวยสายพานซึ่งเคลื่อนอยูบนชุดของลอ 
ลักษณะรูปเปนคลายรางที่ถูกยืดใหตึงอยูระหวางตัวขับเคลื่อนหัวทาย สายพานมักทําดวยยางเสริมแรง 
สวนความกวางยาวและความเร็วในการทํางานนั้นขึ้นอยูกับระดับการใชงาน

ในขั้นตอนนี้ฝุนละอองที่ฟุงกระจายจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง อาทิ การกระจายขนาดของหินที่
ถูกลําเลียง ความชื้นในหิน ความเร็วของสายพาน ความเร็วลม และระยะทางการตกอยางอิสระ การ
ควบคุมฝุนควรใชฮูดจับฝุนและลําเลียงไปยังเครื่องมือควบคุมฝุนหรือควบคุมโดยใชน้ําฉีด และหมั่นทํา
ความสะอาดสายพานอยูเสมอ

โดยสวนใหญแลวในโรงบดยอยของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต มักมีฝุนละอองฟุงกระจายนอย และ
การลําเลียงดวยสายพานจะมีอาคารปดคลุมมิดชิดและมีเครื่องดักฝุนชนิดถุงกรองที่จุดเปลี่ยนระดับ
สายพานและจุดเชื่อมตอสายพาน กอนจะเทหินลงกองเก็บในลานกองหิน แตในระหวางที่หินหลนพนจาก
ปลายสายพาน หากมีลมแรงก็อาจมีฝุนฟุงกระจายไดมากเชนกัน จึงควรจัดทําอุปกรณปดครอบปลาย
สายพานลําเลียงพรอมติดต้ังหัวพนละอองน้ําที่ปลายสายพานดวย

3) กิจกรรมในโรงงานผลิตปูนซีเมนต

กระบวนการผลิตปูนซีเมนตนั้นเริ่มดวยการนําหินที่ไดขนาดแลวมาบดยอยใหเปนผงอยางหยาบที่
หมอบดวัตถุดิบ (Raw Mill) หลังจากนั้นหินที่บดเปนผงจะถูกลําเลียงสูอาคารเก็บและจะดําเนินการอยูใน
ระบบปดทั้งหมด อัตราของฝุนละอองจะขึ้นอยูกับปริมาณของวัตถุดิบที่ใชในการบด โดยทั่วไปคาตัวคูณ
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อัตราการปลอย (Emission Factor) ของการระบายฝุนละอองจากกระบวนการบดเปน 48 กิโลกรัมตอตัน 
ของกําลังการผลิต (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2537)

หลังจากบดยอยแลวจึงเขาสูหมอเผา ซึ่งขั้นตอนนี้กอใหเกิดฝุนละอองคอนขางมาก ในกรณีที่ไมมี
ระบบควบคุมฝุนละออง อัตราการระบายฝุนละอองในสวนของหมอเผาจะเปน 122 กิโลกรัมตอตันของ
กําลังการผลิต และนอกจากปญหาฝุนละอองแลวยังกอปญหาเสียงและความรอนดวย จากนั้นปูนเม็ดที่ได
จะถูกเติมสารชวย (Additive) แลวถูกบดละเอียดอีกครั้งกอนเก็บไวในไซโลเพื่อรอการบรรจุตอไป และใน
ขั้นตอนการบรรจุหีบหอก็สามารถเกิดฝุนไดมากเชนกัน รวมถึงจุดเล็กๆ อาทิ การรั่วของฝุนตามทอสงหรือ
ทอลําเลียง การกวาดพื้น ซึ่งแมจะเปนปริมาณเล็กนอยแตหากสะสมอยูมากพอก็อาจทําใหเกิดการกระจาย
ออกสูบรรยากาศไดเชนกัน

ฝุนละอองที่เกิดจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนตสวนใหญเปนฝุนขนาดเล็ก โดยรอยละ 15 เปนฝุน
ที่เล็กกวา 15 ไมครอน ยกเวนฝุนที่เกิดในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ซึ่งมีขนาดใหญและมีน้ําหนักมากกวา
ขั้นตอนอื่นๆ

วิธีการลดฝุนขนาดเล็กที่มีปริมาณมาก (ตารางที่ 5.2) โรงงานผลิตปูนซีเมนตสวนใหญมักติดต้ัง
เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิตย (Electrostatic Precipitator: EP) ซึ่งเปนการกําจัดฝุนหรือแอโรซอลของของ
เหลวออกจากกระแสกาซ โดยการอาศัยแรงที่เกิดขึ้นกับประจุไฟฟาสถิตยภายในสนามไฟฟาสําหรับใน
สวนอื่นซึ่งมีปริมาณฝุนนอยและมีขนาดเล็กมักติดต้ังเครื่องดักฝุนแบบถุงกรอง ซึ่งมีขนาดแตกตางกันตาม
สวนของการผลิต (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544)

ตารางที่ 5.2 แนวทางลดฝุนละอองจากขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต

มลสาร/ผลกระทบ แหลงกําเนิดผลกระทบ การควบคุมผลกระทบ

1.สายพานลําเลียง - สรางอาคารคลุมสายพานลําเลียงทั้งหมดอยางมิดชิด

- ติดตั้งเคร่ืองดักฝุนแบบถุงกรองทุกจุด

2.สวนบดและผสมวัตถุดิบ - ติดตั้งอุปกรณดักฝุนละอองแบบไฟฟาสถิตยหรือ
แบบถุงกรอง

3.สวนเผาและทําความ
เย็นปูนเม็ด

- ติดตั้งอุปกรณดักฝุนละอองแบบไฟฟาสถิตยหรือ
แบบถุงกรอง

4.สวนบดปูนซีเมนต - ติดตั้งอุปกรณดักฝุนละอองแบบไฟฟาสถิตยหรือ
แบบถุงกรอง

ฝุนละอองจาก
การผลิต

5.สวนเก็บและบรรจุ
ปูนซีเมนต

- ติดตั้งอุปกรณดักฝุนละอองแบบถุงกรอง

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544



บทที่ 5  แนวทางการทําเหมืองแรที่สงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมนอยที่สุด 251

4) กิจกรรมการขนสงผลิตภัณฑ

เมื่อกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นและมาถึงขั้นตอนการขนสงไปสูผูบริโภค กรณีนี้หากเปนการขนสง
หินกอสรางจะพบปญหาการฟุงกระจายไดมากกวา เพราะเมื่อหินถูกบดใหมีขนาดเล็กลง อนุภาคฝุนที่เกิด
ขึ้นยอมมากตามไปดวย ในระหวางการขนสงผานแหลงชุมชน จึงควรมีผาใบคลุมหลังคารถบรรทุกใหมิดชิด 
และไมควรว่ิงดวยความเร็วมากกวา 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง

ในสวนการขนสงปูนซีเมนตไปยังผูบริโภคนั้น สามารถทําไดทั้งในรูปของปูนซีเมนตบรรจุถุงและ
ปูนซีเมนตผงที่บรรจุในภาชนะขนาดใหญที่ออกแบบพิเศษ พาหนะที่ใชในการขนสงปูนซีเมนตอาจเปน
รถบรรทุก รถไฟ หรือเรือ ขึ้นอยูกับคาขนสงและสถานที่ต้ังของโรงงานเปนปจจัยสําคัญ แตสวนใหญมักใช
รถบรรทุกขนสงผลิตภัณฑ ซึ่งในขั้นตอนนี้พบวาพื้นถนนในบริเวณโรงงานปูนซีเมนตมักจะมีเศษหิน 
เศษดิน และฝุนละอองเกาะอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นรถบรรทุกซึ่งทําหนาที่ขนสงผลิตภัณฑจึงไดรับเศษ
ปนเปอนเหลานี้ติดไปบนลอยาง และนําพาออกไปยังถนนหลวง สรางความสกปรกและเกิดการสะสม 
โดยเฉพาะบริเวณขอบไหลทาง ทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงจังหวัด

วิธีการลดฝุนจากสาเหตุนี้ทําไดโดย

− ผูประกอบการควรสรางหลุมเพื่อลางลอรถบรรทุกผลิตภัณฑเพื่อลดปริมาณฝุนที่ติดลอ กอน
ออกสูเสนทางหลวงหรือเสนทางในเขตชุมชน

− ใชผาใบคลุมกระบะรถบรรทุกผลิตภัณฑใหหนาแนนมิดชิด

− ควรใชรถดูดฝุนขนาดใหญทําการดูดฝุนตามถนนหลวง (โดยเฉพาะไหลทาง) อยูเปนประจํา 
เพื่อลดปริมาณฝุน โดยเฉพาะฝุนที่เกิดจากรถบรรทุกผลิตภัณฑที่ว่ิงออกไหลทาง

5.1.2 ผลกระทบดานเสียงและแรงสั่นสะเทือน

นอกจากปญหาดานฝุนละอองแลว เสียงจากการระเบิดหินก็เปนผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นมาดวย 
แตในการทําเหมืองแบบขั้นบันไดนั้น ใชการจุดชนวนระเบิดแบบหนวงเวลา ซึ่งจะมีเสียงระเบิดไมดังนัก 
พื้นที่ที่อยูหางจากหนาเหมืองมากกวา 500 เมตร มักไมไดรับผลกระทบจากเสียงระเบิด เชนเดียวกับแรง
สั่นสะเทือนซึ่งสงผลกระทบตอชุมชนคอนขางนอย แตหากเปนเหมืองหินซึ่งยังใชการทําแบบระเบิดหนาผา
โดยตรงและอยูใกลแหลงชุมชนมาก ก็อาจจะสงผลใหกอความเดือดรอนแกชาวบานมากขึ้น ทั้งนี้จึงควร
เปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมืองใหเปนแบบขั้นบันได

5.1.3 ผลกระทบดานคุณภาพน้ํา

น้ําซึ่งปลอยออกมาจากกระบวนการทําเหมืองหินและการผลิตปูนซีเมนตภายในโรงงาน อาจกอ
ผลกระทบตอแหลงน้ําในชุมชนได หากมีสารมลพิษเจือปนอยูมาก ดังนั้นการลดผลกระทบจึงควรติดต้ัง
ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพพอเพียงตอการบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน รวมทั้งจัดใหมี
บอพักน้ําที่ผานการบําบัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําและนําน้ํากลับไปใชในโรงงานได
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นอกจากผลกระทบตางๆ ที่กลาวมาแลว ยังมีในดานภูมิทัศนที่เสียไปจากการใชพื้นที่หนาเหมือง
ทําใหพื้นที่ขาดความสวยงาม และไมสามารถนําไปทําประโยชนได ซึ่งอาจจะแกปญหาโดยการปลูกตนไม
เพื่อชวยบดบังทัศนียภาพหรืออาจพัฒนาเปนแหลงน้ําหรือแหลงทองเที่ยวตอไป

กรอบที่ 5.1  ตัวอยางการกําจัดฝุนในเหมืองหินประเทศสหรัฐอเมริกา

เหมืองหินนี้ต้ังอยูในเมือง Lemont มลรัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะของ
เหมืองแยกสวนกันอยูคนละฝงถนนระหวางหนาเหมืองหินกับโรงโมหิน โดยมีถนนหลวงตัดผานกลาง เสน
ทางรถวิ่งภายในเหมืองจะถูกกําหนดไวชัดเจนแนนอน สําหรับรถบรรทุกที่เขามาตักหินจากกองหินที่ได
จากการระเบิด เพื่อนําไปบดยอยในโรงโมหิน และสําหรับรถบรรทุกที่บรรทุกหินที่บดยอยแลวเพื่อนํามา
กองไวที่กองหินตางๆ ตามคุณภาพและขนาดของหิน

ภายในเหมืองหินจะมีรถบรรทุกน้ําวิ่งตามเสนทางลําเลียงภายในเหมือง เพื่อพรมน้ําลงบนพื้น
ถนน โดยรอบบริเวณมีการปลูกตนไมเปนแนวเปรียบเสมือนแนวรั้วกั้นโดยรอบเหมือง ในเขตที่ติดกับพื้นที่
วางเปลา สวนบริเวณที่ติดกับถนนหลวงหรือใกลแหลงชุมชนท่ีอยูอาศัยจะมีการสรางเนินดินสูง โดยนําเศษ
ดินเศษหินที่ไดจากการระเบิดเหมืองมาสรางเปนเนินพรอมปลูกพืชคลุมดิน บนเนินดินยังมีการปลูกตนไม
ยืนตนบนยอดดวย ซึ่งการจัดทําเนินเขาที่มีตนไมปกคลุมนั้นเปนกฏหมายบังคับของทางราชการ เพื่อให
บดบังทัศนียภาพที่ไมดี และยังชวยเพิ่มความรมรื่นแกพื้นที่อีกดวย

ในสวนของโรงโมหิน มีการติดต้ังหัวฉีดน้ําในทุกเครื่องโมและบริเวณยุงรับหิน (Feed Hopper)  
ดังนั้นหินที่ผานเขาไปสูอุปกรณบดยอยจึงคอนขางเปยกชื้น รวมถึงหินที่ไดจากการยอยแลวสงมาตาม
สายพานลําเลียงก็เชนกัน จึงทําใหไมมีฝุนละอองฟุงกระจายมากนัก นอกเหนือจากการฉีดน้ําแลว ใน
โรงโมหินยังไดมีการติดต้ังระบบกําจัดฝุนดวยถุงกรอง โดยติดต้ังอยูในบริเวณใกลๆ กับอุปกรณยอยหิน 
และจะมีทอตอออกจากระบบดูดฝุนไปยังอุปกรณยอยหิน เพื่อดูดฝุนที่ฟุงกระจายเก็บไวในถุงกรอง และจะ
มีการนําไปทิ้งตอไป

ดานเสนทางลําเลียงขนสงภายในโรงโมหิน พบวามีฝุนสะสมตัวอยูคอนขางนอย และในโรงโมหิน
นี้มีการใชรถดูดฝุนซึ่งเปนระบบสูญญากาศเชนกัน ดูดฝุนจากถนนขึ้นไปเก็บไวในถุงเก็บฝุน โดยที่รถดูด
ฝุนจะมีหัวฉีดน้ําเพื่อสเปรยน้ําลงบนพื้นกอนที่จะมีการกวาดและดูดฝุน ซึ่งรถดูดฝุนดังกลาวยังสามารถ
ออกไปดูดฝุนบนถนนทางหลวงที่ตอออกมาจากโรงโมหินอีกดวย และบนถนนทางหลวงนอกจากจะมีการ
ดูดฝุนแลว ยังทําการฉีดน้ําลางถนนในบริเวณนั้นอีกวันละ 2 ครั้ง เชาและเย็น รวมถึงรถบรรทุกทุกคันที่
ออกจากโรงโมหินหรือเหมืองหินไปสูถนนสาธารณะตองมีการฉีดน้ําลางลอ เพื่อกําจัดฝุนที่ติดอยูกับลอไม
ใหฟุงกระจายได

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 2542
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กรอบที่ 5.2  ตัวอยางการกําจัดฝุนในเหมืองหินประเทศออสเตรเลีย

ตัวอยางการทําเหมืองหินปูนของ Marulan South ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปนสวนของบริษัท
Blue Circle Southern Cement ต้ังอยูบริเวณขอบของแมน้ํา Shoalhaven River ติดกับอุทยานแหงชาติ
Morton National Park หางจากเมืองซิดนีย (Sydney) ไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 380 กิโลเมตร 
โดยบริษัทไดดําเนินการผลิตหินปูนใหกับโรงงานซีเมนตที่ Berrima และMaldon เชนเดียวกับโรงงานเหล็ก 
BHP ที่ Port Kembla มีอัตราการผลิตประมาณ 3 ลานตันตอป นับเปนเหมืองที่เกาแกแหงหนึ่งที่ยังคง
ดําเนินการอยูต้ังแตกอต้ังในป ค.ศ. 1929

กิจกรรมของเหมืองเริ่มต้ังแตการเจาะระเบิดหินแบบเปดหนาเหมือง (opencut mine) และลําเลียง
หินเขาสูโรงบดยอยที่ประกอบดวยเครื่องบด (crusher) 3 ระดับโดยมีสายพานลําเลียง (conveyor) 
ขนถายหินบดจากเครื่องบดลําดับแรกสูลําดับสองและสามตามลําดับ ซึ่งการบดยอยและขนถายหินนี้เปน
สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดฝุน ดังนั้นทางเหมืองจึงไดติดต้ังเครื่องดักฝุน (bayhouses) เขากับเครื่องบดหิน
ลําดับหนึ่งและสองเพื่อลดปริมาณฝุนที่จะฟุงกระจายสูบรรยากาศโดยตรง เครื่องดักฝุนทั้ง 2 ตัวมีถังที่
สามารถบรรจุฝุนจากการบดหินปูนไดถึง 6 ตัน ฝุนที่เก็บไดจะถูกปลอยกักใหตกนอนกนกอนปลอยลงสู
สายพานลําเลียงเปนครั้งคราวโดยการควบคุมอัตโนมัติของรางลิ้นแบบหมุน (rotary valve and chute) 
เขาสูระบบการผลิตตอไป อยางไรก็ตามฝุนละเอียดที่มีปริมาณมากอาจกลับเขาสูอากาศไดอีกครั้งโดย
เฉพาะบริเวณจุดสิ้นสุดหรือจุดเปลี่ยนของตัวสายพานลําเลียง ซึ่งวัสดุจะถูกเขยาใหฟุงโดยการสั่นสะเทือน
ของสายพานลําเลียงในบริเวณดังกลาว

โดยฝุนเหลานี้จะตกลงบนพื้นโรงงานหรือเกาะตามเครื่องจักร ซึ่งจะตองทําความสะอาดเปน
ประจํา และบางสวนอาจแพรออกสูบรรยากาศ ฝุนละเอียดเหลานี้จัดวาเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน

ดังนั้น ระบบการผลิตที่สะอาดกวาไดริเริ่มที่ Blue Circle อยางงายๆโดยการติดต้ังรางลิ้นแบบ
หมุนตัวที่ 2 เขากับถังบรรจุฝุนในเครื่องดักฝุนละเอียดจากเครื่องบดยอยหินตัวที่ 1 และ 2 ซึ่งรางตัวนี้ตอ
เขากับกระสอบขนาดใหญบรรจุไดเปนตัน ระบบนี้สามารถดักฝุนละเอียดและกําจัดฝุนละเอียดจากกระบวน
การเกาไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ในปจจุบันผลผลิตจากกระบวนการดักฝุนละเอียดสามารถเปนปุยเพื่อ
การเกษตรไดอีกดวย

บริษัทไดรายงานวาผลดีของการใชเครื่องดักฝุนแบบนี้นอกจากจะลดปริมาณฝุนแลวยังสงผลถึง
การทําความสะอาดโรงงานที่นอยลงและผลิตภัณทฝุนละเอียดสามารถจําหนายเปนปุยเพื่อการเกษตรที่ทํา
รายไดถึงประมาณ 25,000 เหรียญตอป โดยคาใชจายในการพัฒนาระบบนี้เพียง 3,500 เหรียญ 
ซึ่งสามารถคืนทุนไดในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน

ที่มา: อางอิงจาก http://www.p2pays.org (30 June 2007)

http://www.p2pays.org/
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กรอบที่ 5.3  สถานภาพการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศอินเดีย

จากรายงานสถานภาพของ Centre of Mining, Environment, Plant Engineering and 
Operation ของประเทศอินเดีย (31 ธันวาคม 2549) รายงานวาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในประเทศใหญเปน
อันดับสองของโลก ประกอบดวยโรงงานผลิตปูนซีเมนตขนาดใหญ 130 โรงและขนาดเล็กอีก 206 โรง มี
กําลังการผลิตรวมตลอดป พ.ศ. 2549-2550 ประมาณ 180 และ162 ลานตันตามลําดับ การพัฒนาระบบ
การผลิตใหทันสมัยมีมาอยางตอเนื่องและนับวาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของประเทศไดรับการยกยองระดับ
โลกในแงของคุณภาพมาตรฐาน การใชพลังงานและเชื้อเพลิง มาตรฐานสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีทันสมัย
และกําลังการผลิต โดยทิศทางการพัฒนากิจกรรมและกระบวนการผลิตใหทันสมัย สรุปไปดังนี้

การทําเหมือง อุตสาหกรรมปูนซีเมนตจะตองพัฒนาการสํารวจแหลงวัตถุดิบ การวางแผน
ทําเหมืองอยางเปนระบบ โดยระบบคอมพิวเตอรจะถูกนําเขามาชวยในการจัดการเพื่อความแมนยําและลด
ความผิดพลาด ต้ังแตการวางแผนทําเหมืองตามสมบัติของวัตถุดิบ กําหนดการเก็บวัสดุเพื่อรอการผสม
วัตถุดิบกอนเขากระบวนการผลิต

การบดยอย เครื่องบดหินแบบเคลื่อนยายได (mobile crusher) เริ่มมีการนําเขามาใชในโรงงาน
ผลิตปูนซีเมนตใหมๆ สามารถบดยอยหินปูนบริเวณหนาเหมืองเปนการลดระยะของสายพานลําเลียงหิน 
สามารถลดปญหาเรื่องฝุนฟุงกระจายในบริเวณโรงงานไดสวนหนึ่ง

การบดละเอียด เครื่องบดละเอียดแบบ Vertical Roller Mills (VRM) สามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟาไดถึง 20-30% เปรียบเทียบกับเครื่องบดแบบ Ball Mill ใหความแหงสูงกวาสามารถรับหินที่มีขนาด
ใหญกวา ดังนั้น จึงสามารถใชรวมกับเครื่องบดยอยหินตัวเดียวไมตองมีเครื่องบดยอยหินตัวที่ 2 สําหรับ
ลดขนาดหินกอนเขาเครื่องบดละเอียด

เครื่องบดละเอียดแบบ High Pressure Grinding Rolls (HPGR) ไดมีการพัฒนาใชอยาง
กวางขวางในอุตสาหกรรมซีเมนตของอินเดีย สามารถเพิ่มอัตราการบดละเอียดถึง 200% ประหยัด
พลังงาน 30-40% เทียบกับ Ball Mill

นอกจากนี้การพัฒนาเครื่องแยกขนาดและการบดละเอียดรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตซีเมนตกําลัง
พัฒนาอยางตอเนื่องในอุตสาหกรรมซีเมนตในประเทศอินเดียเพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและประหยัดพลังงาน

ที่มา: Centre of Mining, Environment, Plant Engineering and Operation, India (2006)
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กรอบที่ 5.4  ตัวอยางการทําเหมืองผลิตหินปูนแนวใหมในประเทศไทย

การทําเหมืองแนวใหมที่บริษัทปูนซีเมนตไทย(ลําปาง) จํากัด นํามาใชในการผลิตหินปูนโดยการ
พัฒนาวิธีการทําเหมืองแบบ Semi Open Cut Mining แหงแรกของประเทศไดดําเนินการพัฒนา
หนาเหมืองจากดานในของภูเขาจึงมิไดทําลายสภาพแวดลอมของปาดานนอกขอบเหมือง ซึ่งสามารถใช
เปนที่ดักฝุนจากการระเบิดหนาเหมืองไมใหฟุงกระจายออกสูภายนอกเหมือง พรอมกับบดบังเสียงจาก
กิจกรรมเหมือง ไมใหรบกวนสภาวะแวดลอมภายนอก และขอบเหมืองที่เปนเขาสูงกวาบอเหมืองจึงไม
สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่เปลี่ยนไปในขณะดําเนินกิจการเหมือง นับวาเปนวิธีการทําเหมืองหินปูน
แนวใหมที่สามารถลดผลกระทบดานฝุนละออง เสียง และทัศนียภาพไดเปนอยางมาก นอกจากนี้แผนการ
ปรับปรุงและฟนฟูสภาพหลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจการเปนไปไดงาย และกอใหเกิดประสิทธิภาพการใช
ประโยชนที่ดิน เชน ปลูกปาตามบริเวณพื้นที่เหมืองเพื่อคืนสภาพและพัฒนาความสมบูรณของผืนปา หรือ
พัฒนาพื้นที่บอเหมืองเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญเพื่อการเกษตร ประมง สถานที่พักผอนทองเที่ยวของ
ชุมชน

บริษัทใชเทคโนโลยีระบบกําจัดฝุนดวยไฟฟาสถิตยที่สามารถกําจัดฝุนไดถึงรอยละ 99.97
สามารถกําหนดคาการปลอยฝุน (Emission Specification) ไมเกิน 50 มิลลิกรัม/Nm3 ประกอบกับการใช
ระบบถุงกรองฝุน (Bag Filter) ชวยดักฝุนในระบบลําเลียงวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังไดใชเทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมโดย
เฉพาะดานคุณภาพน้ํา และคุณภาพอากาศ รวมทั้งดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อฟนฟูสภาพแวดลอม
ในสังคมรอบขาง พรอมกับสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมของประชาชนในชุมชนรอบขางจนไดรับ
รางวัลและการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพอยางตอเนื่อง

ที่มา: บริษัทปูนซีเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด, 2548
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5.2 การฟนฟูพื้นที่จากการใชทรัพยากรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต

การทําเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตนั้น จัดเปนกิจกรรมที่มีผลกระทบตอโดยตรงตอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจะมีผลกระทบมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน สภาพธรรมชาติ
ของเหมือง ลักษณะที่ต้ังของเหมือง ลักษณะธรณีวิทยา วิธีการทําเหมือง เทคโนโลยีในการทําเหมือง

เหมืองหินปูน จัดอยูในประเภทการทําเหมืองบนดิน (Surface Mining) ในลักษณะเหมืองหาบซึ่ง
ทํากันแพรหลายมากที่สุดในประเทศไทย วิธีการทําเหมืองลักษณะนี้ทําใหเกิดการทําลายสภาพภูมิประเทศ
เปนบริเวณกวาง ทั้งในสวนที่เปนภูเขาหรือบริเวณหนาดิน ซึ่งเมื่อหยุดการทําเหมืองแลว จึงมักปรากฏ
สภาพภูมิประเทศที่เปนเวาแหวง เปนหลุมบอขนาดใหญ และในอดีตที่ผานมามักประสบปญหาเรื่องการ 
ฟนฟูพื้นที่เหมืองหินปูนเดิม สวนใหญมักถูกทิ้งรางไวโดยขาดการจัดการฟนฟูที่เหมาะสม และผูประกอบ
การเองก็อาจละเลยหรือขาดความรูความเขาใจในการจัดการพื้นที่ สงผลใหพื้นที่เกิดการเสื่อมโทรม
พังทลาย กลายเปนพื้นที่เสี่ยง และอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขางเคียง เชน ทรัพยากรน้ํา ปาไม  
พื้นดินและชุมชนในบริเวณรอบๆ

กรอบที่ 5.5  เปรียบเทียบขอดี ขอเสียในการทําเหมืองหินปูนแบบ Semi Open Cut แบบใหม กับ
                     Open Cut แบบเดิม

1) การทําเหมืองแบบ Semi Open Cut สามารถออกแบบใหแนวภูเขารอบนอกบดบังภูมิทัศนที่
เปลี่ยนไปขณะทําเหมือง สําหรับการทําเหมือง Open Cut แบบเกาจะเห็นหนาเหมืองและทัศนียภาพที่ไม
สวยงาม ทั้งระหวางชวงดําเนินงานและหลังจากเหมืองเสร็จสิ้นแลว

2) แนวขอบเหมืองที่เปนภูเขาโดยรอบของการทําเหมืองแบบ Semi Open Cut จึงเปนแนว
ปองกันการฟุงกระจายของฝุน และเสียงที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน ขณะที่การทําเหมือง Open Cut 
แบบเดิมมีดานเปด ทําใหฝุนและเสียงสามารถสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมไดโดยตรง

3) การวางแผนฟนฟูสภาพพื้นที่หลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานสามารถกระทําไดดีและมีประสิทธิ-
ภาพสูงกวาในกรณีของการทําเหมือง Semi Open Cut เนื่องจากภูมิประเทศที่เหลืออยูโดยรอบสามารถ
ปรับแตงภูมิทัศนใหกลมกลืนกับธรรมชาติรอบขาง หรือการใชประโยชนดานตางๆ เชน แองน้ําสํารอง หรือ
พื้นที่สันทนาการ

4) การทําเหมืองแบบ Semi Open Cut จะตองสูญเสียพื้นที่ใชประโยชนหินปูนเปนปริมาณมาก 
เนื่องจากตองกันเปนแนวเขาโดยรอบพื้นที่ทําเหมือง

5) การวางแผนการทําเหมืองและการขนสงหินเขาสูโรงงานจากการทําเหมืองแบบ Semi Open 
Cut อาจมีความยุงยากมากกวา เนื่องจากการระเบิดหินจะตองเคลื่อนยายอยูตลอดเวลาตามแนวเขาเพื่อ
ปรับสภาพความชันของพื้นที่เหมืองโดยรอบ จึงจําเปนตองมีการสํารวจคุณภาพชั้นหินอยางละเอียด เพื่อ
การวางแผนทําเหมืองและเสนทางขนสง โดยไมสงผลกระทบตอคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบที่ปอนเขาสู
โรงงานอยางตอเนื่อง



บทที่ 5  แนวทางการทําเหมืองแรที่สงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมนอยที่สุด 257

ดังนั้น การใชพื้นที่ในการทําเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต จึงควรมีการวางแผนตั้งแต
เบื้องตน เมื่อเริ่มดําเนินการเปดเหมือง เพื่อการใชพื้นที่เหมืองใหเกิดประโยชนสูงสุด และงายตอการ
ปรับปรุงพื้นที่หลังการทําเหมืองแลว และหลังจากใชทรัพยากรหมดไปแลวควรมีการปรับปรุงพื้นที่ใหกลับ
มามีสภาพใกลเคียงสภาพเดิมที่สุด โดยขั้นตอนการฟนฟูตางๆ อาจทําไดดังนี้ (สํานักบริหารและฟนฟู
สิ่งแวดลอม, 2548ก.)

5.2.1 ขอกําหนดในการจัดทําแผนการฟนฟูพื้นที่เหมืองแร

ในการจัดทําแผนการฟนฟูพื้นที่ทําเหมืองโดยทั่วไป ควรกําหนดใหมีสิ่งตอไปนี้

(1) กําหนดจุดประสงคหรือเปาหมายในการฟนฟูใหชัดเจน วาควรจะใชพื้นที่ในโครงการอยางไร 
ในอนาคตเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองแลว โดยสวนมากแลวเปาหมายในการฟนฟูมักพยายามที่จะทําใหเกิด
ประโยชน และนําพื้นที่กลับมาใชใหใกลเคียงกับการใชพื้นที่กอนมีโครงการมากที่สุด

(2) กําหนดตัวบุคคลเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการฟนฟู ซึ่งควรเปนบุคคลที่มีตําแหนงที่สามารถ
สั่งการในการดําเนินการทําเหมืองได และควรกําหนดบุคลากรสนับสนุนใหพอเพียงในการดําเนินการฟนฟู 
โดยกําหนดใหมีการฟนฟูต้ังแตเริ่มดําเนินการทําเหมือง ตลอดอายุของการทําเหมือง เพื่อใหไดผลตาม 
เปาหมายที่ไดกําหนดไว

(3) กําหนดใหมีงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียง เพื่อใหการดําเนินการฟนฟูเกิดความ ตอเนื่อง
และไดผลดี ตลอดอายุของการทําเหมืองและหลังจากสิ้นสุดการทําเหมืองแลว

5.2.2 การจําแนกพื้นที่ฟนฟู

การจําแนกพื้นที่ฟนฟูหลังจากการทําเหมืองแร มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแผนเฉพาะในการ 
ออกแบบฟนฟูใหสอดคลองกับลักษณะของแตละพื้นที่ โดยทั่วไปนั้นมีแนวทางที่ควรใช (สํานักบริหารและ 
ฟนฟูสิ่งแวดลอม, 2548ข.) ดังนี้

(1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลแผนผังการทําเหมือง การออกแบบเหมือง การทําเหมือง บอเหมือง 
และการใชประโยชนอื่น ๆ ภายในเขตพื้นที่ทําเหมือง

(2) สํารวจสภาพพื้นที่จริง เพื่อใหทราบถึงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ขอบเขต และระดับของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทําเหมืองในแตละกิจกรรม

(3) จากขอมูลดังกลาวขางตน จึงควรจําแนกพื้นที่อยางกวางตามกิจกรรมหลักในการทําเหมืองที่
ผานมาเปนสวน ๆ ไดแก

− พื้นที่ระเบิดหิน หรือบอเหมือง

− พื้นที่ทิ้งดินนอกบอเหมืองและในบอเหมือง

− พื้นที่โรงโมหิน พื้นที่ใชกองหินวัตถุดิบ



258 รายงานฉบับสมบูรณ  “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

− พื้นที่กักเก็บน้ําทิ้ง บอพักน้ําทิ้งจากการแตงแร ลางแร และจากการระบายน้ํา

− พื้นที่อื่นๆ เชน พื้นที่โลงและที่วาง พื้นที่แหลงน้ํา และพื้นที่ชุมน้ํา

(4) วิเคราะหพื้นที่เพื่อจําแนกพื้นที่ที่ตองดูแลเปนพิเศษ และไมปลอดภัยออกจากพื้นที่ปกติ เชน 
บริเวณหนาผาเหมืองที่สูงชันที่มีลักษณะเปนอันตราย รวมทั้งกองดินหรือขอบบอเหมืองที่มีลักษณะไม
เสถียร ซึ่งพื้นที่เหลานี้ตองทําใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัยโดยเรงดวน กอนจะทําการฟนฟูดานอื่น ๆ

(5) วิเคราะหศักยภาพการใชประโยชนของพื้นที่ที่ไดจําแนก กําหนดขั้นตอนและลําดับของการ 
ฟนฟูพรอมทั้งเลือกวิธีการฟนฟูใหเหมาะสม

5.2.3 วิธีการฟนฟูพื้นที่เหมืองหินปูน

ในสวนของเหมืองหินปูนซึ่งถูกใชหมดไปแลว ภูมิประเทศจะเกิดการสูญเสียสภาพไปจากเดิม 
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการฟนฟูสภาพพื้นที่ โดยเนนหนักไปที่การประยุกตวิชาการดานภูมิสถาปตยหรือการ
ปรับปรุงรูปทรงของพื้นดินมาใชในการฟนฟูพื้นที่เหมือง ใหกลับสูสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม การ 
จัดการดานภูมิทัศนจะมีสวนชวยใหการฟนฟูมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการเพิ่มศักยภาพใหกับพื้นที่  
ทําใหการใชประโยชนที่ดินกลับมามีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพแวดลอมขางเคียง โดยพื้นที่สําคัญซึ่ง
ควรมีการฟนฟู (สํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม, 2548ก. และ 2548ข.) ไดแก

1) บริเวณหนาเหมือง (Mining Faces)

การฟนฟูสภาพหนาเหมืองควรเริ่มดําเนินการกอนการทําเหมืองสิ้นสุดลง การทําเหมืองขั้น 
สุดทายสามารถทิ้งหนาเหมืองใหมีเสถียรภาพมากขึ้นและทําเหมืองในเชิงวิศวกรรมลดลง โดยการเหลือ 
พื้นที่วางที่บริเวณขอบเหมืองไวใหมากเพื่อจุดประสงคในการระเบิดเฉพาะจุด (Selective Blasting) และลด
ความลาดชันของหนาเหมือง ถามีการเตรียมการลวงหนากอนการทําเหมืองสิ้นสุดลง จะทําใหมีการสูญเสีย
ดินในปริมาณนอยมาก หนาเหมืองหินที่เปนขั้นบันไดมีศักยภาพในการฟนฟูมากกวาหนาเหมืองแบบ 
หนาผาสูง (High Wall)

วัสดุถมกลับตางๆ เชน ดิน และเศษหิน สามารถเทบนชั้นหนางาน ความหนาของวัสดุ 
ถมกลับหนา 0.5 เมตร เปนคาต่ําสุดที่ดินสามารถกักเก็บน้ําไวเพื่อการเจริญเติบโตของตนไมได แตไมควร
กองหนาเกิน 1 เมตร เนื่องจากจะเสียคาใชจายคอนขางมาก การปลูกตนไมบนวัสดุถมกลับจะลดความแข็ง
กระดางและเพิ่มความสวยงามใหกับสภาพหนาเหมือง

หนาเหมืองที่มีหนาผาสูงเปนปญหามากในการพื้นฟู โดยเฉพาะในกรณีที่มีพื้นที่วางจํากัด หรือมี
ปริมาณดินที่เหมาะสมตอการฟนฟูอยูจํากัด การฟนฟูสามารถเลือกระเบิดเฉพาะจุด เพื่อใหหินที่ระเบิดได
เทกองอยูบนหนาเหมืองที่ระดับตํ่ากวา เปนการสรางลักษณะภูมิประเทศที่ใกลเคียงธรรมชาติ เชน  
รอยเวาแหวง ระดับลดหลั่น และกองเศษหิน ทั้งนี้กองหินจะถูกปกคลุมโดยชั้นดินที่เทกองจากสวนบนสุด
ของหนาเหมืองหรือชั้นดินดานลางแลวทําการปลูกตนไมตอไป
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สภาพหนาเหมืองที่มีรอยแตกซึ่งเต็มไปดวยดินและฝุนจะมีคุณสมบัติที่เหมาะตอการยึดเกาะของ
เมล็ดพืชมากกวาหนาเหมืองที่ไมมีรอยแตก และยังชวยพยุงตนไมในขณะเจริญเติบโตอีกดวย โดยเฉพาะ
ไมยืนตนและไมพุม กรณีนี้อาจจะขัดแยงกับความตองการในการรักษาเสถียรภาพของหนาเหมือง 
โดยเฉพาะเหมืองเกาที่จะพัฒนาเปนพื้นที่สันทนาการหรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ทั้งนี้ลักษณะตามธรรมชาติ
และทิศทางการวางตัวของชั้นหินรวมทั้งการปรับสภาพชั้นหินใหเหมาะกับสภาพแวดลอมจะเปนตัวกําหนด
ลักษณะของหนาเหมือง

2) บอเหมืองที่มีน้ําขัง (Wet Excavations)

บอเหมืองที่อยูตํ่ากวาระดับน้ํา มีศักยภาพเปนแหลงกักเก็บน้ําเพื่อใชประโยชนในกรณีตางๆ เชน
บอน้ําสําหรับพัฒนาเปนแหลงสํารองน้ําใช ใชเปนพื้นที่สันทนาการ หรือเปนองคประกอบหนึ่งของพื้นที่ปา 
โดยบอเหมืองที่มีน้ําขังและพื้นที่ขางเคียงอาจปรับปรุงใหมีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายเพื่อพัฒนาเปน
พื้นที่อยูอาศัยของสัตวปา โดยการปลูกไมยืนตนและไมพุมเพื่อใหเปนที่อยูอาศัยสําหรับนกและสัตวอื่นๆ
ในพื้นที่ผิวดินที่เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของตนไม สวนที่เปนเกาะ (อาจสรางมาจากกองดิน) 
เหมาะสําหรับการอยูอาศัยของนก เนื่องจากมนุษยและสัตวอื่นเขาไปไมถึง เปนตน

จากผลกระทบดานภูมิทัศนซึ่งเกิดขึ้นจากการทําเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต การ
ปรับปรุงพื้นที่ตองพิจารณาความเหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนขางเคียงดวย ทั้งนี้วิธีที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน 
ไดแก

1) จัดปลูกตนไมในบริเวณพื้นที่เหมือง ทั้งไมยืนตนและไมคลุมดิน หรือจัดทําเปนสวนหยอม 
เพราะการปลูกตนไมจะชวยเปนฉากกั้น บดบังทัศนียภาพที่ไมนามอง เพิ่มความรมรื่นแก
พื้นที่ไดเปนอยางดี และยังอาจชวยใหสัตวปาไดมาอยูอาศัย

2) ปรับปรุงสถานที่ที่เปนบอเหมือง ใหเปนสถานที่กักเก็บน้ํา อาจใชเพื่อการอุปโภคหรือเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

3) ปรับปรุงพื้นที่ใหเปนสวนสาธารณะหรือสถานที่ตากอากาศ (Resort) เพื่อการทองเที่ยวและ 
พักผอนหยอนใจ

3) กองดินนอกบอเหมือง

แมวาการดําเนินการเหมืองหินปูนจะมีปริมาณดินทิ้งไมมากนักแตไมควรละเลยปญหาเหลานี้ 
กองดินนอกบอเหมืองมักประกอบดวยวัสดุจําพวกดิน-หินที่ถูกขุดออกในระหวางการดําเนินการทําเหมือง 
สวนมากอยูสวนบนของชั้นแร เรียกวา ชั้นเปลือกดิน ซึ่งในกระบวนการทําเหมืองโดยเฉพาะในชวงแรกมัก
มีการขนวัสดุนี้ออกไปกองไวนอกบอเหมือง โดยการทําเหมืองในอุดมคติจะใชวิธีการขุดแลวถมกลับโดย
การเดินหนาเหมืองขุดดินแลวถมกลับไปในบอเหมืองดานหลัง แตถาไมสามารถกระทําไดและจําเปนตองมี
การกองดินไวนอกบอเหมืองควรออกแบบดําเนินการดังนี้



260 รายงานฉบับสมบูรณ  “โครงการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต”

1) คํานวณปริมาณดินทั้งหมดที่จะตองขนออกมาทิ้งนอกบอเหมือง

2) กําหนดตําแหนง ออกแบบรูปรางลักษณะและขนาดของกองดินรวมทั้งปริมาณของดินที่จะใช
ในแตละกองตั้งแตเริ่มวางแผนการทําเหมือง พรอมทั้งวางแผนการฟนฟูไปพรอมกัน

3) ออกแบบกองดินทั้งในดานความสูง ความลาดชัน การบดอัด ฯลฯ ใหมีเสถียรภาพและ
เหมาะสมเพื่อรองรับการฟนฟูโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยทั่วไปมักกําหนดใหความลาด
ชันของกองดินอยูในชวงประมาณ 12-20 องศา สิ่งที่ควรพิจารณาในเบื้องตน เมื่อจะทําการทิ้ง
ดินนอกบอเหมืองในแงเสถียรภาพ ไดแก

- ชนิดของวัสดุที่จะนํามากอง รวมทั้งคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุที่แตกตางกัน ยอมมี
ผลตอเสถียรภาพของกองดินแตกตางกันและอาจจะทําใหตองดําเนินวิธีการสรางกองดินที่
แตกตางกัน

- คุณสมบัติของวัสดุ ลักษณะพื้นที่รองรับ และปริมาณเปลือกดิน มักมีผลตอการควบคุม
ระบบการไหลของน้ําดานบนและรอบๆ กองดิน ซึ่งมีผลตอเสถียรภาพของกองดินเชนกัน

- การเททิ้งดิน การบดอัด การคัดเลือกวัสดุที่ถูกตองตามมาตรฐานที่ออกแบบ จะชวยทําให
กองดินมีเสถียรภาพตามที่ไดออกแบบไว และไมเกิดปญหาเมื่อทําการฟนฟูตอไป

4) วางแผนการขุดและขนดิน เททิ้งดินและบดอัดดินใหสอดคลองกับการออกแบบกองดินที่ได
กําหนดไว

5) สามารถใชกองดินเปนแนวปดบังความไมเรียบรอยขณะดําเนินการขุดดินบริเวณบอเหมืองได 
แตอยางไรก็ตามตัวกองดินเองอาจจะกอใหเกิดภาพไมนาดู ดังนั้น การฟนฟูกองดินดวยการปลูกพืชควร
ดําเนินการในระยะเริ่มแรกของการทิ้งดิน โดยการปลูกพืชบริเวณขอบนอกของกองดินกอน ดังนี้

- ในแตละชั้น ควรทิ้งดินบริเวณที่จะเปนสวนปลายสุดและเปนดานหนาของกองดินกอนเกลี่ย
และปรับแตงดิน รวมทั้งความชันตามแบบทีไดกําหนดไว

- ปูดวยหนาดิน โดยปลูกพืชบริเวณขอบนอกดานหนาของกองดิน และทิ้งดินมาทางดานหลัง
แบบตอเนื่อง พรอมทั้งปลูกพืชบริเวณขอบนอกของกองดินตอเนื่องจากดานหนา

- เมื่อเสร็จสิ้นการทิ้งดินในชั้นแรกและจะเริ่มทิ้งดินในชั้นที่สอง ก็ใหเริ่มตนเชนเดียวกับการทิ้ง
ดินในชั้นแรก คือทิ้งดินดานหนาและปลูกพืชบริเวณขอบนอกดานหนาของกองดินกอนและ
ถอยหลังมา

6) ควบคุมและจัดการระบบการไหลของน้ําบนกองดิน และดําเนินการปองกันการกัดเซาะ
(erosion) ที่ผิวดินดวยวิธีการที่เหมาะสม แมวาการปลูกพืชจะชวยทําใหเกิดการยึดดิน แตถาไมควบคุม
ระบบน้ําและปองกันการกัดเซาะดังกลาวก็อาจทําใหกองดินไมมีเสถียรภาพได

7) การควบคุมระบบการไหลของน้ํา ทําไดโดยวางแผนจัดการใหมีระบบระบายน้ําที่เหมาะสม
ทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง รวมทั้งใหมีที่ดักตะกอนตรงสวนฐานของกองดิน
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5.3 แนวทางปฏิบัติและแผนการฟนฟูพื้นที่ทําเหมือง

การวางแผนฟนฟูพื้นที่ทําเหมืองแรเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะมีผลทําใหการฟนฟูประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการฟนฟูที่ดีในชวงกอนการทําเหมือง จะชวยปองกันหรือ
ลดผลกระทบอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอมไดในขณะที่ทําเหมือง และทําใหสามารถใชเครื่องมือในการทํา
เหมืองไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดคาใชจายโดยรวมได ฉะนั้นการวางแผนการฟนฟูจึงควรเปน
สวนหนึ่งของการวางแผนในการทําเหมืองดวย (สํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม, 2548ก.)

แนวทางปฏิบัติในแผนการทําเหมืองหินปูนเพื่อใหการฟนฟูดําเนินไปอยางไดผลดี ไดแก

1. เตรียมเสนอแผนการฟนฟูกอนการทําเหมือง และในแผนการฟนฟูนั้นควรใหมีการดําเนินการ
ฟนฟูต้ังแตเริ่มกระบวนการทําเหมือง ซึ่งหมายความวาระยะเวลาในการฟนฟูจะเทากับอายุของการ
ทําเหมือง

2. ดําเนินการทําเหมืองและฟนฟูบนพื้นฐานของความปลอดภัย ไดแก

1) ออกแบบและขุดบอเหมืองหรืออุโมงคและปลองเหมืองใหอยูในสภาพที่ปลอดภยั ทั้งใน
ขณะทําเหมืองและในระยะยาวเมื่อสิ้นสุดการทําเหมือง

2) ดําเนินการถมกลับ โดยวิธีการที่ถูกตองตามมาตรฐานความปลอดภัย

3) ออกแบบกองดินใหมีเสถียรภาพ โดยการวิเคราะหทั้งความสูงและความชันที่ปลอดภัย
สําหรับวัสดุนั้นๆ และใหเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืช นอกจากนั้นควรถมกลับให
ถูกวิธีและมีการระบายน้ําที่ถูกตอง

4) หาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดการกัดเซาะจากลมและน้ําบนกองดินและขอบบอเหมือง

3. ตรวจสอบลักษณะธรณีวิทยาบริเวณทําเหมือง เพื่อใหทราบถึงลําดับชั้นดิน-หิน และตรวจวัด
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุที่มีแนวโนมวาจะทําใหเกิดความเปนพิษตอสิ่งแวดลอม ซึ่งทําให
ทราบถึงบริเวณหรือจุดที่จะเปนปญหา เพื่อหาทางปองกันหรือแกไขต้ังแตชวงแรกของการทําเหมือง

4. ขุดคัดแยกหนาดิน และมีระบบการจัดการหนาดินโดยเก็บกองไวสําหรับรอปลูกพืช หรือนําไป
เก็บกองบนกองดินชั่วคราว เพื่อนําไปใชประโยชนในการฟนฟูตอไป ถาเปนไปไดควรนําหนาดินไปใช
ประโยชนทันที

5. การจัดการเรื่องน้ํา ควรวางแผนดําเนินการในการทําเหมือง ดังนี้

1) จัดการระบบระบายน้ําใหเหมาะสมทั้งบริเวณกองดิน หนาเหมือง และบริเวณที่ฟนฟู
อื่น ๆ

2) ในกรณีที่มีการยายหรือเปลี่ยนทางน้ําเดิม หรือทําใหระบบทางน้ําเปลี่ยนไป
ควรดําเนินการใหถูกตอง และดําเนินการใหกลับมาอยูในสภาพเดิมในเวลาที่เหมาะสม

3) จัดเตรียมระบบปองกันและแกไข ในกรณีที่อาจเกิดน้ําทวม
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4) ลดผลกระทบทางทัศนียภาพในระยะยาวโดยการออกแบบปรับพื้นที่ใหมีความเสถียร 
และสอดคลองกับภูมิทัศนโดยรอบ พรอมทั้งจัดเตรียมระบบน้ําใหสามารถใชงานใน
ระยะยาวได ทั้งนี้ควรกระทําตั้งแตเริ่มดําเนินการทําเหมือง

5) เมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองตองรื้อถอนเครื่องจักร อุปกรณตางๆ ที่ใชในการทําเหมืองออก
จากพื้นที่ เวนเสียแตไดมีการรับรองหรือยินยอมจากระเบียบกฎหมายหรือผูถือครองให
เก็บรักษาไวเพื่อประโยชนอื่นๆ ตอไปในอนาคต

6) ในการฟนฟูดวยการปลูกพืช ควรใชพันธุพืชที่สามารถปองกันการกัดเซาะไดดี นอก
จากนั้น ควรจัดการใหเกิดความหลากหลายของชนิดพันธุ รวมทั้งคัดเลือกพันธุพืชที่
เติบโตไดดีในทองถิ่น และเหมาะสมกับระบบนิเวศนในทองถิ่นนั้น ปองกันหรืองดเวน
การนําเอาวัชพืชและสัตวตางถิ่นเขามาในพื้นที่

7) ตรวจสอบและจัดการการฟนฟูพื้นที่ภายหลังการทําเหมืองจนพื้นที่สามารถฟนตัวและ
สามารถอยูไดดวยตัวเองอยางยั่งยืน หรือจนเปนที่ยอมรับของเจาของที่ดินหรือตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย

5.4 บทสรุป

การทําเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตนั้นจัดเปนกิจกรรมที่มีผลกระทบตอโดยตรงตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจะมีผลกระทบมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน สภาพ
ธรรมชาติของเหมือง ลักษณะที่ต้ังของเหมือง ลักษณะธรณีวิทยา วิธีการทําเหมือง เทคโนโลยีในการทํา
เหมือง อยางไรก็ตาม การทําเหมืองหินปูนในประเทศไทยสวนใหญเปนลักษณะเหมืองหาบซึ่งทําใหเกิด
การทําลายสภาพภูมิประเทศเปนบริเวณกวาง ทั้งในสวนที่เปนภูเขาหรือบริเวณหนาดิน และเมื่อหยุดการ
ทําเหมืองแลวจึงมักปรากฏสภาพภูมิประเทศที่เปนเวาแหวง เปนหลุมบอขนาดใหญ สงผลใหพื้นที่เกิดการ
เสื่อมโทรมพังทลาย กลายเปนพื้นที่เสี่ยง และอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขางเคียง

ดังนั้น ผูประกอบการจึงจําเปนที่จะตองมีแนวทางการฟนฟูพื้นที่ในการทําเหมืองหินปูนเพื่อ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ตลอดอายุการทําเหมือง เพื่อปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดทํา
แผนการฟนฟูพื้นที่ทําเหมืองจะตองกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ผูรับผิดชอบ และงบประมาณที่เพียงพอ 
และกําหนดวิธีการฟนฟูที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะทําการฟนฟู อาทิ บริเวณหนาเหมือง บอเหมืองที่มีน้ําขัง 
กองดินนอกบอเหมือง พรอมทั้งควรมีการศึกษาตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาเพื่อประเมินความเสี่ยงดาน
ผลกระทบ โดยเปาหมายของการฟนฟู คือ เพื่อการใชพื้นที่เหมืองใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมเกิดผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมและสังคม และสามารถฟนฟูพื้นที่ใหกลับมามีสภาพใกลเคียงสภาพเดิมที่สุด
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ในอุตสาหกรรมซีเมนต

6.1 ผลกระทบทางสังคมจากอุตสาหกรรมซีเมนต

แมวาอุตสาหกรรมซีเมนตเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศตางๆ โดยที่ผลิตภัณฑที่ผลิตไดจากอุตสาหกรรมนี้เปนวัตถุดิบที่สําคัญแกอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
อาทิ อุตสาหกรรมทางดานการกอสรางอาคารและโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ลวนแลวตองใชปูนซีเมนตเปน
ปจจัยสําคัญในการกอสรางและในการผลิตหรือแปรรูปใหเปนวัสดุกอสรางทั้งทางตรงและทางออม จะเห็น
ไดวา ปริมาณการใชปูนซีเมนตโดยรวมทั่วโลกในชวงเวลาที่ผานมามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่องตอไปในอนาคต ซึ่งก็หมายความวาความตองการใชสินแรตางๆ เพื่อใชใน
อุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมซีเมนตจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน และผลที่ตามมาก็คือ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรแร ตัวแรและกระบวนการผลิตจะเพิ่มมากขึ้นและอาจ
รุนแรงมากขึ้นหากไมมีแนวทางที่เปนรูปธรรมในการลด แกไข ปองกันปญหาอยางเปนระบบ

ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
ขึ้น ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาผลกระทบของ
โครงการขนาดใหญที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน แตการประเมินดังกลาวกระทําโดยฝายที่เสนอและ
สนับสนุนโครงการ มิใชประเมินโดยองคกรอิสระ นอกจากนี้ กฎหมายมิไดกําหนดชัดเจนใหมีการประเมิน
ผลกระทบทางสังคมและใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบ อยางไรก็ตามใน
เวลาตอมาป พ.ศ. 2539 รัฐบาลไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ประชาชนดวยวิธีการประชาพิจารณ แตระเบียบนี้ยังไมครอบคลุมครบถวนเพียงพอที่จะเปนการ
ประชาพิจารณที่ดีได จากการไมมีกฎหมายที่เหมาะสมรองรับทําใหศักยภาพของประชาพิจารณถูก
บั่นทอนลง

ภายใตการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม จะมีผูที่เกี่ยวของจากหลายๆ ฝาย ซึ่งมีบท
บาทและหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกันไป เชน เจาของโครงการ คณะที่ปรึกษาโครงการ เจาหนาที่
ภาครัฐที่เกี่ยวของ ประชาชนและชุมชนในเขตพื้นที่โครงการ องคการสาธารณประโยชนหรือองคกรพฒันา
เอกชน ตลอดจนผูมสีวนไดเสยีกลุมตางๆ โดยผูทีม่สีวนเกีย่วของโดยตรงมากทีส่ดุกค็อืภาคประชาชนหรือ
ครัวเรือนที่อาศัยอยูในบริเวณที่โครงการตั้งอยูหรือจะถูกต้ังขึ้น โดยทั่วไปผลกระทบที่มักคํานึงถึงในการ
ศึกษาของตางประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงผลกระทบทางสงัคมอันสืบเนื่องมาจาก การที่ประชาชนตองอพยพ
จากเขตพื้นที่โครงการ การโยกยายที่อยูอาศัยของครัวเรือน การเวนคืนที่ดิน ซึ่งอาจจะสรางผลกระทบตอ
ชุมชนและบุคคลในรูปแบบตางๆ
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6.1.1 ผลกระทบทางสังคม

1) ปญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซีเมนตซึ่งครอบคลุมถึงการทําเหมืองแร

การอนุญาตใหนําทรัพยากรแรออกมาใชดวยวิธีการตาง ๆ เชน การระเบิดหิน เปนตน ไดกอให
เกิดปญหาซึ่งมีผูรองเรียน ทั้งตอทางหนวยงานราชการ ทางสื่อมวลชน และจากการสัมมนาที่จัดขึ้น 
ตัวอยางของการรองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบ (ดูเพิ่มเติมในกรอบที่ 6.1 และ 6.2) อาทิเชน

- ระเบิดหิน นอกเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต

- ปญหาฝุนละอองจากกระบวนการผลิตของการทําเหมืองหินและโรงโมหิน ซึ่งมีสวนทําใหเกิดฝุน
รบกวนชาวบานในชุมชน ตัวอยางเชน ปญหาคุณภาพอากาศที่เกิดจากฝุนขนาดเล็กเริ่มมีความ
รุนแรงมากขึ้น เชน บริเวณอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ซึ่งเปนที่ต้ังของอุตสาหกรรมโมบด 
และยอยหินและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต

- มีการระเบิดหิน โมหิน และดูดทรายในเวลากลางคืน กอใหเกิดเสียงดังรบกวนการพักผอนหลับ
นอนของประชาชนในบริเวณใกลเคียง

- ปญหามลพิษทางเสียง เชน บริเวณหนาพระลาน จ.สระบุรี มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีคาอยู
ในชวง 54.0-90.5 เดซิเบล

- ผลของการขนยาย หิน แร และทราย ออกจากพื้นที่ไปสูแหลงเก็บกอใหเกิดปญหาทางออม
หลายประการ เชน รถบรรทุกมีน้ําหนักมากเกินเกณฑจึงทําใหถนนชํารุดเร็วกวาเวลาอันควร 
การขบัรถเร็วผานชุมชนกอใหเกิดฝุน มีหิน แร และทรายตกลงบนถนน

- ไมมีการบูรณะฟนฟูเหมืองแรที่หมดสัมปทานแลวใหใชประโยชนได เชน เหมืองลิกไนท

ปญหาดังกลาวลวนแลวเปนผลกระทบทางสังคม ซึ่งมีผลตอการอยูดีมีสุขของประชาชนและชุมชน
ในแงมุมตาง ๆ เชน ความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ สิ่งแวดลอม การเขาถึงบริการสาธารณะรูปแบบ
ตางๆ ตลอดจนทัศนียภาพรอบบริเวณใกลเคียง เปนตน
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1 )กรอบที่ 6.1  สถานภาพทรัพยากรธรณีและปญหาจากการทําเหมืองหินในจังหวัดกาญจนบุรี

สถานภาพทั่วไป
แหลงแรในจังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญพบบริเวณดานตะวันตกและตอนกลางของจังหวัด โดย

แหลงแรที่สําคัญ ไดแก แหลงแรตะกั่ว-สังกะสี รัตนชาติ เฟลดสปาร ดินขาว โดโลไมต หินปูนและหิน
เพื่อการกอสรางอื่นๆ

ประทานบัตรการทําเหมืองแรในจังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวน 73 แปลง รวม 16 ชนิดแร แบง
ตามกลุมการใชประโยชนแรได 5 กลุม คือ กลุมแรโลหะพื้นฐาน รัตนชาติ อุตสาหกรรมเซรามิกส
อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมเคมีและอื่นๆ

ปญหาจากเหมืองหิน
กลุมเหมืองหินบริเวณตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีไดสรางความเดือดรอน

แกประชากรและหนวยงานราชการบริเวณดังกลาว เนื่องจากฝุนละอองและแรงสั่นสะเทือนจากการ
ระเบิดหิน โดยกลุมเหมืองดังกลาวมีจํานวน 6 ราย

จังหวัดกาญจนบุรีไดมีคําสั่งใหผูประกอบการทั้ง 6 รายที่มีสวนสรางผลกระทบนี้ ตองหยุด
กิจการเพื่อปรับปรุงแกไขระบบกําจัดฝุนละอองที่เกิดจากการทําเหมืองแรและโรงโมหิน ตัวอยางเชน
กําหนดใหหางหุนสวนจํากัดศิลาเขานอย ผูถือประทานบัตรที่ 19589/12775 หยุดการทําเหมืองในสวน
ของพื้นที่บริเวณดานหนาซึ่งติดแนวถนน รวมทั้งดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแกไขวิธีการทํา
เหมืองหรือแผนผังโครงการทําเหมือง ตอมาสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีไดอนุญาตให
ผูประกอบการทุกรายเปดการทําเหมืองไดตอไปเนื่องจากไดปฏิบัติตามคําสั่งของทางราชการแลว และ
สํานักงานฯ ยังแจงประสานการปฏิบัติใหสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองกาญจนบุรีทราบเพื่อดําเนินคดี
ตามกฎหมายทันทีกรณีมีผูฝาฝนทําเหมืองในพื้นที่บริเวณดานหนาซึ่งติดแนวถนน

ขอมูลประทานบัตรกลุมแรเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางและปริมาณสํารองแรในจังหวัดกาญจนบุรี

จํานวนประทานบัตร*
ชนิดแร

เปดทําการ หยุดทําการ
ปริมาณสํารองเบื้องตน

(เมตริกตัน)**
กลุมแรเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง
โดโลไมต 10 0 81,118,739
หินประดับชนิดแกรนิต 3 0 46,539,467
หินปูนเพื่อทําปูนขาว 0 1 3,317,022
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 2 0 25,000,000
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต 0 3 58,161,012

หินออน 4 1 73,923,533

 ที่มา: * ศูนยสารสนเทศทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี และสํานักเหมืองแรและประทานบัตร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ณ ธันวาคม 2546

         ** คณะทํางานสํารวจและประเมนิปรมิาณทรพัยากรแร สํานกัทรพัยากรแร กรมทรพัยากรธรณี   
 เมษายน 2546
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กรอบที่ 6.2  สถานภาพทรัพยากรธรณีและปญหาจากการทําเหมืองหินในจังหวัดสระบุรี

สถานภาพทั่วไป

จังหวัดสระบรุ ี เปนแหลงของหนิปูนและหนิออนทีส่ําคญัทีส่ดุแหงหนึง่ของไทย โดยมกีารผลติ
หนิปูนทัง้ในลกัษณะหนิกอสรางโดยตรงและผลติปูนซเีมนต หนิดนิดาน ตลอดจนการขดุเจาะดนิลกูรงั เพือ่
กจิการถมทีแ่ละกอสรางตางๆ จากสถติิของสํานกังานอตุสาหกรรมจงัหวัดสระบรุใีนป พ.ศ. 2547 จงัหวัด
สระบรุ ีมเีหมอืงแรทีม่สีมัปทาน และเปดทาํการแลว 78 แหง จาํนวน 144 แหลง คนงาน 1,096 คน หยดุทาํ
การเหมือง 22 ราย จาํนวน 36 แหลง และมรีายไดจากคาภาคหลวงแร จาํนวน 181,557,424.54 บาท
เพิม่ขึน้จากป พ.ศ. 2546 จาํนวน 15,798,749.64 บาท หรอืคดิเปนรอยละ 8.70 แรธาตทุีส่าํคญั คอื หนิปูน
ใชในอตุสาหกรรมซเีมนต และหนิดนิดานซึง่ผลติไดมากเปนอนัดบัหนึง่ของประเทศ และยงัมแีรชนดิอืน่ๆ
คอื  หนิปูนทีใ่ชในอตุสาหกรรมหนิออน ดนิมารล เปนตน

ปญหาจากเหมืองหินเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต

1. ปญหามลพิษทางอากาศ กลาวคือมีฝุนละอองมากในเขตพื้นที่ที่มีการดําเนินกิจกรรมระเบิด
หิน โมและยอยหิน บริเวณที่มีปญหามลพิษทางอากาศมากที่สุดคือ เขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอ
พระพุทธบาท เกิดฝุนละอองมากที่สุด จากขอมูลของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พบวา
โรงงานโม บด ยอยหิน มีทั้งสิ้น 79 โรง สวนใหญ (มากกวารอยละ 70) อยูในตําบลหนาพระลาน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และรองลงมาไดแก อําเภอพระพุทธบาท

2. ปญหามลพิษทางเสียง แมวาจะไมกอใหเกิดปญหากับประชาชนโดยรอบมากนัก แตก็มีผล
โดยตรงกับผูปฏิบัติงานนั้น จากการตรวจวัดระดับเสียง ปรากฏวาที่เขตตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ มีระดับเสียงเกินคามาตรฐาน ซึ่งเขตบริเวณดังกลาวจะเปนจุดที่อยูใกลแหลงระเบิดหิน
โรงโมหิน และเปนจุดที่มีปริมาณรถโดยเฉพาะรถบรรทุกหินหนาแนนกวาที่อื่น ๆ

3. คุณภาพน้ําในเขตอําเภอเมืองและอําเภอเสาไห ซึ่งอยูในเขตปลายน้ํา น้ําในแหลงน้ําไม
สามารถนํามาใชในการอุปโภคและบริโภค เนื่องจากผลการตรวจสอบจัดวาน้ําอยูในประเภท 4 (เหมาะ
สําหรับใชในการอุปโภคแตตองผานการฆาเชื้อตามปกติและผานระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปน
พิเศษกอน) และ ประเภท 5 (เหมาะสําหรับการคมนาคมเทานั้น)

ที่มา: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
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2) เหตุการณที่สําคัญอื่นในชวงที่ผานมา

- ปญหาฝุนละอองรุนแรงเกิดที่ตําบลหนาพระลาน จ.สระบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2547

- เรื่องรองเรียน: ปญหาฝุนละอองและหินปลิวจากเหมืองหินและโรงโมหินในจังหวัด
กาญจนบุรี ที่มีผลกระทบตอสํานักสงฆและเกิดผลกระทบตอแหลงอาหารของลิง

- เรื่องรองเรียน: ปญหาหินปลิวและกอนหินขนาดใหญหลนลงบริเวณวัดถ้ํายอดทองใน
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเกิดจากการระเบิดหินของเหมืองหินที่เขาสามงาม โดยทําใหสิ่งปลูกสราง
ของวัดไดรับความเสียหายและผลกระทบจากฝุนละออง เมื่อป พ.ศ. 2549

3) ปญหามลพิษที่สําคัญไดแก

- ฝุนละออง: การระเบิดหิน การโกยหินจากหนาผาในระยะเตรียมหนาเหมือง การขนสง
ลําเลียงจากเหมืองสูโรงโมหิน

- เสียงและความสั่นสะเทือน: การระเบิดหิน

- น้ําเสียและน้ําปนตะกอนดิน: น้ําไหลบา หรือไหลชะพื้นที่ทําเหมือง

- ปญหาอื่น ๆ เชน หินปลิวกระเด็น หรือหินรวงหลนจากหนาผา ทําความเสียหายตอ
ทรัพยสินผูอื่นขางเคียง

4) ความเดือดรอนหรือผลกระทบที่สําคัญ

- ฝุนละออง: ทําใหอาคารบานเรือน สิ่งของ เครื่องใช สกปรก และยังกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยและรบกวนการดํารงชีวิตอยางปกติสุข

- เสียงดัง: ผลกระทบตอความสามารถในการไดยิน

- ความสั่นสะเทือน: ทําใหอาคารบานเรือน สิ่งปลูกสราง แหลงอนุรักษและแหลงทองเที่ยว
ตามธรรมชาติเสียหาย

- หินปลิว ทําใหอาคารสิ่งปลูกสรางใกลเคียงเสียหาย

นอกเหนือจากตัวอยางเหตุการณตาง ๆ ดังกลาว ตามรายงานการประเมินผลกระทบของการใช
ทรัพยากรแรและพลังงานตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได
ประเมินผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรแรและแหลงพลังงานโดยวิธีทางสังคม ซึ่งเปนการพิจารณา
จํานวนและความถี่ของการรองเรียนและการชุมนุมตอปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยรูปแบบ
ของการรองเรียนและการชุมนุมเปนวิธีแกปญหาทางสังคมประเภทหนึ่งซึ่งสะทอนปญหาจากมุมมองของ
ชุมชนหรือประชาชน
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ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา หัวขอเรื่องในการรองเรียนเกี่ยวกับการเหมืองแรที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดรับสวนใหญเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรแร
ประเภทหนิปูนมากทีส่ดุ (ตารางที ่6.1) เมือ่เทยีบกบัแรอืน่ๆ เชน ตะกัว่ ยปิซมั สงักะส ีเหลก็ เปนตน นอกจากนี้
ยงัพบวา การรองเรยีนและการชมุนมุทีเ่กีย่วกบัผลกระทบจากการใชประโยชนทรพัยากรแรและพลงังานนัน้
มสีาเหตจุากแหลงทีม่าหลายประเภท เชน จากกจิกรรมการระเบดิหนิ การทาํเหมอืงแร และดดูทราย

ตารางที่ 6.1ผลกระทบและสาเหตุในการรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบการเหมืองแรหินปูน
ระหวางป พ.ศ. 2545 - 2547

ประเภทแร
ทําลาย

ทัศนียภาพ
สูญเสีย
พ้ืนท่ีปา

รุกล้ํา
โบราณ
สถาน

เสียงดังและ
การสั่น
สะเทือน

ฝุน
ละออง

การ
ปนเปอน
ในน้ํา

การ
ปนเปอน
ในดิน

อ่ืนๆ

หินปูน
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

- ขอมลูใน EIA ไมถกูตอง
- พ้ืนที่สามารถพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยว

- ไมมีการประกาศ
เกี่ยวกับโครงการตอ
ประชาชนในพ้ืนที่

- อนุรักษพ้ืนที่เพ่ือการ
เกษตร

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2547

6.2 แนวทางการมีสวนรวม

เนื่องจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนตซึ่งครอบคลุมการทําเหมืองแรและเหมืองหินเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม และในยุคสมัยที่กระแสการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูงขึ้นทําใหภาพลักษณของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากร  
ธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมซีเมนต เปนกิจกรรมที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สราง
ความเดือดรอนแกชุมชนใกลเคียง โดยในอดีตผูประกอบการหลายรายมิไดตระหนักถึงผลกระทบใน
วงกวางที่ เปนผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมซีเมนต ฉะนั้นถึงเวลาแลวที่ผูที่อยูในแวดวง
อุตสาหกรรมเหมืองแรและซีเมนต ซึ่งไดแก ผูประกอบการ องคกรภาคเอกชน ภาคประชาชนจะตอง
ปรับบทบาทใหสอดรับกับสถานการณและปญหาจากการเรงใชทรัพยากรแรในปจจุบันเพื่อปอน
อุตสาหกรรมซีเมนต โดยสงเสริมสิทธิของชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมทั้งให
ความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลระหวางการใชประโยชนและการอนุรักษและ
ปองกันความเสียหายของระบบนิเวศที่ไมสามารถฟนคืนกลับมาได จากการศึกษาที่ผานมา แมวาการมี
สวนรวมจะมีตนกําเนิดจากสาขาสังคมวิทยา แตในบริบทของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในเชิง
เศรษฐศาสตรแลว สามารถพิจารณาประโยชนของการมีสวนรวมในแงของผลประโยชนและตนทุน (Benefit 
Cost Sharing Method) และในแงของรูปแบบการเจรจาหรือชดเชย (Negotiation/Compensation Model) 
(Mingsarn et al., 1998)
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ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบการมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใหทุกภาคสวนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งประชาชนและองคกรที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงปญหาและความสําคัญของปญหา รับรูขาวสาร และ
มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ กระบวนการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธองคความรูที่
เกี่ยวของกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและดานสังคมซึ่งเปนผลจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต จึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง การสรางความรูความเขาใจวาทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรณีเปนสิ่งล้ําคาแตสามารถใชแลวหมดไป และรวมกันวางแนวทางเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่
จําเปนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตใหเกิดประสิทธิภาพและใชทรัพยากรอยางคุมคามากที่สุด นอกจาก
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลว ยังตองคํานึงถึงผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมที่มีแกชีวิตและสุขภาพของ
ประชาชนรวมถึงความสัมพันธในชุมชนและสังคม

6.2.1 ปญหาของการมีสวนรวม

แมวาหลักการการมีสวนรวมของประชาชนไดปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ป พ.ศ. 2540 ในสวนของสิทธิที่จะมีสวนรวม (มาตรา 56) สิทธิไดรับขอมูล (มาตรา 59) บทบาทของ
รัฐในการสงเสริมการมีสวนรวม (มาตรา 76) และบทบาทของรัฐที่ตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา 79) ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ 2540 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปนตน แตการนําเอาหลักการที่บัญญัติไวในกฎหมายตางๆนั้นไปปฏิบัติ
ใหเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายนั้นยังเปนประเด็นที่ตองศึกษาและวิเคราะหตอไป ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบ
ระดับ ลักษณะ และขั้นตอนการมีสวนรวมนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ความพรอมของประชาชนหรือ
ชุมชนในแตละพื้นที่ เปนตน อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหม ป พ.ศ. 2550 ได
เพิ่มความชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งในแงของสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งครอบคลุมสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร (มาตรา
56) สิทธิในการรับขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยราชการที่เกี่ยวของ (มาตรา 57) สิทธิและมีสวนรวม
ในการจัดการ บํารุง รักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 66)
ขอกําหนดใหตองมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน รวมถึงจัดให
มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียกอน (มาตรา 67) แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดย
จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอ
สวนรวม อีกทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชน (มาตรา 85) เปนตน

นอกจากนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยเทาที่ผานมา มักจะ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และควบคุมกิจกรรมตางๆ ทั้งที่ภาคประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงนั้นมิไดมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการดังกลาวมากนัก ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงกลไกการมีสวนรวมของประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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• การมีสวนรวมของประชาชน 3 ดาน1

1. การสรางความเขมแข็งใหกับบุคคล ชุมชน ในการควบคุมปจจัยที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพ 
เพราะความเขมแข็งของประชาชนและชุมชนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม

2. การจัดบริการในชุมชนเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมไดมากที่สุด

3. การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนานโยบายเพื่อปองกันและขจัดปญหา
อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมซีเมนต

• การพัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนตอยางย่ังยืน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีองคประกอบหลัก 3 ประการ คือ ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม กลาวคือ ความเจริญกาวหนาในเชิงเศรษฐกิจตองควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและการ
ดูแลสิ่งแวดลอม (รูปที่ 6.1) ผูประกอบการธุรกิจควรสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนโดยทํางาน
รวมมือกันกับลูกจางครอบครัวของลูกจาง ชุมชน และสังคม โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทุกฝายใหดีขึ้น ทั้งนี้ การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมนั้น ตองไมใชเปนการกระทําเพียง
เพื่อใหกิจการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายเพียงอยางเดียว เพราะวาการลงทุนในกิจการหนึ่งๆ นับไดวาเปน
การลงทุนในมนุษย ทุน และสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย ซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบ
กันขึ้นเปนปจจัยที่จะเกื้อหนุนหรือบั่นทอนศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ

สําหรับอุตสาหกรรมซีเมนตนั้น ผูประกอบการคงไมสามารถคํานึงถึงผลประโยชนขององคกรแต
เพียงฝายเดียว เนื่องจากอุตสาหกรรมซีเมนตสรางผลกระทบหลายลักษณะ ไมวาจะในแงของสิ่งแวดลอม
และระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนในแงของสุขภาพและความอยูดีมีสุขของคนในชุมชน ดังนั้น 
ผูประกอบการจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการวางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่เขมแข็ง ตลอด
จนการสรางสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติตางๆ ถาหากผูประกอบการยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบตอ
ปญหาทั้งโดยตรงและออมที่เกิดขึ้นกับสังคม ยอมไดรับการตอตานจากคนในชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได 
ฉะนั้นผูประกอบการจึงตองเอาใจใสกับแงมุมทางสังคมดวย

                                           
1 อางใน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2549ข.
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ที่มา: World Business Council for Sustainable Development, 2002b

รูปที่ 6.1 Sustainable development triangle

ประเด็นหลักทางสังคมที่ผูประกอบการควรใหความสําคัญนอกเหนือจากแงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ซีเมนต ไดแก

(1) ผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูใชแรงงานในเหมืองและโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต

เทคนิคที่ผูประกอบการมักใชเพื่อสรางความมั่นใจตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชแรงงานในโรงงาน 
เชน การนําเอาหลักปฏิบัติที่ดีในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม การสรางระบบการรับรู ตรวจสอบและ
วิเคราะหปญหาที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการสื่อสารที่ดีกันภายในองคกรเพื่อแบงปนขอมูลและ
ความรูเพื่อปองกันมิใหปญหาเกิดขึ้นอีก เปนตน

(2) ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน

ในปจจุบันผูประกอบการมักใหความสําคัญกับการสื่อสารกับประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
ใกลเคียงมากขึ้น และจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูที่เขาขายไดอาจรับ
ผลกระทบอยางตอเนื่องและพยายามเปดเผยขอมูลสาธารณะ เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและรับรู 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแกไขปญหา
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6.2.2 การพัฒนากลไกการมีสวนรวม

การจะทําใหอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมซีเมนตและเหมืองแร ไดรับการพัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืนในระยะยาวได ผูประกอบการคงไมสามารถทําธุรกิจประเภทนี้โดยยึดหลักการแบบเดิมโดยมอง
ผลประโยชนของตนเองเปนหลัก ควรปรับเปลี่ยนจากวิธีการจัดแบบเดิมที่เรียกวา Decide-Announce-
Defend (D-A-D Syndrome) ซึ่งเปนลักษณะของการที่เจาของโครงการหรือผูมีอํานาจตัดสินใจ (decide) 
ดําเนินโครงการวัตถุประสงคที่ตนต้ังไว แลวจึงคอยประกาศใหสาธารณชนรับทราบ (announce) โดยที่ไม
เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายชวยกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม 
และปกปองโครงการ (defend) โดยมุงหวังแตเพียงผลประโยชนในระยะสั้นที่เกิดขึ้น การดําเนินการใน
ลักษณะนี้จะคาดหวังความรวดเร็วในการดําเนินงาน แตปรากฏวากอปญหามากมายตามมา มีขอจํากัด
คอนขางมากและมักไดรับการตอบรับทางลบจากผูที่เกี่ยวของ เนื่องจากวิถีทางเดิมมีขอบกพรองหลาย
ประการ ดังนั้น การบริหารจัดการในปจจุบันควรกาวไปสูการจัดการแบบใหมซึ่งเนนกระบวนการมีสวนรวม
ซึ่งมีลักษณะ “Go Slow to Go Fast”

กระบวนการสรางเครือขายแหงความสัมพันธ (relationship networking) เปนกระบวนการสราง
และบริหารจัดการความสัมพันธที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งซึ่งจะชวยกระตุนการมีสวนรวมจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ การสรางความความสัมพันธอันดีในชุมชนมีความสําคัญ 4 ประการ

(1) ความสัมพันธเปนความจําเปนพื้นฐานสําหรับทุกคน เนื่องจากโดยธรรมชาติแลวมนุษยเปน
สัตวสังคม ดังนั้นจึงมีความตองการที่จะไดรับการยอมรับใหเปนสวนหนึ่งของกลุมสังคม ใน
เชิงธุรกิจแลวการสรางเครือขายที่กวางขวางกับคนหลายๆคนจะทําใหการดําเนินงานเปน
ไปไดงายและสะดวกกวาที่จะมีปฏิสัมพันธกับคนเพียงคนเดียว

(2) พฤติกรรมและการกระทําของคนมักจะสอดคลองเปนไปตามความคาดหวังของคนในกลุม
ซึ่งมีปฏิสัมพันธอันดีดวยกัน

(3) ความสัมพันธอันดีระหวางกันมักเกิดไดงายกวาเมื่อคนในกลุมเครือขายมีลักษณะเดียวกัน 
แตคงไมใชจํากัดความสัมพันธเฉพาะกับคนที่มีลักษณะและความชอบคลายคลึงกันเทานั้น

(4) การสรางปฏิสัมพันธอยางตอเนื่องจะชวยผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางกัน

หากพิจารณาจากแนวตาขายแหงความสัมพันธ (relationship grid) ระหวางองคกรธุรกิจกับฝาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวา ความสัมพันธที่มีความยั่งยืนมากที่สุดคือ ความสัมพันธแบบหุนสวน
(partnership) กลาวคือ หากองคกรธุรกิจตองการพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการผลิตของตนใหเจริญ
กาวหนาอยางยั่งยืน องคกรธุรกิจและฝายที่เกี่ยวของควรมีจุดมุงหมายเดยีวกันที่จะรวมมือกันในระยะยาว
(long-term partnership and commitment) โดยมิไดยึดผลประโยชนของฝายใดฝายหนึ่งเปนหลัก แตตอง
สรางสมดุลระหวางประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อันจะกอประโยชนใหแกสังคมโดยรวม
(รูปที่ 6.2)
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ที่มา: Wayne E. Baker, 1994

รูปที่ 6.2 ตาขายแหงความสัมพันธ (Relationship grid)

กลไกการมีสวนรวมจะไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไดนั้น ไมสามารถพึ่งหนวยงาน
ของรัฐในการกําหนดกฎเกณฑไดแตเพียงฝายเดียว การพัฒนาควรเกิดจากภาคธุรกิจเอกชนและประชาชน
ดวยเชนกัน แตเนื่องจากรูปแบบของการมีสวนรวมนั้นไมมีรูปแบบที่ตายตัว ดังนั้นกระบวนการมีสวนรวม
จะมีประสิทธิภาพมากหรือนอยเพียงไรขึ้นอยูกับลักษณะและพฤติกรรมของผูที่มีสวนเกี่ยวของตางๆ 
ดังแสดงไวในรูปที่ 6.3 โดยทั่วไป การมีสวนรวมของประชาชนสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ ไดแก
ระดับของการตระหนักถึงปญหา ระดับของการรับรูขาวสาร และระดับของการเขาไปมีสวนรวมในกระบวน
การตัดสินใจอยางใกลชิด ทั้งนี้ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนมีความสัมพันธผกผันกับจํานวนผูมี
สวนไดสวนเสียที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งหมายความวา จะมีกลุมบุคคลเพียงจํานวน
นอยรายที่จะเขามามีสวนรวมคิด รวมวางแผน และรวมแกไขปญหา ในขณะที่มีประชาชนจํานวนมากที่มี
สวนรวมในลักษณะของการตระหนักถึงปญหาเทานั้น แตมิไดเขามามีสวนรวมใกลชิดดังเชนในกลุมที่หนึ่ง
หรือเขาไปติดตามขอมูลขาวสารเพื่อใหเขาใจถึงเบื้องลึกของปญหา

คําถามถัดไปที่ตองตอบคือ ควรทําอยางไรเพื่อจะทําใหจํานวนของประชาชนที่จะเขามามีสวนรวม
ในการกระบวนการเรียนรู การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาปญหา การรวมกันคดิวิเคราะหวางแผน
และแกไขปญหาของสวนรวม มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะกระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียงไมกี่คน 
เพราะถาหากสามารถกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น ยอมสงผลใหกระบวนการพัฒนาชุมชน
และระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เนนความสัมพันธ

เนนความสัมพันธเนนเชิงธุรกิจ

เนนเชิงธุรกิจ

การคาขายเปนคราวๆ
โดยมิไดคาดหวังความ
รวมมือกันในระยะยาว

การเอาเปรียบ
และหาประโยชนจาก

ความสัมพันธ

ความรวมมือกันใน
ลักษณะหุนสวน
(partnership)

ความสัมพันธสิ้นสุดลง
เมื่อฝายหนึ่งถูกกดดัน

จากอีกฝายหนึ่ง
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ที่มา: U.S. Department of Energy, 2003

รูปที่ 6.3 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน

1) กระบวนการมีสวนรวมภายในชุมชน

รูปแบบของการมีสวนรวมในปจจุบันมีหลายรูปแบบ ทั้งที่อยูในรูปของการมีสวนรวมโดยตรงของ
ประชาชนและชุมชนซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง หรือผานกลุมตัวแทนซึ่งอาจมีจุดประสงคอื่นแฝงเรน
อยูและไมเกี่ยวของโดยตรงกับผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้น รูปแบบของการมีสวนรวมที่นา
จะชวยใหผูประกอบการเขาถึงและรับรูปญหาที่แทจริงของประชาชนและชุมชนได คือ การมีสวนรวมโดย
ตรงของประชาชนและชุมชน แตการจะผลักภาระใหประชาชนและชุมชนเปนฝายเขาหาผูประกอบการเพื่อ
ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นคงเปนอุปสรรคไมนอย เพราะเพียงแคการทํางานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ในแตละวันก็แทบจะไมมีเวลาอยูแลว ฉะนั้น ผูประกอบการคงไมสามารถคาดหวังบทบาทเชิงรุกจาก
ประชาชนสวนใหญได จะมีบางก็คงเปนกลุมตัวแทน

อยางไรก็ตาม สิ่งที่ผูประกอบการสามารถทําได คือ การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมโดยวิธีการ
ทางชุมชนสัมพันธ (community relationship management) ซึ่งจะเปนประโยชนในการเรียนรู รับรู และ
เขาใจสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนอยูระแวกใกลกับสถานที่ประกอบการ ตลอดจนผลกระทบ
จากกิจกรรมการผลิตของผูประกอบการ สาเหตุที่ทําใหวิธีการจัดการธุรกิจแบบชุมชนสัมพันธเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีกับคนในชุมชน นาจะเปนหนทางสําคัญซึ่งจะชวยใหอุตสาหกรรมซีเมนตและอื่นๆ พัฒนา
ตอไปไดอยางยั่งยืนมีอยางนอย 3 ประการคือ

ก) ชุมชนในพื้นที่ใกลกับที่ต้ังโรงงาน เปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่มาเปนระยะเวลานานจึงมีคุณคา 
โดยเฉพาะในแงการเปนผูที่สามารถถายทอดวัฒนธรรมและรูปแบบการใชชีวิตของคนรุน
กอนซึ่งเปนคุณคาของสังคม

ผูมีสวนไดสวนเสียเพียง
กลุมเล็กๆ มีสวนเกี่ยวของ
ในกระบวนการตัดสินใจ

ตระหนักและเรียนรู

รับรูขอมูล
รวมคิด/

รวมวางแผน/
รวมแกไข

ผูมีสวนไดสวนเสีย
จํานวนมากอยู

ในกลุมนี้

ผูมีสวนไดสวนเสียบาง
กลุมมีสวนรวมและไดรับ
ขอมูลขาวสารอยูในกลุมนี้
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ข) ตนทุนสูงในการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางชุมชนทองถิ่นกับผูประกอบการ โดยเฉพาะ
เมื่อรัฐเขามาเกี่ยวของ

ค) ตนทุนและอุปสรรคในการสํารวจและหาแหลงวัตถุดิบอื่นๆ ที่เหมาะสมกวา

2) แนวทางการพัฒนาระบบชุมชนสัมพันธสมัยใหม

ผูประกอบการจัดสรรบุคลากรจํานวนหนึ่งใหทําหนาที่เขาไปสรางความคุนเคยและรับฟงความ
คิดเห็นของคนในชุมชน เพื่อนํามาใชวิเคราะหและวางแผนดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียแตละฝาย โดยลักษณะของชุมชนสัมพันธควรมีรายละเอียดสรุปดังนี้

บริษัทฯ ตางๆ ตามปกติจะใหประโยชนตอชุมชนอยูแลว เชน จางแรงงานชุมชน ซึ่งนําสูรายไดสู
ชุมชน และรายไดภาษีของพื้นที่ ซึ่งนําไปสูทุนสาธารณะที่สามารถนํามาสรางประโยชนแกชุมชนไดอีก
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังตองพึ่งชุมชนรอบขาง ในรูปแบบของ แรงงาน และอื่นๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรมี
สวนชวยเหลือทั้งดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอมชุมชน (และใกลเคียง) ผานการบริจาค หรือกิจกรรม
สาธารณประโยชนใดๆ ที่จะชวยพัฒนาชุมชน และนําไปสูความแข็งแรงของชุมชนนั้นๆ ซึ่งผลตอบแทนที่
บริษัทจะไดรับ คือภาพลักษณที่ดี นําไปสูความรวมมือและพรอมจะชวยเหลือบริษัทฯ

(1) สรางสัมพันธอันดีกับชุมชน
(2) เรียนรูปญหาและความตองการของคนในพื้นที่
(3) ใหความรูที่ถูกตอง เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน ทําใหชุมชนเกิดการเรียนรู
(4) เขาไปชวยยกระดับความสามารถใหพึ่งตนเองไดในที่สุด โดยชวยใหชุมชนเติบโตควบคูไป

พรอมๆ กับการพัฒนาขององคกรธุรกิจในลักษณะเกื้อกูลกัน
(5) พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมที่มีแนวทางปฏิบัติเปนรูปธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐเขามา

สานตอบทบาท ตลอดจนพัฒนาความสามารถของผูนําทองถิ่นใหบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

(6) ลดปญหาความขัดแยง มุงสูการอยูอยางเกื้อกูล โดยสงเสริมการมีอํานาจรวมกับทองถิ่น
มิใชมีอํานาจเหนือทองถิ่น

(7) เนนการมีสวนรวม โดยมีหลายภาคีรวมคิดรวมสรางในการพัฒนาทองถิ่น
(8) สนับสนุนดานเงินทุนเพื่อจัดกิจกรรมและโครงการซึ่งเปนประโยชนแกชุมชนโดยรวม
(9) ผลักดันใหชุมชนเปนผูคิดและริเริ่มที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนประโยชนตอชุมชนโดยรวม 

แทนที่จะเปนฝายบอกชุมชนวาควรจะทําอะไร ทําอยางไร
(10) ยึดหลักธรรมาภิบาลในการอยูรวมกัน การดําเนินธุรกิจตองเปนไปอยางโปรงใส บุคคลอื่นๆ

สามารถตรวจสอบได มีความยุติธรรมและเสมอภาค
(11) ผลักดันแนวคิดที่วาโรงงานเปนสวนหนึ่งของสังคม และสามารถอยูรวมกันกับสังคมได

โดยที่คนในชุมชนไมตองหวงวาจะไดรับผลกระทบใดๆ
(12) มีการประเมินผลความพึงพอใจของชุมชนดวยตนเองเปนระยะๆ ที่มีกิจกรรมเพื่อปรับแก 

ทิศทาง
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การดําเนินงานตามวิธีทางชุมชนสัมพันธขางตน จะชวยใหผูประกอบการเขาถึงคนในพื้นที่ไดดีขึ้น
ไดรับรูถึงขอวิจารณ คําติชม ความตองการความชวยเหลือ ปญหาทั้งที่เกิดจากผูประกอบการและที่เกิด
จากปจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ การทํากิจกรรมตางๆ รวมกันยังเปนปจจัยที่ชวยพัฒนาความรู ความสามารถ
ของแตละฝาย เชน ฝายผูประกอบการยอมไดเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดถูกสั่งสมมาเปนเวลานาน 
อีกทั้งยังชวยนําเอาความรูสมัยใหมเขาไปใชผสมผสานเพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนโดยรวมได

3) กระบวนการมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อการดําเนินการจัดการแบบชุมชนสัมพันธประสบความสําเร็จ ความสัมพันธอันดีที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้นยอมจะลดชองวางและทําลายกําแพงน้ําแข็งที่กีดกันความเขาใจระหวางผูประกอบการกับชุมชน
ทายที่สุดจะกอใหเกิดความรวมมือที่ดีระหวางกัน และชวยใหกระบวนการมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการในระดับ
นโยบายองคกรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การใชกระบวนการ A-I-C (Appreciation, Influence and Control) เปนลูทางเพื่อพัฒนากลไก
การมีสวนรวมของประชาชนและผูประกอบการในการวางแผน ดําเนินการโครงการ และพัฒนาชุมชน ใน
ขณะที่สรางผลกระทบเชิงลบนอยที่สุด โดยมีเหตุผลจากการที่บุคคล ชุมชน องคกร และสังคมมีพลัง
สรางสรรคแฝงเรนอยูมากมาย แตมักนํามาใชนอยทําใหเกิดความทุกขยากอึดอัดขัดของและความเสียหาย
นานัปการโดยไมจําเปน หากบุคคล ชุมชน องคกรและสังคมรูจักใชวิธีระดมพลังสรางสรรคที่มีอยูแลวโดย
ธรรมชาติจะเกิดพลังมหาศาลนําไปสูการสรรคสรางความเจริญและสันติสุขใหแกบุคคล ชุมชน องคกร และ
สังคมนั้นไดโดยไมยากจากพลังสรางสรรคที่มีอยูในตัวบุคคล ชุมชน องคกรและสังคมที่สําคัญและเปน
ประโยชน

1. ขั้นตอนการสรางความรู (Appreciation หรือ A)

ขั้นตอนนี้เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน กลาวคือ
ขั้นตอนนี้จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกคนแสดงขอคิดเห็นรับฟง และหาขอสรุปรวมกันอยางเปน
ประชาธิปไตย ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับสถานการณของหมูบานในปจจุบัน ตลอดจนการกําหนดอนาคต
ของหมูบานวาตองการใหเกิดการพัฒนาไปในทิศทางใด

2. ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I)

คือขั้นตอนการหาวิธีการที่จะทําใหเกิดการพัฒนาหมูบานตามเปาหมายที่ต้ังไวตอนตนและเปน
ขั้นตอนการหามาตรการหรือวิธีการในการพัฒนาและการคนหาเหตุผลเพื่อจัดลําดับตามความเห็นของกลุม
ผูเขารวมประชุมโดยเนนโครงการที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค และการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ

3. ขั้นการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control หรือ C)

คือการนําเอาโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ มาสูการปฏิบัติและจัดกลุมผูดําเนินงานซึ่งจะรับผิดชอบ
ตอโครงการหรือกิจกรรม โดยมีจุดประสงคเพื่อกําหนดกลุมผูรับผิดชอบ และการแสดงความตกลงใน
รายละเอียดเพื่อนําไปสูการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอยางกรอบที่ 6.3 เปนเพียงตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา ในอดีตที่ผานมายังไมมีการพัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่เปนระบบ ฉะนั้นจึงไมสามารถที่สะทอนความคิดของ
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ภาคประชาชน กับผูที่มีสวนไดเสียในโครงการที่จะจัดต้ังขึ้นและ/หรือโครงการที่ดําเนินการอยู อยางไร
ก็ตาม การศึกษาขั้นตอไปจะพิจารณาถึงการวางรูปแบบและกระบวนการมีสวนรวมที่เหมาะสมสําหรับ
อุตสาหกรรมซีเมนต อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมไปพรอมๆ กับการพัฒนาชุมชนในระยะหลังมา
นี้มีความเปลี่ยนแปลงและกาวหนาอยางรวดเร็ว ความพยายามของภาคอุตสาหกรรมในการเขาไปเปน
สวนหนึ่งของสังคมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสวนเสริมบทบาทหนาที่ของรัฐที่มีอยูเดิม

กรอบที่ 6.3  ตัวอยางการศึกษาการมีสวนรวมในอุตสาหกรรมซีเมนต
จากผลการประเมินของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยโดยใชกรณีศึกษาดานการเขาถึงการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจทางสิ่งแวดลอมของชุมชนในเขตอุตสาหกรรมเครือซีเมนตไทย จังหวัดสระบุรี เมื่อป
พ.ศ. 2544 ชี้ใหเห็นวา มีหลายกรณีที่ที่ปรึกษาโครงการจะติดตอชุมชนในยามที่จําเปนเทานั้น เชน
กรณีโครงการเขตอุตสาหกรรมเครือซีเมนตไทย ชุมชนจะไดรับการติดตอเมื่อที่ปรึกษาตองการขอมูล
ตัวเลขสําหรับการจัดหาที่ดินเพื่องานกอสราง เปนตน โดยที่ในขณะนั้นขอกําหนดในการศึกษา
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสังคมมีผลบังคับใชไมเต็มที่ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม1/ ซึ่ง
เปนผูรับผิดชอบมีขอจํากัดในการดําเนินงาน ผลการประเมินดวยตัวชี้วัดครอบคลุม 3 ดานคือ

1. ดานประสิทธิภาพของการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
แมวาโครงการนี้มีการสํารวจเชิงสังคม (social survey) ซึ่งครอบคลุมการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคม แตการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมมิไดถูกดําเนินการโดย
องคกรอิสระ จึงมีความเปนไดวา ผลสรุปจากการประเมินมีความเอนเอียงและไมสมบูรณ ทั้งนี้สวนหนึ่ง
เปนเพราะกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการออกใบอนุญาตเพื่อเริ่ม
โครงการและผูเสนอโครงการจะจางที่ปรึกษาทางสภาพแวดลอมทําการศึกษาผลกระทบโดยมักจะ
กําหนดใหคาตอบแทนความสําเร็จในอัตราที่สูงหากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมไดถูก
อนุมัติแลว

2. ดานวัฒนธรรมการปรึกษาหารือ
จากการศึกษาพบวา ภายใตการดําเนินการโครงการดังกลาวไมมีการปรึกษาหารือใด ๆ กับ

ชุมชนทองถิ่นหรือกลุมที่ไดรับผลกระทบจากโครงการและกลุมหรือองคกรเพื่อสาธารณประโยชนแต
อยางใด และมิไดมีกลไกใดที่จะมารองรับหรือทําใหมั่นใจไดวา กลุมผูดอยโอกาสและผูที่ไมสามารถอาน
ออกเขียนไดจะสามารถเขาถึงรายงานการประเมินไดอยางดีนัก นอกจากนี้ การศึกษาดังกลาวพบวา
ไมมีการกําหนดเวทีใหสาธารณชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในรางรายงานการศึกษา และไมมีการ
เผยแพรรายงานสรุปแกกลุมที่อาจจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ

3. ดานคุณภาพของขอมูล
ประเด็นเรื่องคุณภาพของผลประเมินอาจมีความเอนเอียงนั้นนาจะเปนจุดที่นาเปนหวงอยู

เพราะวาในขณะนั้นประเทศไทยยังไมมีการระบบการตรวจสอบขอเท็จจริงของผลการศึกษาผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมอยางอิสระ ยกเวนในบางกรณีที่มีการรองเรียน
หมายเหตุ: 1/ ปจจุบัน คือ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ที่มา: สถาบันส่ิงแวดลอมไทย, 2545
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6.2.3 ประสบการณของผูประกอบการในอุตสาหกรรมซีเมนต

1) บริษัทปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด ในเครือซิเมนตไทย

บริษัทปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด เปนหนึ่งในธุรกิจหลักของเครือซิเมนตไทย โดยใน
ปจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานรวมทั้งสิ้น 341 โรงงานซึ่งกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ ยังมิไดนับ
รวมโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จจํานวน 8 โรงงานที่ต้ังอยูในภูมิภาคอาเซียน โรงงานภายในประเทศจํานวน 
341 โรงงานนี้ยังแบงออกเปนโรงงานผลิตปูนซีเมนตเทา 5 โรงงาน ปูนซีเมนตขาว 1 โรงงาน คอนกรีต
ผสมเสร็จ 333 โรงงาน ปูนสําเร็จรูป 1 โรงงาน และวัสดุทนไฟ 1 โรงงาน โดยรวมแลวบริษัทฯ มีกําลัง
การผลิตปูนซีเมนตเทาจํานวน 23 ลานตันตอป ปูนซีเมนตขาวจํานวน 0.16 ลานตันตอป ปูนสําเร็จรูป
จํานวน 0.42 ลานตันตอป วัสดุทนไฟจํานวน 0.15 ลานตันตอป และคอนกรีตผสมเสร็จจํานวน 19 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอป2

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจภายใตอุดมการณ 4 ประการของเครือซิเมนต
ไทย ซึ่งประกอบดวย การต้ังมั่นในความเปนธรรม ความมุงมั่นในความเปนเลิศ ความเชื่อมั่นในคุณคาของ
คน และการถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้ การปฏิบัติตามอุดมการณขางตนนั้น บริษัทฯ จึงให
ความสําคัญกับ

- การใหความรวมมือในการดําเนินการตามมาตรฐานหรือขอตกลงในระดับสากล ที่จัดทําขึ้นเพื่อ
ชวยปองกันหรือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

- การสนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะที่อยูรอบโรงงาน โดยผานกระบวนการการมีสวนรวม
ของชุมชนเพื่อใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน

- การจัดใหมีระบบที่เปดโอกาสใหชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น
สําหรับโครงการตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนและสังคมโดยรวม ตลอดจนการเสนอความคิดเห็น หรือ
ขอเรียกรองตางๆ ที่เปนผลมาจากการดําเนินงานของโรงงาน

- การเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รวมทั้งผลการดําเนินงานใน
เรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของตอสาธารณะอยางสม่ําเสมอ

• การแสดงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ มีความชัดเจนเรื่องการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน เพื่อชวยเหลือชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของชุมชนใหดียิ่งขึ้น ดวยการรับพนักงานทองถิ่น การจัดสรร
งบประมาณเพื่อใชสนับสนุนและดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของชุมชนอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป โดยผานโครงการชุมชนสัมพันธในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ไปต้ังโรงงาน วัตถุประสงคหลักของโครงการ
ชุมชนสัมพันธของบริษัทฯ คือ การที่เจาหนาที่ของบริษัทฯ เขาไปในชุมชนพื้นที่รอบโรงงานเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชนในการวางแผนดําเนินการใหสอดคลองกับความ

                                           
2 รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2548 บริษัทปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด
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ตองการของชุมชน กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่เกิดขึ้นเนนและสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน ชุมชน 
โรงเรียนและองคกรในทองถิ่นเปนหลัก ทั้งนี้ กิจกรรมชุมชนสัมพันธสามารถแบงไดเปน 5 ดานหลัก ดังนี้

ก) ดานสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข เชน
- การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่

- การรวมปลูกปากับชุมชน

- โครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อชวยแกปญหาขยะตกคางและการกําจัดขยะที่ไมเหมาะสม
ภายในชุมชน ตลอดจนเพื่อสรางจิตสํานึกในการแยกขยะ และการนํากลับมาใชประโยชน

- โครงการฝายชะลอน้ําเพื่อเพิ่มความชุมชื้นใหกับสภาพพื้นที่บริเวณภูเขาซึ่งจะชวยลดความ
เสียหายที่เกิดจากไฟปาในหนาแลง เปนตน

- โครงการทอดผาปาขยะ

ข) ดานสาธารณประโยชน เชน
- การสรางศาลาพักรอน

- การมอบกระถางปลูกตนไม

- การสรางถนนอิฐบล็อกสําหรับเปนเสนทางสัญจรไปโรงเรียนของนักเรียนในชุมชน

ค) ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เชน
- การรวมงานประเพณีทองถิ่น

ง) ดานการพัฒนาอาชีพ เชน
- การฝกอบรมเสริมทักษะความรูดานอาชีพเสริมใหแกคนในทองถิ่น

จ) กิจกรรมพิเศษ เชน
- การนําผูนําชุมชนทองถิ่นเยี่ยมชมโรงงาน

- การจัดแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ

นอกจากการสรางความสัมพันธที่ดีในระดับชุมชนแลว บริษัทฯ ยังสงเสริมและใหความชวยเหลือ
แกสังคมโดยรวมดวยเชนกัน ครอบคลุมการใหความชวยเหลือแบบเรงดวน ตลอดจนการชวยพัฒนาสังคม
อยางยั่งยืนในระยะยาว เชน

- การชวยเหลือและบรรเทาทุกขของประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนจากเหตุการณพิบัติ
ทางธรรมชาติตางๆ ทั้งระยะเรงดวน และฟนฟูในระยะยาว เชน การบริจาคเงินและสิ่งของชวย
เหลือผูประสบภัยสึนามิและน้ําทวมที่เกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคใต เปนตน

- การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและอนุรักษกีฬาไทย เชน การจัดแขงขันชกมวย
ไทยเพื่ออนุรักษศิลปะแมไมมวยไทย
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- การสนับสนุนผลิตภัณฑปูนซีเมนตและวัสดุกอสรางแกนิสิตและนักศึกษาของสถาบันการศึกษา
ตางๆ ที่สําหรับออกคายอาสาพัฒนาชนบททั่วประเทศในชวงปดภาคเรียน

- การมอบปูนซีเมนตใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อใชในการฝกทักษะ ทดสอบฝมือชาง และให
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอนสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ

- การสนับสนุนใหประชาชนสรางองคความรูใหม เชน คนหาสูตรผสมคอนกรีตใหมๆ ที่มีคุณสมบัติ
ดียิ่งขึ้น

- การจัดแขงขันการหลอคอนกรีตเพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ การ
ประยุกตใชงานใหกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา

- การถายทอดความรูเรื่องการปนโองซีเมนต ซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบานใหแพรหลายและเพื่อ
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนในชุมชน

2) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท เปนผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญอันดับ 2 ในประเทศไทย ในปจจุบันมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต
จํานวน 3 โรงงานที่จังหวัดสระบุรี และมีเตาเผาจํานวน 6 เตา โดยมีกําลังการผลิตปูนซีเมนตชนิดเม็ดและ
ผงรวมทั้งสิ้นประมาณ 12.3 และ 14.5 ลานตันตอป

โดยรวมบริษัท กําหนดทิศทางหลักเพื่อกาวไปสูจุดของการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ โดยใช
กลยุทธดาน Partnership Relationship Management ผนวกกับ Customer Relationship Management 
เต็มรูปแบบ ซึ่งก็คือการสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางเหนียวแนน เปรียบเสมือนเปนหุนสวนทางธุรกิจ
ของบริษัทที่จะตองเติบโตไปดวยกัน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทํางานรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ สงเสริมใหบุคลากรของบริษัทเปนหุนสวนกับผูมีสวนเกี่ยวของในชุมชนโดยรอบ
โรงงานของบริษัท มุงสรางความสัมพันธที่ดี และเปนที่ยอมรับและไววางใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
นอกจากนั้น ยังเนนเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหแกพนักงานและครอบครัวของพนักงาน

• การแสดงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม

ก) สงเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติดานการศึกษาสายอาชีพและชางกอสราง โดยรวมมือกับ
ภาครัฐอยางเขมแข็งในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางรากฐานที่แข็งแกรงแกสังคมไทย

- โครงการประกวดและแขงขันยกระดับฝมือเยาวชนและชางกอสรางทั่วประเทศ เชน การ
แขงขันสรางกระถางตนไมสําหรับประดับบาทวิถี

- โครงการสัมมนาอาจารยและบุคลากรผูสอนสาขาชางกอสรางจากสถาบันการศึกษาและ
สถาบันตางๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรผูสอนสาขากอสรางสังกัดกรมอาชีวศึกษา เชน การสัมมนา
เรื่องเทคโนโลยีและเทคนิคการกอสราง

- โครงการสัมมนาเพื่อใหความรูความเขาใจในงานกอสรางแกนักศึกษาและเจาหนาที่ทองถิ่น
ของรัฐ

- โครงการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปูนซีเมนตที่โรงงาน
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ข) สนับสนุนพัฒนาชางฝมือไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับฝมือ

- โครงการฝกอบรมดานเทคนิคและการควบคุมงานกอสรางแกเจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) เพื่อเพิ่มทักษะและความรูในงานกอสราง การควบคุมและตรวจรับงานใหได
ตามมาตรฐานที่กําหนด

- โครงการฝกอบรมชางฝมือกอสรางทั่วประเทศ

- โครงการมอบปูนซีเมนตใหแกสถาบันการศึกษาและสถาบันพัฒนาฝมือทั่วประเทศ เพื่อใชใน
การเรียนการสอนและฝกฝนงานกอสราง

- โครงการฝกอบรมรวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่องการใชปูนซีเมนต เทคนิคการกอสราง 
และการกอการฉาบ

ค) มุงมั่นในการสนับสนุนสังคมและชุมชน

- โครงการสนับสนุนปูนซีเมนตใหแกนิสิต นักศึกษา อาสาสมัครกลุมตางๆ เพื่อนําไปใช
ภาคปฏิบัติหรือสําหรับใชในการออกคายอาสาพัฒนาชนบทที่เปนงานสาธารณประโยชน

- การสนับสนุนเงินทุนและปจจัยเรงดวน เชน การบริจาคปูน หรือเงินแกผูประสบภัย บริการ
การรักษาพยาบาลใหชมุชน บริจาคน้ําในหนาแลง

ง) ใสใจดูแลและสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกชุมชน โดยเนนแนวทางปองกัน (มิใชแกไข) เปนหลัก

- โครงการปลูกตนไมในชุมชนและบริจาคกระถางตนไม เพื่อใชสรางความรมรืนในบริเวณ
โรงเรียน สถานที่ราชการ วัด และสาธารณสถาน

- โครงการชวยเหลือทํานุบํารุงวัดในชุมชน

3) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)

บริษัท ดําเนินการผลิตและจําหนายปูนซีเมนต คอนกรีตผสมเสร็จ และเม็ดพลาสติก โดยมีโรงงาน
ปูนซีเมนต 3 แหงในจังหวัดสระบุรี และในปจจุบันเปนผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญอันดับที่ 3 ของประเทศ 
โดยมีกําลังการผลิต 9 ลานตันตอป รองจากบริษัทปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัดและบริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ

บริษัท ใหความสําคัญกับการพัฒนาสังคมใหเจริญควบคูไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
บริษัท ไดกอต้ังมูลนิธิสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิตซึ่งมุงหวังเพื่อสรางสรรคสภาพแวดลอมที่ดีใหกับสังคม โดย
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสาธารณประโยชนแกสังคมและชุมชนครอบคลุม 5 ดานหลักดังนี้

ก) กิจกรรมทางดานศาสนา

- โครงการสนับสนุนผลิตภัณฑปูนซีเมนตเพื่อใชกอสรางและซอมแซมพระอุโบสถ อาคาร และ
สถานปฏิบัติธรรมของวัดทั่วประเทศ

- โครงการสรางสนุนทุนเพื่อรวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เชน การทําบุญทอดกฐินและ
ทอดผาปากับวัดตางๆ โครงการบรรพชาและอุปสมบท เปนตน
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- โครงการทุนเลาเรียนสําหรับพระภิกษุและสามเณร เพื่อใชคนควาและทําความเขาใจ
หลักธรรมคําสั่งสอน

- โครงการอบรมธรรมะใหกับเยาวชน เพื่อปลูกฝงหลักคิด ลดละเลิกการเสพยาเสพติด และ
หลักประพฤติที่ถูกตอง

ข) ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย

- โครงการประกวดศิลปะปูนปน เพื่ออนุรักษและสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย

ค) ดานสังคม

- โครงการสนุบสนุนปูนซีเมนตและเงินสนับสนุนใหแกโรงพยาบาล และมูลนิธิตางๆ

- โครงการบริจาคเสื้อผา ผาหม และเครื่องนุงหมกันหนาว เชน การบริจาคเสื้อผาใหแก
ประชาชนที่ขาดแคลนและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ การบริจาคขาวสาร 
อาหารแหงใหแกผูประสบภัยภาคใต

- โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจโรคทั่วไป

- โครงการปลูกปาชายเลน เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ง) ดานการศึกษาและเยาวชน

- โครงการฝกอบรมประเภทตางๆ เชน การฝกอบรมเตรียมความพรอมใหแกคนพิการทางการ
มองเห็น การอบรมศิลปะเพื่อเด็ก การอบรมผูนําเยาวชนวนเกษตรแบบยั่งยืน

- โครงการสนับสนุนผานมูลนิธิสิ่งแวดลอมฯ เชน กิจกรรมการประดิษฐการบูรหอม กิจกรรม
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑวิทยศาสตร กิจกรรมใหความรู ความเขาใจและพัฒนาความคิดของ
เยาวชนใหตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เปนตน

จ) ดานกีฬา

- โครงการสนับสนุนทุนใหแกสมาคมกีฬาและชมรมตางๆ เชน สมาคมยกน้ําหนักสมัครเลน
แหงประเทศไทย ชมรมเรือพายจังหวัดสงขลา

4) Holcim Limited

บริษัท ดําเนินการผลิตและจําหนายปูนซีเมนต โดยมีโรงงานปูนซีเมนตและโรงบดหินรวมทั้งสิ้น 
152 โรงงานกระจายอยูทั่วโลก ในปจจุบันบริษัทฯ นับไดวาเปนผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญอันดับที่ 1 ของ
โลกโดยมีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 197.8 ลานตันตอป แบงเปนกําลังการผลิตในกลุมประเทศในยุโรป
จํานวน 46.9 ลานตัน อเมริกาเหนือ 22.1 ลานตัน กลุมประเทศละตินอเมริกา 35.3 ลานตัน แอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง 17.7 ลานตัน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค 75.8 ลานตัน

เนื่องจากบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะเสริมใหอุตสาหกรรม
พัฒนาไดอยางยั่งยืน บริษัทฯ และบริษัทในเครือสวนใหญจึงดําเนินนโยบายดานกิจกรรมเพื่อมุงสรางความ
รับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility, CSR) มาโดยตลอด ทั้งในแงของการใหความสําคัญ
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กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานของบริษัท และความรับผิดชอบตอผูที่อาศัยอยู
ในละแวกใกลเคียงกับโรงงานของบริษัท กลุมบริษัท โดยทั่วไปจะใหการสนับสนุนกับกิจกรรม 3 ดานหลัก
ไดแก

1. ดานการศึกษาและอบรมใหแกอนาคตของประเทศ

2. ดานโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพเพื่อสรางสังคมนาอยู

3. ดานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

โดยคาดวาบริษัทและบริษัทในเครือไดใชจายไปในกิจกรรมทางสังคมรวมทั้งสิ้นประมาณ 31 
ลานเหรียญสวิสฟรังก (ประมาณ 23.84 ลานเหรียญสหรัฐ) คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของกําไรสุทธิกอนหัก
ภาษีของกลุมบริษัททั้งหมด อยางไรก็ตาม แตละบริษัทภายในกลุมบริษัทของ Holcim ไดมีบทบาทในการ
แสดงความรับผิดชอบตอชุมชนทองถิ่นในระดับที่แตกตางกันไป โดยใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ในรูปแบบตางๆ เชน การเขาไปประเมินความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย การวางแผนและบริหาร 
CSR โดยใหความสําคัญแกผูมีสวนไดสวนเสีย การดําเนินนโยบาย corporate social responsibility และ 
sustainable development การประชุมระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดต้ังคณะกรรมการ
ผูใหคําปรึกษาแกชุมชน และการใหความรวมมือกับชุมชน ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2549 ประมาณรอยละ 
49 ของบริษัทในกลุมทั้งหมดไดจัดต้ังคณะผูใหคําปรึกษาแกชุมชน (community advisory panel) และ
ประมาณรอยละ 73 ไดเขารวมเปนหุนสวนกับองคกรประชาชนตางๆ (ตารางที่ 6.2)

ตารางที่ 6.2 สัดสวนของบริษัทในกลุมที่ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท

ป พ.ศ.
ลักษณะของความเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท

2547 2548 2549

1. การประเมินความตองการของผูมีสวนไดเสีย 53 52 61

2. การกําหนดความสําคัญของผูมีสวนไดเสียในการแผนงาน CSR 74 77 72

3. การเปนสมาชิกของบริษัทในการดําเนินนโยบาย CSR และ SD 56 68 49

4. การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 86 73 90

5. การจัดตั้งคณะผูใหคําปรึกษาแกชุมชน 42 44 49

6. การใหความรวมมือกับชุมชน 65 81 73

ที่มา: Holcim Ltd., 2006
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• ตัวอยางกิจกรรม

1) Community Advisory Panel (CAP) มีจุดประสงคเพื่อชวยใหบริษัทสามารถเขาใจและรับรู
ความตองการและความเปนหวงของชุมชนทองถิ่น ทั้งที่เปนลักษณะเปดกวาง และเฉพาะ
เจาะจงกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

- การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน เกี่ยวกับประเด็นดาน
การใชวัตถุดิบเหลือใชเพื่อเปนพลังงานทดแทนในขั้นตอนการเผา

- มีการต้ังคณะทํางานขึ้นโดยมีลักษณะเชิงรุก เพื่อรวมกันตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนิน การตัดสินใจ ระยะเวลาในการดําเนินงาน เปนตน

2) การใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยธรรมชาติ เชน การบริจาคอาหารและยาแกผูไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวม การซอมแซมถนนหนทาง เปนตน

3) การสนับสนุนคอนกรีตที่เหลือใชจากการใชงานแตละวัน โดยรวมมือกับหนวยงานราชการและ
ชุมชน เพื่อนําไปใชปรับปรุงสนามกีฬา ถนน และทางเดิน ซึ่งทายที่สุดทําใหสังคมนาอยู
มากขึ้น

5) Lafarge S.A.

บริษัท เปนผูผลิตซีเมนตรายใหญอันดับที่ 2 ของโลก โดยในป พ.ศ. 2549 มีกําลังการผลิตสูงถึง
175 ลานตัน กระจายอยูทั่วโลกโดยแบงตามภูมิภาคไดดังนี้คือ กลุมประเทศแถบยุโรปตะวันตกมีกําลัง
การผลิตรวม 38.3 ลานตัน ยุโรปตอนกลางและตะวันออก 19.5 ลานตัน อเมริกาเหนือ 22.8 ลานตัน
กลุมประเทศเมดิเตอรเรเนียน 19.1 ลานตัน ละตินอเมริกา 10.8 ลานตัน แอฟริกา 11 ลานตัน และเอเชีย
53.9 ลานตัน นอกจากนั้น บริษัทในเครือมีโรงงานซีเมนตและโรงบดปูนรวมทั้งสิ้น 122 โรงงาน และ 42
โรงงาน ตามลําดับ

บริษัท ใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม โดยดําเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติซึ่ง
สนองตอบความตองการของชุมชนท่ีมีโรงงานของบริษัทตั้งอยู นอกจากบริษัทพยายามที่จะผลักดันใหผูมี
สวนไดสวนเสียที่เปนพนักงานของบริษัทเขามามีสวนรวมมากขึ้นในการใชสิทธิเพื่อปกปองความปลอดภัย
ในชีวิตและสุขภาพของตน ยังใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชน
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายซึ่งเกี่ยวของกับการสรางความรับผิดชอบตอสังคมโดยยึดหลักสําคัญ 8
ประการ คือ

1. การดูแลเขตพื้นที่ที่โรงงานต้ังอยู

2. การติดตอสื่อสารกับชุมชนทองถิ่นเปนประจํา

3. การใหความชวยเหลือที่เปนรูปธรรมแกชุมชนทองถิ่น

4. การสรางความสัมพันธระยะยาวกับชุมชนในลักษณะของความเปนหุนสวนรวมกัน

5. การใหความสนับสนุนดานการศึกษา
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6. การใหความสนับสนุนแกองคกรสิ่งแวดลอมและโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของ

7. การใหความชวยเหลือแกผูที่บกพรองทางกายภาพ

8. การใหความสนับสนุนดานการกีฬาและสิทธิสตรี

• ตัวอยางกิจกรรม

1) การสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ เชน การปรับปรุงพื้นที่ใหแกโรงเรียนมุสลิม
ในจังหวัดสงขลาและโรงเรียนอนุบาลในหมูบาน Roomo ประเทศอินโดนีเซีย การบูรณะ 
วัดเจริญราษฎรซึ่งต้ังอยูใกลโรงงานผลิตยิปซั่มในจังหวัดสงขลา

2) การจัดอบรมและสอนความรูขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาแกเด็กๆ ที่อยูในเขตพื้นที่ซึ่งบริษัท 
ไดเขาไปตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต ตลอดจนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อดูแลสุขภาพ
พื้นฐานของคนในชุมชน ทั้งนี้ในเขตพื้นที่เมือง Chhatak ในประเทศบังคลาเทศซึ่งเปนสถานที่
ต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตแหงใหมของบริษัท ไดมีครัวเรือนจํานวนทั้งสิ้น 72 ครัวเรือนโดยมี
ผูอยูอาศัยรวมกันทั้งสิ้น 350 คน ตองอพยพออกจากพื้นที่กอสรางโรงงาน

3) การสนับสนุนปูนซีเมนตและรวบรวมเงินทุนเพื่อชวยเหลือในการกอสรางอาคารแหงใหมใหแก
โรงพยาบาล Colombo South ประเทศศรีลังกา เพื่อเปดโอกาสใหคนชายขอบสามารถเขาถึง
บริการดานสุขภาพอนามัยได

4) การสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย โดยในปจจุบัน
โครงการนี้ไดครอบคลุมโรงเรียนทั้งหมด 23 โรงเรียน ซึ่งต้ังอยูรอบบริเวณโรงงานปูนซีเมนต
ทั้ง 3 แหงของบริษัทในประเทศมาเลเซีย

5) การจัดคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใหการรักษาเบื้องตนแกชาวบานที่ไม
สามารถเขาใชบริการจากสถานพยาบาลตามปกติได

6) การจัดการอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการฉาบปูนแกเยาวชนในประเทศอินเดีย ซึ่งจะเปน
บุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานนี้ตอไปในอนาคต

6.2.4 บทเรียนจากประสบการณของผูประกอบการในอุตสาหกรรมซีเมนตและขอเสนอแนะ

เปาหมายขององคกรธุรกิจไดเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเนนแตผลประโยชนตอบแทนที่บริษัทจะได
รับ ไปสูการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนในปจจุบัน ฉะนั้น จึงเห็นไดวา องคกรธุรกิจ
ขนาดใหญหลายๆ องคกรไดใสใจถึงความสําคัญของการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเติบโต
อยางมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว แทนที่จะดําเนินนโยบายซึ่งหวังผลประโยชนในระยะสั้นแตไมยั่งยืน
และกลับกอความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในระยะยาว

การพัฒนากระบวนการมีสวนรวมกันคิดและรวมกันทําระหวางองคกรธุรกิจและผูมีสวนไดสวนเสีย
เริ่มมีความสําคัญมากขึ้น ความสัมพันธที่แนนแฟนกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรธุรกิจ ดวยการสราง
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คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับบุคคลเหลานั้น สามารถกระทําไดโดยเริ่มจากผูที่เกี่ยวของภายในองคกร เชน 
พนักงานและครอบครัวของพนักงาน แลวจึงกาวไปสูสังคมภายนอก เชน ชุมชนทองถิ่นรอบบริเวณโรงงาน 
เปนตน เปนที่เขาใจกันวา องคกรธุรกิจสามารถแสดงความรับผิดชอบตอบุคลากรภายในองคกรไดงายและ
ชัดเจนกวา ไมวาจะเปนการสรางระบบสวัสดิการที่ดี และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งลดความสูญเสีย
ทรัพยากรบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เปนตน

ในขณะที่การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมภายนอกโดยรวมนั้นเปนไปไดคอนขางลําบากกวา
ถาหากไมมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากปญหาของการมีขอมูลไมเทาเทียม
กัน (information asymmetry) กลาวคือ ชุมชนทองถิ่นมักขาดโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนและทันตอเหตุการณ ในขณะที่ผูประกอบการก็คงไมสามารถเขาใจชุมชนทองถิ่นไดถาปดกั้น
ตนเองโดยมุงหวังแตจะสรางผลกําไรเปนหลัก ดังนั้น เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจระหวางกันถูกตอง องคกร
ธุรกิจจึงควรดําเนินนโยบายเชิงรุกมากขึ้นในลักษณะแนวดิ่ง (vertical integration) เพื่อพัฒนาระบบการ
รับฟง สื่อสาร สนทนา แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสนใจรวมกัน เพื่อสรางความไววางใจระหวางกันใหมากขึ้น ตลอดจน
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางถูกตองและมีเหตุมีผล นอกจากนั้น การบริหารเชิงรุก
ทางสังคมนี้ยังเปนสวนเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐไดอีกทางหนึ่ง

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ผูประกอบการควรกําหนดนโยบายการมีสวนรวมเชิงรุก ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการของ WBCSD ซึ่งเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder 
involvement) และการติดตอสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder 
communication) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การใหขอมูลรอบดานที่เกี่ยวของกับบริษัท ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใช
ชองทางการประชาสัมพันธตางๆ เชน จดหมายขาวสาร รายงานการศึกษา ปาฐกถา เปนตน

2. การชี้แจงและตอบขอซักถาม เชน การจัดเบอรโทรศัพทสายดวน การจัดประชุม การตอบ
ขอซักถามผานสื่อมวลชน เปนตน

3. การสรางปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อชวยใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการ
อาศัยอยูรวมกันและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เชน การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธและความ
รวมมือกับคนในทองถิ่น

4. การพบปะพูดคุยกับผูมีสวนไดสวนเสีย เชน การไปเยี่ยมผูที่อาศัยอยูในละแวกใกลเคียงกับ
โรงงาน การต้ังคณะผูใหคําปรึกษาแกชุม เปนตน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน รับทราบปญหาซึ่ง
ชุมชนกําลังเผชิญอยู รวมถึงศึกษาวิเคราะหผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นที่

5. การเปนหุนสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย และมีการจัดทําแผนเพื่อแกไขปญหาของชุมชน
อยางจริงจังโดยกอประโยชนแกสังคมโดยรวมตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมระหวางชุมชนในลักษณะ
เสริมซึ่งกันและกัน เชน การจัดทําโครงการรวมมือกันกับชุมชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เพราะการรวม
ลงทุนและรวมมือกันดําเนินการจะสรางความตระหนักรวมกันถึงความสําคัญของการรวมมือกัน มิใชวา
จะเปนฝายผูรับประโยชนเทานั้น
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โดยรวม ประชาชนและองคกรธุรกิจจึงควรพัฒนาโครงสรางและกลไกการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
มีความคิดสรางสรรค และตระหนักในผลกระทบอันเกิดกับตนเองและครอบครัวที่อยูในชุมชน และชวยกัน
สงเสริมพลังอํานาจชุมชน ที่สนับสนุนใหชุมชนเกิดความสํานึก ความเปนเจาของรวมกัน พันธสัญญา
รวมกัน และการสงเสริมใหชุมชนรวมมือทําดวยตนเอง รูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ 
ดังกลาว จะเปนการสรางการเรียนรูรวมกัน โดยไดรับรูจากประสบการณที่เกิดจากการปฏิบัติจริงต้ังแต
การจัดคณะทํางานรวมกัน การเสนอโครงการ การจัดทําแผนดําเนินงาน ควบคูไปกับกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการกับประชาชน ทั้งนี้ ขอมูลตางๆ ที่ยอนกลับมาจะเปน
ประโยชนแกผูประกอบการเพื่อใชปรับปรุงแผนงานและกิจกรรม ซึ่งจะเกื้อหนุนองคกรชุมชนใหมีความ
แข็งแกรงและมั่นคงยิ่งขึ้นสําหรับการพัฒนาโครงการสงเสริมสังคมแบบยั่งยืนตอไป

ลักษณะของการเขาถึงผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยตรง (face-to-face) ซึ่งเปนวิธีการสรางความ
สัมพันธสวนตัวไดงายและสะดวกกวา แตวิธีนี้คงไมสามารถกําหนดวิธีแกไขใหแกปญหา
สวนรวมไดดีนัก

2. การจัดประชุมรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลายในวงกวาง เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ เพื่อใหไดขอยุติรวมกัน แตรูปแบบนี้คงตองใชเวลานาน และ
สรางตนทุนคาใชจายสูง และผลที่ไดอาจไมเปนไปตามความคาดหมาย

3. การจัดประชุมระดมความคิดเห็นกับเฉพาะผูแทนของกลุมหรือชุมชนท่ีมีสวนไดสวนเสีย

4. การจัดต้ังคณะกรรมการผูใหคําปรึกษาแกชุมชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ คณะทํางานนี้จะ
ประกอบดวยคนที่มีสวนเกี่ยวของจากทั้งฝายผูมีสวนไดสวนเสีย ผู เชี่ยวชาญ และ
ผูประกอบการ

อยางไรก็ตาม ปจจัยที่จะชวยเสริมใหแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนขางตนสําฤทธิ์ผลได 
รัฐควรใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ ตอไปนี้

ก) การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับโครงการ
ตางๆ ซึ่งอาจจะสรางผลกระทบตอประชาชนและสังคม กอนที่รัฐจะตัดสินใจอนุญาตให
โครงการเหลานั้นเกิดขึ้น

ข) การพัฒนาระบบการเปดเผยขอมูลใหครอบคลุมขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงานราชการ
มากขึ้น ควรปรับโครงสรางการทํางานใหมีความโปรงใส ซึ่งจะชวยใหประชาชนและผูที่
เกี่ยวของมีความมั่นใจในระบบบริหารราชการมากยิ่งขึ้น

ค) การพัฒนากระบวนการปรึกษาหารือที่เอื้อใหประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
หรือโครงการตางๆ ของภาครัฐและเอกชน
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โดยสรุป การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยคือการพัฒนาชุมชนเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน กลาวคือมีความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน โดยประชาชนและชุมชนจะตองพัฒนาไปสูความเขมแข็ง
ในมิติตางๆ เพื่อจะไดสามารถพึ่งพาตนเองได พึ่งพาซึ่งกันและกัน แตการจะกาวไปสูจุดนั้นได ชุมชน
จะตองเปนผูรูดวย โดยรัฐและธุรกิจเอกชนจะเปนตัวกลางสําคัญที่ชวยสรางและพัฒนากระบวนการเรียนรูที่
เหมาะสมใหเกิดขึ้นในชุมชน

6.3 บทสรุป

แมวาอุตสาหกรรมซีเมนตเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ แตเนื่องจากทรัพยากรแรเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป กระบวนการผลิตปูนซีเมนตนับต้ังแตการ
ระเบิดหินผานขั้นตอนตางๆ จนกระทั่งผลิตไดเปนปูนซีเมนตและขนสงปูนซีเมนตไปขายนั้นลวนแลวมี
โอกาสสรางผลกระทบเชิงลบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนดวยกัน
ทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงปฏิเสธไมไดวา การกําหนดแนวทางเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรแรและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนตจะดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืนนั้นเปนสิ่งจําเปน

ในปจจุบัน ภาครัฐมีบทบาทอยางมากในการเขามาคอยสอดสองดูแล ปองกัน และลดผลกระทบที่
เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนต อีกทั้งยังมีกรอบของกฎหมายซึ่งระบุถึงสิทธิและบทบาทของชุมชน 
ตลอดจนสิทธิในการรับรูขอมูลขาว ที่มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมระหวางชุมชน 
ผูประกอบการ และหนวยงานภาครัฐ ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
และการปองกันผลกระทบทางลบ อยางไรก็ตาม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทยเทาที่ผานมานั้นมักกําหนดใหหนวยงานภาครัฐมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการและควบคุม
ดูแล ทั้งๆ ที่ภาคประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงยังไมไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการดัง
กลาวเทาที่ควร และการพึ่งหนวยงานภาครัฐเพียงฝายเดียวคงไมทําใหการดําเนินงานขางตนมีประสิทธิ-
ภาพที่ดีนัก ฉะนั้น ภาคเอกชน ซึ่งไดแก ผูประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินธุรกิจของ
ผูประการจําเปนตองเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น

สําหรับแนวทางที่จะชวยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการสะทอนปญหาและแลกเปลี่ยนความ
คิดนั้น คณะผูวิจัยเห็นวา กอนอื่นจําเปนตองสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนและชุมชน แตการสราง
ความเขมแข็งนั้น ประชาชนและชุมชนตองมีความรอบรู ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่จะชวยเสริมความรอบรูไดก็คือ 
ขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของและถูกตอง ดังนั้น จึงมีความจําเปนในการพัฒนากลไกที่ชวยใหประชาชน
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลและขาวสารไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ประชาชนมีความรอบรูเพียง
เทานั้นยังไมเพียงพอ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของควรจัดบริการในชุมชนและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิด ใชสิทธิและออกเสียงใหมากที่สุด มิใชจะใหความสําคัญ
กับผูมีสวนไดสวนเสียเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง เพราะการเรียกรองของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้นอาจ
แอบแฝงดวยผลประโยชนทับซอนก็เปนได สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสรางความเชื่อมโยงและ
ประสานงานกันระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหการสงผานขอมูลขาวสารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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นอกเหนือจากบทบาทของรัฐ ผูประกอบการภาคเอกชนซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับคนใน
ชุมชน ควรพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมและบทบาทของตนเอง เพื่อสรางความคลองตัวในการบริหาร
จัดการผลกระทบ การปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่เนนสรางผลประโยชนใหแกองคกรเปนหลัก ไปสู
แนวคิดของการเติบโตควบคูกันไประหวางผูประกอบการกับชุมชนและผูบริโภค กระบวนการสราง
เครือขายแหงความสัมพันธ (relationship networking) โดยมีลักษณะของความเปนหุนสวน จึงเปน
แนวทางหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหเกิดความรวมมือรวมใจกันระหวางผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และเปนธรรม

อยางไรก็ตาม การจะทําใหกระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นไดนั้น ผูประกอบการไมควรที่จะดําเนิน
นโยบายในลักษณะที่รอจนกระทั่งจําเปนตองปรับเปลี่ยนเพราะสถานการณบีบบังคับ แตควรหันมาดําเนิน
นโยบายเชิงรุกอยางจริงจัง กลาวคือ ผูประกอบการควรดําเนินนโยบายทางสังคมหรือชุมชนสัมพันธเชิงรุก 
(proactive community relationship management) มากขึ้นในลักษณะแนวดิ่ง โดยทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยลดปญหาของการมีขอมูลที่ไมเทาเทียมกันระหวาง
ผูประกอบการกับชุมชนไดในที่สุด และเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะชวยสรางความเขมแข็งใหแกประชาชนหรือ
คนในชุมชนท่ีเกี่ยวของ

ในทางปฏิบัตินั้น ผูประกอบการควรพัฒนาระบบการรับฟง การใหขอมูลอยางโปรงใส ชัดเจนและ
ถูกตอง การสื่อสาร การสนทนา การแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเด็นที่มีความสนใจรวมกัน ตลอดจนการสรางปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง 
เพื่อสรางความไววางใจระหวางกันและสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการอาศัยอยูรวมกันและการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึงความรูสึกในการเปนหุนสวนรวมกันในการวิเคราะหและแกไขปญหาของ
ชุมชนรวมกัน โดยมิไดต้ังอยูบนพื้นฐานที่วา เปนการสรางประโยชนเพื่อฝายใดฝายหนึ่ง แตเปนผล
ประโยชนรวมกัน นอกจากนั้น ในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
ผูประกอบการควรมีความตั้งใจจริง มิใชดําเนินการเพียงเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือขอกําหนดที่
ต้ังขึ้นเทานั้น



291

บทที่ 7
ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต

อุตสาหกรรมซีเมนตเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอสังคมไทยเปนอยางยิ่งเพราะปูนซีเมนต
และผลิตภัณฑซีเมนตเปนวัตถุดิบสําคัญในการบวนการกอสรางตางๆ เพื่อนําไปสูการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการสรางรายไดใหกับประชาชน ในแตละปอุตสาหกรรมซีเมนตสรางมูลคาเพิ่มคิดเปน
ประมาณรอยละ 1.21 ของรายไดประชาชาติ กอปรกับการที่ประเทศไทยมีศักยภาพดานแหลงหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมซีเมนตอยางมากโดยมีปริมาณสํารองถึง 1,859,474 ลานเมตริกตัน ซึ่งหากประเทศไทยมี 
การใชหินปูนในอัตราปจจุบัน ประเทศไทยจะมีทรัพยากรหินปูนใชไปไดในระยะยาว แสดงใหเห็นถึงความ 
มั่นคงทางดานทรัพยากรธรรมชาติ แตในขณะเดียวกันการนําทรัพยากรหินปูนมาใชเพื่อการผลิตปูน
ซีเมนตยังนําไปสูประเด็นสําคัญที่ภาครัฐควรพิจารณาคือ การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่จะนําไปสูการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน การอนุมัติพื้นที่สัมปทานเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตที่เปนพื้นที่ 
ปาสงวน กระบวนการพัฒนาแหลงแรและการผลิตปูนซีเมนตที่สงผลกระทบทางสังคมและสุขภาพ  
ความขัดแยงของชุมชน โครงสรางการแขงขันระหวางผูประกอบการ หรือการกําหนดกําลังการผลิต
ที่เหมาะสม เปนตน

จากการศึกษาขอมูลตามที่ไดรายงานไวในการศึกษานี้ ประเทศไทยควรมีแนวทางการใช
ทรัพยากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนตในอนาคต ดังตอไปนี้

7.1 การกําหนดทิศทางการใชทรัพยากรและพัฒนาอุตสาหกรรมซีเมนตใน
อนาคต 15 ป ขางหนา ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาค 
อุตสาหกรรม

1) การกําหนดกําลังการผลิตปูนซีเมนตใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม

ปูนซีเมนตเปนสินคาที่มีน้ําหนักมาก มักไมนิยมทําการซื้อขายระหวางประเทศ หากเปนไปได  
การผลิตปูนซีเมนตจะกระทําเพื่อสนองความตองการภายในประเทศหรือประเทศเพื่อนบานที่ตนทุนการ 
ขนสงไมสูงมากนัก ดังนั้น การที่แตละประเทศจะมีกําลังการผลิตปูนซีเมนตที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะจะทําใหประเทศมีปูนซีเมนตใชอยางเพียงพอ ในทางตรงกันขาม การที่ประเทศมีกําลัง 
การผลิตมากเกินไป และความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศมีการเติบโตอยางชาๆ ก็อาจทําใหปริมาณ
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ปูนซีเมนตลนตลาด และทําใหตองระบายปูนซีเมนตไปขายยังตางประเทศในราคาที่ไมคุมตนทุนการผลิต 
ดวยเหตุนี้ การศึกษาติดตามและประมาณการสถานการณตลาดของปูนซีเมนตจึงมีความสําคัญยิ่ง ไมควร
ใหความสามารถในการผลิต (Capacity) รวมมีสูงกวาอุปสงคเกินจุดเหมาะสม ดังนั้น ควรกําหนดใหมี 
การศึกษาเรื่องความตองการปูนซีเมนต โดยกําหนดโอกาสเสี่ยงเพื่อใหประเทศไทยมีการลงทุนใน 
อุตสาหกรรมซีเมนตในระดับที่ไมสูงและไมตํ่าเกินไป รวมถึงทําการทบทวนและประเมินความตองการใช
ปูนซีเมนตในประเทศใหสอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจเปนประจําทุก 5 ป เพื่อวางแผนการอนุญาต
ใหใชประโยชนทรัพยากรหินปูนอยางเหมาะสม ทั้งยังเปนกลไกของภาครัฐในการควบคุมราคาปูนซีเมนต
ในอนาคตตอไป

ในการกําหนดทิศทางการผลิตและการศึกษาความตองการของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตควรให 
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมดวย เพื่อใหการกําหนดกําลังการพลิตที่เหมาะสมเปนไปโดยที่ภาคเอกชนมี
สวนรวมดวยอยางแทจริงและจะนําไปสูการยอมรับและการใหความรวมมือในที่สุด ทั้งนี้ควรมีการนํา
แผนงานโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาลมารวมพิจารณาดวย เพื่อใหเกิดการพยากรณความตองการที่
แมนยํา และทําใหมีการผลิตปูนซีเมนตที่เพียงพอตอความตองการสําหรับโครงการขนาดใหญ ในการ
พยากรณความตองการปูนซีเมนตนี้ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอาจมีการทํางานรวมกัน เชน การทํางาน
รวมกันระหวางกรมทรัพยากรธรณีและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กลุมงานเศรษฐกิจแร) 
เพื่อศึกษาแนวโนมกําลังการผลิตปูนซีเมนตในอนาคต

นอกจากนั้น ในสวนของแหลงหินปูนที่อนุญาตใหผลิตไดควรอยูใกลผูบริโภคใหมากที่สุดเพื่อไม
เกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชนและเพื่อลดตนทุนของสังคมจากการที่ตองเสียคาขนสงเพิ่มขึ้นทั้ง
ทางตรง (ราคาหินสูง) และทางออม (ปญหาฝุนจากการขนสงและถนนพังจากรถบรรทุกหิน) ถึงแมวา  
การกระจายตัวของโรงงานปูนซีเมนตยังไมครอบคลุมพื้นที่โดยรวมของประเทศ แตดวยสถานการณกําลัง
การผลิตที่มากเกินความตองการของปูนซีเมนตและยังไมเต็มศักยภาพการผลิต จึงทําใหยังไมมีความ 
จําเปนที่จะตองขยายกําลังการผลิตในขณะนี้ (พ.ศ. 2551)

2) สนับสนุนการคาเสรีและการแขงขันภายในประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย

โครงสรางของตลาดปูนซีเมนตไทยในปจจุบัน มีลักษณะโครงสรางตลาดที่มีการกระจุกตัวสูง  
ผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญมีอํานาจตลาดสูง และมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาขายปูนซีเมนตภายใน
ประเทศสูงกวาที่ควรจะเปน ในขณะเดียวกัน ผูผลิตปูนซีเมนตกลับสงออกปูนซีเมนตไปขายยังตางประเทศ
ในราคาที่ตํ่ากวาราคาขายภายในประเทศ ผลจากการศึกษากําไรสวนเกินของปูนซีเมนต พบวา สัดสวน
ราคาสวนเพิ่ม (Markup price) ที่เกิดจากตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยมีคาเฉล่ีย
อยูที่รอยละ 14 ของราคาปูนซีเมนต ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนการคาเสรีและการแขงขัน 
ภายในประเทศของตลาดปูนซีเมนต ดังนี้
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• การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตปูนซีเมนต

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตปูนซีเมนตจะสงผลใหเกิดการประหยัดและทําใหตนทุน
การผลิตลดลง ทําใหผูผลิตสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในสวนของผูบริโภคก็จะไดรับ
ประโยชนจากการที่ราคาผลิตภัณฑซีเมนตมีราคาต่ําลง การสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิต
สามารถกระทําไดโดยการสงเสริมใหเกิดการแขงขันระหวางผูผลิตในอุตสาหกรรมซีเมนตมากขึ้น เพื่อให
ผูประกอบการแตละรายมีสวนแบงตลาดที่ใกลเคียงกันมากขึ้น ทําใหตลาดปูนซีเมนตมีการแขงขันอยางเสรี
ระหวางผูประกอบการตางๆ ที่มีอํานาจในตลาดที่ใกลเคียงกัน การประหยัดที่เกิดจากการดําเนินการอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี้ จะทําใหเกิดทรัพยากรสวนเกินที่สามารถนํามาใชเพื่อปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอมได หรือเพื่อเปนสวนแบงใหกับผูที่ไดรับผลกระทบตางๆ

เนื่องจากโรงงานผลิตปูนซีเมนตเปนโรงงานที่ตองใชเงินลงทุนสูง ผูประกอบการจึงตองมีความ
มั่นคงของแหลงวัตถุดิบเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการลงทุน ดังนั้น ควรมีการศึกษาและกําหนดปริมาณ
สํารองหินปูนที่เหมาะสมและสมดุลสําหรับโรงงานผลิตปูนซีเมนต เพื่อทําการกําหนดปริมาณแหลง
แรสํารองที่เหมาะสมและเพดานสูงสุดที่จะยินยอมใหผูประกอบการแตละรายสามารถถือครองได ทั้งนี้ เพื่อ
ปองกันมิใหเกิดการถือครองประทานบัตรที่มากเกินความตองการที่แทจริงเพราะเทากับเปนการผูกขาด
ทางการแขงขัน และปองกันมิใหผูประกอบการอื่นสามารถใชพื้นที่ศักยภาพนี้เพื่อการผลิตได ซึ่งเทากับ
เปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจทางหนึ่งดวย ดังนั้น จึงเสนอใหกําหนดพื้นที่ประทานบัตรไมใหเกินกําลังการ
ผลิตของผูประกอบการมากเกินไป กลาวคือ ในการพิจารณาใหพื้นที่ประทานบัตรไมควรเกินรอยละ 120
ของกําลังการผลิต

ในสวนของการไดมาซึ่งประทานบัตรนั้น ควรสงเสริมใหมีการประมูลพื้นที่ศักยภาพแร เพื่อ
สนับสนุนใหผูประกอบการที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเขามาดําเนินการได และที่สําคัญจะทําใหภาครัฐ
สามารถไดประโยชนสูงสุดจากการประมูลดังกลาว

• สนับสนุนการคาเสรีในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต

เนื่องจาก ปจจุบันปูนซีเมนตเปนผลิตภัณฑที่มีการคาขายระหวางประเทศถึงแมปูนซีเมนตจะมี
ตนทุนการขนสงที่สูงก็ตาม ผูสงออกปูนซีเมนตรายใหญในภูมิภาคนี้ ไดแก ประเทศจีน หรือประเทศ
เกาหลีใต เปนตน ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจะสามารถตักตวงผลประโยชนไดอยางมากจากกระบวนการคา
ผลิตภัณฑซีเมนตระหวางประเทศ เชน ประเทศไทยจะสามารถสงออกปูนซีเมนตไดหากความตองการใน
ประเทศถดถอยลงทําใหมีปริมาณการผลิตปูนสูงกวาความตองการ ปูนซีเมนตสวนเกินนี้สามารถระบาย 
ออกสูตลาดตางประเทศได และในขณะเดียวกันประเทศไทยจะสามารถนําเขาปูนซีเมนตจากตางประเทศ
ไดหากปูนซีเมนตนําเขามีราคาต่ํา ทําใหผูบริโภคไทยสามารถตักตวงประโยชนจากการคาระหวางประเทศ
ไดอยางเต็มที่ การนําเขาปูนซีเมนตยังทําใหประเทศไทยสามารถอนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติไวใชใน
อนาคตและปองกันไมใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไปในตัวดวย ดังนั้น การสนับสนุนใหมีการคา
ปูนซีเมนตไดอยางเสรีดวยการปรับลดหรือยกเลิกอัตราภาษีนําเขาเพื่อนําไปสูการนําเขาเสรีและการสงออก
เสรีจึงเปนแนวทางที่จะชวยเปดโอกาสใหประเทศไทยสามารถตักตวงประโยชนจากการผลิตและการ
บริโภคปูนซีเมนตไดมากยิ่งขึ้น
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• ปรับบทบาทของภาครัฐเพ่ือสงเสริมการแขงขันอยางเสรี

เพื่อใหอุตสาหกรรมซีเมนตมีการแขงขันอยางเทาเทียมกัน และใหมีการนําเขาหรือสงออก
ปูนซีเมนตไดอยางเสรีนั้น เปนสิ่งจําเปนที่ภาครัฐตองปรับเปลี่ยนบทบาทใหม โดยภาครัฐควรสงเสริมให
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมซีเมนตสามารถแขงขันไดอยางเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันทาง
ดานราคา ภาครัฐควรยกเลิกการกําหนดใหปูนซีเมนตเปนสินคาควบคุมและควรยกเลิกประกาศราคา 
ปูนซีเมนตเพื่อใหผูประกอบการสามารถทําการแขงขันทางราคาไดอยางเสรี และปองกันการผูกขาดจาก 
ผูประกอบการรายใหญ นอกจากนั้น ในสวนของการคาระหวางประเทศ ภาครัฐควรสนับสนุนใหมี
การนําเขาหรือสงออกปูนซีเมนตไดอยางเสรีดวยเชนกัน เชน ดวยการยกเลิกอุปสรรคหรือขอจํากัดตางๆ 
ทั้งในการนําเขาหรือสงออก เปนตน

3) เพ่ิมความโปรงใสดานขาวสารขอมูลสูสาธารณะ

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภาครัฐควรสงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลแหลงศักยภาพแร (เขตเศรษฐกิจแร) ตอสาธารณะโดย
ไมตองใหประชาชนรองขอมา หมายความวา ประชาชน ผูประกอบการธุรกิจเอกชน และหนวยงานอื่นๆ 
ของรัฐควรทราบถึงแหลงศักยภาพแรในจังหวัดของตนเอง เพื่อใหสามารถตัดสินใจเลือกทําเลที่ต้ังไดอยาง
เหมาะสม ไมตองวิตกวาที่อยูอาศัยของตนหรือธุรกิจของตนจะมีเหมืองแรมาดําเนินการในบริเวณใกลเคียง
และสรางผลกระทบไดในอนาคต การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสจะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทําการ
เลือกถิ่นฐานเอง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ในสวนของภาครัฐเองก็จะไม
ตองเผชิญกับปญหาการรองเรียนจากประชาชน เพราะไดประกาศแหลงศักยภาพแรไวลวงหนาแลว  
นอกจากนั้น หนวยงานอื่นๆ ของรัฐยังสามารถกําหนดยุทธศาสตรการใชพื้นที่ไดอยางถูกตองสอดคลองกับ
การใชประโยชนในพื้นที่ เชน การกําหนดผังเมือง การกําหนดพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยว การกําหนดพื้นที่
อนุรักษ พื้นที่เพื่อการชลประทาน หรือเขตที่อยูอาศัย สถานที่ราชการ อยางเปนสัดสวนชัดเจนแยกออก
จากพื้นที่แหลงศักยภาพหินปูน นอกจากนั้นแลวการประกาศเขตเศรษฐกิจแรลวงหนาจะเปนการสนับสนุน
ใหผูประกอบการที่ประสงคจะดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้สามารถวางแผนการลงทุนลวงหนาไดดวย 
เชนกัน เปนตน ทั้งนี้ การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ ภาครัฐควรคํานึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นดวย 
เชน การเก็งกําไรพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจแร เปนตน ดังนั้น การประกาศเขตเศรษฐกิจแรควรมีกระบวนการ
ดําเนินการที่รัดกุมเพื่อลดปญหาการเก็งกําไรของผูที่ทราบขอมูลลวงหนา

4) การมีสวนรวมของประชาชน

หนวยงานรับผิดชอบ: หนวยงานในภูมิภาค (จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และใหความคิดเห็นต้ังแตขั้นตอนการขออนุญาตประกอบ 
กิจกรรมอุตสาหกรรมซีเมนต เพื่อลดปญหาความขัดแยง และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม 
ตรวจสอบ และเฝาระวังปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากอุตสาหกรรมซีเมนต โดยภาครัฐจะตอง
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ใหการสนับสนุนในเรื่องของการถายทอดความรู ขอมูล ขาวสาร และองคความรูที่เกี่ยวของใหกับประชาชน 
ไดรับทราบ พรอมทั้งเปดชองทางใหประชาชนสามารถรองเรียนปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไดอยางรวดเร็วมายังหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงผานทางหมายเลข 
โทรศัทพ 4 ตัว โดยหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (โทร. 
xxxx) กรมทรัพยากรธรณี (โทร. yyyy) ศาลากลางจังหวัด (โทร. zzzz) หรือรองเรียนผานสื่อมวลชน 
โดยตรง (โทร. 0000) เปนตน โดยขอมูลเบอรโทรศัพทแจงเหตุนี้ตองใหผูประกอบการทุกรายติดประกาศ
ไวหนาสถานประกอบการที่ประชาชนสามารถเห็นไดชัดเจน

สงเสริมงานดานชุมชนสัมพันธของโรงงานปูนซีเมนต ควรใหมีการดําเนินการแบบไตรภาคี คือ 
การทํางานรวมกับภาครัฐ ผูประกอบการ และประชาชน ในการเปดเผยขอมูลแนวทางระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม (ตามแนบทายสัญญารายงาน EIA) ของโรงงานใหประชาชนไดรับทราบรวมกัน

ประชาชนควรไดรับทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเหมือง ไดแก คุณภาพสิ่งแวดลอมภายในเหมือง
และบริเวณโดยรอบ รายละเอียดของพื้นที่เหมือง ดังนั้น ผูประกอบการเหมืองควรจัดทํารายงานคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมเหมืองและบริเวณโดยรอบเปนประจําทุกป เพื่อรายงานใหกับประชาชนในทองถิ่นไดรับทราบ 
รวมถึงการจัดทําปายแสดงขอมูลเกี่ยวกับเหมืองไวหนาเหมือง โรงโมหิน หรือโรงงาน ดังนี้

ชื่อบริษัท ……………………………………………โทรศัพท…………………………….
ชื่อเจาของ…………………………………………...โทรศัพท…………………………….
ชื่อวิศวกรควบคุมเหมือง…………………………….โทรศัพท…………………………….
พื้นที่เหมือง……………………………………ไร     อายุประทานบัตร….…...……….…ป
ป พ.ศ. เริ่มทําเหมือง……………………….……….ป พ.ศ. สิ้นสุดทําเหมือง…….……….
กําลังการผลิตตอป……………………………………………………………………………
หนวยงานรับผิดชอบ…………………………………………………………….……………
รายงานระดับฝุนที่ตรวจวัดได……………………….…….ตรวจเมื่อวันที่…….……………
รายงานระดับเสียงที่ตรวจวัดได……………………….…….ตรวจเมื่อวันที่…….………….
สายดวนรองเรียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (โทร. xxxx)
กรมทรัพยากรธรณี (โทร. yyyy)
ศาลากลางจังหวัด (โทร. zzzz)
สื่อมวลชนโดยตรง (โทร. 0000)

ในการมีสวนรวมนี้ ควรมีการประสานงานกับกระทรวงและกรมอื่นๆ เชน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทําการกําหนดเขตเศรษฐกิจแรที่จะยินยอมใหมีการนํามาใช
ประโยชนใหเหมาะสมกับแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศและทิศทางการเจริญเติบโตของ
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ประเทศ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ฯลฯ ควรรวมประชุมเพื่อหาทางแกไขกฎระเบียบที่ไมอํานวยความสะดวกในการประกอบ
อุตสาหกรรมหินปูนและแหลงแรอื่นๆ แตไมละเลยปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติกับการรักษาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืนตอไป

7.2 ความสมดุลระหวางการนําทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตมาใชกับ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับที่สังคมยอมรับได ตามมาตรฐาน
สากล

1) จัดลําดับความสําคัญของแหลงวัตถุดิบและกําหนดเขตศักยภาพทรัพยากรแร

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงควรมีการ
สํารวจจัดทําฐานขอมูลแหลงหินปูนทั่วประเทศใหสมบูรณ โดยเฉพาะแหลงหินปูนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมสําหรับการผลิตปูนซีเมนต ทําการศึกษาพื้นที่ศักยภาพในการพัฒนาวัตถุดิบ พรอมทั้งมีการจัด
ลําดับความสําคัญของพื้นที่เขตศักยภาพทรัพยากรแรที่เหมาะสมตอการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
ปูนซีเมนต โดยเฉพาะพื้นที่หินปูนที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่เกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ควร 
หลีกเลี่ยงพื้นที่ตองหามตามกฎหมาย พื้นที่เปราะบาง เชน พื้นที่ที่เปนแหลงตนน้ําลําธาร พื้นที่ที่มี 
คุณสมบัติทางนิเวศวิทยาที่มีคุณคา พื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม พื้นที่ที่อยูใกลชุมชน และพื้นที่ที่ไดรับการ
สงวนและรักษา เปนตน

ดังนั้น จึงเสนอเกณฑการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของแหลงวัตถุดิบและเขตศักยภาพ
ทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้

เกณฑ ปจจัย เงื่อนไข
กลุมท่ี 1
ปจจัยที่มีความสําคัญสูง

- อยูนอกพ้ืนที่ตองหามตามกฎหมาย
- คุณภาพของแร
- ความพรอมของสังคม

ตองผานทุกเกณฑ

กลุมท่ี 2
ปจจัยที่มีความสําคัญตอ
สวนรวม

- สัดสวนอุปสงคและกําลังการผลิต
- การใชพ้ืนที่ลุมน้ํา 1A และ 1B และ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

คะแนนรวมเกิน 16 คะแนน

กลุมท่ี 3
ปจจัยที่มีความสําคัญระดับ
โครงการ

- ความคุมคาของโครงการ (ปริมาณสํารอง
ราคาแร ตนทุนการผลิต ตนทุนทางสังคม
(สุขภาพ) และความเสี่ยง)

จัดลําดับตามมูลคาของโครงการ



เกณฑการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของแหลงศักยภาพแรหินปูน
กลุมที่ 1 ปจจัยที่มีความสําคัญสูง เงื่อนไข หนวยงานรับผิดชอบ

1. อยูนอกพื้นที่ตองหามตามกฎหมาย ตองผานเกณฑ กรมทรัพยากรธรณี

2. คุณภาพแรเหมาะสม (CaCO3 >  90%) ตองผานเกณฑ กรมทรัพยากรธรณี
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3. ความพรอมทางสังคมโดย อปท. ในพื้นที่ให
ความเห็นชอบ

ตองผานเกณฑ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

กลุมที่ 2 ปจจัยที่มีความสําคัญตอสวนรวม เงื่อนไข**
ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ไมผานเกณฑ
คะแนน 5 4 3 2 1 0

4. สัดสวนอุปสงคตอกําลังการผลิตปูนซีเมนต 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 =< 0.5 กรมทรัพยากรธรณี

5. การใชพื้นที่ลุมน้ํา 1A 1B และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ไมอยูในเขตลุมน้ําชั้น
1A หรือ 1B ไมมีผล
กระทบทีส่าํคญัตอ

ทัศนียภาพ
สิ่งแวดลอมกายภาพ

หรือสิ่งแวดลอม
ชีวภาพ โดยมีแผน
การฟนฟูเพื่อรักษา
สภาพแวดลอมให

สวยงาม

อยูในเขตลุมน้ําชั้น
1A หรือ 1B ไมมีผล
กระทบที่สําคัญตอ

ทัศนียภาพ
สิ่งแวดลอม

กายภาพ หรือ
สิ่งแวดลอมชีวภาพ
โดยมีแผนการฟนฟู

เพื่อรักษาสภาพ
แวดลอมใหสวยงาม

อยูในเขตลุมน้ําชั้น 1A
หรือ 1B มีผลกระทบตอ

ทัศนียภาพหรือมีผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
กายภาพเล็กนอย และ
สามารถดําเนินมาตร
การปองกันผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม
ชีวภาพโดยมีแผนการ
ฟนฟูเพื่อรักษาสภาพ
แวดลอมใหสวยงาม

อยูในเขตลุมน้ําชั้น
1A หรือ 1B มีผล
กระทบตอแหลง

กําเนิดตนน้ํา
ลําธาร ทัศนียภาพ

มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมกาย
ภาพหรือชีวภาพ
ในระดับปานกลาง

อยูในเขตลุมน้ําชั้น
1A หรือ 1B มีผล
กระทบตอแหลง

กําเนิดตนน้ํา
ลําธารทัศนียภาพ
มีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมกายภาพ
หรือชีวภาพที่เปน
การสูญเสียอยาง

มีนัยสําคัญ

มีผลกระทบทาง
ทัศนียภาพที่สําคัญ
มีผลทําใหเกิดการ

สูญพันธุของสัตวปา
หรือพรรณพืช หรือ
นําไปสูการทําลาย
ระบบนิเวศที่สําคัญ

อยางถาวร

- กรมทรัพยากรธรณี
- กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร

- สํานักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

กลุมที่ 3 ปจจัยที่มีความสําคัญระดับโครงการ เงื่อนไข

เข
ตเ
ศร

ษฐ
กิจ

แร
หิน

ปูน
เพ
ื่ออ

ุตส
าห

กร
รม

ซีเ
มน

ต

6. การวิเคราะหความคุมคา โดยศึกษาปริมาณสํารองแร
แนวโนมราคา ตนทุนการผลิต ตนทุนทางสังคม(สุขภาพ)
และความเสี่ยง

ตองมีความคุมคา - กรมทรัพยากรธรณี
- กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร

หมายเหตุ:  * จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงงานผลิตปูนซีเมนต (โรงงานเขาวง โรงงานทาหลวง จังหวัดสระบุรี)
** คาคะแนนรวม คือ ผลคูณของคะแนนของปจจัย 4 และ 5 :คะแนนรวม 16-25 อนุมัติเปนเขตเศรษฐกิจแร; 9-15 พิจารณาขอมูลเพิ่มเติม; 0-8 ไมผานการอนุมัติเปนเขตเศรษฐกิจแร
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หากพื้นที่ศักยภาพแหลงแรอยูในพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพปาสมบูรณ การใชประโยชนพื้นที่จะมีตนทุน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่สูงกวาพื้นที่ที่ไมมีสภาพปาที่สมบูรณ ดังนั้น จึงควรจัดเก็บคาธรรมเนียม
เฉพาะหรือคาชดเชยโดยจัดเก็บคาการใชพื้นที่ปาที่สะทอนคุณคาประโยชนของพื้นที่ปา สําหรับกรณีที่ 
พื้นที่ศักยภาพแหลงแรอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A แตพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปาที่ไมมีความสมบูรณ ก็
สามารถยกเวนภาษีดังกลาวได นอกจากนี้ ขอเสนอใหมีการทบทวนเกณฑการกําหนดพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A 
ใหมตามหลักวิทยาศาสตรเพื่อใหพื้นที่ที่กําหนดมีลักษณะเปนพื้นที่ลุมน้ําที่แทจริง ทั้งนี้เพราะภูเขาหินปูน
ทั้งหลายมักมีความลาดชันสูงแมจะมีขนาดเล็กและอยูโดดเดี่ยวกลางที่ราบ

เสนอใหมีการจัดลําดับความสําคัญของแหลงวัตถุดิบและกําหนดเขตศักยภาพทรัพยากรแรทุก 10 
ป เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการ 
ไดแก กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

เสนอใหมีการศึกษาโครงการนํารองเพื่อกําหนดเขตเศรษฐกิจแร โดยนําเกณฑการพิจารณา 
จัดลําดับความสําคัญของแหลงวัตถุดิบและเขตศักยภาพทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต มาใช
ในทางปฏิบัติ ทั้งในพื้นที่ที่มีการดําเนินกิจการเหมืองอยูในปจจุบันและในพื้นที่ใหม

เสนอใหมีการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในเขตศักยภาพทรัพยากรแร
ในภาพรวม โดยใหมีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาเขตเศรษฐกิจแรภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 
แหงชาติ ทั้งนี้คณะทํางานควรประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมทรัพยากรธรณี 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยใหคณะทํางานเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของเขตเศรษฐกิจแร เพื่อนําไปสูการกําหนดเขต
เศรษฐกิจแร ซึ่งตอมาภายหลังผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจแรแตละรายจะสามารถเขาดําเนินกิจการได
โดยมิตองจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนรายๆ ทําใหเกิดการประหยัดในสวนของ 
ภาคเอกชนเอง และกอใหเกิดเอกภาพในการฟนฟูพื้นที่ทําเหมืองในอนาคต ในสวนของคาใชจายในการ 
จัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้น ควรมีการดําเนินการในรูปแบบของเงินทุนหมุนเวียน 
โดยอาจพิจารณาใชเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอมมาเปนเงินประเดิม และเมื่อสามารถประกาศเขตเศรษฐกิจ
แรไดแลวใหทําการเรียกเก็บเงินคาจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากผูประกอบการที่ได
ประทานบัตรในเขตเศรษฐกิจแรเปนรายๆ ตามสัดสวนของปริมาณหินปูนในพื้นที่ประทานบัตรตอปริมาณ
หินปูนรวมในเขตเศรษฐกิจแร เพื่อเปนการจายชดเชยเงินคืนใหกับเงินทุนหมุนเวียนนี้ใหมีความมั่นคงใน
ระยะยาวตอไป

เสนอใหการบริหารกิจกรรมการระเบิดเหมืองหินหรือกิจกรรมการผลิตปูนซีเมนตในเขตเศรษฐกิจ
แร เปนการดําเนินงานโดยเนนภาพรวมของพื้นที่เปนหลัก (Site Base) มากกวาเปนการบริหารแบบเปน
รายโครงการหรือเปนรายผูประกอบการ (Project Base) ทั้งนี้ การบริหารงานโดยเนนภาพรวมของเขต
เศรษฐกิจแรอาจครอบคลุมกิจกรรมตางๆ เชน การเรียกเก็บเงินจากผูประกอบการเพื่อนําไปสู 
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การดําเนินงานดานการฟนฟูพื้นที่รวมกันภายใตวิธีการเดียวกันหรือใหมีการกํากับควบคุมผูประกอบการ
ในเขตเศรษฐกิจแรอยางเครงครัด เปนตน

• ตัวอยางขั้นตอนการจัดลําดับเขตศักยภาพทรัพยากรแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ซีเมนต : กรณีจังหวัดสระบุรี

ขั้นตอนที่ 1:  รวบรวมขอมูลพื้นที่ศักยภาพแรหินปูน

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พื้นที่ศักยภาพทรัพยากรแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตในจังหวัดสระบุรี1 เมื่อทําการกันพื้นที่
ตองหามทางกฎหมายออกจากเขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่อุทยานแหงชาติ และพื้นที่อุทยานเตรียมการ2

และทําการซอนทับขอมูลพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A แลวหาพื้นที่ศักยภาพหินปูนในเขตและนอกเขตพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้นที่ 1A พบวา มีพื้นที่ศักยภาพหินปูนนอกเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A อยูเปนจํานวนมากประมาณ 223.71 
ตารางกิโลเมตร และเมื่อตัดพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตในการทําเหมืองหินปูนแลว พบวา ยังคงมีพื้นที่ศักยภาพ
แหลงหินปูนที่สามารถใชประโยชนไดอีก โดยพื้นที่สวนใหญอยูในพื้นที่อําเภอมวกเหล็ก และอําเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

พื้นท่ีศักยภาพแรหินปูน (ตร.กม.) พื้นท่ีสัมปทานแรหินปูน (ตร.กม.)
จังหวัดสระบุรี

นอกลุมนํ้า 1A ในลุมนํ้า 1A รวม นอกลุมนํ้า 1A ในลุมนํ้า 1A รวม

1. อําเภอมวกเหล็ก 119.29 32.63 151.92 6.66 4.33 11.00

2. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 30.51 9.20 39.71 1.51 0.65 2.16

3. อําเภอแกงคอย 46.64 7.90 54.54 23.98 2.10 26.09

4. อําเภอวังมวง 13.51 0.56 14.07 0.00 0.00 0.00

5. อําเภอพระพุทธบาท 13.77 11.96 25.73 6.78 5.57 12.35

รวม 223.71 62.26 285.96 38.94 12.65 51.59

                                           
1 ขอมูลการสํารวจและประเมินศักยภาพแรทั่วประเทศ ป พ.ศ. 2550 จากกรมทรัพยากรธรณี
2 ยังไมไดพิจารณาพื้นที่ตองหามตามกฎหมายอื่นๆ เขตควบคุมมลพิษซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาควบคุมมลพิษ เขตคุมครอง
ส่ิงแวดลอม เปนตน
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แผนที่แสดงพื้นที่ศักยภาพแหลงแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต จังหวัดสระบุรี
(คัดลอกและแกไขเพ่ิมเติมจากกรมทรัพยากรธรณี, 2550)



บทที่ 7  ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต 301

ขั้นตอนที่ 2  พิจารณาพื้นที่ศักยภาพแรหินปูนตามเกณฑที่กําหนด

− เกณฑกลุมที่ 1: ปจจัยที่มีความสําคัญสูง

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ อยูนอกพื้นที่ตองหามตามกฎหมาย คุณภาพของแรหินปูน และความ
พรอมของสังคม ดังนี้

เกณฑกลุมท่ี 1: ปจจัยท่ีมีความสําคัญสูง

จังหวัดสระบุรี (ปจจัย 1)
อยูนอกพื้นท่ี

ตองหามตามกฎหมาย

(ปจจัย 2)
คุณภาพ

ของแรหินปูน *

(ปจจัย 3)
ความพรอม
ของสังคม

ผาน
เกณฑ
กลุมท่ี 1

1. อําเภอมวกเหล็ก CaCO3 95-99% มีความพรอม

2. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ CaCO3 95-99% มีความพรอม

3. อําเภอแกงคอย CaCO3 95-99% มีความพรอม

4. อําเภอวังมวง CaCO3 95-99% มีความพรอม

5. อําเภอพระพุทธบาท CaCO3 95-99% มีความพรอม

หมายเหตุ: * จากแผนที่ศักยภาพแหลงแรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต (กรมทรัพยากรธรณี, 2550)  
แหลงศักยภาพหินปูนมีปริมาณแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ระหวาง 95-99% หรือมีปริมาณ
แคลเซียมออกไซด (CaO) ระหวาง 53.23-55.47% ซึ่งเปนหินปูนคุณภาพดี เหมาะสําหรับนํามา
เปนหินปูนในอุตสาหกรรมซีเมนต แตโดยทั่วไปในปจจุบัน พบวา หินปูนที่มีปริมาณ CaCO3 ต้ังแต 
90% ขึ้นไป หรือมีปริมาณ CaO ต้ังแต 50.5% ขึ้นไป3 จะเปนหินปูนที่นํามาใชใน 
อุตสาหกรรมซีเมนตดวยเชนกัน

เมื่อพิจารณาตามเกณฑกลุมที่ 1: ปจจัยที่มีความสําคัญสูง จะไดวา ศักยภาพแรหินปูนทั้ง 5 พื้นที่
ในจังหวัดสระบุรี ผานเกณฑกลุมที่ 1 กลาวคือ เปนพื้นที่นอกเขตตองหามตามกฎหมาย คุณภาพของ 
หินปูนมีความเหมาะสม เนื่องจากเปนหินปูนคุณภาพดีเปนชั้นหนาพบในตอนลางและตอนบนของลําดับ 
ชั้นหินมีคุณสมบัติทางเคมีเหมาะสมในการนํามาเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต อีกทั้งจังหวัด
สระบุรีเปนแหลงผลิตปูนซีเมนต เนื่องจากมีโรงงานผลิตปูนซีเมนตมากที่สุดถึง 8 โรง จาก 14 โรง 
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ไดผานกระบวนการมีสวนรวมทางสังคมในรูปแบบตางๆ ดังนั้น 
สระบุรีจึงเปนจังหวัดที่มีความพรอมทางสังคมในการจัดต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตในอนาคต

                                           
3 จากการสัมภาษณผูประกอบการโรงงานผลิตปูนซีเมนต (โรงงานเขาวง โรงงานทาหลวง จังหวัดสระบุรี)
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− เกณฑกลุมที่ 2: ปจจัยที่มีความสําคัญตอสวนรวม

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ สัดสวนอุปสงคตอกําลังการผลิตปูนซีเมนต และการใชพื้นที่ลุมน้ํา 
1A 1B และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ดังนี้

เกณฑกลุมที่ 2: ปจจัยที่มีความสําคัญตอสวนรวม

คะแนน
(ปจจัย 4)

สัดสวนอุปสงคตอ
กําลังการผลิตปูนซีเมนต

(ปจจัย 5)
การใชพื้นที่ลุมนํ้า 1A 1B และ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

5
(มากที่สุด)

1.00 - ไมอยูในเขตลุมน้ําชั้น 1A หรือ 1B
- ไมมีผลกระทบที่สําคัญตอทัศนียภาพ สิ่งแวดลอมกายภาพ หรือสิ่งแวดลอม
ชีวภาพ โดยมีแผนการฟนฟูเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมใหสวยงาม

4
(มาก)

0.9 - อยูในเขตลุมน้ําชั้น 1A หรือ 1B
- ไมมีผลกระทบที่สําคัญตอทัศนียภาพ สิ่งแวดลอมกายภาพ หรือสิ่งแวดลอม
ชีวภาพ โดยมีแผนการฟนฟูเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมใหสวยงาม

3
(ปานกลาง)

0.8 - อยูในเขตลุมน้ําชั้น 1A หรือ 1B
- มีผลกระทบตอทัศนียภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกายภาพเล็กนอย 
และสามารถดําเนินมาตรการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมชีวภาพโดย
มีแผนการฟนฟูเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมใหสวยงาม

2
(นอย)

0.7 - อยูในเขตลุมน้ําชั้น 1A หรือ 1B
- มีผลกระทบตอแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร ทัศนียภาพ ผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอมกายภาพหรือชีวภาพในระดับปานกลาง

1
(นอยที่สุด)

0.6 - อยูในเขตลุมน้ําชั้น 1A หรือ 1B
- มีผลกระทบตอแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารทัศนียภาพ มีผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอมกายภาพหรือชีวภาพที่เปนการสูญเสียอยางมีนัยสําคัญ

0
(ไมผานเกณฑ)

=< 0.5 - มีผลกระทบทางทัศนียภาพที่สําคัญ
- มีผลทําใหเกิดการสูญพันธุของสัตวปาหรือพรรณพืช หรือนําไปสูการ
ทําลายระบบนิเวศที่สําคัญอยางถาวร

สําหรับ ปจจัยการใชพื้นที่ลุมน้ํา 1A 1B และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมนั้น ควรมีการจัดทํา 
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของพื้นที่ศักยภาพแรหินปูนในภาพรวม โดยใหมีการจัดต้ัง
คณะทํางานเพื่อศึกษาเขตเศรษฐกิจแรภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยใหหนวยงานที่ 
เกี่ยวของทําการสํารวจขอมูลในพื้นที่ศักยภาพแรหินปูน รวมถึงสภาพแวดลอมโดยรอบของเขาหินปูน เชน 
ผลกระทบดานทัศนียภาพโดยรอบ ผลกระทบตอแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร ผลกระทบตอระบบนิเวศเขา 
หินปูน เนื่องจากระบบนิเวศเขาหินปูนเปนระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะ พืชและสัตวหลายชนิดที่
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วิวัฒนาการสายพันธุในเขาหินปูนจึงมักไมพบกระจายพันธุอยูในพื้นที่อื่น และถึงแมในหมูเขาหินปูนดวยกัน
เอง แตละบริเวณอาจพบชนิดพันธุพืชและพันธุสัตวที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น การสํารวจขอมูลผลกระทบ
ดานตางๆ ในพื้นที่ศักยภาพแรหินปูนจึงมีความสําคัญอยางมาก เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาให
คะแนนตามเกณฑ

จากนั้น คํานวณคาคะแนนรวม คือ ผลคูณของคะแนนของ 2 ปจจัย (ปจจัย 4 และ 5) ดังนี้

- คะแนนรวม  16 - 25 อนุมัติเปนเขตเศรษฐกิจแร

- คะแนนรวม   9 - 15 พิจารณาขอมูลเพิ่มเติม

- คะแนนรวม   0 – 8 ไมผานการอนุมัติเปนเขตเศรษฐกิจแร

สําหรับกรณีตัวอยางพื้นที่ศักยภาพแรหินปูนทั้ง 5 พื้นที่ในจังหวัดสระบุรี ไมสามารถพิจารณาให
คะแนนตามระดับความสําคัญตามเกณฑกลุมที่ 2 ได ถึงแมจะทราบภาพรวมอุปสงคและกําลังการผลิต 
ปูนซีเมนตของประเทศ รวมถึงผลการศึกษาวา ควรมีการจัดต้ังโรงงานผลิตปูนซีเมนตในอนาคตกอนป 
พ.ศ. 2562 ก็ตาม แตเนื่องดวยขอจํากัดดานขอมูลการสํารวจสภาพแวดลอมโดยรอบเขาหินปูน การศึกษา
ผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศเขาหินปูนในพื้นที่ตัวอยาง จึงทําใหคณะผูวิจัยไมสามารถทําการประเมินเกณฑ
กลุมนี้ได อยางไรก็ตาม หากอนาคตมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่ดังกลาว ก็สามารถนํามาใช
เปนเกณฑประเมินได

− เกณฑกลุมที่ 3: ปจจัยที่มีความสําคัญระดับโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม

การพิจารณาเกณฑกลุมที่ 3 จะเปนการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ เปนการวิเคราะห 
เชิงปริมาณ เพื่อศึกษาวาโครงการมีผลตอบแทนดานประโยชนมากกวาตนทุนของโครงการหรือไม ดังนั้น  
ผลการวิเคราะหความคุมคาของโครงการในการลงทุนจึงเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจ 
ดําเนินโครงการใดโครงการหนึ่ง นอกจากนี้ การวิเคราะหความคุมคาของโครงการยังเปนการศึกษาวา 
โครงการลงทุนที่กําลังพิจารณานั้นสงผลกระทบตอ สังคมโดยรวม อยางไร โดยแยกการวิเคราะหออกเปน
1) ดานประโยชน เชน ปริมาณสํารองแรหินปูน ปริมาณการผลิต และรายรับจากการจําหนายปูนซีเมนต 
และ 2) ดานตนทุน เชน ตนทุนเริ่มแรก ตนทุนการผลิต ตนทุนทางสังคม(สุขภาพ) และความเสี่ยงตางๆ 
เปนตน

ดวยขอจํากัดดานขอมูล ทําใหไมสามารถจัดลําดับตามมูลคาของโครงการได อยางไรก็ตาม  
คณะผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางและวิธีการประเมินความคุมคาของโครงการมาเปนตัวอยาง ซึ่งขั้นตอน
สําหรับการวิเคราะหความคุมคาของโครงการประกอบดวย การกําหนดรายการที่ตองศึกษา (ดานประโยชน
และตนทุน) การคํานวณมูลคาตางๆ ตามรายการที่กําหนดดังตัวอยาง ตอไปนี้
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รายการ วิธีการประเมินมูลคา

ดานประโยชน

1. รายรับจากการจําหนายปูนซีเมนต ปริมาณการผลิต x ราคาตอหนวย

(หมายเหตุ: ปริมาณการผลิตข้ึนอยูกับปริมาณสํารองแรหินปูน)

ดานตนทุน

- ตนทุนการทําเหมือง

1. ตนทุนแรกเริ่ม (คาที่ดิน/คาโรงงาน/คาเครื่องจักร/
เงินทุนหมุนเวียน/เงินลงทุนรวม)

2. ตนทุนดําเนินการคงที่ (คาแรงงาน/คาวัตถุดิบ)     ประมาณคาจากวิศวกรเหมืองแร และที่ปรึกษาดานเหมืองแร

3. ตนทุนดําเนินการผันแปร (คาซอมบํารุง/
คาเชื้อเพลิง/คาไฟฟา/คาขนสงปูน)

4. ตนทุนการฟนฟูเหมือง

- ตนทุนดานสิ่งแวดลอม

5. ตนทุนดานสุขภาพ (กรณีปญหาฝุนละออง) = [(จํานวนผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ x คารักษาพยาบาล)
    + คาเสียโอกาสของผูปวย]
(หมายเหตุ: ครอบคลุมผูปวยในพ้ืนที่และบริเวณใกลเคียง)

6. ตนทุนดานปาไม ใชมูลคาทรัพยากรปาไม จากผลงานวิจัยดานการประเมินมูลคา
ทรัพยากรปาไม เชน งานวิจัยของกรมปาไมและมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (2544) การประเมินมูลคาทรัพยากรปาไมอุทยานแม
ยมโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2543) หรือการประเมินมูลคา 
ปาไมของกรณีปาตนน้ําของกรมปาไม (พงษศักดิ์ และวารินทร 
2548)

6. ตนทุนดานระบบนิเวศภูเขาหินปูน ปจจุบัน ยังไมมีการศึกษาดานการประเมินมูลคาทางเศรษฐศตร
ของพืชและสัตวหายากในระบบนิเวศเขาหินปูน ดังนั้น ควร
สนับสนุนใหมีการศึกษาในประเด็นดังกลาว เพ่ือเปนกรอบแนวทาง
ในการประเมินมูลคาทรัพยากรปาไม พันธุพืชและพันธุสัตวหายาก
ในพ้ืนที่ศักยภาพแรหินปูน

7. ตนทุนคาเสียโอกาสของการนําทรัพยากแรข้ึนมา
ใชในปจจุบัน (ตนทุนทรัพยากรแร)

ใชอัตราคาเสียโอกาสของทรัพยากรหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต
ตอพ้ืนที่จากการศึกษานี้ คือ 2.93 ลานบาทตอไร
(ดูคําอธิบายในหัวขอ 4.2.3)

จากรายการที่กําหนดดังตัวอยาง ตนทุนดานสิ่งแวดลอมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ เชน บางพื้นที่อาจมีการตกลงรวมกันในการอพยพคนออกจากพื้นที่ ดังนั้น 
รายการดานตนทุนสิ่งแวดลอมจะตองทําการวิเคราะหตนทุนการอพยพไวดวย เปนตน
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ดวยขอจํากัดดานขอมูลที่ไดกลาวไวขางตน คณะผูวิจัยจึงทําการจัดลําดับความสําคัญของแหลง
วัตถุดิบและกําหนดเขตศักยภาพแรตามปริมาณสํารองแรหินปูนในพื้นที่ศักยภาพแรหินปูนจังหวัดสระบุรี 
เพื่อเปนตัวอยางประกอบ ดังนี้

เน้ือท่ีแหลงหินปูนข้ันตํ่า3/

(ไร)พื้นท่ีศักยภาพแร
หินปูนจังหวัด

สระบุรี

ปริมาตร
เขาหินปูน1/

(ลานลบ.ม.)

ความสูง
เฉลี่ยของ

แหลงหินปูน2/

(เมตร)

กรณีที่ 1
อายุโครงการ

30 ป

กรณีที่ 2
อายุโครงการ

50 ป

เน้ือท่ีแหลง
หินปูนตาม

ศักยภาพจริง2/

(ไร)

ผลการจัดลําดับ
ความเหมาะสม
ตามปริมาณ

สํารองแรหินปูน4/

1. อ.มวกเหล็ก 25,090.87 296.26 472.08 786.80 71,393.75 ลําดับที่ 1

2. อ.เฉลิมพระเกียรติ 1,074.08 143.92 971.73 1,619.59 19,066.25 ลําดับที่ 2

3. อ.แกงคอย 1,222.91 148.27 943.26 1,572.11 18,731.25 ลําดับที่ 3

4. อ.พระพุทธบาท 1,295.25 178.87 781.88 1,303.15 8,605.35 ลําดับที่ 4

5. อ.วังมวง 582.35 148.59 941.23 1,568.73 8,442.70 ลําดับที่ 5

หมายเหตุ:  เปนพื้นที่ที่กันออกจากพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่หามลาสัตวปา พื้นที่อุทยานแหงชาติ
และพื้นที่อุทยานเตรียมการ และเปนพื้นที่นอกลุมน้ําชั้น 1A ที่อยูนอกเขตสัมปทานแรหินปูน
1/  คํานวณโดยคณะผูวิจัย
2/  คํานวณจากขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร
3/  คํานวณจากสูตร
  เนื้อที่แหลงหินปูนขั้นตํ่า = กําลังการผลิต (ตัน/ป) x อายุโครงการ (ป) x 0.00222 (เมตร)
                                              ความสูงของแหลงหินปูน (เมตร)
4/  หากเนื้อที่แหลงหินปูนตามศักยภาพจริง ปริมาณมากกวา เนื้อที่แหลงหินปูนขั้นตํ่าทั้ง 2 กรณี
แสดงวาเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต (ณ กําลังการผลิต 2.1 ลานตัน
ตอป)

ผลการจัดลําดับความสําคัญตามปริมาณสํารองแรหินปูน พบวา พื้นที่ศักยภาพแรหินปูนในจังหวัด
สระบุรีทั้ง 5 แหง มีปริมาณสํารองแรหินปูนที่ทําเหมืองได โดยพื้นที่เหมาะสมในการจัดต้ังโรงงานผลิต 
ปูนซีเมนตของจังหวัดสระบุรี ลําดับที่ 1 คือ อําเภอมวกเหล็ก มีเนื้อที่แหลงหินปูนตามศักยภาพจริงมาก 
ที่สุดจํานวน 71,393.75 ไร หรือ 114.23 ตารางกิโลเมตร ลําดับที่ 2 คือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีเนื้อที่
แหลงหินปูนตามศักยภาพจริง 19,066.25 ไร หรือ 30.51 ตารางกิโลเมตร และลําดับที่ 3 คือ อําเภอ 
แกงคอย มีเนื้อที่แหลงหินปูนตามศักยภาพจริง 18,731.25 ไร หรือ 29.97 ตารางกิโลเมตร
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2) ปรับระบบสัมปทานดานระยะเวลาและขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปรับระบบการใหสัมปทานเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มความระมัดระวังในการดําเนินการของ 
ผูประกอบการ ไมวาจะเปนกิจกรรมระเบิดหิน โรงโมหิน หรือ โรงปูน ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการเหลานี้มี
ความรับผิดชอบตอสวนรวมมากขึ้น การปรับระบบสัมปทานสามารถกระทําไดในสองมิติไดแก มิติเชิงพื้นที่ 
และมิติเชิงกรอบระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้

1. มิติเชิงพื้นที่ เสนอแนะวา การกําหนดพื้นที่สัมปทานควรมีการกําหนดเขตสัมปทานในรูปของ
เขตการพัฒนาแหลงแร และเขตความรับผิดชอบซึ่งควรครอบคลุมพื้นที่ที่กวางกวาพื้นที่
สัมปทานที่ผูประกอบการไดรับ คือ กําหนดเขตรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทําเหมืองและพื้นที่
บริเวณใกลเคียงโดยรอบภายในรัศมี 3 กิโลเมตร เพื่อใหเขตความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่
ชุมชนขางเคียงบริเวณเหมืองดวย ทั้งนี้ จะชวยทําใหผูประกอบการตองมีความรับผิดชอบ 
ไมเพียงแตบริเวณพื้นที่ทําเหมืองเทานั้น แตตองมีความรับผิดชอบตอสวัสดิการของชุมชนท่ี
อาศัยอยูในพื้นที่ขางเคียงดวย

2. มิติเชิงกรอบระยะเวลาดําเนินการ เสนอแนะวา ควรมีการขยายกรอบระยะเวลารับผิดชอบให
ยาวขึ้นกวาอายุประทานบัตร กลาวคือ หลังจากหมดอายุประทานบัตร (25 ป) แลวให 
ผูประกอบการดูแลรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเหมืองตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 
ป เพื่อใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอผลกระทบระยะยาวที่อาจมีตอสวนรวมหลังจากที่
ไดปดเหมืองไปแลว

3) ปรับปรุงระบบตอบแทนและชดเชยการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพื่อเปนการสงสัญญาณทางราคาที่ถูกตองดานการใชทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่มีอยูอยาง
จํากัด และในขณะเดียวกันเพื่อใหเกิดการแบงปนผลประโยชนระหวางผูที่เกี่ยวของ จําเปนที่ตองมีการปรับ
โครงสรางคาภาคหลวงสําหรับการใหทรัพยากรหินปูน เพื่อใหสะทอนคาเสียโอกาสของทรัพยากรธรรมชาติ
อยางแทจริง นอกจากนั้น ควรมีการเรียกเก็บเงินประกันความเสี่ยงจากการดําเนินการของผูประกอบการ
ตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมการระเบิดหิน การโมหิน หรือกระบวนการผลิตที่อาจกอปญหามลพิษหรือ
อุบัติเหตุตางๆ ควรมีการกําหนดวงเงินคาฟนฟูที่เหมาะสมเพื่อใหภาครัฐมีทรัพยากรเพียงพอในการฟนฟู
พื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลว และควรมีการกําหนดคาธรรมเนียมสวนแบงสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวย
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ระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียม คาตอบแทน คาชดเชยตางๆ ของทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนต อาทิ เงินบํารุงพิเศษ เงินค้ําประกันความเสี่ยงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เงินชดเชยการ 
ปลูกปา ที่ยังไมสะทอนหรือสงสัญญาณราคาที่ถูกตองตอการใชทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบดาน 
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ควรนํามาพิจารณา ไดแก ตนทุน
ทรัพยากรแรหินปูน ตนทุนทรัพยากรปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ ตนทุนการฟนฟูพื้นที่ และ 
ตนทุนสุขภาพ ตนทุนเหลานี้จะสะทอนถึงมูลคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
เหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต ดังนั้น ควรทําการปรับปรุงระบบคาตอบแทนของทรัพยากรแร 
หินปูน การชดเชยทรัพยากรธรรมชาติ และการชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหมีความ 
เหมาะสม และหนวยงานภาครัฐจะตองทําหนาที่กํากับดูแลอยางเครงครัด ในดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม

1. ใหจัดเก็บคาภาคหลวงแร ในอัตรารอยละ 20 ของราคาประกาศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอ 
โครงสรางตนทุนการผลิตปูนซีเมนต

2. ใหจัดเก็บคาภาคหลวงแรหินปูนจากผูประกอบการที่ยังไมเปดใชพื้นที่ โดยคํานวณจาก
ปริมาณสํารองและอายุของประทานบัตรและแบงจายเปนรายป

3. ใหพิจารณาจายคาชดเชยทรัพยากรธรรมชาติ ใน 2 ดาน ดังนี้

- ทิวทัศนของภูเขาหินปูน ใหทําการแกไขกฎเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อให
สามารถบังคับใหมีการทําเหมืองหินจากดานในออกขางนอก ทั้งนี้เพื่อใหการทําเหมือง
หินไมอุจาดตาสําหรับผูที่สัญจรไปมา กลาวคือ ตองอนุญาตใหพื้นที่ทําเหมืองกวางพอ

- ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหากพบวามีชนิดพันธุพืชและสัตวหายากในระบบนิเวศ
เขาหินปูน ก็ควรทําการประเมินมูลคาของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกําหนดเปน
คาชดเชยทรัพยากรธรรมชาติตอไป

4. ใหเพิ่มขอบเขตการใชเงินบํารุงพิเศษเพื่อจัดการกับปญหาผลกระทบดานสุขภาพในพื้นที่ที่มี
การทําเหมืองการเฝาระวังสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการชดเชยผูไดรับผลกระทบดาน
สุขภาพและการสูญเสียชีวิต

5. เสนอใหนําเงินบํารุงพิเศษในเขตเศรษฐกิจแร มาใชเพื่อบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ปกครองในเขตเศรษฐกิจแรถึงแมวาในพื้นที่นั้นไมมีโรงงานปูนต้ังอยูก็ตาม
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ประเด็น ขอเสนอใหม ระบบปจจุบัน

ตนทุนทรัพยากรแร

- คาภาคหลวงแรหินปูน รอยละ 20 ของราคาประกาศ
(17 บาท/เมตริกตัน) เก็บคาภาค
หลวงแรหินปูน โดยคํานวณจาก

ปริมาณสํารองและ
อายุของประทานบัตร (รายป)

รอยละ 7 ของราคาประกาศ
(5.95 บาท/เมตริกตัน)

- คาธรรมเนียมเพ่ือใชเนื้อที่ในการ
ทําเหมือง

20 บาทตอไรตอป 20 บาทตอไรตอป

- คาธรรมเนียมหยุดการทําเหมือง 20 บาทตอไรตอป 20 บาทตอไรตอป

ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

- คาธรรมเนียมการเขาใชประโยชน
พ้ืนที่ปาสงวนตาม พ.ร.บ. ปา
สงวนฯ

500 บาทตอไรตอใบอนุญาต 500 บาทตอไรใบอนุญาต

- ทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
ภูเขาหินปูน

1. ทิวทัศนของภูเขาหินปูน

2. ความหลากหลายทางชีวภาพ
(พันธุพืช/สัตวหายาก)

ไมมี

- คาชดเชยการปลูกปา 22,000 บาทตอไร 22,000 บาทตอไร

ตนทุนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

- เงินบํารุงพิเศษ เพ่ือ

1) การฟนฟูพ้ืนที่ที่ไดใชทําเหมืองแลว

2) การปองกัน/ปราบปรามการ
กระทําผิด

3) การบํารุงทองถ่ินในจังหวัดที่มี
การทําเหมือง

4) การจัดการปญหาสุขภาพ
(เพิ่มเติม)

ไมเกินรอยละ 10 ของคาภาคหลวง ไมเกินรอยละ 10 ของ
คาภาคหลวง

- เงินค้ําประกันความเสี่ยงดาน
 ผลกระทบสิ่งแวดลอม (พันธบัตร)

200,000 บาทตอแปลง 200,000 บาทตอแปลง
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7.3 การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต
ในดานการใชทรัพยากรแร

1) การขอประทานบัตรในเขตเศรษฐกิจแรหินเพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนต

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตอยางมีประสิทธิภาพควรมีการนําหลักการ
กําหนดเขตมาบังคับใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการทั้งทางดานการลดตนทุนการผลิตของ 
ผูประกอบการเองและเปนการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมไปในตัวดวย การกําหนดหรือประกาศ
เขตเศรษฐกิจแรจะทําใหภาครัฐสามารถนําหลักการบริหารจัดการที่ดีมาบังคับใชกับผูประกอบการได เมื่อมี
การประกาศเขตเศรษฐกิจแรโดยคณะรัฐมนตรีแลว ผูประกอบการที่ดําเนินการอยูในเขตเศรษฐกิจแรควร
สามารถทําการตออายุประทานบัตรที่หมดอายุแลวไดโดยไมตองทําการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีก ซึ่ง
เทากับเปนการลดขั้นตอนการพิจารณา ทําใหตนทุนในการบริหารจัดการลดลง และจะสงผลทางบวกตอ 
ผูบริโภคดวย ดานการจัดการสิ่งแวดลอมดังที่ไดกลาวขางตน การกําหนดเขตเศรษฐกิจแรจะเปนประโยชน
กับการตั้งถิ่นฐานของผูที่เกี่ยวของตางๆ ไมใหตองมาเผชิญกับกิจกรรมการระเบิดหิน การโมหินโดยตรง 
เชน อาจมีการยายสถานประกอบการบางประเภทใหอยูหางจากกิจการปูนซีเมนต เชน การโยกยาย 
โรงเรียน หรือแหลงชุมชนอ่ืนๆ

นอกจากนั้นแลว ในสวนของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของอาจมีการจัดการในรูปของนิคม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตดวยเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการเฉพาะทางที่จะชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไปใน
ตัวและงายตอการกํากับดูแลโดยภาครัฐ การกํากับใหผูประกอบการดําเนินการตามกฎเกณฑแนบทาย 
รายงานการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment) ก็จะสามารถกระทํา
ไดโดยใชตนทุนการกํากับดูแลที่นอยลง

ประโยชนอีกทางหนึ่งของการกําหนดเขตเศรษฐกิจแรคือ การดําเนินกิจกรรมฟนฟูภายหลังการ
เสร็จสิ้นการใชประโยชนในพื้นที่แลวสามารถกระทําไดโดยประหยัดตนทุนมากขึ้นเนื่องจากผูประกอบการ
สามารถรวมทุนในการฟนฟูพื้นที่ไดพรอมๆ กันโดยใชเงินกองทุนที่ไดจายไวในรูปเงินชดเชยปลูกปา

ในเขตเศรษฐกิจแรตามที่กลาวขางตน ควรเรงรัดกระบวนการขอประทานบัตรในเขตเศรษฐกิจแร 
โดยมีการกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน กลาวคือ ภาครัฐตองประกาศผลการขอประทานบัตรภายในระยะ
เวลาไมเกิน 6 เดือนหลังจากวันยื่นขอประทานบัตร หากไมสามารถอนุมัติไดภาครัฐตองปฏิเสธผูยื่นขอโดย
มีเหตุผลประกอบที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหผูประกอบการรายอื่นยื่นขอสัมปทานในพื้นที่เดียวกันไดตอไป
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2) สงเสริมการพัฒนาแหลงวัตถุดิบและการลงทุนในภูมิภาค

หนวยงานรับผิดชอบ: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม

สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยไดมีวิวัฒนาการมานานทําใหผูประกอบการไทยมีการ
สั่งสมเทคโนโลยีและองคความรูดานการจัดการที่จะทําใหไทยสามารถขยายกิจการในประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคนี้ได การสงเสริมใหผูประกอบการซีเมนตไทยมีการลงทุนในประเทศในแถบภูมิภาคไมวาจะเปน
ดานการพัฒนาแหลงวัตถุดิบหรือการลงทุนการผลิตปูนซีเมนต จะเปนการสรางรายไดใหกับประเทศและ
เปนการเพิ่มแหลงวัตถุดิบอีกทางหนึ่งดวย โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบานที่มีศักยภาพดานแหลง
ทรัพยากรและมีความตองการบริโภคปูนซีเมนต เชน เวียดนาม กัมพูชา ลาว

กรมทรัพยากรธรณี และหนวยงานการคาตางประเทศ เชน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ควรดําเนินโครงการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมสํารวจปริมาณสํารองและคุณภาพหินใน
พื้นที่ศักยภาพ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจไทยเขาไปดําเนินการผลิตปูนซีเมนตและจําหนายในประเทศนั้นๆ 
แทนการสงออกจากประเทศไทย

ถึงแมวาประเทศไทยจะไดเปรียบในดานเทคโนโลยีการผลิต บุคลาการ ประสบการณในธุรกิจ 
อุตสาหกรรมซีเมนต แตอุตสาหกรรมซีเมนตเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูง ดังนั้น รัฐบาลไทยควรใหการ
สนับสนุนใหผูประกอบการไทยไดมีโอกาสไปลงทุนในอุตสาหกรรมซีเมนตในภูมิภาค อาทิ

- รัฐบาลไทยทําขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในการขยายฐานการลงทุนอุตสาหกรรม 
ปูนซีเมนต โดยการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของเงินตอบแทนการลงทุน กับการจางงานและ 
การกระจายรายไดของประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะในประเทศที่มีศักยภาพดานแหลง
ทรัพยากรแรและมีความตองการบริโภคปูนซีเมนต

- เปดเสรีทางการคา อาทิ การยกเลิกการคุมครองอุตสาหกรรมปูนซีเมนตจากภาษีขาเขา โดย
การลดอัตราภาษีนําเขาเพื่อเปนการเปดเสรีทางการคาของอุตสาหกรรมซีเมนต เพื่อชวยการ 
นําเขาและสงออกปูนซีเมนตในกรณีปูนซีเมนตขาดตลาดหรือลนตลาด

3) สงเสริมการคนควา วิจัย

หนวยงานรับผิดชอบ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สงเสริมใหมีการคนควา วิจัย เทคโนโลยี แนวทางการบริหารจัดการ โดยอาจจัดใหอยูในลักษณะ
ของการดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต หรือ สถาบันการศึกษาและ 
ภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต เพื่อใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มีความเหมาะสมกับลักษณะของ
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ปญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สังคม ตลอดจนการศึกษาเพื่อจัดระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสที่ชวยลดตนทุนการผลิตและสงเสริม 
การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

ควรสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development) ใหมากขึ้นโดยให 
ครอบคลุมกิจกรรมตนน้ําและปลายน้ําดวย (upstream downstream industries) รวมทั้งวิธีการจัดการ  
การฟนฟู และการวางแผนจัดการอยางมีประสิทธิภาพ



313

เอกสารอางอิง
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