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(การเคลื อนไหวในภูมิภาคอาเซียน - ประเดน็เหมอืงแร่)
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เพื อความมั นคงทางอาหารของประเทศและชุมชน
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งบประมาณแก้ไขปัญหาการปนเปื# อนสารพษิแคดเมียมลุ่มนํ#าแม่ตาว

ปี ข้าว (ล้านบาท) อื�น ๆ (ล้านบาท)

2547 48,976,900 43,158,700

2548 56,711,947 - 

2549 55,725,100 - 2,004,960
- 11,571,000
- 2,004,960
- 11,571,000

รวม 161,413,947 56,674,660

รวมทั !งหมด 218,088,607



พื#นที และผลผลติข้าวเจ้าหอมมะล ิ105 (อนัดับ 1 ของไทย) 
ในพื#นที ปนเปื# อนสารพษิแคดเมียมลุ่มนํ#าแม่ตาว
ปี/ฤดูกาลผลิต
(2547 - 2549)

พื !นที� 
(ไร่)

ผลผลิต 
(ตันข้าวเปลือก)

1 ปี/
ฤดูกาลผลติ

13,800 8,280

3 ปี/ 41,400 24,8403 ปี/
ฤดูกาลผลติ

41,400 24,840

1 ปี เกี�ยวข้องกับคนในพื !นที�ประมาณ 6,000 คน 
12 หมู่บ้าน 

1 ปี ข้าวถูกจาํหน่ายเกี�ยวข้องกับคนใน อ.แม่สอด จ.ตาก 
110,000 คน



ตาราง ข้อมูลการพจิารณาสนับสนุนเงนิชดเชยพเิศษให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื อผลติเอทานอล 
จังหวดัตาก ในปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕  

ที กระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พจิารณาเมื อวนัที  ๑๑ กนัยายน ๒๕๕๕

ข้อมูล ในเขตพื !นที�โครงการ* นอกเขตพื !นที�
โครงการ**

รวม

จาํนวนชาวไร่อ้อย ๓๑๒ ราย ๗๖๐ ราย ๑,๐๗๒ รายจาํนวนชาวไร่อ้อย ๓๑๒ ราย ๗๖๐ ราย ๑,๐๗๒ ราย

พื !นที�ปลูก ๙,๔๗๐.๔๑ ไร่*** ๓๗,๑๕๙.๙๔ ไร่ ๔๖,๖๒๙.๓๕ ไร่

ปริมาณอ้อยปี 
๒๕๕๔/๒๕๕๕

๘๓,๘๖๒.๓๗๐ ตัน ๓๐๙,๓๕๔.๖๖๐ ตัน ๓๙๓,๒๑๗.๐๓ ตัน

เงนิชดเชยรวม ๑๖,๗๗๒,๔๗๓ บาท ๖๑,๘๗๐,๙๓๓ บาท ๗๘,๖๔๓,๔๐๖ บาท



แผนผงั ผู้ถือหุ้นในบริษัท แม่สอดพลงังานสะอาด จํากดั



แผนบูรณาการงานพฒันาพื#นที ลุ่มนํ#าแม่ตาว 
พ.ศ. 2553 – 2557

งบประมาณ 1,750,420,000 บาท

ปรับโครงสร้างพื !นฐานเพื�อเปลี�ยนระบบการปลูกพืช เป็นการตัดห่วงปรับโครงสร้างพื !นฐานเพื�อเปลี�ยนระบบการปลูกพืช เป็นการตัดห่วง
โซ่อาหารเพื�อแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาด (ทาํลายเหมืองฝาย บีบ
ให้ชาวนาต้องเลิกอาชีพทํานา หันไปปลูกอ้อยเอทานอลถาวร) 
เช่น ก่อสร้างถนน  ระบบระบายนํ !าและทางลําเลียงในไร่นาเพื�อ
รองรับการปลูกอ้อย เป็นต้น



มต ิครม. เมื อวนัที  ๑๑ กนัยายน ๒๕๕๕ 

ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเวนคืนพื !นที�ที�
ได้รับผลกระทบในแต่ละระดบัความเข้มข้นได้รับผลกระทบในแต่ละระดบัความเข้มข้น

ของสารแคดเมียม 









บริษทัเหมอืงแร่ใหญ่ของไทยขยายทุนสู่ภูมิภาค

ผาแดง – สังกะสีแม่ตาว ไปลาวและพม่า

บ้านปู – ลี ! ลาํพูน ไปอนิโดนีเซียและออสเตรเลีย

กฟผ. – ถ่านหนิแม่เมาะ ไปหงสา ลาว

อติาเลียนไทย – โปแตชอุดรธานี ไปลาว (บ๊อกไซต์)อติาเลียนไทย – โปแตชอุดรธานี ไปลาว (บ๊อกไซต์)

อัคราไมนิ�ง – ทองคาํพจิติร เพชรบูรณ์และพษิณุโลก ไปลาว

ทุ่งคาํ/ทุ่งคาฮาเบอร์ – ทองคาํเลย ไปลาว



กฎกตกิาของไทยที มสี่วนทาํลายพื#นที ผลติอาหาร
ของประชาชนในภูมภิาคอาเซียน

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  รัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวง
อุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุของอาเซียน 
ครั!งที� ๑ (The First ASEAN Ministerial Meeting 

on Minerals : 1st AMMin) ซึ�งมีข้อตกลงสําคัญร่วมกันon Minerals : 1 AMMin) ซึ�งมีข้อตกลงสําคัญร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลอาเซียน ดงันี !

๑. เห็นชอบให้กําหนดเป้าหมายให้อุตสาหกรรมแร่ธาตุมี
ก า ร ข ย า ย ตั ว เ พื� อ ร อ ง รั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ร่ ธ า ตุ ทั ! ง ใ น
ภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม  ภาคเทคโนโลยีชั !นสูง และ
ภาคการค้าในภูมิภาคอาเซียนและทั� วโลก ซึ�งจะกระตุ้นให้เกิด
โอกาสทางด้านการค้าแร่ธาตุของประเทศสมาชิกอาเซียน



๒. รัฐมนตรีที� รับผิดชอบด้านแร่ธาตุและเหมืองแร่หรือผู้แทนฯ ได้
ร่วมลงนาม ‘บันทกึความเข้าใจของรัฐมนตรีเกี�ยวกับความร่วมมือ
ด้านแร่ธาตุของอาเซียน’ (Ministerial Understanding on ASEAN 
Minerals Cooperation) เพื�อผลักดนัให้เกิดการ

๒.๑ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมแร่ธาตุให้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื�อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคขับเคลื�อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
อาเซียน

๒.๒ ยกระดับการค้าและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแร่
ธาตุของอาเซียน

๒.๓ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ธาตุที� รักษาคุณภาพ
สิ� งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื� อการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่ธาตุแบบยั�งยืนและให้เกิดประโยชน์สูงสุด



๓. ที�ประชุมเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ (Asean Minerals Cooperation Action Plan 2005 - 
2010 : AMCAP 2005 – 2010) ซึ�งประกอบด้วยกิจกรรมที�สนับสนุนต่อ
แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ และบันทึกความเข้าใจของรัฐมนตรีเกี�ยวกับ
ความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียน

๔. ประเทศสมาชิกจะให้ความสะดวกต่อการลงทุนด้านแร่ธาตุจากทั !งในและ
ต่างประเทศ และจัดให้มีเวทีการประชุมภาคเอกชนเพื�อความร่วมมือด้านต่างประเทศ และจัดให้มีเวทีการประชุมภาคเอกชนเพื�อความร่วมมือด้าน
แร่ธาตุของอาเซียน โดยความร่วมมือจากองค์การเหมืองแร่ของอาเซียน 
(Asean Federation of Mining Associations : AFMA) เพื�อการส่งเสริม
การค้าและการลงทุนด้านแร่ธาตุ ทั !งนี ! เพื�อการยกระดับความสัมพันธ์กับ
ภาคเอกชนให้ใกล้ชิดยิ�งขึ !น ที�ประชุมเหน็ชอบให้ดาํเนินการร่วมกับ AFMA 
เพื�อจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุของอาเซียนในครั!งต่อไป ซึ� ง
กาํหนดจะจัดให้มีขึ !นอย่างน้อย ๑ ครั!งในรอบ ๓ ปี



๕. เพื�อการเพิ�มมูลค่าทางการผลติและการบริการในภาคอุตสาหกรรมแร่ธาตุ ที�ประชุม
เหน็ชอบกับการสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศพันธมติรของอาเซียนและองค์กร
ระดับนานาชาติและภูมิภาคที� เกี�ยวข้อง ในการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื�อการพัฒนาแร่ธาตุและธรณีวิทยา ตลอดจนแผน
ความร่วมมือทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในขั !นแรกได้ตอบรับข้อเสนอของ
มาเลเซียในการร่วมหารือกับผู้แทนจากประเทศจีน ญี� ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี 
ในรูปแบบความร่วมมือ ASEAN + 3 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

การประชุม AMMin ครั!งที�  ๑  ถือเป็นก้าวแรกที�สําคัญในการกําหนดการประชุม AMMin ครั!งที�  ๑  ถือเป็นก้าวแรกที�สําคัญในการกําหนด
แนวนโยบายความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียนอย่างจริงจัง และเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแร่ธาตุของอาเซียนทางด้านต่าง 
ๆ ซึ� งจะทําให้เศรษฐกิจการลงทุนทําเหมืองแร่มีการขยายตัวและเติบโตขึ !น ซึ� ง
ประเทศไทยเองกไ็ด้นําแนวนโยบายความร่วมมือด้านแร่ธาตุของอาเซียนไปกาํหนด
เป็นภารกจิของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื !นฐานและการเหมือง
แร่เป็นหน่วยงานหลักในการวางนโยบายหรือแผนงานให้สอดคล้องกับความร่วมมือ
ด้านแร่ธาตุของอาเซียนดังที�กล่าวมา



ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑  รัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้
ขยายสิทธิพิเศษการลงทุนในกิจการเหมืองแร่แก่นักลงทุนอาเซียนให้
เท่ากับที�ให้แก่นักลงทุนออสเตรเลียภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย–
ออสเตรเลีย อันเนื� องมาจากภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Invesment Area : AIA) ซึ�งได้มีการลงนามกันตั !งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๑  ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันกันว่า หากประเทศ
สมาชิกอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ�งไปทาํความตกลงให้สิทธิพิเศษอื�น
ใดกับประเทศนอกอาเซียนดีกว่าหรือมากกว่าที�ให้ไว้กับประเทศสมาชิกใดกับประเทศนอกอาเซียนดีกว่าหรือมากกว่าที�ให้ไว้กับประเทศสมาชิก
อาเซียน ประเทศสมาชิกนั!นจะต้องขยายสิทธิพิเศษดังกล่าวให้แก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื�นอีก ๙ ประเทศด้วย ต่อมาไทยได้ลงนามความตกลงเขต
การค้าเสรีไทย–ออสเตรเลีย และให้สิทธินักลงทุนออสเตรเลียในการถือ
หุ้นในกิจการเหมืองแร่ได้ถึงร้อยละ ๖๐  ตั !งแต่วันที�  ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๔๘  ในขณะที�ภายใต้ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (AIA) ไทยให้
นักลงทุนอาเซียนอื�นถือหุ้นได้เพียงไม่เกินร้อยละ ๔๙  หากจะเข้ามาลงทุน
ในไทย


