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การที่รัฐบาลมีนโยบายให้ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทําให้ความต้องการด้านปัจจัยต่างๆ 

ของประชากร ท้ังทางด้านอุตสาหกรรมและพลังงานของประเทศ อุตสาหกรรมเหมืองแร่จัดเป็น
อุตสาหกรรมพื้นฐานในการดํารงชีวิตเป็น raw material ของอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นจึงมี
ผู้ประกอบการที่ต้องการขอสัมปทานเหมืองแร่จํานวนมาก และเนื่องจากโครงการเหมืองต้อง
ดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในขั้นตอนอนุญาต เป็นผลให้
มีความต้องการในการจัดทํารายงาน EIA สําหรับโครงการเหมืองแร่สูงขึ้นในแต่ละปี ในขณะที่
นิติบุคคลหรือบริษัทท่ีปรึกษาผู้มีสิทธิในการจัดทํารายงาน EIA มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
จํานวนมาก บางครั้งรายงานที่จัดทําขึ้นจึงมีข้อผิดพลาดและขาดความครบถ้วนสมบรูณ ์เมือ่เสนอ
ต่อ คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจาณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ 
และอุตสาหกรรมถลุง หรือแต่งแร่ เพื่อพิจารณาแล้วต้องแก้ไขเพิ่มเติม ส่งผลให้การดําเนินการให้
ความเห็นชอบ EIA ในแต่ละโครงการล่าช้า  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการทํา
กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการทําเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินโครงการจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการเหมืองแร่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทําคู่มือการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการ
ก่อสร้าง และคู่มือการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

การดํา เนินโครงการได้รับความร่วมมืออย่างดี ย่ิงจากทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อง  
ท้ังหน่วยงานราชการผู้มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและกํากับดูแลผู้ประกอบการ และบริษัทท่ีปรึกษา
ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน EIA รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจาก
สาขาต่างๆ ทําให้คู่มือการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีจัดทําภายใต้
โครงการนี้มีความชัดเจนเหมาะสมทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายร่วมกันใน
การนําไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างยั่งยืน 
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การดําเนินโครงการจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

สําหรับโครงการเหมืองแร่สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําคู่มือฯ อีกท้ังยังได้ รับความอนุเคราะห์จาก
คณะกรรมการผู้ชํานาญการ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญจากสาขาต่างๆ  

ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบงาน ท่ีได้พิจารณาให้ความเห็น คําแนะนําในการจัดทําคู่มือฯ 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หน่วยงานราชการ 
กรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการ เหมืองแร่ ภูมิ ภาค ผู้ ประกอบการ บริ ษัท ท่ีป รึกษา ได้ แก่  
บริษัท วีคอนซัลติ้ง เซอร์วิส บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ บริษัท เอสพีเอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส  
บริษัท เอ็น แอนด์ เอิร์ฑ คอนซัลแตนท์ และบริษัท ทอพคลาส คอนซัลแทนท์ จํากัด ผู้เช่ียวชาญในด้าน
ต่างๆ ท่ีร่วมพิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการฯ ท่ีได้สละเวลาในการตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ รวมท้ังให้ความร่วมมือในการจัดทําคู่มือฯ ด้วยดีเสมอมา  

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ท้ังจากมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ราชการ และนักวิชาการอิสระ ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการในระหว่างการจัดทําคู่มือฯ ในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมทางสังคมและสุขภาพ 
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1. ท่ีมาและกระบวนการในการจัดทําคู่มอื 

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดําเนินการจัดทําคู่มือแนว
ทางการจัดทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการเหมืองแร่ ในการดําเนินการคร้ังนี้เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยยึดถือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
เป็นกรอบในการจัดสร้างคู่มือตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือ กิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

2. ข้อแนะนําในการใช้คู่มือ 

คู่มือฯ นี้แสดงรายละเอียดเบื้องต้นสําหรับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หาก
สภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากโครงการท่ัวไป เช่น อยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ตามกฎหมาย 
เป็นต้น จะต้องเพิ่มรายละเอียดการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเป็นการเฉพาะของโครงการ 

3. เอกสารประกอบการเสนอรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

เอกสารและหลักฐานสําหรับย่ืนประกอบการเสนอรายงาน EIA ต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ .) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสําหรับโครงการจัดทําคู่มือ 
แนวทางการจัดทํารายงาน EIA ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 รายงานหลัก จํานวนไม่น้อยกว่า 15 ฉบับ 
 รายงานย่อ จํานวนไม่น้อยกว่า 15 ฉบับ 
 ปกหน้าและปกในของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.2 
 หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.3 
 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 บัญชีรายช่ือผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.5 
 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.6 

4. กระบวนการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ข้ันตอนหรือกระบวนการพิจารณารายงาน EIA และ IEE ถูกกําหนดไว้ในมาตรา 49-50  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โครงการของเอกชนและ
โครงการท่ีไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจาก ครม. (โครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชน) 
โครงการประเภทนี้ได้กําหนดระยะเวลาการพิจารณา ตามข้ันตอนดังแสดงในรูปท่ี 1 ท้ังนี้เมื่อรายงานส่ง สผ. 
แล้วภายใน 15 วัน จะถูกตรวจสอบองค์ประกอบของรายงาน จากนั้นอีก 15 วัน จะพิจารณาเสนอ
ความเห็นให้กับคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.) และ 
คชก. ต้องพิจารณาภายใน 45 วัน หาก คชก. ไม่ให้ความเห็นชอบจะต้องจัดส่งรายงานเข้ามาใหม่ (ฉบับ
เพิ่มเติมหรือแก้ไขท้ังฉบับ) และเมื่อส่งมาท่ี สผ. แล้ว คชก. ต้องพิจารณาภายใน 30 วัน หาก คชก. ใหค้วาม
เห็นชอบ สผ. จะแจ้งให้เจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หาก คชก. ลงมติไม่เห็นชอบแล้วให้
เร่ิมต้นกระบวนการพิจารณาใหม่ 

รายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือ 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2553 
 
 
 
 

 
 

 

บุคคลผู้ขออนุญาต 

รายงานถูกต้อง/ข้อมูลครบถ้วน 

เสนอรายงานต่อ สผ. และเจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีอํานาจอนุญาต 

สผ. ตรวจสอบรายงาน (15 วัน) 

สผ.พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น (15 วัน)  

เห็นชอบ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณา (45 วัน) 

เจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตสั่งอนุญาต 

รายงานไม่ถูกต้อง 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ไม่เห็นชอบ 

บุคคลผู้ขออนุญาต 
แก้ไขรายงาน 

รูปท่ี 1   ข้ันตอนการพิจารณารายงาน EIA และ IEE สําหรับโครงการท่ีต้องได้รับอนุญาต 
จากทางราชการ และโครงการท่ีไม่ตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม. 



 

 
   
 
 
EIA : Environmental Impact Assessment หมายถึง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
FS : Feasibility Study  หมายถึง งานศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของ

โครงการ 
IEE : Initial Environmental Examination หมายถึง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น 
TOR : Terms of Reference หมายถึง ขอบเขตการศึกษาหรือข้อกําหนดของงาน 
กก.วล. : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
กพร. : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กม. : กิโลเมตร 
คชก. : คณะกรรมการผู้ชํานาญการ 
ครม. : คณะรัฐมนตรี 
ชม. : ช่ัวโมง 
ตร.ม. : ตารางเมตร 
ป.ส. 21 : คําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป.ส. 22 : รายงานการตรวจสอบสภาพป่าท่ีมีผู้ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ร.บ. : พระราชบัญญัติ 
ภบท. 5  : แบบแสดงรายการท่ีดินเพื่อเสียภาษีบํารุงท้องท่ี 
ม.(รทก.) :  คําว่า “ม.” คือ เมตร  คําว่า “รทก.” คือ ระดับน้ําทะเลปานกลาง 
มก./กก. : มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
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บทท่ี    
 
 

1. บทนํา 
ประเด็นหลักท่ีนําเสนอในส่วนของบทที่ 1 ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการ การกล่ันกรอง

โครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษาของพื้นท่ีโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 แสดงความเป็นมาของโครงการ 
 ระบุช่ือผู้ขอประทานบัตร เลขท่ีคําขอประทานบัตรและข้อผูกพันตามเงื่อนไขของคําขอ 

ประทานบัตร (ถ้ามี) 
 อธิบายภาพรวมของท่ีตั้งของโครงการ เช่น จังหวัดท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการ เป็นต้น 

 แสดงรูป : ท่ีตั้งพื้นท่ีโครงการและขอบเขตพื้นท่ีศึกษา กําหนดใช้แผนท่ีภูมิประเทศ 
มาตราส่วน 1:50,000 และให้มีแผนท่ีจังหวัดท่ีตั้งโครงการนําเสนอดัง
ตัวอย่างในรูปท่ี 1-1 

 

1.2 การกล่ันกรองโครงการ 

 การตรวจสอบเอกสาร 
- การตรวจสอบเอกสารแหล่งโบราณคดี  
- การตรวจสอบทะเบียนแหล่งโบราณสถาน  
- การตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์  
- การตรวจสอบพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ําจากแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000  
- การตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมายของพื้นท่ีป่าไม้ 
- การตรวจสอบการกําหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
- เอกสารแสดงการครอบครองท่ีดิน 
 แสดงรูป : พื้นท่ีกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง ดังตัวอย่าง

ในรูปท่ี 1-2 พื้นท่ีป่าไม้ดังตัวอย่างในรูปท่ี 1-3 และแผนท่ีกําหนดแหล่งหิน
อุตสาหกรรมดังตัวอย่างในรูปท่ี 1-4 

 การขออนุญาต/หรือสอบถามความเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- การประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล 
- การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรระดับจังหวัด 
- ความเห็นของสํานักศิลปากรท้องท่ี 
- ข้อตกลงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
- ความเห็นของนิคมสร้างตนเอง 
- ความเห็นของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรณีต้องขออนุญาต

เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
- ความเห็นของธนารักษ์จังหวัด 



รูปที่ 1-1 ตัวอย่างตาํแหน่งท่ีตั้งโครงการ  
และขอบเขตการศึกษา

หน้า 1-2

สัญลักษณ์ :

ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
www.dpim.go.th, (ระบุเดือน/ปี)
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3 กม.

รัศมี 3 กม.

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.สิชล

อ.ขนอม

อ.ท่าศาลา

อ.เฉลิมพระเกรียรติ

อ.พิปูน อ.พรหมคีรี

อ.เมืองนครศรีธรรมราช

อ.พระพรหม

อ.นบพิตํา

อ.ปากพนัง

อ.เชียรใหญ่

อ.หัวไทรอ.ชะอวด

อ.จุฬาภรณ์

อ.ร่อนพิบูลย์

อ.บางขัน

อ.ทุ่งสง

กิ่ง อ.ช้างกลาง

อ.นาบอนอ.ทุ่งใหญ่

อ.ถ้ําพรรณรา

อ.ลานสะกา
อ.ฉวาง

พื้นท่ีโครงการ

แผนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตัวอย่าง



 รูปท่ี 1-2 ตัวอย่างพื้นท่ีกาํหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําบริเวณพืน้ท่ีโครงการและใกล้เคียง

 หน้า 1-3

สัญลักษณ์ :

3

ลักษณะโดยท่ัวไป มีคุณภาพเหมาะต่อการเป็นต้นนํ้าลําธารระดับรองลงมา และ
สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้ เช่น การทําเหมือง

พื้นท่ีโดยท่ัวไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการทําไม้ เหมืองแร่และปลูกพืชกสิกรรม
ประเภทไม้ยืนต้น

ลักษณะท่ัวไปเป็นท่ีราบ ลาดเอียงเล็กน้อยสภาพป่าส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อ
ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม

การจําแนกช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า

5

ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(www.dpim.go.th, ระบุเดือน/ปี)

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

สภาพป่าถูกบุกรุกแผ้วถางใช้ประโยชน์ เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก4
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สภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นท่ีได้ถูกทําลาย ดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลงไปเพ่ือพัฒนาการใช้
ท่ีดินรูปแบบอื่นก่อนหน้าปี 2525 และการใช้ท่ีดินหรือการพัฒนารูปแบบต่างๆ 
ท่ีดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ
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ตัวอย่าง



หน้า 1-4

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

การจําแนกเขตพ้ืนที่ป่า

เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)

เขตพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ (Zone C)

พื้นที่คําขอประทานบัตรข้างเคียง

ที่มา:  กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมป่าไม้ (www.forest.go.th, ระบุเดือน/ปี)

 รูปท่ี 1-3 ตัวอย่างการจาํแนกเขตพื้นท่ีป่า

0              0.5 1.0 2.0
กม.

N

พื้นที่โครงการ

เขตพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ (Zone C)

เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)

เขตพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)

ตัวอย่าง



 รูปท่ี 1-4 ตัวอย่างแสดงแผนท่ีกาํหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม

หน้า 1-5

พื้นที่กําหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม

ที่มา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ระบุปี) และกรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี)

สัญลักษณ์:

พื้นที่โครงการ

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

0         0.5         1.0                 2.0
กม.

N

พื้นที่โครงการ

ตัวอย่าง



 
 หน้า 1-6 

 สภาพแวดล้อมท่ีตั้งโครงการ 
- บรรยายสภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
- บรรยายสภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ สภาพป่าไม้ ท่ีตั้งชุมชน 

และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
 เพือ่ศกึษาวเิคราะห์สถานภาพทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและคณุคา่ตอ่มนุษย์ ในพืน้ท่ีบริเวณโครงการ

และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการดาํเนินโครงการท้ังในทางตรงและทางอ้อม 
 เพื่อประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
 เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังแผนการฟื้นฟูท่ีผ่านการทําเหมือง 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ทําการศึกษาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยทั่วไปจะใช้ในรัศมีการศึกษา 3 กิโลเมตร 
(กม.) และ/หรือพื้นท่ีสัมพันธ์กับผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ 
 
 



บทท่ี 2
รายละเอียดโครงการ



  หน้า 2-1

บทท่ี    
 

 

2. รายละเอยีดโครงการ 
ประเด็นหลักท่ีนําเสนอไว้ในบทนี้ ได้แก่ ท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศ การคมนาคมและเส้นทางการ

ขนส่งแร่ ลักษณะธรณีวิทยา ปริมาณสํารองแหล่งแร่ทางธรณีวิทยา การวางแผนและการออกแบบการ 
ทําเหมือง วิธีการทําเหมือง การแต่งแร่ การปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมา และความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ 

2.1 ท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศ 

 อธิบายลักษณะและสภาพของพื้นท่ีท่ัวไป 
 ท่ีตั้ง 

- ระบุหมายเลขคําขอประทานบัตร ช่ือผู้ขอประทานบัตร 
- ระบุพิกัดของพื้นท่ีประทานบัตร โดยแสดงในแผนท่ี มาตราส่วน 1:50,000 

 อธิบายสภาพพื้นท่ีของพื้นท่ีโครงการ เช่น ความสูง ความลาดชัน 

 อธิบายลักษณะภูมิประเทศ โดยรอบของพื้นท่ีโครงการ 
 อธิบายรายละเอียดท่ีพบ เช่น ลักษณะพื้นท่ีป่า เทือกเขา ความสูงจากอาณาเขตโดยรอบ  

 อธิบายการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น กิจกรรมทําเหมืองเก่าท่ีมี
แนวถนน หรือขุมเหมืองเก่า 

 ระบุเส้นทางน้ําท่ีไหลผ่านโครงการ หรือใกล้เคียงในรัศมีท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 
 อธิบายภาพประกอบลักษณะชุมชนและสภาพพื้นท่ีโดยรอบ ในรัศมีท่ีศึกษาของพื้นท่ี

โครงการ  
 แสดงรูป  : แสดงลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการ ดังตัวอย่างใน

รูปท่ี 2-1 

2.2 การคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่ 

 อธิบายเส้นทางการขนส่งแร่โดยเร่ิมจากอําเภอหรือสถานท่ีสําคัญท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการไป
จนถึงพื้นท่ีโครงการ 

 ระบุชุมชนท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีโครงการระยะห่างของชุมชนกับเส้นทางขนส่งแร่ เช่น หมู่บ้าน A 
ห่างจากระยะทางขนส่งแร่ 0.5 กิโลเมตร (กม.) 

 แสดงรูป  : แสดงโครงข่ายคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่ ดังตัวอย่างในรูปท่ี 2-2 

 

2.3 ลักษณะธรณีวิทยา 

 ลักษณะธรณีวิทยาโดยท่ัวไป ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดหิน ช้ันหิน อายุหิน ลําดับช้ันหิน 
และธรณีวิทยาโครงสร้าง พร้อมแผนท่ีธรณีวิทยาท่ัวไป มาตราส่วน 1:50,000 หรือละเอียดกว่า 



  หน้า 2-2

 ระบุลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิดแร่ ชนิดของแหล่งแร่ (Type 
of Deposit) และการกําเนิดแร่ (Genesis) ความสัมพันธ์กับลักษณะธรณีวิทยา หรือธรณีวิทยาโครงสร้าง 
รูปร่างของแหล่งแร่ (Shape of Body) ขอบเขตและขนาดการแผ่กระจายของแหล่งแร่ ความกว้าง ยาว หนา 
ความลึกของสายแร่หรือช้ันท่ีให้แร่มุมเทและแนวระดับ (Dip and Strike) ของสายแร่หรือช้ันท่ีให้แร่ ธรณีวิทยา
โครงสร้าง (Structural Geology) เช่น ระนาบช้ันหิน (Bedding) แนวรอยเล่ือน (Fault) ช้ันหินคดโค้ง (Fold) 
รอยแยกและกลุ่มของรอยแยก (Joint Set) รอยแตก (Fracture) ชนิดของแร่ท่ีจะทําเหมืองและการเกดิร่วมกนั
ของแร่พลอยได้ชนิดอื่น คุณภาพหรือคุณสมบัติของเคมีและฟิสิกส์ของแร่ ระบุความสําคัญ คุณสมบัติพิเศษ 
หรือคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ ความสมบูรณ์หรือเกรดของแร่ แสดงรายละเอียดวิธีการคํานวณ
ปริมาณแร่สํารองและมูลค่าของแร่ทุกชนิดที่จะทําเหมือง พร้อมแผนที่แสดงลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่
มาตราส่วน 1:50,000 หรือละเอียดกว่า ภาพขอบเขตและภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา (Geological Cross 
Section) หรือรายละเอียดอื่นๆ ท่ีจําเป็นเพื่อประกอบการบรรยายลักษณะต่างๆ ทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ 

 รูปธรณีควรเป็นรูปสีและให้ใช้สีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐานของสมาคมธรณีวิทยาระหว่าง
ประเทศ 

 การอธิบายอายุหินให้อธิบายหินแก่ท่ีสุดไปอ่อนท่ีสุด แต่ในแผนท่ีธรณีวิทยาจะต้องเรียงจากหิน
อ่อนท่ีสุดไปแก่ท่ีสุด 

 กรณีชนิดแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ต้องทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตร์
ของหินตามมาตรฐานการก่อสร้างของทางราชการ 

 แสดงรูป  : แสดงลักษณะธรณีวิทยาท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง นําเสนอดัง
ตัวอย่างรูปท่ี 2-3 

 
2.4 ปริมาณสํารองแหล่งแร่ทางธรณีวิทยา 

อธิบายการประเมินปริมาณสํารองแหล่งแร่ภายในพื้นท่ีโครงการและปริมาณสํารองแร่ท่ีสามารถ
ทําเหมืองได้ (Mine able Reserve) อัตราการผลิตแร่ รวมถึงปริมาณเปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากการ
ทําเหมือง มูลค่าแหล่งแร่ 

 
2.5 การวางแผนและการออกแบบการทําเหมือง 

 ประมาณการใช้ประโยชน์พื้นท่ีโครงการ 
 ระบุเทคนิคและวิธีการทําเหมืองโดยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นท่ีโครงการ 
 อธิบายการประเมินปริมาณของแหล่งแร่ และแสดงตารางปริมาณแร่สํารองท่ีสามารถทําเหมือง

ได้บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
 
2.6 วิธีการทําเหมือง (Mine Operation)  

 แผนการทําเหมือง ต้องระบุแผนงานการพัฒนาหน้าเหมือง การเปิดเปลือกดินและหิน การผลิตแร่ 
โดยระบุเป็นช่วงจนส้ินสุดโครงการ พร้อมแผนท่ีมาตราส่วน 1:5,000 หรือใหญ่กว่าและภาพตดัขวาง 

 กรณีท่ีมีการใช้วัตถุระเบิด ให้ระบุรายละเอียดการใช้และเก็บวัตถุระเบิด ได้แก่ การออกแบบ
การเจาะรูระเบิด เช่น ขนาดรูเจาะระเบิด ระยะระหว่างรู (Spacing) ระยะระหว่างแถว (Burden) ความลึก
รูเจาะ (Hole Depth) ชนิดของวัตถุระเบิด วิธีการจุดระเบิดปริมาณการใช้ต่อรูเจาะระเบิดและต่อจังหวะถ่วง 
เป็นต้น สําหรับการเก็บวัตถุระเบิด ให้ระบุ การออกแบบอาคารเก็บวัตถุระเบิด การรักษาความปลอดภัยใน
การใช้และเก็บวัตถุระเบิด เป็นต้น กรณีท่ีมีอาคารเก็บวัตถุระเบิดอยู่แล้ว ให้แสดงท่ีตั้งพร้อมภาพถ่ายประกอบ  



พื้นที่โครงการ

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

ห้วยตั้ง

ห้วยวังหลวง

 รูปท่ี 2-1  ตัวอย่างแสดงลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการ 

หน้า 2-3

สัญลักษณ์:

พื้นที่โครงการ

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง
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สภาพพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
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 และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
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รูปท่ี 2-2 ตัวอย่างแสดงโครงข่ายคมนาคมและเส้นทางขนสง่แร่

หน้า 2-4

สัญลักษณ์ :
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ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) การสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
และสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย (ระบุปี)
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ทิศทางคมนาคมขนส่งแร่
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พื้นที่โครงการ 
พื้นที่โครงการ

1

2

3

4

1

2

สภาพทางหลวงหมายเลข106

สภาพทางหลวงหมายเลข 106

สภาพเส้นทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ

สภาพเส้นทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ
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สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ 

ประทานบัตรข้างเคียง

คําขอประทานบัตรข้างเคียง

ตะกอนนํ้าพา : ประกอบด้วยกรวด ทราย ทรายแป้ง 
และดินเหนียว

หมวดหินเขาขาด : ประกอบด้วย หินปูน หินโดโล
ไมต์ มักมีหินเชิรต์แทรกอยู่ทั่วไป มีหินดินดานเน้ือ
ทราย หินทรายแป้ง หินทราย แทรกสลับบ้าง บาง
แห่งมีหินปูนเน้ือกรวด หินอ่อน หินแคลค์ซิลิเกต และ
หินฮร์นเฟลส์

หมวดหินซับบอน : ประกอบด้วยหินทราย หินทราย
แป้ง หินดาน หินดินดานเน้ือเชิร์ต หินเชิร์ต แทรก
สลับด้วยหินปูนสีเทา บางแห่งหินแปรสภาพเป็น
หินชนวน หินฟิลไลต์ และหินชิสต์ 

ลักษณะธรณีวิทยา

Pkd

Ps

Qa

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี (ระบุปี)

 รูปท่ี 2-3 ตัวอย่างแสดงลักษณะธรณวีิทยาท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 

Ps

Qa

Pkd

Pkd
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 แนวการวางตัวของช้ันหิน45o

ตัวอย่าง



  หน้า 2-6

 การจัดการเปลือกดิน เศษหิน และมูลดินทราย ต้องระบุการเก็บกองและการดูแลรักษาท่ี
สามารถป้องกันการชะล้างพังทลาย 

 กรณีท่ีมีการใช้น้ําในการทําเหมือง ต้องระบุแหล่งท่ีมาของน้ํา ปริมาณการใช้น้ําสําหรับ
กิจกรรมต่างๆ และการป้องกันและรักษาคุณภาพน้ําในพื้นที่โครงการ เช่น การระบายน้ํา ทิศทางการไหล
ของนํ้า การกักเก็บน้ํา การปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อนการระบายออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะ เป็นต้น 

 เคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําเหมือง ต้องระบุขนาดและจํานวนของเคร่ืองจักรแต่ละชนิด 
รวมท้ังจํานวนคนงานท่ีสัมพันธ์กับอัตราการผลิตแร่และแผนการทําเหมือง 

 แสดงรูป : แบบแปลนอาคารเก็บวัตถุระเบิดของโครงการ นําเสนอดังตัวอย่างในรูปท่ี 2-4 

 

2.7 การแต่งแร ่ 

 กรรมวิธีในการแต่งแร่ ต้องระบุวิธีการต่างๆ แต่ละข้ันตอนในกระบวนการแต่งแร่ พร้อม
แผนผังการแต่งแร่ รวมท้ังการจัดการฝุ่นในแต่ละข้ันตอนตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เร่ือง ให้โรงโม่ บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

 รายการเคร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแต่งแร่ต้องระบุขนาดและจํานวนของเคร่ืองจักรแต่ละ
ชนิด 

 การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณโรงโม่หิน (กรณีท่ีมีโรงโม่หินอยู่แล้ว) 

 แสดงรูป : แสดงแบบแปลนการใช้ประโยชน์บริเวณโรงโม่หิน นําเสนอดังตัวอย่างรูปท่ี 2-5 

 

2.8 การปฏิบัติตามมาตรการส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมา 

กรณีท่ีผู้ประกอบการมีการดําเนินกิจกรรมการทําเหมืองอยู่บริเวณติดกับโครงการหรือร่วมแผนผัง
กับโครงการท่ีกําลังดําเนินการขออนุญาตประทานบัตรจะต้องเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมาตามเงื่อนไขท่ีได้รับ 

 

2.9 ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ 

หัวข้อนี้นําเสนอสําหรับโครงการท่ีอยู่ในลุ่มน้ําช้ัน 1 และช้ัน 2 แต่กรณีลุ่มน้ําช้ัน 2 ซ่ึงได้รับการ
รับรองแหล่งแร่จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไม่จําเป็นต้องมีหัวข้อนี้ 

2.9.1 เหตุผล ความจําเป็น และความเหมาะสมด้านแหล่งแร่ 

1) กรณีมีโครงการ 
กรณีโครงการท่ีมีการนําเอาแร่มาใช้ประโยชน์ เช่น แร่หินปูนอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน

บวกท้ังในด้านเศรษฐกิจ ท้ังระดับจุลภาคและมหภาค ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนความคุ้มค่า
ในการนําทรัพยากรแร่ออกมาใช้ โดยการทําเหมืองแร่ของโครงการต่อไปในอนาคต คาดว่าจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์หรือผลดีต่อภาคส่วนต่างๆ  

 โครงการจะได้สนับสนุนงบประมาณค่าปลูกป่าชดเชยแก่ภาครัฐตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 กรณีพื้นท่ีโครงการอยู่ใกล้กับพื้นท่ีป่าไม้ จะสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล ป้องกัน พร้อมท้ังดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว  
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รูปท่ี 2-4  ตัวอย่างแบบแปลนอาคารเก็บวัตถุระเบิดของโครงการ

อาคารเกบ็ดินระเบิดอาคารเกบ็ปุ๋ย อาคารเกบ็เชื้อปะทุ

2.5 ม.4 ม.

5 
ม.3 
ม. 3 
ม.

4.5 ม.4.5 ม.
5 
ม.

2.5 ม.

2.5 ม.

5 
ม. 3 
ม.

6.5 ม.

ประตูทางเข้า

ร้ัวลวดหนาม

แผนผังอาคารเก็บวัตถุระเบิด

คันทํานบดินอัดแน่น ช่องระบายอากาศ คันทํานบดินอัดแน่น

สภาพอาคารเก็บวัตถุระเบิดของโครงการในปัจจุบัน

ที่มา : แผนผังโครงการทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ระบุปี)

ตัวอย่าง



รูปที่ 2-5  ตวัอย่างการใช้ประโยชน์บริเวณโรงโม่หิน 
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ห้องพยาบาล

โรงจอดรถ

สํานักงาน
เครื่องชั่งน้ําหนัก

บ้านพักคนงาน

บ้านพักคนงาน

ห้องน้ํา

บ่อดักตะกอน

ห้องซ่อมเครื่องโรงเก็บยาง

โรงซ่อมเครื่องจักรหนัก

สวนดอกไม้
และพื้นหญ้า

สวนกุหลาบ

บ่อรองรับน้ํา
(บ่อเชื่อมต่อ)

บ่อรอ
งรับน

้ํา

(บ่อห
ลัก)

โรงกลึง

ห้องค
วบคุมหอพระ

บ่อ
รอ

งรั
บน

้ํา
(บ่
อเ
ชื่อ

มต
่อ)

แนวต้นกล้วย และต้นสัก

แนวต้นไม้ ได้แก่ ต้นกหุลาบ ต้นกล้วย  ต้นสัก และต้น
หมาก

แนวต้นสัก

แนวต้นยูคาลิปตัส

โรงโม่

ยุ้งรับหินใหม่
ยุงรับหินเกา

ลานกองแร่

N

ผ้าใบสวนหย่อม

ตัวอย่าง
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 ลดการใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 กรณี
พื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีเหมืองแร่เดิมท่ีผ่านการทําเหมืองมาแล้ว โดยบริเวณพื้นท่ีโครงการมีความเหมาะสม  
มีทรัพยากรแร่ปริมาณท่ีมาก และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการนํามาใช้ประโยชน์ ดังนั้นการทําเหมืองของ
โครงการจึงเป็นการใช้พื้นท่ีได้อย่างคุ้มค่าตามศักยภาพแร่ ไม่ต้องมีการใช้พื้นท่ีป่าใหม่บริเวณอื่นๆ 

 ด้านสังคม  
- การทําเหมืองของโครงการจะทําให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับการจัดสรร

ค่าภาคหลวงแร่ งบประมาณดังกล่าวสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญมากข้ึน 
- ทําให้ประชาชนภายในชุมชนใกล้เคียงโครงการไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทํางานใน

จังหวัดอื่น  
- ทําให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโครงการได้รับการช่วยเหลือกิจกรรมในด้านต่างๆ 

เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน การส่งเสริมและปฏิสังขรณ์วัด และการปรับปรุงถนน เป็นต้น  
 ด้านเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบทางตรง  

ภาษี การทําเหมืองของโครงการจะต้องมีการจ่ายภาษีรูปแบบต่างๆ   
ค่าภาคหลวงแร่ การทําเหมืองโครงการมีการจ่ายค่าภาคหลวงแร่ และท้องถิ่นจะ

ได้รับค่าภาคหลวงแร่จากการทําเหมืองของโครงการ ร้อยละ 60 ของค่าภาคหลวงแร่  

การสร้างงานภายในชุมชน เนื่องจากโครงการมีความต้องการแรงงานในส่วน
ปฏิบัติการเหมือง พนักงานส่วนซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกลเหมือง พนักงานโรงโม่ และตําแหน่งบุคลากรอื่นๆ 
โดยมีพนักงานประจํา ถือเป็นการสร้างงานได้เป็นอย่างดี 

 ผลกระทบทางอ้อม 
- การทําเหมืองของโครงการอาจก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ภายในชุมชน เช่น  

ร้านขายสินค้า ร้านอาหาร เพื่อรองรับความต้องการซื้อสินค้าของพนักงานในเหมือง ร้านปะยางรถบรรทุก  
เป็นต้น ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนเพิ่มข้ึน 

- ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับการ 
ทําเหมืองของโครงการ  

- โครงการจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในบริเวณใกล้เคียง
พื้นท่ีโครงการ เพื่อเป็นตัวกลางในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยการ
จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย จัดสรรให้กับหน่วยงานสาธารณสุขใกล้เคียงโครงการ   

2) กรณีไม่มีโครงการ 
หากไม่มีกิจกรรมการทําเหมืองแร่ของโครงการจะทําให้บริเวณพื้นท่ีโครงการยังคงสภาพป่าไม้ 

(หากมี) ไม่มีการตัดไม้บริเวณท่ีเหลืออยู่ส่งผลให้สัตว์ป่ามีแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัย รวมถึงเป็นการช่วยรักษา
สภาพพื้นท่ีป่าไว้ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนท่ีเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน  

 
 
 
 



  หน้า 2-10

2.9.2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ 

ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการใช้ข้อสมมติฐานระดับราคาคงท่ี  
โดยปรับลดด้วยอัตราปรับลดที่แท้จริง (Real discount rate) แบ่งการประเมินผลตอบแทนการลงทุน  
3 กรณี 

 ผลตอบแทนการลงทุน (ไม่คํานึงถึงมูลค่าการสูญเสียสิ่งแวดล้อม) 
 ผลตอบแทนการลงทุนเอกชน รวมมูลค่าการสูญเสียสิ่งแวดล้อม 
 ผลตอบแทนการลงทุนต่อสังคม  

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของสังคมและประเทศชาติแล้ว ภาษี ค่าภาคหลวงแร่ รายได้เข้ารัฐอื่นๆ 
และค่าจ้างแรงงาน เป็นผลประโยชน์บุคคลในสังคมและสังคมโดยรวม (Social)  

การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการในเชิงเศรษฐศาสตร์ จะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการจากการดําเนินโครงการ
ต่อไปในอนาคต โดยจะคิดรวมต้นทุนความสูญเสียของระบบนิเวศน์ท่ีเกิดข้ึนและมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อม
ประกอบการประเมินภายใต้สมมติฐานว่าปริมาณสํารองแร่หินปูนท่ีผลิตได้ในแต่ละปี จะสามารถขายหรือ
จําหน่ายในท้องตลาดได้ท้ังหมด และต่อเนื่องกันตลอดอายุ โครงการจะลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ กําหนด
อายุโครงการท่ี 25 ปี สําหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละปีนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางตรง 
และค่าใช้จ่ายทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) 
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการลงทุน และค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตแร่สอดคล้องกับปริมาณ

การผลิตหินอุตสาหกรรมแต่ละปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 เงินลงทุนเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

โครงการจะมีการลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง และมีการลงทุนในการ
ปรับปรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป  

1.2 ต้นทุนและคา่ใช้จ่ายต่างๆ  
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและจําหน่ายหินอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ขนส่ง ต้นทุนขาย ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย และบริหาร นอกจากนี้จะยังมีค่าใช้จ่ายด้าน
สิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายสําหรับแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการด้านต่างๆ ร่วมด้วยดังนี้ 

 ค่าติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้สิ่งแวดล้อม
อยู่ในสภาพดี  

 ค่าฟื้นฟูพื้นท่ี เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีให้กลับสู่สภาพธรรมชาติ โดยดําเนินการฟืน้ฟรู่วมกบั
การทําเหมืองของโครงการ 

 ค่าภาคหลวงแร่ ทางโครงการจะต้องจ่ายค่าภาคหลวงแร่ให้แก่รัฐตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เร่ืองการกําหนดราคาเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ประเมินสําหรับเรียกเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่ เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน  

 ค่าปลูกป่าชดเชย ตามระเบียบเงื่อนไขของกรมป่าไม้ในปัจจุบัน จะคิดค่าปลูกป่า
ชดเชยในกรณีได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นเงินจํานวน 7,220 
บาท/ไร่ หากพื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นท่ีลุ่มน้ําช้ัน 1 จึงต้องจ่ายค่าปลูกป่าชดเชย
เป็นจํานวน 3 เท่า คิดเป็นเงิน 21,660 บาท/ไร่  
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 ผลประโยชน์ทางด้านภาษี โครงการจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่รัฐตลอด
อายุประทานบัตรในอัตราร้อยละ 30 ของกําไร  

 ค่าใช้จ่ายด้านมวลชนสัมพันธ์ เป็นค่าใช้จ่ายในการเอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อสังคมท่ีตั้งอยู่
ใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการ เช่น การบริจาคงบประมาณโครงการการทํากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน วัด หรือ
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น  

 กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย โครงการจะต้องสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการของสาธารณสุขในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง    

2) ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost)  
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเมื่อโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นค่าใช้จ่าย

ท่ีนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ มูลค่าการสูญเสียสภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์โดยท่ัวไป จากการศึกษา
ของพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2545) พบว่าการทําลายป่าในเขตพื้นท่ีต้นน้ําลําธารท่ีมีสภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์ 
จะก่อให้เกิดมูลค่าความสูญหายของส่ิงแวดล้อมบางประการ  

2.1 มูลค่าทางออ้ม ได้แก ่
 มูลค่าดินเสียหาย (Soil Losses) คิดเป็นจํานวนเงินท่ีถูกใช้ในการบรรทุกดินกลบัข้ึน

ไปถมและปรับพื้นท่ีเพื่อทดแทนดินท่ีสูญหายออกไปจากพื้นท่ี โดยกระบวนการชะล้างพังทลายของดิน (Soil 
Erosion) เมื่อพื้นท่ีป่าต้นน้ําถูกทําลายโดยคิดในอัตรา 1,800 บาท/ไร่/ปี 

 มูลค่าปุ๋ยสูญหาย (Fertilizer Losses) คิดเป็นจํานวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือแม่ปุ๋ยมาผสม
และนํากลับมาใส่คืนให้กับพื้นท่ีตามจํานวนของธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
ท่ีถูกน้ําฝนชะล้างออกไปจากพื้นท่ี เมื่อป่าถูกทําลายคิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 4,064.15 บาท/ไร่/ปี 

 มูลค่าน้ําสูญหาย (Water Losses) คิดเป็นจํานวนท่ีใช้ในการบรรทุกน้ําข้ึนไปฉีดพรม
พื้นท่ีเพื่อชดเชยในส่วนของน้ําท่ีสูญเสียออกไป โดยแบ่งออกเป็นน้ําสูญหายอันเนื่องมาจากดินไม่ดูดซับน้ําท่ีเป็น
ผลมาจากการอัดแน่นของผิวดิน โดยแรงตกกระทบของเม็ดฝน คิดเป็นมูลค่า 600 บาท/ไร่/ปี น้ําสูญหายอัน
เนื่องมาจากแสงแดดท่ีแผดเผา เพราะไม่มีป่าปกคลุมดิน คิดเป็นจํานวนเงนิ 52,000 บาท/ไร่/ปี และน้าํสญูหาย
อันเนื่องมาจากการตกน้อยลงของฝน เพราะไม่มีไอน้ํามาเสริมการตกของฝน คิดเป็นจํานวนเงิน 5,400 
บาท/ไร่/ปี หรือรวมมูลค่าน้ําสูญหายท้ังหมดเป็นเงิน 58,800 บาท/ไร่/ปี 

 มูลค่าอากาศท่ีร้อนข้ึน (Temperature Increasing) คิดเป็นค่าใช้จ่ายของกระแสไฟฟ้า
ท่ีใช้ในการเดินเคร่ืองปรับอากาศเพื่อให้อุณหภูมิอากาศลดต่ําลงเท่ากับในพื้นท่ีท่ีมีป่าไม้ปกคลุมคิดเป็นมูลค่า
ท้ังสิ้น 45,453.45 บาท/ไร่/ปี 
 รวมมูลค่าความสูญหายของสิ่งแวดล้อมทางอ้อมจากการทําลายป่าในเขตพ้ืนท่ีตน้น้าํลาํธาร
ท่ีมีสภาพป่าธรรมชาติสมบรูณ์ รวมท้ังส้ินเท่ากับ 110,117.60 บาท/ไร่/ปี 

2.2 มูลค่าทางตรง 
คิดได้จากมูลค่าของเน้ือไม้ ได้จากการคิดคํานวณของราคาไม้ท่ีได้จากการคํานวณ

โครงการ เนื่องจากในการดําเนินโครงการจําเป็นต้องเปิดพื้นท่ีป่า 

 



บทท่ี 3
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
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บทท่ี    
 
 

3. ทรัพยากรสิ่งแวดลอ้มปัจจุบัน 
ประเด็นหลักท่ีนําเสนอในบทนี้ ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน สภาพภูมิประเทศ คุณภาพ

อากาศ ระดับเสียง ความส่ันสะเทือน อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า คมนาคม การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม สาธารณสุข สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
และโบราณคดี โบราณสถาน และส่ิงท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 

3.1 การศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ 

อธิบายลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป เช่น สภาพเป็นท่ีราบเนินเขา ภูเขา  
ความลาดชันของพื้นท่ีศึกษา และความสูงของพื้นท่ีเปรียบเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง ท้ังนี้จะต้องสร้าง
รูปตัดขวางให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี พร้อมท้ังอาจแสดงภาพถ่ายประกอบ หรือใช้เทคนิคอื่นๆ นําเสนอ
สภาพภูมิประเทศท่ีชัดเจน 

 แสดงรูป : ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพืน้ท่ีศึกษา ดังแสดงในตวัอย่างรูปท่ี 3-1 
 

3.2 การศึกษาด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา  

สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ใช้ข้อมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
เนื้อหาท่ีนําเสนอ ได้แก่ ทิศทางลมความเร็วลม อุณหภูมิ ปริมาณฝน รวมท้ังข้อมูลสภาพฤดูกาล 

 

3.3 การศึกษาด้านคุณภาพอากาศ 

 กําหนดพื้นท่ีศึกษารอบพื้นท่ีโครงการและกําหนดจุดเก็บตัวอย่างท่ีมีความสอดคล้องกับ
ผลกระทบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะชุมชน โรงเรียน วัด และตําแหน่งกําเนิดฝุ่นบริเวณโรงโม่หิน 

 ดัชนีท่ีทําการตรวจวดั ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (Total Suspended Particulates : 

TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (Particulate Matter-10 µM : PM-10) 
 แสดงรายละเอียดการดําเนินการเก็บตัวอย่างในภาคสนามแต่ละสถานี เช่น ระยะเวลาเก็บ

ตัวอย่างสภาพโดยรอบสถานีเก็บตัวอย่างพร้อมท้ังอภิปรายผลการศึกษาโดยพิจารณา สภาพแวดล้อมขณะ 
เก็บตัวอย่าง เช่น สภาพอากาศ ทิศทางและความเร็วลมตลอดจนแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศในปัจจุบันใน
พื้นท่ีศึกษาร่วมด้วย พร้อมท้ังให้แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ในรูปของตาราง พร้อมเปรียบเทียบผลกับ
ค่ามาตรฐาน เกณฑ์ หรือข้อกําหนด และหากดัชนีใดมีความเช่ือมโยงกันให้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ร่วมด้วย  

 กรณีพื้นท่ีศึกษามีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากโครงการเหมืองแร่ใกล้เคียงให้
เสนอผลการศึกษาร่วมด้วย 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีผ่านมาและค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

 แสดงตาราง  :  ผลการตรวจวดัปริมาณ TSP และ PM-10 ดังตัวอย่างตารางท่ี 3-1 
 แสดงรูป  : สถานีและผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศ ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-2 



 รูปที่ 3-1  ตัวอย่างสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและพืน้ที่ใกล้เคียง 
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ตัวอย่าง

สัญลักษณ ์:

พื้นที่โครงการ
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 รูปท่ี 3-2 ตัวอย่างสถานีและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
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ตารางท่ี 3-1 ตัวอย่างตารางผลการตรวจวดัปริมาณ TSP และ PM-10  

ผลการตรวจวัด [มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มก./ลบ.ม.)] 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 

(TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

(PM-10) 

1.   

2.   ช่ือ...................... 

3.   

1.   

2.   ช่ือ........................ 

3.   

ค่ามาตรฐาน* 0.330 0.120 

หมายเหตุ :  *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยท่ัวไป 

 

3.4 การศึกษาด้านเสียง 

 กําหนดพื้นท่ีศึกษารอบพื้นท่ีโครงการ และประเมินจุดเก็บตัวอย่างท่ีมีความสอดคล้องกับ
ผลกระทบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะชุมชน วัด โรงเรียน และแหล่งกําเนิดเสียงบริเวณโครงการ 

 ดัชนีท่ีทําการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

 สรุปการสํารวจในภาคสนามของแต่ละสถานี เช่น ระยะเวลาท่ีตรวจวัด สภาพโดยรอบสถานี
เก็บตัวอย่าง พร้อมท้ังอภิปรายผลการศึกษา โดยพิจารณาแหล่งกําเนิดเสียงรบกวนในปัจจุบันของพื้นท่ีศึกษา 
ท้ังนี้ให้แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของตาราง พร้อมเปรียบเทียบผลกับค่ามาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยท่ัวไป และหากดัชนีใดมีความเช่ือมโยงกันให้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ร่วมด้วย 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลกับการศึกษาท่ีผ่านมา และแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
 แสดงตาราง : ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษา นําเสนอดังตัวอย่าง

ตารางท่ี 3-2 
 แสดงรูป  : สถานีและผลการตรวจวัดระดับเสียง ดงัตวัอย่างรูปท่ี 3-3 

ตารางท่ี 3-2 ตัวอย่างผลการตรวจวดัระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีศกึษา 

ระดับเสียง [เดซิเบล(เอ)] 
สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

Leq 24 hrs. Lmax 

   
   ช่ือ...................... 

   
   
   ช่ือ........................ 

   
มาตรฐาน* 70 115 

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
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2

3

บ้านราษฎร
บ้านราษฎร

สํานักงานโครงการ

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุป)ี การสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ป)ี

ตัวอย่าง

สัญลักษณ ์:

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

 รูปท่ี 3-3 ตัวอย่างสถานีและผลการตรวจวัดระดับเสียง
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3.5 การศึกษาด้านความส่ันสะเทือน 

 ใช้เคร่ืองมือตรวจวัดความส่ันสะเทือน Instantel Minimate Plus ทําการบันทึกข้อมลูของคล่ืน
ความส่ันสะเทือน ซ่ึงรับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานดิวซ์เซอร์ชนิด Triaxial มีความเที่ยงตรงสูงได้
มาตรฐานสากล DIN 4150 และ BS 6472 

 การเลือกจุดตรวจวัดจะเป็นพื้นราบท่ีแน่น เพื่อให้เคร่ืองสามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือน
ได้ดี โดยมีหัว Pickup ซ่ึงเป็นเคร่ืองตรวจรับสัญญาณของคล่ืนและส่งสัญญาณไปยังเคร่ืองวิเคราะห์คลื่นและ
ความถี่ท่ีเคร่ืองตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

 รายงานผลการตรวจวัดเป็นตารางข้อมูลความส่ันสะเทือนจากการระเบิดหินพร้อมระบุ
แหล่งท่ีมาของความสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนด้วย  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ.2548) 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทําเหมืองหิน  

 แสดงตาราง : ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือนท่ีเกดิจากการระเบิดหนา้เหมือง  
ดังตัวอย่างตารางท่ี 3-3  

 แสดงรูป  : แสดงสถานตีรวจวัดความส่ันสะเทือนดงัตวัอย่างในรูปท่ี 3-4 

ตารางท่ี 3-3 ตัวอย่างผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนท่ีเกิดจากการระเบิดหน้าเหมือง 

พารามิเตอร์ Vertical Longitudinal Transverse 

ความถี่ (เฮิรตซ์)    

ความเร็วของอนุภาค [มิลลิเมตร(มม.)/วินาที]    

ค่าการขจัด (มม.)    

 

3.6 การศึกษาด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน 

 ศึกษาสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดิน รวมท้ังแหล่งน้ําท่ีเกิดจากการพัฒนาโดยมนุษย์ 

 เสนอตําแหน่งเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน โดยครอบคลุมทิศทางการไหลก่อน-หลังผ่านพื้นท่ี
โครงการ หรือพื้นท่ีสัมพันธ์กับผลกระทบ 

 ดัชนีท่ีวิเคราะห์โดยท่ัวไป ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ของแข็งแขวนลอย ของแข็ง
ละลายทั้งหมด ความกระด้างท้ังหมด เหล็ก และซัลเฟต 

 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํากับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งน้ําผิวดิน และผลการตรวจวัดท่ี
ผ่านมา 

 แสดงตาราง : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาดังตัวอย่างตารางท่ี 
3-4  

 แสดงรูป  : แสดงสภาพอุทกวิทยาบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง และสถานีเก็บ
ตัวอย่างน้ําผิวดินดังตัวอย่างรูปท่ี 3-5 
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ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี)

รูปท่ี 3-4 ตัวอย่างสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน

34 35 36 37 38 39 40 41

สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

67

66

65

64

63

62

61

60

59

N

กม.
0                0.5               1                1.5         2

1

พื้นท่ีโครงการ

พื้นที่ประทานบัตร

พื้นที่โรงแต่งแร่

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

ประทานบัตรข้างเคียง

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตร

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

พื้นที่โรงแต่งแร่

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

2

1

บริเวณชุมชน2

ตัวอย่าง
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คลอง A ก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

คลอง A หลังไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

คลอง B ก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

คลอง B หลังไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

รูปท่ี 3-5 ตัวอย่างแสดงสภาพอทุกวิทยาบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 
และสถานีเกบ็ตัวอย่างน้าํผวิดิน

ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

สถานีเก็บตัวอย่างนํ้าผิวดิน

ทางนํ้าสาธารณะ และทิศทางการไหลของนํ้า
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678000 679000 680000 684000683000682000681000
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1765000
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1767000
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คลอง A ก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พ้ืนที่โครงการ

1

คลอง A หลังไหลผ่านเข้าใกล้พ้ืนที่โครงการ

2

คลอง B ก่อนผ่านเข้าใกล้พ้ืนที่โครงการ

3

คลอง B หลังผ่านเข้าใกล้พ้ืนที่โครงการ

4
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พื้นที่โครงการ

ภาพตัดขวาง A – A'

ม.(รทก) ม.(รทก)
20 ม.

150 ม.
500 ม.

คลอง A
คลองปง B

1-1.5 ม.1-1.5 ม.
1.5-2 ม. 1.5-2 ม. 3-4 ม.

1-2 ม.

N

กม.
0 0.5 1.0 2.0

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ
1

2

3

4

A

A'

A'A 

คลอง B

คลอง A

ตัวอย่าง
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ตารางท่ี 3-4 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์คณุภาพน้าํผิวดนิบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

ผลการตรวจวัด 
ดัชนี หน่วย 

สถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 สถานีท่ี 4 สถานีท่ี 5 

ค่า
มาตรฐาน* 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง -      ธ  

ความขุ่น  เอ็นทียู      - 

ของแข็งแขวนลอย  มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.)       - 

ของแข็งละลายท้ังหมด  มก./ล.       - 

ความกระด้างทัง้หมด มก./ล.ในรูปของ
แคลเซียมคารบ์อเนต 

     ธ  

เหล็ก มก./ล.       ธ  

ซัลเฟต มก./ล.       ธ  
ที่มา :  .... 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง กําหนดคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน 

 

3.7 การศึกษาด้านอุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน 

 เสนอข้อมูลบ่อบาดาลท่ีอยู่ในชุมชนใกล้เคียง พร้อมระบุลงในแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 
หรือใกล้เคียง 

 รวบรวมผลการวิเคราะห์และสุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําใต้ดิน 
 ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ตะกอนแขวนลอย ตะกอนละลาย เหล็ก ความขุ่น 

ความกระด้าง และซัลเฟต 
 เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2551) เร่ือง 

กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ือง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  

 แสดงตาราง  :  คุณลักษณะบ่อบาดาลบริเวณพื้นท่ีศึกษาดังตัวอย่างตารางท่ี 3-5  
 แสดงรูป  :  แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาดังตัวอย่างรูปท่ี 3-6 

ตารางท่ี 3-5 ตัวอย่างคุณลักษณะบ่อบาดาลบริเวณพืน้ท่ีศึกษา 

ผลการตรวจวัด 

ตําแหน่ง 
หมายเลข 

บ่อบาดาล 

ความลึก 

(ม.) 

ปริมาณการให้นํ้า 

(ลบ.ม./ชม.)  เหล็ก
(มก./ล.) 

คลอไรด ์ 
(มก./ล.) 

ความกระด้างรวม 
(มก./ล.) 

ของแข็งละลาย 
(มก./ล.) 

ช่ือ................        

ช่ือ................        

ช่ือ................        

ช่ือ................        

มาตรฐาน*        

ที่มา : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th, ระบุปี) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พ.ศ.2551) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ 

ในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ  



 รูปท่ี 3-6 ตัวอย่างแสดงลักษณะอทุกธรณวีิทยา และจุดเก็บตัวอย่างน้าํใต้ดิน

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ระบุเดือน/ปี)
กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

ตําแหน่งเก็บตัวอย่างนํ้าใต้ดิน

บ้านราษฎร1

สํานักสงฆ์2

บ้านราษฎร3

บ้านราษฎร4

บ้านราษฎร5

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรในพื้นที่โครงการ

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

ลักษณะอุทกธรณีวิทยา

Pc ช้ันหินอุม้นํ้าคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน

PCms ช้ันหินอุม้นํ้าหินช้ันกึ่งแปร
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C1035

S0106
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TW0186

X0372

ตําแหน่งที่ตั้งบ่อบาดาล บ่อนํ้าตื้น/รหัสบ่อ

X X X X
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บ้านราษฎร

สํานักสงฆ์

บ้านราษฎร

บ้านราษฎร

พื้นที่เก็บขังมูลดินทรายฯ ของโครงการ

ตัวอย่าง

บ้านราษฎร
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3.8 การศึกษาด้านทรัพยากรดิน และการเกิดดินถล่ม 

1) ทรัพยากรดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 

- ศึกษาข้อมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน (ระบุปี) ร่วมกับแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ของ 
กรมแผนท่ีทหาร ระบุชุดดินพร้อมเสนอในแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000  

- เก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง 
ขนาดอนุภาค อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม อาร์เซนิก ตะกั่ว ปรอท และ
แคดเมียม  

- เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โลหะหนักตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 25 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

- เก็บตัวอย่างตะกอนดินท้องน้ําของแหล่งน้ําท่ีมีความเหมาะสมกับการประเมินผลกระทบ
กิจกรรมของโครงการ ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ อาร์เซนิก ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม 

2) ดินถลม่ 
กรมทรัพยากรธรณีจะจําแนกพื้นท่ีเสี่ยงภัยกับการเกิดดินถล่ม โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 1 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 100 มิลลิเมตร/วัน 
(มม./วนั) หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 

- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 200 มม./วัน 
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 

- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 300 มม./วัน 
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 

บางพื ้นที ่เคยเกิดปัญหาดินถล่มให้รายงานสถานที่จ ุดเกิดเหตุเพื ่อใช้ประกอบในการ
ประเมินผลกระทบ 

 แสดงตาราง : ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน และโลหะหนักในดินและตะกอนดิน
ท้องน้ําดังตัวอย่างตารางท่ี 3-6 และตารางท่ี 3-7 

 แสดงรูป  :  แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม ลักษณะชุดดินบริเวณพื้นท่ี
โครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง และตําแหน่งจุดเก็บตัวอย่างดินและตะกอน
ดินท้องน้ําดังตัวอย่างรูปท่ี 3-7 ถึงรูปท่ี 3-9 
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ตารางท่ี 3-6 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์คณุสมบัติของดิน 

ผลการวิเคราะห์ 

ดัชนี หน่วย ดินภายในพ้ืนท่ีโครงการ  
จุดท่ี 1 

ดินภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ  
จุดท่ี 1 

ความเป็นกรด-ด่าง -   

ทราย   

ทรายแป้งดินเหนียว   

ดินเหนียว   
ขนาดอนุภาค 

เน้ือดิน   

%   
อินทรียวัตถ ุ 

ระดับ   

มก./กก.   
ฟอสฟอรัส  

ระดับ   

มก./กก.   
โพแทสเซียม  

ระดับ   

มก./กก.   
แคลเซียม  

ระดับ   

มก./กก.   
แมกนีเซียม  

ระดับ   

ท่ีมา : …. 

ตารางท่ี 3-7 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์โลหะหนกัในดินและตะกอนดนิท้องน้าํ 

ผลการวิเคราะห์  

จุดเก็บตัวอย่าง อาร์เซนิก  
(มก./กก.) 

ตะก่ัว  
(มก./กก.) 

ปรอท  
(มก./กก.) 

แคดเมียม  
(มก./กก.) 

     
     ดิน 
     
     

ตะกอนดินท้องนํ้า 
     

มาตรฐาน*      

ท่ีมา : …. 
หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 25 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคณุภาพดิน 
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รูปท่ี 3-7  ตัวอย่างแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมโีอกาสเกิดดินถล่ม

สัญลักษณ์ :
จุดที่ต้ังพ้ืนที่โครงการ

พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 1
ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมีปริมาณน้ําฝน 100 มม./วัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว 
และมีความลาดเอียงของพ้ืนที่มากกว่า 30 องศา

พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 2
ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมีปริมาณน้ําฝน 200 มม./วัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว 
และมีความลาดเอียงของพ้ืนที่มากกว่า 30 องศา

พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 3
ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมีปริมาณน้ําฝน 300 มม./วัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว 
และมีความลาดเอียงของพ้ืนที่มากกว่า 30 องศา

ระดับความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม

ที่มา : ดัดแปลงจาก กองธรณีวิทยาส่ิงแวดล้อม  กรมทรัพยากรธรณี (ระบุปี)

กม.
0 5 10 15 20 25 30

N

พื้นที่โครงการ

ตัวอย่าง



15
66

00
0

15
65

00
0

15
64

00
0

15
63

00
0

15
62

00
0

15
61

00
0

15
60

00
0

15
66

00
0

15
65

00
0

15
64

00
0

15
63

00
0

15
62

00
0

15
61

00
0

15
60

00
0

535000 537000 539000536000 538000 540000 541000

535000 537000 539000536000 538000 540000 541000

 รูปท่ี 3-8 ตัวอย่างลักษณะชุดดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (ระบุป)ี

VC Wi

Hs

Tb&kp-br&Lb

Sb

Ly/Ty

Ty

Ks&kp&Tm

Wc

Wi

RL

SC

Tk

Tk/st

N

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

พื้นที่ประทานบัตร

พื้นที่โรงแต่งแร่

พื้นที่คําขอประทานบัตรข้างเคียง

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตร

พื้นที่คําขอประทานบัตรข้างเคียง

พื้นที่โรงแต่งแร่

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

SC

Ks&kp&Tm

ตัวอย่าง
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2127000
2128000

2129000
2125000

2126000
2123000

2124000

552000 553000 554000551000550000549000548000547000
2127000

2128000
2129000

2125000
2126000

2123000
2124000

552000 553000 554000551000550000549000548000547000

พื้นที่โครงการ

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

รูปท่ี 3-9  ตัวอย่างแสดงตําแหน่งจุดเก็บตัวอย่างดนิและตะกอนดินท้องน้าํบริเวณพื้นท่ีโครงการ
 และใกล้เคียง 

12

1

2

1

ที่มา: กรมแผนที่ทหาร (ระบุป)ี การสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ป)ี

ดินในพื้นที่โครงการ จุดที่ 1

ดินในพื้นที่โครงการ จุดที่ 2

ดินนอกพื้นที่โครงการ

จุดเก็บตัวอย่างดินและตะกอนดินทอ้งนํ้า

ตําแหน่งจุดเก็บตัวอย่างดิน

1
2

4

11 10

8

7 6

5

9

12 13

14

15

16

3

ตําแหน่งจุดเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่โครงการ

N

N
N

N

N

N

N

N

N

0             0.5            1.0                         2.0
กม.

N

จุดเก็บตะกอนดินท้องนํ้าก่อนตัด
ผ่านโครงการ

จุดเก็บดินในพื้นท่ีโครงการ จุดท่ี 1 จุดเก็บดินนอกพื้นท่ีโครงการ จุดท่ี1

จุดเก็บดินในพื้นท่ีโครงการ จุดท่ี 2

2

1

ดินบริเวณพื้นที่ลุ่มตํ่า
(Low land)

ดินบริเวณพื้นที่ลุ่มตํ่า
(Low land)

จุดเก็บดินกอ่นตดัผ่านโครงการ1

จุดเก็บตัวอย่างตะกอนดินท้องนํ้า

จุดเก็บดินหลังตัดผ่านโครงการ2

N

N

N
N

N

N

N

N

ดินบริเวณพื้นที่ราบ
สม่ําเสมอ (Flats)

ตัวอย่าง
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3.9 การศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้ 

 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและรายงานต่างๆ ทางด้านทรัพยากรป่าไม้ จากกรมป่าไม้และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 

 การศึกษาโดยการสํารวจภาคสนาม กรณีพื้นท่ีโครงการไม่มีสภาพเป็นป่าไม้ ไม่มีความ
จําเป็นต้องวางแปลงสุ่มตัวอย่าง แต่หากยังคงมีสภาพป่าไม้อาจประยุกต์ใช้วิธีวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบ 
Stratified Sampling Technique ตามวิธีการของสถิตย์ วัชรกิติ (2525) หรือวิธีทางด้านวิชาการป่าไม้ตาม
ความเหมาะสมในการศึกษาโดยท่ัวไปจะใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และ/หรือภาพถ่ายดาวเทียม ร่วมกับการใช้
เคร่ือง GPS (Global Positioning System) จําแนกพื้นท่ีศึกษาออกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
ตามหลักเกณฑ์การสํารวจทรัพยากรป่าไม้ของ สถิตย์ วัชรกิติ (2525) ท่ีจะต้องสํารวจข้อมูลด้านทรัพยากร
ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นท่ีป่าภายในพื้นท่ีโครงการ โดยพื้นท่ีศึกษามีระบบนิเวศน์หลายประเภททั้งท่ี
เป็นป่าและไม่เป็นป่า  

- ข้อมูลท่ีทําการศึกษา ประกอบด้วยการกระจายของป่าแต่ละประเภท (Forest Type) 
ตามแนวพื้นท่ีโครงการ ชนิดพรรณไม้ของกลุ่มสังคมพืชป่าไม้ในป่าแต่ละประเภท ความหนาแน่นของพรรณไม้ 
(Density) ดัชนีความสําคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้แต่ละชนิด (Important Value Index, IVI) ความ
หลากหลายของชนิดพรรณไม้ (Species diversity) และปริมาตรไม้ (Tree volume) 

 แสดงรูป : แสดงตําแหน่งวางแปลงสุ่มสาํรวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ท่ีศึกษา  แสดงดัง
ตัวอย่างในรูปท่ี 3-10 

 

3.10 การศึกษาด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 

กรณีพื้นท่ีเป็นเอกสารสิทธ์ิ ไม่มีสภาพป่าไม้ อยู่ห่างไกลจากพื้นท่ีสงวนหรือนุรักษ์สัตว์ป่า จะใช้
วิธีการบรรยายสภาพปัจจุบันโดยท่ัวไป แต่หากพื้นท่ีมีป่าไม้อาจจะมีทรัพยากรสัตว์ป่า วิธีการศึกษาจะมีดังนี้ 

 วิธีการสํารวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ใช้ 2 แนวทาง คือ วิธีการสํารวจด้วยการค้นหา
โดยตรง (Direct Searching Method) และวิธีการสํารวจโดยอ้อมจากการสอบถาม (Indirect Inquiring 
Method) 

 การสํารวจโดยตรง ดําเนินการในพื้นท่ีกําหนดเป็นจุดสํารวจ ด้วยการเดินสํารวจในเวลา
กลางวันให้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด บันทึกชนิดและความถี่ของการพบชนิดสัตว์ป่าท่ีพบเห็นตัว หรือจากร่องรอย
ต่างๆ ท่ีสามารถระบุชนิดสัตว์ได้ อาทิ รอยตีน กองมูล คราบ ขน ไข่ รัง รู/โพรง ซาก และจากเสียงร้อง 

 การสํารวจโดยอ้อม ด้วยการสอบถามได้คัดเลือกเฉพาะราษฎรท่ีมีบ้านเรือนหรือมีท่ีทํากิน
อยู่ใกล้เคียงท่ีมีความรู้เป็นอย่างดีท้ังชนิดสัตว์ป่า และช่วงเวลาท่ีสัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ใช้เป็นข้อมูลเสริมของชนิดสัตว์ป่าท่ีไม่พบจากการสํารวจโดยตรง นอกจากชนิดสัตว์ป่า การสอบถามได้
ครอบคลุมถึงการล่าสัตว์ป่าและการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าของราษฎรด้วย 

 การจําแนกชนิดสัตว์ป่า และการจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน ใช้เอกสารเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า
แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

- สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก ใช้ Taylor (1962) และธัญญา จั่นอาจ (2549) สําหรับการ
จําแนกจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน 

- สัตว์เลื้อยคลาน ใช้ Taylor (1963, 1965, 1970), Nuttaphand (1979), Cox (1991), และ 
Cox et al. (1998) สําหรับจําแนกชนิดและจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน 
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พื้นที่ป่าไม้ เน้ือที่ประมาณ 124.5 ไร่

พื้นที่ป่าทางด้านทิศเหนือพื้นท่ีป่าทางด้านทิศตะวันออก
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พื้นท่ีป่าภายนอกโครงการ
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กม.

Nสัญลักษณ์ :

พื้นที่ประทานบัตรเดิม

ตําแหน่งวางแปลงตัวอย่างN

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ป่าไม้

พื้นที่รกร้างว่างเปล่า

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุป)ี (ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม)
และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ป)ี

 รูปท่ี 3-10 ตัวอย่างแสดงตําแหนง่วางแปลงสุ่มสาํรวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ท่ีศึกษา

ตัวอย่าง
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- นก ใช้ Lekagul and Round (1991) และจารุจินต์ นภีตภัฏและคณะ (2550) สําหรับ
จําแนกชนิดและหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน 

- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ใช้ Lekagul and McNeely (1977) และ Corbet and Hill 
(1992) สําหรับจําแนกชนิดและจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน 

 ตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่า ได้แก่ สถานภาพตามกฎหมาย และสถานภาพด้านการอนุรักษ์ 
- สถานภาพตามกฎหมาย คือ สัตว์ป่าท่ีได้รับการคุ้มครอง โดยพระราชบัญญัติสงวนและ

การคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
 สัตว์ป่าสงวน (Reserved animal) คือ สัตว์ป่าท่ีมีรายช่ือตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 2535) เป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีหายากและใกล้สูญพันธ์ุ
หรือสูญพันธ์ุไปแล้ว 

 สัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected animal) คือ สัตว์ป่าท่ีมีรายช่ือตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 4 ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2540) เป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีคุ้มครองไว้มิให้มีจํานวนลดน้อยลง 

สําหรับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเกณฑ์นี้เป็นสัตว์ป่าไม่คุ้มครอง (Nonprotected animal) 
ซ่ึงเป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีเพาะเล้ียงในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นสัตว์ป่าท่ียังมีประชากรมากในสภาพธรรมชาติ หรือเป็น
สัตว์ป่าท่ีก่อความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 

- สถานภาพด้านการอนุรักษ์ คือ สัตว์ป่าท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 ได้จัดแบ่งชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีมีจํานวนประชากรลดน้อยลง และมีขอบเขต
การแพร่กระจายแคบลงให้เป็นสัตว์ป่าถูกคุกคาม (Threatened animal) ท่ีสําคัญ จําแนกเป็น 3 ระดับ  
ตามความรุนแรงของการถูกคุกคาม ประกอบด้วย 

 ใกล้สูญพันธ์ุข้ันวิกฤติ (Critically endangered) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีประสบกับความ
เสี่ยงท่ีสูงมากต่อการสูญพันธ์ุในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้  

 ใกล้สูญพันธ์ุ (endangered) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีประสบกับความเส่ียงต่อการสูญพันธ์ุ 
ในธรรมชาติในอนาคต 

 เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ (vulnerable, Vu) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีกําลังประสบกับความเส่ียง
ต่อการสูญพันธ์ุในธรรมชาติในอนาคต 

 แสดงตาราง : จํานวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม จําแนกตามอันดับ วงศ์ สกุล และชนิดท่ี
สํารวจพบทางตรงภายในพื้นท่ีโครงการดังตัวอย่างตารางท่ี 3-8 

 แสดงตาราง : รายละเอียดของจํานวนชนิดและความหลากชนิดของสัตว์ป่าตามระดับ
ความชุกชุมท่ีพบจากการสํารวจทางตรงภายในพื้นท่ีโครงการดังตัวอย่าง
ตารางท่ี 3-9 และตารางท่ี 3-10 
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ตารางท่ี 3-8 ตัวอย่างจํานวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม จําแนกตามอันดบั วงศ ์สกุล และชนิดท่ีสํารวจพบ
ทางตรงภายในพื้นท่ีโครงการ 

จํานวน 
ช้ันสัตว์ป่า 

อันดับ วงศ์ สกุล ชนิด 

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammal)     

นก (Bird)     

สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile)     

สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibian)     

รวม     
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม (ระบุปี) 

ตารางท่ี 3-9 ตัวอย่างจํานวนชนิดของสตัว์ป่าท่ีพบภายในพื้นท่ีโครงการแต่ละช้ันตามระดับความชุกชุม 

จํานวนชนิด 
ช้ันสัตว์ป่า 

ชุกชุมมาก ชุกชุมปานกลาง ชุกชุมน้อย 
รวมท้ังสิน้ 

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammal)     

นก (Bird)     

สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile)     

สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibian)     

รวม     
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม (ระบุปี) 

ตารางท่ี 3-10 ตัวอย่างจํานวนชนิดสัตวป่์าท่ีพบภายในพื้นท่ีโครงการจําแนกสถานภาพปัจจุบันตามกฎหมาย 

จํานวนชนิด 
ช้ันสัตว์ป่า 

สัตว์ป่าสงวน  สัตว์ป่าคุ้มครอง  ไม่ได้รับการคุ้มครอง  
รวมท้ังสิน้ 

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammal)      

นก (Bird)      

สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile)      

สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibian)      

รวม     
ที่มา : การสํารวจภาคสนาม (ระบุปี) 

 

3.11 การศึกษาด้านคมนาคม 

 เส้นทางสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดท่ีอยู่ในการดูแลของกรมทาง
หลวงจะมีสถิติปริมาณจราจรเฉล่ียต่อวันตลอดปี (Annual Average Daily Traffic : AADT) แล้วประเมิน
ศักยภาพการรองรับของถนน (Volume/Capacity : V/C Ratio) หากเส้นทางท่ีมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ี
โครงการไม่มีการรวบรวมปริมาณจราจรไว้จําเป็นต้องสุ่มตรวจนับโดยจําแนกประเภทรถ โดยพิจารณา 
ตรวจนับในวันธรรมดาและวันหยุดพร้อมท้ังต้องนําเสนอสภาพของเส้นทางและความสําคัญของเส้นทาง ท้ังนี้
กิจกรรมของโครงการนอกจากการขนส่งท่ีจะเกิดทําให้เพิ่มปริมาณจราจรและอุบัติเหตุแล้ว บางคร้ังการใช้ 
วัตถุระเบิดอาจเกิดแร่หรือหินร่วงหล่นมายังเส้นทางได้ 
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 การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเส้นทางขนส่งแร่ 
ให้รายงานการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเส้นทางขนส่งแร่ นับจากจุดท่ีตั้งโครงการจนถึงเส้นทาง

สายหลัก  
 แนวทางการประเมินปริมาณจราจรปัจจุบัน 

ในการประเมินปริมาณจราจรจะใช้สถิติข้อมูลด้านปริมาณจราจรบนทางหลวง โดยเป็นข้อมูล
ของกรมทางหลวงอย่างน้อย 5 ปี ลักษณะข้อมูลเป็นปริมาณจราจรเฉล่ียต่อวันต่อปี เพื่อจะหาสัดส่วน
ปริมาณจราจรกับความสามารถในการรองรับของถนน (V/C Ratio)  

 

V/C Ratio   =  
 
 

เมื่อ  V  =  ปริมาณจราจร (หน่วย PCU ต่อช่ัวโมงสูงสุด) 
 C  =  ขีดความสามารถในการรองรับรถยนต์ 
 n  =  จํานวนช่องจราจร 

นําเอาค่า V/C Ratio มาเปรียบเทียบกับระดับการให้บริการจราจร (Level of Service : LOS)  
 แสดงตาราง  :  เกณฑ์ในการพิจารณาสภาพการจราจร ดังตัวอย่างตารางท่ี 3-11  
 แสดงรูป  : การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเสน้ทางขนส่งแร่ของโครงการ แสดงดงัตวัอย่าง

ในรูปที่ 3-11 

ตารางท่ี 3-11 ตัวอย่างเกณฑ์ในการพจิารณาสภาพการจราจร 

ระดับ V/C ratio รายละเอียด 

A 0 < A ≤0.2 การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีการแซงมาก  
ซ่ึงระดับน้ีผู้ขับข่ีและผู้โดยสารจะเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่น  

B 0.2 < B ≤0.45 การไหลคงท่ีแต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่นๆ ได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่
ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถท่ีอยู่ในเส้นทางเดียวกัน  

C 0.45 < C ≤0.7 การไหลคงที่ แต่ผู้ขับขี่จะได้รับผลกระทบจากรถคันอื่นๆ ในการเลือกใช้ความเร็วรถ และ
การแซงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความสะดวกสบายและการไหลจะลดลง  

D 0.7 < D ≤0.85 การไหลที่มีความหนาแน่นแต่มีความคงที่ ความเร็วและความคล่องตัวในการแซงถูกจํากัด 
ส่วนความสะดวกและการไหลจะลดลง และการท่ีปริมาณจราจรเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจะเป็นเหตุ
ให้เกิดปัญหาการจราจรในระดับหน่ึง  

E 0.85 < E ≤1 ระดับการไหลที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในสภาพวิกฤติ น่ันหมายถึงว่า ความเร็วรถทุกคันจะลด
ตํ่าลง แต่ยังคงแล่นด้วยความเร็วสม่ําเสมอ การแซงเป็นไปด้วยความยากลําบาก และการ 
“ขอทาง” เป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง แต่ความสะดวกและการไหลจะลดลง  
ผู้ขับข่ีกไ็ม่สามารถขับได้ดังใจ ดังน้ันระดับความคล่องตัวในระดับน้ีจะไมค่งที ่อันเน่ืองมาจาก
การจราจรที่หนาแน่นขึ้น หรือความสับสนจากผู้ขับข่ีในเส้นทางการจราจร ซึ่งจะทําให้เกิด
การติดขัด  

F > 1 ระดับน้ีเป็นสภาพที่เกิดข้ึนเมื่อการจราจรเป็นกลุ่มจนเกินปริมาณที่สามารถจะไหลได้ โดยท่ี
รถเรียงตัวกันในรูปของแถวและเคล่ือนที่เป็นช่วง ๆ คล้ายกับคล่ืนซึ่งจะทําให้ติดขัดมาก  

ที่มา :  วิศิษฎ์  ประทุมวรรณ (2542) 

 

V 
n x C 



คลองสามชาย

32

1

2
3
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รูปที่ 3-11 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ

82

3

7

4

สัญลักษณ์ :

ทางหลวงหมายเลข 32

ทางหลวงหมายเลข 11

32

11

ฟาร์มไก่
ทิศทางเส้นทางขนส่งแร่

ที่มา : ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ป)ี

ทางสาธารณประโยชน์

ลํารางสาธารณประโยชน์

0                       125                   250              
ม.

N

16 ม.

6 ม.

บริเวณทางเขา้โครงการจากทางหลวง
หมายเลข 11

ทางสาธารณประโยชน์ เข้า-ออกชุมชน

4 ม.

4 ม.

ทางสาธารณประโยชน์ เข้า-ออก พื้นทีโครงการ

สภาพพื้นที่ริมเส้นทางขนส่งก่อนออก
ทางหลวงหมายเลข 11

สภาพพื้นที่การเกษตรริมเส้นทางขนสง่แร่

6

5

คลองชลประทานรมิเส้นทางขนสง่แร่

พื้นที่รกร้างวา่งเปล่า

9

บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่ หลังที่ 1

10

บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่ หลังที่ 2

11

บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่ หลังที่ 3

12

บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่ หลังที่ 4

พื้นที่โครงการ

พื้นที่เกบ็ขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดิน
ทรายนอกเขตเหมืองแร่

ฟาร์มสุกร

N

N

ตําแหน่งการใช้ประโยชน์ริมเส้นทางขนส่งแร่

ตําแหน่งที่ตั้งบ้านเรือนริมเส้นทางขนส่งแร่

คล
องส

าม
ชาย

เส้นทางที่ราษฎรใช้เขา้-ออกชุมชน

เส้นทางขนส่งแร่

11

4

5

6
7

9
8

10
11

12

ตัวอย่าง
1

ทางหลวงหมายเลข 32
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3.12 การศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

การใช้ประโยชน์ในรัศมี 1 และ 3 กม. ศึกษารอบพื้นท่ีโครงการ โดยใช้ภายถ่ายทางอากาศหรือ
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับการสํารวจภาคสนาม และแสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา 
ตัวอย่างเช่น 

- พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานท่ีราชการ เป็นต้น 
- พื้นท่ีเกษตรกรรม เช่น นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน เป็นต้น 
- พื้นท่ีป่าไม้ เช่น ป่าดิบ ป่าผลัดใบ ป่าชายเลน ป่าพรุ สวนป่า วนเกษตร เป็นต้น 
- พื้นท่ีน้ํา เช่น แหล่งน้ําธรรมชาติ แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน เป็นต้น 
- พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด เช่น ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ พื้นท่ีลุ่ม เป็นต้น 

 แสดงตาราง : การจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรัศมี 1 และ 3 กม . จากพื้นท่ี
โครงการ ดังตัวอย่างในตารางท่ี 3-12 

 แสดงรูป  : แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการในรัศมี 3 กม . 
ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-12 

ตารางท่ี 3-12 ตัวอย่างแสดงการจาํแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรัศม ี1 และ 3 กม. จากพื้นท่ีโครงการ 

รัศมี 1 กม. รัศมี 3 กม. 
การใช้ท่ีดิน 

พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ (%) พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ (%) 

-  พื้นที่ป่าไม ้     

-  พื้นที่เกษตรกรรมและรกร้างวา่งเปล่า     

-  พื้นที่เหมืองแร ่     

-  พื้นที่ชุมชน     

-  พื้นที่อื่นๆ     

รวม     

ที่มา : ........ (ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุปี) 

 

3.13 การศึกษาด้านเกษตรกรรม  

 เสนอข้อมูลกิจกรรมด้านการเกษตรกรรมตําบลในพื้นท่ีศึกษา 
 ระบุประเภทของการเกษตร พืช เศรษฐกิจ ชนิดหลักในพื้นท่ีศึกษา 
 วิเคราะห์ความสําคัญของการเกษตรแต่ละประเภท โดยเน้นประเภทหลัก 
 อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหลัก รวมถึงปัจจัยของนํ้าท่ีมีต่อการเกษตรกรรม  
 เสนอข้อมูลปัญหาผลกระทบกิจกรรมการทําเหมืองท่ีผ่านมา (กรณีพื้นท่ีศึกษาผ่านการทํา

เหมืองมาก่อน) 
 

3.14 การศึกษาด้านอุตสาหกรรม 

เสนอข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดท่ีตั้งโครงการ โดยเป็นอุตสาหกรรมแร่ โดยระบุจํานวน
ประทานบัตรจําแนกตามชนิดแร่ และเน้นบรรยายชนิดแร่ตามท่ีโครงการจะขออนุญาต 



รูปท่ี 3-12 ตัวอย่างแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการในรัศม ี3 กม.
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พื้นที่โครงการ

ที่มา : ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

U

U

พื้นที่เกษตรกรรมและรกร้างว่างเปล่า

พื้นที่ชุมชน

พื้นที่เหมืองแร่

พื้นที่ป่าไม้

U

สถานศึกษา

ศาสนสถาน

โรงโม่หิน

106

106 ทางหลวงหมายเลข 106

ทางนํ้าธรรมชาติ

สัญลักษณ์ :

ชุมชนบ้านป่าพลู

นํ้าแม่ล้ี

วัดวังหลวง

ชุมชนบานวังหลวง

สํานักสงฆ์อารามบ่อแร่
ชุมชนบ้านเหมืองแร่

F

F

วัดพระพุทธบาทสามยอด

โรงเรียนวัดวังหลวง

หวยวังหลวง

ห้วยสาม
ย่าง

หวยตั้ง

หวย
ผาแล

ห้วยสูงเ
ม่น

หวยแกว
โรงโม่หิน

โรงโมหินของ

0    0.5     1.0            2.0
กม.

N
รัศมี 3 กม.

แนวถนน

M M
M

โรงเรียนบ้านป่าพลู

U

กลุ่มบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียง
โครงการด้านทิศตะวันออก

F

พื้นที่โครงการ

F

U

M

A 
A 

M

โรงโม่หินของโครงการ

วัดป่าพลู

ตัวอย่าง



  หน้า 3-24

3.15 การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม 

1) เศรษฐกิจ-สังคมบริเวณพื้นท่ีศึกษา ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในระดับตําบล 
อําเภอ และจังหวัด สําหรับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2) ข้อมูลพื้นฐานท่ีจะใช้ประเมินผลกระทบด้านสังคมท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

- ขอบเขตการปกครอง 
- เขตการปกครอง 
- ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน เช่น จํานวนและความหนาแน่นของประชากรและอัตราการ

เปลี่ยนแปลง สัดส่วนของประชากรตามอายุและเพศ 
- สภาพสังคม เช่น การศึกษา ศาสนา การรวมกลุ่มในสังคม และการรับรู้ข่าวสาร 
- สภาพเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด การประกอบอาชีพ รายได้ รายจ่าย และ

หนี้สิน 
- ปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชน 
- ปัญหาสังคมในชุมชน 
- ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย เช่น การใช้น้ํา การใช้

ไฟฟ้า การจัดการของเสีย การเจ็บป่วย และระบบบริการ 
- สาธารณสุข  
- ข้อมูลส่วนอื่นๆ (ถ้ามี) 
 แสดงรูป  :  รายละเอียดขอบเขตการปกครองของจังหวัด ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-13 
 แสดงรูป  :  ตําแหน่งพื้นท่ีสําคัญในชุมชนท่ีศึกษา ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-14 

3) กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
- แนวทางการมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ดําเนินการในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประกอบด้วย การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
การจัดการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล 

- แนวทางการมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กําหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 การจําแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
1. ผู้รับผลกระทบ 

“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบ เช่น  
เป็นผู้สูญเสียท่ีทํากิน กลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มท่ีได้รับน้ําหนักมากท่ีสุดในการศึกษาผลกระทบและการจัดการมี
ส่วนร่วม 

“กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวก 
เนื่องจากกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มท่ีจะได้รับประโยชน์จึงอาจถือว่าประโยชน์ของกลุ่มนี้ได้รับการพิทักษ์และนําเสนอ
โดยเจ้าของโครงการแล้วไม่จําเป็นท่ีจะต้องเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมให้เป็นพิเศษกว่ากลุ่มอื่น ๆ 



ที่มา : www.dopa.go.th (ระบุเดือน/ปี)

อ.อินทร์บุรี

อ.เมืองสิงห์บุรี
อ.บางระจัน

อ.ค่ายบางระจัน

อ.ท่าช้าง

อ.พรหมบุรี

รวม

รวมหญิงชาย

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนประชากร (คน)
อําเภอ

ตารางแสดงจํานวนประชากร

สัญลักษณ์ :

ขอบเขตจังหวัด

ขอบเขตอําเภอ

ที่ตั้งอําเภอ

 รูปท่ี 3-13 ตัวอย่างรายละเอียดขอบเขตการปกครอง

ตัวอย่าง

 หน้า 3-25



รูปท่ี 3-14 ตัวอย่างตาํแหน่งพื้นท่ีสําคัญในชุมชนท่ีศึกษา
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ห้วยวังหลวง

ห้วยสาม
ย่าง

ห้วยตั้ง

ห้วย
ผาแ

ล

ห้วยสูงเ
ม่น

ห้วยแก้
ว

กลุ่มบ้านเรือนราษฎร ระยะ 1.5

สํานักสงฆ์อารมบ่อแร่ ระยะ 1.6

ชุมชนบ้านเหมืองแร่ ระยะ 1.6

วัดพระพุทธบาทสามยอด ระยะ 2.0

โรงเรียนวัดวังหลวง ระยะ 2.7

วัดวังหลวง ระยะ 2.9

ชุมชนบ้านวังหลวง ระยะ 2.7

ชุมชนบ้านป่าพลู ระยะ 2.9

โรงเรียนบ้านป่าพลู ระยะ 2.9

ลมพัดจากทิศใต้

ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม

ลม
พัด

จา
กทิ

ศต
ะวัน

ตก
เฉีย

งใต้
   

   
 

ช่ว
งเดื

อน
เมษ

าย
น 
- ก

ันย
าย
น

ลมพัดจากทิศเหนือ                                        
ช่วงเดือนตุลาคม - ธนัวาคม

0              0.5            1.0                          2.0

กม.

N

กลุ่มบ้านเรือนราษฎรระยะ 0.3 กม. จากแนวเส้นทาง

ส่วนขยาย

2.99. ชุมชนบ้านป่าพลู

2.98. โรงเรียนบ้านป่าพลูทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

2.97. วัดวังหลวงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.76. ชุมชนบ้านวังหลวงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.75. โรงเรียนวัดวังหลวงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.04. วัดพระพุทธบาทสามยอดทางด้านทิศเหนือ

1.63. ชุมชนบ้านเหมืองแร่ทางด้านทิศตะวันออก

1.62. สํานักสงฆ์อารมบ่อแร่ทางด้านทิศตะวันออก

1.51. กลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันออก

 ระยะเทียบกับท่ีต้ังโครงการ 
(กม.)

สถานท่ีสําคัญสัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

แนวถนน

รัศมี 3 กม.

ทางหลวงหมายเลข 106106

ทิศทางลม

สถานท่ีสําคัญ/ชุมชน

ทิศทางและระยะรับผลกระทบ

ทางนํ้าธรรมชาติ

ตัวอย่าง

ที่มา : ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
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2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงาน EIA  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในท่ีนี้

หมายถึง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงาน ได้แก่ 

- เจ้าของโครงการ  

- นิติบุคคลผู้มีสิทธิทํารายงาน EIA หรือท่ีปรึกษา หรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตเป็นผู้มี
สิทธิทํารายงาน จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3. หน่วยงานท่ีทําหนา้ท่ีพจิารณารายงาน EIA  

- สํานักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- ผู้ชํานาญการ หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

- หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตัดสินใจอนุมัติโครงการ เช่น คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี และ
หน่วยงานท่ีมีอํานาจออกใบอนุญาตต่าง ๆ 

4. หน่วยงานราชการในระดับตา่ง ๆ 
ในท่ีนี้รวมถึงหน่วยงานท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 

5. องคก์ารเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายใน
ท้องถิ่น และในระดับอดุมศกึษา และนักวชิาการอิสระ 

6. สื่อมวลชน 
สื่อมวลชนในท่ีนี้รวมถึงในแขนงต่างๆ ท้ังระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง มีบทบาทใน

การนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบของโครงการ และความก้าวหน้าในการจัดทํารายงาน 
7. ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนท่ัวไปหมายถึง “สาธารณชน” ท่ีมีความต้องการและสนใจโครงการ จะมี
บทบาทในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอาจแบ่งย่อยกว่านี้ หรือบางพื้นท่ีอาจไม่มีบางกลุ่ม ผู้จัดการ
การมีส่วนร่วมต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 
คร้ังท่ี 1 ในระหว่างเร่ิมต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ

และขอบเขตการศึกษา จัดทําแนวการมีส่วนร่วม โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ราษฎรระดับครัวเรือน 
นําข้อคิดเห็นจากผลการประชาคมหมู่บ้าน และผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
มาร่วมกําหนดขอบเขตการศึกษา 

คร้ังท่ี 2 ในระหว่างการเตรียมจัดทําร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ราษฎรระดับครัวเรือน มีการประชาสัมพันธ์
โครงการโดยการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ประชากรตัวอย่างรับทราบข้อมูล
โครงการมากย่ิงข้ึน 

 การดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน คร้ังท่ี 1 และ 2 
การมีส่วนร่วมของประชาชนใช้การสํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

หรือหลกัเกณฑ์ตามความเหมาะสม 
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สําหรับหลักเกณฑ์การกําหนดกลุ่มตัวอย่างกําหนดไว้ 3 หลักเกณฑ์ ดงันี ้
1. กรณีประชากรรัศมี 3 กม. 

 ใช้วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane หรืออาจใช้วิธีท่ีเป็นท่ียอมรับ
ทางด้านสังคมศาสตร์ 

2. กรณีประชากรรัศมี 0.5 กม. 
- ในรัศมีโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 500 ม. และชุมชนท่ีมีจํานวนครัวเรือนไม่เกิน 

50 หลังคาเรือน จะต้องทําการสํารวจทุกครัวเรือน 
- ชุมชนท่ีมีจํานวนครัวเรือน 50-100 ครัวเรือน จะต้องทําการสํารวจไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 
- ชุมชนท่ีมีจํานวนครัวเรือนมากกว่า 100 หลังคาเรือน จํานวนตัวอย่างให้

พิจารณาตามหลักสถิติ 
3. กรณีนอกรัศมี 3 กม. 

 บางกรณีในรัศมี 3 กม. อาจไม่มีบ้านเรือนราษฎรหรือชุมชน ดังนั้นอาจจําเป็นต้อง
ศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม หรือการมีส่วนร่วมจากชุมชนท่ีอาศัยอยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ 

 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชากรตัวอย่าง 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
3. ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย 
4. ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
 โดยจําแนกตามรัศมี หรือพื้นท่ีศึกษาในรัศมี 3 กม. 0.5 กม. และริมเส้นทาง

ขนส่งแร่ 
 แสดงตาราง  :  การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมรอบพื้นท่ีศึกษาจากการดําเนิน

กิจกรรมการมีส่วนร่วม ดังตัวอย่างในตารางท่ี 3-13 และ
ตารางท่ี 3-14 

 แสดงรูป  :  ตําแหน่งสํารวจความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างในการรับฟัง
ความคิดเห็น ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-15 และรูปท่ี 3-16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง วิ ธีการคํานวณของกลุ่มตัวอย่างตามวิ ธีการของทาโร่ ยามาเน่  
(Taro Yamane) (Yamane, Taro Statistics : An Introductory Analysis. 3 rd Tokyo : Harper 
International Edition. 1973) ได้กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05  
โดยคํานวณได้จากสูตร 

N 
n   = 

1+N(e)2 
โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดของประชากร ในท่ีนีม้หีน่วยเป็นหลงัคาเรือน 

      e  =  ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 



รูปที่ 3-15 ตัวอย่างตาํแหน่งสํารวจความคิดเหน็ของประชากรตัวอย่างในการรับฟงัความคิดเห็นรัศมี 0.5 กม.
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32

บานบางตาโฉม

หมูที่..... บ้าน......

จํานวนตัวอย่างจํานวนครัวเรือนหมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน

การสํารวจคิดเห็นของประชากรตัวอย่างบริเวณพื้นที่ศึกษา 0.5 กม.

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ
9
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12
13

8

7

65

3 4

1

2

15 1616

18
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19

11

14

บ้านราษฎรในรัศมี  0.5 กม.

0              0.5            1.0                             2.0
กม.

N

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2536) องค์การบริหารส่วนตําบลท่างาม (2554)
และการสํารวจภาคสนาม (2554)

พื้นที่โครงการ

32

11

ทางหลวงหมายเลข 32

ทางหลวงหมายเลข 11

ตําแหน่งสํารวจความคิดเห็น
บริเวณพื้นที่ศึกษา 0.5 กม.

พื้นที่เกบ็ขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดินทราย
นอกเขตเหมืองแร่

ตัวอย่าง
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 รูปที่ 3-16 ตัวอย่างตาํแหน่งสาํรวจความคิดเหน็ของประชากรตัวอย่างในการรับฟงัความคิดเห็นรัศมี 3 กม.
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ส่วนขยาย : การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่

สุ่มสํารวจ จํานวน 10 ตัวอย่าง

สุ่มสํารวจ จํานวน 10 ตัวอย่าง

118
ส่วนขยาย

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน จํานวนตัวอย่าง

รวม

การสํารวจคิดเห็นของประชากรตัวอย่างบริเวณพื้นที่ศึกษา 3 กม.

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

ทิศทางขนส่งแร่

ทางหลวงหมายเลข 118

แนวถนน

118

รัศมี 3 กม.

ตําแหน่งสํารวจบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ศึกษา

จุดสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ตําแหน่งสํารวจบ้านเรือนราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่

สุ่มสํารวจทั้งหมดจํานวน 105 ตัวอย่าง

สุ่มสํา
รวจทั้

งหมด
จํานว

น  1
19 ต

ัวอย่า
ง

สุ่มสํารวจทั้งหมด จํานวน 41 ตัวอย่าง

สุ่มสํารวจ จํานวน 6 ตัวอย่าง

ตําแหน่งสํารวจผู้นําชุมชน

ตัวอย่าง
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ตารางท่ี 3-13 ตัวอย่างการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมรอบพื้นท่ีศกึษา  

อําเภอ ตําบล หมู่ท่ี/ช่ือหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน จํานวนตัวอย่าง 
ริมเส้นทางขนส่งแร ่
- ช่ือ.................. 

  

บ้านราษฎรในรศัมี 0.5 กม.* 
 - ช่ือ.............. 

  

  

บ้านราษฎรในรศัมี 1 หรือ 3 กม.** 
 - ช่ือ........... 

  

รวมบ้านราษฎรในรัศมี 1 หรือ 3 กม.   
ที่มา : …. 
หมายเหตุ : * จํานวนตัวอย่างในรัศมี 0.5 กิโลเมตร ตามสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   ** จํานวนตัวอย่างรัศมี 3 กิโลเมตร ตามวิธีการของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (Yamane, Taro Statistics : An Introductory Analysis.  

3 rd Tokyo : Harper International Edition. 1973) 

ตารางท่ี 3-14 ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้นาํชุมชนในบริเวณพื้นท่ีศึกษา  

ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 
1.  
2.  
3.  
  

ที่มา : …. 

นอกจากนี้เทคนิควิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 กําหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่า
อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

1. การสํารวจความคิดเห็น 
- การสัมภาษณ์รายบุคคล 
- การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทาง

ระบบเครือข่ายสารสนเทศหรือทางอื่นใด 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐท่ี

รับผิดชอบโครงการ 
- การสนทนากลุ่มย่อย 

2. การประชุมปรึกษาหารือ 
- การประชาพิจารณ์ 
- การอภิปรายสาธารณะ 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 

3. วิธีการอื่นท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
ท้ังนี้ ท่ีผ่านมามีหลายหน่วยงานได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่างๆ ซ่ึงรายละเอียดวิธีการดําเนินงาน สถานการณ์ท่ีควรนํามาใช้และเงื่อนไขสําคัญท่ีทําให้การ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จสามารถศึกษาได้จากคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดทําโดยมูลนิธิปริญญาโท
นักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546 
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3.16 การศึกษาด้านสาธารณสุข 

1) สํารวจสถานบริการด้านสาธารณสุขในชุมชนท่ีราษฎรเข้าใช้บริการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 

2) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ สถิติการเจ็บป่วยตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค โดยตารางสถิติ
อย่างน้อย 3 ปี และนําเสนอข้อมูลในรูปของตารางโดยเรียงลําดับตามกลุ่มโรคท่ีพบจากมากไปน้อย 

 แสดงตาราง  :  สถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล แสดงตัวอย่างดังตารางท่ี 3-15 

 แสดงรูป  : ตําแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ี
โครงการ แสดงตัวอย่างดังรูปท่ี 3-17 

ตารางท่ี 3-15 สถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

จํานวน (ราย) 
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) 

วัน/เดือน/ป ี วัน/เดือน/ป ี วัน/เดือน/ป ี ค่าเฉล่ีย 

โรคระบบหายใจ     

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก     

โรคระบบกล้ามเน้ือ รวมโครงร่าง และเน้ือยึดเสริม     

อาการ, อาการแสดงและส่ิงผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก 
และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจําแนกโรคในกลุ่มอื่นได ้

    

โรคติดเช้ือและปรสิต     

โรคระบบไหลเวียนเลือด     

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม     

โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง     

สาเหตุจากภายนอกอ่ืน ๆ ที่ทําให้ป่วยหรือตาย     

โรคตารวมส่วนประกอบของตา     

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ     

โรคหูและปุ่มกกหู     

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม     

โรคระบบประสาท     

เน้ืองอก (รวมมะเร็ง)     

ภาวะแทรกในการต้ังครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด     

อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา     

โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกีย่วกับภูมิคุ้มกัน     

ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดข้ึนในระยะปริกําเนิด     

รูปร่างผิดปกติแตก่ําเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กําเนิด และโครโมโซม
ผิดปกต ิ

    

การเป็นพิษและผลที่ตามมา     

รวม     

ที่มา : …. 



รูปท่ี 3-17 ตัวอย่างตาํแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ
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สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

ที่มา :  กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

0                0.5             1.0                          2.0
กม.

N

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

ตัวอย่าง
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3.17 การศึกษาด้านสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 

1) กําหนดพื้นท่ีศึกษารัศมีอย่างน้อย 3 กม. รอบพื้นท่ีโครงการ 

2) ประเด็น/หัวข้อย่อยท่ีจะทําการศึกษาอย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 ท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียว และระยะห่างจากท่ีตั้งพื้นท่ีโครงการ 

 คุณค่าและความสําคัญของแหล่งท่องเท่ียว 

 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญ โดยแสดงท่ีตั้ง (ระบุระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ) และประเภท
ของแหล่งท่องเท่ียว เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 

3) อธิบายลักษณะและความสําคัญของสภาพภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพของพื้นท่ีศึกษา เช่น เป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเท่ียว แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณสถานหรือศิลปกรรมท่ีสําคัญหรือไม่ 
อย่างไร โดยอ้างอิงถึงรายละเอียดในหัวข้อก่อนหน้า 

 แสดงรูป  :  ภาพถ่ายแสดงทัศนียภาพของบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นท่ีศึกษาดังตัวอย่าง
รูปท่ี 3-18 

 แสดงรูป  :  แผนท่ีแสดงแหล่งท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีศึกษา (ถ้ามี)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3-18     ตัวอย่างภาพถา่ยแสดงทัศนียภาพของบริเวณท่ีตัง้โครงการและพืน้ท่ีศึกษา 

 

3.18 การศึกษาด้านโบราณคดี โบราณสถาน และส่ิงท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

1) ประเด็น/หัวข้อย่อยท่ีจะทําการศึกษา อย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
- ท่ีตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณคดีและระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ 

และแนวถนนทางเข้าโครงการ 
- สถานภาพของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณคดี (กรณีท่ีพบ) 

2) อธิบายผลการทบทวนข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณคดีในพื้นท่ีศึกษาและ
ผลการตรวจสอบจากกรมศิลปากร 

 แสดงรูป  :  แผนท่ีแสดงตําแหน่งแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ในพื้นท่ีศึกษา แสดงดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-19 

 แสดงตาราง  :  แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ใน
บริเวณพื้นท่ีศึกษา และระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ แสดงตัวอย่างดัง
ตารางท่ี 3-16 



787000 788000 789000 790000 791000 792000
19

81
00

0
19

76
00

0
19

77
00

0
19

78
00

0
19

79
00

0
19

80
00

0

19
76

00
0

19
77

00
0

19
78

00
0

19
79

00
0

19
81

00
0

19
80

00
0

787000 788000 789000 790000 791000 792000

1

2 3
4

5

7

8

9

211

793000

793000

19
82

00
0

19
82

00
0

2

2

3

4

5

67

9

8

11

10
1

12

ระ
ยะ

 3
 ก

ม.

ระ
ยะ

 3
.6
 ก

ม.

ระ
ยะ

 3
.8
5 

กม
.

ระ
ยะ

 3
.3
5 

กม
.

ระ
ยะ

 3
.3
 ก

ม.

ระ
ยะ
 5

.5
 ก

ม.

ระ
ยะ
 3
.8
 ก
ม.

ระย
ะ 4

.2 
กม
.

ระย
ะ 3

.2 
กม.

ระย
ะ 4

.5 
กม.

ระย
ะ 3

.6 ก
ม.

ระย
ะ 4

 ก
ม.

รูปท่ี 3-19 ตัวอย่างแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและสถานท่ีสําคัญใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ

 หน้า 3-35

ที่มา : .................................................................. (ระบุปี)

N

0                0.5             1.0                       2.0
กม.

สญัลักษณ์ :

พื้นที่คําขอประทานบัตร
ใกล้เคียง

พื้นที่โครงการ 

211 ทางหลวงหมายเลข 211

ถนนลุกรัง

ตําแหน่งแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดีและสถานที่สําคัญ

1

3
4

5
6

7

8
9
10

11
12

2 วัดศรีลําดวน
วัดป่าศรีคําวนาราม

สํานักสงฆ์ภูน้อยสามัคคีธรรม

วัดถ้ําผาแบ่น
สิมเก่า

สํานักสงฆ์พุทธธรรมพญานาค

วัดศรีจําปา
วัดป่าศรีอุมุงวณาราม

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน 

โบราณสถานบนดอนธาตุวัดพระธาตุศรอีุมุง 

แหล่งโบราณคดีบ้านนายหวะ 

วัดโนนสว่างอารมณ์

ระยะจากโครงการ

จุดพบหลักฐานทางโบราณบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ระยะ 0.45 กม.

แห่ลงโบราณคดีภูซาง ระยะ 0.25 กม.

ตัวอย่าง
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ตารางท่ี 3-16 ตัวอย่างรายช่ือและลักษณะของแหล่งโบราณคด/ีโบราณสถาน 
หรือส่ิงท่ีมคีุณค่าทางประวัตศิาสตร์ 

ช่ือแหล่งโบราณคดี สถานท่ีต้ัง หลักฐานและความสําคัญ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
ที่มา :  กรมศิลปากร (ระบุปี) 
 
 



บทท่ี 4
การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม
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บทท่ี    
 
 

4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากข้อมูลรายละเอียดโครงการ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ผู้ศึกษาจะต้องประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ โดยจําแนกในแต่ละหัวข้อของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ท้ังนี้การประเมินผลกระทบจะต้องพิจารณาถึงทางเลือกของโครงการ (ทางเลือกพื้นท่ีและ/หรือทางเลือกวิธี
ดําเนินโครงการ) โดยส่วนใหญ่การประเมินผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ระยะเตรียมการและระยะ
ดําเนินการ  การประเมินผลกระทบควรนําเสนอให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ 
เทคนิคการประเมินท่ีใช้จะต้องเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับของท้ังผู้เช่ียวชาญหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 

4.1 อธิบายทางเลือกการพัฒนาโครงการ  

ทางเลือกการพัฒนาโครงการมี 2 แนวทาง คือ ทางเลือกด้านพื้นท่ี และทางเลือกด้านวิธีการ
ดําเนินโครงการ โครงการมีแหล่งแร่ท่ีมีคุณสมบัติและปริมาณแร่ท่ีมากพอ เหมาะสมที่จะพัฒนาแร่ข้ึนมาใช้
ประโยชน์ ประกอบกับโครงการได้ผ่านกระบวนการย่ืนเอกสารและได้รับจดทะเบียนคําขอประทานบัตรจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และจัดทํารายงานธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผังโครงการ
ทําเหมืองตามหลักเกณฑ์ของ กพร. แล้วถูกกําหนดเลือกพื้นท่ีไว้แล้ว ดังนั้นการประเมินแนวทางเลือกของ
โครงการจึงเสนอเฉพาะในส่วนของทางเลือกด้านวิธีการดําเนินโครงการ 

สําหรับทางเลือกของโครงการ หากพิจารณาด้านความเหมาะสมของแผนผังโครงการทําเหมือง
และประเด็นผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมหลักท่ีจะเกิดข้ึนจากลักษณะการดําเนินงาน นําเสนอไว้ 2 ทางเลือก 
ได้แก่ 

 ทางเลือกท่ี 1 : วิเคราะห์ตามแผนผังโครงการทําเหมือง 
 ทางเลือกท่ี 2 : วิเคราะห์ตามท่ีปรึกษากําหนด 

จําแนกประเด็นผลกระทบหลักในแต่ละทางเลือก พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาความเพียงพอ และความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม
ในแต่ละทางเลือก 

 แสดงตาราง : ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2 ดังตัวอย่างใน
ตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4-1 ตวัอย่างประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ตามแนวทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2 

ความเพียงพอของมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรม/ลักษณะผลกระทบ ดําเนินการตาม
แผนผังโครงการ 

ทําเหมือง 

ดําเนินการตาม 
ที่ปรึกษากําหนด 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

แนวทางเลือกที่ 1 แนวทางเลือกที่ 2 

มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

1. สภาพภูมิประเทศ        

2. อุทกวิทยาและ
คุณภาพนํ้า 

       

3. การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

       

4. ...............        

ที่มา :  การประเมิน 
หมายเหตุ : แนวทางเลือกท่ี 1 ดําเนินการตามแผนผังโครงการทําเหมือง 
    แนวทางเลือกท่ี 2 ดําเนินการตามท่ีปรึกษากําหนด 

 

4.2 การกําหนดแหล่งรับผลกระทบหลักท่ีอาจจะไดร้บัผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

 สถานท่ีและระยะทางของผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ 
 ลักษณะของท่ีตั้งโครงการ และพื้นท่ีโดยรอบท่ีอาจได้รับผลกระทบ รวมท้ังความสําคัญและ

ความอ่อนไหวของแหล่งรับผลกระทบ  
 แสดงรูป : แสดงตําแหน่งสถานท่ีสําคัญบริเวณใกล้เคียงโครงการ แสดงตัวอย่างดัง 

รูปท่ี 4-1 
 

4.3 ผลกระทบตอ่สภาพภูมิประเทศ 

 ในระยะเตรียมการ อธิบายถึงการจัดเตรียมสภาพพื้นท่ีเพื่อนําไปสู่การผลิตแร่กิจกรรมต่างๆ  
ท่ีดําเนินการ เช่น การเตรียมพื้นท่ีเปิดหน้าเหมือง การเตรียมพื้นท่ีเก็บกองมูลดินทราย การเตรียมพื้นท่ี 
เก็บกองแร่ 

 ระยะดําเนินการ สรุปการทําเหมืองในแต่ละช่วงเวลาท่ีผลิต อธิบายถึงการเปิดหน้าเหมือง 
ปริมาณท่ีผลิต การเก็บกองแร่ รวมไปถึงการเก็บกองเปลือกดิน โดยประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของพื้นท่ีเก็บกอง  

 แสดงรูป  : แสดงประสิทธิภาพของพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินของโครงการ แสดงตัวอย่างดัง
รูปท่ี 4-2 
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N

ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

ส่วนขยาย

จุดพบหลักฐานทางโบราณคดี 
ทางด้านทิศใต้ ระยะ 0.25 กม.

บ้านเรือนราษฎรไมม่เีลขที่ใกล้เคียง 
ทางด้านทิศใต้ ระยะ 0.2 กม.

ชุมชนบ้านเรือนราษฎรบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่
ของโครงการ ทางด้านทิศใต้  ระยะ 17.5 กม.

มิถุนายน - สิงหาคม

มีน
าค

ม 
- 
พฤ

ษภ
าค

ม 

กันยายน - ตุลาคม

พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ชุมชนทางด้านทิศใต้ ระยะ 4 กม.

หว
ยเ
ปล

ือย

หว
ยน้ํ
าฮ
วย

ห้วยทางด้านทิศตะวันตก 
ระยะ 50 ม.

 ห้วยทางด้านทิศตะวันออก 
ระยะ 80 ม.

 รูปท่ี 4-1 ตัวอย่างแสดงตําแหนง่สถานท่ีสําคัญบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ

ตัวอย่าง

สัญลักษณ์:

พื้นที่โครงการ

พื้นที่คําขอประทานบัตรข้างเคียง

แนวเส้นทาง

ทิศทางคมนาคมการขนส่งแร่

ทางหลวงชนบท 2108

ทางหลวงหมายเลข 201

2108

201

สถานท่ีสําคัญ/ชุมชน

ทิศทางลม

ตําแหน่งบ้านเรือนราษฎร

17.5 กม.
 ชุมชนบ้านเรือนราษฎรบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ 
ของโครงการ ทางด้านทิศใต้ 

4 กม. ชุมชนทางด้านทิศใต้ ทางด้านทิศใต้ 

0.2 กม. บ้านเรือนราษฎรไม่มีเลขที่ใกล้เคียง ทางด้านทิศใต้ 

0.25 กม. จุดพบหลักฐานทางโบราณคดี ทางด้านทิศใต้ 

80 ม. ห้วยทางด้านทิศตะวันออก 

50 ม.ห้วยทางด้านทิศตะวันตก 

 ระยะเทียบกับท่ีต้ังโครงการ สถานท่ีสําคัญ  

ทิศทางเทียบระยะห่างจากโครงการ

 หน้า 4-3
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201



รูปท่ี 4-2 ตัวอย่างแสดงประสิทธิภาพของพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดิน

หน้า 4-4

ช่วงการทําเหมืองปีที่ 4-9

ร้อยละ 85.5
คันทํานบดิน คันทํานบดิน

ร้อยละ 85.5
คันทํานบดิน คันทํานบดิน

ช่วงการทําเหมืองปีที่ 10-15

คูระบายน้ํา

คูระบายน้ํา บ่อดักตะกอน

บ่อดักตะกอน

ช่วงการทําเหมืองปีที่ 1-3

ร้อยละ 80.2
คันทํานบดิน คันทํานบดิน

คูระบายน้ํา บ่อดักตะกอน

ปริมาณที่เก็บกอง “ศ”

ช่วงการทําเหมืองปีที่ 4-9

ร้อยละ 28.1
คันทํานบดิน คันทํานบดิน

ร้อยละ 80.6
คันทํานบดิน คันทํานบดิน

ช่วงการทําเหมืองปีที่ 10-15

คูระบายน้ํา

คูระบายน้ํา บ่อดักตะกอน

บ่อดักตะกอน

ช่วงการทําเหมืองปีที่ 1-3

คันทํานบดิน คันทํานบดิน

คูระบายน้ํา บ่อดักตะกอน

ปริมาณที่เก็บกอง “ศห”

ตัวอย่าง
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4.4 ผลกระทบตอ่ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ  

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบหลักต่อคุณภาพอากาศ ได้แก่ การขนส่งแร่ และฝุ่นจากโรงโม่
บดและย่อยหิน หรือโรงแต่งแร่ และการระเบิดหิน 

2) แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุแหล่งรับผลกระทบและพื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในพื้นท่ีศึกษา 
- สรุปลักษณะและสถานภาพของคุณภาพอากาศในปัจจุบัน ณ แหล่งรับผลกระทบ โดยพิจารณา

ข้อมูลในบทท่ี 3 

3) การประเมินผลกระทบ 
- กรณีท่ีตั้งโครงการไม่มีเหมืองแร่ใกล้เคียง ประเมินการเกิดฝุ่นจากโรงโม่บดและย่อยหินและ

โรงแต่งแร่ของโครงการ 
- กรณีท่ีตั้งโครงการมีเหมืองแร่ใกล้เคียง จําเป็นต้องนําข้อมูลการปล่อยฝุ่นจากโรงโม่บดและ

ย่อยหิน และโรงแต่งแร่ของพื้นท่ีใกล้เคียงประเมินด้วย 
- ผลกระทบจากการขนส่งแร่ให้ใช้หลักการเกี่ยวกับกรณีของการประเมินผลกระทบโรงโม่บดและ

ย่อยหิน หรือโรงแต่งแร่ โดยพิจารณาจากการใช้เส้นทางร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่น (ถ้ามี) 
ท้ังนี้ในการประเมินฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทําเหมือง นอกจากการคาดการณ์ โดยบรรยาย 

การใช้ Box Model และอาจใช้วิธีการอื่น เช่น แบบจําลองการกระจายมลพิษทางอากาศ (Air Dispersion 
Model) ข้ึนอยู่กับผู้ประเมินจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

พิจารณาปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ท่ีเกิดข้ึนสามารถคํานวณโดยใช้ Box Model มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 C (mg/m3) = 
M(m) (w/s)x  w xd(m)

Q
      

 เมื่อ  C = ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นท่ีเกิดข้ึน 
  Q = ปริมาณฝุ่นท่ีเกิดข้ึน  
  d = ความกว้างของพื้นที่ในระยะทางตั้งฉากกับทิศทางลม (เมตร) 

จากสถิติภูมิอากาศ  
  w = ความเร็วลม  
  M    = Mixing Height เป็นความสูงผสมของอากาศจากแหล่งกําเนิด 

โดยใช้ข้อมูลเฉลี่ย (เมตร) 
 แสดงตาราง  :  อัตราการระบายฝุ่นละอองของกระบวนการบดย่อยหิน ดังตัวอย่างใน

ตารางท่ี 4-2 
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ตารางท่ี 4-2 ตัวอย่างการคาดการณ์อัตราการระบายฝุ่นละออง (Emission Factora)  
ของกระบวนการบดย่อยหนิ 

Particulate Matter 

Type of Crushing b  30 m kg/mg 
(lb/ton) 

 10 m kg/mg 
(lb/ton) 

Emission Factor 

Primary or Secondary    

-  Dry material 0.14 (0.28) 0.0085 (0.017) D 

-  Wet material c 0.0098 (0.018) - D 

Tertiary, dry material d 0.93 (1.85) - D 
ที่มา :  AP-42, U.S. EPA, 1985 
หมายเหตุ : (1)  aBased on actual feed rate of raw material entering the particular operation Emissions will vary by rock type, 

but data available are insufficient to characterize these phenomena. Dash = no data 
  (2)  bReferebces 4-5, Factors are uncontrolled, typical control efficiencies cyclone, 70-80%, fabric filter,99% wet 

spray  systems, 70-90% 
  (3) cReferences 5-6 Refers to crushing of rock either naturally wet or after moistened to 1.5 to 4 weight %  

by use of wet suppression techniques. 
  (4)  dRange of values used to calculate emission factor was 0.0008-1.38 kg/mg. 

 

4.5 ผลกระทบตอ่เสียง ความส่ันสะเทือน และหินปลิว 

1) ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
ระบุแหล่งกําเนิดของเสียง โดยแหล่งกําเนิดต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมของโครงการท่ีอาจ

ส่งผลกระทบ เช่น เสียงจากการทํางานของเคร่ืองจักรและเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ เสียงท่ีเกิดจากการระเบดิ และเสยีง
จากรถยนต์ 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบุแหล่งรับผลกระทบ เช่น พื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 
- สรุปลักษณะและสถานภาพของระดับเสียงในปัจจุบัน ณ แหล่งรับผลกระทบ เมื่อเปรียบเทียบ

กับค่ามาตรฐานโดยพิจารณาข้อมูลในบทท่ี 3 

3) การประเมินผลกระทบ 

ประเมินระดับเสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เสียงท่ีเกิดจากการระเบิด และ
เสียงจากรถยนต ์

4) เกณฑ์การพิจารณาพื้นท่ีอ่อนไหว 
การพจิารณาพื้นท่ีออ่นไหวโดยรอบโครงการ ใช้เกณฑ์ท่ีเสนอแนะโดย Vincent E. Mestre และ 

David C. Wooten แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ท่ีได้เสนอแนะพื้นท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียงไว้ใน Environmental 
Impact Analysis Handbook  

 แสดงตาราง  :  การจัดแบ่งระดับพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับเสียง ดังตัวอย่างในตารางท่ี 
4-3 
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ตารางท่ี 4-3 ตัวอย่างการจัดแบง่ระดับพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับเสียง 

การใช้ท่ีดิน 
ความไวต่อเสียง (Noise 

Sensitively) 

สถานศึกษา, โรงพยาบาล, โรงละคร, พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า, สถาบันศาสนา และสถานท่ี
พักฟื้นผู้ป่วยคนชรา 

พื้นที่ที่ไวต่อการได้รับเสียงมาก 

(Very Sensitive) 

อพาร์ทเม้นต์, โรงแรมสําหรับพักตากอากาศ, คลินิกรักษาโรค, ย่านที่พักอาศัย และ
สวนสาธารณะ 

พื้นที่ที่ไวต่อการได้รับเสียง 

(Sensitive) 

สถานที่ทําการทดลองวิทยาศาสตร์, สถานที่ราชการ, สถานบริการประกอบธุรกิจ, 

ภัตตาคารและบาร์, สํานักงาน/บริษัท, ร้านค้าทั่วไป และโรงแรมที่มีที่จอดรถ 

พื้นที่ที่ไวต่อการรับเสียงปานกลาง 

(Moderately Sensitive) 

พื้นที่เกษตรกรรม, พื้นที่สําหรับการทําเหมืองแร่และถลุงแร่, พื้นที่แหล่งนํ้า, สถานที่เปิด
โล่งตามธรรมชาติ, พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา, ถนนหรือเส้นทางที่มีการจราจรคับค่ัง 
และสถานที่จอดรถยนต์สาธารณะ 

พื้นที่ที่ไม่ไวต่อการได้รับเสียง 

(Insensitive) 

ที่มา :  Mestre and Wooten (1980) (อางตาม การประเมินผลกระสิ่งแวดลอมดานเสียง, สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ)  

5) เสียงจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
ทําการประเมินเสียงจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์ของโครงการร่วมกับกลุ่มเหมืองแร่บริเวณ

ใกล้เคียง พิจารณาจากโครงการและกลุ่มเหมืองแร่บริเวณใกล้เคียงที่ทําการผลิตแร่หินอุตสาหกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้น เคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่ใช้ทําการประเมินผลกระทบจึงอ้างอิงตามรายละเอียดแผนผังการทํา
เหมืองของโครงการ ท่ีคาดการณ์ว่าแต่ละชนิดจะเกิดเสียง  

6) เสียงจากยานพาหนะ 
โดยท่ัวไปรถบรรทุกมีระดับเสียงเฉลี่ยประมาณ 88 เดซิเบล(เอ) อย่างไรก็ตาม ระดับความดัง

ของเสียงอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนกับปัจจัยท่ีสําคัญ เช่น ความเร็วของรถ น้ําหนักบรรทุก สภาพ
เส้นทาง และหากพิจารณาปัจจัยด้านความเร็วของรถบรรทุกท่ีแปรผันกับระดับเสียง สามารถหาไดจ้ากสมการ
ดังนี้ (Cyril, 1991) 

LA = 85.2 + 40 log (V/88) 
เมื่อ LA = ระดับเสียง [เดซิเบล (เอ)] 

 V = ความเร็วรถบรรทุก (กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 

7) เสียงจากการใช้วัตถุระเบิด 
ทําการประเมินเสียงจากการใช้วัตถุระเบิดโดยให้โครงการเป็นตัวแทนของกลุ่มเหมืองแร่

บริเวณใกล้เคียง ในการใช้วัตถุระเบิดสําหรับการทําเหมืองแร่ของโครงการ โดยใช้วัตถุระเบิดท่ีเป็น Primer 
คือ ดินระเบิดชนิดไดนาไมท์ (Dynamite) หรืออิมัลช่ัน (Emulsion) และแอมโมเนียมไนเตรทผสมกับน้ํามัน
ดีเซล (AN-FO) อัตราส่วน 94:6 โดยน้ําหนักในการประเมินปริมาณการใช้วัตถุระเบิดตลอดระยะเวลาการ 
ทําเหมือง จะประเมินจากแผนการผลิตแร่จากหน้าเหมืองของโครงการและประเมินปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุด
หน่วยกิโลกรัม/จังหวะถ่วง 

การศึกษาของสํานักการเหมืองแร่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Bureau of 
Mine : USBM) โดยระดับเสียงรบกวนจากการระเบิดหาได้จาก dBl = 165-25 log (d/w1/3) 

เมื่อ dBl = ระดับเสียง (เดซิเบล) 
 d = ระยะทางจากจุดระเบิดถึงจดุแหล่งรับ (เมตร) 
 w = น้ําหนักวัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วง (กิโลกรัม) 
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 แสดงตาราง  : การประเมินระดับเสียงท่ีเกิดจากการระเบิด ดังตัวอย่างในตารางท่ี 4-4 
ถึงตารางท่ี 4-5 

ตารางท่ี 4-4 ตัวอย่างการประเมินระดับเสียงท่ีเกิดจากการระเบิดตอ่แหล่งรับผลกระทบ 

แหล่งรับผลกระทบ 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ความไวต่อการได้รับเสียง 
ระดับเสียง  
(เดซิเบล) 

สถานที่.....................     

สถานที่.....................    

สถานที่.....................    

มาตรฐานระดับเสียงสูงสุดที่ยอมรับได้* 140 

หมายเหตุ  : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

ตารางท่ี 4-5 ตัวอย่างแสดงระดับความดงัของเสียงท่ีมผีลกระทบต่อบุคคลและอาคาร 

dB psi ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

180 3.0 โครงสร้างเสียหาย 

170 0.95 กระจกส่วนใหญ่แตก 

160 0.30  

150 0.095 กระจกแตกบางส่วน 

140 0.030 ค่าสูงสุดที่สํานักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupation Safety & 
Health Administration : U.S. Department of Labor) ยอมรับได้ (OSHA. Maximum For Impulsive 
Sound) 

140 0.030 ค่าสูงสุดที่สํานักการเหมืองแร่ของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับได้ (USBM) TRP. 78 Maximum 

130 0.0095 ค่าท่ีปลอดภัยกําหนดโดยสํานักการเหมืองแร่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (USBM) TRP. 78 Safe Level 

120 0.003 ค่าท่ีเริ่มทําให้แก้วหูเป็นอันตรายมาก หากได้ยินตอ่เน่ืองเป็นเวลานานๆ  

120 0.003 ค่าที่มักได้รับการรอ้งเรียนและค่าสูงสุดที่สํานักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของประเทศ
สหรัฐอเมรกิายอมรับได้ในการทํางานต่อเน่ืองกัน 15 นาที (OSHA. Maximum For 15 Minutes) 

110 0.00095  

100 0.0003  

90 0.000095 ค่าสูงสุดที่สํานักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับได้ในการทํางาน
ต่อเน่ือง 8 ช่ัวโมง (OSHA. Maximum For 8 Hours) 

80 0.00003  

ที่มา : เอกสารประกอบการสัมมนา 2541 “มาตรการป้องกันผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่และเหมืองหินในประเทศไทย”  
กองการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี 

 

8) ความส่ันสะเทือน 
การประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจะใช้ข้อมูลปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดกิโลกรัม/

จังหวะถ่วง การเสนอแนวทางการกําหนดเกณฑ์ผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดในหลายประเทศ โดยท่ัวไปจะ
ใช้การหาค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)  

 แสดงตาราง : เกณฑ์ผลกระทบความเสียหายจากการใช้วัตถุระเบิดจากต่างประเทศ  
ดังตัวอย่างในตารางท่ี 4-6 
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ตารางท่ี 4-6 ตัวอย่างเกณฑ์ผลกระทบความเสียหายจากการใช้วัตถรุะเบิดจากงานของประเทศแคนาดา  

ความเร็วอนุภาค ลักษณะวัตถุ/ส่ิงก่อสร้าง ความเสียหายที่เกิดข้ึน 

0.5 น้ิว/วินาที สวิตซ์ไฟ เกิดการตดัวงจร (Trip out) 

2 น้ิว/วินาที บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ปูนพลาสเตอร์เกดิรอยแตก 

8 น้ิว/วินาที บล็อกคอนกรีตของบ้านใหม่ เกิดรอยแตกเล็ก ๆ ในบล็อกคอนกรีต 

15 น้ิว/วินาที หลุมเจาะที่ใส่ Casing เกิดการเล่ือนตัวในแนวราบ 

40 น้ิว/วินาที เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น ปั๊ม เครื่องอัดลม แกนกลางของ Shaft เกิดการเบี่ยงเบน 

60 น้ิว/วินาที โครงสร้างที่หุ้มด้วยโลหะ เกิดการแตกและบิดตัวของโครงสร้างน้ัน 

ที่มา :  Bauer and Calder, 1977 อ้างถึงใน สง่า ต้ังชวาล, 2541 
 

การหาค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดโดยใช้รากกําลังสอง 
สมการเพื่อหาค่าความเร็วอนุภาคมีดังนี้ 
  Vr = Kv [r/(W1/2)] m ;  V      
   = Kv [r/(W1/2)] m 
 เมื่อ Vr = ความเร็วอนุภาคสงูสุดในแนวรัศมี (Radial peak particle velocity) 

มีหนว่ยเป็น นิ้ว/วินาที หรือ มิลลิเมตร/วินาที 
  V = ค่าเวกเตอร์ผลลัพธ์ของความเร็วอนุภาคสงูสุดท้ังสามทิศทาง (Peak 

vector sum) ปัจจุบันนิยมใช้คา่ V มากกวา่ Vr มีหนว่ยเป็น  
นิ้ว/วินาที หรือ มิลลิเมตร/วินาที 

  r = ระยะทางจากจุดระเบิดไปยังจดุวดั มีหนว่ยเป็นฟตุหรือ เมตร 
  W = น้ําหนักวัตถุระเบิดสงูสุดต่อจังหวะถ่วงท่ีหา่งกันเกิน 8 เศษหนึ่งสว่น

พันวนิาที มหีน่วยเป็นปอนด์หรือกิโลกรัม 
 Kv และ m = ค่าคงท่ีข้ึนอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศจากจุดระเบิดไป

ยังจุดตรวจวดั 
สําหรับค่า Kv และ m เป็นค่าคงที่ ตามเอกสารของ Dupont Blaster’s Handbook  

(E.I. Dupont de Nemours & Co., 1980 อ้างถึงในสง่า ตั้งชวาล, 2541) กําหนดค่า Kv สูงสุดสําหรับ 
ช้ันดิน โดย Kv = 200 และ m = -1.6 และเพื่อเปลี่ยนค่า V จากหน่วยอังกฤษให้เป็นหน่วย S.I.  
โดย V มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที ระยะทางเป็นเมตร (r) และน้ําหนักวัตถุระเบิดเป็นกิโลกรัม (W) 

V = 200 [r /(W1/2)] -1.6 
จากลักษณะสมการ เพื่อหาความเร็วอนุภาคเปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลกระทบความเสยีหายจาก

การใช้วัตถุระเบิดของโครงการ มีข้อมูลท่ีสําคัญของการประเมินผลกระทบ ได้แก่  
- น้ําหนักวัตถุระเบิดใช้สูงสุดต่อจังหวะถ่วง(W)  
- กําหนดค่า Kv เท่ากับ 200  
- ระยะทางจากจุดระเบิดไปยังจุดวัด (r) พิจารณาจากสถานท่ีตั้งท่ีสําคัญท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ี

เปิดหน้าเหมืองของโครงการมากท่ีสุด  
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9) หินปลิว 
หินปลิว (Fly Rock) อาจเกิดผลเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและก่อให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บถึง

เสียชีวิตข้ึนได้ การปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิดมีโอกาสเกิดข้ึน 2 บริเวณ คือ บริเวณใกล้ปากรูเจาะ
ของเหมืองข้ันบันได (Bench top of cratering) และบริเวณหน้าอิสระท่ีอยู่ในแนวดิ่งหรือเกือบดิ่ง (Vertical 
face or height wall) โดยมีสาเหตุหลักมาจากระยะอัดวัตถุระเบิดท่ียาวเกินไปทําให้เกิดหลุมท่ีผิวดิน และ
ความหนาของ Burden ไม่สม่ําเสมอทําให้การระเบิดมีลักษณะเป็นหลุมในตอนกลาง จะทําให้การระเบิดมี
สภาพไม่เป็นระบบปิดท่ีสมบูรณ์เกิดการหลุดร่ัวของแก๊สได้ในช่วงท่ีเกิดการขยายตัว พลังงานจึงตกไปสู่เศษหิน
ขนาดเล็กๆ และเกิดการปลิวของเศษดินเศษแร่ข้ึน  

สําหรับในกรณีท่ีทําการระเบิดแบบข้ันบันไดท่ีมีระบบปิดแบบสมบูรณ์ (Lundborh, 1981 
อ้างถึงในไพรัช จรูญพัฒนพงศ์, 2547) พบว่าการระเบิดแบบข้ันบันไดท่ีมีระบบปิดสมบูรณ์นั้นระยะปลิวสูงสุด 
(L) มีความสัมพันธ์กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะระเบิด (d) และค่า Specific charge (q) จาก
ความสัมพันธ์ พบว่า เมื่อค่า Specific charge มีค่าน้อยกว่า 0.2 กก./ลบ.ม. จะไม่มีการปลิวของหินและ
ค่าสูงสุดของระยะท่ีปลิวได้ไกล (L) สามารถหาได้จาก  

L = 143 d (q-0.2) 
โดย d = เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะระเบิด (นิ้ว) 

 q = Specific charge (กก./ลบ.ม.) 
 L = Maximum throw (ม.) 

 

4.6 ผลกระทบตอ่น้ําผิวดิน 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
- ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบต่อคุณภาพน้ําผิวดิน ซ่ึงอย่างน้อยต้องควบคุมถึงกิจกรรม

ของโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบ 
- สรุปลักษณะของอุทกวิทยาน้ําผิวดินในปัจจุบันในบริเวณพื้นท่ีศึกษา ท้ังแหล่งน้ําผิวดิน 

และการไหลบ่าของน้ํา เช่น ทิศทางการไหล และปริมาณน้ําในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยพิจารณาข้อมูลในบทท่ี 3 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบุแหล่งรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากน้ําหลากบริเวณพื้นท่ีโครงการออกสู่ภายนอก 

3) การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินปริมาณน้ําไหลบ่าหน้าดินในบริเวณพื้นท่ีโครงการ โดยเปรียบเทียบแต่ละช่วงของ

การทําเหมือง 
- ประเมินทิศทางการไหลของน้ําไหลบ่าจากพื้นท่ีโครงการสู่บริเวณโดยรอบ โดยเปรียบเทียบ

สภาพก่อนและระยะดําเนินการ 
- ประเมินปริมาณและคุณภาพของน้ําท้ิงจากท่ีพักอาศัยของพนักงานท่ีระบายลงสู่แหล่งน้ํา

สาธารณะ โดยพิจารณามาตรการในการควบคุม 
- ประเมินผลกระทบจากโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําผิวดินโดยพิจารณาการใช้

ประโยชน์และความสําคัญของแหล่งน้ําสาธารณะร่วมด้วย 
ตัวอย่างการคํานวณอัตราการไหลของน้ําผิวดิน โดยสูตรการคํานวณของ Rational 

Formula 
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เมื่อ Q  =  อัตราการไหลของน้ําผวิดนิ (ลบ.ม./วินาที) 
  C  =  สัมประสิทธ์ิการไหลของน้าํผิวดิน (Run off coefficient) 
 I  =  ความเข้มฝน (Intensity Rainfall) หน่วย (มม./ชม.) 
  A  =  พื้นท่ีรับน้ําฝนหรือพื้นท่ีระบายน้ํา (ตร.ม.) 

 แสดงตาราง  :  ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลของน้ําผิวดินดังตัวอย่างในตารางท่ี 4-7 
 แสดงรูป  :  แสดงตําแหน่งพื้นท่ีประเมินผลกระทบและทิศทางการไหลของน้ําในแต่ละ

ช่วงปี ดังตัวอย่างรูปท่ี 4-3  

ตารางท่ี 4-7 ตัวอย่างค่าสัมประสิทธ์ิการไหลบ่าน้าํผิวดนิ 

ภูมิประเทศ-พืชคลุม สัมประสิทธิ ์(C) 

ป่าไมบ้นที่เนินเขา 0.18 

ป่าไมบ้นที่ภูเขา 0.21 

ทุ่งหญ้าบนที่เนินเขา 0.36 

ทุ่งหญ้าบนภูเขา 0.42 

ที่เกษตรบริเวณเนินเขา 0.60 

ที่เกษตรบนภูเขา 0.72 
ที่มา : Hudson, 1971 อ้างถึงใน นิพนธ์ ตั้งธรรม, 2526 

 

4.7 ผลกระทบตอ่อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพนํ้าใต้ดนิ 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบต่ออุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน พิจารณากิจกรรม

บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
แสดงรายละเอียดของบ่อบาดาล/แหล่งน้ําใต้ดิน ได้แก่ ระยะห่าง ระดับความลึก 

3) การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินปัจจัยผลกระทบท่ีจะมีต่ออุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน โดยสร้างรูปแสดง

ระดับความลึกของการทําเหมืองและระยะห่าง ท้ังนี้ให้นําข้อมูลระดับความลึกของหน้าเหมืองของโครงการ
และการลดลงของพื้นท่ีช้ันน้ําใต้ดินเนื่องจากกิจกรรมของพื้นท่ีโครงการ 

- ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของแนวทางหรือมาตรการของโครงการ 
 

4.8 ผลกระทบตอ่ธรณีวิทยา 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบต่อลักษณะธรณีวิทยา 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
แสดงรายละเอียดในระยะเตรียมการและระยะดําเนินการท่ีจะมีต่อแหล่งรับผลกระทบ 

  Q  =  0.278x10-6 CIA 



ห้วยกอด

ผักฮี

ห้วยกอด
ผักฮี
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รูปที่ 4-3 ตัวอย่างแสดงตําแหนง่พื้นที่ประเมินผลกระทบและทิศทางการไหลของน้ําในแต่ละช่วงปี

สัญลักษณ์ :

ขอบเขตโครงการ

แนวถนน

เส้นทางน้ํา

แนวคันดินและครูะบายน้ํา

แนวพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม

พื้นที่ 1

พื้นที่ 2ทิศทางการไหลของน้ํา

ห้วยกอด
ผักฮี

แสดงลักษณะและทิศทางการไหลของน้ําเมื่อสิ้นสุดปีที่ 1-2 แสดงลักษณะและทิศทางการไหลของน้ําเมื่อสิ้นสุดปีที่ 3-4

แสดงลักษณะและทิศทางการไหลของน้ําเมื่อสิ้นสุดปีที่ 5-6

0        25       50               100
ม.

N

ที่มา : ระบุเดือน/ปี ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

หน้าเหมือง

โรงซ่อม
บ้านพัก

สํานักงาน

บ่อดักตะกอน

บ่อพักน้ํา

ลานเก็บกองแร่

บ่อพักน้ํา

ที่เก็บกองเปลือกดิน

ตําแหน่งปักท่อเหล็กหรือวัสดุตาม
ความเหมาะสม

สํานักงาน
หน้าเหมือง

โรงซ่อม
บ้านพัก

บ่อดักตะกอน

บ่อพักน้ํา

ลานเก็บกองแร่

บ่อพักน้ํา

ที่เก็บกองเปลือกดิน

ขุมเหมือง

ขุมเหมือง

ตัวอย่าง
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3) การประเมินผลกระทบ 
ประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และโดยท่ัวไปหินอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะหินปูนมักมีโพรงหรือถ้ํา จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรืออันตรายต่อการปฏิบัติงาน 
 

4.9 ผลกระทบตอ่ทรัพยากรดิน 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบต่อคุณสมบัติและปริมาณของดิน และความเส่ียงของพื้นท่ีตาม

ธรรมชาติท่ีอาจก่อให้เกิดดินถล่ม 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
แสดงรายละเอียดแหล่งรับผลกระทบ 

3) การประเมินผลกระทบ 
โดยพิจารณาจากข้อมูล คุณสมบัติของดิน วิธีการทําเหมือง ปริมาณฝน ความสูงชันของพื้นท่ี 

เปรียบเทียบกับโอกาสของการเกิดแผ่นดินถล่มท่ีกรมทรัพยากรธรณีกําหนดไว้ 3 ระดับ ได้แก่ 
- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 1 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 100 มม./วัน 

หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และมีความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 
- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 200 มม./วัน 

หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และมีความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 
- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 300 มม./วัน 

หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และมีความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 
ใช้ข้อมูลพื้นท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ดินถล่มของพื้นท่ีข้างเคียง (หากมี) ร่วมในการประเมิน 

ผลกระทบ พิจารณาลักษณะด้านธรณีวิทยาท่ีเป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดแผ่นดินไหว 
 

4.10 ผลกระทบตอ่ทรัพยากรป่าไม้  

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
ระบุกิจกรรมในการดําเนินงานของโครงการท่ีทําให้เกิดผลกระทบต่อป่าไม้ อย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมถึงกิจกรรมของโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบ เช่น 

- การปรับสภาพพื้นท่ี 
- การเปิดหน้าเหมือง 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
ระบุขนาดพื้นท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ 

3) การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินผลกระทบต่อป่าไม้ท่ีเกิดจากกิจกรรมการทําเหมือง ท้ังในด้านมูลค่าไม้ ท่ีต้อง

สูญเสียในปัจจุบันและอนาคตการสูญเสียท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ และผลกระทบต่อการเก็บของป่าของราษฎรใน
ท้องถิ่น 

- จําแนกความสําคัญของป่าไม้ท้ังในด้านกฎหมายและนิเวศวิทยา 
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4.11 ผลกระทบตอ่สัตว์ป่า 

1) แหล่งกาํเนิดของผลกระทบ 

ระบุกิจกรรมในการดําเนินงานของโครงการท่ีทําให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
ระบุแหล่งรับผลกระทบต่อสัตว์ป่าท่ีอยู่บริเวณโครงการและใกล้เคียง 

3) การประเมินผลกระทบ 
ประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับสัตว์และนิเวศวิทยาบนบก อันเนื่องมาจากกิจกรรม

ของโครงการ ท้ังในด้านการสูญเสียท่ีอยู่อาศัย และกิจกรรมของเสียงดัง หรือแรงส่ันสะเทือน 
 

4.12 ผลกระทบตอ่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการตั้งแต่ช่วงการเตรียมการ การ

ผลิตแร่ และการขนส่ง 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
นําข้อมูลสรุปสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการ โดยเฉพาะพื้นท่ี

อ่อนไหว 

3) การประเมินผลกระทบ 
ประเมินผลกระทบการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา โดยพิจารณารูปแบบการใช้ประโยชน์

ท่ีดินและคาดการณ์ความเปล่ียนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณพื้นท่ีโครงการโดยรอบพร้อมท้ัง
พิจารณากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะพื้นท่ี (ถ้ามี) 

 

4.13 ผลกระทบตอ่การเกษตรกรรม 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการตั้งแต่ช่วงการเตรียมการ การ
ผลิตแร่ และการขนส่ง 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
สรุปผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรม และความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรบริเวณพื้นท่ี

โครงการ และพื้นท่ีโดยรอบโครงการ 

3) การประเมินผลกระทบ 
ประเมินผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมและความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ

ปัญหาจากหินปลิวหรือเศษหินเศษดินไหลลงสู่พื้นท่ีเกษตรกรรม 
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4.14 ผลกระทบตอ่อุตสาหกรรม 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
การผลิตแร่ของโครงการอาจเกิดผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่ออุตสาหกรรมแร่ 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
ระบุแหล่งรับผลกระทบด้านบวก/ลบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ 

3) การประเมินผลกระทบ 
ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่ออุตสาหกรรมแร่ ท้ังในระดับจังหวัดและ

ประเทศ ช้ีประเด็นให้เห็นถึงความจําเป็นเนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีประกาศแหล่งหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

4.15 ผลกระทบตอ่คมนาคม 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

กิจกรรมการขนส่งแร่หรือเศษดินเศษหิน รวมทั้งหินปลิวอาจเกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อผู้ใช้
เส้นทางคมนาคม 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
เส้นทางคมนาคมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ รวมท้ังผู้ใช้เส้นทาง 

3) การประเมินผลกระทบ 

- เส้นทางท่ีใช้ในการขนส่ง และเส้นทางคมนาคมบริเวณโครงการ 
- ประเภทยานพาหนะ และจํานวนรถ 
- วิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับรถยนต์ของเส้นทาง โดยประเมินค่า V/C ratio 

เนื่องจากปริมาณจราจรท่ีเพิ่มข้ึนจากกิจกรรมการขนส่งแร่ หากเป็นพื้นท่ีกลุ่มเหมืองและใช้เส้นทางร่วมกัน
จะต้องนําปริมาณยานพาหนะจากกลุ่มเหมืองข้างเคียงมาร่วมในการประเมิน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับระดับ
การให้บริการ (LOS) 

- ประเมินอุบัติเหตุท่ีคาดว่าจะเกิด 
 

4.16 ผลกระทบตอ่สาธารณูปโภค 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
กิจกรรมของโครงการอาจจําเป็นต้องใช้ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การใช้น้ํา การใช้ไฟฟ้า 

และเส้นทาง 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
ระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ 

3) การประเมินผลกระทบ 
ประเมินผลกระทบการใช้ระบบสาธารณูปโภคของโครงการหรือกิจกรรมของโครงการท่ีจะมี

ผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค 
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4.17 ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ-สังคม 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบในช่วงระยะเตรียมการ และระยะดําเนินการ ท่ีอาจส่งผลต่อสภาพ

เศรษฐกิจ-สังคม ซ่ึงอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม เช่น 

- การจ้างงาน 
- การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการประกอบอาชีพ 
- การขนส่งแร่ 

2) แหล่งรับผลกระทบ 

ระบุผู้รับผลกระทบในระยะเตรียมการ และระยะดําเนินการ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบโครงการและที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอันเนื่องจากโครงการ 

3) การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อผู้รับผลกระทบท้ังทางตรง

และทางอ้อม ในประเด็นต่างๆ ตัวอย่างเช่น 
 การย้ายถิ่นฐานของประชาชน 
 การเปลี่ยนแปลงอาชีพและรายได้ 

- อาชีพหลัก อาชีพเสริม/รอง 
- รายได้หลัก รายได้เสริม/รอง 

 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 ปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชน 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- สรุปข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะข้อ
กังวลท่ีมีต่อโครงการนํามาเปรียบเทียบกับมาตรการท่ีกําหนดข้ึนมารองรับข้อวิตกกังวล 

- เสนอผลกระทบด้านบวกท่ีมตี่อเศรษฐกิจ-สังคม ในด้านแหล่งแรงงานของท้องถิ่น ค่าภาคหลวง
แร่ท่ีรัฐจัดเก็บและแบ่งใหก้ับองคก์ารบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แกอ่งค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 
 

4.18 ผลกระทบตอ่สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) แหล่งกําเนิดผลกระทบ 
แสดงรายละเอียดกิจกรรมการทําเหมืองท่ีจะมีผลกระทบต่อคนงานและประชาชนโดยรอบ 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
คนงานและประชาชนโดยรอบ 

3) การประเมินผลกระทบ 
การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจําแนกกลุ่มเสี่ยงท่ี

อาจได้รับผลกระทบ และใช้ข้อมูลการประเมินผลกระทบทรัพยากรส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ ท้ังนี้สาเหตุหลักท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ ฝุ่นละอองจากโรงโม่ การระเบิดหน้าเหมือง การขนส่งแร่ การใช้
วัตถุระเบิดท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 
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4.19 ผลกระทบตอ่สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
แสดงรายละเอียดแหล่งกําเนิดผลกระทบในช่วงระยะเตรียมการและระยะดําเนินการ  

ท่ีอาจส่งผลต่อสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
ระบุแหล่งรับผลกระทบในระยะเตรียมการและระยะดําเนินการ 

3) การประเมินผลกระทบ 
ประเมินผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอันเนื่องมาจาก

กิจกรรมของโครงการ เปรียบเทียบผลกระทบระหว่างมีและไม่มีมาตรการ 
 แสดงรูป : แบบจาํลองตําแหน่งประเมินทัศนียภาพของโครงการ แสดงตัวอย่างในรูปท่ี 4-4 

และตําแหนง่ปลูกต้นไมเ้สริมเพื่อป้องกนัผลกระทบด้านทัศนียภาพของ
โครงการ ดังตัวอย่างในรูปท่ี 4-5 

 

4.20 โบราณคดี โบราณสถาน และส่ิงท่ีมีคุณค่าทางประวัตศิาสตร์ 

1) แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 
แสดงรายละเอียดผลกระทบ เช่น กิจกรรมการใช้วัตถุระเบิด 

2) แหล่งรับผลกระทบ 
ระบุแหล่งรับผลกระทบในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการ 

3) การประเมินผลกระทบ 
ประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนอันเนือ่งมาจากกิจกรรมของโครงการ เช่น ความสั่นสะเทือน 

 



2108

2108

201

201

รูปที่ 4-4 ตัวอย่างแบบจําลองตาํแหน่งประเมินทัศนียภาพของโครงการ
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4189

พื้นที่โครงการ

พื้นที่หน้าเหมือง

แนวต้นไม้และภูเขาบดบัง

แนวต้นไม้และภูเขาบดบัง

มุมมองทัศนียภาพ

ไม่สามารถมองเห็น
หน้าเหมืองได้

แนว
เส้นท

าง

3

2

1

พื้นที่โครงการ

ที่มา : ........ระบุเดือน/ปี ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

0  0.25 0.5 1.0
กม.

N

มุมมองทัศนียภาพจุดที่ 1

1

มุมมองทัศนียภาพจุดที่ 2

2

มุมมองทัศนียภาพจุดที่ 3

3

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

ตัวอย่าง



รูปที่ 4-5 ตัวอย่างตาํแหน่งปลูกต้นไม้เสริมเพื่อป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพของโครงการ
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4189

พื้นที่โครงการ

พื้นที่หน้าเหมือง

แนวต้นไม้แนวต้นไม้

มุมมองทัศนียภาพ

ไม่สามารถมองเห็น
หน้าเหมืองได้

4048

4105

2

มุมมองทัศนียภาพจุดที่ 2

3

มุมมองทัศนียภาพจุดที่ 3

4

มุมมองทัศนียภาพจุดที่ 4

5

มุมมองทัศนียภาพจุดที่ 5

1

มุมมองทัศนียภาพจุดที่ 1

1
2

3

4 5

0          125         250 
ม.

N

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

ที่เก็บขังน้ําใส

ที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้น

ขุมเหมือง 4

แนวถนน

สัญลักษณ ์:

ทางหลวงหมายเลข 40484048

ทางหลวงหมายเลข 41054105

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการ

 ที่มา : ระบุเดือน/ป ีภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม                                                 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระบุเดือน/ป)ี ตัวอย่าง



บทท่ี 5
มาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทท่ี    
 
 

5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ นําเสนอสรุปใน

รูปแบบตาราง โดยประกอบด้วยหัวข้อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการ สถานท่ีดําเนินงาน งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ ท้ังนี้ ตารางท่ีนําเสนอโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 ตารางย่อย  

 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ัวไป  

 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะเตรียมการ 

 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 

 

5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการสําหรับรายงาน EIA 

จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่าผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ มีระดับแตกต่างกัน
ตั้งแต่ระดับต่ําถึงระดับสูง จึงเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถป้องกันผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงดําเนินการทําเหมือง  

 แสดงตาราง : รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแสดงตัวอย่างดังตารางท่ี 5-1  

 แสดงรูป  :  ขอบเขตการทําเหมืองและพื้นท่ีรองรับกิจกรรมตัวอย่างดังรูปท่ี 5-1  แสดง
ตําแหน่งติดป้ายต่างๆ ของโครงการ ตัวอย่างดังรูปท่ี 5-2 และผังแสดง
โครงสร้าง บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตัวอย่างดัง
รูปท่ี 5-3 
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ตารางที่ 5-1 ตัวอย่างตารางมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงาน EIA 

1) ตารางมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรม

การทําเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือประทานบัตรจะต้องดําเนินการ
แก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

- บริเวณชุมชน - ตั้งแต่เปิดทําเหมือง 
จนสิ้นอายุประทานบัตร 

-   

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนรําคาญจากการดําเนินโครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับ
ความเสียหาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้
ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่กําหนด จะต้องหยุดการทําเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จ
สิ้นก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตั้งแต่เปิดทําเหมือง 
จนสิ้นอายุประทานบัตร 

- ขึ้นอยู่กับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 

 

3. ให้ทําการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทําเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่
สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงาน ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 1 ปี 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตั้งแต่เปิดทําเหมืองจน
สิ้นอายุประทานบัตร 

- ตามแผนการฟื้นฟู
พื้นที่ภายหลังผ่าน
การทําเหมือง 

 

ระยะดําเนินการทําเหมือง
และสิ้นสุดการทําเหมือง 
 

4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู้ถือประทาน
บัตรแจ้งให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต
ดําเนินการดังนี้ 
(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิด

ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กําหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทําสําเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- บริเวณโครงการและ
ใกล้เคียง 

- ตั้งแต่เปิดทําเหมืองจน
สิ้นอายุประทานบัตร 

-   
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1) ตารางมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
(2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจ 

กระทบต่อสาระสําคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจาณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่ง
แร่ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการ
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
อนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

    

5. ในระหว่างการทําเหมือง หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร ์
โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดําเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสํารวจจะต้องหยุดการทําเหมืองโดยทันที 
และหากพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นแหล่งที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้
ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
ทําเหมือง 

- ตั้งแต่เปิดทําเหมืองจน
สิ้นอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และชุมชนใกล้เคียง 

- ตั้งแต่เปิดทําเหมืองจน
สิ้นสุดอายุประทานบัตร 

- รายละเอียดตาม
มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1. กําหนดพื้นที่ขอบเขตประทานบัตรบริเวณที่จะทําการเปิดหน้าเหมืองปรับ

ระดับให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังทําเหมืองและ
กําหนดแนวเขตเว้นการทําเหมือง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทําเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ และกําหนดให้ปลูกต้นไม้เสริมเพื่อเป็น Buffer Zone  

- บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทํา
เหมือง 

- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -  

3. จัดทําป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการทําเหมือง บริเวณ
โครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ 
โดยบริเวณเว้นการทําเหมืองให้จัดทําเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1) สภาพภูมิประเทศ 
 

4. ให้จัดทําป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร 
เนื้อที่ ระยะเวลาการทําเหมือง และผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่
โครงการ หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทํา
เหมือง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. ปรับปรุงเส้นทางลําเลียงแร่ภายในโครงการให้คงสภาพเป็นถนนลูกรังบดอัด
แน่นพร้อมทั้งดูแลและบํารุงรักษาเส้นทางลําเลียงแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. การขับขี่ยานพาหนะภายในโครงการ ต้องกําชับให้คนขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 
30 กม./ชม. 

- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -  

2) คุณภาพอากาศ 
 

3. ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองจําเปน็ตอ้ง
ได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ําเสมอตามชนิดของยานพาหนะ
และ เครื่องจักรกล 

- ยานพาหนะ 
เครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

- ตลอดระยะเวลาเตรียมการ - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. จํากัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กม./ชม. สําหรับรถที่วิ่งเข้า-ออก
โครงการบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางสายหลัก 

- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -   3) เสียง  
 

2. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยดําเนินการทําเหมืองในช่วงเวลา 08.00-
18.00 น.  

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -  
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างบ่อดักตะกอน แต่งแร่ และบ่อพักน้ําเพื่อรับน้ําและชะลอความเร็วของน้ํา  - บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 4) อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ํา 

 2. สร้างคันทํานบพร้อมขุดคูระบายน้ํา  - บริเวณพื้นที่โครงการ 
พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน
และเศษหิน และพื้นที่
เก็บกองแร ่

- กําหนดให้แล้วเสรจ็ก่อน
เริ่มทําเหมือง 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วบนแนวคันทํานบดินของโครงการเพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย 

- คันทํานบของโครงการ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. นําเปลือกดินและเศษหินไปปรับปรุงเส้นทางลําเลียง คันทํานบของโครงการ 
และนําไปฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -   

3. ให้จัดทําป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตลอดอายุประทานบัตร 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -   

5) ทรัพยากรดิน 

4. จัดสร้างพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน  - บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. ให้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อชดเชยพื้นที่ป่าที่สูญเสีย
จากการทําเหมืองแม้จะได้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าชดเชยให้กับกรมป่าไม้เพื่อ
เป็นค่าปลูกป่าชดเชยในพื้นที่ป่า 

- องคก์ารบริหารส่วน
ตําบลนาเหรง/สํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ 

- ตลอดระยะเวลา
เตรียมการ 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. ให้จัดทําป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาหรือการล่าสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่โครงการและ
ใกล้เคียง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ 
และบริเวณใกล้เคียง 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

3. ก่อนเริ่มทําเหมือง ต้องออกกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามทํา
การล่าสัตว์ หรือกระทําการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่า และให้ติดป้ายประกาศเตือนเกี่ยวกับข้อห้ามและบทลงโทษตาม 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายาม
ล่าสัตว์ป่า ทําอันตราย เพาะพันธุ์หรือมีซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําจากสัตว์ป่าดังกล่าว และป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และดูแลรักษาป้าย
ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร 

- บริเวณพื้นที่โครงการ 
 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และตลอด
ระยะเวลาเตรียมการ 

อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

6) ป่าไม้และสัตว์ป่า 

4. การตัดต้นไม้ให้ดําเนินการเฉพาะบริเวณพื้นที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนบริเวณ
อื่นจะดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกและป้ายจํากัดความเร็วรถ บริเวณเส้นทาง
ขนส่งแร่โดยให้มีระยะห่างด้านละ 50, 100 และ 200 ม.  

- เส้นทางลําเลียงแร่ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 7) คมนาคม 

2. กําหนดน้ําหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที่ทางราชการ
กําหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในโครงการ และเส้นทางภายนอกโครงการก่อน
ออกสู่ทาง ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิด
การชํารุดเสียหายอีกทั้งกําชับพนักงานระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง และอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 

- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะเวลาเตรียมการ -  

1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทําเหมือง 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนโครงการ หน่วยงาน
ราชการ และตัวแทนชุมชนใกล้เคียง เพื่อทําหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับ
สื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้เสนอรายงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว
ได้รับทราบปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนดังรูปที่ 3-36 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และชุมชนใกล้เคียง 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และ
ดําเนินการตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. จัดทําแผนมวลชนสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน (CSR)  กําหนดให้
แล้วเสร็จก่อนเริ่มทําเหมือง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง  

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และชุมชนใกล้เคียง 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และ
ดําเนินการตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

8) เศรษฐกิจ-สังคม 

3. จัดทําแผนประชาสัมพันธ์การทําเหมืองแร่ของโครงการ โดยแจ้งผ่านไปยัง
ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยจัดทําเป็นแผ่น
พับอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือส่งรายงานแผนประชาสัมพันธ์การทําเหมืองแร่
ของโครงการไปยังชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามเงื่อนไขระยะเวลาที่
ต้องดําเนินการ ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ที่สําคัญ ได้แก่ 
- กําหนดเปิดดําเนินการ 
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- บริเวณชุมชนใกล้เคียง
ผู้ใหญ่บ้าน กํานันใน
เขตท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมืองและ
ดําเนินการตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

-  
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

4. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริเวณที่ทําการ
ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ 

- บริเวณที่ทําการ
ผู้ใหญ่บ้าน  

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมืองและดูแล
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียง 

- บริเวณชุมชนใกล้เคียง - ตลอดระยะเวลา
เตรียมการและต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

6. พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก - บริเวณชุมชนใกล้เคียง - ตลอดระยะเวลา
เตรียมการและต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

8) ต่อ 

7. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทําเหมือง มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) การจัดเก็บเงินกองทุน 

- เจ้าของโครงการจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามจํานวนในช่วงเวลาที่
กําหนดในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมประกอบการเห็นชอบรายงาน EIA ของ
โครงการ 

- จํานวนเงินที่นําเข้ากองทุนจะคิดจากระยะเวลาการทําเหมือง เพื่อใช้จ่าย
ในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่พื้นที่ การบริหารกองทุนดังกล่าวจะอยู่ใน
การดูแลของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่มีประชาชนที่เป็นบุคคลภายนอกเข้า
มาร่วมจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกองทุนอย่าง
โปร่งใสและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม 

- ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ตามชื่อผู้ถือประทาน
บัตร และมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่” หรือ
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กําหนดเพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

- ให้นําเงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาต
ประทานบัตร และดําเนินการทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงสิ้นสุดอายุประทานบัตร 
หากจํานวนเงินไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตามแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทํา
เหมืองแร่ที่กําหนดไว้ในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงเวลา ให้พิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และชุมชนใกล้เคียง 

- ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนเริ่มทําเหมืองและ
ดําเนินการตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
8) ต่อ (2) การบริหารเงินกองทุน 

- เจ้าของโครงการจะต้องนําเงินจากกองทุนในบัญชีธนาคารมาใช้ดําเนิน
แผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่ตามที่ฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่เป็น
รายปีหรือรายช่วงเวลา กําหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตร 

- ให้รายงานผลความคืบหน้าแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่และ
สถานะทางการเงินของกองทุนให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่
จัดตั้งขึ้น และคณะทํางานติดตามการดําเนินงานของกองทุนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่จาก
การทําเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนนําเสนอรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตาม
ช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 

- หากเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนงานฟื้นฟูพื้นที่
จากการทําเหมืองแร่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุงแผนงานให้
ดีกว่าเดิม ให้จัดทําแผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่ฉบับใหม่ พร้อม
งบประมาณกองทุนที่สอดคล้องกัน ส่งให้คณะทํางานติดตามการดําเนินงาน
ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนดําเนินการ 

- หากดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่เสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว 
ยังคงมีเงินงบประมาณเหลืออยู่ในกองทุนให้ส่งมอบแก่หน่วยงานตามที่ระบุไว้
ตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
(3) การรายงานผล 

- เจ้าของโครงการต้องรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่
จากการทําเหมืองแร่โดยสําเนาบัญชีธนาคารแนบไปพร้อมกับการรายงานผล
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ของโครงการ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตาม
ช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย 

(1) ระยะเวลาดําเนินการ 
จากลักษณะกิจกรรมของโครงการที่ประกอบด้วยการเจาะระเบิดและการ

ขนส่งแร่ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินรวมถึงสุขภาพ
อนามัยของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ โครงการจะต้องจัดตั้ง
กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยจะเริ่มจัดตั้งกองทุน
ดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มเปิดดําเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดอายุประทานบัตร 
(2) แผนทางการเงิน 

- โครงการจะจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุนดังกล่าวทุกปี  ของอายุ
ประทานบัตรตลอดระยะเวลาที่ทําการผลิตแร่ จากพื้นที่ประทานบัตรของ
โครงการ โดยจะนําเงินเข้ากองทุนจํานวน 100,000 บาท หรือตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ ในเดือนแรกของแต่ละปี 

- จํานวนเงินที่นําเข้ากองทุน เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่อาจจะได้รับอันตราย
จากกิจกรรมของโครงการของหน่วยงานสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ ทั้งนี้การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนด 
(3) การรายงานผล 

โครงการจะต้องทบทวนสัดส่วนจํานวนเงินในกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
อนามัยให้เพียงพอต่อการนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ โครงการจะต้องรายงาน
สถานะทางการเงินกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย ให้สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ ทราบเป็นระยะๆ ทุก 1 ปี 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และชุมชนใกล้เคียง 

- ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนเริ่มทําเหมืองและ
ดําเนินการตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. ฝึกอบรมการทํางานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อยา่งสม่ําเสมอเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ โดยทําการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน 

- พนักงานของโครงการ - ตลอดระยะเวลา
เตรียมการ 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

9) สาธารณสุข  
อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

3. จัดทําป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายเตือน
ระวังการพลัดตกบ่อดักตะกอนและขุมเหมืองบริเวณพื้นที่โครงการ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
4. จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งรถสําหรับนําคนเจ็บส่ง

โรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ 
- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน

เริ่มทําเหมือง 
- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 9) ต่อ 

5. กําชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออกโครงการ เพิ่มความระมัดระวัง
เมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ 

- พนักงานขับรถ - ตลอดระยะเวลา
เตรียมการ 

-   

10) สุนทรียภาพ ให้ดําเนินการเปิดทําเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการทําเหมือง เพื่อลด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ
บริเวณโครงการ และกําหนดให้มีพื้นที่ Buffer zone บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทําเหมือง 
พร้อมทั้งให้ดําเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

11) โบราณคดี 
โบราณสถานและสิ่งที่
มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

ขณะปฏิบัติงานใด หากมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติม โดยเฉพาะที่
อยู่ใต้ผิวดินซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตของงานการสํารวจเพื่อประเมินผลกระทบฯ 
จําเป็นต้องแจ้งติดต่อกับสํานักศิลปากรในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ทราบเรื่องโดยทันที 
เพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณา และวางแผนการดําเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
เตรียมการ 

-   
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3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทําเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิ

ประเทศเดิมไว้ 
- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ

ตลอดอายุประทานบัตร 
-   

2. เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการกําหนดอย่างเคร่งครัด โดยเปิดทําเหมือง
ในลักษณะขั้นบันได  ประสานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ใน
ฐานะหน่วยงานอนุญาตให้กํากับดูแลการทําเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการ
ทําเหมืองทราบทุก 1 ปี นับจากวันเปิดดําเนินโครงการในช่วงต่อไป 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

3. แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะต้องขนออกจากหน้าเหมือง โดยบรรทุกไปยัง
พื้นที่เก็บกองแร่ก่อนที่จะมีการระเบิดในครั้งต่อไป 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

4. การขยายหน้าเหมืองให้กระทําในขอบเขตการผลิตแร่ในแต่ละช่วง เพื่อลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว และมีการใช้วิธีการสํารวจทาง
ธรณีฟิสิกส์ โดยวิธี Resistivity Survey ร่วมกับเครื่องมือในการสํารวจทาง
ธรณีฟิสิกส์อื่นๆ มาใช้ในการสํารวจพื้นที่หน้าเหมืองล่วงหน้าว่าพื้นที่ใดมีความ
เสี่ยงในการเกิดหลุมยุบหรือไม่ ก่อนการทําเหมือง หากพบหลุมโพรงจะมีการ
บันทึกข้อมูลไว้ เพื่อระมัดระวังในขณะทําเหมือง 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

5. มีการสํารวจธรณีวิทยาพื้นผิวบริเวณหน้าเหมือง เพื่อดูโครงสร้างทางด้าน
ธรณีวิทยา เช่น รอยเลื่อน (Fault) รอยแตก (Joint) ของชั้นหิน เพื่อดู
ลักษณะว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง ในการเกิดโพรง หรือหลุมยุบบริเวณหน้า
เหมือง 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง  - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

6. ให้ทําการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทําเหมืองแล้วตามแผนงานที่
ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงาน
ผลการดําเนินงานให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 1 ปี 
นับจากวันเปิดดําเนินโครงการในช่วงต่อไป 

- บริเวณพื้นที่ผ่านการทํา
เหมือง 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1) สภาพภูมิประเทศ 
 

7. ให้ตัดฟันต้นไม้และเปิดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ทําการเปิดหน้าเหมืองเท่านั้น และ
ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ในบริเวณอื่นที่ไม่ใช้ในการทําเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
ให้คงอยู่ตามธรรมชาติโดยเคร่งครัด 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง  - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

 
 
 



 

 

 
หน้า 5-12

3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการให้คงสภาพเป็นถนนผิวบดอัดแน่น

พร้อมทั้งดูแลและบํารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

- เส้นทางลําเลียงแร่ 
 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองจําเป็นต้อง
ได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ําเสมอตามชนิดของยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล 

- ยานพาหนะ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

3. ให้ดําเนินการฉีดพรมน้ําบริเวณเส้นทางภายในพื้นที่หน้าเหมืองและเส้นทาง
ลําเลียงแร่ของโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิอากาศ 

- เส้นทางลําเลียงแร่ 
และลานกองแร่ 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

4. กําหนดน้ําหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที่ทางราชการ
กําหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในโครงการและเส้นทางภายนอกโครงการ 
พร้อมทั้งจัดหาผ้าใบปิดคลุมแร่ให้มิดชิดตลอดเวลาที่มีการขนส่งแร่ 

- เส้นทางลําเลียงแร่ 
 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

5. ก่อนการระเบิดทุกครั้งให้ทําความสะอาดหน้างานเพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

6. หากมีลมพัดแรงให้งดการจุดระเบิด และในการเกลี่ยแร่บนหน้าเหมืองจะต้อง
กระทําในช่วงที่มีลมสงบหรือมีการฉีดพรมน้ํากองแร่ก่อนทําการตักขนเพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

2) คุณภาพอากาศ 
 

7. บริเวณโรงแต่งแร่ให้ติดตั้งอุปกรณ์ปิดคลุมยุ้งรับแร่และเครื่องบดแร่ และ
ระบบสเปรย์น้ําบริเวณจุดที่เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง หรือวิธีอื่นที่
เหมาะสมเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และจะต้องควบคุมการปล่อย
ฝุ่นจากโรงแต่งแร่มิให้เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่น
ละอองจากโรงโม่บด หรือย่อยหิน 

- โรงโม่บดและย่อยหิน - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. การจุดระเบิดแต่ละครั้ ง ใ ห้ออกแบบด้วยการใ ช้แก๊ปไฟฟ้าถ่วงเวลา  
โดยหลีกเลี่ยงการหันหน้าระเบิดไปทางชุมชน 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

2. ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาในการระเบิดไว้ภายใน
พื้นที่โครงการ  

- ถนนภายในโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

3) เสียง ความสั่นสะเทือน 
และหินปลิว 

 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางของโครงการในช่วงที่มีการระเบิด - ถนนด้านใต้โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   
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3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
4. ให้ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจากระเบิดทุกครั้ง หากพบว่ามี

ผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนจะต้องชดเชย
ค่าเสียหายทันที พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม ยุติธรรม 
และปรับปรุงแผนการใช้วัตถุระเบิดให้มีความเหมาะสม 

- บริเวณพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ข้างเคียง 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5. ต้องจัดทํารายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบ 
และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สําหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

6. ให้ดําเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่หลังจากการระเบิดทุก
ครั้ง เพื่อนําข้อมูลไปวางแผนเรื่องการระเบิดในครั้งต่อไป 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

7. การออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง และการจุดระเบิดจะต้องจัดให้มี
วิศวกรผู้ชํานาญหรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นที่ฐานและ
การเหมืองแร่ ควบคุมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการออกแบบ
การระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

8. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยดําเนินการทําเหมืองในช่วงเวลา 08.00-
18.00 น.  

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

9. ตรวจสอบดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงโม่หินให้อยู่ในสภาพดีเสมอเพื่อลด
ปัญหาด้านเสียงดังรบกวน 

- โรงโม่หินโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

3) ต่อ 

10. ประกาศช่วงเวลาการระเบิดให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการตื่น
ตกใจ โดยจัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 ม. และเปิดสัญญาณ
เตือนก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อย
กว่า 500 ม. อย่างน้อย 3 นาที 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ํา บ่อดักตะกอนและบ่อพักน้ําของโครงการเป็น
ประจํา พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน และคูระบายน้ําให้อยู่ในสภาพดี
เสมอ และห้ามมิให้ระบายน้ําออกสู่ภายนอก 

- บ่อดักตะกอน คูระบาย
น้ํา และและบ่อพักน้ํา 
 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

2. ตะกอนที่ขุดลอกให้นําไปปรับปรุงคันทํานบ หรือนําไปฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทํา
เหมืองเพื่อทําการปลูกต้นไม้ต่อไป 

- บ่อดักตะกอน คูระบาย
น้ํา และบ่อพักน้ํา 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

4) อุทกวิทยา และ
คุณภาพน้ํา 

 

3.  ดูแลรักษาบ่อดักตะกอน และรักษาคันทํานบ - บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ปีสุดท้ายของการทํา
เหมือง 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
4) ต่อ 4. ตรวจสอบระดับน้ําใต้ดินบริเวณบ่อบาดาลปีละ 2 ครั้ง โดยให้มีการบันทึก

ระดับน้ําเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบในด้านปริมาณน้ําที่จะ Recharge ให้กับ 
Aquifers 

 - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. จัดให้มีเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนบริเวณโครงการ และพนักงานทําหน้าที่
ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ดินถล่ม รวมทั้งดูแลรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- บริเวณอาคาร
สํานักงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. ตรวจสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจจะก่อให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
และจัดทําแผนการหนีภัยหากเกิดดินถล่มให้แก่พนักงาน และประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงไว้ล่วงหน้า และมีการทบทวนแผนสม่ําเสมออย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

3. เปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากการทําเหมืองที่เหลือจากการใช้ปรับสภาพพื้นที่
และเส้นทางขนส่งแร่ภายในเหมืองให้นําไปเก็บกองยังพื้นที่ที่เก็บกอง 

-  พื้นที่เก็บกองเปลือก
ดินและเศษหิน 

-  พื้นที่เก็บกองเศษหิน 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

4. ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วบนแนวคันทํานบดินของโครงการเพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย 

- คันทํานบของโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5) ทรัพยากรดิน 
 

5. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทําเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

6) ป่าไม้และสัตว์ป่า 1. ให้ปักป้ายแสดงแนวเขตประทานบัตรให้ชัดเจน พร้อมทั้งป้ายเตือนคนงาน
เหมืองแร่ห้ามทําการล่าสัตว์ และตัดไม้ในบริเวณที่ไม่ทําเหมืองตลอดจนพื้นที่
ป่าไม้ข้างเคียง ระหว่างการทําเหมืองต้องควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่า โดยออกกฎระเบียบข้อบังคับ
พนักงานของโครงการ ห้ามลักลอบตัดต้นไม้ ห้ามทําการล่าสัตว์ รวมทั้งไข่
และตัวอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียง หรือ
กระทําการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
พร้อมทั้งต้องมีบทลงโทษที่นํามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ดูแลรักษาป้าย
เตือนประกาศเกี่ยวกับข้อห้ามตาม พ .ร .บ .สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2535 เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าทําอันตราย เพาะพันธุ์
หรือมีซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์ป่าดังกล่าว จัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยติดตามตรวจสอบ และบังคับใช้มาตรการดังกล่าวตลอด
ระยะเวลาของการดําเนินโครงการ  

- บริเวณพื้นที่โครงการ  
และใกล้เคียง 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2. ทําการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมือง โดยปลูกพืชคลุมดิน เช่น 
หญ้าแฝก และไม้ยืนต้นท้องถิ่น 

- บริเวณพื้นที่ผ่านการ
ทําเหมือง 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

3. ควบคุมดูแลไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่าหรือการกระทําใดๆ ที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้
ป่าในบริเวณโครงการ และบริเวณใกล้เคียง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ  
และใกล้เคียง 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

6) ต่อ 

4. ดําเนินการปลูกต้นไม้บริเวณที่ผ่านการทําเหมืองทันทีตามรายละเอียดใน
แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทําเหมือง และต้องให้มีการติดตามผล
การดําเนินการเป็นประจําเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในแง่ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 

- บริเวณพื้นที่ผ่านการ
ทําเหมือง 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ออกจากโครงการในช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้ถนน
หนาแน่น ได้แก่ เวลา 07.00-08.00 น. และ 16.30-17.30 น. เป็นเวลาที่
ประชาชนไป-กลับ จากที่ทํางาน หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน 

- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

2. การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องทําการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งจะต้องปิด
ฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตกหล่น
ของแร่หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- รถบรรทุกแร ่ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

3. รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์
ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนน
ร่วมกับโครงการ 

- รถบรรทุกแร ่ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

4. ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และในกรณีเกิด
การชํารุดเสียหายทางโครงการจะต้องรีบดําเนินการปรับปรุงทันที 

- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5. ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุก และความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที่ราชการ
กําหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในโครงการและเส้นทางภายนอกโครงการ ให้
ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการชํารุด
เสียหาย อีกทั้งต้องกําชับให้พนักงานระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

- เส้นทางลําเลียงแร่ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

6. ทําการตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การทํางานของ
เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 

- รถบรรทุกแร ่ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

7. ให้ทําการดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าหากเกิด
การชํารุดเสียหายให้รีบดําเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

- ป้ายเตือนของโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

7) คมนาคม 

8. ดูแลรักษาต้นไม้เพื่อเป็นพื้นที่ Buffer Zone ช่วงที่ตัดผ่านและอยู่ใกล้พื้นที่คํา
ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่แต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่และสถานที่เพื่อการเก็บขัง
น้ําขุ่นข้น หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่  

- ทางสาธารณประโยชน์ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

8) เกษตรกรรม 
 

หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือพื้นที่
เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่าได้รับความเดือดร้อนรําคาญจากการ
ดําเนินโครงการ  ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้
ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่กําหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ยินยอมยุติการทําเหมืองตามคําสั่งของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนรําคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

- พื้นที่เกษตรกรรม
ใกล้เคียงโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. ปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์การทําเหมืองแร่ของโครงการ โดยแจ้งผ่านไปยัง
ผู้ใหญ่บ้าน กํานันในเขตท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยจัดทําเป็นแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ ง หรือส่งรายงานแผน
ประชาสัมพันธ์การทําเหมืองแร่ของโครงการไปยังชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องดําเนินการอย่างเคร่งครัด 

- บริเวณชุมชนใกล้เคียง
ผู้ใหญ่บ้าน กํานันใน
เขตท้องที่องค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

2. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา จัดหาแหล่งน้ําใช้ ค่าอาหารกลางวัน 
กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และบริจาคสนับสนุน
กิจกรรมด้านศาสนาให้แก่ส่วนรวมตามความเหมาะสม 

- บริเวณชุมชนใกล้เคียง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

3. พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก - บริเวณชุมชนใกล้เคียง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

4. ให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดูแล
รักษาป้ายประชาสัมพันธ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการให้
ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ  

- บริเวณโครงการและ
ชุมชนใกล้เคียง 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5. หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการทําเหมืองที่มีต่อบ้านเรือนประชาชน
ใกล้เคียงโครงการ ทางโครงการจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขและชดเชย
ค่าเสียหายตามความเหมาะสมและยุติธรรม 

- บริเวณชุมชนใกล้เคียง - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

6. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริเวณที่ทําการ
ผู้ใหญ่บ้าน 

- บริเวณที่ทําการ
ผู้ใหญ่บ้าน  

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-  

7. เพื่อเป็นการลดความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึ้นภายหลังจากเปิดดําเนินโครงการ ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-  

9) เศรษฐกิจ-สังคม 
 

8. ปฏิบัติตามกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทําเหมืองและกองทุนเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพอนามัยอย่างเคร่งครัด 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และชุมชนใกล้เคียง 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-  
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3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําและดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ติดตั้งบริเวณพื้นที่โครงการและ
ชุมชน 

- บริเวณพื้นที่โครงการ 
- ชุมชน 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. ดูแลรักษาป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ป้าย
เตือนระวังการพลัดตกบ่อดักตะกอนและขุมเหมือง ป้ายมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม  และป้ายเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 

- บริเวณพื้นที่โครงการ  
 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

3. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของอาคารสํานักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะ
รองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- อาคารสํานักงาน - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

4. ฝึกอบรมการทํางานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ โดยทําการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่
พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทํางานโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

- พนักงานโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5. จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งรถสําหรับนําคนเจ็บส่ง
โรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

6. กําชับให้พนักงานขับรถที่ ใ ช้เส้นทางเข้า-ออกโครงการ และเพิ่มความ
ระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสําหรับการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ 
มาตรการที่สําคัญมีดังนี้ 
- ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกครั้งก่อนการขนส่งแร่ออกนอก
พื้นที่โครงการ 

- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- บริเวณพื้นที่โครงการ 
และเส้นทางลําเลียงแร่ 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

10) สาธารณสุข  
อาชีวอนามัย  
และความปลอดภัย 

7. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานตามสภาพ
สิ่งแวดล้อม ของการทํางาน เช่น กรณีคนงานที่ทําหน้าที่ในการเจาะรูระเบิด
จะมีปัญหาด้านเสียงดัง ฝุ่นละออง การบาดเจ็บจากเศษหิน จึงต้องแต่งชุด
ทํางานให้รัดกุม มีรองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์อุดหรือครอบหู
เพื่อป้องกันเสียงดัง หมวกนิรภัยสําหรับผู้ที่ทํางานหน้าเหมือง แว่นตาป้องกัน
การกระเด็นของเศษดินและเศษหิน เป็นต้น จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ
พื้นที่หน้าเหมืองมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสม เช่น รองเท้านิรภัย ที่อุดหู แว่นตา และผ้าปิดจมูก พร้อมทั้งจัดให้
มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและมีการทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอ 

- พนักงานโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
8. ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
โดยประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจาก
โครงการหรือไม่ 

- โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพตําบล และ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

9. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น 
เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ 

- โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพตําบลและ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

10. หากการดําเนินโครงการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ โครงการจะต้องทําการชดเชย
ค่าเสียหายตามความเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

11. จัดให้คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งเกิดผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่น
ละออง และเสียง แยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

12. จัดให้มีน้ําดื่ม น้ําใช้ และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ - บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

13. จัดให้มีหัวหน้างานดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการ
ทํางานอย่างปลอดภัย 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

14. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และได้ยินอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสําหรับการประเมินผล
ตามมาตรการต่อไป 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

10) ต่อ 

15. ก่อนทําการระเบิดทุกครั้งดําเนินการ ดังนี้ 
- แจ้งให้คนงานทราบเพื่ออยู่ในที่ปลอดภัย  
- จัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 ม.  
- ให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 ม.  
- จัดเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางด้านทิศใต้ก่อนการระเบิด 

- บริเวณพื้นที่โครงการ 
- เส้นทางภายใน
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
10) ต่อ 16. ตรวจสอบหน้าเหมืองเป็นประจํา โดย นักธรณีวิทยา วิศวกรเหมืองแร่ และ

ช่างเหมืองแร่ประจําเหมือง โดยจะตรวจสอบจากข้อมูลผลการเจาะรูระเบิด
ล่วงหน้า หากเจาะพบว่าพื้นที่ใดมีโพรง จะมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขนาด
และระดับความลึกของโพรงที่พบ ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องจักรหรือ
พนักงานหรือไม่ และหากพบโพรงหรือหลุมยุบ เมื่อวิเคราะห์แล้วอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ กําหนดบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ห้ามปฏิบัติงาน และ
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยมีเครื่องหมายเตือนที่เห็นได้ชัดเจน ห้าม
เครื่องจักรขนาดใหญ่ผ่านพื้นที่ วิศวกรเข้าไปสํารวจดูพื้นที่เพื่อประเมินขนาด
ของโพรงหรือหลุมยุบและทําการเปิดปากโพรงให้ทั่ว แล้วนําหินไปกลบลงใน
โพรงจนเต็ม โดยการขยายหน้าเหมืองให้กระทําในขอบเขตการผลิตแร่ในแต่
ละช่วง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว และมีการใช้
วิธีการสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ โดยวิธี Resistivity Survey ร่วมกับเครื่องมือ
ในการสํารวจทางธรณีฟิสิกส์อื่นๆ มาใช้ในการสํารวจพื้นที่หน้าเหมือง
ล่วงหน้าว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงในการเกิดหลุมยุบหรือไม่ ก่อนการทําเหมือง 
หากพบหลุมโพรงจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อระมัดระวังในขณะทําเหมือง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. ให้ดําเนินการเปิดทําเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการทําเหมือง เพื่อลด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ทัศนียภาพบริเวณโครงการ และกําหนดให้มีพื้นที่ Buffer zone บริเวณพื้นที่
เว้นไม่ทําเหมือง พร้อมทั้งให้ดําเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   11) สุนทรียภาพ 

2. เมื่อการทําเหมืองสิ้นสุดลง ต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั้งหมดและจัดเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ ออกจากพื้นที่แปลงคําขอประทานบัตร พื้นที่ที่ลักษณะเป็นหลุมควรมี
การปรับแต่ให้มีระดับกลมกลืนกับบริเวณข้างเคียง โดยนําเศษหินและมูลดินมา
กลบรวมทั้งปลูกหญ้าคลุมดินไว้ ส่วนหน้าเหมืองที่เป็นขั้นบันไดจะทําการปรับ
ถมด้วยชั้นหน้าดินและปลูกพืชคลุมดินประเภทหญ้าและพืชขนาดเล็ก เพื่อให้
ปรับตัวเข้าสู่สภาพธรรมชาติได้เร็วขึ้น รวมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ทดแทน 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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3) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1. ขณะที่ทําการผลิตแร่หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้ ว่าอาจมีความสําคัญด้าน

โบราณคดีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้หยุดดําเนินการกิจกรรมแล้วแจ้ง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในกรณีนี้ คือ สํานักงานศิลปากรท้องที่ 
ให้ทราบเรื่องโดยทันทีเพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณาและวางแผนการ
ดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

- บริเวณพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 
 
 
 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
 
 
 

 
 
 

12) โบราณคดี 
โบราณสถาน  
และสิ่งที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

2. ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการศึกษาและรักษาแหล่งประวัติศาสตร์ 
แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ประทานบัตร ในการดูแล
ของสํานักศิลปากรท้องที่ 
- ดูแลรักษาป้ายบอกทางแหล่งโบราณคดี และป้ายคําบรรยายอธิบาย

ประวัติความเป็นมา ลักษณะรูปแบบศิลปกรรมและความสําคัญในแหล่ง
โบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

- สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจถึงแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดีในท้องถิ่น 

- แหล่งประวัติศาสตร์ 
แหล่งโบราณคดี ที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการและ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปักหลักเขตห้ามทําเหมือง

N

0 25 50 100
ม.

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมืองแร่บอลเคลย์
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หวย

A'

A

B'

C'

C

B

ภาพตัดขวาง C-C'

620
615
610
605
600
595
590

C C‘
ม.(รทก.)ม.(รทก.)

พ้ืนที่โครงการ

620
615
610
605
600
595
590

หวย
ที่เก็บกองแร่

พ้ืนที่เปิดหน้าเหมือง

ภาพตัดขวาง B-B'

620
615
610
605
600
595
590

B B‘
ม.(รทก.)ม.(รทก.)

พ้ืนที่โครงการ

620
615
610
605
600
595
590

ห้วย

ที่เก็บเปลือกดิน

พ้ืนที่เปิดหน้าเหมือง

ที่เก็บกองเปลือกดิน

ภาพตัดขวาง A-A'

620
615
610
605
600
595
590

A A'
ม.(รทก.)ม.(รทก.)

พ้ืนที่โครงการ

620
615
610
605
600
595
590

หวย
ที่เก็บกองเปลือกดิน

พ้ืนที่เปิดหน้าเหมือง

อาคารสํานักงาน

ตัวอย่างขอบเขตการทําเหมอืงและพื้นท่ีรองรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง และแสดงแนว
ปักเสาเหล็กหรือคอนกรีต หรือวสัดุอื่นๆ ตามเหมาะสม บริเวณพื้นท่ีไม่ทําเหมอืง

รูปท่ี 5-1

สัญลักษณ ์:

ทิศทางการเดินหน้าเหมือง

เส้นช้ันความสูง ม.( รทก.)
แนวกันเขตห่างจากทางนํ้า 50 ม.

ถนน

พื้นที่โครงการ

400

ห้วย

แนวถนนจดัสร้างใหม่

แนวคันทํานบและคูระบายนํ้า

แนวคันทํานบจัดสร้างใหม่
แนวปักหลักเขตห้ามทําเหมือง

1x หลักหมุด

พื้นที่เก็บกองแร่

บ่อดักตะกอน

อาคารสํานักงาน

บ้านพัก

จุดเปิดหน้าเหมือง

โรงซ่อม

ก

บ

อ

พ

ซ

ห

พื้นที่เว้นการทําเหมือง

บ่อพักนํ้า

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินศ

แนวพ้ืนที่ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม

ซ
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ตัวอย่าง



 รูปท่ี 5-2 ตัวอย่างแสดงตาํแหนง่ติดป้ายตา่งๆ ของโครงการ
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ตัวอย่าง

2127000
2128000

2129000
2125000

2126000
2123000

2124000

2127000
2128000

2129000
2125000

2126000
2123000

2124000
552000 553000 554000551000550000549000548000

552000 553000 554000551000550000549000548000
ตัวอย่างป้ายผลการตรวจวัดส่ิงแวดล้อม

ตัวอย่างป้ายนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

ตัวอย่างป้ายแสดงรายละเอยีดโครงการ

118

118

พื้นที่โครงการ

ประทานบัตรข้างเคียง

ทางหลวงหมายเลข 118

สัญลักษณ์ :

แนวถนน

ตําแหน่งติดป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

ตําแหน่งติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

ตําแหน่งป้ายผลการตรวจวัดส่ิงแวดล้อม

118

ตําแหน่งติดป้ายของโครงการ

N

0      0.5        1.0               2.0
กม.

ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

ตัวอย่างป้ายจํากัดความเร็ว

ตําแหน่งติดป้ายจํากัดความเร็ว



คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับชุมชน

ตรวจสอบข้อเท็จจริง-สาเหตุ
เพื่อกําหนดแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา (15 วัน)

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา (30 วัน)

ตรวจสอบการแก้ไขปัญหา 
(15 วัน)

สรุปผลการดําเนินแกไ้ขปัญหา

- การพัฒนาชุมชน เช่น
ซ่อมแซมถนนที่ ชํารุด
เสียหาย เป็นต้น

- การสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียน ทุนการศึกษา
เป็นต้น

- ทํานุบํารุงศาสนสถาน
ต่างๆ เช่น วัด เป็นต้น

กิจกรรมกิจกรรม

แจ
้งก

ลับ
คณ

ะก
รร

มก
าร

มว
ลช

นสั
มพ

ันธ
์

 รูปท่ี 5-3 ตัวอย่างผงัแสดงโครงสร้าง บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

- ประกาศตามหอกระจายข่าว

- รวบรวมข้อมูลและผลการ
ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และติดประกาศให้ประชาชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล รับทราบ

- ประสานงานกับส่ือมวลชน
ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ราษฎร
บริเวณโดยรอบโครงการ

รับเรื่องร้องเรียนจาก
ชุมชน/ผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ชุมชน/
ผู้ร้องเรียน

รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
และรายงานให้กรมอุตสาหกรรม
พื้ น ฐ าน แ ล ะ ก า ร เ ห มื อ ง แ ร่ 
และสํานักงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวด ล้อมเ ป็นประ จําทุกปี
ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ประชาสัมพันธ์
โครงการ

อํานาจหน้าที่

ตัวแทนโครงการ

- ผู้จัดการเหมืองแร่
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
- เจ้าหน้าที่บัญชี 

ตัวแทนจากหน่วยราชการ

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
- อุตสาหกรรมจังหวัด

โครงสร้างคณะกรรมการ

ตัวแทนชุมชน

- ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่....
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (อสม.) หมู่ที่.....
- สมาชิก อบต.
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ตัวอย่าง

แกไ้ขปัญหาไม่ได้ แกไ้ขปัญหาได้

แจ้งกลับผู้
ร้องเรียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
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5.2 เกณฑ์การเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจําแนกออกเป็น 2 กรณี 
 กรณีท่ี 1 : พื้นท่ีศึกษาไม่มีประทานบัตรใกล้เคียง ให้พิจารณาเสนอจุดติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 กรณีท่ี 2 : พื้นท่ีศึกษามีประทานบัตรเหมืองแร่ใกล้เคียง จะต้องนําเสนอ ความถี่ และสถานท่ี 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ หากสถานท่ี หรือเวลาซํ้าซ้อนกันกับประทานบัตรใกล้เคียงจะต้องกําหนดช่วงของ
การตรวจวัดให้มีความแตกต่างกันใน โดยนําเสนอในรูปของตารางเปรียบเทียบ 

 แสดงตาราง  : เปรียบเทียบสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่กับ
ตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ แสดงดัง
ตารางท่ี 5-2  

 

5.3 การกําหนดจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดําเนินการ  

1) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง 
ในการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพและเสียง พิจารณาจากทิศทางลมท่ีสอดคล้องกับ

ลักษณะภูมิประเทศบริเวณโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียงร่วมกับแหล่งกําเนิดหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ 
และคํานึงถึงบริเวณที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Receptors) ในการรับผลกระทบ เช่น โรงเรียน วัด ชุมชน 
และที่อยู่อาศัย เป็นต้น ท้ังนี้ปัจจัยของการเข้าถึงจุดเก็บตัวอย่าง ความสะดวก รวมท้ังความปลอดภัยในการ
ใช้เคร่ืองมือตรวจวัดจะถูกนํามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจุดตรวจวัดด้วย ท้ังนี้ กรณีของชุมชนควรเลือกจุด
ติดตามตรวจสอบบริเวณโรงเรียนเป็นอันดับแรก 

2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน 
ในการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน เลือกจุดท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก

การชะล้างน้ําขุ่นข้นออกสู่ภายนอกร่วมกับสภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการและใกล้เคียง แม้ว่าจะมีมาตรการ
ห้ามระบายน้ําออกสู่ภายนอกแล้วก็ตาม แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและทราบถึงสถานการณ์คุณภาพนํ้าบริเวณ
พื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง 

3) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ในการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน พิจารณาเลือกจุดท่ีคาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบจากการเปิดทําเหมืองร่วมกับสภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการและใกล้เคียง แม้ว่าการเปิดหน้า
เหมืองมีระดับความลึกอยู่ในระดับสูงกว่าบ่อบาดาลก็ตาม  

 แสดงตาราง  : ตัวอย่างตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แสดงตัวอย่างดังตารางท่ี 5-3 

 แสดงรูป  : ตัวอย่างการเปรียบเทียบตําแหน่งตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมของกลุ่ม
เหมืองแร่ในปัจจุบันกับตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการตัวอย่างดังรูปท่ี 5-4 
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ตารางที่ 5-2 ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบสถานีตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่กบัตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ 

จุดติดตามตรวจสอบ ช่วงเวลาติดตามตรวจสอบ 
ประทานบัตร 

1 2 3 4 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
หมายเหตุ 

                1. ประทานบตัรที่..........ของ............ 
                

 

                
                

2. ประทานบตัรที่..........ของ............ 

                

 

                
                

3. ประทานบตัรที่...........ของ........... 

                

 

                
                

4. ประทานบัตรที่.........ของ......... 

                

 

5. ประทานบตัรที่...........ของ...........                  
                
                

6. ประทานบตัรที่...........ของ........... 

                

 

                7. คําขอประทานบัตร......ของโครงการ  ดําเนินการ 
                

 

ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุปี) 
หมายเหตุ :   หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 หมายถึง การตรวจวัดระดับเสียง 
หมายถึง การตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

 หมายถึง ช่วงที่ทําการติดตามตรวจสอบ 
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ตารางที่ 5-3 ตัวอย่างตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ดัชนี สถานที่ ความถี่ 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
 

- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
- ความเร็วและทิศทางลม 

 - ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ขณะดําเนินการตรวจวัดต้องดําเนินการ
ในช่วงที่มีการทําเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะทําการตรวจวัด ทั้ง
ข้อมูลพื้นที่ทําเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 
 

 
 

- เสียงปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ) ขณะดําเนินการตรวจวัดต้อง
ดําเนินการในช่วงที่มีการทําเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะทําการ
ตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ทําเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

2. เสียง และความ
สั่นสะเทือน 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 
- ความสั่นสะเทือน 

 

- ความสั่นสะเทือนตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วง
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) โดยทําการตรวจวัดขณะทําการระเบิด 

  

3. คุณภาพน้ําผิวดิน 
และใต้ดิน 
 

- ความเป็นกรดและด่าง 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
- ปริมาณของแข็งละลาย  
- ความกระด้าง 
- ความขุ่น 

- ปริมาณซัลเฟต 
- ปริมาณเหล็กรวม 
- สารหนู 
- ตะกั่ว 
 

 - ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม) 

 

 
 
 

 

4. เศรษฐกิจ-สังคม ดําเนินการสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับ 
- ทัศนคติตอ่โครงการ 
- ปัญหาที่เกิดจากโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทําเหมือง 

 
 

 
- ปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.)  

  

ตรวจสุขภาพของพนักงานให้ดําเนินการตั้งแต่ก่อนเริ่มการ
ทําเหมืองและในภายหลัง ได้แก่  
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด 
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

 - ปีละ 1 ครั้ง    5. สาธารณสุข  
อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

- บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอบุัติเหตุพร้อมรายงาน
สรุป 

 - ทุกเดือน   

หมายเหตุ : 1) กรณี ผลการวิเคราะห์ที่มีโลหะมากกว่าหรือใกล้เคียงค่ามาตรฐานอาจจําเป็นต้องวิเคราะห์ดิน และตะกอนดินท้องน้ํา 
  2) ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินและใต้ดิน จําเป็นต้องพิจารณาจากค่าโลหะหนักพื้นฐานเพื่อกําหนดดัชนีให้มีความเหมาะสม 
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บทที่    
 

 

6. แผนฟื้นฟพูื้นที่จากการทําเหมืองแร ่
การฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กลับคืนมา ถึงแม้จะไม่

คืนสู่สภาพเดิมก็ตาม แต่ก็ให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมข้างเคียงและไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อ
สภาพแวดล้อมมากเกินไป ดังนั้นแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ของการทําเหมือง ตลอดจนวิธีการ
ดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ จึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และ
วิธีการทําเหมือง รวมทั้งความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยไม่เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าหรือเป็นการเพิ่มภาระ
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป ได้วางแผนการปรับปรุงสภาพพื้นที่ดังกล่าวที่สอดคล้องกับแผนผังโครงการมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  

ประเด็นเนื้อหาของส่วนนี้ ได้แก่ การนําเสนอข้อมูล การฟื้นฟูเหมืองช่วงที่ผ่านมา (กรณีเจ้าของ
โครงการมีการทําเหมืองอยู่ติดกับคําขอของโครงการ หรือมีการจัดทําแผนผังเหมืองร่วมโครงการเดียวกัน
หรือแปลงที่ย่ืนคําขอต่ออายุประทานบัตร) การฟื้นฟูพื้นที่ทําเหมืองช่วงต่อไป การบริหารจัดการเงินกองทุน
ฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่ และแผนงานจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จาก
การทําเหมืองแร่ 

 

6.1 การฟื้นฟูเหมืองช่วงที่ผ่านมา 

หัวข้อส่วนนี้จะถูกเขียนขึ้นกรณีท่ีเจ้าของโครงการทําเหมืองอยู่ในแปลงติดกับโครงการ หรือมีการ
จัดทําแผนผังโครงการเหมืองร่วมกัน หรืออาจเป็นแปลงที่ย่ืนคําขอต่ออายุประทานบัตร การเสนอจึงต้อง
รวบรวมขนาดพื้นท่ี ชนิดพรรณไม้ งบประมาณ และปัญหาอุปสรรคของการดําเนินการ 

 

6.2 การฟื้นฟูพื้นที่ทําเหมืองในช่วงต่อไป 

ปัจจัยในการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทําเหมือง ไม่ต่างอะไรจากปัจจัยในการปลูกพืชโดยสภาพปกติ
ท่ัวไป ท่ีประกอบด้วยปัจจัยพันธุกรรมของต้นไม้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ํา ธาตุอาหาร อากาศ 
แสงสว่าง และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นมีอยู่ตามธรรมชาติ
แล้ว แต่ในการฟื้นฟูพื้นที่ท่ีผ่านการทําเหมือง แตกต่างไปจากสภาพพื้นที่ท่ัวไป กล่าวคือ ต้องใช้เทคนิค 
วิธีการตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินการเป็นพิเศษ เพื่อให้การฟื้นฟูประสบความสําเร็จ เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ท่ีผ่านการทําเหมือง มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เช่น มีความลาดชัน
สูง สภาพดินเสื่อมสภาพไม่ เหมาะสมกับการปลูกพืช ลักษณะทางกายภาพเป็นหินหรือทรายล้วน  
บางพื้นที่มีสภาพเป็นดินทรายไม่มีแร่ธาตุท่ีจําเป็นในการเจริญเติบโตของพืช เนื้อดินมีปริมาณน้อยไม่สามารถ
ดูดซับน้ําได้ เป็นต้น 

สําหรับการวางแผนฟืน้ฟพูืน้ที่ทําเหมอืงตามคาํขอประทานบตัรของโครงการในชว่งตอ่ไป ได้กาํหนด
ระยะเวลาในการฟื้นฟูพื้นท่ีหลังการทําเหมอืงตามแผนผงัโครงการทําเหมืองในปีท่ี 1-6 หลังจากผ่านการทํา
เหมอืงบรเิวณพื้นท่ีดงักลา่วโดยจะมวีิธีการฟื้นฟูสภาพและขั้นตอนการดําเนินงานมีดงันี ้
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1) วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูเหมือง 
- เพื่อกําหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ข้ันสุดท้ายของพื้นท่ีทําเหมือง ให้สามารถใช้ประโยชน์

ได้ใกล้เคียงกับพื้นท่ีก่อนการทําเหมือง เพื่อให้สภาพพื้นท่ีภายหลังการฟื้นฟูมีคุณค่าคล้ายคลึงกับกอ่นท่ีจะมกีาร
ทําเหมือง โดยสร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 

- เพื่อปรับปรุงลักษณะภูมิทัศน์ของพื้นท่ีทําเหมือง และพื้นท่ีรองรับกิจกรรมให้มคีวามกลมกลนื
กับธรรมชาติโดยรอบ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีต่อราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

- เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านลบจากกิจกรรมการทําเหมือง ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อราษฎรท่ีใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณใกล้เคียง 

2) ข้ันตอนและวิธีการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ี 
ในการฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการทําเหมือง มีปัจจัยท่ีเกื้อหนุนให้การฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการ 

ทําเหมืองประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
 สภาพพื้นท่ี ภายหลังการทําเหมืองแล้วควรมีการปรับพื้นท่ีเพื่อลดการกัดเซาะหน้าดินตาม

ธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยรักษาหน้าดินและธาตุอาหารที่มีน้อยอยู่แล้วภายหลังการทําเหมือง ให้มีเพิ่มข้ึนเหมาะสม
กับการปลูกพืช ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนท่ีใช้เทคนิควิธีการ และระยะเวลาในการดําเนินการ ในการปรับความ
ลาดชันของพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมและง่ายท่ีสุดในการปลูกพืชคือการปรับสภาพพื้นท่ีเป็นข้ันบันได เมื่อปรับพื้นท่ี
แล้วเสร็จจึงเตรียมหลุมปลูก ในกรณีท่ีพื้นท่ีเป็นหินล้วน หลุมปลูกควรมีขนาดประมาณ 1x1x1 ม. โดยมี
ระยะปลูกท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ท่ีปลูก 

 ดินปลูก ดินท่ีใช้ในการปลูก ส่วนใหญ่เป็นเปลือกดินท่ีปิดทับหรือปกคลุมแหล่งแร่อยู่เดิม ซ่ึงมี
แร่ธาตุท่ีจําเป็นกับการเจริญเติบโตของพืชต่ํา จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมดินปลูก (Soil Preparation) ก่อนท่ี
จะนําไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกพืช โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้มี
สภาพท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ อาจมีข้ันตอนการรักษาหน้าดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน ด้วยพืชตระกูลหญ้า หรือ
พรรณไม้เบิกนํา (เลี่ยน ปอ ฯลฯ) การใช้วัสดุท่ีหาได้จากธรรมชาติมาทําเป็นข้ันบันได เพื่อลดอัตราการกัดเซาะ
หน้าดินและทําให้มีการสะสมของอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

 กล้าไม้ เร่ิมจากการเตรียมกล้าไม้ (Seedling Preparation) ซ่ึงกล้าไม้ท่ีใช้ในการปลูกเพื่อ
ฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการทําเหมืองควรเป็นไม้ประจําถิ่น เพื่อรักษาระบบนิเวศของพื้นท่ีโครงการให้มีสภาพ
ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด โดยมีการศึกษาระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกชนิดพรรณไม้ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ในระยะแรกของการปรับปรุงพื้นท่ีควรเลือกพันธ์ุไม้ท้องถิ่นหรือ
พันธ์ุไม้โตเร็ว เป็นพืชเบิกนําก่อน หลังจากนั้นจึงนําพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ มาปลูกเสริม ท้ังนี้ พันธ์ุไม้โตเร็ว 
ท่ีนํามาใช้ปลูก ไม่ควรเลือกพันธ์ุไม้โตเร็วต่างถิ่น (ยูคาลิปตัส หรือ กระถินยักษ์) เมื่อเลือกพันธ์ุไม้ได้แล้ว  
ในข้ันตอนการเตรียมกล้าไม้จะใช้วิธีปฏิบัติตามหลักท่ัวไป โดยกล้าไม้ควรมีอายุประมาณ 3-6 เดือน  
โดยเตรียมกล้าไม้ก่อนเข้าหน้าฝน จุดสําคัญอยู่ท่ี ก่อนนํากล้าไม้ไปปลูกในพื้นท่ีเหมืองท่ีจัดเตรียมหลุมปลูกไว้
แล้ว 1 เดือน ควรมีการทําให้กล้าไม้มีความทนทาน หรือการทํา Hardening โดยการลดปริมาณนํ้า ให้เพียง
ช่วงเช้า 1 สัปดาห์ ให้วันเว้นวัน 2 สัปดาห์ และเพิ่มปริมาณแสงให้กับกล้าไม้ เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ 
ก่อนนําไปปลูก 

 การปลูก (Planting) เร่ิมจากการขนย้ายกล้าไม้จากเรือนเพาะชํา ไปยังสถานท่ีปลูกหรือหลุม
ปลูก หากปฏิบัติไม่เหมาะสมอาจทําให้รากหรือกล้าไม้ชํ้า เมื่อนําไปปลูกอาจมีโอกาสตายได้ บ่อยคร้ังท่ีพบว่าผู้
ปลูกไม่ได้ฉีกถุงเพาะออกก่อนปลูก ซ่ึงทําให้ต้นไม้ตายหรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ก่อนปลูกจึงต้องฉีก 
ถุงเพาะออกก่อนอย่างระมัดระวังเพื่อให้ระบบรากกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุด แล้วจึงนํากล้าไม้ลงปลูกในหลุม
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ปลูกท่ีจัดเตรียมดินรองก้นหลุมไว้แล้ว นําดินปิดทับโคนกล้าไม้ แล้วเหยียบดินท่ีกลบรอบโคนกล้าไม้ให้แน่น  
เพื่อไม่ให้มีช่องอากาศ แล้วจึงรดน้ําให้ชุ่ม ท้ังนี้ ระยะห่างระหว่างแถวและต้น 2x2 ม. ขนาดของหลุมปลูกควร
มีขนาด 1x1x1 ม. 

 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และกล้าไม้ 
เพื่อให้การดําเนินการปลูกต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีผ่านการทํา

เหมืองให้มีสภาพกลมกลืนกับสภาพพื้นท่ีใกล้เคียง ในการปลูกต้นไม้เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้
เองในธรรมชาติ ทางโครงการจะเตรียมวัสดุท่ีจําเป็นดังนี้ 

- ดิน/ปุ๋ย จะทําการเตรียมดินไว้เพื่อมาปลูกในบริเวณท่ีไม่มีดินเดิมหรือดินเดิมท่ีมีคุณภาพต่ํา 
พร้อมท้ังเตรียมปุ๋ยบํารุงดินเช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 60-0-0 หรือใกล้เคียง ในช่วง 
เร่ิมปลูก แต่ในช่วงต่อไปจะใช้สูตร 15-15-15 หรือใกล้เคียง ในอัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ปี ในช่วงต้นและ
ปลายฤดูฝนให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต 

- ไม้หลักยึดต้นไม้จะเตรียมไม้ขนาดความยาว 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 1 นิ้ว 
หรืออาจจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก โดยการเส้ียมปลายด้านหนึ่งให้แหลมไว้สําหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ท่ีจะปลูกใน
ระยะแรก 

- การเตรียมกล้าไม้จะประสานงานกับสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือกรมป่าไม้ เพื่อขอ
สนับสนุนกล้าไม้ หรือโครงการอาจจะทําการเพาะชําในเรือนเพาะชําของโครงการเอง โดยจะคัดเลือกกล้าไม้ท่ี
มีขนาดความสูง 30-50 เซนติเมตร ท่ีมีความแข็งแรงมาปลูก 

 การดูแลรักษา 
โครงการจะต้องดูแลรักษากล้าไม้ท่ีปลูกไว้ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ โดยการปลูกระยะแรกจะ

มีการให้น้ําสม่ําเสมอ คอยกําจัดวัชพืชและการปลูกซ่อมแซมหากพบว่าต้นไม้ท่ีปลูกไว้ตาย มีการใส่ปุ๋ยเป็นคร้ัง
คราว การดูแลรักษาจะทําไปจนกว่าต้นไม้จะสามารถเติบโตได้เอง 

 ระยะเวลาดําเนินการ 
การฟื้นฟูจะดําเนินการได้ตั้งแต่ช่วงปีแรกของการทําเหมือง โดยจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เตรียม

หลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกแต่ละปี (ประมาณ 6 เดือน) โดยจะเร่ิมในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

นอกจากปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ท่ีจะทําให้การฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการทําเหมืองประสบ
ความสําเร็จแล้ว น้ํา เป็นอีกปัจจัยท่ีขาดไม่ได้ เนื่องจากสภาพพื้นท่ีเป็นหินแข็ง มีความร้อนสูง การสูญเสียน้ํา
จากการคายน้ําของพืชและการระเหยจากดินท่ีหลุมปลูกเกิดข้ึนได้สูงกว่าการปลูกในพื้นท่ีปกติ โดยเฉพาะในช่วง
หน้าแล้ง หรือฝนท้ิงช่วง โดยโครงการอาจนําน้ําจากขุมเหมือง หรือจัดทําบ่อหน่วงน้ํา ให้มีปริมาณพอเพียง
กับการใช้น้ําของพืชท่ีปลูกฟื้นฟู พร้อมท้ังวางระบบส่งน้ําไปใช้ในพื้นท่ีฟื้นฟู แม้ว่าการดําเนินการในเร่ืองระบบ
น้ําเป็นการลงทุนท่ีสูงแต่เป็นส่ิงท่ีจะขาดเสียไม่ได้ 

หากพื้นท่ีโดยรอบการทําเหมืองมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ป่าธรรมชาตินี้เองจะเป็นแหล่งแม่ไม้ 
ท่ีจะกระจายเมล็ดพรรณไม้ให้กับพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง ทําให้เกิดการทดแทนตามธรรมชาติ (Natural 
Sucession) ในบริเวณพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง สิ่งท่ีต้องดําเนินการ คือการรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นท่ีป่าโดยรอบเหมืองแร่ อาจปฏิบัติได้โดยการทําแนวกันไฟ การปลูกเสริม (Enrichment Planting) 
เพื่อให้ป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีการกระจายพันธ์ุเข้ามาในพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง และเกิด
การทดแทนตามธรรมชาติ ในบริเวณพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมืองมากข้ึน (วรพจน์ ทองอุปการ, 2554) 
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3) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเหมือง 
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพเหมือง ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้

ประมาณ 38,000 บาท/ไร่ โดยท่ีปรึกษาได้อ้างอิงค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเหมืองท่ีผ่านมาของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
(แก่งคอย) จํากัด (2552) แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพพื้นท่ี 13,000 บาท/ไร่ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหากล้าไม้และพืชคลุมดิน 3,500 บาท/ไร่ 
- ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม ้ 500 บาท/ไร่ 
- ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาตน้ไม้ตลอดระยะเวลา 10 ปี  20,000  บาท/ไร่ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ 1,000 บาท/ไร่ 

ส่วนการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีขุมเหมือง ประมาณค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นไว้ประมาณ 18,000 บาท/ไร่ หรืออาจใช้ข้อมูลงบการฟื้นฟูของโครงการเดิม หรือโครงการอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะกิจกรรมคล้ายคลึงกัน 

4) แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีผ่านการทําเหมือง 
การปรับปรุงสภาพพื้นท่ีภายหลังผ่านการทําเหมืองแร่แล้วให้มีความลาดชันท่ีปลอดภัย พร้อม

ท้ังปลูกพืชทดแทนในบริเวณที่ผ่านการทําเหมืองให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีเดิม โดยกําหนดออกเป็นช่วงๆ 
หรือรายปี 

 แสดงรูป : รายละเอียดวิธีการดําเนินงานแต่ละช่วงปี แสดงตัวอย่างในรูปท่ี 6-1  
ถึงรูปท่ี 6-3 และแสดงสภาพพื้นท่ีฟื้นฟูปีสุดท้ายของการทําเหมืองดังแสดง
ตัวอย่างในรูปท่ี 6-4 

 

6.3 การบริหารจัดการเงินกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 

ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ เพื่อเป็นงบประมาณในการ
ดําเนินงานฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ และสภาพแวดล้อมในเขตประทานบัตร ตามยอดเงินท่ีระบุไว้ใน
แผนงานการฟื้นฟูพื้นท่ี กําหนดเป็นเงื่อนไขประกอบการเห็นชอบรายงาน EIA โดยมีแนวทางบริหารจัดการ
เงินกองทุนดังนี้ 

1) การจัดเก็บเงินกองทุน 
- เจ้าของโครงการจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามจํานวนในช่วงเวลาท่ีกําหนดในแผนการ

ฟื้นฟูพื้นท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมประกอบการเห็นชอบรายงาน 
EIA ของโครงการ 

- จํานวนเงินท่ีนําเข้ากองทุนจะคิดจากพื้นท่ีโครงการ โดยแผนการทําเหมืองในช่วงระยะเวลา
การทําเหมือง การบริหารกองทุนดังกล่าวจะอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ท่ีมีประชาชนท่ี
เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกองทุนอย่างโปร่งใสและ
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม 

- ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ช่ือบุคคลหรือนิติบุคคล ตามช่ือผู้ถือประทานบัตร และมี
ข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่” หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กําหนดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรายงานผลการดําเนินงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 



ตําแหน่งฟื้นฟพูื้นที่ผ่านการทําเหมืองในช่วงปีที่ 1-3
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ที่มา : ………………………………………………. (ระบุปี)

สัญลักษณ :

ห

พื้นที่โครงการ

ร ที่เก็บกองแร่

ด ที่เก็บกองเปลือกดิน

บ่อดักตะกอน

ขอบเขตการทําเหมือง

ชั้นเปลือกดิน
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พื้นที่ทําเหมืองเหมืองแต่ละช่วงปี

แนวต้นไม้

หลักหมุด

พื้นที่ถมกลับ

ด4

พืชคลุมดิน

บ

N

ม.
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ตัวอย่าง



ตําแหน่งฟื้นฟพูื้นที่ผ่านการทําเหมืองในช่วงปีที่ 4-6

รูปที่ 6-2 ตัวอย่างแสดงตาํแหนง่ดําเนินการฟื้นฟใูนช่วงปีที่ 4-6

สัญลักษณ์ :

ห

พื้นที่โครงการ

ร ที่เก็บกองแร่

ด ที่เก็บกองเปลือกดิน

บ่อดักตะกอน

ขอบเขตการทําเหมือง

ชั้นเปลือกดิน

ชั้นแร่ดนิเหนียวสี

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 8 ม.

จุดเปิดหน้าเหมืองและ
ทิศทางเดินหน้าเหมือง

พื้นที่บริเวณที่เคยผ่านการทําเหมือง

หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 50 ม.

ลํารางสาธารณประโยชน์

ทางสาธารณประโยชน์
คูระบายน้ํา

พื้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่

พื้นที่ทําเหมืองเหมืองแต่ละช่วงปี

แนวต้นไม้

หลักหมุด

พื้นที่ถมกลับ
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พืชคลุมดิน
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หน้า 6-6

ตัวอย่าง

ที่มา : ………………………………………………. (ระบุปี)



ตําแหน่งฟื้นฟพูื้นที่ผ่านการทําเหมืองในช่วงปีที่ 7-10

รูปที่ 6-3 ตัวอย่างแสดงตาํแหนง่ดําเนินการฟื้นฟใูนช่วงปีที่ 7-10

สัญลักษณ์ :

ห

พื้นที่โครงการ

ร ที่เก็บกองแร่

ด ที่เก็บกองเปลือกดิน

บ่อดักตะกอน

ขอบเขตการทําเหมือง

ชั้นเปลือกดิน

ชั้นแร่ดนิเหนียวสี

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 8 ม.

จุดเปิดหน้าเหมืองและ
ทิศทางเดินหน้าเหมือง

พื้นที่บริเวณที่เคยผ่านการทําเหมือง

หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 50 ม.

ลํารางสาธารณประโยชน์

ทางสาธารณประโยชน์
คูระบายน้ํา

พื้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่

พื้นที่ทําเหมืองเหมืองแต่ละช่วงปี

แนวต้นไม้

หลักหมุด

พื้นที่ถมกลับ

ด4

พืชคลุมดิน
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หน้า 6-7

ตัวอย่าง

ที่มา : ………………………………………………. (ระบุปี)



0                         62.5                    125
ม.

N

ที่มา : ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

ขอบเขตการทําเหมือง

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 8 ม.
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แนวเว้นเขตการทําเหมือง 50 ม.

คลองสามชาย

พื้นที่ถมกลับ

ขุมเหมือง

พื้นที่ถมกลับ
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หน้า 6-8

ตัวอย่าง

รูปที่ 6-4 ตัวอย่างแสดงสภาพพื้นที่ฟื้นฟูปีสุดท้ายของการทําเหมือง



  หน้า 6-9

- ให้นําเงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร และ
ดําเนินการทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงส้ินสุดอายุประทานบัตร หากจํานวนเงินไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตาม
แผนการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงเวลาให้พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมให้
เพียงพอ 

2) การบริหารเงินกองทุน 
- เจ้าของโครงการจะต้องนําเงินจากกองทุนในบัญชีธนาคารมาใช้ดําเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีตาม

แผนงานการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีเป็นรายปีหรือรายช่วงเวลา กําหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตร 
- ให้รายงานผลความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้น ท่ีและสถานะทางการเงินของกองทุนให้

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่จัดตั้งข้ึน และคณะทํางานติดตามการดําเนินงานของกองทุน
ฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่างน้อยปีละ  
2 คร้ัง ก่อนนําเสนอรายงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ 

- หากเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนงานการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่าเดิม ให้จัดทําแผนการฟื้นฟูพื้นท่ีฉบับใหม่ พร้อมงบประมาณ
กองทุนท่ีสอดคล้องกัน ส่งให้คณะทํางานติดตามการดําเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ 

- หากดําเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีเสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว ยังคงมีเงินงบประมาณเหลืออยู่ใน
กองทุนให้ส่งมอบแก่หน่วยงานตามท่ีระบุไว้ตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ 

3) การรายงานผล 
เจ้าของโครงการต้องรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่

โดยสําเนาบัญชีธนาคารแนบไปพร้อมกับการรายงานผลการฟื้นฟูพื้นท่ีของโครงการ ส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ 

 

6.4 แผนงานจัดการกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย และกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจาก
การทําเหมืองแร่ 

1) วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีสัดส่วนจํานวนเงินในกองทุนฯ เพียงพอต่อการนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

2) ขอบเขตและการดําเนินงาน 
กําหนดให้โครงการนําเงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร 

และดําเนินการทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงสิ้นสุดอายุประทานบัตรเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่
อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการและฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ รายละเอียดสัดส่วนจํานวนเงินแสดง
ดังตารางท่ี 6-1 
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ตารางท่ี 6-1 งบกองทุนเฝา้ระวังภาวะสุขภาพอนามัย และกองทุนฟื้นฟพูื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 

ป กองทุนเฝาระวังภาวะสุขภาพอนามัย (บาท) กองทุนฟนฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร (บาท) รวม (บาท) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

ที่มา : ..........................  

 
 



เอกสารอ้างอิง
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กรมควบคุมมลพิษ. 2546. คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.   

กรมศิลปากร. 2533. ทะเบียนโบราณสถานท่ีราชอาณาจักร. กองโบราณคดี กรมศิลปากร. 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. 2552. แนวทางการพิจารณาอนุญาตเข้าไปทําการศึกษาวิจัยใน 
พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีออกโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. สํานักงานคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาด้านวิชาการ [online]. แหล่งท่ีมา: http://www.dnp.go.th/otec/ (Access: April, 2010) 

ธัญญา จั่นอาจ. 2546. คู่มือสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกในเมืองไทย. กรุงเทพฯ: เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์.  

นิพนธ์ ตั้งธรรม. 2526. การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน. ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   
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126 ตอนพิเศษ 125 ง (31 สิงหาคม 2552) : 13-15. และเอกสารท้ายประกาศ 1 และ 2.  

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พ.ศ.2550 เร่ือง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะ 
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