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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
ซึ่งเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน EIA รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจาก
สาขาต่างๆ ทําให้คู่มือการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีจัดทําภายใต้
โครงการนี้มีความชัดเจนเหมาะสมทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายร่วมกันใน
การนําไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 

                                       (นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์) 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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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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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 
มก./ล. : มลิลิกรัมต่อลิตร 
มก./ลบ.ม. : มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
มม. : มิลลิเมตร 
ลบ.ม./ชม. : ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
สปก. : สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
น.ส.3 : หนังสือคํารับรองจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าได้ทําประโยชน์ในท่ีดินแล้ว 
สผ. : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อ.อ.ป. : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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บทท่ี 1  บทนํา 
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2.1 ความหมายและท่ีมาของการจัดทํารายงาน  EIA และ IEE 2-1 

2.2 กระบวนการพจิารณารายงาน 2-2 
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2.3 การทําเหมอืงแร่ 2-6 

2.3.1 การทําเหมืองหินอตุสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมกอ่สร้างท่ีต้องทํารายงาน EIA 2-6 

2.3.2 การทําเหมอืงแร่ท่ีต้องทํารายงาน IEE 2-7 

2.4 ประเภทหรือขนาดโครงการเหมืองแร่ท่ีต้องจดัทํารายงาน EIA และ IEE 2-8 

2.5 ชนิดแร่หินอตุสาหกรรม 2-8 

2.6 องค์ประกอบของรายงาน EIA และ IEE 2-9 

2.7 การเขียนรายงาน EIA และ IEE 2-10 

2.8 สถิตกิารพจิารณารายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมเพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง  2-11 
ท่ีได้รับการเหน็ชอบแล้วตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553-กรกฎาคม 2554  

2.9 สถิตกิารพจิารณารายงาน IEE โครงการเหมืองแร่ท่ีไดรั้บการเห็นชอบแล้ว 2-11 
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2.10.1 การพจิารณา EIA และ IEE ของ คชก. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553  2-12 
ถึงเดือนกรกฎาคม 2554  
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ภาคผนวก ก คําส่ังคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ท่ี 16/2554 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการ ก-1  

  ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านเหมืองแร่  

  และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่  

ภาคผนวก ข ประกาศกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ เร่ือง ให้โรงโม่บดหรือย่อยหิน ข-1 

  มีระบบป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ภาคผนวก ค ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กาํหนดประเภทและ ค-1 

ขนาดโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ภาคผนวก ง กฎกระทรวง กําหนดใหห้ินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรมและดนิหรือทราย ง-1 

  เป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ.2550  

ภาคผนวก จ สถิตกิารพจิารณารายงาน EIA และรายงาน IEE ท่ีได้รับการเห็นชอบแล้ว จ-1 

ภาคผนวก ฉ การประชุมรับฟังความคดิเหน็คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ฉ-1 

ภาคผนวก ช ระเบียบกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่วา่ดว้ยการจัดทํารายงาน ช-1 

  ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ และแผนผังโครงการทําเหมอืง พ.ศ.2548 

ภาคผนวก ซ คู่มือ วิธีปฏิบัติงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ เร่ือง การใหค้วามเหน็ ซ-1 

  ในการพจิารณาอนุญาตประทานบัตรเหมอืงแร่  

 
  



หน้า ง 

สารบัญรูป 

รูปท่ี  หน้า 

2-1  ข้ันตอนการพจิารณารายงาน EIA และ IEE สําหรับโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 2-4 
โครงการร่วมกับเอกชนซ่ึงตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม.  

2-2  ข้ันตอนการพจิารณารายงาน EIA และ IEE สําหรับโครงการท่ีตอ้งได้รับอนุญาต 2-5 
จากทางราชการ และโครงการท่ีไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม.  

3-1 ตัวอย่างตําแหน่งท่ีตัง้โครงการและขอบเขตการศึกษา 3-2 
3-2 ตัวอย่างพื้นท่ีกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคยีง 3-4 
3-3 ตัวอย่างการจาํแนกเขตพืน้ท่ีป่า 3-5 
3-4 ตัวอย่างแสดงแผนท่ีกําหนดแหล่งหนิอุตสาหกรรม 3-6 
3-5 ตัวอย่างแสดงลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการ 3-9 
3-6 ตัวอย่างแสดงโครงข่ายคมนาคมและเส้นทางขนสง่แร่ 3-10 
3-7 ตัวอย่างแสดงลักษณะธรณีวิทยาท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคยีง 3-11 
3-8 ตัวอย่างแบบแปลนอาคารเกบ็วัตถุระเบิดของโครงการ 3-12 
3-9 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์บริเวณโรงโม่หิน 3-14 
3-10 ตัวอย่างสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกลเ้คียง 3-18 
3-11 ตัวอย่างสถานแีละผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3-21 
3-12 ตัวอย่างสถานแีละผลการตรวจวัดระดบัเสยีง 3-22 
3-13 ตัวอย่างสถานตีรวจวัดความสั่นสะเทือน 3-23 
3-14 ตัวอย่างแสดงสภาพอุทกวิทยาบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกลเ้คียง และสถานเีก็บตวัอย่างน้าํผิวดิน 3-25 
3-15 ตัวอย่างแสดงลักษณะอุทกธรณีวิทยา และจุดเก็บตัวอย่างน้ําใตด้ิน 3-28 
3-16 ตัวอย่างแผนท่ีแสดงพืน้ท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม 3-29 
3-17 ตัวอย่างลักษณะชุดดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง 3-30 
3-18 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งจดุเกบ็ตวัอย่างดนิและตะกอนดนิท้องน้าํบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 3-31 
3-19 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งวางแปลงสุ่มสํารวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นท่ีศึกษา 3-33 
3-20 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ 3-37 
3-21 ตัวอย่างแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการในรัศมี 3 กม. 3-39 
3-22 ตัวอย่างรายละเอียดขอบเขตการปกครอง 3-41 
3-23 ตัวอย่างตําแหน่งพืน้ท่ีสําคญัในชุมชนท่ีศกึษา 3-42 
3-24 ตัวอย่างตําแหน่งสํารวจความคิดเหน็ของประชากรตัวอย่างในการรับฟงัความคิดเหน็รัศมี 0.5 กม. 3-46 
3-25 ตัวอย่างตําแหน่งสํารวจความคิดเหน็ของประชากรตัวอย่างในการรับฟงัความคิดเหน็รัศมี 3 กม. 3-47 
3-26 ตัวอย่างตําแหน่งท่ีตัง้โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบริเวณใกลเ้คยีงพื้นท่ีโครงการ 3-49 
3-27  ตัวอย่างภาพถ่ายแสดงทัศนียภาพของบริเวณท่ีตั้งโครงการและพื้นท่ีศกึษา 3-50 
3-28 ตัวอย่างแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและสถานท่ีสาํคัญใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 3-51 
3-29 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งสถานท่ีสําคัญบริเวณใกล้เคียงพืน้ท่ีโครงการ 3-54 
3-30 ตัวอย่างแสดงประสิทธิภาพของพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดิน 3-55 
3-31 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งพื้นท่ีประเมินผลกระทบและทิศทางการไหลของน้ําในแต่ละช่วงปี 3-63 
3-32 ตัวอย่างแบบจาํลองตําแหน่งประเมินทัศนยีภาพของโครงการ 3-68 
3-33 ตัวอย่างตําแหน่งปลูกต้นไม้เสริมเพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นทัศนียภาพของโครงการ 3-69 



หน้า จ 

สารบัญรูป (ต่อ) 

รูปท่ี  หน้า 

3-34 ตัวอย่างขอบเขตการทําเหมอืงและพื้นท่ีรองรับกจิกรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง และแสดงแนวปักเสาเหล็ก 3-90 
หรือคอนกรีตหรือวัสดุอื่นๆ ตามเหมาะสม บริเวณพื้นท่ีไม่ทําเหมอืง  

3-35 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งติดป้ายต่างๆ ของโครงการ 3-91 
3-36 ตัวอย่างผังแสดงโครงสร้าง บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 3-92 
3-37 ตัวอย่างเปรียบเทียบตาํแหน่งตรวจวัดคณุภาพส่ิงแวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่ 3-96 

กับตาํแหนง่ตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ  
3-38 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระยะดําเนินการ 3-97 
3-39 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งดําเนนิการฟื้นฟใูนแต่ละช่วงปีท่ี 1-3 3-102 
3-40 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งดําเนนิการฟื้นฟใูนแต่ละช่วงปีท่ี 4-6 3-103 
3-41 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งดําเนนิการฟื้นฟใูนแต่ละช่วงปีท่ี 7-10 3-104 
3-42 ตัวอย่างแสดงสภาพพื้นท่ีฟื้นฟูปีสุดท้ายของการทําเหมือง 3-105 
4-1 ตัวอย่างตําแหน่งท่ีตัง้โครงการและขอบเขตการศึกษา 4-2 
4-2 ตัวอย่างพื้นท่ีกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคยีง 4-3 
4-3 ตัวอย่างแสดงลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการ 4-6 
4-4 ตัวอย่างแสดงโครงข่ายคมนาคมและเส้นทางขนสง่แร่ 4-7 
4-5 ตัวอย่างแสดงลักษณะทางธรณีวิทยาท่ัวไปบริเวณพืน้ท่ีโครงการและใกล้เคียง 4-8 
4-15 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ 4-30 
4-16 ตัวอย่างแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการในรัศมี 3 กโิลเมตร 4-32 
4-17 ตัวอย่างรายละเอียดขอบเขตการปกครอง 4-35 
4-18 ตัวอย่างตําแหน่งพืน้ท่ีสําคญัในชุมชนท่ีศกึษา 4-36 
4-19 ตัวอย่างตําแหน่งสํารวจความคิดเหน็ของประชากรตัวอย่างในการรับฟังความคดิเหน็ 4-39 

รัศมี 0.5 กม.  
4-20 ตัวอย่างตําแหน่งสํารวจความคิดเหน็ของประชากรตัวอย่างในการรับฟังความคดิเหน็ 4-40 

รัศมี 1 กม.  
4-21 ตัวอย่างตําแหน่งท่ีตัง้โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบริเวณใกลเ้คยีงพื้นท่ีโครงการ 4-42 
4-22 ตัวอย่างแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและสถานท่ีสาํคัญใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 4-45 
4-23 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งสถานท่ีสําคัญบริเวณใกล้เคียงพืน้ท่ีโครงการ 4-48 
4-24 ตัวอย่างแสดงประสิทธิภาพของพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดิน 4-49 
4-25 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งพื้นท่ีประเมินผลกระทบและทิศทางการไหลของน้ําในแต่ละช่วงปี 4-53 
4-26 ตัวอย่างแสดงพื้นท่ีประเมินด้านอุทกวิทยานํ้าผวิดนิบริเวณพื้นท่ีโครงการ 4-54 
4-27 ตัวอย่างแบบจาํลองตําแหน่งประเมินทัศนยีภาพของโครงการ 4-59 
4-28 ตัวอย่างขอบเขตการทําเหมอืงและพื้นท่ีรองรับกจิกรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง และแสดงแนวปักเสาเหล็ก 4-74 

หรือคอนกรีตหรือวัสดุอื่นๆ ตามเหมาะสม บริเวณพื้นท่ีไม่ทําเหมอืง  
4-29 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งติดป้ายต่างๆ ของโครงการ 4-75 
4-30 ตัวอย่างผังแสดงโครงสร้าง บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 4-76 
4-31 ตัวอย่างเปรียบเทียบตาํแหน่งตรวจวัดคณุภาพส่ิงแวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่กับตาํแหนง่ 4-79 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
4-32 ตาํแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 4-81 
4-33 ตัวอย่างแสดงสภาพพื้นท่ีฟื้นฟูปีสุดท้ายของการทําเหมือง 4-86 



หน้า ฉ 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

2-1  เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบในการจดัทํารายงาน EIA และ IEE จําแนกตามลักษณะพื้นท่ี 2-11 
หรือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  

2-2  เปรียบเทียบกรณีแบบรายงานการประชุมประชาคมตามคู่มือ กพร.  2-19 
และกรณีท่ีพบโดยท่ัวไปในปัจจุบนั  

3-1  ตัวอย่างตารางผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 3-19 
3-2  ตัวอย่างผลการตรวจวัดระดบัเสียงบริเวณพื้นท่ีศกึษา 3-20 
3-3  ตัวอย่างผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนท่ีเกิดจากการระเบิดหน้าเหมือง 3-20 
3-4  ตัวอย่างผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้าํผิวดินบริเวณพื้นท่ีศกึษา 3-24 
3-5  ตัวอย่างคุณลกัษณะบ่อบาดาลบริเวณพื้นท่ีศึกษา 3-26 
3-6  ตัวอย่างผลการวิเคราะหค์ุณสมบัติของดิน 3-27 
3-7  ตัวอย่างผลการวิเคราะหโ์ลหะหนักในดินและตะกอนดินท้องน้ํา 3-27 
3-8   ตัวอย่างจํานวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม จําแนกตามอนัดับ วงศ์ สกุล และชนิดท่ีสํารวจพบ 3-35 

ทางตรงภายในพื้นท่ีโครงการ  
3-9  ตัวอย่างจํานวนชนิดของสัตว์ป่าท่ีพบภายในพื้นท่ีโครงการแต่ละช้ันตามระดบัความชุกชุม 3-35 
3-10  ตัวอย่างจํานวนชนิดสัตว์ป่าท่ีพบภายในพืน้ท่ีโครงการจาํแนกสถานภาพปัจจุบันตามกฎหมาย 3-35 
3-11  ตัวอย่างเกณฑใ์นการพจิารณาสภาพการจราจร 3-36 
3-12  ตัวอย่างแสดงการจาํแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรัศมี 1 และ 3 กม. จากพืน้ท่ีโครงการ 3-38 
3-13  ตัวอย่างการสาํรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมรอบพื้นท่ีศกึษา 3-45 
3-14  ตัวอย่างการสมัภาษณ์ผู้นําชุมชนในบริเวณพื้นท่ีศกึษา 3-45 
3-15  สถิติผู้ป่วยนอกตามกลุม่สาเหต ุ(21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 3-48 
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บทที่    บทนํา 
 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่เป็นประเภทกิจการลําดับท่ี 1 ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 กําหนดให้รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในข้ันตอนการขอประทานบัตร โดยในรายละเอียดได้เพิ่มเติมให้โครงการเหมือง
แร่ท่ีมีระดับผลกระทบต่ําจัดทําเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ซ่ึงหมายถึงโครงการที่ไม่ใช้
วัตถุระเบิด ไม่อยู่ในชนิดแร่ท่ีประกาศฯ กําหนดไว้ และไม่อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงอยู่ห่างจากโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี โดยแนวทางการจัดทํารายงานท่ีกําหนดแนบท้าย
ประกาศฯ เป็นกรอบแนวทางรวมสําหรับทุกประเภทโครงการท่ีต้องจัดทํารายงาน EIA และ IEE อาจจะทํา
ให้มาตรฐานการจัดทํารายงานฯ ของบริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเป็น
โครงการเหมืองแร่ชนิดเดียวกันหรือในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน ทําให้บางกรณีต้องจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมหลายคร้ัง 
ส่งผลให้การพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เป็นไปอย่างล่าช้า และจากการจัดทํารายงานฯ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา
นับจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มีผลบังคับใช้ รายงาน EIA 
ท่ีผ่านการเห็นชอบมีเป็นจํานวนมาก ประเด็นข้อมูลท่ีสอบถามเพิ่มเติม รูปแบบของผลกระทบ และการ
นําเสนอมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมจะมีลักษณะท่ีเหมือนๆ กัน หากมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนํามา
ปรับปรุงกรอบแนวทางการจัดทํารายงานฯ ตามแต่ละชนิดแร่ และประสานกับหน่วยงานผู้พิจารณารายงานฯ 
แก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน จะสามารถทําให้รายงานฯ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบได้ภายใน
ระยะเวลารวดเร็วหรืออยู่ในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว้ไม่เกิน 75-105 วัน สํานักบริหารสิ่งแวดล้อม 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงจัดให้มีโครงการจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานด้าน
สิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการเหมืองแร่ 

ในการนี้ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเป็นท่ีปรึกษาโครงการดังกล่าว  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพื่อจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2.2 เพื่อเป็นกรอบแนวทางมาตรฐานในการจัดทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อม สําหรับบริษัท 
ท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และใช้ประกอบการพิจารณาของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําและพิจารณารายงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ในการวางแผนพัฒนาโครงการ ตลอดจนสามารถนําผลการศึกษาไป
ประยุกต์เป็นคู่มือสําหรับประเภทแร่อื่นๆ 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.3.1 รวบรวมเอกสารแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีประกาศบังคับใช้ ตลอดจนเอกสารประกอบท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานดังกล่าว นาํมา
ประมวลผลข้อมูล 

1.3.2 รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเหมือง
แร่หินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงการเหมืองแร่ที่ไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการทําเหมือง
และรายงานผลกระทบสิ ่งแวดล้อมเบื ้องต้น (IEE) ตลอดจนประเด็นข้อสอบถามเพิ ่มเติมและเงื ่อนไข
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรายงานที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ให้ความเห็นชอบ นํามาประมวลผลข้อมูล 

1.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 พร้อมนํามาประมวลผลจัดทํา
ร่างคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และร่างคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น โดยในร่าง
คู่มือทั้ง 2 ฉบับ ต้องแสดงรายละเอียดและกรณีตัวอย่างของการศึกษาในหัวข้อที่สําคัญในแต่ละบทให้เห็น
อย่างชัดเจน 

1.3.4 ดําเนินการจัดประชุมร่างคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานท้ัง 2 ฉบับ เพื่อให้หน่วยงานและ
ภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็น โดยจะต้องจัดการประชุม 2 ครั้ง ซึ่งผู ้รับจ้างจะต้องจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุมให้ผู้เข้าร่วมการประชุม และสรุปผลการประชุมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3.5 จัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรม เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และคู ่มือแนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ฉบับสมบูรณ์ โดยปรับปรุงรายละเอียดตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมให้เหมาะสม
ย่ิงข้ึน 
 

1.4 ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ระยะเวลาการดําเนินงานท้ังส้ิน 120 วัน 
 

1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

เพื่อเป็นคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องยอมรับใช้ร่วมกันในประเภทและชนิดแร่ ดังนี้ 

1.5.1 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่ีต้องจัดทํารายงาน EIA 
1.5.2 โครงการเหมืองแร่ท่ีต้องจัดทําเป็นรายงาน IEE 



บทท่ี 2
ที่มาและปัญหาการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่    ที่มาและปัญหาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 

2.1 ความหมายและท่ีมาของการจัดทํารายงาน  EIA และ IEE 

1) ประวัติของการทํารายงาน EIA และ IEE ของประเทศไทย 
การศึกษาและจัดทํารายงาน EIA จัดให้มีคร้ังแรกเมื่อมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2518 โดยในปี พ.ศ.2524 มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และการพลังงานกําหนดประเภทและขนาดของโครงการท่ีต้องจัดทํารายงาน EIA ขณะนัน้มจีาํนวน 10 ประเภท 
ต่อมาภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ออกประกาศกระทรวง
ให้มีโครงการหรือกิจการ จํานวน 22 ประเภท ท่ีต้องจัดทํารายงาน EIA และเพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันท่ี 16 
มิถุนายน 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 30 ธันวาคม 2552 กําหนดให้มีโครงการหรือกิจการท่ีจัดทํา
รายงาน EIA จํานวน 34 ประเภท 

2) ความหมายและที่มาของการจัดทํารายงาน EIA และ IEE 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท้ังใน
ทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการท้ังในระยะก่อสร้าง (เตรียมการ) และระยะเปิดดําเนิน
โครงการหรือกิจการ เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารหรือรายงานท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เรียกว่า 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงาน EIA (Environmental Impact Assessment : 
EIA) หรือรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (รายงาน IEE : Initial Environmental Examination) 
ท่ีมาของการจัดทํารายงาน EIA และ IEE ปัจจุบันเกิดข้ึนภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535  

 

มาตรา 46 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้รัฐมนตรี1 โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ2 มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซ่ึง
ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา 47 
มาตรา 48 และมาตรา 49 

 
 
 

                                          
1
 รัฐมนตรี ตามมาตรา 46 หมายถึง รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

2
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติประกาศตามที่ปรากฏในมาตรา 46 และในพระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.2535 โดยประธานกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ คือ นายกรัฐมนตรี 
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2.2 กระบวนการพิจารณารายงาน 

2.2.1 ผู้พิจารณารายงาน 

รายงาน EIA เมื่อจัดทําแล้วจะต้องส่งมาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามท่ีกําหนดไว้ใน มาตรา 48 และ สผ. จะตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และเสนอ
ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการ (เรียกย่อว่า คชก.) ท้ังนี้ คชก. จะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (เรียกย่อว่า กก.วล.) โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ  

คชก. ท่ีได้รับแต่งตั้งจะแบ่งตามลักษณะกลุ่มงานหรือประเภทโครงการ เช่น คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือ
แต่งแร่ คณะกรรมการผู้ชํานาญพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน เป็นต้น 

คําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ท่ี 16/2554 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2554 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และ
อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจาณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว และเพื่อให้การพิจารณารายงานการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 และ 48 วรรคห้า แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ .2535 ประกาศคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 2/2554 เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติจึงมีคําส่ังดังนี้ (ภาคผนวก ก) 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้าน
เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

(1) เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน เป็นประธานกรรมการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(2) เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสําหรับ เป็นกรรมการ 
 โครงการหรือกิจการท่ีจะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ 
   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  เป็นกรรมการ 

(3.1) นายฐิติศักดิ์  บุญปราโมทย์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ 
(3.2) นายปกรณ์ สุวานิช 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรแร่ 
(3.3) นายวรวุฒิ  ตันติวนิช 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีวิทยา 
(3.4) นายจักรพันธ์  สุทธิรัตน์ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
(3.5) นายวิเชียร กีรตินิจกาล 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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(3.6) นายอําพัน  กิจงาม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม 
(3.7) นางนิศานาท สถิรกุล 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(3.8) นางสาวธีชัช บุญญะการกุล 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและอนามัย 
(3.9) นางเสาวคนธ์ สุดสวาท 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(4) เจ้าหน้าท่ีสํานักงานนโยบายและแผน เป็นเลขานุการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(5) เจ้าหน้าท่ีสํานักงานนโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จํานวนสองคน 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเหน็ชอบกบั
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท้ังในส่วนท่ีเป็นโครงการหรือกิจการของภาคเอกชน 
โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชนท่ีออกตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  
นับแต่วันท่ีได้รับรายงานจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
2.2.2 ข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณารายงาน  

ข้ันตอนหรือกระบวนการพิจารณารายงาน EIA และ IEE ถูกกําหนดไว้ในมาตรา 49-50 แห่ง 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยจําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 : โครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชน และต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี (คร.ม.) 
โครงการกลุ่มนี้จะต้องจัดทํารายงาน EIA และ IEE ตั้งแต่ข้ันศึกษาความเหมาะสม

ของโครงการ3 (Feasibility Study : FS) แล้วนําเสนอ กก.วล. โดย สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการของ กก.วล. 
โครงการกลุ่มนี้ไม่กําหนดระยะเวลาการพิจารณารายงาน EIA และ IEE (รูปท่ี 2-1) โดยจะต้องเสนอ 
TOR4 (Term of Reference) ต่อ สผ. 

กลุ่มท่ี 2 : โครงการของเอกชน และโครงการท่ีไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจาก ครม. (โครงการ
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกับเอกชน) 
โครงการประเภทนี้จะกําหนดระยะเวลาการพิจารณา โดยข้ันตอนดังรูปท่ี 2-2 ท้ังนี้ 

เมื่อรายงานส่ง สผ . แล้ว 15 วันแรกจะถูกตรวจสอบองค์ประกอบของรายงาน จากนั้นอีก 15 วัน  
จะพิจารณาเสนอความเห็นให้กับ คชก. และ คชก. ต้องพิจารณาภายใน 45 วัน หาก คชก. ไม่ให้ความ
เห็นชอบจะต้องจัดส่งรายงานเข้ามาใหม่ (ฉบับเพิ่มเติมหรือแก้ไขท้ังฉบับ) และเมื่อส่งมาที่ สผ. แล้ว คชก. 
ต้องพิจารณาภายใน 30 วัน หาก คชก. ให้ความเห็นชอบ สผ. จะแจ้งให้เจ้าของโครงการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบ หาก คชก. ลงมติไม่เห็นชอบแล้วให้เร่ิมต้นกระบวนการพิจารณาใหม่ 

                                          
3 งานศึกษาความเหมาะสมหรือเรียกว่า Feasibility Study เป็นการศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปของโครงการ โดยพิจารณาความเป็นไปไดด้้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ 

และส่ิงแวดล้อม 
4 ขอบเขตการศึกษา หรอื TOR กําหนดโดยผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ 
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รัฐ รัฐวิสาหกิจ เสนอ TOR ต่อ สผ. 
เพื่อใหค้วามเห็น 

จัดทํารายงานตั้งแต่ข้ันศกึษาความเหมาะสมของโครงการ 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ 

สผ. สรุปความเหน็ของคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

เสนอความเหน็ 

ครม. 

ใหค้วามเห็นชอบ 

บุคคล/สถาบัน/ผู้เช่ียวชาญ 
เสนอความเหน็ 

รูปท่ี 2-1 ข้ันตอนการพิจารณารายงาน EIA และ IEE สําหรับโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
โครงการร่วมกับเอกชนซ่ึงต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม. 

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2553 
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รูปท่ี 2-2 ข้ันตอนการพิจารณารายงาน EIA และ IEE สําหรับโครงการท่ีต้องได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการ และโครงการท่ีไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ครม. 

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 

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2553 
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2.2.3 ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน EIA และ IEE ปัจจุบัน 

ผู้มีสิทธิจัดทํารายงาน EIA และ IEE ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย (ปัจจุบัน สผ. ได้รับมอบหมายจาก กก.วล.) ปัจจุบันมีจํานวนท้ังสิ้น 62 ราย 
ประกอบด้วย นิติบุคคล (บริษัทจํากัด) จํานวน 55 ราย สถาบันวิจัย จํานวน 1 ราย และสถาบันการศึกษา
จํานวน 6 ราย (www.onep.go.th/eia, ตุลาคม 2554) โดยมีอายุใบอนุญาต 1 ถึง 3 ปี ท้ังนี้ ใบอนุญาต
จะมีท้ังประเภทที่ไม่กําหนดเงื่อนไขและกําหนดเงื่อนไข หมายถึง มีสิทธ์ิจัดทํารายงาน EIA ได้ทุกประเภท  
แต่หากกําหนดเงื่อนไขจะข้ึนอยู่กับข้อความเงื่อนไขในแต่ละใบอนุญาต 

 

2.3 การทําเหมืองแร่ 

2.3.1 การทําเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีต้องทํารายงาน EIA 

เหมืองหินอุตสาหกรรมท่ีมีการดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ การทําเหมืองจะต้องดําเนินการในแหล่ง
หินอุตสาหกรรม ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือพื้นท่ีท่ีมีลักษณะทางธรณีวิทยาเหมาะสม
ต่อการพัฒนาเท่านั้น 

1) วิธีการทําเหมืองหิน 
การทําเหมืองหินอุตสาหกรรมปัจจุบันใช้วิธีเหมืองหาบ โดยใช้แรงคน เคร่ืองขุดหรือการ

ระเบิด ขุดหรือเปิดทําเหมืองให้เป็นบ่อ หรือข้ันบันได 

2) กรรมวิธีในการทําเหมืองหิน 
(1) การเตรียมพื้นท่ี 

งานท่ีต้องกระทําในข้ันตอน ได้แก่ การตัดถางต้นไม้บริเวณท่ีกําหนดเป็นหน้าเหมือง 
การทําถนนเพื่อใช้เป็นทางขนส่งแร่ การจัดเตรียมพื้นท่ีสําหรับเก็บกองเปลือกดินเศษหิน การจัดสร้างราง
ระบายน้ํา และคันทํานบดินรอบพื้นท่ีโครงการ หรือรอบพื้นท่ีเก็บกอง เป็นต้น 

(2) การเปิดหน้าเหมือง 
ทําการเปิดเปลือกดินบริเวณพื้นท่ีท่ีกําหนดให้เป็นหน้าเหมืองจนถึงช้ันแร่จะเร่ิมทําเหมือง

แบบข้ันบันได หน้าเหมืองจะถูกควบคุมความลาดชันโดยรวม (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา หรือไม่ให้
เกินระดับความปลอดภัยของพื้นท่ีนั้น โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบ และการรับรองจากวิศวกรเหมืองแร่
ประจําโครงการ 

(3) การระเบิด 
การผลิตหินโดยใช้วิธีการเจาะระเบิด สามารถใช้เคร่ืองเจาะแบบ Jack Hammer หรือ

เคร่ืองเจาะแบบ Crawler Drill การระเบิดโดยท่ัวไปใช้ AN-FO ส่วนผสมระหว่างปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรทกับ
น้ํามันดีเซลในอัตรา 94 : 6 โดยน้ําหนัก วิธีการอัดวัตถุระเบิดจะใส่ Primer ไว้ท่ีก้นหลุม จากนั้นจึงอัด AN-FO 
ตามปริมาณท่ีกําหนดแต่ละหลุม แล้วอัดปิดรูเจาะระเบิด พร้อมท้ังมีการต่ออนุกรมการระเบิดด้วยแก๊ปถ่วง
จังหวะเวลา โดยปริมาณวัตถุระเบิดท่ีระเบิดพร้อมกันในหนึ่งคร้ังจะต้องไม่เกินปริมาณที่คํานวณไว้สําหรับ
ควบคุมผลกระทบด้านเสียงและความส่ันสะเทือน 

(4) การลดขนาดหิน 
ก้อนแร่ท่ีไม่ได้ขนาดจะทําการย่อย โดยท่ัวไปใช้เคร่ืองเจาะกระแทก Hydraulic Breaker  

แล้วตักลําเลียงเข้าสู่โรงโม่หินต่อไป ในอดีตอาจมีการระเบิดซํ้า (Secondary Blasting) เพื่อลดขนาดของหิน 



 
 

หน้า 2-7 

(5) การโม่ บด หรือย่อยหิน 
เป็นการลดขนาดแร่ให้มีขนาดตามความต้องการท่ีจะใช้งาน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน

ดังนี้ 
 การรับหิน 
หินท่ีผ่านการลดขนาดเบื้องต้นจากหน้าเหมืองจะถูกลําเลียงเข้าสู่โรงโม่โดยรถบรรทุก

ชนิดเทท้าย ขนาดของรถบรรทุกข้ึนกับปริมาณแร่ ส่วนของปากรับแร่เป็นยุ้ง (Hopper or Surge) ควรมี
อาคารท่ีมีผนังทึบ 3 ด้านคลุม และควรมีระบบฉีดพ่นละอองน้ําเพื่อลดฝุ่นละออง เคร่ืองป้อนหินจากยุ้งเข้าสู่
เคร่ืองบดย่อยมักเป็นแผ่นเรียบ (Plate Feeder) หรือตะแกรงส่ัน (Vibrating Grizzly Feeder) ท่ีสามารถ
แยกเศษดินและเศษหินออกจากก้อนแร่ก่อนเข้าสู่เคร่ืองบดย่อย 

 การบดย่อยหิน 
เมื่อหินถูกป้อนเข้าปากโม่ เคร่ืองบดย่อยข้ันแรกจะย่อยให้หินมีขนาดเล็กลง ควบคุม

ขนาดหิน โดยขนาดของปากทางออก หินท่ีมีขนาดใหญ่กว่าช่องปากทางออกจะถูกบดซ้ําให้เล็กลง หินท่ีผ่าน
การบดข้ันต้นจะผ่านเข้าสู่ตะแกรงส่ันเพื่อคัดขนาดหินและแยกเศษดินออก ดินและเศษหินท่ีถูกคัดออก เรียกว่า 
“หินคลุก” ใช้เป็นวัสดุปรับถม หรือบดอัดผิวพื้นท่ีก่อสร้าง หินท่ีผ่านการแยกขนาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่าความ
ต้องการจะส่งไปยังเคร่ืองบดย่อยข้ันท่ีสอง เพื่อย่อยซํ้าให้มีขนาดเล็กลง หรือผ่านการย่อยคร้ังท่ีสามอีกเพื่อให้
ได้หินขนาดเล็ก เช่น หินเกล็ด หินท่ีบดย่อยแล้วจะผ่านตะแกรงส่ันคัดขนาด ลําเลียงด้วยสายพานสู่สายพาน
โปรยกอง 

ส่วนบดย่อยหินควรอยู่ในอาคารที่ปิดทึบเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และควรมี
ระบบฉีดพ่นละอองน้ําก่อนโปรยกอง ส่วนการลําเลียงจะต้องเป็นสายพานท่ีมีสิ่งปิดคลุม 

 การเก็บหินท่ีผ่านการบดย่อย 

หินเพื่อการก่อสร้างมักกองเก็บแยกขนาดหิน โดยใช้รถตักเคลื่อนย้ายกองจากปลาย
สายพานโรงโม่ หรือตักใส่รถบรรทุกเพื่อจําหน่ายโดยตรง พื้นที่ลานกองหินเป็นบริเวณที่มีฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจายมาก หากพื้นลานกองแร่ไม่ได้เทผิวคอนกรีต หรือไม่ได้ลาดยาง โดยเฉพาะโรงโม่ท่ีนําหินคลุกหรือ
หินฝุ่นมาบดอัดถมพื้นท่ีกองหิน จะมีฝุ่นฟุ้งกระจายเพิ่มข้ึนเนื่องจากกระแสลม และกิจกรรมเคลื่อนย้าย/ขนส่ง
หินก่อสร้างบนลานกองแร่ ท้ังนี้โรงโม่ บดหรือย่อยหิน ควรดําเนินการตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เร่ือง ให้โรงโม่บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 12 มกราคม 
2548 (ภาคผนวก ข) 
 

2.3.2 การทําเหมืองแร่ท่ีต้องทํารายงาน IEE 

1) วิธีการทําเหมือง 
เหมืองแร่ท่ีต้องจัดทํารายงาน IEE จะมีวิธีการทําท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับชนิดของแร่ แต่จะใช้

วิธีเหมืองหาบ โดยแรงงานคนและเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ท้ังนี้จะไม่มีการใช้วัตถุระเบิด 

2) กรรมวิธีการทําเหมือง 
กรณีตัวอย่างของแร่ดินอุตสาหกรรม แร่ทรายแก้ว แร่ดินขาว จะใช้รถขุดตัก แต่กรณีท่ีเป็น

หินประดับจะใช้เล่ือยตัดออกเป็นก้อน 

3) การแต่งแร่ 
แร่ท่ีได้บางชนิด เช่น แร่ดินขาว จะเข้าสู่โรงแต่งแร่ เพื่อลดขนาดให้มีความเหมาะสมกบัความ

ต้องการของตลาด 
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2.4 ประเภทหรือขนาดโครงการเหมืองแร่ท่ีต้องจัดทํารายงาน EIA และ IEE 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาด
โครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2552 กําหนดประเภทโครงการ
เหมืองแร่ต้องจัดทํารายงาน EIA หรือ IEE ดังนี้ (ภาคผนวก ค) 

1) โครงการเหมืองแร่ท่ีต้องทํารายงาน EIA 
(1) เหมอืงแร่ถา่นหิน 
(2) เหมอืงแร่โพแทช 
(3) เหมอืงแร่เกลือหิน 
(4) เหมอืงแร่หินปูนเพือ่อุตสาหกรรมปูนซิเมนต ์
(5) เหมอืงแร่โลหะทุกชนิด 
(6) โครงการเหมืองแร่ใตด้ิน 
(7) โครงการเหมืองแร่ทุกชนิดท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีดังตอ่ไปนี้ 

- พื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ําช้ัน 1 ตามมติ ครม. 
- ทะเล 
- ป่าอนุรักษ์เพิม่เตมิตามมติ ครม. 
- พื้นท่ีชุ่มน้ําท่ีมคีวามสําคัญระหวา่งประเทศ 
- พื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ แหล่งมรดกโลกท่ีข้ึนบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ในระยะทาง 2 กิโลเมตร (กม.) 

(8) โครงการเหมืองแร่ท่ีมีการใช้วัตถุระเบิด 

2) โครงการเหมืองแร่ท่ีต้องทํารายงาน IEE 
โครงการเหมืองแร่ท่ีมิได้ใช้วัตถุระเบิด เช่น 
(1) เหมอืงแร่บอลเคลย์ 
(2) เหมอืงแร่ดินขาว 
(3) เหมอืงดิน 
(4) เหมอืงหินอ่อน 

แต่ท้ังนี้พื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตทําเหมืองจะต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีข้อ (7) ของโครงการเหมืองแร่ท่ีต้องทํา
รายงาน EIA 

 

2.5 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม 

แร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ประประเทศในด้านการเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ซ่ึงชนิดของแร่หินอุตสาหกรรมตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 กําหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรมและดินหรือทรายเป็นดิน
อุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม ลงวันท่ี 12 กันยายน 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124 
ตอนท่ี 66 ก วันท่ี 11 ตุลาคม 2550 (ภาคผนวก ง) 
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กําหนดให้หินดังต่อไปนี้ ท่ีสามารถทําเป็นแผ่นหรือรูปทรงอื่นใด เพื่อการประดับหรือตกแต่งได้ 
เป็นหินประดับ 

1) หินกรวดมน (Conglomerate) 
2) หินกรวดเหล่ียม (Breccia) 
3) หินแกรนิต (Granite) 
4) หินชนวน (Slate) 
5) หินทราเวอร์ทีน (Travertine) 
6) หินทราย (Sandstone) 
7) หินนาคกระสวย (Serpentinite) 
8) หินไนส์ (Gneiss) 
9) หินบะซอลต์ (Basalt) 
10) หินปูน (Limestone) 

โดยให้หินชนิดตามข้อ 1) ถึง 10) ซ่ึงมีคุณภาพไม่เหมาะสมท่ีจะทําเป็นหินประดับให้นํามา
เป็นหินอุตสาหกรรม 

แร่หินอุตสาหกรรมท่ีมีการประกาศเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม และมีการออกใบอนุญาตประทานบัตร
เหมืองแร่ท่ีสําคัญและมีการเปิดการทําเหมืองอยู่เป็นจํานวนมากในปัจจุบันมีดังนี้  

1) หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
2) หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต  
3) หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ 
 

2.6 องค์ประกอบของรายงาน EIA และ IEE 

รายงาน EIA และ IEE จะต้องประกอบด้วย รายงานฉบับหลัก และรายงานฉบับย่อ ท้ังนี้
องค์ประกอบของรายงานแต่ละฉบับตามท่ีระบุไว้ในเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2552  

ท้ังนี้ในรายงาน EIA จะต้องมีเอกสารท่ีมีองค์ประกอบตามแบบ สผ.2, สผ.3, สผ.5, สผ.6 และ
รายงาน IEE ต้องประกอบด้วย แบบ สผ.7, สผ.8 และ สผ.9 (รายละเอียดภาคผนวก ค) สาระท่ีสําคัญของ
รายงานมีดังนี้  

 บทนํา : กล่าวถึงท่ีมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินโครงการ 
วัตถุประสงค์การจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา 

 ท่ีตั้งโครงการ : โดยมีภาพและแผนท่ีท่ีตั้งโครงการ รวมท้ังแผนท่ีแสดงองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบจากโครงการ มาตราส่วน 1:50,000 หรือมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 

 รายละเอียดโครงการ : ให้มีรายละเอียดท่ีสามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน ได้แก่ ประเภท 
ขนาดท่ีตั้งโครงการ วิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมประกอบของโครงการ เป็นต้น ตลอดจนแผนผัง
การใช้ท่ีดินของโครงการโดยแสดงทิศและมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 
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 สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน : ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเป็นชนิดท่ีฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพื้นท่ีโครงการพร้อมแสดง
แผนท่ีสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบโครงการตลอดจนบริเวณท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

 ทางเลือกในการดําเนินโครงการ ในรายงานฯ จะต้องเสนอทางเลือกซ่ึงอาจเป็นท้ังทางเลือก
ท่ีตั้งโครงการหรือวิธีการดําเนินโครงการ โดยทางเลือกท่ีเสนอทุกทางเลือกจะต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีเหตุผลว่าบรรลุเป้าหมายและความจําเป็นในการมีโครงการหรือไม่มี
โครงการอย่างไร มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะต้องระบุ
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะดําเนินโครงการ พร้อมแสดงเหตุผลและความจําเป็นประกอบ 

 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ ท้ังท่ี
เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 
พร้อมท้ังแยกประเภททรัพยากรเป็นชนิดท่ีสามารถฟื้นฟูได้และฟื้นฟูไม่ได้ รวมท้ังให้ประเมิน 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย ให้อธิบายรายละเอียดในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และในกรณีท่ีความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอแผนการชดเชยความ
เสียหายดังกล่าวด้วย 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้เสนอมาตรการและแผนการดําเนินการใน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทางวิชาการและทางปฏิบัติ ซ่ึงจะเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการด้วย 

 ตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว 

 ท้ังนี้ จะต้องดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

2.7 การเขียนรายงาน EIA และ IEE 

การศึกษาและจัดทํารายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
และรายงาน IEE โครงการเหมืองแร่ มีลักษณะของข้อมูลท่ีต้องใช้และสํารวจท่ีไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ
ท่ีตั้งของโครงการเป็นสําคัญ จึงสรุปให้เห็นถึงความจําเป็นของเอกสารท่ีต้องใช้เพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
ดังตารางท่ี 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบในการจดัทํารายงาน EIA และ IEE จําแนกตามลักษณะพื้นท่ีหรือ
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

ลักษณะพื้นที่/กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ที่ดินส่วนบุคคล ที่ดินของรัฐ เอกสารที่ต้องใช้ 

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่ราชพัสดุ สปก.1/ ป่าไม้ นิคมฯ อ.อ.ป.2/ 

1. รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่       

2. แผนผังโครงการทําเหมือง       

3. รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน        

4. รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล       

5. รายงานสํารวจด้านโบราณคดี และเอกสารยืนยันความเห็น
ของสํานักศิลปากรท้องที่ 

      

6. คําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ (ป.ส.21) และรายงานการตรวจสอบสภาพ
ป่าที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.22)  

      

7. หนังสือรับรองสภาพส่ิงแวดล้อม (กรณีทําเหมืองอยู่แล้ว)       

8. หนังสือรับรองพื้นที่แหล่งแร่ (กรณีลุ่มนํ้าช้ัน 2)       

9. รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด       

10. หนังสือการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อการขอออกประทานบัตร  
ในเขตนิคมสร้างตนเอง 

      

11. หนังสือบันทึกข้อตกลงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อ
การทําเหมืองแร่ 

      

12. หนังสือการให้ความเห็นของธนารักษ์จังหวัด       
ที่มา :  กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา, 2555 
หมายเหตุ :  1/ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
           2/ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

2.8 สถิติการพิจารณารายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพือ่อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ท่ีได้รับการเห็นชอบแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553-กรกฎาคม 2554 

จากการรวบรวมรายงานข้อมูลการพิจารณารายงาน EIA โครงการเหมืองแร่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
2553 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 มีจํานวนโครงการท่ีผ่านเข้าพิจารณารายงาน โดยคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจาณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ จํานวน 
47 โครงการ รายละเอียดเสนอไว้ในภาคผนวก จ โดยหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างหลัก 
ประกอบด้วย หินปูนและหินบะซอลต์ 
 

2.9 สถิติการพิจารณารายงาน IEE โครงการเหมืองแร่ท่ีได้รับการเห็นชอบแล้วตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2553-เดือนกรกฎาคม 2554 

จากการรวบรวมรายงานข้อมูลการพิจารณารายงาน IEE โครงการเหมืองแร่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
2553 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 มีจํานวนโครงการท่ีผ่านเข้าพิจารณารายงาน โดยคณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจาณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ จํานวน 
20 โครงการ รายละเอียดเสนอไว้ในภาคผนวก จ  
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2.10 สรุปประเด็นปัญหาการพิจารณารายงาน EIA และ IEE 

เพื่อให้การจัดเตรียมคู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน EIA และ IEE สอดคล้องกับประเด็นการ
พิจารณาของ คชก. และมีองค์ประกอบครบถ้วน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 โครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทํารายงาน EIA และ IEE ท่ีปรึกษาจึง
รวบรวมข้อมูลหลักดังนี้ 

1) การพิจารณา EIA และ IEE ของ คชก. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2554 

2) ผลการประชุมของ กพร. และผู้เช่ียวชาญ เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 เร่ือง รายงาน
ธรณีวิทยาแหล่งแร่ และแผนผังโครงการทําเหมือง 

3) การตรวจสอบเอกสารประกอบรายงาน EIA และ IEE ของท่ีปรึกษา 
4) ข้อคิดเห็นจากการจัดประชุมโดยท่ีปรึกษา 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 วันท่ี 15 ธันวาคม 2554 

และคร้ังท่ี 2 วันท่ี 13 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมช้ัน 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
โดยมีการประชุมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ีกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ส่วนกลางและภูมิภาค ผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หิน และบริษัทท่ีปรึกษา 
รายละเอียดการจัดประชุมคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ดังภาคผนวก ฉ 

 

2.10.1 การพิจารณา EIA และ IEE ของ คชก. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2554 

คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และ
อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ จําแนกตามบทดังนี้ 

บทท่ี 1 : บทนํา 

1. แสดงหนังสือแจ้งความเห็นของสํานักศิลปากรท้องท่ี 
2. ข้อมูลเหตุผลความจําเป็นในการทําเหมืองของโครงการ การประเมินความคุ้มค่า

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม การประเมินผลดี ผลเสียของโครงการใน
ภาพรวมของพื้นท่ีจังหวัด และพื้นท่ีใกล้เคียง เปรียบเทียบกับมูลค่าสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถประเมินได้สูญเสียไป
กรณีพื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ําช้ันท่ี 1A หรือ 1B 

บทท่ี 2 : รายละเอียดโครงการ 

ประเด็นข้อมูลรายละเอียดโครงการท่ีต้องจัดให้มีความสมบูรณ์หรือถูกซักถามจาก คชก. 
มี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านความชัดเจนของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ด้านธรณีวิทยาแหล่งแร่ และด้านแผนผัง
โครงการทําเหมือง 

1. ด้านธรณีวิทยาแหล่งแร่ 
1.1 ตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกันของข้อมูลธรณีวิทยา ในส่วน

ลักษณะรอยเล่ือนการวางตัวของช้ันหินปูนบริเวณพื้นท่ีโครงการ เอกสารภาคผนวกรายงานธรณีวทิยาแหลง่แร่ 
รวมท้ังแผนท่ีภูมิประเทศแสดงท่ีตั้งโครงการ 
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1.2 ให้อ้างอิงข้อมูลตามหลักวิชาการในพื้นท่ีโครงการ เพื่อยืนยันลักษณะ
ธรณีวิทยาแหล่งแร่ในพื้นท่ีโครงการว่าเป็นแหล่งแร่หินปูนท่ีมีความเหมาะสมกับการดําเนินโครงการ และเสนอ
แนวทางการดําเนินการกรณีท่ีขุดเจาะสํารวจแล้วพบว่าเป็นหินภูเขาไฟ 

1.3 ปรับปรุงรูปการกําหนดสีแทนสัญลักษณ์ประเภทของหินให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและเป็นท่ีเข้าใจโดยท่ัวไป โดยอ้างอิงจากกรมทรัพยากรธรณี ท่ีกําหนดเกณฑ์การให้สี และประเภท
ของหินต่างๆ และใช้เกณฑ์ของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 

1.4 แสดงรายละเอียดธรณีวิทยา ภาพตัดขวาง และลําดับช้ันหินให้ถูกต้อง 
1.5 ด้านธรณีวิทยาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดินในหินคลุกท่ีจําหน่ายให้แก่ผู้ซ้ือ

โดยท่ัวไป เพื่อนําไปใช้ประโยชน์นอกพื้นท่ีโครงการ และเสนอมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากดินในพื้นท่ีโครงการมีการปนเป้ือนของโลหะหนักอยู่ในปริมาณเกินค่ามาตรฐานท่ีกําหนด 

2. ด้านแผนผังการทําเหมือง 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของแผนผังการทําเหมืองของโครงการในแต่ละช่วง

อายุประทานบัตร  
2.2 นําเสนอแผนผังการทําเหมืองของโครงการท่ีได้รับการตรวจสอบและลงนาม

รับรองความถูกต้องโดยวิศวกรเหมืองแร่ และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องท่ี 

3. ลักษณะกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
3.1 ตรวจสอบและแก้ไขการนําเสนอข้อมูลเลขท่ีแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินในพื้นท่ี

โครงการ และสําเนากรรมสิทธ์ิท่ีดินให้สอดคล้องกัน 
3.2 แสดงตําแหน่งพื้นท่ี ภบท.5 (ภาษีบํารุงท้องท่ี โดยเป็นหลักฐานการเสียภาษี

ท่ีดิน แต่ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธ์ิท่ีดิน ออกโดยท่ีว่าการอําเภอและองค์การบริหารส่วนตําบลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) บริเวณพื้นท่ีโครงการ (กรณีพื้นท่ีโครงการอยู่ในเขตท่ีดินของรัฐ) ตรวจสอบและยืนยัน
ความจําเป็นในการดําเนินการในบริเวณดังกล่าว พร้อมท้ังเพิ่มมาตรการการดําเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายด้านป่าไม้ เป็นต้น 

บทท่ี 3 : ทรัพยากรสิง่แวดล้อมปัจจุบัน 

ประเด็นรายละเอียดข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบันจะมีข้อแตกต่างกันข้ึนอยู่กับ
สภาพส่ิงแวดล้อมของท่ีตั้งโครงการ จากการรวบรวมข้อมูลการพิจารณารายงาน EIA และ IEE สามารถจัด
กลุ่มประเด็นตามหัวข้อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบันดังนี้ 

1. คุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน 
1.1 คุณภาพอากาศ ระบุท่ีมาของข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศให้ชัดเจน และพิจารณาเพ่ิมเติมการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในสภาพปัจจุบันของโรงโม่หินของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้วย 

1.2 แสดงเหตุผลความจําเป็นและความเหมาะสมทางวิชาการของการใช้ข้อมูล
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน ในปี พ.ศ.2546-2547 เป็นข้อมูลพื้นฐานของ
โครงการ (มิได้ใช้ข้อมูลปัจจุบันขณะดําเนินการศึกษา)  

1.3 ข้อมูลร้องเรียนจากการระเบิดและย่อยหิน ตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายท่ีดินกระทรวงมหาดไทย ในช่วงท่ีผ่านมา เนื่องจากพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีท่ีผ่านการระเบิดและย่อย
หินมาก่อนพร้อมท้ังการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนดังกล่าว เพื่อนํามาประกอบในการกําหนดมาตรการต่างๆ 
ของโครงการในระยะต่อไป 
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2. คุณภาพน้ํา 
ในกรณีท่ีข้อมูลธรณีวิทยาของโครงการระบุว่ากระบวนการเกิดแร่ของโครงการ  

มีน้ําบาดาลหรือน้ําใต้ดินเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดแร่ หรือหากระบุว่าเกิดจากการแปรสภาพของหินในพื้นท่ี
โครงการ การประเมินผลกระทบต่อน้ําบาดาล จะต้องพิจารณาทบทวนการนําเสนอข้อมูลให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพน้ําบาดาลท่ีเหมาะสม 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.1 ให้เสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงพื้นท่ี

โครงการในระยะ 500 เมตร พร้อมท้ังแผนมวลชนสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับข้อคิดเห็นดังกล่าว 
3.2 เสนอรายละเอียดด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนคร้ังท่ี 1 และ 2  

ให้ตรวจสอบและแจกแจงจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รวมท้ังเรียบเรียงข้อมูลผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้นํา
ชุมชน ตัวอย่างครัวเรือนในรัศมี 500 เมตร และมากกว่า 500 เมตร ให้ชัดเจน 

3.3 ให้แสดงตําแหน่งบ้านราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงโครงการลงในแผนท่ีให้ชัดเจน 
พร้อมท้ังประเมินผลกระทบต่อกลุ่มบ้านดังกล่าว 

3.4 ให้แยกผลการสํารวจทัศนคติกลุ่มบ้านราษฎรท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ  
ในรัศมี 500 เมตร และท่ีอยู่ห่างออกไปให้ชัดเจน รวมท้ังนําเสนอข้อวิตกกังวลของชุมชน โดยนําไปกําหนด
มาตรการด้านมวลชนสัมพันธ์ต่อชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

3.5 การเสนอและการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ
จะต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทาง
สังคมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยต้องดําเนินการให้ครบถ้วน 
พร้อมท้ัง การกําหนดมาตรการต่างๆ ต้องให้สอดคล้องกับข้อห่วงกังวลของชุมชน 

3.6 รายละเอียดของเทคนิค และวิธีการศึกษาในการดําเนินการด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ เพื่อยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลท่ีได้รับจากการดําเนินการ
ดังกล่าว 

3.7 ให้ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยให้เสนอมาตรการป้องกันลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนรับฟังความคิดเห็น และนําข้อคิดเห็นท่ีได้ไปจัดทํามาตรการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.8 ในกรณีท่ีการทําประชาคมหมู่บ้าน มีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยให้เสนอ
เหตุผลและให้โครงการเสนอมาตรการท่ีสอดคล้องกับข้อกังวลของประชาชน 

4. เส้นทางขนส่งแร่ 
การนําเสนอข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางการขนส่งจากหน้าเหมืองเข้าสู่โรงโม่หิน

ของโครงการ เช่น ขนาดความกว้าง สภาพเส้นทาง เป็นต้น 

5. สาธารณสุข 
การนําเสนอข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิด้านภาวะสุขภาพของราษฎรในพื้นท่ี

ใกล้เคียงโครงการ ควรมีความสอดคล้องกัน โดยผู้ท่ีสํารวจและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
ควรเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุข และให้กําหนดมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
โครงการท้ังก่อนและระหว่างดําเนินการ ให้แก่ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ในลักษณะแผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม โดยระบุความถี่ให้ชัดเจน 
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บทท่ี 4 : การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และบทท่ี 5 : มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

เนื้อหาการพิจารณาในส่วนนี้ ท่ีปรึกษานําบทท่ี 4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และบทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาไว้รวมกัน เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เมื่อมีประเด็นในเร่ืองของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
จะถูกให้กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม จากการตรวจสอบมีประเด็นท่ีพิจารณาหลัก
ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน 

1.1 ผลกระทบในภาพรวมด้านคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือนของกลุ่ม
หมู่เหมืองและโรงโม่หิน : โดยช้ีแจงเหตุผลตามหลักวิชาการ ในการกําหนดสถานีตรวจวัด สถานีติดตาม
ตรวจสอบ และช่วงเวลาในการดําเนินการ ท่ีแสดงว่าสถานีดังกล่าวมีความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนท่ี
สามารถใช้ประเมินผลกระทบได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม ท้ังในระดับโครงการและระดับภาพรวม รวมท้ัง
เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ ท้ังในระดับโครงการและภาพรวม
ให้ชัดเจน ตลอดจนพิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องของข้อมูลรายช่ือผู้ขอประทานบัตร คําขอประทาน
บัตรและโรงโม่หิน 

1.2 คุณภาพอากาศ ท่ีมาของข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจะต้องมีความชัดเจน และพิจารณาเพิ่มเติมการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในสภาพปัจจุบันของโรงโม่หินของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้วย (ถ้ามี) 

1.3 แม้ว่าผลการตรวจวัดตามที่นําเสนอไว้ในรายงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ควรพิจารณาและระบุลักษณะของกิจกรรมโครงการและรูปแบบการใช้พื้นท่ีโดยรอบ
พื้นท่ีโครงการ ประกอบด้วย เพื่อความชัดเจนถูกต้อง และควรพิจารณาทบทวนการกําหนดจุดและความถี่ใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการหรือกิจกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ในแต่ละบริเวณด้วย  

1.4 กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หินในปัจจุบันมี
ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ดังนั้นจะต้องเสนอแผนการปรับปรุงโรงแต่งแร่/โรงโม่หินให้มีประสิทธิภาพ 

2. ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ํา 

2.1 การประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของบ่อดักตะกอนจะต้องมีความ
ชัดเจน เพื่อยืนยันว่ามาตรการการจัดการน้ําของโครงการไม่มีการระบายน้ําจากบ่อดักตะกอนออกนอกพื้นท่ี
โครงการ และหากจําเป็นต้องระบายน้ําออกนอกพื้นท่ีโครงการ จะต้องกําหนดมาตรการจัดการน้ําท่ีเหมาะสม
และสามารถปฏิบัติได้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือลดผลกระทบโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีโลหะหนักสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานและมีพื้นท่ีเกษตรกรรม แหล่งน้ํา และแหล่งน้ําบาดาลอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

2.2 การนําเสนอรายละเอียดการจัดการและการระบายน้ําบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
พร้อมท้ังเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านระบายน้ําจะต้องมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 

2.3 พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้สอดคล้องกับตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมในช่วงท่ีผ่านมา เช่น  
จุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน จุดเก็บตัวอย่างน้ําบริเวณขุมเหมือง เป็นต้น รวมท้ังเพิ่มเติมตําแหน่งการเก็บข้อมูล
พื้นฐานและการติดตามตรวจสอบให้เหมาะสมกับที่ตั้งโครงการและสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม ได้แก่ พื้นท่ี
ทําเหมืองบริเวณโรงโม่หิน บริเวณชุมชน ซ่ึงตั้งอยู่บนเส้นทางการขนส่งแร่ เป็นต้น  
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2.4 จากข้อมูลธรณีวิทยาของโครงการ กระบวนการเกิดแร่ของโครงการมีน้ํา
บาดาลหรือน้ําใต้ดินเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดแร่ ไม่ได้เกิดจากการแปรสภาพของหินบะซอลต์ในพื้นท่ีโครงการ  
แต่การนําเสนอในรายงานสรุปว่า การดําเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อน้ําบาดาล จึงให้พิจารณาทบทวน
การนําเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ําบาดาลในบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

2.5 กําหนดมาตรการให้ชัดเจน หากอนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์จากสระ
กักเก็บน้ําท่ีจะพัฒนาจากพื้นท่ีขุมเหมืองภายในพื้นท่ีโครงการ ภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง 

2.6 ให้พิจารณาทบทวนการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําบาดาลโดย
พิจารณาจากทิศทางการไหลของน้ําบาดาลประกอบด้วย 

3. ด้านทรัพยากรดินและธรณีวิทยา 

3.1 เสนอมาตรการจัดการดินภายในพื้นท่ีโครงการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของสารโลหะหนักออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นท่ีโครงการให้ชัดเจน 

3.2 ด้านธรณีวิทยา เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ดินในหินคลุกท่ีจําหน่ายแก่ผู้ซ้ือ
โดยท่ัวไป เพื่อนําไปใช้ประโยชน์นอกพื้นท่ีโครงการ และเสนอมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากดินในพื้นท่ีโครงการมีสารโลหะหนักปนเป้ือนอยู่ในบริเวณเกินค่ามาตรฐานท่ีกําหนด 

4. ด้านการใช้ท่ีดินและเกษตรกรรม 

4.1 เนื่องจากพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทางด้านการเกษตร  
จึงให้ประเมินผลกระทบโดยเปรียบเทียบการดําเนินกิจกรรมของโครงการกับการเกษตรกรรม 

4.2 มาตรการในการชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทําเหมือง  
ควรปรับปรุงเป็นมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ โดยการเช่า
ท่ีดินตามท่ีได้ตกลงกับราษฎรเป็นรายๆ ไป เพื่อเป็นค่าเสียโอกาสในส่วนของพืชผลทางการเกษตรท่ีลดต่ําลง
ซ่ึงอาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการ ในขณะเดียวกันราษฎรยังคงสามารถเก็บพืชผลทางการเกษตรจากท่ีดิน
ดังกล่าวได้ตามปกติ 

5. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 

5.1 การประเมินผลกระทบทางสังคม ทบทวนการนําเสนอข้อมูลรายงานใหม่ 
เนื่องจากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนมีความเห็นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ในรายงานระบุว่า
อาจทําให้เกิดผลกระทบ โดยสร้างความแตกแยกของชุมชนระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ กับกลุ่มผู้คัดค้าน
โครงการ 

5.2 ให้แสดงตําแหน่งบ้านราษฎร ท่ีระบุว่า ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน พร้อมท้ัง
ประเมินผลกระทบต่อกลุ่มบ้านดังกล่าว 

5.3 มาตรการในการจัดการกรณีท่ีราษฎรต้องการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงท่ีมีอยู่
เดิม ควรมีการประสานงานผ่านผู้นําชุมชนด้วย 

5.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ ท้ังมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

5.5 การประชาสัมพันธ์โครงการ เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีมีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการขอประทานบัตรของโครงการจํานวนน้อย จึงให้พิจารณาทบทวนแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ
ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
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6. ด้านสาธารณูปโภค 

6.1 แสดงเส้นทางการขนส่งของโครงการให้เป็นไปตามสภาพท่ีจะดําเนินการจริง 
ตามท่ีโครงการได้ช้ีแจงในท่ีประชุม พร้อมท้ังประเมินผลกระทบจากการใช้เส้นทางดังกล่าว 

6.2 ประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ท้ังในระยะก่อสร้างและ
ดําเนินการต่อแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงท่ีพาดผ่านพื้นท่ีโครงการและเสาไฟฟ้าแรงสูงท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 
โดยใช้ความเห็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีโครงการช้ีแจงว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ประกอบไว้ในรายงานสําหรับเป็นข้อมูลประกอบการประเมินให้ชัดเจน 

6.3 แสดงรายละเอียดความสามารถในการรองรับของถนนคอนกรีต ต่อกิจกรรม
การขนส่งของโครงการ ตามที่รายงานระบุว่าถนนมีความหนาเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ําหนักของรถบรรทุก
ได้ 

6.4 การจราจร ให้ประเมินผลกระทบด้านการจราจรบริเวณถนนทางเข้า-ออก
โครงการ ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีใช้ร่วมกับราษฎรเข้าสู่พื้นท่ีเกษตรกรรม พร้อมท้ังทบทวนมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อถนนดังกล่าว 

7. ด้านสุขภาพ 

7.1 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย ให้เพิ่มเติมหัวข้อการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพอนามัย 

7.2 รายละเอียดการประเมินผลกระทบ พร้อมท้ังมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านสุขภาพและกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย 

7.3 การประเมินผลกระทบในภาพรวมของพ้ืนท่ีหมู่เหมืองและพื้นท่ีโครงการ และ
กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจนสอดคล้องกับการประเมินดังกล่าว  
เพื่อยืนยันว่ากิจกรรมของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะสะสมหรือเพิ่มเติมโดยรวมต่อพื้นท่ีอ่อนไหว
ท่ีตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง  

7.4 เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเกิดจากฝุ่นละออง
จากการทําเหมืองเป็นการเฉพาะ เนื่องจาก โครงการฯ ประเมินว่าประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง  
มีความเส่ียงต่อการได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองในระดับท่ีรุนแรง รวมท้ังเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบ 
และกําหนดในการขนส่งแร่ของโครงการในมาตรการฯ ให้ชัดเจน เพื่อยืนยันว่าการดําเนินโครงการไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 

7.5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาการบริหารงบประมาณด้านสุขภาพ โดยให้กับหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในพื้นท่ีโครงการ และให้เผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบให้กับหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ี (สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล) 

บทท่ี 6 : แผนฟื้นฟพูื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 

1. การประเมินค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูด้านภูมิทัศน์ภายหลังจากการทําเหมือง 
2. พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา

ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง  
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3. แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีภายหลังการทําเหมือง : เพิ่มเติมรายละเอียดและวิธีการ
ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบริเวณคันทํานบดินและพื้นท่ีว่างตามคําขอประทานบัตรให้ชัดเจน และพิจารณา
ความเหมาะสมของการกําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ 

4. แสดงตารางแจกแจงการใช้งบประมาณในกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีโครงการ 
เป็นรายปีท่ีสอดคล้องกับแผนผังการทําเหมืองของโครงการ 

5. การฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีภายหลังการทําเหมือง ให้ระบุพันธ์ุไม้เศรษฐกิจท้องถิ่น ท่ีใช้
ปลูกฟื้นฟู และพิจารณาทบทวนการกําหนดขนาดหลุมปลูกให้เหมาะสม เพื่อต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดี 
และทบทวนค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูในแต่ละปีให้สอดคล้องกับราคาตลาดหรือราคาปัจจุบัน 

6. โครงการเคยได้รับประทานบัตรเดิม ดังนั้นให้สรุปผลการดําเนินการท่ีผ่านมา  
ท้ังด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการเดิม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินโครงการและกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชน
บริเวณใกล้เคียง 
 

2.10.2 ผลการประชุมของ กพร. ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 

การประชุมของ กพร. ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 เกี่ยวข้องกับการ
จัดทํารายงานธรณีวิทยาแหล่งแร่ และแผนผังโครงการทําเหมืองมีประเด็นดังนี้  

1) รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ 
1.1 ให้ยืดถือตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สําหรับการจัดทํา

รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ และแผนผังโครงการทําเหมือง พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ช) 
1.2 แผนท่ีธรณีวิทยาต้องเป็นรูปสี และสีต้องถูกต้องตามข้อกําหนดของสมาคมธรณีวิทยา

ระหว่างประเทศ  
1.3 ควรใช้มาตราส่วน 1:50,000 หรือละเอียดกว่า 
1.4 การอธิบายด้านธรณีวิทยาต้องอธิบายอายุหินแก่ท่ีสุดไปหาอายุอ่อนท่ีสุด แต่ในรูป

ธรณีวิทยาต้องนําเสนอการเรียงลําดับอายุอ่อนท่ีสุดไปหาอายุแก่ท่ีสุด 

2) รายงานแผนผังโครงการทําเหมือง   
2.1 แผนผังโครงการทําเหมืองต้องมีความละเอียดเพียงพอท่ีความเป็นไปได้ในเชิงวิศวกรรม 
2.2 แผนผังโครงการทําเหมืองจะต้องแบ่งเป็นช่วงปี เพื่อง่ายต่อการพิจารณา 
 

2.10.3 ผลการตรวจสอบเอกสารประกอบรายงาน EIA ของท่ีปรึกษา 

1) รายงานประชุมประชาคมหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลตําบล 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดทําคู่มือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เร่ืองการให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ พ.ศ.2545 (ภาคผนวก ซ) 
ตามคู่มือดังกล่าวกําหนดรายละเอียดของรูปแบบรายงานการประชุมและเมื่อนําเปรียบเทียบกับรายงานการ
ประชุมท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป ท่ีอาจก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนหรือการตีความเนื้อหาของการประชุมสรุปดัง
ตารางท่ี 2-2 
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ตารางท่ี 2-2 เปรียบเทียบกรณีแบบรายงานการประชุมประชาคมตามคู่มือ กพร. และกรณีท่ีพบโดยท่ัวไปใน
ปัจจุบัน 

หัวข้อ คู่มือ กพร. รายงานประชุมประชาคมที่พบโดยทั่วไป 

1 รายช่ือเข้าร่วมประชุม ระบุตําแหน่งหรืออาชีพและท่ีอยู่ - ระบุช่ือ-สกุล และลายเซ็นต์ 

- บางกรณีใช้แบบทะเบียนรายชื่อจากการ
เลือกต้ัง 

- ระบุช่ือ-สกุล แต่ไม่มีลายเช็นต์ 

- ไม่ระบุท่ีอยู่หรือบ้านเลขที่  

2 ช่ือผู้ช้ีแจงโครงการ ระบุว่าเป็นเจ้าของโครงการหรือผู้มี
อํานาจทําการแทน 

- บางกรณีขอในนามนิติบุคคล แต่ในรายงาน
ประชุมระบุเป็นช่ือบุคคลธรรมดา 

3 ประเด็นท่ีช้ีแจง 

1. ท่ีต้ังและขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีจะใช้ทําเหมืองและกิจกรรม
เก่ียวเนื่อง (ระบุโดยสังเขป) 

2. วิธีการทําเหมือง (ระบุโดยสังเขป) 

3. การใช้แหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถ่ิน
เช่น แหล่งน้ํา ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ (ระบุโดยสังเขป) 

4. ผลดี ผลเสีย จากการดําเนินโครงการ (ระบุโดยสังเขป) 

5. วิธีการป้องกันผลกระทบ (ระบุโดยสังเขป) 

- บางกรณีไม่มีประเด็นการช้ีแจง 

- บางกรณีรับเง่ือนไขท่ีจะดําเนินการให้กับ
ชุมชนแต่ในทางปฏิบัติทําไม่ได้เนื่องจาก
ติด ขัดในเรื่ องการใ ช้ พ้ืน ท่ีหรือ เจ้ าของ
โครงการดําเนินการเองไม่ได้ 

4 สรุปประเด็นความเห็นในท่ีประชุม - บางกรณีไ ม่ มีประเด็นสรุปความคิดเห็น
โดยเฉพาะบุคคลท่ีไม่เห็นด้วยกับโครงการ 

ที่มา : ที่ปรึกษา, 2555 
 

 

 

ข้อสังเกต นอกจากการบันทึกประชาคมส่วนใหญ่จะไม่สอดคล้องกับรูปแบบของ กพร. แล้ว  
ยังพบว่าบางกรณีประชาคมหมู่บ้านดําเนินการก่อนปี 2550 อาจทําให้เก่าเกินไปจึงมีมุมมอง 2 กรณี 
เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อมูลเก่า ดังนี้  

1. ต้องมีหนังสือยืนยันโดยผู้ใหญ่บ้านท่ีดําเนินการจัดประชาคมหมู่บ้านว่าให้ใช้ประชาคมเดิม 
เนื่องจากได้ปฏิบัติตามระเบียบของ กพร. แล้ว 

2. ผู้ใหญ่บ้านจัดประชาคมให้ใหม่ แต่ท้ังนี้มิได้เก่ียวข้องกับข้ันตอนการออกประทานบัตรของ 
กพร. ท่ีดําเนินการไปก่อนหน้าแล้ว 
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สําหรับการประชุมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล 
ปกติจะถูกกําหนดเป็นวาระการประชุม และมีการอภิปรายของสมาชิกอยู่แล้ว และเมื่อมีมติท่ีประชุมจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ  

- สมาชิกเห็นชอบ 
- สมาชิกไม่เห็นชอบ 
- สมาชิกงดออกเสียง 
 

 

ข้อสังเกตท่ี 1  มีบางกรณีท่ีรายงานการประชุมมีจํานวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมมิได้มี
สิทธิออกเสียง จึงอาจทําให้เกิดความสับสน ดังนั้นในรายงานการประชุมจะระบุเป็น 2 กลุ่ม คือ 

- ผู้เข้าประชุม  หมายถึง  ผู้มีสิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุม 
- ผู้เข้าร่วมประชุม  หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงมติในท่ีประชุม 
ข้อสังเกตท่ี 2 ขนาดพื้นท่ีย่ืนคําขอประทานบัตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากจัดให้

มีประชาคมหมู่บ้านและ/หรือประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลแล้ว ท้ังนี้อาจด้วย
เหตุผลด้านความเหมาะสมของพื้นท่ี ในกรณีนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ ขนาดพื้นท่ีลดลงจาก
เดิมหรือขนาดพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ควรเพิ่มข้ึนหรือลดลงหากไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มข้ึน จะให้ผู้ใหญ่หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือประธานสภาเทศบาลลงนาม
หนังสือรับรองให้ใช้มติเดิม 

ข้อสังเกตท่ี 3 กรณีท่ีเคยผ่านความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล แต่ปัจจุบัน
ถูกยกระดับฐานะเป็นเทศบาล จําเป็นต้องดําเนินการขอมติของสภาเทศบาลใหม่ 

 

 
 

2) การขออนุญาตใช้พื้นท่ีหรือความเห็นของหน่วยงาน 
 กรณีอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ 

กรณีอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ ท้ังป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และป่าสงวน
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดเตรียมเอกสาร 2 รายการ  
เพื่อประกอบรายงาน EIA และ IEE ได้แก่  

- คําขอขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.21)  
- รายงานการตรวจสอบสภาพป่าท่ีมีผู้ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.22) 
 

 

ข้อสังเกต แบบ ป .ส .21 เป็นเพียงแบบฟอร์มเพื่อแสดงเจตจํานงจะขอใช้พื้นท่ีป่า 
ไม่มีความจําเป็นต่อการพิจารณารายงาน EIA และ IEE เนื่องจากสาระสําคัญท่ีจะพจิารณาประเดน็
ด้านสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในแบบ ป.ส.22 ท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบสภาพป่าจะให้ความเห็นในฐานะ
หน่วยงานเจ้าของพื้นท่ีป่าไม้ 
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 ความเห็นของสํานักศิลปากรท้องท่ี 
กรมศิลปากรจัดตั้งสํานักศิลปากรท้องท่ี จํานวน 15 แห่ง เพื่อเป็นตัวแทนกรมในการ

บริหารราชการส่วนภูมิภาค การขออนุญาตประทานบัตรในข้ันตอนการจัดทํารายงาน EIA และ IEE 
อุตสาหกรรมจังหวัดจะแจ้งไปยังสํานักศิลปากรท้องท่ีเพื่อขอทราบความเห็นในการขออนุญาตประทานบัตร 

 

 

ข้อสังเกต  
1. สํานักศิลปากรท้องท่ีบางเขต ต้องการให้ผู้ประกอบการว่าจ้างผู้ เ ช่ียวชาญ 

ด้านโบราณคดี จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางโบราณคดี  
เพื่อประกอบความเห็นชอบสํานักศิลปากรท้องท่ี 

2. สํานักศิลปากรท้องท่ีบางเขต จัดทําหนังสือแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัด โดยไม่ต้อง
จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางโบราณคดี 

3. สํานักศิลปากรท้องท่ีบางเขต จัดทําหนังสือแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัด ระบุไม่ขัดข้อง
ในการอนุญาตประทานบัตร แต่ท้ังนี้ให้ผู้ประกอบการจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมทางโบราณคดี โดยมิได้ระบุว่าต้องนํารายงานดังกล่าวมาให้สํานักศิลปากรท้องท่ี
พิจารณา เมื่อโครงการจัดทํารายงาน EIA และ IEE และผ่านการพิจารณาแล้ว เมื่อเข้าสู่ข้ันตอน
การตรวจสอบและประชุมพิจารณาการอนุญาตประทานบัตร โดย กพร . จะมีคําถามว่า  
การที่สํานักศิลปากรท้องท่ีมีความเห็นต่อรายงานการตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางโบราณคดีอย่างไร เพื่อจะนําความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร 

4. กรณีพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการมีแหล่งโบราณคดีตามประกาศของกรมศิลปากร  
จะมีมาตรการกําหนดระยะห่างการเว้นพื้นท่ี โดยท่ีพบมักกําหนดระยะ 0.5 กม. แต่กรณีแหล่งหิน
เขายะลา การถูกกําหนดให้เป็นแหล่งหินตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 8 ณ วันท่ี 1 
ตุลาคม 2540 มีประทานบัตรจํานวน 3 แปลง อยู่ในพื้นท่ีแหล่งโบราณสถาน ภาพเขียนสีเขา
ยะลา แต่อนุญาตเนื่องจากประทานบัตรอยู่ห่างจากแหล่งภาพเขียนสีมากกว่า 1 กม. ท้ังนี้ ภายใต้
การอนุมัติของอธิบดีกรมศิลปากร ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าการดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน
ดังกล่าว 

5. กรณีพบหลักฐานโบราณคดี สํานักศิลปากรท้องท่ีอาจระบุความเห็นว่าไม่ควร
อนุญาตประทานบัตร ประเด็นท่ีมีการโต้แย้ง 

- บริเวณท่ีพบไม่ใช่แหล่งโบราณคดีตามประกาศ แต่เป็นเพียงวัตถุ/สิ่งบ่งช้ีทาง
โบราณคดี 

- ขณะสํารวจผู้ประกอบการมิได้ร่วมตรวจสอบด้วย อาจมีการกล่ันแกล้งโดยผู้ไม่
หวังดีต่อผู้ประกอบการ 

- ไม่สามารถบ่งช้ีได้แน่นอนหรือเด่นชัดว่าเป็นโบราณวัตถุ 
- โบราณวัตถุท่ีพบอาจเป็นโบราณวัตถุท่ีพบได้ท่ัวไปไม่อยู่ในระดับความสําคัญท่ี

จะต้องอนุรักษ์ไว้ 

 
 กรณีพื้นท่ี สปก.4-01 

โดยปกติผู้ครอบครองท่ีดิน สปก.4-01 จะไปย่ืนเจตจํานงทําบันทึก และสละสิทธ์ิท่ีดินท่ี
ครอบครองต่อสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัด (สปก.จังหวัด) จากนั้นผู้ขออนุญาตทําเหมือง
จะไปย่ืนขอใช้พื้นท่ีต่อ สปก. จังหวัด และเมื่อมีการประชุมให้ความเห็นแล้วจะแจ้งต่อผู้ประกอบการ  
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ข้อสังเกต การใช้พื้นท่ี สปก.4-01 มักปรากฏเส้นทางเช่ือมต่อเพื่อเข้าพื้นท่ีเกษตรกรรม  
เพื่อวางแผนทําเหมือง หากกรณีมีแหล่งแร่อยู่ในเส้นทางดังกล่าว ปัญหาท่ีสําคัญ คือ การขอ
อนุญาตใช้พื้นท่ี สปก. จะกําหนดการขอเฉพาะท่ีดินท่ีครอบครองตามท่ีผู้ครอบครองท่ีดินสละสิทธ์ิ 
แต่มิได้พิจารณาเกี่ยวกับการใช้พื้นท่ี สปก.4-01 บริเวณเส้นทาง จึงอาจมีปัญหาซํ้าซ้อนในการขอ
อนุญาต 

 กรณีพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง 
นิคมสร้างตนเอง สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เช่น กรมนิคมสร้างตนเอง 

พระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กรณีท่ีผู้ประกอบการสอบถามความเห็นขออนุญาตใช้พื้นท่ี
เพื่อการออกประทานบัตร ผู้ปกครองนิคมจะยังไม่ออกหนังสือความเห็น แต่จะรอรายงาน EIA หรือ IEE 
ผ่านความเห็นชอบจาก สผ. ก่อนแล้วจึงจะนําเร่ืองแล้วต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต่อไป อย่างไรก็ตาม
กรณีท่ีจะเข้าใช้พื้นท่ีป่าไม้ จะต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ในอีกข้ันตอนหนึ่ง 

 กรณีพื้นท่ีอยู่ในเขตป่าไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 
จะดําเนินการทําบันทึกข้อตกลงเพื่อจ่ายเงินชดเชยสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ท่ีปลูก และการใช้

ประโยชน์พื้นท่ีสวนป่าก่อน โดยจ่ายงวดแรกเม่ือทําบันทึกข้อตกลง และส่วนท่ีเหลือเมื่อได้รับอนุญาต 
ประทานบัตร 

 

 

ข้อสังเกต พื้นท่ีอยู่ในการดูแลของ อ.อ.ป. จะได้รับมอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีความ
เสื่อมโทรมจากกรมป่าไม้ เพื่อให้ อ.อ.ป. ปลูกป่า โดยกรมป่าไม้ยังมีความเป็นเจ้าของดังเดิม 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตใช้พื้นท่ีตามระเบียบของกรมป่าไม้ โดยต้องมีแบบ ป.ส.21 
และ ป.ส.22 พร้อมท้ังจ่ายค่าธรรมเนียมเหมือนกรณีท่ัวไป 

 

 กรณีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ําช้ัน 2 
กรณีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ําช้ัน 2 เช่น เขตลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามมติ ครม.  

เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2531 กําหนดมาตรการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ําช้ัน 2 ว่าการใช้พื้นท่ีทํา
กิจการเหมืองแร่ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริง จะต้องมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบรับรองว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหาพื้นท่ีดําเนินการท่ีอื่นได้ ดังนั้นในทางปฏิบัติสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดจะแจ้งหนังสือรับรองไปยังเลขาธิการ สผ. 

 หนังสือรับรองสภาพส่ิงแวดล้อม 
หนังสือรับรองสภาพส่ิงแวดล้อม ใช้กรณีท่ีผู้ขออนุญาตประทานบัตรมีกิจกรรมเหมืองใน

พื้นท่ีเดิมหรือติดกัน เพื่อบ่งช้ีว่าหน่วยงาน หรือผู้นําชุมชนให้ความเห็นว่าเป็นผู้ประกอบการท่ีดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม หรือแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการประกอบกิจการท่ีผ่านมาให้การสนับสนุนกิจการ
ของสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จะทําให้เป็นภาพลักษณ์ท่ีดีต่อโครงการท่ีจะขอใหม่ 



บทท่ี 3
คู่มือแนวทาง

การจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม
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บทที่    คู่มือแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

 
 

3.1 ลักษณะคู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน EIA 

การจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง จําแนกออกเป็น 6 บท ได้แก่  

- บทท่ี 1 บทนํา 
- บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 
- บทท่ี 3  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
- บทท่ี 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- บทท่ี 6 แผนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 

 

3.2 คู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน EIA 

3.2.1 บทท่ี 1 บทนํา 

ประเด็นหลักท่ีนําเสนอในส่วนของบทที่ 1 ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการ การกล่ันกรอง
โครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษาของพื้นท่ีโครงการ 

1) ความเป็นมาของโครงการ 
 แสดงความเป็นมาของโครงการ 
 ระบุช่ือผู้ขอประทานบัตร เลขที่คําขอประทานบัตรและข้อผูกพันตามเงื่อนไขของคําขอ

ประทานบัตร (ถ้ามี) 
 อธิบายภาพรวมของท่ีตั้งของโครงการ เช่น จังหวัดท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการ เป็นต้น 
 แสดงรูป : ท่ีตั้งพื้นท่ีโครงการและขอบเขตพื้นท่ีศึกษา กําหนดใช้แผนท่ีภูมิประเทศ 

มาตราส่วน 1:50,000 และให้มีแผนท่ีจังหวัดท่ีตั้งโครงการนําเสนอดัง
ตัวอย่างในรูปท่ี 3-1 

2) การกล่ันกรองโครงการ 
 การตรวจสอบเอกสาร 

- การตรวจสอบเอกสารแหล่งโบราณคดี  
- การตรวจสอบทะเบียนแหล่งโบราณสถาน  
- การตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์  
- การตรวจสอบพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ําจากแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000  
- การตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมายของพื้นท่ีป่าไม้ 
- การตรวจสอบการกําหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
- เอกสารแสดงการครอบครองท่ีดิน 



รูปที่ 3-1 ตัวอย่างตาํแหน่งท่ีตั้งโครงการ
และขอบเขตการศึกษา
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สัญลักษณ์ :

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

พื้นที่โครงการ

แผนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตัวอย่าง
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 แสดงรูป : พื้นท่ีกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียงดังตัวอย่างใน
รูปท่ี 3-2 พื้นท่ีป่าไม้ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-3 และแผนท่ีกําหนดแหล่งหิน
อุตสาหกรรมดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-4 

 

 การขออนุญาต/หรือสอบถามความเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- การประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล 
- การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรระดับจังหวัด 
- ความเห็นของสํานักศิลปากรท้องท่ี 
- ข้อตกลงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
- ความเห็นของนิคมสร้างตนเอง 
- ความเห็นของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด กรณีต้องขอ
อนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

- ความเห็นของธนารักษ์จังหวัด 
 สภาพแวดล้อมท่ีตั้งโครงการ 

- บรรยายสภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
- บรรยายสภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ สภาพป่าไม้ ท่ีตั้งชุมชน 
และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

3) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่อมนุษย์ ในพื้นท่ีบริเวณ

โครงการและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการท้ังในทางตรงและ
ทางอ้อม 

 เพื่อประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
 เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังแผนการฟื้นฟูท่ีผ่านการทําเหมือง 

4) ขอบเขตการศึกษา 
ทําการศึกษาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยท่ัวไปจะใช้ในรัศมีการศึกษา  

3 กิโลเมตร (กม.) และ/หรือพื้นที่สัมพันธ์กับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากกิจกรรมของ
โครงการ 

 



 รูปท่ี 3-2 ตัวอย่างพื้นท่ีกาํหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําบริเวณพืน้ท่ีโครงการและใกล้เคียง
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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)

พื้นท่ีโครงการ

พื้นท่ีโครงการ

สภาพป่าถูกบุกรุกแผ้วถางใช้ประโยชน์ เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก4

2

5

4
3

3
3

1B
สภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นท่ีได้ถูกทําลาย ดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลงไปเพ่ือพัฒนาการใช้
ท่ีดินรูปแบบอื่นก่อนหน้าปี 2525 และการใช้ท่ีดินหรือการพัฒนารูปแบบต่างๆ 
ท่ีดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ

2

N

0             0.5            1.0                              2.0
กม.

1B

ตัวอย่าง
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สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

การจําแนกเขตพ้ืนที่ป่า

เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)

เขตพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ (Zone C)

พื้นที่คําขอประทานบัตรข้างเคียง

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

 รูปท่ี 3-3 ตัวอย่างการจาํแนกเขตพ้ืนท่ีป่า

0              0.5 1.0 2.0
กม.

N

พื้นที่โครงการ

เขตพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ (Zone C)

เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)

เขตพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E)

ตัวอย่าง



 รูปท่ี 3-4 ตัวอย่างแสดงแผนท่ีกาํหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม

หน้า 3-6

พื้นที่กําหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม

ที่มา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ระบุปี) และกรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี)

สัญลักษณ์:

พื้นที่โครงการ

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

0         0.5         1.0                 2.0
กม.

N

พื้นที่โครงการ

ตัวอย่าง
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3.2.2 บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

ประเด็นหลักท่ีนําเสนอไว้ในบทนี้ ได้แก่ ท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศ การคมนาคมและเส้นทางการ
ขนส่งแร่ ลักษณะธรณีวิทยา ปริมาณสํารองแหล่งแร่ทางธรณีวิทยา การวางแผนและการออกแบบการ
ทําเหมือง วิธีการทําเหมือง การแต่งแร่ การปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมา และความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ 

1) ท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศ 
 อธิบายลักษณะและสภาพของพื้นท่ีท่ัวไป 

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

 อธิบายสภาพพื้นท่ีของพื้นท่ีโครงการ เช่น ความสูง ความลาดชัน 
 อธิบายลักษณะภูมิประเทศ โดยรอบของพื้นท่ีโครงการ 

 อธิบายรายละเอียดท่ีพบ เช่น ลักษณะพื้นท่ีป่า เทือกเขา ความสูงจากอาณาเขต
โดยรอบ  

 อธิบายการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น กิจกรรมทําเหมืองเก่าท่ี
มีแนวถนน หรือขุมเหมืองเก่า 

 ระบุเส้นทางน้ําท่ีไหลผ่านโครงการหรือใกล้เคียงในรัศมีท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 
 อธิบายภาพประกอบลักษณะชุมชนและสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบ ในรัศมีท่ีศึกษาของพื้นท่ี
โครงการ  

 แสดงรูป : แสดงลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการ ดังตัวอย่างใน
รูปท่ี 3-5 

2) การคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่ 

 อธิบายเส้นทางการขนส่งแร่โดยเร่ิมจากอําเภอหรือสถานท่ีสําคัญท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการ
ไปจนถึงพื้นท่ีโครงการ 

 ระบุชุมชนท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีโครงการระยะห่างของชุมชนกับเส้นทางขนส่งแร่ เช่น หมู่บ้าน A 
ห่างจากระยะทางขนส่งแร่ 0.5 กม. 

 แสดงรูป : แสดงโครงข่ายคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่ ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-6 

3) ลักษณะธรณีวิทยา 

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

 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 
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หรือคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ ความสมบูรณ์หรือเกรดของแร่ แสดงรายละเอียดวิธีการคํานวณ
ปริมาณแร่สํารองและมูลค่าของแร่ทุกชนิดที่จะทําเหมือง พร้อมแผนที่แสดงลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่
มาตราส่วน 1:50,000 หรือละเอียดกว่า ภาพขอบเขตและภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา (Geological Cross 
Section) หรือรายละเอียดอื่นๆ ท่ีจําเป็นเพื่อประกอบการบรรยายลักษณะต่างๆ ทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ 

 รูปธรณีควรเป็นรูปสีและให้ใช้สีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐานของสมาคมธรณีวิทยาระหว่าง
ประเทศ 

 การอธิบายอายุหินให้อธิบายหินแก่ท่ีสุดไปอ่อนท่ีสุด แต่ในแผนท่ีธรณีวิทยาจะต้องเรียง
จากหินอ่อนท่ีสุดไปแก่ท่ีสุด 

 กรณีชนิดแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ต้องทดสอบคุณสมบัติทางกล
ศาสตร์ของหินตามมาตรฐานการก่อสร้างของทางราชการ 

 แสดงรูป : แสดงลักษณะธรณีวิทยาท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง นําเสนอดัง
ตัวอย่างรูปท่ี 3-7 

4) ปริมาณสํารองทางธรณีวิทยา 

อธิบายการประเมินปริมาณสํารองแหล่งแร่ภายในพื้นท่ีโครงการและปริมาณสํารองแร่ท่ี
สามารถทําเหมืองได้ (Mine able Reserve) อัตราการผลิตแร่ รวมถึงปริมาณเปลือกดินและเศษหินท่ีเกิดจาก
การทําเหมือง มูลค่าแหล่งแร่ 

5) การวางแผนและการออกแบบการทําเหมือง 

 ประมาณการใช้ประโยชน์พื้นท่ีโครงการ 
 ระบุเทคนิคและวิธีการทําเหมืองโดยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นท่ีโครงการ 
 อธิบายการประเมินปริมาณของแหล่งแร่ และแสดงตารางปริมาณแร่สํารองที่สามารถ

ทําเหมืองได้บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

6) วิธีการทําเหมอืง (Mine Operation)  
 แผนการทําเหมือง ต้องระบุแผนงานการพัฒนาหน้าเหมือง การเปิดเปลือกดินและหิน 

การผลิตแร่ โดยระบุเป็นช่วงจนสิ้นสุดโครงการ พร้อมแผนท่ีมาตราส่วน 1:5,000 หรือใหญ่กว่าและภาพตัดขวาง 
 กรณีท่ีมกีารใช้วัตถุระเบิด ให้ระบุรายละเอยีดการใช้และเก็บวัตถุระเบิด ได้แก ่การออกแบบ

การเจาะรูระเบิด เช่น ขนาดรูเจาะระเบดิ ระยะระหวา่งรู (Spacing) ระยะระหวา่งแถว (Burden) ความลึก
รูเจาะ (Hole Depth) ชนดิของวัตถุระเบิด วิธีการจดุระเบดิปริมาณการใช้ต่อรูเจาะระเบิดและต่อจงัหวะถว่ง 
เป็นต้น สําหรับการเก็บวัตถุระเบิด ให้ระบุ การออกแบบอาคารเกบ็วัตถุระเบิด การรักษาความปลอดภัยใน
การใช้และเก็บวัตถุระเบิด เป็นต้น กรณีท่ีมีอาคารเก็บวตัถุระเบิดอยู่แล้ว ให้แสดงท่ีตัง้พร้อมภาพถา่ยประกอบ  

 การจัดการเปลือกดิน เศษหิน และมูลดินทราย ต้องระบุการเก็บกองและการดูแลรักษาท่ี
สามารถป้องกันการชะล้างพังทลาย  

 กรณีท่ีมีการใช้น้ําในการทําเหมือง ต้องระบุแหล่งท่ีมาของน้ําปริมาณการใช้น้ําสําหรับ
กิจกรรมต่างๆ และการป้องกันและรักษาคุณภาพน้ําในพื้นท่ีโครงการ เช่น การระบายน้ํา ทิศทางการไหลของน้าํ 
การกักเก็บน้ํา การปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อนการระบายออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะ เป็นต้น 

 เคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําเหมือง ต้องระบุขนาดและจํานวนของเคร่ืองจักร 
แต่ละชนิดรวมท้ังจํานวนคนงานท่ีสัมพันธ์กับอัตราการผลิตแร่และแผนการทําเหมือง 

 แสดงรูป : แบบแปลนอาคารเกบ็วตัถุระเบิดของโครงการ นําเสนอดงัตวัอย่างในรูปท่ี 3-8 



พื้นที่โครงการ

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

ห้วยตั้ง

ห้วยวังหลวง

 รูปท่ี 3-5 ตัวอย่างแสดงลักษณะภมูิประเทศและอาณาเขตติดต่อพืน้ท่ีโครงการ 

หน้า 3-9

สัญลักษณ์:

พื้นที่โครงการ

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

แนวถนน

โรงโม่หิน

ทางนํ้าธรรมชาติ

สภาพพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก

สภาพพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ

สภาพพื้นที่ภายในโครงการ

สภาพพื้นที่ภายในโครงการ

1

2

1

3

4

3

4

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

0            250           500
กม.

N

ห้ว
ยส
าม
ย่า
ง

โรงโม่หิน

พื้นที่ประทานบัตร
ใกล้เคียง

2

ตัวอย่าง



รูปท่ี 3-6 ตัวอย่างแสดงโครงข่ายคมนาคมและเส้นทางขนสง่แร่

หน้า 3-10

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

106

106 ทางหลวงหมายเลข 106

ทิศทางคมนาคมขนส่งแร่

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่โครงการ 
พื้นที่โครงการ

1

2

3

4

1

2

สภาพทางหลวงหมายเลข106

สภาพทางหลวงหมายเลข 106

สภาพเส้นทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ

สภาพเส้นทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ
0       0.5     1.0             2.0

N

กม.

พื้นที่โครงการ

34

แนวถนน

106

ตัวอย่าง
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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 3-7 ตัวอย่างแสดงลักษณะธรณวีิทยาท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 

Ps

Qa

Pkd

Pkd

 หน้า 3-11

 แนวการวางตัวของช้ันหิน45o

ตัวอย่าง



 หน้า 3-12

รูปท่ี 3-8  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



หน้า 3-13 

7) การแตง่แร่  
 กรรมวิธีในการแต่งแร่ ต้องระบุวิธีการต่างๆ แต่ละข้ันตอนในกระบวนการแต่งแร่ พร้อม

แผนผังการแต่งแร่ รวมท้ังการจัดการฝุ่นในแต่ละข้ันตอนตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เร่ือง ให้โรงโม่ บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

 รายการเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแต่งแร่ต้องระบุขนาดและจํานวนของเคร่ืองจักรแต่
ละชนิด 

 การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณโรงโม่หิน (กรณีท่ีมีโรงโม่หินอยู่แล้ว) 
 แสดงรูป : แสดงแบบแปลนการใช้ประโยชน์บริเวณโรงโม่หิน นาํเสนอดังตวัอย่างรูปท่ี 3-9 

8) การปฏิบัตติามมาตรการส่ิงแวดล้อมท่ีผา่นมา 
กรณีท่ีผู้ประกอบการมีการดําเนินกิจกรรมการทําเหมืองอยู่บริเวณติดกับโครงการหรือร่วม

แผนผังกับโครงการท่ีกําลังดําเนินการขออนุญาตประทานบัตรจะต้องเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมาตามเงื่อนไขท่ีได้รับ 

9) ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ 
หัวข้อนี้นําเสนอสําหรับโครงการท่ีอยู่ในลุ่มน้ําช้ัน 1 และช้ัน 2 แต่กรณีลุ่มน้ําช้ัน 2 ซ่ึงได้รับ

การรับรองแหล่งแร่จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไม่จําเป็นต้องมีหัวข้อนี้ 
 เหตุผล ความจําเป็น และความเหมาะสมด้านแหล่งแร่ 

 กรณีมีโครงการ 
กรณีโครงการท่ีมีการนําเอาแร่มาใช้ประโยชน์ เช่น แร่หินปูนอาจจะก่อให้เกิด

ผลกระทบด้านบวกท้ังในด้านเศรษฐกิจ ท้ังระดับจุลภาคและมหภาค ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ตลอดจนความคุ้มค่าในการนําทรัพยากรแร่ออกมาใช้ โดยการทําเหมืองแร่ของโครงการต่อไปในอนาคต คาด
ว่าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือผลดีต่อภาคส่วนต่างๆ  

- โครงการจะได้สนับสนุนงบประมาณค่าปลูกป่าชดเชยแก่ภาครัฐตามระเบียบของทาง
ราชการ 

- กรณีพื้นท่ีโครงการอยู่ใกล้กับพื้นท่ีป่าไม้ จะสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล ป้องกัน พร้อมท้ังดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว 

- ลดการใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
กรณีพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีเหมืองแร่เดิมท่ีผ่านการทําเหมืองมาแล้ว โดยบริเวณพื้นท่ีโครงการมีความเหมาะสม 
มีทรัพยากรแร่ปริมาณท่ีมาก และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการนํามาใช้ประโยชน์ ดังนั้นการทําเหมืองของ
โครงการจึงเป็นการใช้พื้นท่ีได้อย่างคุ้มค่าตามศักยภาพแร่ ไม่ต้องมีการใช้พื้นท่ีป่าใหม่บริเวณอื่นๆ 

 ด้านสังคม  
- การทําเหมืองของโครงการจะทําให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับการจัดสรร

ค่าภาคหลวงแร่ งบประมาณดังกล่าวสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญมากข้ึน 
- ทําให้ประชาชนภายในชุมชนใกล้เคียงโครงการไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปหางานทํา 

และทํางานในจังหวัดอื่น  
- ทําให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโครงการได้รับการช่วยเหลือกิจกรรมในด้านต่างๆ 

เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน การส่งเสริมและปฏิสังขรณ์วัด และการปรับปรุงถนน เป็นต้น  
 
 



รูปที่ 3-9 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์บริเวณโรงโม่หิน 

 หน้า 3-14

ห้องพยาบาล

โรงจอดรถ

สํานักงาน
เครื่องชั่งน้ําหนัก
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แนวต้นไม้ ได้แก่ ต้นกหุลาบ ต้นกล้วย  ต้นสัก และต้น
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ตัวอย่าง



หน้า 3-15 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบทางตรง  
 ภาษี การทําเหมืองของโครงการจะต้องมีการจ่ายภาษีรูปแบบต่างๆ   
 ค่าภาคหลวงแร่ การทําเหมืองโครงการมีการจ่ายค่าภาคหลวงแร่ และท้องถิ่น

จะได้รับค่าภาคหลวงแร่จากการทําเหมืองของโครงการ ร้อยละ 60 ของค่าภาคหลวงแร่  

 การสร้างงานภายในชุมชน เนื่องจากโครงการมีความต้องการแรงงานในส่วน
ปฏิบัติการเหมือง พนักงานส่วนซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกลเหมือง พนักงานโรงโม่ และตําแหน่งบุคลากรอื่นๆ 
โดยมีพนักงานประจํา ถือเป็นการสร้างงานได้เป็นอย่างดี 

 ผลกระทบทางอ้อม 
- การทําเหมืองของโครงการอาจก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ภายในชุมชน เช่น  

ร้านขายสินค้า ร้านอาหาร เพื่อรองรับความต้องการซื้อสินค้าของพนักงานในเหมือง ร้านปะยางรถบรรทุก  
เป็นต้น ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนเพิ่มข้ึน 

- ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับการทํา
เหมืองของโครงการ  

- โครงการจะเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ เพื่อเป็นตัวกลางในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโครงการ 
โดยการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย จัดสรรให้กับหน่วยงานสาธารณสุขใกล้เคียงโครงการ   

 กรณีไม่มีโครงการ 
หากไม่มีกิจกรรมการทําเหมืองแร่ของโครงการจะทําให้บริเวณพื้นท่ีโครงการยังคง

สภาพป่าไม้ (หากมี) ไม่มีการตัดไม้บริเวณท่ีเหลืออยู่ส่งผลให้สัตว์ป่ามีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย รวมถึงเป็น
การช่วยรักษาสภาพพื้นท่ีป่าไว้ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนท่ีเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน  

 การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการใช้ข้อสมมติฐานระดับราคา

คงท่ีโดยปรับลดด้วยอัตราปรับลดท่ีแท้จริง (Real discount rate) แบ่งการประเมินผลตอบแทนการลงทุน 
3 กรณี 

 ผลตอบแทนการลงทุน (ไม่คํานึงถึงมูลค่าการสูญเสียสิ่งแวดล้อม) 
 ผลตอบแทนการลงทุนเอกชน รวมมูลค่าการสูญเสียสิ่งแวดล้อม 
 ผลตอบแทนการลงทุนต่อสังคม  
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของสังคมและประเทศชาติแล้ว ภาษี ค่าภาคหลวงแร่ รายได้

เข้ารัฐอื่นๆ และค่าจ้างแรงงาน เป็นผลประโยชน์บุคคลในสังคมและสังคมโดยรวม (Social)  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ประเมินความคุ้มค่า

ของโครงการในเชิงเศรษฐศาสตร์ จะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการจากการดําเนิน
โครงการต่อไปในอนาคต โดยจะคิดรวมต้นทุนความสูญเสียของระบบนิเวศน์ท่ีเกิดข้ึนและมูลค่าด้าน
สิ่งแวดล้อมประกอบการประเมินภายใต้สมมติฐานว่าปริมาณสํารองแร่หินปูนท่ีผลิตได้ในแต่ละปี จะสามารถ
ขายหรือจําหน่ายในท้องตลาดได้ท้ังหมด และต่อเนื่องกันตลอดอายุ โครงการจะลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
กําหนดอายุโครงการท่ี 25 ปี สําหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละปีนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) 
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการลงทุน และค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตแร่สอดคล้อง

กับปริมาณการผลิตหินอุตสาหกรรมแต่ละปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 เงินลงทุนเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

โครงการจะมีการลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง และมีการลงทุน
ในการปรับปรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป  

1.2 ต้นทุนและคา่ใช้จ่ายต่างๆ  
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและจําหน่ายหินอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน

การขาย ขนส่ง ต้นทุนขาย ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย และบริหาร นอกจากนี้จะยังมีค่าใช้จ่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายสําหรับแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการด้านต่างๆ ร่วมด้วยดังนี้ 

 ค่าติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้
สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพดี  

 ค่าฟื้นฟูพื้นท่ี เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีให้กลับสู่สภาพธรรมชาติ โดยดําเนินการ
ฟื้นฟูร่วมกับการทําเหมืองของโครงการ 

 ค่าภาคหลวงแร่ ทางโครงการจะต้องจ่ายค่าภาคหลวงแร่ให้แก่รัฐตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เร่ืองการกําหนดราคาเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ประเมิน
สําหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน  

 ค่าปลูกป่าชดเชย ตามระเบียบเงื่อนไขของกรมป่าไม้ในปัจจุบัน จะคิดค่า
ปลูกป่าชดเชยในกรณีได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นเงินจํานวน 
7,220 บาท/ไร่ หากพื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นท่ีลุ่มน้ําช้ัน 1 จึงต้องจ่ายค่าปลูก
ป่าชดเชยเป็นจํานวน 3 เท่า คิดเป็นเงิน 21,660 บาท/ไร่  

 ผลประโยชน์ทางด้านภาษี โครงการจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่
รัฐตลอดอายุประทานบัตรในอัตราร้อยละ 30 ของกําไร  

 ค่าใช้จ่ายด้านมวลชนสัมพันธ์ เป็นค่าใช้จ่ายในการเอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อ
สังคมที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการ เช่น การบริจาคงบประมาณโครงการการทํากิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน วัด หรือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น  

 กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย โครงการจะต้องสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการของสาธารณสุขในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง    

2) ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost)  
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเมื่อโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ มูลค่าการสูญเสียสภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์
โดยท่ัวไป จากการศึกษาของพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2545) พบว่าการทําลายป่าในเขตพื้นท่ีต้นน้ําลําธารท่ีมี
สภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์ จะก่อให้เกิดมูลค่าความสูญหายของส่ิงแวดล้อมบางประการ  

2.1 มูลค่าทางออ้ม ได้แก ่
(1) มูลค่าดินเสียหาย (Soil Losses) คิดเป็นจํานวนเงินท่ีถูกใช้ในการ

บรรทุกดินกลับข้ึนไปถมและปรับพื้นท่ีเพื่อทดแทนดินท่ีสูญหายออกไปจากพ้ืนท่ี โดยกระบวนการชะล้าง
พังทลายของดิน (Soil Erosion) เมื่อพื้นท่ีป่าต้นน้ําถูกทําลายโดยคิดในอัตรา 1,800 บาท/ไร่/ปี 

(2) มูลค่าปุ๋ยสูญหาย (Fertilizer Losses) คิดเป็นจํานวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือ
แม่ปุ๋ยมาผสมและนํากลับมาใส่คืนให้กับพื้นท่ีตามจํานวนของธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ท่ีถูกน้ําฝนชะล้างออกไปจากพื้นท่ี เมื่อป่าถูกทําลายคิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 4,064.15 บาท/ไร่/ปี 
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(3) มูลค่าน้ําสูญหาย (Water Losses) คิดเป็นจํานวนท่ีใช้ในการบรรทุกน้ํา
ข้ึนไปฉีดพรมพื้นท่ีเพื่อชดเชยในส่วนของน้ําท่ีสูญเสียออกไป โดยแบ่งออกเป็นน้ําสูญหายอันเนื่องมาจากดินไม่
ดูดซับน้ําท่ีเป็นผลมาจากการอัดแน่นของผิวดิน โดยแรงตกกระทบของเม็ดฝน คิดเป็นมูลค่า 600 บาท/ไร่/ปี 
น้ําสูญหายอันเนื่องมาจากแสงแดดที่แผดเผา เพราะไม่มีป่าปกคลุมดิน คิดเป็นจํานวนเงิน 52,000 บาท/ไร่/ปี 
และน้ําสูญหายอันเนื่องมาจากการตกน้อยลงของฝน เพราะไม่มีไอน้ํามาเสริมการตกของฝน คิดเป็นจํานวน
เงิน 5,400 บาท/ไร่/ปี หรือรวมมูลค่าน้ําสูญหายท้ังหมดเป็นเงิน 58,800 บาท/ไร่/ปี 

(4) มูลค่าอากาศที่ร้อนข้ึน (Temperature Increasing) คิดเป็นค่าใช้จ่าย
ของกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในการเดินเคร่ืองปรับอากาศเพื่อให้อุณหภูมิอากาศลดต่ําลงเท่ากับในพื้นท่ีท่ีมีป่าไม้ปก
คลุมคิดเป็นมูลค่าท้ังส้ิน 45,453.45 บาท/ไร่/ปี 
 รวมมูลค่าความสูญหายของส่ิงแวดล้อมทางอ้อมจากการทําลายป่าใน 
เขตพื้นท่ีต้นน้ําลําธารท่ีมีสภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์ รวมท้ังสิ้นเท่ากับ 110,117.60 บาท/ไร่/ปี 

2.2 มูลค่าทางตรง 
คิดได้จากมูลค่าของเนื้อไม้ ได้จากการคิดคํานวณของราคาไม้ท่ีได้จากการ

คํานวณโครงการ เนื่องจากในการดําเนินโครงการจําเป็นต้องเปิดพื้นท่ีป่า 
 

3.2.3 บทท่ี 3 ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

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 

1) การศกึษาด้านสภาพภูมิประเทศ 

 อธิบายลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป เช่น สภาพเป็นท่ีราบเนินเขา 
ภูเขา ความลาดชันของพื้นท่ีศึกษา และความสูงของพื้นท่ีเปรียบเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง ท้ังนี้จะต้อง
สร้างรูปตัดขวางให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี พร้อมท้ังอาจแสดงภาพถ่ายประกอบหรือใช้เทคนิคอื่นๆ นําเสนอ
สภาพภูมิประเทศท่ีชัดเจน 

 แสดงรูป : ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพืน้ท่ีศึกษา ดังแสดงในตวัอย่างรูปท่ี 3-10 

2) การศกึษาด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนยิมวิทยา  

 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ใช้ ข้อมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี ของกรม
อุตุนิยมวิทยา เนื้อหาท่ีนําเสนอ ได้แก่ ทิศทางลมความเร็วลม อุณหภูมิ ปริมาณฝน รวมท้ังข้อมูลสภาพฤดูกาล 

3) การศกึษาด้านคุณภาพอากาศ 

 กําหนดพื้นท่ีศึกษารอบพื้นท่ีโครงการและกําหนดจุดเก็บตัวอย่างท่ีมีความสอดคล้องกับ
ผลกระทบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะชุมชน โรงเรียน วัด และตําแหน่งกําเนิดฝุ่นบริเวณโรงโม่หิน 

 ดัชนีท่ีทําการตรวจวัด 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 พร้อมท้ังแสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ในรูปของตาราง พร้อมเปรียบเทียบผลกับค่า
มาตรฐาน เกณฑ์ หรือข้อกําหนด และหากดัชนีใดมีความเช่ือมโยงกันให้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ร่วมด้วย  



 รูปที่ 3-10  ตัวอย่างสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและพืน้ที่ใกล้เคียง 
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สภาพสวนยางพาราด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

สภาพพื้นที่ป่าด้านทิศตะวันตก

พื้นที่ผ่านการทําเหมือง

แนวถนนด้านทิศตะวันออก

ห้วยเลข

ตัวอย่าง
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 กรณีพื้นท่ีศึกษามีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากโครงการเหมืองแร่ใกล้เคียง
ให้เสนอผลการศึกษาร่วมด้วย 

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

 แสดงตาราง : ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ดังตัวอย่างตารางท่ี 3-1 
 แสดงรูป : สถานีและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสดงดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-11 

ตารางท่ี 3-1 ตัวอย่างตารางผลการตรวจวดัปริมาณ TSP และ PM-10  

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

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ปี 
ท่ีตรวจวัด 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 

 

4) การศกึษาด้านเสียง 

 กําหนดพื้นท่ีศึกษารอบพื้นท่ีโครงการ และประเมินจุดเก็บตัวอย่างท่ีมีความสอดคล้องกับ
ผลกระทบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะชุมชน วัด โรงเรียน และแหล่งกําเนิดเสียงบริเวณโครงการ 

 ดัชนีท่ีทําการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) 

 สรุปการสํารวจในภาคสนามของแต่ละสถานี เช่น ระยะเวลาท่ีตรวจวัด สภาพโดยรอบ
สถานีเก็บตัวอย่าง พร้อมท้ังอภิปรายผลการศึกษา โดยพิจารณาแหล่งกําเนิดเสียงรบกวนในปัจจุบันของพื้นท่ี
ศึกษา ท้ังนี้ให้แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของตาราง พร้อมเปรียบเทียบผลกับค่า
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยท่ัวไป และหากดัชนีใดมีความเช่ือมโยงกันให้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ร่วมด้วย 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลกับการศึกษาท่ีผ่านมา และแหล่งข้อมูลอื่นๆ 

 แสดงตาราง :  ผลการตรวจวดัระดับเสียงบริเวณพืน้ท่ีศึกษาดังตัวอย่างตารางท่ี 3-2 

 แสดงรูป  : สถานีและผลการตรวจวัดระดับเสียงดงัตวัอย่างรูปท่ี 3-12 
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ตารางท่ี 3-2 ตัวอย่างผลการตรวจวดัระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีศกึษา 

ระดับเสียง [เดซิเบล(เอ)] 
สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

Leq 24 hrs. Lmax 

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

มาตรฐาน* 70 115 
หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 

5) การศกึษาด้านความสั่นสะเทือน 

 ใช้เคร่ืองมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน Instantel Minimate Plus ทําการบันทึกข้อมูลของ
คลื่นความสั่นสะเทือน ซ่ึงรับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานดิวซ์เซอร์ชนิด Triaxial มีความเท่ียงตรงสูงได้
มาตรฐานสากล DIN 4150 และ BS 6472 

 การเลือกจุดตรวจวัดจะเป็นพื้นราบท่ีแน่น เพื่อให้เคร่ืองสามารถตรวจวัดคลื่นความ
สั่นสะเทือนได้ดี โดยมีหัว Pickup ซ่ึงเป็นเครื่องตรวจรับสัญญาณของคล่ืนและส่งสัญญาณไปยังเคร่ือง
วิเคราะห์คลื่นและความถี่ท่ีเคร่ืองตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

 รายงานผลการตรวจวัด เป็นตารางข้อมูลความส่ันสะเทือนจากการระเบิดหินพร้อมระบุ
แหล่งท่ีมาของความสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนด้วย  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2548 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทําเหมืองหิน  

 แสดงตาราง : ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนท่ีเกดิจากการระเบิดหน้าเหมอืง  
ตัวอย่างตารางท่ี 3-3  

 แสดงรูป : แสดงสถานีตรวจวดัความสัน่สะเทือนดงัตวัอย่างในรูปท่ี 3-13 

ตารางท่ี 3-3 ตัวอย่างผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือนท่ีเกิดจากการระเบิดหน้าเหมือง 

พารามิเตอร์ Vertical Longitudinal Transverse 

ความถี่ (เฮิรตซ์)    

ความเร็วของอนุภาค [มิลลิเมตร(มม.)/วินาที]    

ค่าการขจัด (มม.)    
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สํานักงานโครงการ

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

ตัวอย่าง

สัญลักษณ ์:

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง
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 รูปท่ี 3-11 ตัวอย่างสถานีและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
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ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุป)ี การสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ป)ี

ตัวอย่าง

สัญลักษณ ์:

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

 รูปท่ี 3-12 ตัวอย่างสถานีและผลการตรวจวัดระดับเสียง
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Lmax
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ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี)

รูปท่ี 3-13 ตัวอย่างสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน
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6) การศกึษาด้านอุทกวิทยาและคุณภาพนํ้าผิวดิน 

 ศึกษาสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดิน รวมท้ังแหล่งน้ําท่ีเกิดจากการพัฒนาโดยมนุษย์ 

 เสนอตําแหน่งเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน โดยครอบคลุมทิศทางการไหลก่อน-หลังผ่านพื้นท่ี
โครงการ หรือพื้นท่ีสัมพันธ์กับผลกระทบ 

 ดัชนีท่ีวิเคราะห์โดยท่ัวไป ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ของแข็งแขวนลอย 
ของแข็งละลายทั้งหมด ความกระด้างท้ังหมด เหล็ก และซัลเฟต 

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

 แสดงตาราง : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาดังตัวอย่างตารางท่ี 
3-4  

 แสดงรูป :  แสดงสภาพอุทกวิทยาบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง และสถานีเก็บ
ตัวอย่างน้ําผิวดินดังตัวอย่างรูปท่ี 3-14 

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 

7) การศกึษาด้านอุทกธรณีวทิยาและคุณภาพน้าํใต้ดนิ 

 เสนอข้อมูลอุทกธรณีวิทยาและบ่อบาดาลท่ีอยู่ในชุมชนใกล้เคียง พร้อมระบุลงในแผนท่ี
มาตราส่วน 1:50,000 หรือใกล้เคียง 

 รวบรวมผลการวิเคราะห์และสุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําใต้ดิน 
 ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ตะกอนแขวนลอย ตะกอนละลาย เหล็ก ความขุ่น 

ความกระด้าง และซัลเฟต 
 เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
เป็นพิษ (พ.ศ.2551) 
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คลอง A ก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

คลอง A หลังไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

คลอง B ก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

คลอง B หลังไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ

รูปท่ี 3-14 ตัวอย่างแสดงสภาพอทุกวิทยาบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 
 และสถานีเกบ็ตัวอย่างน้าํผวิดิน

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

สถานีเก็บตัวอย่างนํ้าผิวดิน

ทางนํ้าสาธารณะ และทิศทางการไหลของนํ้า

678000 679000 680000 684000683000682000681000
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คลอง A ก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พ้ืนที่โครงการ
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คลอง A หลังไหลผ่านเข้าใกล้พ้ืนที่โครงการ

2

คลอง B ก่อนผ่านเข้าใกล้พ้ืนที่โครงการ

3

คลอง B หลังผ่านเข้าใกล้พ้ืนที่โครงการ
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ภาพตัดขวาง A – A'
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สัญลักษณ์ :
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คลอง B

คลอง A

ตัวอย่าง
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 แสดงตาราง : คุณลกัษณะบอ่บาดาลบริเวณพื้นท่ีศกึษาดงัตวัอย่างตารางท่ี 3-5  
 แสดงรูป : แสดงลักษณะอุทกธรณีวิทยา ตําแหน่งบ่อบาดาล และจุดเก็บตัวอย่าง 

น้ําใต้ดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาดังตัวอย่างรูปท่ี 3-15 

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 เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ 

การป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ (พ.ศ.2551) 
 

8) การศกึษาด้านทรัพยากรดนิ และการเกดิดินถล่ม 
 ทรัพยากรดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 

- ศึกษาข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน (ระบุปี) ร่วมกับแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000  
ของกรมแผนท่ีทหาร ระบุชุดดินพร้อมเสนอในแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000  

- เก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็น
กรด-ด่าง ขนาดอนุภาค อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม อาร์เซนิก ตะกั่ว 
ปรอท และแคดเมียม  

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

- เก็บตัวอย่างตะกอนดินท้องน้ําของแหล่งน้ําท่ีมีความเหมาะสมกับการประเมิน 
ผลกระทบกิจกรรมของโครงการ ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ อาร์เซนิก ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม 

 ดินถลม่ 
กรมทรัพยากรธรณีจะจําแนกพื้นท่ีเสี่ยงภัยกับการเกิดดินถล่ม โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
- พื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 1 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณน้ําฝน 100 

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

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

หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา 
บางพื้นท่ีเคยเกิดปัญหาดินถล่มให้รายงานสถานท่ีจุดเกิดเหตุเพื่อใช้ประกอบในการ

ประเมินผลกระทบ 
 แสดงตาราง : ผลการวเิคราะห์คณุสมบัติของดนิ และโลหะหนกัในดนิและตะกอนดนิท้องน้าํ 

ดังตัวอย่างตารางท่ี 3-6 และตารางท่ี 3-7 
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 แสดงรูป : แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม ลักษณะชุดดินบริเวณพื้นท่ีโครงการ
และพื้นท่ีใกล้เคียง และตําแหน่งจุดเก็บตัวอย่างดินและตะกอนดินท้องน้ํา 
ดังตัวอย่างรูปท่ี 3-16 ถึงรูปท่ี 3-18 

ตารางท่ี 3-6 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์คณุสมบัติของดิน 

ผลการวิเคราะห์ 

ดัชนี หน่วย ดินภายในพื้นที่โครงการ  
จุดที่ 1 

ดินภายนอกพื้นที่โครงการ  
จุดที่ 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 

 



 รูปท่ี 3-15 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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X X X X

หน้า 3-28

บ้านราษฎร

สํานักสงฆ์

บ้านราษฎร

บ้านราษฎร

พื้นที่เก็บขังมูลดินทรายฯ ของโครงการ

ตัวอย่าง

บ้านราษฎร
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รูปท่ี 3-16 ตัวอย่างแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม

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
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 รูปท่ี 3-17 ตัวอย่างลักษณะชุดดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง

หน้า 3-30

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 3-18 ตัวอย่างแสดงตําแหนง่จุดเกบ็ตัวอย่างดินและตะกอนดินท้องน้ําบริเวณพื้นท่ีโครงการ
และใกล้เคียง 

12

1

2

1

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

ดินในพื้นที่โครงการ จุดที่ 1

ดินในพื้นที่โครงการ จุดที่ 2

ดินนอกพื้นที่โครงการ

จุดเก็บตัวอย่างดินและตะกอนดินทอ้งนํ้า

ตําแหน่งจุดเก็บตัวอย่างดิน

1
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12 13
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3

ตําแหน่งจุดเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่โครงการ

N

N
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N

N

N

0             0.5            1.0                         2.0
กม.
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9) การศกึษาด้านทรัพยากรป่าไม ้

 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและรายงานต่างๆ ทางด้านทรัพยากรป่าไม้ จากกรมป่าไม้
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 

 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 3-19 

10) การศกึษาด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
กรณีพื้นท่ีเป็นเอกสารสิทธ์ิ ไม่มีสภาพป่าไม้ อยู่ห่างไกลจากพื้นท่ีสงวนหรือนุรักษ์สัตว์ป่า  

จะใช้วิธีการบรรยายสภาพปัจจุบันโดยท่ัวไป แต่หากพื้นท่ีมีป่าไม้อาจจะมีทรัพยากรสัตว์ป่า วิธีการศึกษาจะมี
ดังนี้ 

 วิธีการสํารวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ใช้ 2 แนวทาง คือ วิธีการสํารวจด้วยการ
ค้นหาโดยตรง (Direct Searching Method) และวิธีการสํารวจโดยอ้อมจากการสอบถาม (Indirect Inquiring 
Method) 

 

 การสํารวจโดยตรง ดําเนินการในพื้นท่ีกําหนดเป็นจุดสํารวจ ด้วยการเดินสํารวจใน
เวลากลางวันให้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด บันทึกชนิดและความถี่ของการพบชนิดสัตว์ป่าท่ีพบเห็นตัว หรือจาก
ร่องรอยต่างๆ ท่ีสามารถระบุชนิดสัตว์ได้ อาทิ รอยตีน กองมูล คราบ ขน ไข่ รัง รู/โพรง ซาก และจาก
เสียงร้อง 

 การสํารวจโดยอ้อม ด้วยการสอบถามได้คัดเลือกเฉพาะราษฎรที่มีบ้านเรือนหรือมีท่ี
ทํากินอยู่ใกล้เคียงท่ีมีความรู้เป็นอย่างดีท้ังชนิดสัตว์ป่า และช่วงเวลาท่ีสัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณพื้นท่ี
โครงการ ใช้เป็นข้อมูลเสริมของชนิดสัตว์ป่าท่ีไม่พบจากการสํารวจโดยตรง นอกจากชนิดสัตว์ป่า  
การสอบถามได้ครอบคลุมถึงการล่าสัตว์ป่าและการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าของราษฎรด้วย 

 การจําแนกชนิดสัตว์ป่า และการจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน ใช้เอกสารเกี่ยวข้องกับ
สัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

- สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก ใช้ Taylor (1962) และธัญญา จั่นอาจ (2549) สําหรับ
การจําแนกจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน 

- สัตว์เลื้อยคลาน ใช้ Taylor (1963, 1965, 1970), Nuttaphand (1979),  
Cox (1991), และ Cox et al. (1998) สําหรับจําแนกชนิดและจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน 
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 รูปท่ี 3-19 ตัวอย่างแสดงตําแหนง่วางแปลงสุ่มสาํรวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ท่ีศึกษา

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

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

 ตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่า ได้แก่ สถานภาพตามกฎหมาย และสถานภาพด้านการ
อนุรักษ์ 

- สถานภาพตามกฎหมาย คือ สัตว์ป่าท่ีได้รับการคุ้มครอง โดยพระราชบัญญัติสงวน
และการคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

 สัตว์ป่าสงวน (Reserved animal) คือ สัตว์ป่าท่ีมีรายช่ือตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 2535) เป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีหายาก
และใกล้สูญพันธ์ุหรือสูญพันธ์ุไปแล้ว 

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

สําหรับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเกณฑ์นี้เป็นสัตว์ป่าไม่คุ้มครอง (Nonprotected 
animal) ซ่ึงเป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีเพาะเล้ียงในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นสัตว์ป่าท่ียังมีประชากรมากในสภาพธรรมชาติ 
หรือเป็นสัตว์ป่าท่ีก่อความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 

- สถานภาพด้านการอนุรักษ์ คือ สัตว์ป่าท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2549 ได้จัดแบ่งชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีมีจํานวนประชากรลดน้อยลง และมี
ขอบเขตการแพร่กระจายแคบลงให้เป็นสัตว์ป่าถูกคุกคาม (Threatened animal) ท่ีสําคัญ จําแนกเป็น 3 ระดับ 
ตามความรุนแรงของการถูกคุกคาม ประกอบด้วย 

 ใกล้สูญพันธ์ุข้ันวิกฤติ (Critically endangered) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีประสบกับ
ความเสี่ยงท่ีสูงมากต่อการสูญพันธ์ุในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้  

 ใกล้สูญพันธ์ุ (endangered) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีประสบกับความเส่ียงต่อการ 
สูญพันธ์ุในธรรมชาติในอนาคต 

 เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ (vulnerable, Vu) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีกําลังประสบกับความ
เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุในธรรมชาติในโอกาส  

 แสดงตาราง : จํานวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม จําแนกตามอันดับ วงศ์ สกุล และชนิดท่ี
สํารวจพบทางตรงภายในพื้นท่ีโครงการ ดังตัวอย่างตารางท่ี 3-8 

 แสดงตาราง : รายละเอียดของจํานวนชนิดและความหลากชนิดของสัตว์ป่าตามระดับ
ความชุกชุมท่ีพบจากการสํารวจทางตรงภายในพื้นท่ีโครงการ ดังตัวอย่าง
ตารางท่ี 3-9 และตารางท่ี 3-10 
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ตารางท่ี 3-8  ตัวอย่างจํานวนชนดิสัตวป่์าแต่ละกลุ่ม จําแนกตามอันดับ 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) 

11) การศกึษาด้านคมนาคม 
 เส้นทางสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดท่ีอยู่ในการดูแลของ 

กรมทางหลวงจะมีสถิติปริมาณจราจรเฉล่ียต่อวันตลอดปี (Annual Average Daily Traffic : AADT) แล้ว
ประเมินศักยภาพการรองรับของถนน (Volume/Capacity : V/C Ratio) หากเส้นทางท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พื้นท่ีโครงการไม่มีการรวบรวมปริมาณจราจรไว้จําเป็นต้องสุ่มตรวจนับโดยจําแนกประเภทรถ โดยพิจารณา
ตรวจนับในวันธรรมดาและวันหยุดพร้อมท้ังต้องนําเสนอสภาพของเส้นทางและความสําคัญของเส้นทาง  
ท้ังนี้กิจกรรมของโครงการนอกจากการขนส่งท่ีจะเกิดทําให้เพิ่มปริมาณจราจรและอุบัติเหตุแล้ว บางคร้ังการ
ใช้วัตถุระเบิดอาจเกิดแร่หรือหินร่วงหล่นมายังเส้นทางได้ 
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 การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเส้นทางขนส่งแร่ 
ให้รายงานการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเส้นทางขนส่งแร่ นับจากจุดท่ีตั้งโครงการจนถึง

เส้นทางสายหลัก  
 แนวทางการประเมินปริมาณจราจรปัจจุบัน 

ในการประเมินปริมาณจราจรจะใช้สถิติข้อมูลด้านปริมาณจราจรบนทางหลวง โดยเป็น
ข้อมูลของกรมทางหลวงอย่างน้อย 5 ปี ลักษณะข้อมูลเป็นปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันต่อปี เพื่อจะหาสัดส่วน
ปริมาณจราจรกับความสามารถในการรองรับของถนน (V/C Ratio)  

 

V/C Ratio   =  
 
 

เมื่อ  V  =  ปริมาณจราจร (หน่วย PCU ต่อช่ัวโมงสูงสุด) 
 C  =  ขีดความสามารถในการรองรับรถยนต์ 
 n  =  จํานวนช่องจราจร 
นําเอาค่า V/C Ratio มาเปรียบเทียบกับระดับการใหบ้ริการจราจร (Level of Service : 

LOS)  
 แสดงตาราง : เกณฑ์ในการพิจารณาสภาพการจราจร ดังตัวอย่างตารางท่ี 3-11  
 แสดงรูป : การใช้ประโยชน์ที่ดินริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ แสดงดังตัวอย่างใน

รูปท่ี 3-20 

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
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รูปที่  3-20 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินริมเส้นทางขนสง่แร่ของโครงการ

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              
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สภาพพื้นที่การเกษตรริมเส้นทางขนส่งแร่

6

5

คลองชลประทานรมิเส้นทางขนสง่แร่

พื้นที่รกร้างวา่งเปล่า

9

บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่ หลังที่ 1
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12) การศกึษาด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 การใช้ประโยชน์ในรัศมี 1 และ 3 กม. ศึกษารอบพื้นท่ีโครงการ โดยใช้ภาพถ่ายทาง
อากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับการสํารวจภาคสนาม และแสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี
ศึกษา ตัวอย่างเช่น 

- พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 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 3-21 

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) 

13) การศกึษาด้านเกษตรกรรม  

 เสนอข้อมูลกิจกรรมด้านการเกษตรกรรมตําบลในพื้นท่ีศึกษา 
 ระบุประเภทของการเกษตร พืช เศรษฐกิจ ชนิดหลักในพื้นท่ีศึกษา 
 วิเคราะห์ความสําคัญของการเกษตรแต่ละประเภท โดยเน้นประเภทหลัก 
 อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหลัก รวมถึงปัจจัยของน้ําท่ีมีต่อการ

เกษตรกรรม  
 เสนอข้อมูลปัญหาผลกระทบกิจกรรมการทําเหมืองที่ผ่านมา (กรณีพื้นที่ศึกษาผ่านการ

ทําเหมืองมาก่อน) 

14) การศกึษาด้านอุตสาหกรรม 

 เสนอข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดท่ีตั้งโครงการ โดยเป็นอุตสาหกรรมแร่ โดยระบุ
จํานวนประทานบัตรจําแนกตามชนิดแร่ และเน้นบรรยายชนิดแร่ตามท่ีโครงการจะขออนุญาต 



รูปท่ี 3-21 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
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15) การศกึษาด้านเศรษฐกจิ-สังคม และการมีส่วนร่วม 
 เศรษฐกิจ-สังคมบริเวณพื้นท่ีศึกษา ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในระดับ

ตําบล อําเภอ และจังหวัด สําหรับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ข้อมูลพื้นฐานท่ีจะใช้ประเมินผลกระทบด้านสังคมท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

- ขอบเขตการปกครอง 
- เขตการปกครอง 
- ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน เช่น จํานวนและความหนาแน่นของประชากรและอัตรา

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

และหนี้สิน 
- ปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชน 
- ปัญหาสังคมในชุมชน 
- ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย เช่น การใช้น้ํา การ

ใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย การเจ็บป่วย และระบบบริการ 
- สาธารณสุข  
- ข้อมูลส่วนอื่นๆ (ถ้ามี) 

 แสดงรูป : รายละเอียดขอบเขตการปกครองของจังหวัด ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-22 
 แสดงรูป : ตําแหน่งพื้นท่ีสําคัญในชุมชนท่ีศึกษา ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-23 

 กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
- แนวทางการมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ดําเนินการในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประกอบด้วย การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
การจัดการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล 

- แนวทางการมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กําหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 การจําแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
1. ผู้รับผลกระทบ 

“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบ เช่น 
เป็นผู้สูญเสียท่ีทํากิน กลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มท่ีได้รับน้ําหนักมากท่ีสุดในการศึกษาผลกระทบและการจัดการมี
ส่วนร่วม 

“กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์” เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวก 
เนื่องจากกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มท่ีจะได้รับประโยชน์จึงอาจถือว่าประโยชน์ของกลุ่มนี้ได้รับการพิทักษ์และนําเสนอ
โดยเจ้าของโครงการแล้วไม่จําเป็นท่ีจะต้องเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมให้เป็นพิเศษกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงาน EIA  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในท่ีนี้

หมายถึง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงาน ได้แก่ 
- เจ้าของโครงการ  
- นิติบุคคลผู้มีสิทธิทํารายงาน EIA หรือท่ีปรึกษา หรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตเป็นผู้

มีสิทธิทํารายงาน จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



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 3-22 ตัวอย่างรายละเอียดขอบเขตการปกครอง

ตัวอย่าง
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106

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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3. หน่วยงานท่ีทําหนา้ท่ีพจิารณารายงาน EIA  

- สํานักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- ผู้ชํานาญการ หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

- หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตัดสินใจอนุมัติโครงการ เช่น คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี 
และหน่วยงานท่ีมีอํานาจออกใบอนุญาตต่าง ๆ 

4. หน่วยงานราชการในระดับตา่ง ๆ 
ในท่ีนี้รวมถึงหน่วยงานท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 

5. องคก์ารเอกชนดา้นสิ่งแวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบันการศกึษาภายใน
ท้องถิ่น และในระดับอดุมศกึษา และนกัวชิาการอิสระ 

6. สื่อมวลชน 
สื่อมวลชนในท่ีนี้รวมถึงในแขนงต่างๆ ท้ังระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง มีบทบาท

ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบของโครงการ และความก้าวหน้าในการจัดทํา
รายงาน 

7. ประชาชนท่ัวไป 
ประชาชนท่ัวไปหมายถึง “สาธารณชน” ท่ีมีความต้องการและสนใจโครงการ 

จะมีบทบาทในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอาจแบ่งย่อยกว่านี้ หรือบางพื้นท่ีอาจไม่มีบางกลุ่ม 

ผู้จัดการการมีส่วนร่วมต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 
คร้ังท่ี 1 ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ

โครงการและขอบเขตการศึกษา จัดทําแนวการมีส่วนร่วม โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ราษฎรระดับ
ครัวเรือน นําข้อคิดเห็นจากผลการประชาคมหมู่บ้าน และผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
เทศบาลมาร่วมกําหนดขอบเขตการศึกษา 

คร้ังท่ี 2 ในระหว่างการเตรียมจัดทําร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ราษฎรระดับครัวเรือน มีการประชาสัมพันธ์
โครงการโดยการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ประชากรตัวอย่างรับทราบข้อมูล
โครงการมากย่ิงข้ึน 

 การดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน คร้ังท่ี 1 และ 2 
การมีส่วนร่วมของประชาชนใช้การสํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) หรือหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสม 
สําหรับหลักเกณฑ์การกําหนดกลุ่มตัวอย่างกําหนดไว้ 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. กรณีประชากรรัศมี 3 กม. 

 ใช้วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane หรืออาจใช้วิธีท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในด้านสังคมศาสตร์ 
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2. กรณีประชากรรัศมี 0.5 กม. 
- ในรัศมีโดยรอบพื้นที่โครงการ 500 ม. และชุมชนที่มีจํานวนครัวเรือนไม่

เกิน 50 หลังคาเรือน จะต้องทําการสํารวจทุกครัวเรือน 
- ชุมชนท่ีมีจํานวนครัวเรือน 50-100 ครัวเรือน จะต้องทําการสํารวจไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 
- ชุมชนท่ีมีจํานวนครัวเรือนมากกว่า 100 หลังคาเรือน จํานวนตัวอย่างให้

พิจารณาตามหลักสถิติ 
3. กรณีนอกรัศมี 3 กม. 

 บางกรณีในรัศมี 3 กม . อาจไม่มีบ้านเรือนราษฎรหรือชุมชน ดังนั้นอาจ
จําเป็นต้องศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม หรือการมีส่วนร่วมจากชุมชนท่ีอาศัยอยู่
ริมเส้นทางขนส่งแร่ 

 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 3-24 และรูปท่ี 3-25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 : ……... 

นอกจากนี้ เทคนิควิ ธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 กําหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนว่าอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

1. การสํารวจความคิดเห็น 
- การสัมภาษณ์รายบุคคล 
- การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทาง

ระบบเครือข่ายสารสนเทศหรือทางอื่นใด 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของ

รัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ 
- การสนทนากลุ่มย่อย 

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

3. วิธีการอื่นท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
ท้ังนี้ ท่ีผ่านมามีหลายหน่วยงานได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการการมีส่วนร่วม

ของประชาชนต่างๆ ซ่ึงรายละเอียดวิธีการดําเนินงาน สถานการณ์ท่ีควรนํามาใช้และเงื่อนไขสําคัญท่ีทําให้การ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จสามารถศึกษาได้จากคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดทําโดยมูลนิธิปริญญาโท
นักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546 



รูปที่ 3-24 ตัวอย่างตาํแหน่งสํารวจความคิดเหน็ของประชากรตัวอย่างในการรับฟงัความคิดเห็นรัศมี 0.5 กม.
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32

บานบางตาโฉม

หมูที่..... บ้าน......

จํานวนตัวอย่างจํานวนครัวเรือนหมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน

การสํารวจคิดเห็นของประชากรตัวอย่างบริเวณพื้นที่ศึกษา 0.5 กม.

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ
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8

7

65

3 4
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2

15 1616
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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 3-25 ตัวอย่างตาํแหน่งสาํรวจความคิดเหน็ของประชากรตัวอย่างในการรับฟงัความคิดเห็นรัศมี 3 กม.
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สุ่มสํารวจ จํานวน 15 ตัวอย่าง

สุ่มสํารวจ จํานวน 17 ตัวอย่าง

สุ่มสํารวจ จํานวน 15 ตัวอย่าง

สุ่มสํารวจ จํานวน 15 ตัวอย่าง

สุ่มสํารวจ จํานวน 26 ตัวอย่าง

สุ่มสํารวจ จํานวน 16 ตัวอย่าง

สุ่มสํารวจ จํานวน 20 ตัวอย่าง
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สุ่มสํารวจ จํานวน 12 ตัวอย่าง
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สุ่มสํารวจ จํานวน 11 ตัวอย่าง
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สุ่มสํารวจ จํานวน 15 ตัวอย่าง

สุ่มสํารวจ จํานวน 16 ตัวอย่าง

สุ่มสํารวจ จํานวน 16 ตัวอย่าง
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1
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6

4

ส่วนขยาย

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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16) การศกึษาด้านสาธารณสุข 

 สํารวจสถานบริการด้านสาธารณสุขในชุมชนที่ราษฎรเข้าใช้บริการ ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล 

 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ สถิติการเจ็บป่วยตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค โดยตาราง
สถิติอย่างน้อย 3 ปี และนําเสนอข้อมูลในรูปของตารางโดยเรียงลําดับตามกลุ่มโรคท่ีพบจากมากไปน้อย 

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

 แสดงรูป  : ตําแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ี
โครงการ แสดงตัวอย่างดังรูปท่ี 3-26 

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 3-26 ตัวอย่างตาํแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบริเวณใกลเ้คียงพื้นท่ีโครงการ
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สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

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

 กําหนดพื้นท่ีศึกษารัศมีอย่างน้อย 3 กม. รอบพื้นท่ีโครงการ 

 ประเด็น/หัวข้อย่อยท่ีจะทําการศึกษาอย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

- ท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียว และระยะห่างจากท่ีตั้งพื้นท่ีโครงการ 

- คุณค่าและความสําคัญของแหล่งท่องเท่ียว 

- สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญ โดยแสดงท่ีตั้ง (ระบุระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ) และ
ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 

 อธิบายลักษณะและความสําคัญของสภาพภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพของพื้นท่ีศึกษา เช่น 
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเท่ียว แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณสถานหรือศิลปกรรมท่ีสําคัญหรือไม่ 
อย่างไร โดยอ้างอิงถึงรายละเอียดในหัวข้อก่อนหน้า 

 แสดงรูป  :  ภาพถ่ายแสดงทัศนียภาพของบริเวณท่ีตั้งโครงการและพื้นท่ีศึกษา  
ดังตัวอย่างรูปท่ี 3-27 

 แสดงรูป  : แผนท่ีแสดงแหล่งท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีศึกษา (ถ้ามี)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   รูปท่ี 3-27       ตัวอย่างภาพถ่ายแสดงทัศนียภาพของบริเวณท่ีตั้งโครงการและพืน้ท่ีศึกษา 

 

18) การศกึษาด้านโบราณคดี โบราณสถาน และส่ิงท่ีมีคณุค่าทางประวัตศิาสตร์ 

 ประเด็น/หัวข้อย่อยท่ีจะทําการศึกษา อย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
- ท่ีตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณคดีและระยะห่างจากพื้นท่ี

โครงการ และแนวถนนทางเข้าโครงการ 
- สถานภาพของแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี (กรณีท่ีพบ) 

 อธิบายผลการทบทวนข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณคดีในพื้นท่ีศึกษา
และผลการตรวจสอบจากกรมศิลปากร 

 แสดงรูป  :  แผนท่ีแสดงตําแหน่งแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ในพื้นท่ีศึกษา แสดงดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-28 

 แสดงตาราง  :  แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ใน
บริเวณพื้นท่ีศึกษา และระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ แสดงตัวอย่างดัง
ตารางท่ี 3-16 
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รูปท่ี 3-28 ตัวอย่างแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดีและสถานท่ีสําคัญใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ
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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/ีโบราณสถานหรือสิง่ท่ีมีคุณค่า 
ทางประวัตศิาสตร์ 

ช่ือแหล่งโบราณคด ี สถานท่ีตั้ง หลักฐานและความสําคัญ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

ที่มา :  กรมศิลปากร (ระบุปี) 

 

3.2.4 บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

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

1) อธิบายทางเลอืกการพฒันาโครงการ  
ทางเลือกการพัฒนาโครงการมี 2 แนวทาง คือ ทางเลือกด้านพื้นท่ี และทางเลือกด้าน

วิธีการดําเนินโครงการ โครงการมีแหล่งแร่ท่ีมีคุณสมบัติและปริมาณแร่ท่ีมากพอ เหมาะสมท่ีจะพัฒนาแร่
ข้ึนมาใช้ประโยชน์ ประกอบกับโครงการได้ผ่านกระบวนการย่ืนเอกสารและได้รับจดทะเบียนคําขอ 
ประทานบัตรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และจัดทํารายงานธรณีวิทยาแหล่งแร่
และแผนผังโครงการทําเหมืองตามหลักเกณฑ์ของ กพร. แล้วถูกกําหนดเลือกพื้นท่ีไว้แล้ว ดังนั้นการประเมิน
แนวทางเลือกของโครงการจึงเสนอเฉพาะในส่วนของทางเลือกด้านวิธีการดําเนินโครงการ 

สําหรับทางเลือกของโครงการ หากพิจารณาด้านความเหมาะสมของแผนผังโครงการ 
ทําเหมืองและประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหลักท่ีจะเกิดข้ึนจากลักษณะการดําเนินงาน นําเสนอไว้  
2 ทางเลือก ได้แก่ 

 ทางเลือกท่ี 1 : วิเคราะห์ตามแผนผังโครงการทําเหมือง 
 ทางเลือกท่ี 2 : วิเคราะห์ตามท่ีปรึกษากําหนด 
จําแนกประเด็นผลกระทบหลักในแต่ละทางเลือก พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาความเพียงพอ และความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละทางเลือก 

 แสดงตาราง : ประเด็นผลกระทบส่ิงแวดล้อมหลักและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2  
ดังตัวอย่างในตารางท่ี 3-17 
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ตารางท่ี 3-17 ตัวอย่างประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางเลือกท่ี 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 
 

2) การกาํหนดแหล่งรับผลกระทบหลักท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
 สถานท่ีและระยะทางของผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ 
 ลักษณะของท่ีตั้งโครงการ และพื้นท่ีโดยรอบท่ีอาจได้รับผลกระทบ รวมท้ังความสําคัญ

และความอ่อนไหวของแหล่งรับผลกระทบ  
 แสดงรูป : แสดงตําแหน่งสถานท่ีสําคัญบริเวณใกล้เคียงโครงการ แสดงตัวอย่างดังรูปท่ี 

3-29 

3) ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ 
 ในระยะเตรียมการ อธิบายถึงการจัดเตรียมสภาพพื้นท่ีเพื่อนําไปสู่การผลิตแร่กิจกรรมต่างๆ 

ท่ีดําเนินการ เช่น การเตรียมพ้ืนท่ีเปิดหน้าเหมือง การเตรียมพ้ืนท่ีเก็บกองมูลดินทราย การเตรียมพ้ืนท่ีเก็บกองแร่ 
 ระยะดําเนินการ สรุปการทําเหมืองในแต่ละช่วงเวลาท่ีผลิต อธิบายถึงการเปิดหน้าเหมือง 

ปริมาณท่ีผลิต การเก็บกองแร่ รวมไปถึงการเก็บกองเปลือกดิน โดยประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของพื้นท่ีเก็บกอง  

 แสดงรูป : แสดงประสิทธิภาพของพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินของโครงการ แสดงตัวอย่างดัง
รูปท่ี 3-30 

4) ผลกระทบต่อภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ  
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบหลักต่อคุณภาพอากาศ ได้แก่ การขนส่งแร่ และฝุ่นจาก
โรงโม่บดและย่อยหิน หรือโรงแต่งแร่ และการระเบิดหิน 

 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุแหล่งรับผลกระทบและพื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในพื้นท่ี
ศึกษา 

- สรุปลักษณะและสถานภาพของคุณภาพอากาศในปัจจุบัน ณ แหล่งรับผลกระทบ  
โดยพิจารณาข้อมูลในบทท่ี 3 



2108

783000 784000 785000 786000 787000 788000 789000 790000 791000 792000 793000 794000 795000 796000 797000 798000

783000 784000 785000 786000 787000 788000 789000 790000 791000 792000 793000 794000 795000 796000 797000 798000

19
76

00
0

19
75

00
0

19
74

00
0

19
73

00
0

19
72

00
0

19
71

00
0

19
70

00
0

19
69

00
0

19
68

00
0

19
67

00
0

19
66

00
0

19
65

00
0

19
64

00
0

19
63

00
0

19
62

00
0

19
76

00
0

19
75

00
0

19
74

00
0

19
73

00
0

19
72

00
0

19
71

00
0

19
70

00
0

19
69

00
0

19
68

00
0

19
67

00
0

19
66

00
0

19
65

00
0

19
64

00
0

19
63

00
0

19
62

00
0

0              1.0           2.0                           4.0
กม.

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 3-29 ตัวอย่างแสดงตําแหนง่สถานท่ีสําคัญบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ

ตัวอย่าง

สัญลักษณ์:

พื้นที่โครงการ

พื้นที่คําขอประทานบัตรข้างเคียง

แนวเส้นทาง

ทิศทางคมนาคมการขนส่งแร่

ทางหลวงชนบท 2108

ทางหลวงหมายเลข 201

2108

201

สถานที่สําคัญ/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 

 ระยะเทียบกับที่ต้ังโครงการ สถานท่ีสําคัญ  

ทิศทางเทียบระยะห่างจากโครงการ

หน้า 3-54

2108

201



รูปท่ี 3-30 ตัวอย่างแสดงประสิทธิภาพของพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดนิ

หน้า 3-55

ช่วงการทําเหมืองปีที่ 1-2

ร้อยละ 68.3%
คันทํานบดิน คันทํานบดิน

คูระบายน้ํา บ่อดักตะกอน

คันทํานบดิน คันทํานบดิน

คูระบายน้ํา บ่อดักตะกอน

ช่วงการทําเหมืองปีที่ 3-4

พื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินทางด้านทิศเหนือ 

พื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินทางด้านทิศใต ้

ร้อยละ 78.5%

ตัวอย่าง
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 การประเมินผลกระทบ 

- กรณีท่ีตั้งโครงการไม่มีเหมืองแร่ใกล้เคียง ประเมินการเกิดฝุ่นจากโรงโม่บดและย่อยหิน
และโรงแต่งแร่ของโครงการ 

- กรณีท่ีตั้งโครงการมีเหมืองแร่ใกล้เคียง จําเป็นต้องนําข้อมูลการปล่อยฝุ่นจากโรงโม่บด
และย่อยหิน และโรงแต่งแร่ของพื้นท่ีใกล้เคียงประเมินด้วย 

- ผลกระทบจากการขนส่งแร่ให้ใช้หลักการเกี่ยวกับกรณีของการประเมินผลกระทบโรงโม่
บดและย่อยหิน หรือโรงแต่งแร่ โดยพิจารณาจากการใช้เส้นทางร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่น (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ในการประเมินฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทําเหมือง นอกจากการคาดการณ์ 
โดยบรรยาย การใช้ Box Model และอาจใช้วิธีการอื่น เช่น แบบจําลองการกระจายมลพิษทางอากาศ   
(Air Dispersion Model) ข้ึนอยู่กับผู้ประเมินจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

พิจารณาปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ท่ีเกิดข้ึนสามารถคํานวณโดยใช้ Box Model  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 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 3-18 

ตารางท่ี 3-18 ตัวอย่างการคาดการณ์อตัราการระบายฝุ่นละออง (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. 
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5) ผลกระทบต่อเสียง ความส่ันสะเทือน และหินปลิว 
 ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

ระบุแหล่งกําเนิดของเสียง โดยแหล่งกําเนิดต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมของโครงการท่ีอาจ
ส่งผลกระทบ เช่น เสียงจากการทํางานของเคร่ืองจักรและเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ เสียงท่ีเกิดจากการระเบดิ และเสยีง
จากรถยนต์ 

 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุแหล่งรับผลกระทบ เช่น พื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 
- สรุปลักษณะและสถานภาพของระดับเสียงในปัจจุบัน ณ แหล่งรับผลกระทบ เมื่อ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานโดยพิจารณาข้อมูลในบทท่ี 3 

 การประเมินผลกระทบ 

ประเมินระดับเสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เสียงท่ีเกิดจากการระเบิด 
และเสียงจากรถยนต์ 

 เกณฑ์การพิจารณาพื้นท่ีอ่อนไหว 
การพิจารณาพื้นท่ีอ่อนไหวโดยรอบโครงการ ใช้เกณฑ์ท่ีเสนอแนะโดย Vincent E. Mestre 

และ David C. Wooten แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ท่ีได้เสนอแนะพื้นท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียงไว้ใน 
Environmental Impact Analysis Handbook  

 แสดงตาราง : การจัดแบ่งระดับพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับเสียง ดังตัวอย่างในตารางท่ี 
3-19 

ตารางท่ี 3-19 ตัวอย่างการจัดแบ่งระดับพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับเสียง 

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)  

 เสียงจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
ทําการประเมินเสียงจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์ของโครงการร่วมกับกลุ่มเหมืองแร่บริเวณ

ใกล้เคียง พิจารณาจากโครงการและกลุ่มเหมืองแร่บริเวณใกล้เคียงที่ทําการผลิตแร่หินอุตสาหกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้น เคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่ใช้ทําการประเมินผลกระทบจึงอ้างอิงตามรายละเอียดแผนผังการทํา
เหมืองของโครงการ ท่ีคาดการณ์ว่าแต่ละชนิดจะเกิดเสียง  

 



หน้า 3-58 

 เสียงจากยานพาหนะ 
โดยท่ัวไปรถบรรทุกมีระดับเสียงเฉลี่ยประมาณ 88 เดซิเบล(เอ) อย่างไรก็ตาม ระดับ

ความดังของเสียงอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลง โดยข้ึนกับปัจจัยท่ีสําคัญ เช่น ความเร็วของรถ น้ําหนักบรรทุก 
สภาพเส้นทาง และหากพิจารณาปัจจัยด้านความเร็วของรถบรรทุกท่ีแปรผันกับระดับเสียง สามารถหาได้จาก
สมการดังนี้ (Cyril, 1991) 

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

 V = ความเร็วรถบรรทุก (กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
 เสียงจากการใช้วัตถุระเบิด 

ทําการประเมินเสียงจากการใช้วัตถุระเบิดโดยให้โครงการเป็นตัวแทนของกลุ่มเหมืองแร่
บริเวณใกล้เคียง ในการใช้วัตถุระเบิดสําหรับการทําเหมืองแร่ของโครงการ โดยใช้วัตถุระเบิดท่ีเป็น Primer 
คือ ดินระเบิดชนิดไดนาไมท์ (Dynamite) หรืออิมัลช่ัน (Emulsion) และแอมโมเนียมไนเตรทผสมกับน้ํามัน
ดีเซล (AN-FO) อัตราส่วน 94:6 โดยน้ําหนักในการประเมินปริมาณการใช้วัตถุระเบิดตลอดระยะเวลาการทํา
เหมือง 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) 

 แสดงตาราง : การประเมินระดับเสียงท่ีเกิดจากการระเบิด ดังตัวอย่างในตารางท่ี 3-20 
ถึงตารางท่ี 3-21 

ตารางท่ี 3-20 ตัวอย่างการประเมินระดบัเสียงท่ีเกิดจากการระเบิดต่อแหล่งรับผลกระทบ 

แหล่งรับผลกระทบ 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ความไวต่อการได้รับเสียง 
ระดับเสียง  
(เดซิเบล) 

สถานที่.....................     

สถานที่.....................    

สถานที่.....................    

มาตรฐานระดับเสียงสูงสุดท่ียอมรับได้ 140 
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ตารางท่ี 3-21 ตัวอย่างแสดงระดบัความดังของเสียงท่ีมีผลกระทบตอ่บุคคลและอาคาร 

dB psi ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

180 3.0 โครงสร้างเสียหาย 

170 0.95 กระจกส่วนใหญแ่ตก 

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 ค่าสูงสุดที่สํานักการเหมืองแร่ของประเทศสหรฐัอเมริกายอมรบัได้ (USBM) TRP. 78 Maximum 

130 0.0095 ค่าที่ปลอดภัยกําหนดโดยสํานักการเหมืองแร่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (USBM) TRP. 78 Safe 
Level 

120 0.003 ค่าที่เริ่มทําให้แกว้หูเป็นอันตรายมาก หากได้ยินต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ  

120 0.003 ค่าทีม่ักได้รับการร้องเรียนและค่าสูงสุดที่สํานักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทาํงานของประเทศ
สหรฐัอเมรกิายอมรับได้ในการทํางานต่อเน่ืองกัน 15 นาที (OSHA. Maximum For 15 Minutes) 

110 0.00095  

100 0.0003  

90 0.000095 ค่าสูงสุดที่สํานักสุขภาพและความปลอดภยัจากการทํางานของประเทศสหรฐัอเมริกายอมรบัได้ใน
การทํางานต่อเน่ือง 8 ช่ัวโมง (OSHA. Maximum For 8 Hours) 

80 0.00003  
ที่มา : เอกสารประกอบการสัมมนา 2541 “มาตรการป้องกันผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่และเหมืองหินในประเทศไทย”  

กองการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี 
 

 ความส่ันสะเทือน 
การประเมินผลกระทบด้านความส่ันสะเทือนจะใช้ข้อมูลปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดกิโลกรัม/

จังหวะถ่วง การเสนอแนวทางการกําหนดเกณฑ์ผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดในหลายประเทศ โดยท่ัวไปจะ
ใช้การหาค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)  

 แสดงตาราง : เกณฑ์ผลกระทบความเสียหายจากการใช้วัตถุระเบิดจากต่างประเทศ  
  ดังตัวอย่างในตารางท่ี 3-22 

ตารางท่ี 3-22 ตัวอย่างเกณฑ์ผลกระทบความเสียหายจากการใช้วตัถุระเบิดจากงานของประเทศแคนาดา  

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 อ้างถึงในสง่า  ต้ังชวาล, 2541 
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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 เป็นค่าคงท่ี 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 เพื่อหาความเร็วอนุภาคเปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลกระทบความเสียหาย

จากการใช้วัตถุระเบิดของโครงการ มีข้อมูลท่ีสําคัญของการประเมินผลกระทบ ได้แก่  
- น้ําหนักวัตถุระเบิดใช้สูงสุดต่อจังหวะถ่วง(W)  
- กําหนดค่า Kv เท่ากับ 200  
- ระยะทางจากจุดระเบิดไปยังจุดวัด (r) พิจารณาจากสถานที่ตั้งท่ีสําคัญท่ีอยู่ใกล้เคียง

พื้นท่ีเปิดหน้าเหมืองของโครงการมากท่ีสุด  
 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) จากความสัมพันธ์ 
พบว่า เมื่อค่า Specific charge มีค่าน้อยกว่า 0.2 กก./ลบ.ม. จะไม่มีการปลิวของหินและค่าสูงสุดของระยะ
ท่ีปลิวได้ไกล (L) สามารถหาได้จาก  
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L = 143 d (q-0.2) 
โดย d = เส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะระเบิด (นิ้ว) 
 q = Specific charge (กก./ลบ.ม.) 
 L = Maximum throw (ม.) 

6) ผลกระทบต่อน้ําผิวดิน 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบต่อคุณภาพน้ําผิวดิน ซ่ึงอย่างน้อยต้องควบคุมถึง
กิจกรรมของโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบ 

- สรุปลักษณะของอุทกวิทยาน้ําผิวดินในปัจจุบันในบริเวณพื้นท่ีศึกษา ท้ังแหล่งน้ําผิวดิน 
และการไหลบ่าของน้ํา เช่น ทิศทางการไหล และปริมาณน้ําในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยพิจารณาข้อมูลในบทท่ี 3 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบุแหล่งรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากน้ําหลากบริเวณพื้นท่ีโครงการออกสู่ภายนอก 

 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินปริมาณนํ้าไหลบ่าหน้าดินในบริเวณพื้นท่ีโครงการ โดยเปรียบเทียบแต่ละช่วง

ของการทําเหมือง 
- ประเมินทิศทางการไหลของน้ําไหลบ่าจากพื้นท่ีโครงการสู่บริเวณโดยรอบ โดย

เปรียบเทียบสภาพก่อนและระยะดําเนินการ 
- ประเมินปริมาณและคุณภาพของน้ําท้ิงจากท่ีพักอาศัยของพนักงานท่ีระบายลงสู่แหล่ง

น้ําสาธารณะ โดยพิจารณามาตรการในการควบคุม 
- ประเมินผลกระทบจากโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําผิวดินโดยพิจารณาการ

ใช้ประโยชน์และความสําคัญของแหล่งน้ําสาธารณะร่วมด้วย 
ตัวอย่างการคํานวณอัตราการไหลของน้ําผิวดิน โดยสูตรการคํานวณของ Rational 

Formula   

 

 
เมื่อ Q  =  อัตราการไหลของน้ําผวิดนิ (ลบ.ม./วินาที) 
  C  =  สัมประสิทธ์ิการไหลของน้าํผิวดิน 
 I  =  ความเข้มฝน (มม./ชม.) 
  A  =  พื้นท่ีรับน้ําฝนหรือพื้นท่ีระบายน้ํา (ตร.ม.) 

 แสดงตาราง  :  ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลของน้ําผิวดินดังตัวอย่างในตารางท่ี 3-23 
 แสดงรูป  :  แสดงตําแหน่งพื้นท่ีประเมินผลกระทบและทิศทางการไหลของน้ําในแต่ละ

ช่วงปี ดังตัวอย่างรูปท่ี 3-31  
 
 
 
 
 

  Q  =  0.278x10-6 CIA 
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ตารางท่ี 3-23 ตัวอย่างค่าสัมประสิทธ์ิการไหลของน้าํผิวดิน 

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 ต้ังธรรม, 2526 

7) ผลกระทบต่ออุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดนิ 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบต่ออุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน พิจารณากิจกรรม
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- แสดงรายละเอียดของบ่อบาดาล/แหล่งน้ําใต้ดิน ได้แก่ ระยะห่าง ระดับความลึก 

 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินปัจจัยผลกระทบท่ีจะมีต่ออุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน โดยสร้าง

รูปแสดงระดับความลึกของการทําเหมืองและระยะห่าง ท้ังนี้ให้นําข้อมูลระดับความลึกของหน้าเหมืองของ
โครงการและการลดลงของพื้นท่ีช้ันน้ําใต้ดินเนื่องจากกิจกรรมของพื้นท่ีโครงการ 

- ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของแนวทางหรือมาตรการของโครงการ 

8) ผลกระทบต่อธรณีวิทยา 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบต่อลักษณะธรณีวิทยา 
 แหล่งรับผลกระทบ 

- แสดงรายละเอียดในระยะเตรียมการและระยะดําเนินการท่ีจะมีต่อแหล่งรับผลกระทบ 
 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และโดยท่ัวไปหินอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะหินปูนมักมีโพรงหรือถ้ํา จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรืออันตรายต่อการปฏิบัติงาน 

9) ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบต่อคุณสมบัติและปริมาณของดิน และความเสี่ยงของ
พื้นท่ีตามธรรมชาติท่ีอาจก่อให้เกิดดินถล่ม 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- แสดงรายละเอียดแหล่งรับผลกระทบ 
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รูปที่ 3-31 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งพื้นที่ประเมินผลกระทบและทิศทางการไหลของน้าํในแต่ละช่วงปี

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

คลองสามชาย

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ A

พื้นที่ B

พื้นที่ C

ทิศทางการไหลของน้ํา

พื้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดนิทรายนอก
เขตเหมืองแร่

แสดงลักษณะและทิศทางการไหลของน้ําเมื่อสิ้นสุดปีที่ 25

แสดงลักษณะและทิศทางการไหลของน้ําเมื่อสิ้นสุดปีที่ 9 แสดงลักษณะและทิศทางการไหลของน้ําเมื่อสิ้นสุดปีที่ 18

ลํา
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งส
าธ

าร
ณ
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ะโ
ยช

น์

ลํา
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งส
าธ
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ณ
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ะโ
ยช

น์

ลํา
รา
งส
าธ
าร
ณป
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แนว
เส้น

ทาง

สาธ
ารณ

ประ
โยช

น์

แนว
เส้น

ทาง

สาธ
ารณ

ประ
โยช

น์

แนว
เส้น

ทาง
สาธ

ารณ
ประ

โยช
น์

คลองสามชาย

คลองสามชาย

N

0                62.5            125
ม.

พื้นที่ A

พื้นที่ B

พื้นที่ C

ขุมเหมือง

พื้นที่ถมกลับ

พื้นที่ถมกลับ

พื้นที่ถมกลับ

ขอบเขตการทําเหมือง

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 8 ม.

พื้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่

พื้นที่ A

พื้นที่ B

พื้นที่ C

พื้นที่ B

พื้นที่ C
พื้นที่ A

ขอบเขตการทําเหมือง

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 8 ม.
พื้นที่ถมกลับ

พื้นที่เปิดหน้าเหมือง “ห”

ขุมเหมือง

พื้นที่ถมกลับ

ขุมเหมือง

พื้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่

ขอบเขตการทําเหมือง

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 8 ม.

ที่เก็บกองแร่
ที่เก็บกองเปลือกดิน “ด2”

ที่เก็บกองเปลือกดิน “ด3”

พื้นที่เปิดหน้าเหมือง “ห”
พื้นที่ถมกลับ

พื้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 50 ม.

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 50 ม.

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 50 ม.

ตัวอย่าง
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 การประเมินผลกระทบ 
- โดยพิจารณาจากข้อมูล คุณสมบัติของดิน วิธีการทําเหมือง ปริมาณฝน ความสูงชัน

ของพื้นท่ี 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) ร่วมในการ

ประเมินผลกระทบ พิจารณาลักษณะด้านธรณีวิทยาท่ีเป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดแผ่นดินไหว 

10) ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม ้ 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุกิจกรรมในการดําเนินงานของโครงการท่ีทําให้เกิดผลกระทบต่อป่าไม้ อย่างน้อย
ต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมของโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบ เช่น 

 การปรับสภาพพื้นท่ี 
 การเปิดหน้าเหมือง 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบุขนาดพื้นท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ 

 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินผลกระทบป่าไม้ท่ีเกิดจากกิจกรรมการทําเหมือง ท้ังในด้านมูลค่าไม้ ท่ีต้อง

สูญเสียในปัจจุบันและอนาคตการสูญเสียท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ และผลกระทบต่อการเก็บของป่าของราษฎรใน
ท้องถิ่น 

- จําแนกความสําคัญของป่าไม้ท้ังในด้านกฎหมายและนิเวศวิทยา 

11) ผลกระทบต่อสัตว์ป่า 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุกิจกรรมในการดําเนินงานของโครงการท่ีทําให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ 
 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุแหล่งรับผลกระทบต่อสัตว์ป่าท่ีอยู่บริเวณโครงการและใกล้เคียง 
 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับสัตว์และนิเวศวิทยาบนบก อันเนื่องมาจาก
กิจกรรมของโครงการ ท้ังในด้านการสูญเสียท่ีอยู่อาศัย และกิจกรรมของเสียงดัง หรือแรงส่ันสะเทือน 

12) ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการตั้งแต่ช่วงการเตรียมการ 
การผลิตแร่ และการขนส่ง 
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 แหล่งรับผลกระทบ 
- นําข้อมูลสรุปสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการ โดยเฉพาะ

พื้นท่ีอ่อนไหว 
 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา โดยพิจารณารูปแบบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณพื้นท่ีโครงการโดยรอบ
พร้อมท้ังพิจารณากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะพื้นท่ี (ถ้ามี) 

13) ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการตั้งแต่ช่วงการเตรียมการ 
การผลิตแร่ และการขนส่ง 

 แหล่งรับผลกระทบ 

- สรุปผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรม และความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรบริเวณ
พื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีโดยรอบโครงการ 

 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมและความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 

โดยเฉพาะปัญหาจากหินปลิวหรือเศษหินเศษดินไหลลงสู่พื้นท่ีเกษตรกรรม 

14) ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- การผลิตแร่ของโครงการอาจเกิดผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่ออุตสาหกรรมแร่ 
 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุแหล่งรับผลกระทบด้านบวก/ลบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ 
 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่ออุตสาหกรรมแร่ ท้ังในระดับจังหวัดและ
ประเทศ ช้ีประเด็นให้เห็นถึงความจําเป็นเนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีประกาศแหล่งหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

15) ผลกระทบต่อคมนาคม 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- กิจกรรมการขนส่งแร่หรือเศษดินเศษหิน รวมทั้งหินปลิวอาจเกิดปัญหาหรือผลกระทบ
ต่อผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 

 แหล่งรับผลกระทบ 

- เส้นทางคมนาคมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ รวมท้ังผู้ใช้เส้นทาง 
 การประเมินผลกระทบ 

- เส้นทางท่ีใช้ในการขนส่ง และเส้นทางคมนาคมบริเวณโครงการ 
- ประเภทยานพาหนะ และจํานวนรถ 
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- วิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับรถยนต์ของเส้นทาง โดยประเมินค่า V/C ratio 
เนื่องจากปริมาณจราจรท่ีเพิ่มข้ึนจากกิจกรรมการขนส่งแร่ หากเป็นพื้นท่ีกลุ่มเหมืองและใช้เส้นทางร่วมกัน
จะต้องนําปริมาณยานพาหนะจากกลุ่มเหมืองข้างเคียงมาร่วมในการประเมิน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับระดับ
การให้บริการ (LOS) 

- ประเมินอุบัติเหตุท่ีคาดว่าจะเกิด 

16) ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- กิจกรรมของโครงการอาจจําเป็นต้องใช้ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การใช้น้ํา การใช้
ไฟฟ้า และเส้นทาง 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ 

 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินผลกระทบการใช้ระบบสาธารณูปโภคของโครงการหรือกิจกรรมของโครงการท่ี

จะมีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค 

17) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ-สังคม 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบในช่วงระยะเตรียมการ และระยะดําเนินการ ท่ีอาจส่งผลต่อ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ซ่ึงอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม เช่น 

 การจ้างงาน 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการประกอบอาชีพ 
 การขนส่งแร่ 

 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุผู้รับผลกระทบในระยะเตรียมการ และระยะดําเนินการ ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
โดยรอบโครงการและที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอันเนื่องจากโครงการ 

 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อผู้รับผลกระทบ  
ท้ังทางตรงและทางอ้อม ในประเด็นต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

 การย้ายถิ่นฐานของประชาชน 
 การเปล่ียนแปลงอาชีพและรายได้ 

- อาชีพหลัก อาชีพเสริม/รอง 
- รายได้หลัก รายได้เสริม/รอง 

 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 ปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชน 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- สรุปข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะ
ข้อกังวลท่ีมีต่อโครงการนํามาเปรียบเทียบกับมาตรการท่ีกําหนดข้ึนมารองรับข้อวิตกกังวล 

- เสนอผลกระทบด้านบวกท่ีมีต่อเศรษฐกิจ-สังคม ในด้านแหล่งแรงงานของท้องถิ่น 
ค่าภาคหลวงแร่ท่ีรัฐจัดเก็บและแบ่งให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
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18) ผลกระทบต่อสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 แหล่งกําเนิดผลกระทบ 

- แสดงรายละเอียดกิจกรรมการทําเหมืองท่ีจะมีผลกระทบต่อคนงานและประชาชน
โดยรอบ 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- คนงานและประชาชนโดยรอบ 

 การประเมินผลกระทบ 
- การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจําแนกกลุ่ม

เสี่ยงท่ีอาจได้รับผลกระทบ และใช้ข้อมูลการประเมินผลกระทบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ท้ังนี้สาเหตุ
หลักท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ ฝุ่นละอองจากโรงโม่ การระเบิดหน้าเหมือง การขนส่งแร่ 
การใช้วัตถุระเบิดท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 

19) ผลกระทบต่อสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- แสดงรายละเอียดแหล่งกําเนิดผลกระทบในช่วงระยะเตรียมการและระยะดําเนินการ  
ท่ีอาจส่งผลต่อสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบุแหล่งรับผลกระทบในระยะเตรียมการและระยะดําเนินการ 

 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอัน

เนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ เปรียบเทียบผลกระทบระหว่างมีและไม่มีมาตรการ 
 แสดงรูป : แบบจําลองตําแหน่งประเมินทัศนียภาพของโครงการ แสดงตัวอย่างในรูปท่ี 

3-32 และตําแหน่งปลูกต้นไม้เสริมเพื่อป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพของ
โครงการ ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3-33 
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รูปที่ 3-32 ตัวอย่างแบบจําลองตาํแหน่งประเมินทัศนียภาพของโครงการ
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4189

พื้นที่โครงการ

พื้นที่หน้าเหมือง

แนวต้นไม้และภูเขาบดบัง
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มุมมองทัศนียภาพ

ไม่สามารถมองเห็น
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เส้นท

าง
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1
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ที่มา : ........ระบุเดือน/ปี ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
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พื้นที่โครงการ
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รูปที่ 3-33 ตัวอย่างตาํแหน่งปลูกต้นไม้เสริมเพื่อป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพของโครงการ

ที่มา : ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม และสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
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หน้า 3-69

 พื้นที่แปลงประทานบัตรข้างเคียง

แนวถนน

พื้นที่โครงการ
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20) โบราณคดี โบราณสถาน และส่ิงท่ีมีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- แสดงรายละเอียดผลกระทบ เช่น กิจกรรมการใช้วัตถุระเบิด 
 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุแหล่งรับผลกระทบในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการ 
 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ เช่น  
ความส่ันสะเทือน 
 

3.2.5 บทท่ี 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม นําเสนอสรุปในรูปแบบตาราง โดยประกอบด้วยหัวข้อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการ สถานท่ี
ดําเนินงาน งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ท้ังนี้ ตารางท่ีนําเสนอโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 ตารางย่อย  

 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ัวไป  

 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะเตรียมการ 

 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 

1) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการสําหรับรายงาน EIA 
จากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พบว่าผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ มีระดับ 

แตกต่างกันตั้งแต่ระดับต่ําถึงระดับสูง จึงเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถป้องกันผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงดําเนินการ 
ทําเหมือง  

 แสดงตาราง : รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในแต่ละ
องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแสดงตัวอย่างดังตารางท่ี 3-24  

 แสดงรูป  :  ขอบเขตการทําเหมืองและพื้นท่ีรองรับกิจกรรมตัวอย่างดังรูปท่ี 3-34  
แสดงตําแหน่งติดป้ายต่างๆ ของโครงการ ตัวอย่างดังรูปท่ี 3-35 และ
ผังแสดงโครงสร้าง บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
ตัวอย่างดังรูปท่ี 3-36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 3-71 

ตารางที่ 3-24 ตัวอย่างตารางมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาํหนดไว้ในรายงาน 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 ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า 
ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่กําหนด จะต้องหยุดการทําเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

- 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. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้ง
ให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดําเนินการ
ดังนี้ 
(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กําหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทําสําเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- บริเวณโครงการและ
ใกล้เคียง 

- ตั้งแต่เปิดทําเหมืองจน
สิ้นอายุประทานบัตร 

-   



 

หน้า 3-72 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 3-73 

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 -  

 
 
 



 

หน้า 3-74 

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 

 

 
 



 

หน้า 3-75 

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 

-  



 

หน้า 3-76 

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 

 



 

หน้า 3-77 

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 

    

 

 



 

หน้า 3-78 

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 

 

 



 

หน้า 3-79 

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 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 3-80 

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 
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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 

 



 

หน้า 3-84 

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 

 



 

หน้า 3-85 

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 

-  



 

หน้า 3-86 

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 สํานักงานศิลปากรท้องที ่
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
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ตัวอย่างขอบเขตการทําเหมอืงและพื้นท่ีรองรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง และแสดงแนว
ปักเสาเหล็กหรือคอนกรีต หรือวสัดุอื่นๆ ตามเหมาะสม บริเวณพื้นท่ีไม่ทําเหมอืง

รูปท่ี 3-34

สัญลักษณ ์:

ทิศทางการเดินหน้าเหมือง

เส้นช้ันความสูง ม.( รทก.)
แนวกันเขตห่างจากทางนํ้า 50 ม.

ถนน

พื้นที่โครงการ

400

ห้วย

แนวถนนจดัสร้างใหม่

แนวคันทํานบและคูระบายนํ้า

แนวคันทํานบจัดสร้างใหม่
แนวปักหลักเขตห้ามทําเหมือง

1x หลักหมุด
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แนวพ้ืนที่ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม

ซ
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ตัวอย่าง



 รูปท่ี 3-35 ตัวอย่างแสดงตาํแหน่งติดป้ายตา่งๆ ของโครงการ
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่างป้ายผลการตรวจวัดส่ิงแวดล้อม

ตัวอย่างป้ายนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม

ตัวอย่างป้ายแสดงรายละเอยีดโครงการ
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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
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รร

มก
าร

มว
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 รูปท่ี 3-36 ตัวอย่างผงัแสดงโครงสร้าง บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์

- 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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1) เกณฑก์ารเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจําแนกออกเป็น 2 กรณี 
 กรณีท่ี 1 : พื้นท่ีศึกษาไม่มีประทานบัตรใกล้เคียง ให้พิจารณาเสนอจุดติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 กรณีท่ี 2 : พื้นท่ีศึกษามีประทานบัตรเหมืองแร่ใกล้เคียง จะต้องนําเสนอ ความถี่ และ

สถานท่ี ติดตามตรวจสอบผลกระทบ หากสถานท่ี หรือเวลาซํ้าซ้อนกันกับประทานบัตรใกล้เคียงจะต้อง
กําหนดช่วงของการตรวจวัดให้มีความแตกต่างกันใน โดยนําเสนอในรูปของตารางเปรียบเทียบ 

 แสดงตาราง : เปรียบเทียบสถานีตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่กับ
ตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ แสดงดัง
ตารางท่ี 3-25  

 แสดงรูป : ตัวอย่างการเปรียบเทียบตําแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
เหมืองแร่ในปัจจุบันกับตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของโครงการตัวอย่างดังรูปท่ี 3-37 

 การกําหนดจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดําเนินการ  
 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง 
ในการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพและเสียง พิจารณาจากทิศทางลมท่ีสอดคล้อง

กับลักษณะภูมิประเทศบริเวณโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียงร่วมกับแหล่งกําเนิดหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบ และคํานึงถึงบริเวณท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Receptors) ในการรับผลกระทบ เช่น โรงเรียน 
วัด ชุมชน และที่อยู่อาศัย เป็นต้น ท้ังนี้ปัจจัยของการเข้าถึงจุดเก็บตัวอย่าง ความสะดวก รวมท้ังความ
ปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือตรวจวัดจะถูกนํามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจุดตรวจวัดด้วย ท้ังนี้ กรณีของ
ชุมชนควรเลือกจุดติดตามตรวจสอบบริเวณโรงเรียนเป็นอันดับแรก 

 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน 
ในการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน เลือกจุดท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ

จากการชะล้างน้ําขุ่นข้นออกสู่ภายนอกร่วมกับสภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการและใกล้เคียง แม้ว่าจะมี
มาตรการห้ามระบายน้ําออกสู่ภายนอกแล้วก็ตาม แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและทราบถึงสถานการณ์คุณภาพน้ํา
บริเวณพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง 

 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ในการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน พิจารณาเลือกจุดที่คาดว่าจะ

ได้รับผลกระทบจากการเปิดทําเหมืองร่วมกับสภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการและใกล้เคียง แม้ว่าการเปิด
หน้าเหมืองมีระดับความลึกอยู่ในระดับสูงกว่าบ่อบาดาลก็ตาม  

 แสดงรูป : ตัวอย่างตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการดังตารางท่ี 3-26 

 แสดงรูป : ตัวอย่างแสดงตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะ
ดําเนินการตัวอย่างดังรูปท่ี 3-38 

 

 



ตารางที่ 3-25 ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบสถานีตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่กับตาํแหนง่ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

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 3-26 ตัวอย่างตารางสรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

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 



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

 รูปที่ 3-37 ตัวอย่างเปรียบเทียบตําแหนง่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของกลุม่เหมอืงแร่กับตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

พื้นที่เปิดหน้าเหมือง

พื้นที่เปิดหน้าเหมือง

678000 679000 680000

1762000
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1767000

684000683000682000681000
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677000 687000686000685000

678000 679000 680000 684000683000682000681000677000 687000686000685000

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

ทิศทางลม  

ทิศทางการไหลของน้ํา

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบระดับเสียง

รพ.สต.ในชุมชน
1

2

3

4

5

6

7 ชุมชนที่อยู่ทางด้านทิศใต้
และทิศตะวันออกเฉียงใตข้องโครงการ

บ้านราษฎร

บ้านราษฎร

1

2

3

บ้านราษฎร

บ้านราษฎร4

บริเวณหน้างาน5

บ้านราษฎร

7 รพ.สต.ในชุมชน
8 บ้านราษฎร
9 โรงเรียนในชุมชน
10 วัด

11

6

12

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน

1 บ้านราษฎร

บ้านราษฎร

บ้านราษฎร

ชุมชนที่อยู่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของโครงการ

รพ.สต. ในชุมชน

บ้านราษฎร2

3

4

5

6

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน

1

2

3

4

5

6

7

คลอง A ฝั่งซ้าย

คลอง B ที่ไหลผ่านบ้านเหมืองแร่
คลอง A ฝั่งซ้ายที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ

คลอง A ฝั่งซ้ายช่วงก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ

คลอง A ฝั่งซ้ายช่วงหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ

คลอง A ฝั่งซ้ายช่วงไหลผ่านพื้นที่โครงการไปแล้ว
น้ําขุมเหมือง

8

9

10

11

คลอง C หลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ
คลอง D ใกล้หมุดหลักที่ 5

คลอง D ใกล้หมุดหลักที่ 3
คลอง D กอ่นเข้าพื้นที่โครงการ 

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดนิ

1

4

บ่อบาดาลในชุมชนโดยรอบ

น้ําประปาบาดาลในชุมชน

2

5

บ่อบาดาลในชุมชน

น้ําประปาบาดาลในชุมชน

3 บ่อบาดาลในชุมชน

ลม
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ิศต
ะวั
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อก
เฉีย

งเห
นือ

ช่ว
งเด
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กเฉี
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8
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5

1
1
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4

5

7

11

12

7

ลมจากทิศตะวันออก

ช่วงเดือน มี.ค.–พ.ค.

กม.
0 1.0 2.00.5

N
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ตําแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของโครงการ

บ้านราษฎร

บ้านราษฎร

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน

คลอง A และหลังผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการทางทิศเหนือ

คลอง B ก่อนและหลังผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการทางทิศใต้

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดนิ

บ่อบาดาลในชุมชน

1

2

1

2

ตําแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของกลุ่มเหมือง

1

2

1
2

ตัวอย่าง

บ้านราษฎร

บ้านราษฎร
บ้านราษฎร

บ้านราษฎร

บ้านราษฎร



สัญลักษณ ์:

ทางน้ําธรรมชาติและทิศทางการไหลของน้ํา

พื้นที่โครงการ

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

211 ทางหลวงหมายเลข 211

ถนนลูกรัง

ทิศทางคมนาคมขนส่งแร่

ทิศทางลม

พื้นที่โครงการใกล้เคียงที่ผ่านการพิจารณาฯ

1

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

1
2
3
4

2

บริเวณพื้นที่โครงการ

บ้าน..................

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน

ขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศเหนือ

ห้วย.......

ห้วย.......

ห้วย....

บ่อดักตะกอนของโครงการ  (“บ1”)

5 บ่อดักตะกอนของโครงการ  (“บ2”)

ชุมชนบ้าน..... หมู่ที่ .....
ชุมชนบ้าน...... หมู่ที่ …..

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน

1

2

 รูปที่ 3-38 ตัวอย่างแสดงตาํแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมในระยะดาํเนินการ

1

2 3
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7
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อ่างเกบ็น้ําห้วยเปลือย 

ห้ว
ยน

้ําจั
น

ห้วยหนองผ่า

ห้วย
ถ้ํา 

ห้วยน้ําปิงน้อย 

พื้นที่โครงการ

1

21 2

3

5
4

แม่น้ําโข
ง 

1

2

มีน
าค

ม 
- 
พฤ

ษภ
าค

ม 

กันยายน - ตุลาคม

มิถุนายน - สิงหาคม พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

N

0        0.5           1.0                         2.0
กม.

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุปี)

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่โครงการ

ถนนลูกรัง

1

5 4

N

0                
62.5                  
125

ม.
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ตัวอย่าง
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3.2.6 บทที่ 6 แผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่ 

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 

1) การฟืน้ฟเูหมอืงช่วงที่ผ่านมา 
หัวข้อส่วนนี้จะถูกเขียนขึ้นกรณีท่ีเจ้าของโครงการทําเหมืองอยู่ในแปลงติดกับโครงการ หรือมี

การจัดทําแผนผังโครงการเหมืองร่วมกัน หรืออาจเป็นแปลงที่ย่ืนคําขอต่ออายุประทานบัตร การเสนอจึงต้อง
รวบรวมขนาดพื้นท่ี ชนิดพรรณไม้ งบประมาณ และปัญหาอุปสรรคของการดําเนินการ 

2) การฟืน้ฟพูื้นที่ทําเหมอืงในช่วงต่อไป 
ปัจจัยในการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทําเหมือง ไม่ต่างอะไรจากปัจจัยในการปลูกพืชโดยสภาพ

ปกติท่ัวไป ท่ีประกอบด้วยปัจจัยพันธุกรรมของต้นไม้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ํา ธาตุอาหาร 
อากาศ แสงสว่าง และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นมีอยู่ตาม
ธรรมชาติแล้ว แต่ในการฟื้นฟูพื้นที่ท่ีผ่านการทําเหมือง แตกต่างไปจากสภาพพื้นที่ท่ัวไป กล่าวคือ ต้องใช้
เทคนิค วิธีการตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินการเป็นพิเศษ เพื่อให้การฟื้นฟูประสบความสําเร็จ เนื่องจาก
สภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทําเหมือง มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เช่น มีความ
ลาดชันสูง สภาพดินเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ลักษณะทางกายภาพเป็นหินหรือทรายล้วน  
บางพื้นที่มีสภาพเป็นดินทรายไม่มีแร่ธาตุท่ีจําเป็นในการเจริญเติบโตของพืช เนื้อดินมีปริมาณน้อยไม่สามารถ
ดูดซับน้ําได้ เป็นต้น 

สําหรับการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ทําเหมืองตามคําขอประทานบัตรของโครงการในช่วงต่อไป  
ได้กําหนดระยะเวลาในการฟื้นฟูพื้นที่หลังการทําเหมืองตามแผนผังโครงการทําเหมืองในปีท่ี 1-6 หลังจาก
ผ่านการทําเหมืองบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวโดยจะมีวิธีการฟื้นฟูสภาพและขั้นตอนการดําเนินงานมีดังนี้ 

• วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูเหมือง 
- เพื่อกําหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ขั้นสุดท้ายของพื้นที่ทําเหมือง ให้สามารถใช้ประโยชน์

ได้ใกล้เคียงกับพื้นท่ีก่อนการทําเหมือง เพื่อให้สภาพพื้นที่ภายหลังการฟื้นฟูมีคุณค่าคล้ายคลึงกับกอ่นทีจ่ะมกีาร
ทําเหมือง โดยสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

- เพื่อปรับปรุงลักษณะภูมิทัศน์ของพื้นที่ทําเหมือง และพื้นที่รองรับกิจกรรมให้มีความ
กลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

- เพื่อป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มด้านลบจากกิจกรรมการทาํเหมืองไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อราษฎรที่ใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณใกล้เคียง 
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 ข้ันตอนและวิธีการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ี 
ในการฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการทําเหมือง มีปัจจัยท่ีเกื้อหนุนให้การฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการ 

ทําเหมืองประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
 สภาพพื้นท่ี ภายหลังการทําเหมืองแล้วควรมีการปรับพื้นท่ีเพื่อลดการกัดเซาะหน้าดิน

ตามธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยรักษาหน้าดินและธาตุอาหารท่ีมีน้อยอยู่แล้วภายหลังการทําเหมือง ให้มีเพิ่มข้ึน
เหมาะสมกับการปลูกพืช ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนท่ีใช้เทคนิควิธีการ และระยะเวลาในการดําเนินการ  
ในการปรับความลาดชันของพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมและง่ายท่ีสุดในการปลูกพืชคือการปรับสภาพพื้นท่ีเป็นข้ันบันได 
เมื่อปรับพื้นท่ีแล้วเสร็จจึงเตรียมหลุมปลูก ในกรณีท่ีพื้นท่ีเป็นหินล้วน หลุมปลูกควรมีขนาดประมาณ  
1x1x1 ม. โดยมีระยะปลูกท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ท่ีปลูก 

 ดินปลูก ดินท่ีใช้ในการปลูก ส่วนใหญ่เป็นเปลือกดินท่ีปิดทับหรือปกคลุมแหล่งแร่อยู่เดิม 
ซ่ึงมีแร่ธาตุท่ีจําเป็นกับการเจริญเติบโตของพืชต่ํา จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมดินปลูก (Soil Preparation) 
ก่อนท่ีจะนําไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกพืช โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ 
เพื่อให้มีสภาพท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ อาจมีข้ันตอนการรักษาหน้าดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน ด้วยพืชตระกูลหญ้า 
หรือพรรณไม้เบิกนํา (เล่ียน ปอ ฯลฯ) การใช้วัสดุท่ีหาได้จากธรรมชาติมาทําเป็นข้ันบันได เพื่อลดอัตราการ
กัดเซาะหน้าดินและทําให้มีการสะสมของอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

 กล้าไม้ เร่ิมจากการเตรียมกล้าไม้ (Seedling Preparation) ซ่ึงกล้าไม้ท่ีใช้ในการปลูก
เพื่อฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการทําเหมืองควรเป็นไม้ประจําถิ่น เพื่อรักษาระบบนิเวศของพื้นท่ีโครงการให้มีสภาพ
ใกล้เคียงสภาพเดิมมากท่ีสุด โดยมีการศึกษาระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกชนิดพรรณไม้ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ในระยะแรกของการปรับปรุงพื้นท่ีควรเลือกพันธ์ุไม้ท้องถิ่นหรือ
พันธ์ุไม้โตเร็ว เป็นพืชเบิกนําก่อน หลังจากนั้นจึงนําพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ มาปลูกเสริม ท้ังนี้ พันธ์ุไม้โต
เร็วท่ีนํามาใช้ปลูก ไม่ควรเลือกพันธ์ุไม้โตเร็วต่างถิ่น (ยูคาลิปตัส หรือ กระถินยักษ์) เมื่อเลือกพันธ์ุไม้ได้แล้ว 
ในข้ันตอนการเตรียมกล้าไม้จะใช้วิธีปฏิบัติตามหลักท่ัวไป โดยกล้าไม้ควรมีอายุประมาณ 3-6 เดือน  
โดยเตรียมกล้าไม้ก่อนเข้าหน้าฝนจุดสําคัญอยู่ท่ี ก่อนนํากล้าไม้ไปปลูกในพื้นท่ีเหมืองท่ีจัดเตรียมหลุมปลูกไว้
แล้ว 1 เดือน ควรมีการทําให้กล้าไม้มีความทนทาน หรือการทํา Hardening โดยการลดปริมาณน้ํา ให้เพียง
ช่วงเช้า 1 สัปดาห์ ให้วันเว้นวัน 2 สัปดาห์ และเพิ่มปริมาณแสงให้กับกล้าไม้ เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ 
ก่อนนําไปปลูก 

 การปลูก (Planting) เร่ิมจากการขนย้ายกล้าไม้จากเรือนเพาะชํา ไปยังสถานท่ีปลูก
หรือหลุมปลูก หากปฏิบัติไม่เหมาะสมอาจทําให้ราก หรือกล้าไม้ชํ้า เมื่อนําไปปลูกอาจมีโอกาสตายได้บ่อยคร้ัง
ท่ีพบว่าผู้ปลูกไม่ได้ฉีกถุงเพาะออกก่อนปลูก ซ่ึงทําให้ต้นไม้ตาย หรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ก่อนปลูกจึง
ต้องฉีกถุงเพาะออกก่อนอย่างระมัดระวังเพื่อให้ระบบรากกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุด แล้วจึงนํากล้าไม้ลงปลูก
ในหลุมปลูกท่ีจัดเตรียมดินรองก้นหลุมไว้แล้ว นําดินปิดทับโคนกล้าไม้ แล้วเหยียบดินท่ีกลบรอบโคนกล้าไม้ให้
แน่น เพื่อไม่ให้มีช่องอากาศ แล้วจึงรดน้ําให้ชุ่ม ท้ังนี้ ระยะห่างระหว่างแถวและต้น 2x2 ม. ขนาดของหลุม
ปลูกควรมีขนาด 1x1x1 ม. 

 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และกล้าไม้ 
เพื่อให้การดําเนินการปลูกต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีผ่าน

การทําเหมืองให้มีสภาพกลมกลืนกับสภาพพื้นท่ีใกล้เคียง ในการปลูกต้นไม้เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและอยู่
รอดได้เองในธรรมชาติ ทางโครงการจะเตรียมวัสดุท่ีจําเป็นดังนี้ 

- ดิน/ปุ๋ย จะทําการเตรียมดินไว้เพื่อมาปลูกในบริเวณท่ีไม่มีดินเดิมหรือดินเดิมท่ีมี
คุณภาพต่ํา พร้อมท้ังเตรียมปุ๋ยบํารุงดินเช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 60-0-0 หรือใกล้เคียง 
ในช่วงเร่ิมปลูก แต่ในช่วงต่อไปจะใช้สูตร 15-15-15 หรือใกล้เคียง ในอัตรา 100-200 กรัม/ตน้/ปี ในช่วงตน้
และปลายฤดูฝนให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต 
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- ไม้หลักยึดต้นไม้จะเตรียมไม้ขนาดความยาว 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 
1 นิ้ว หรืออาจจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก โดยการเส้ียมปลายด้านหนึ่งให้แหลมไว้สําหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ท่ีจะปลูกใน
ระยะแรก 

- การเตรียมกล้าไม้จะประสานงานกับสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือกรมป่าไม้ 
เพื่อขอสนับสนุนกล้าไม้ หรือโครงการอาจจะทําการเพาะชําในเรือนเพาะชําของโครงการเอง โดยจะคัดเลือก
กล้าไม้ท่ีมีขนาดความสูง 30-50 เซนติเมตร ท่ีมีความแข็งแรงมาปลูก 

 การดูแลรักษา 
โครงการจะต้องดูแลรักษากล้าไม้ท่ีปลูกไว้ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ โดยการปลูก

ระยะแรกจะมีการให้น้ําสม่ําเสมอ คอยกําจัดวัชพืชและการปลูกซ่อมแซมหากพบวา่ตน้ไมท่ี้ปลกูไวต้าย มกีารใส่ปุ๋ย
เป็นคร้ังคราว การดูแลรักษาจะทําไปจนกว่าต้นไม้จะสามารถเติบโตได้เอง 

 ระยะเวลาดําเนินการ 
การฟื้นฟูจะดําเนินการได้ตั้งแต่ช่วงปีแรกของการทําเหมือง โดยจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่

เตรียมหลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกแต่ละปี (ประมาณ 6 เดือน) โดยจะเร่ิมในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

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

หากพื้นท่ีโดยรอบการทําเหมืองมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ป่าธรรมชาตินี้เองจะเป็นแหล่ง
แม่ไม้ ท่ีจะกระจายเมล็ดพรรณไม้ให้กับพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง ทําให้เกิดการทดแทนตามธรรมชาติ 
(Natural Sucession) ในบริเวณพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง สิ่งท่ีต้องดําเนินการ คือการรักษาสภาพความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าโดยรอบเหมืองแร่ อาจปฏิบัติได้โดยการทําแนวกันไฟ การปลูกเสริม (Enrichment 
Planting) เพื่อให้ป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีการกระจายพันธ์ุเข้ามาในพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง 
และเกิดการทดแทนตามธรรมชาติ ในบริเวณพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมืองมากข้ึน (วรพจน์ ทองอุปการ, 2554) 

 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 หรือโครงการใกล้เคียง
อื่นๆ ท่ีมีลักษณะกิจกรรมคล้ายคลึงกัน 



หน้า 3-101 

 แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีผ่านการทําเหมือง 
การปรับปรุงสภาพพื้นท่ีภายหลังผ่านการทําเหมืองแร่แล้วให้มีความลาดชันท่ีปลอดภัย 

พร้อมท้ังปลูกพืชทดแทนในบริเวณท่ีผ่านการทําเหมืองให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีเดิม โดยกําหนดออกเป็น
ช่วงๆ หรือรายปี 

 แสดงรูป : รายละเอียดวิธีการดําเนินงานแต่ละช่วงปี แสดงตัวอย่างในรูปท่ี 3-39  
ถึงรูปท่ี 3-41 และแสดงสภาพพ้ืนท่ีฟื้นฟูปีสุดท้ายของการทําเหมืองดังแสดง
ตัวอย่างในรูปท่ี 3-42 

3) การบริหารจดัการเงนิกองทุนฟื้นฟพูื้นท่ีจากการทําเหมืองแร ่
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ เพื่อเป็นงบประมาณใน

การดําเนินงานฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ และสภาพแวดล้อมในเขตประทานบัตร ตามยอดเงินท่ีระบุไว้ใน
แผนงานการฟื้นฟูพื้นท่ี กําหนดเป็นเงื่อนไขประกอบการเห็นชอบรายงาน EIA โดยมีแนวทางบริหารจัดการ
เงินกองทุนดังนี้ 

 การจัดเก็บเงินกองทุน 
- เจ้าของโครงการจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามจํานวนในช่วงเวลาท่ีกําหนดใน

แผนการฟื้นฟูพื้นท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมประกอบการเห็นชอบ
รายงาน EIA ของโครงการ 

- จํานวนเงินท่ีนําเข้ากองทุนจะคิดจากพื้นท่ีโครงการ โดยแผนการทําเหมืองในช่วงระยะเวลา
การทําเหมือง การบริหารกองทุนดังกล่าวจะอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ท่ีมีประชาชนท่ี
เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกองทุนอย่างโปร่งใสและ
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม 

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

- ให้นําเงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร และ
ดําเนินการทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงส้ินสุดอายุประทานบัตร หากจํานวนเงินไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตาม
แผนการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงเวลาให้พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมให้
เพียงพอ 

 การบริหารเงินกองทุน 
- เจ้าของโครงการจะต้องนําเงินจากกองทุนในบัญชีธนาคารมาใช้ดําเนินการฟื้นฟูพื้นท่ี

ตามแผนงานการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีเป็นรายปีหรือรายช่วงเวลา กําหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาต
ประทานบัตร 

- ให้รายงานผลความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นท่ีและสถานะทางการเงินของกองทุนให้
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่จัดตั้งข้ึน และคณะทํางานติดตามการดําเนินงานของกองทุน
ฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่างน้อยปีละ  
2 คร้ัง ก่อนนําเสนอรายงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ 



ตําแหน่งฟื้นฟพูื้นที่ผ่านการทําเหมืองในช่วงปีที่ 1-3

ไป
ออ

กถ
นน

สา
ยเ
อเ
ชีย

ไปฟาร์มไก่

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17
18

19

ร ด2

ด3

บ2

บ3

9.00

9.00

ร

ห

1

20

24 22

21

23

ด4

รูปที่ 3-39 ตัวอย่างแสดงตาํแหน่งดาํเนินการฟืน้ฟูในช่วงปีที่ 1-3

ที่มา : ………………………………………………. (ระบุปี)

สัญลักษณ :

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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ตําแหน่งฟื้นฟพูื้นที่ผ่านการทําเหมืองในช่วงปีที่ 4-6

รูปที่ 3-40 ตัวอย่างแสดงตาํแหน่งดาํเนินการฟืน้ฟูในช่วงปีที่ 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

ด4

พืชคลุมดิน
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ที่มา : ………………………………………………. (ระบุปี)



ตําแหน่งฟื้นฟพูื้นที่ผ่านการทําเหมืองในช่วงปีที่ 7-10

รูปที่ 3-41 ตัวอย่างแสดงตาํแหน่งดาํเนินการฟืน้ฟูในช่วงปีที่ 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
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พืชคลุมดิน
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ตัวอย่าง

ที่มา : ………………………………………………. (ระบุปี)



0                         62.5                    125
ม.

N

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

ขอบเขตการทําเหมือง

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 8 ม.

ขุมเหมือง

ขุมเหมือง
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แนวเว้นเขตการทําเหมือง 50 ม.

คลองสามชาย

พื้นที่ถมกลับ

ขุมเหมือง

พื้นที่ถมกลับ

A
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ตัวอย่าง

รูปที่ 3-42 ตัวอย่างแสดงสภาพพืน้ที่ฟื้นฟูปีสุดท้ายของการทําเหมือง
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- หากเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนงานการฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่าเดิม ให้จัดทําแผนการฟื้นฟูพื้นท่ีฉบับใหม่ พร้อมงบประมาณ
กองทุนท่ีสอดคล้องกัน ส่งให้คณะทํางานติดตามการดําเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ 

- หากดําเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีเสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว ยังคงมีเงินงบประมาณเหลืออยู่ใน
กองทุนให้ส่งมอบแก่หน่วยงานตามท่ีระบุไว้ตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ 

 การรายงานผล 
เจ้าของโครงการต้องรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมือง

แร่โดยสําเนาบัญชีธนาคารแนบไปพร้อมกับการรายงานผลการฟื้นฟูพื้นท่ีของโครงการ ส่งให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการ 

4) แผนงานจัดการกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย และกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทํา
เหมืองแร่ 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีสัดส่วนจํานวนเงินในกองทุนฯ เพียงพอต่อการนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
 ขอบเขตและการดําเนินงาน 

กําหนดให้โครงการนําเงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาต
ประทานบัตร และดําเนินการทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงสิ้นสุดอายุประทานบัตรเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชนท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการและฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ รายละเอียดสัดส่วนจํานวน
เงินแสดงดังตารางท่ี 3-27 

ตารางท่ี 3-27 งบกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามยั และกองทุนฟื้นฟพูื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 

ปี 
กองทุนเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพอนามัย 

(บาท) 
กองทุนฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีจากการทําเหมืองแร่ 

(บาท) 
รวม  
(บาท) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

16-18    
ที่มา : .... 



บทท่ี 4
คู่มือแนวทางการ

จัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
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บทที่    คู่มือแนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม
เบ้ืองต้น 

 
 

4.1 ลักษณะคู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน IEE 

การจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน IEE จําแนกออกเป็น 6 บท ได้แก่  
- บทท่ี 1 บทนํา 
- บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 
- บทท่ี 3  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
- บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
- บทท่ี 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- บทท่ี 6 แผนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 

 

4.2 คู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน IEE 

4.2.1 บทท่ี 1 บทนํา 

ประเด็นหลักท่ีนําเสนอในส่วนของบทที่ 1 ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการ การกล่ันกรอง
โครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอบเขตการศึกษาของพื้นท่ีโครงการ 

1) ความเป็นมาของโครงการ 
 แสดงความเป็นมาโดยย่อของโครงการ 
 ระบุช่ือ เลขท่ี คําขอประทานบัตรและข้อผูกพันตามเงื่อนไขของคําขอประทานบัตร (ถ้ามี) 
 อธิบายภาพรวมของท่ีตั้งของโครงการ เช่น จังหวัดท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการ เป็นต้น 
 แสดงรูป : ท่ีตั้งพื้นท่ีโครงการและขอบเขตพื้นท่ีศึกษา กําหนดให้แผนท่ีภูมิประเทศ 

มาตราส่วน 1:50,000 และให้มีแผนท่ีจังหวัดท่ีตั้งโครงการ นําเสนอดัง
ตัวอย่างในรูปท่ี 4-1 

2) การกล่ันกรองโครงการ 
 การตรวจสอบเอกสาร 

- การตรวจสอบเอกสารแหล่งโบราณคดี  
- การตรวจสอบทะเบียนแหล่งโบราณสถาน  
- การตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์  
- การตรวจสอบพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ําจากแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000  
- การตรวจสอบสถานการณ์พื้นท่ีป่าไม้ 
- การตรวจสอบการกําหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม 

 แสดงรูป  : พื้นท่ีกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง ดังตัวอย่าง
ในรูปท่ี 4-2  



สัญลักษณ์ :
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แผนที่จังหวัดจําแนกรายตําบล

ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ                                   
การเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, ระบุเดือน/ปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

พื้นที่โครงการ

พื้นที่เก็บขังนํ้าขุ่นข้นหรือมูลดนิทรายนอกเขตเหมืองแร่

ต.ทางาม

พื้นที่โครงการ

ตัวอย่าง
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รูปท่ี 4-2  ตัวอย่างพื้นท่ีกาํหนดช้ันคุณภาพลุม่น้ําบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 
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1A

1B

2

3

4

5

พื้นที่โครงการ 
สภาพป่ายังคงความสมบูรณ์ ต้องสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้ําและทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศ
สภาพป่าส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ได้ถกูทําลาย ดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลงไปเพ่ือพัฒนาการใช้ที่ดิน
รูปแบบอื่นก่อนหน้าป ี2525 และการใช้ทีดิ่นหรือการพัฒนารูปแบบต่างๆ ที่ดําเนินการไปแล้ว 
จะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ

ลักษณะโดยทั่วไป มีคุณภาพเหมาะต่อการเป็นต้นน้ําลําธารระดับรองลงมา และสามารถใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ เช่น การทําเหมือง

การจําแนกช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า

พ้ืนที่โดยทั่วไปสามารถใชป้ระโยชน์ได้ในการทําไม้ เหมืองแร่ และปลูกพืชกสิกรรม
ประเภทไม้ยืนต้น

สภาพป่าถกูบุกรุกแผ้วถางใชป้ระโยชน์ เพ่ือกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก

ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบ ลาดเอียงเล็กน้อยสภาพป่าส่วนใหญ่ถกูบุกรุกแผ้วถางเพ่ือประโยชน์
ด้านเกษตรกรรม

สัญลักษณ์ :

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                                            
(www.onep.go.th, ระบุเดือน/ปี) และกรมแผนที่ทหาร (ระบุปี)

ตัวอย่าง



หน้า 4-4 

 การขออนุญาต/หรือสอบถามความเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- การประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล 
- การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรระดับจังหวัด 
- ความเห็นของสํานักศิลปากรท้องท่ี 
- ข้อตกลงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
- ความเห็นของนิคมสร้างตนเอง 
- ความเห็นของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด กรณีต้องขอ
อนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

- ความเห็นของธนารักษ์จังหวัด 
 สภาพแวดล้อมท่ีตั้งโครงการ 

3) วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่อมนุษย์ ในพื้นท่ีบริเวณ

โครงการและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการท้ังในทางตรงและ
ทางอ้อม 

 เพื่อประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
 เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลเสียท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังแผนการฟื้นฟูท่ีผ่านการทําเหมือง 

4) ขอบเขตการศึกษา 
ทําการศึกษาครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยท่ัวไปจะใช้ในรัศมีการศึกษา  

3 กิโลเมตร (กม.) และหรือพื้นท่ีสัมพันธ์กับผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนเนื่องมาจากกิจกรรมของ
โครงการ 

 

4.2.2 บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

ประเด็นหลักท่ีนําเสนอไว้ในบทนี้ ได้แก่ ท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศ การคมนาคมและเส้นทางการ
ขนส่งแร่ ลักษณะธรณีวิทยา ปริมาณสํารองแหล่งแร่ทางธรณีวิทยา การวางแผนและการออกแบบการทํา
เหมือง วิธีการทําเหมือง การแต่งแร่ การปฏิบัติตามมาตรการส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมา และความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจของแหล่งแร่ 

1) ท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศ 
 อธิบายลักษณะและสภาพของพื้นท่ีท่ัวไป 

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

 อธิบายลักษณะภูมิประเทศ โดยรอบของพื้นท่ีโครงการ 
 อธิบายรายละเอียดท่ีพบบริเวณพื้นท่ีโครงการ เช่น ลักษณะพื้นท่ีป่า เทือกเขา ความสูง
จากอาณาเขตโดยรอบ  
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 อธิบายการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น กิจกรรมทําเหมืองเก่าท่ี
มีแนวถนน หรือขุมเหมืองเก่า 

 ระบุเส้นทางน้ํา ท่ีไหลผ่านโครงการ หรือใกล้เคียงในรัศมีท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 
 อธิบายภาพประกอบลักษณะชุมชนและสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบ ในรัศมีท่ีศึกษาของพื้นท่ี
โครงการ  

 แสดงรูป :  แสดงลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการ ดังตัวอย่างใน
รูปท่ี 4-3 

2) การคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่ 
 อธิบายเส้นทางการขนส่งแร่โดยเริ่มจากอําเภอที่เป็นที่ตั้งของโครงการไปจนถึงพื้นท่ี

โครงการ 
 ระบุชุมชนท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีโครงการระยะห่างของชุมชนกับเส้นทางขนส่งแร่ เช่น หมู่บ้าน A 

ห่างจากระยะทางขนส่งแร่ 0.5 กม. 

 แสดงรูป : แสดงโครงข่ายคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่ ดังตัวอย่างในรูปท่ี 4-4 

3) ลักษณะธรณีวิทยา 
 ลักษณะธรณีวิทยาโดยท่ัวไป ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดหิน ช้ันหิน อายุหิน ลําดับ

ช้ันหิน และธรณีวิทยาโครงสร้าง พร้อมแผนท่ีธรณีวิทยาท่ัวไป มาตราส่วน 1:50,000 หรือละเอียดกว่า 
 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 แต่ในแผนท่ีธรณีวิทยาจะต้องเรียง
จากหินอ่อนท่ีสุดไปแก่ท่ีสุด 

 แสดงรูป : แสดงลักษณะธรณีวิทยาท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง นําเสนอดัง
ตัวอย่างรูปท่ี 4-5 

4) ปริมาณสํารองทางธรณีวิทยา 
อธิบายการประเมินปริมาณสํารองแหล่งแร่ภายในพื้นท่ีโครงการและปริมาณสํารองแร่ท่ี

สามารถทําเหมืองได้ (Mineable Reserve) อัตราการผลิตแร่ รวมถึงปริมาณเปลือกดินและเศษหินท่ีเกิดจาก
การทําเหมือง มูลค่าแหล่งแร่ 
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ตัวอย่าง
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5) การวางแผนและการออกแบบการทําเหมือง 
 ประมาณการใช้ประโยชน์พื้นท่ีโครงการ 
 ระบุเทคนิคและวิธีการทําเหมืองโดยพิจารณาความเหมาะสมของพื้นท่ีโครงการ 
 อธิบายการประเมินปริมาณของแหล่งแร่ และแสดงตารางปริมาณแร่สํารองที่สามารถ

ทําเหมืองได้บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

6) วิธีการทําเหมอืง (Mine Operation) ใหแ้สดงรายละเอียดดงันี ้
 แผนการทําเหมือง ต้องระบุแผนงานการพัฒนาหน้าเหมือง การเปิดเปลือกดินและหิน 

การผลิตแร่ โดยระบุเป็นช่วง จนส้ินสุดโครงการ พร้อมแผนท่ีมาตราส่วน 1:5,000 หรือละเอียดกว่าและ
ภาพตัดขวาง 

 การจัดการเปลือกดิน เศษหิน และมูลดินทราย ต้องระบุการเก็บกองและการดูแลรักษาท่ี
สามารถป้องกันการชะล้างพังทลาย  

 กรณีท่ีมีการใช้น้ําในการทําเหมือง ต้องระบุแหล่งท่ีมาของน้ําปริมาณการใช้น้ํา สําหรับ
กิจกรรมต่างๆ และการป้องกันและรักษาคุณภาพน้ําในพื้นท่ีโครงการ เช่น การระบายน้ํา ทิศทางการไหลของน้าํ 
การกักเก็บน้ํา การปรับปรุงคุณภาพน้ําก่อนการระบายออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะ เป็นต้น 

 เคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําเหมือง ต้องระบุขนาดและจํานวนของเคร่ืองจักร 
แต่ละชนิดรวมท้ังจํานวนคนงานท่ีสัมพันธ์กับอัตราการผลิตแร่และแผนการทําเหมือง 

7) การแตง่แร่  
 กรรมวิธีในการแต่งแร่ ต้องระบุวิธีการต่างๆ แต่ละข้ันตอนในกระบวนการแต่งแร่ พร้อม

แผนผังการแต่งแร่ รวมท้ังการจัดการฝุ่นในแต่ละข้ันตอน  
 รายการเคร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแต่งแร่ ต้องระบุขนาดและจํานวนของเคร่ืองจักร 

แต่ละชนิด 

8) การปฏิบัตติามมาตรการส่ิงแวดล้อมท่ีผา่นมา 
กรณีท่ีผู้ประกอบการมีการดําเนินกิจกรรมการทําเหมืองอยู่บริเวณติดกับโครงการหรือร่วม

แผนผังกับโครงการท่ีกําลังดําเนินการขออนุญาตประทานบัตรจะต้องเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมาตามเงื่อนไขท่ีได้รับ 

9) ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ 
หัวข้อนี้นําเสนอสําหรับโครงการท่ีอยู่ในลุ่มน้ําช้ัน 1 และช้ัน 2 แต่กรณีลุ่มน้ําช้ัน 2 ซ่ึงได้รับ

การรับรองแหล่งแร่จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไม่จําเป็นต้องมีหัวข้อนี้ 
 เหตุผล ความจําเป็น และความเหมาะสมด้านแหล่งแร่ 

 กรณีมีโครงการ 
กรณีโครงการท่ีมีการนําเอาแร่มาใช้ประโยชน์ เช่น แร่หินปูนอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ

ด้านบวกท้ังในด้านเศรษฐกิจ ท้ังระดับจุลภาคและมหภาค ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนความ
คุ้มค่าในการนําทรัพยากรแร่ออกมาใช้ โดยการทําเหมืองแร่ของโครงการต่อไปในอนาคต คาดว่าจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์หรือผลดีต่อภาคส่วนต่างๆ  

- โครงการจะได้สนับสนุนงบประมาณค่าปลูกป่าชดเชยแก่ภาครัฐตามระเบียบของทาง
ราชการ 

- กรณีพื้นท่ีโครงการอยู่ใกล้กับพื้นท่ีป่าไม้ จะสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล ป้องกัน พร้อมท้ังดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว  
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- ลดการใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
กรณีพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีเหมืองแร่เดิมท่ีผ่านการทําเหมืองมาแล้ว โดยบริเวณพื้นท่ีโครงการมีความ
เหมาะสม มีทรัพยากรแร่ปริมาณท่ีมาก และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการนํามาใช้ประโยชน์ ดังนั้นการทํา
เหมืองของโครงการจึงเป็นการใช้พื้นท่ีได้อย่างคุ้มค่าตามศักยภาพแร่ ไม่ต้องมีการใช้พื้นท่ีป่าใหม่บริเวณอื่นๆ 

 ด้านสังคม  
- การทําเหมืองของโครงการจะทําให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับการจัดสรร

ค่าภาคหลวงแร่ งบประมาณดังกล่าวสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญมากข้ึน 
- ทําให้ประชาชนภายในชุมชนใกล้เคียงโครงการไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทํางานใน

จังหวัดอื่น  
- ทําให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโครงการได้รับการช่วยเหลือกิจกรรมในด้านต่างๆ 

เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน การส่งเสริมและปฏิสังขรณ์วัด และการปรับปรุงถนน เป็นต้น  
 ด้านเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบทางตรง  

ภาษี การทําเหมืองของโครงการจะต้องมีการจ่ายภาษีรูปแบบต่างๆ   
ค่าภาคหลวงแร่ การทําเหมืองโครงการมีการจ่ายค่าภาคหลวงแร่ และท้องถิ่น

จะได้รับค่าภาคหลวงแร่จากการทําเหมืองของโครงการ ร้อยละ 60 ของค่าภาคหลวงแร่  

การสร้างงานภายในชุมชน เนื่องจากโครงการมีความต้องการแรงงานในส่วน
ปฏิบัติการเหมือง พนักงานส่วนซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกลเหมือง พนักงานโรงโม่ และตําแหน่งบุคลากรอื่นๆ 
โดยมีพนักงานประจํา ถือเป็นการสร้างงานได้เป็นอย่างดี 

 ผลกระทบทางอ้อม 
- การทําเหมืองของโครงการอาจก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ภายในชุมชน เช่น  

ร้านขายสินค้า ร้านอาหาร เพื่อรองรับความต้องการซื้อสินค้าของพนักงานในเหมือง ร้านปะยางรถบรรทุก  
เป็นต้น ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนเพิ่มข้ึน 

- ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการ
ทําเหมืองของโครงการ  

- โครงการจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ เพื่อเป็นตัวกลางในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโครงการ 
โดยการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย จัดสรรให้กับหน่วยงานสาธารณสุขใกล้เคียงโครงการ   

 กรณีไม่มีโครงการ 
หากไม่มีกิจกรรมการทําเหมืองแร่ของโครงการจะทําให้บริเวณพื้นท่ีโครงการยังคง

สภาพป่าไม้ (หากมี) ไม่มีการตัดไม้บริเวณท่ีเหลืออยู่ส่งผลให้สัตว์ป่ามีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย รวมถึงเป็น
การช่วยรักษาสภาพพื้นท่ีป่าไว้ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนท่ีเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน  

 การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ 
ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการใช้ข้อสมมติฐานระดับราคา

คงท่ี โดยปรับลดด้วยอัตราปรับลดที่แท้จริง (Real discount rate) แบ่งการประเมินผลตอบแทนการ
ลงทุน 3 กรณี 

 ผลตอบแทนการลงทุน (ไม่คํานึงถึงมูลค่าการสูญเสียสิ่งแวดล้อม) 
 ผลตอบแทนการลงทุนเอกชน รวมมูลค่าการสูญเสียสิ่งแวดล้อม 
 ผลตอบแทนการลงทุนต่อสังคม  
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เมื่อพิจารณาในภาพรวมของสังคมและประเทศชาติแล้ว ภาษี ค่าภาคหลวงแร่ รายได้เข้า
รัฐอื่นๆ 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 

 ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) 
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการลงทุน และค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตแร่สอดคล้อง

กับปริมาณการผลิตหินอุตสาหกรรมในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- เงินลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
โครงการจะมีการลงทุนเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง และมีการลงทุนใน

การปรับปรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป  
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและจําหน่ายแร่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ขนส่ง 

ต้นทุนขาย ค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย และบริหาร นอกจากนี้จะยังมีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม 
และค่าใช้จ่ายสําหรับแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการด้านต่างๆ ร่วมด้วยดังนี้ 

ค่าติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้สิ่งแวดล้อม
อยู่ในสภาพดี  

ค่าฟื้นฟูพื้นท่ี เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีให้กลับสู่สภาพธรรมชาติ โดยดําเนินการฟื้นฟู
ร่วมกับการทําเหมืองของโครงการ 

ค่าภาคหลวงแร่ ทางโครงการจะต้องจ่ายค่าภาคหลวงแร่ให้แก่รัฐตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เร่ืองการกําหนดราคาเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ประเมินสําหรับเรียก
เก็บค่าภาคหลวงแร่ 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  

ผลประโยชน์ทางด้านภาษี โครงการจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่รัฐ
ตลอดอายุประทานบัตรในอัตราร้อยละ 30 ของกําไร  

- ค่าใช้จ่ายด้านมวลชนสัมพันธ์ เป็นค่าใช้จ่ายในการเอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อสังคมท่ี
ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการ เช่น การบริจาคงบประมาณโครงการการทํากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน วัด 
หรือสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น  

- กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย โครงการจะต้องสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินการของสาธารณสุขในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง    
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 ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost)  
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเมื่อโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ มูลค่าการสูญเสียสภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์โดยท่ัวไป 
จากการศึกษาของพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2545) พบว่าการทําลายป่าในเขตพื้นท่ีต้นน้ําลําธารท่ีมีสภาพป่า
ธรรมชาติสมบูรณ์ จะก่อให้เกิดมูลค่าความสูญหายของส่ิงแวดล้อมบางประการ  

- มูลค่าทางอ้อม ได้แก่ 
มูลค่าดินเสียหาย (Soil Losses) คิดเป็นจํานวนเงินท่ีถูกใช้ในการบรรทุกดิน

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

มูลค่าปุ๋ยสูญหาย (Fertilizer Losses) คิดเป็นจํานวนเงินท่ีใช้ในการซ้ือแม่ปุ๋ยมา
ผสมและนํากลับมาใส่คืนให้กับพื้นท่ีตามจํานวนของธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ท่ีถูกน้ําฝนชะล้างออกไปจากพื้นท่ี เมื่อป่าถูกทําลายคิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 4,064.15 บาท/ไร่/ปี 

มูลค่าน้ําสูญหาย (Water Losses) คิดเป็นจํานวนท่ีใช้ในการบรรทุกน้ําข้ึนไปฉดี
พรมพื้นท่ีเพื่อชดเชยในส่วนของนํ้าท่ีสูญเสียออกไป โดยแบ่งออกเป็นน้ําสูญหายอันเนื่องมาจากดินไม่ดูดซับน้ํา
ท่ีเป็นผลมาจากการอัดแน่นของผิวดิน โดยแรงตกกระทบของเม็ดฝน คิดเป็นมูลค่า 600 บาท/ไร่/ปี น้ําสูญ
หายอันเนื่องมาจากแสงแดดท่ีแผดเผา เพราะไม่มีป่าปกคลุมดิน คิดเป็นจํานวนเงิน 52,000 บาท/ไร่/ปี และ
น้ําสูญหายอันเนื่องมาจากการตกน้อยลงของฝน เพราะไม่มีไอน้ํามาเสริมการตกของฝน คิดเป็นจํานวนเงิน 
5,400 บาท/ไร่/ปี หรือรวมมูลค่าน้ําสูญหายท้ังหมดเป็นเงิน 58,800 บาท/ไร่/ปี 

มูลค่าอากาศท่ีร้อนข้ึน (Temperature Increasing) คิดเป็นค่าใช้จ่ายของ
กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในการเดินเคร่ืองปรับอากาศเพื่อให้อุณหภูมิอากาศลดต่ําลงเท่ากับในพื้นท่ีท่ีมีป่าไม้ปกคลุมคิด
เป็นมูลค่าท้ังสิ้น 45,453.45 บาท/ไร่/ปี 

รวมมูลค่าความสูญหายของส่ิงแวดล้อมทางอ้อมจากการทําลายป่าในเขตพื้นท่ี 
ต้นน้ําลําธารท่ีมีสภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์ รวมท้ังสิ้นเท่ากับ 110,117.60 บาท/ไร่/ปี 

- มูลค่าทางตรง 
คิดได้จากมูลค่าของเนื้อไม้ ได้จากการคิดคํานวณของราคาไม้ท่ีได้จากการคํานวณ

โครงการ เนื่องจากในการดําเนินโครงการจําเป็นต้องเปิดพื้นท่ีป่า 
 

4.2.3 บทท่ี 3 ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

ประเด็นหลักท่ีนําเสนอในบทนี้ ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน สภาพภูมิประเทศ คุณภาพ
อากาศ ระดับเสียง อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน ทรัพยากรดินและ
การเกิดดินถล่ม ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า คมนาคม การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม สาธารณสุข สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว และโบราณคดี โบราณสถาน 
และส่ิงท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

1) การศกึษาด้านสภาพภูมิประเทศ 

 อธิบายลักษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป เช่น สภาพเป็นท่ีราบเนินเขา 
ภูเขา เป็นต้น ความลาดชันของพื้นท่ีศึกษา และความสูงของพื้นท่ีเปรียบเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง 
ท้ังนี้จะต้องสร้างรูปตัดขวางให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี พร้อมท้ังอาจแสดงภาพถ่ายประกอบ 

 แสดงรูป : ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพืน้ท่ีศึกษา ดังแสดงในตวัอย่างรูปท่ี 4-6 



รูปที่ 4-6 ตัวอย่างสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและพืน้ที่ใกล้เคียง 

B'

B A'

A

สภาพขุมเหมืองทางด้านทิศใต้ของโครงการ

ขอบเขตประทานบัตร

ขอบเขตการทําเหมือง A'A

ภาพตัดขวาง A-A'

B'B
ขอบเขตประทานบัตร ขอบเขตประทานบัตร

ขอบเขตการทําเหมือง ขอบเขตการทําเหมือง

ภาพตัดขวาง B-B'

4
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3
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5.0
1.0
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5.0
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10.0
5.0
1.0
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คลองสามชาย

ทาง
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โยช
น์
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สา
มช
าย

11

32

N

0                     125 250
ม.

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

คลองสามชาย

1

ทางสาธารณะและลํารางสาธารณประโยชน์

2

พื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก

3

2
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ตัวอย่าง
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2) การศกึษาด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนยิมวิทยา  

 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ใช้ข้อมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
เนื้อหาท่ีนําเสนอ ได้แก่ ทิศทางลมความเร็วลม อุณหภูมิ ปริมาณฝน รวมท้ังข้อมูลสภาพฤดูกาล 

3) การศกึษาด้านคุณภาพอากาศ 

 กําหนดพื้นท่ีศึกษารอบพื้นท่ีโครงการและกําหนดจุดเก็บตัวอย่างท่ีมีความสอดคล้องกับ
ผลกระทบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะชุมชน โรงเรียน วัด และตําแหน่งกําเนิดฝุ่นบริเวณโรงแต่งแร่ 

 ดัชนีท่ีทําการตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (Total Suspended 

Particulates : TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (Particulate Matter-10 µM : 
PM-10) 

 แสดงรายละเอียดการดําเนินการเก็บตัวอย่างในภาคสนามแต่ละสถานี เช่น ระยะเวลาเก็บ
ตัวอย่างสภาพโดยรอบสถานีเก็บตัวอย่าง พร้อมท้ังอภิปรายผลการศึกษา โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมขณะ 
เก็บตัวอย่าง เช่น สภาพอากาศ ทิศทางและความเร็วลม ตลอดจนแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศในปัจจุบันใน
พื้นท่ีศึกษาร่วมด้วย พร้อมท้ังแสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ในรูปของตาราง พร้อมเปรียบเทียบผลกับ 
ค่ามาตรฐาน เกณฑ์ หรือข้อกําหนด และหากดัชนีใดมีความเช่ือมโยงกันให้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ร่วมด้วย  

 กรณีพื้นท่ีศึกษามีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากโครงการเหมืองแร่ใกล้เคียง
ให้เสนอผลการศึกษาร่วมด้วย 

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

 แสดงตาราง  :  ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 นําเสนอดังตัวอย่าง
ตารางท่ี 4-1 

 แสดงรูป  :  สถานีและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสดงดังตัวอย่างในรูปท่ี 4-7 

ตารางท่ี 4-1 ตัวอย่างตารางผลการตรวจวดัปริมาณ TSP และ PM-10  

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

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ปี 
ท่ีตรวจวัด ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 

(TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

(PM-10) 

1.   

2.   ช่ือ...................... 

3.   

1.   

2.   ช่ือ........................ 

3.   

ค่ามาตรฐาน* 0.330 0.120 
หมายเหตุ :  *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

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

ตัวอย่าง

 รูปท่ี 4-7 ตัวอย่างสถานีและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
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พื้นท่ีเก็บขังนํ้าขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่
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4) การศกึษาด้านเสียง 

 กําหนดพื้นท่ีศึกษารอบพื้นท่ีโครงการ และประเมินจุดเก็บตัวอย่างท่ีมีความสอดคล้องกับ
ผลกระทบของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะชุมชน วัด โรงเรียน และแหล่งกําเนิดเสียงบริเวณโครงการ 

 ดัชนีท่ีทําการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) 

 สรุปการสํารวจในภาคสนามของแต่ละสถานี เช่น ระยะเวลาท่ีตรวจวัด สภาพโดยรอบ
สถานีเก็บตัวอย่าง พร้อมท้ังอภิปรายผลการศึกษา โดยพิจารณาแหล่งกําเนิดเสียงรบกวนในปัจจุบันของพื้นท่ี
ศึกษา ท้ังนี้ให้แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของตาราง พร้อมเปรียบเทียบผลกับค่า
มาตรฐานและหากดัชนีใดมีความเช่ือมโยงกันให้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ร่วมด้วย 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลกับการศึกษาท่ีผ่านมา และแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
 แสดงตาราง  :  ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษา นําเสนอดังตัวอย่าง

ตารางท่ี 4-2 
 แสดงรูป  :  สถานีและผลการตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังตัวอย่างรูปท่ี 4-8 

ตารางท่ี 4-2 ตัวอย่างผลการตรวจวดัระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีศกึษา 

ระดับเสียง [เดซิเบล(เอ)] 
สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

Leq 24 hrs. Lmax 

   

   ช่ือ...................... 

   

   

   ช่ือ........................ 

   

มาตรฐาน* 70 115 
หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

5) การศกึษาด้านอุทกวิทยาและคุณภาพนํ้าผิวดิน 

 ศึกษาสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดิน รวมท้ังแหล่งน้ําท่ีเกิดจากการพัฒนาโดยมนุษย์ 

 เสนอตําแหน่งเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน โดยครอบคลุมทิศเหนือและทิศใต้ของพื้นท่ีโครงการ 
หรือพื้นท่ีสัมพันธ์กับผลกระทบ 

 ดัชนีท่ีวิเคราะห์โดยท่ัวไป ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ของแข็งแขวนลอย 
ของแข็งละลายทั้งหมด ความกระด้างท้ังหมด เหล็ก และซัลเฟต 

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

 แสดงตาราง : ผลการวิ เคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นท่ีศึกษา นําเสนอดัง 
ตัวอย่างตารางท่ี 4-3  

 แสดงรูป  : แสดงสภาพอุทกวิทยาบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง และสถานีเก็บ
ตัวอย่างน้ําผิวดิน แสดงดังตัวอย่างรูปท่ี 4-9 



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

ตัวอย่าง
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นอกเขตเหมืองแร่
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 รูปท่ี 4-8 ตัวอย่างสถานีและผลการตรวจวัดระดับเสียง
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ตารางท่ี 4-3 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์คณุภาพน้าํผิวดนิบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

ผลการตรวจวัด 
ดัชนี หน่วย 

สถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 สถานีท่ี 4 สถานีท่ี 5 

ค่า
มาตรฐาน* 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง -      ธ  

ความขุ่น  เอ็นทียู      - 

ของแข็งแขวนลอย  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 
 

6) การศกึษาด้านอุทกธรณีวทิยาและคุณภาพน้าํใต้ดนิ 

 เสนอข้อมูลบ่อบาดาลท่ีอยู่ในชุมชนใกล้เคียง พร้อมระบุลงในแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 
หรือใกล้เคียง 

 รวบรวมผลการวิเคราะห์และสุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําใต้ดิน 
 ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ตะกอนแขวนลอย ตะกอนละลาย เหล็ก ความขุ่น 

ความกระด้าง และซัลเฟต 
 เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
เป็นพิษ (พ.ศ.2551) 

 แสดงรูป  :  แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา แสดงดังตัวอย่างรูปท่ี 
4-10 

 แสดงตาราง : คุณลกัษณะบ่อบาดาลบริเวณพื้นท่ีศกึษา นาํเสนอดงัตวัอย่างตารางท่ี 4-4  

ตารางท่ี 4-4 ตัวอย่างคุณลักษณะบ่อบาดาลบริเวณพืน้ท่ีศึกษา 

ผลการตรวจวัด 

ตําแหน่ง 
หมายเลข 

บ่อบาดาล 

ความลึก 

[เมตร](ม.) 

ปริมาณการให้นํ้า 

[ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง] 

(ลบ.ม./ชม.) 

เหล็ก  

[มิลลิกรัม/ลิตร] 

(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 เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ 

การป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ (พ.ศ.2551) 
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รูปท่ี 4-9  ตัวอย่างแสดงสภาพอุทกวิทยาบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 
 และสถานีเกบ็ตัวอย่างน้าํผวิดิน

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

ตัวอย่าง
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พื้นที่โครงการ

A'A

ภาพตัดขวาง A – A'

พ้ืนที่โครงการ

1.0
5.0

10.0

A'

5.0
10.0

1.0

A

ลํารางสาธารณประโยชน์

พ้ืนที่เว้นการทําเหมือง 15 ม.

1

ขุมเหมืองจุดที่ 1 ทางด้านทิศเหนือ

2

ขุมเหมืองจุดที่ 2 ทางด้านทิศใต้

3

ลํารางสาธารณประโยชน์
ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 

4

ลํารางสาธารณประโยชน์
หลังผ่านพื้นที่โครงการ 

สัญลักษณ์:

สถานีเก็บตัวอย่างนํ้าผิวดิน

ทางนํ้าและทิศทางการไหลของนํ้า

1

2

3 ลํารางสาธารณประโยชน์ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 

ขุมเหมืองจุดที่ 1 ทางด้านทิศเหนือ

ขุมเหมืองจุดที่ 2 ทางด้านทิศใต้

4 ลํารางสาธารณประโยชน์หลังผ่านพื้นที่โครงการ 

พื้นท่ีโครงการ

พื้นที่เก็บขังนํ้าขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่

ทางหลวงหมายเลข 32

ทางหลวงหมายเลข 11

32

11

ทางสาธารณประโยชน์

ฟาร์มไก่

ฟาร์มสุกร



รูปท่ี 4-10 ตัวอย่างแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้าํใต้ดินบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

สัญลักษณ์ :

ช้ันหินอุม้นํ้าตะกอนตะพักนํ้ายุคใหม่

ช้ันหินอุม้นํ้าหินแกรนิต

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

หน้า 4-20

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล www.dgr.go.th (ระบุเดือน/ปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)

จุดเก็บตัวอย่างนํ้าใตด้ิน

1
2

บ่อบาดาลบ้าน......
บ่อบาดาลบ้าน......
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3
4
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บ่อบาดาลบ้าน......

บ่อบาดาลโรงเรียน.......5
บ่อบาดาลบ้าน........6

ช้ันหินอุม้นํ้าตะกอนตะพักนํ้ายุคเก่า
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7) การศกึษาด้านทรัพยากรดนิ และการเกดิดินถล่ม 

 ทรัพยากรดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 

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

- เก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็น
กรด-ด่าง ขนาดอนุภาค อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม อาร์เซนิก ตะกั่ว 
ปรอท และแคดเมียม  

- เก็บตัวอย่างตะกอนดินท้องน้ําของแหล่งน้ําท่ีมีความเหมาะสมกับการประเมินผล
กระทบกิจกรรมของโครงการ ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ อาร์เซนิก ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม 

 แสดงตาราง : ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน และโลหะหนักในดินและตะกอนดิน
ท้องน้ํา เสนอดังตัวอย่างตารางท่ี 4-5 และตารางท่ี 4-6 

 แสดงรูป  : แผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม ลักษณะชุดดินบริเวณพื้นท่ี
โครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง และตําแหน่งจุดเก็บตัวอย่างดินและตะกอน
ดินท้องน้ํา แสดงดังตัวอย่างรูปท่ี 4-11 ถึงรูปท่ี 4-13 

ตารางท่ี 4-5 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์คณุสมบัติของดิน 

ผลการวิเคราะห์ 

ดัชนี หน่วย ดินภายในพ้ืนท่ีโครงการ  
จุดท่ี 1 

ดินภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ  
จุดท่ี 1 

ความเป็นกรด-ด่าง -   

ทราย   

ทรายแป้งดินเหนียว   

ดินเหนียว   
ขนาดอนุภาค 

เน้ือดิน   

%   
อินทรียวัตถ ุ 

ระดับ   

มิลลิกรัม/กิโลกรมั (มก./กก.)   
ฟอสฟอรัส  

ระดับ   

มก./กก.   
โพแทสเซียม  

ระดับ   

มก./กก.   
แคลเซียม  

ระดับ   

มก./กก.   
แมกนีเซียม  

ระดับ   

ที่มา :  …………………………………………. 
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ตารางท่ี 4-6 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์โลหะหนกัในดินและตะกอนดนิท้องน้าํ 

ผลการวิเคราะห์  
จุดเก็บตัวอย่าง อาร์เซนิก  

(มก./กก.) 
ตะก่ัว  

(มก./กก.) 
ปรอท  

(มก./กก.) 
แคดเมียม  
(มก./กก.) 

     
     ดิน 
     
     

ตะกอนดินท้องนํ้า 
     

มาตรฐาน*      
ที่มา : ………………………… 
หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

 ดินถลม่ 

กรมทรัพยากรธรณีจะจําแนกพื้นท่ีเสี่ยงภัยกับการเกิดดินถล่ม โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

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

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

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

บางพื้นท่ีเคยเกิดปัญหาดินถล่มให้รายงานสถานท่ีจุดเกิดเหตุเพื่อใช้ประกอบในการ
ประเมินผลกระทบ 

8) การศกึษาด้านทรัพยากรป่าไม ้

 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและรายงานต่างๆ ทางด้านทรัพยากรป่าไม้ จากกรมป่าไม้
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในบริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล้เคียง 

 การศึกษาโดยการสํารวจภาคสนาม กรณีพื้นท่ีโครงการไม่มีสภาพเป็นป่าไม้ ไม่มีความ
จําเป็นต้องวางแปลงสุ่มตัวอย่าง แต่หากยังคงมีสภาพป่าไม้อาจประยุกต์ใช้วิธีวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบ 
Stratified Sampling Technique ตามวิธีการของสถิตย์ วัชรกิติ (2525) หรือวิธีทางด้านวิชาการป่าไม้ตาม
ความเหมาะสมในการศึกษาโดยท่ัวไปจะใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และ/หรือภาพถ่ายดาวเทียม ร่วมกับการใช้
เคร่ือง GPS (Global Positioning System) จําแนกพื้นท่ีศึกษาออกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ตาม
หลักเกณฑ์การสํารวจทรัพยากรป่าไม้ของ สถิตย์ วัชรกิติ (2525) ท่ีจะต้องสํารวจข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นท่ีป่าภายในพื้นท่ีโครงการ โดยพื้นท่ีศึกษามีระบบนิเวศหลายประเภททั้งท่ีเป็นป่า
และไม่เป็นป่า  

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

 แสดงรูป : แสดงตําแหน่งวางแปลงสุ่มสาํรวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพืน้ท่ีศึกษา  แสดงดัง
ตัวอย่างในรูปท่ี 4-14 
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สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก กรมทรัพยากรธรณี (ระบุปี)

รูปท่ี 4-11 ตัวอย่างแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม 

ระดับความเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดนัที่ 1 ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมนํ้ีาฝน 100 มม./วัน 
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นท่ีมีมากกว่า 30 องศา

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดนัที่ 2 ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมนํ้ีาฝน 200 มม./วัน 
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มีมากกว่า 30 องศา

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม อันดนัที่ 3 ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมนํ้ีาฝน 300 มม./วัน 
หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มีมากกว่า 30 องศา

N

กม.
0     5    10           20 30

ตัวอย่าง



สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

ชุดดินสิงห์บุรี

ชุดดินท่าม่วง

ชุดดินชัยนาท

Sin

Tm

Cn

 รูปท่ี 4-12 ตัวอย่างลักษณะชุดดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมพัฒนาท่ีดิน (www.ldd.go.th, ระบุเดือน/ปี) และกรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี)

ลักษณะชุดดินบริเวณพื้นที่โครงการ

ลักษณะชุดดินบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
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N

0              0.5            1.0                              2.0
กม.

พื้นที่โครงการ

พื้นที่เก็บขังนํ้าขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่

ตัวอย่าง



รูปที่ 4-13 ตัวอย่างแสดงตําแหนง่จดุเก็บตัวอย่างดินและตะกอนดินท้องน้ําบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง 
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 คลองสามชาย 

แม่นํ้าเจ้าพระยา

คลอง
บางโฉ

มศร ี

พื้นที่โครงการ

สัญลักษณ์:

ทางน้ําและทิศ
ทางการไหลของน้ํา

N

0               0.5            1.0                             2.0
กม.

สถานีเก็บตัวอย่างดิน สถานีเก็บตัวอย่างตะกอนดินท้องน้ํา

ดินภายในพื้นที่โครงการ จุดที่ 1

ดินภายในพื้นที่โครงการ จุดที่ 2

ดินภายนอกพื้นที่โครงการ

ขุมเหมืองเก่า

ลํารางสาธารณประโยชน์
ที่ตัดผ่านภายในพื้นที่โครงการ

1
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1

2

1
2
3

 ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี)
4

พื้นที่โครงการ พื้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดนิ
ทรายนอกเขตเหมืองแร่

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

รูป 4-14 ตัวอย่างแสดงตําแหน่งวางแปลงสุ่มสํารวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา 

สัญลักษณ์:

พื้นที่โครงการ

N แปลงตัวอย่างสํารวจทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่รกร้างว่างเปล่า

พื้นที่ป่า 

พื้นที่รกร้างว่างเปล่า
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9) การศกึษาด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 

กรณีพื้นท่ีเป็นเอกสารสิทธ์ิ ไม่มีสภาพป่าไม้ อยู่ห่างไกลจากพื้นท่ีสงวนหรือนุรักษ์สัตว์ป่า  
จะใช้วิธีการบรรยายสภาพปัจจุบันโดยท่ัวไป แต่หากพื้นท่ีมีป่าไม้อาจจะมีทรัพยากรสัตว์ป่า วิธีการศึกษาจะมี
ดังนี้ 

 วิธีการสํารวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ใช้ 2 แนวทาง คือ วิธีการสํารวจด้วยการ
ค้นหาโดยตรง (Direct Searching Method) และวิธีการสํารวจโดยอ้อมจากการสอบถาม(Indirect Inquiring 
Method) 

 การสํารวจโดยตรง ดําเนินการในพื้นท่ีกําหนดเป็นจุดสํารวจ ด้วยการเดินสํารวจใน
เวลากลางวันให้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด บันทึกชนิดและความถี่ของการพบชนิดสัตว์ป่าท่ีพบเห็นตัว หรือจาก
ร่องรอยต่างๆ ท่ีสามารถระบุชนิดสัตว์ได้ อาทิ รอยตีน กองมูล คราบ ขน ไข่ รัง รู/โพรง ซาก และจาก
เสียงร้อง 

 การสํารวจโดยอ้อม ด้วยการสอบถามได้คัดเลือกเฉพาะราษฎรที่มีบ้านเรือนหรือ 
มีท่ีทํากินอยู่ใกล้เคียงท่ีมีความรู้เป็นอย่างดีท้ังชนิดสัตว์ป่า และช่วงเวลาท่ีสัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณ
พื้นท่ีโครงการ ใช้เป็นข้อมูลเสริมของชนิดสัตว์ป่าท่ีไม่พบจากการสํารวจโดยตรง นอกจากชนิดสัตว์ป่า  
การสอบถามได้ครอบคลุมถึงการล่าสัตว์ป่าและการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าของราษฎรด้วย 

 การจําแนกชนิดสัตว์ป่า และการจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน ใช้เอกสารเกี่ยวข้องกับ
สัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

- สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก ใช้ Taylor (1962) และธัญญา จั่นอาจ (2549) สําหรับ
การจําแนกจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน 

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

- นก ใช้ Lekagul and Round (1991) และจารุจินต์ นภีตภัฏและคณะ (2550) 
สําหรับจําแนกชนิดและหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน 

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

 ตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่า ได้แก่ สถานภาพตามกฎหมาย และสถานภาพด้านการ
อนุรักษ์ 

- สถานภาพตามกฎหมาย คือ สัตว์ป่าท่ีได้รับการคุ้มครอง โดยพระราชบัญญัติสงวน
และการคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

 สัตว์ป่าสงวน (Reserved animal) คือ สัตว์ป่าท่ีมีรายช่ือตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 2535) เป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีหายาก
และใกล้สูญพันธ์ุหรือสูญพันธ์ุไปแล้ว 

 สัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected animal) คือ สัตว์ป่าท่ีมีรายช่ือตามบัญชีท้าย
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2540) เป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีคุ้มครองไว้มิให้มีจํานวนลดน้อยลง 

สําหรับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเกณฑ์นี้เป็นสัตว์ป่าไม่คุ้มครอง (Nonprotected animal) 
ซ่ึงเป็นชนิดสัตว์ป่าท่ีเพาะเล้ียงในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นสัตว์ป่าท่ียังมีประชากรมากในสภาพธรรมชาติ หรือเป็น
สัตว์ป่าท่ีก่อความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 
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- สถานภาพด้านการอนุรักษ์ คือ สัตว์ป่าท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2549 ได้จัดแบ่งชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีมีจํานวนประชากรลดน้อยลง และมี
ขอบเขตการแพร่กระจายแคบลงให้เป็นสัตว์ป่าถูกคุกคาม (Threatened animal) ท่ีสําคัญ จําแนกเป็น 3 ระดับ 
ตามความรุนแรงของการถูกคุกคาม ประกอบด้วย 

 ใกล้สูญพันธ์ุข้ันวิกฤติ (Critically endangered) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีประสบกับ
ความเสี่ยงท่ีสูงมากต่อการสูญพันธ์ุในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้  

 ใกล้สูญพันธ์ุ (endangered) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีประสบกับความเส่ียงต่อการ 
สูญพันธ์ุในธรรมชาติในอนาคต 

 เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ (vulnerable, Vu) คือ ชนิดสัตว์ป่าท่ีกําลังประสบกับความ
เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุในธรรมชาติในอนาคต 

 แสดงตาราง : จํานวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม จําแนกตามอันดับ วงศ์ สกุล และชนิดท่ี
สํารวจพบทางตรงภายในพื้นท่ีโครงการ ดังตัวอย่างตารางท่ี 4-7 

 แสดงตาราง : รายละเอียดของจํานวนชนิดและความหลากชนิดของสัตว์ป่าตามระดับ
ความชุกชุมท่ีพบจากการสํารวจทางตรงภายในพื้นท่ีโครงการ ดังตัวอย่าง
ตารางท่ี 4-8 และตารางท่ี 4-9 

ตารางท่ี 4-7  ตัวอย่างจํานวนชนดิสัตวป่์าแต่ละกลุ่ม จําแนกตามอันดับ วงศ ์สกุล และชนิดท่ีสํารวจพบ
ทางตรงภายในพื้นท่ีโครงการ 

จํานวน 
ช้ันสัตว์ป่า 

อันดับ วงศ์ สกุล ชนิด 
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammal)     

นก (Bird)     
สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile)     

สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibian)     
รวม     

ตารางท่ี 4-8 ตัวอย่างจํานวนชนิดของสตัว์ป่าท่ีพบภายในพื้นท่ีโครงการแต่ละช้ันตามระดับความชุกชุม 

จํานวนชนิด 
ช้ันสัตว์ป่า 

ชุกชุมมาก ชุกชุมปานกลาง ชุกชุมน้อย 
รวมทั้งส้ิน 

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammal)     

นก (Bird)     

สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile)     

สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibian)     

รวม     

ตารางท่ี 4-9 ตัวอย่างจํานวนชนิดสัตว์ป่าท่ีพบภายในพ้ืนท่ีโครงการจําแนกสถานภาพปัจจุบันตามกฎหมาย 

จํานวนชนิด 
ช้ันสัตว์ป่า 

สัตว์ป่าสงวน  สัตว์ป่าคุ้มครอง  ไม่ได้รับการคุ้มครอง  
รวมทั้งส้ิน 

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammal)      

นก (Bird)      

สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile)      

สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibian)      

รวม     
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10) การศกึษาด้านคมนาคม 
 เส้นทางสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดท่ีอยู่ในการดูแลของ 

กรมทางหลวงจะมีสถิติปริมาณจราจรเฉล่ียต่อวันตลอดปี (Annual Average Daily Traffic : AADT) แล้ว
ประเมินศักยภาพการรองรับของถนน (Volume/Capacity : V/C Ratio) หากเส้นทางท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พื้นท่ีโครงการไม่มีการรวบรวมปริมาณจราจรไว้จําเป็นต้องสุ่มตรวจนับโดยจําแนกประเภทรถ โดยพิจารณา 
ตรวจนับในวันธรรมดาและวันหยุด พร้อมท้ังต้องนําเสนอสภาพของเส้นทางและความสําคัญของเส้นทาง  

 การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเส้นทางขนส่งแร่ 
ให้รายงานการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเส้นทางขนส่งแร่ นับจากจุดท่ีตั้งโครงการจนถึง

เส้นทางสายหลัก  
 แนวทางการประเมินปริมาณจราจรปัจจุบัน 

ในการประเมินปริมาณจราจรจะใช้สถิติข้อมูลด้านปริมาณจราจรบนทางหลวง โดยเป็น
ข้อมูลของกรมทางหลวงอย่างน้อย 5 ปี ลักษณะข้อมูลเป็นปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันต่อปี 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)  
 แสดงรูป  : การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ แสดงดังตัวอย่างใน

รูปท่ี 4-15 
 แสดงตาราง : เกณฑ์ในการพิจารณาสภาพการจราจร ดังตัวอย่างตารางท่ี 4-10  

V 
n x C 



โรงเรียนวัดวังหลวง
วัดวังหลวง

วัดพระพุทธบาทสามยอด

ชุมชนบ้านป่าพลู

วัดป่าพลู

ชุมชนบ้านวังหลวง

สํานักสงฆ์อารามบ่อแร่

106
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สัญลักษณ์:

รูปท่ี 4-15 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเส้นทางขนสง่แร่ของโครงการ 

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

พื้นที่โครงการ

แนวถนน

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

สถานศึกษา

ศาสนสถาน

โรงโม่หิน

106 ทางหลวงหมายเลข 106

ทางนํ้าธรรมชาติ

ทิศทางขนส่งแร่

สภาพถนนบริเวณบ้านป่าพลู

1 1

สภาพทางหลวงหมายเลข 106

2 2

3

4

เส้นทาง เข้า-ออก พ้ืนที่โครงการ

6

5

7

5

เส้นทางก่อนเข้าสู่พ้ืนที่เข้าโครงการ

4

ถนนก่อนเล้ียวเข้าพ้ืนที่โครงการ

3

สภาพทางหลวงหมายเลข 106

7

พ้ืนที่เกษตรกรรมบริเวณริมเส้นทาง

ชุมชนบ้านเหมืองแร่

0     0.5     1.0           2.0
กม.

N

โรงโม่หินของ ของโครงการ

โรงโม่หิน

8

โรงซ่อมบํารุงของโครงการ

ห้วยต้ัง

หวยวังหลวง

ห้วยแก
้ว

ห้ว
ยส
าม
ย่า
ง

โรงเรียนบ้านป่าพลู

พื้นที่โครงการ               
68

โรงโม่หิน

ตัวอย่าง
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ตารางท่ี 4-10 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 การไหลคงท่ี แต่ผู้ขับข่ีจะได้รับผลกระทบจากรถคันอื่นๆ ในการเลือกใช้ความเร็วรถ และการ
แซงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความสะดวกสบายและการไหลจะลดลง  

D 0.7 < D ≤0.85 การไหลที่มีความหนาแน่นแต่มีความคงที่ ความเร็วและความคล่องตัวในการแซงถูกจํากัด 
ส่วนความสะดวกและการไหลจะลดลง และการท่ีปริมาณจราจรเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจะเป็นเหตุให้
เกิดปัญหาการจราจรในระดับหน่ึง  

E 0.85 < E ≤1 ระดับการไหลที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในสภาพวิกฤติ น่ันหมายถึงว่า ความเร็วรถทุกคันจะลด
ตํ่าลง แต่ยังคงแล่นด้วยความเร็วสม่ําเสมอ การแซงเป็นไปด้วยความยากลําบาก และการ 
“ขอทาง” เป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง แต่ความสะดวกและการไหลจะลดลง  
ผู้ขับข่ีก็ไม่สามารถขับได้ดังใจ ดังน้ันระดับความคล่องตัวในระดับน้ีจะไม่คงที ่อนัเน่ืองมาจาก
การจราจรที่หนาแน่นข้ึน หรือความสับสนจากผู้ขับขี่ในเส้นทางการจราจร ซ่ึงจะทําให้เกิด
การติดขัด  

F > 1 ระดับน้ีเป็นสภาพที่เกิดข้ึนเมื่อการจราจรเป็นกลุ่มจนเกินปริมาณที่สามารถจะไหลได้ โดยท่ี
รถเรียงตัวกันในรูปของแถวและเคล่ือนที่เป็นช่วง ๆ คล้ายกับคล่ืนซึ่งจะทําให้ติดขัดมาก  

ที่มา :  วิศิษฎ์  ประทุมวรรณ (2542) 

11) การศกึษาด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

การใช้ประโยชน์ในรัศมี 1 และ 3 กม. รอบพื้นท่ีโครงการ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือ
ภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับการสํารวจภาคสนาม และแสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา 
ตัวอย่างเช่น 

- พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 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 

 แสดงรูป  :  แสดงการใช้ประโยชน์ ท่ีดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการในรัศมี 3 กม .  
ดังตัวอย่างในรูปท่ี 4-16 

 แสดงตาราง  :  การจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรัศมี 1 และ 3 กม. จากพื้นท่ีโครงการ 
ดังตัวอย่างในตารางท่ี 4-11 

 
 
 



สัญลักษณ์ :

รูปที ่4-16 ตัวอย่างแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการในรัศม ี3 กม.

A

พื้นที่ชุมชน

พื้นที่การเกษตรและรกร้างว่างเปล่า

สถานศึกษา

ศาสนสถาน

แมน้ําเจาพระยา

คลอง
บางโ

ฉมศ
รี

U

U

U

U

U

U

A

A

A
A

A

A

A

A

11

32

วัดเกาะแก้ว

U

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

บ้านโพธิ์สํานัก

บ้านบางตาโฉม

บ้านเกาะแก้ว

บ้านหัวดง

บ้านโคกขาม

วัดท่าอิฐ

วัดแจ้ง

วัดหัวดงวัดโคกขาม

วัดตุ้มหู

บ้านปลาไหลU

บ้านท่างามU

U

U

บ้านบางเล็ก

บ้านท่าข่อย

0    0.25  0.5          1.0
กม.

N

U

ทางหลวงหมายเลข 32

ทางหลวงหมายเลข 11

32

11

ทางสาธารณประโยชน์

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่เก็บขังนํ้าขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่

ฟาร์มไก่

ฟาร์มสุกร

วัดล่องกะเบา

บ้านคลองโพธิ์ศรี

บ้านล่องกระเบา

คลองสามชาย

เส้นทางที่ราษฎรใช้เข้า-ออกชุมชน

เส้นทางขนส่งแร่

ลํารางสาธารณประโยชน์

ตัวอย่าง
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ตารางท่ี 4-11 ตัวอย่างแสดงการจาํแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินในรัศม ี1 และ 3 กม. จากพื้นท่ีโครงการ 

รัศมี 1 กม. รัศมี 3 กม. 
การใช้ที่ดิน 

พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ (%) 

-  พื้นที่ป่าไม้     

-  พื้นที่เกษตรกรรมและรกร้างว่างเปล่า     

-  พื้นที่เหมืองแร่     

-  พื้นที่ชุมชน     

-  พื้นที่อื่นๆ     

รวม     

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

12) การศกึษาด้านเกษตรกรรม  
 เสนอข้อมูลกิจกรรมด้านการเกษตรกรรมตําบลในพื้นท่ีศึกษา 
 ระบุประเภทของการเกษตร พืช เศรษฐกิจ ชนิดหลักในพื้นท่ีศึกษา 
 วิเคราะห์ความสําคัญของการเกษตรแต่ละประเภท โดยเน้นประเภทหลัก 
 อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหลัก รวมถึงปัจจัยของน้ําท่ีมีต่อการ

เกษตรกรรม  
 เสนอข้อมูลปัญหาผลกระทบกิจกรรมการทําเหมืองท่ีผ่านมา (กรณีพื้นท่ีศึกษาผ่านการทํา

เหมืองมาก่อน) 

13) การศกึษาด้านอุตสาหกรรม 
 เสนอข้อมูลการอุตสาหกรรมของจังหวัดท่ีตั้งโครงการ โดยเป็นอุตสาหกรรมแร่ โดยระบุ

จํานวนประทานบัตรจําแนกตามชนิดแร่ และเน้นบรรยายชนิดแร่ตามท่ีโครงการจะขออนุญาต 

14) การศกึษาด้านเศรษฐกจิ-สังคม และการมีส่วนร่วม 
 เศรษฐกิจ-สังคมบริเวณพื้นท่ีศึกษา ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในระดับ

ตําบล อําเภอ และจังหวัด สําหรับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลพื้นฐานท่ีจะใช้ประเมินผลกระทบด้านสังคมท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

- ขอบเขตการปกครอง 
- เขตการปกครอง 
- ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน เช่น จํานวนและความหนาแน่นของประชากรและอัตรา

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

และหนี้สิน 
- ปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชน 
- ปัญหาสังคมในชุมชน 
- ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย เช่น การใช้น้ํา การ

ใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย การเจ็บป่วย และระบบบริการ 
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- สาธารณสุข  
- ข้อมูลส่วนอื่นๆ (ถ้ามี) 

 แสดงรูป  :  รายละเอียดขอบเขตการปกครองของจังหวัด ดังตัวอย่างในรูปท่ี 4-17 
 แสดงรูป  :  ตําแหน่งพื้นท่ีสําคัญในชุมชนท่ีศึกษา ดังตัวอย่างในรูปท่ี 4-18 

 กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
- แนวทางการมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ดําเนินการในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประกอบด้วย การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
การจัดการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

- แนวทางการมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กําหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 การจําแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
1. ผู้รับผลกระทบ 

“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบ เช่น 
เป็นผู้สูญเสียท่ีทํากิน กลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มท่ีได้รับน้ําหนักมากท่ีสุดในการศึกษาผลกระทบและการจัดการมี
ส่วนร่วม 

“กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์” เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวก 
เนื่องจากกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มท่ีจะได้รับประโยชน์จึงอาจถือว่าประโยชน์ของกลุ่มนี้ได้รับการพิทักษ์และนําเสนอ
โดยเจ้าของโครงการแล้วไม่จําเป็นท่ีจะต้องเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมให้เป็นพิเศษกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงาน IEE  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในท่ีนี้

หมายถึง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงาน ได้แก่ 
- เจ้าของโครงการ  
- นิติบุคคลผู้มีสิทธิทํารายงาน IEE หรือท่ีปรึกษา หรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตเป็นผู้

มีสิทธิทํารายงาน จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. หน่วยงานท่ีทําหนา้ท่ีพจิารณารายงาน IEE  

- สํานักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- ผู้ชํานาญการ หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
- หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตัดสินใจอนุมัติโครงการ เช่น คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี 

และหน่วยงานท่ีมีอํานาจออกใบอนุญาตต่าง ๆ 
4. หน่วยงานราชการในระดับตา่ง ๆ 

ในท่ีนี้รวมถึงหน่วยงานท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 

5. องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายใน
ท้องถิ่น และในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ 

6. สื่อมวลชน 
สื่อมวลชนในท่ีนี้รวมถึงในแขนงต่างๆ ท้ังระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง มีบทบาท

ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบของโครงการ และความก้าวหน้าในการจัดทํา
รายงาน 



สัญลักษณ์ :

ขอบเขตจังหวัด

ขอบเขตอําเภอ

ที่ตั้งอําเภอ

รวม

รวมหญิงชาย

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนประชากร (คน)
อําเภอ

ตารางแสดงจํานวนประชากรจังหวัด........

อ.บ้านโฮ่ง

อ.แม่ทา

อ.ป่าซาง

อ.เมืองลําพูน

อ.ลี้

อ.บ้านธิ

อ.ทุ่งหัวช้าง

กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง

เนื้อที่ 1,701,990 ตร.กม.

เนื้อที่ 599.840 ตร.กม.

เนื้อที่ 57.68 ตร.กม. เนื้อที่ 293.30 ตร.กม.
เนื้อที่ 751.60 ตร.กม.

เนื้อที่ 485.60 ตร.กม.

เนื้อที่ 129.00 ตร.กม.

เนื้อที่ 950 ตร.กม.

รูปที่ 4-17 ตัวอย่างรายละเอียดขอบเขตการปกครอง 
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ที่มา : ……………………. (ระบุเดือน/ปี) ตัวอย่าง



แมน่้ําเจ้าพระยา

คลองสามชาย

คลอง
บางโ

ฉมศร
ี

U

U

U

U

U

U

A

A

A

A

A

A

A

A

11

32

U

บ้านปลาไหล

บ้านล่องกระเบา

บ้านบางตาโฉม บ้านคลองโพธิ์ศรี

U

U

U

รูปที่ 4-18 ตัวอย่างตาํแหน่งพืน้ที่สําคัญในชุมชนที่ศึกษา
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ฟาร์มไกท่างด้านทิศตะวันออก 
ระยะ 0.3 กม.

บ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศเหนือระยะ 0.4 กม.

ชุมชนบ้านโพธิ์สํานักทางด้านทิศเหนือระยะ 1.0 กม.

วัดล่องกะเบาทางด้านทศิตะวันออก
ระยะ 1.5 กม.

โรงเรียนวัดล่องกะเบาทางด้านทิศตะวันออก
ระยะ 1.5 กม.

สัญลักษณ์ :

A

ทางหลวงหมายเลข 32

ทางหลวงหมายเลข 11

พื้นที่ชุมชน

พื้นที่การเกษตรและรกร้างว่างเปล่า

32

11

สถานศึกษา

ศาสนสถาน

ทางสาธารณประโยชน์

ลํารางสาธารณประโยชน์

พื้นที่โครงการ

พื้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่

สถานที่สําคัญ / ชุมชน

ทิศทางเทียบระยะห่างจากโครงการ

0   0.25 0.5        1.0
กม.

N

U

U

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

ฟาร์มสุกรทางด้านทิศตะวันตก ระยะประมาณ 0.5 กม.

วัดเกาะแก้ว

บ้านโพธิ์สํานัก

บ้านเกาะแก้ว

บ้านหัวดง

บ้านโคกขาม

วัดท่าอิฐ

วัดแจ้ง

วัดล่องกะเบา

วัดหัวดงวัดโคกขาม

วัดตุ้มหู

บ้านปลาไหล

บ้านบางเล็ก

บ้านท่าข่อย

บ้านท่างามU

U

ตัวอย่าง
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7. ประชาชนท่ัวไป 
ประชาชนท่ัวไป หมายถึง “สาธารณชน” ท่ีมีความต้องการและสนใจโครงการ 

จะมีบทบาทในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอาจแบ่งย่อยกว่านี้ หรือบางพื้นท่ีอาจไม่มีบางกลุ่ม 

ผู้จัดการการมีส่วนร่วมต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 
คร้ังท่ี 1 ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ

โครงการและขอบเขตการศึกษา จัดทําแนวการมีส่วนร่วม โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ราษฎรระดับ
ครัวเรือน นําข้อคิดเห็นจากผลการประชาคมหมู่บ้าน และผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาร่วม
กําหนดขอบเขตการศึกษา 

คร้ังท่ี 2 ในระหว่างการเตรียมจัดทําร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ราษฎรระดับครัวเรือน มีการประชาสัมพันธ์
โครงการโดยการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ประชากรตัวอย่างรับทราบข้อมูล
โครงการมากย่ิงข้ึน 

 การดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน คร้ังท่ี 1 และ 2 
การมีส่วนร่วมของประชาชนใช้การสํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) หรือหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสม 
สําหรับหลักเกณฑ์การกําหนดกลุ่มตัวอย่างกําหนดไว้ 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. กรณีประชากรรัศมี 3 กม. 

ใช้วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Tara Yamane หรืออาจใช้วิธีท่ีเป็นท่ี
ยอมรับด้านสังคมศาสตร์ 

2. กรณีประชากรรัศมี 0.5 กม. 
- ในรัศมีโดยรอบพื้นที่โครงการ 500 ม. และชุมชนที่มีจํานวนครัวเรือนไม่

เกิน 50 หลังคาเรือน จะต้องทําการสํารวจทุกครัวเรือน 
- ชุมชนท่ีมีจํานวนครัวเรือน 50-100 ครัวเรือน จะต้องทําการสํารวจไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 
- ชุมชนท่ีมีจํานวนครัวเรือนมากกว่า 100 หลังคาเรือน จํานวนตัวอย่างให้

พิจารณาตามหลักสถิติ 
3. กรณีนอกรัศมี 3 กม. 

 บางกรณีในรัศมี 3 กม . อาจไม่มีบ้านเรือนราษฎรหรือชุมชน ดังนั้นอาจ
จําเป็นต้องศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม หรือการมีส่วนร่วมจากชุมชนท่ีอาศัยอยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ 

 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของประชากรตัวอย่าง 

- ข้อมูลท่ัวไป 

- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

- ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย 

- ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ 

 โดยจําแนกตามรัศมี หรือพื้นท่ีศึกษาในรัศมี 3 กม. 0.5 กม. และริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ 



หน้า 4-38 

 แสดงตาราง  :  การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมรอบพื้นท่ีศึกษาจากการดําเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วม ดังตัวอย่างในตารางท่ี 4-12 และ
ตารางท่ี 4-13 

 แสดงรูป  :  ตําแหน่งสํารวจความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างในการรับฟัง
ความคิดเห็น ดังตัวอย่างในรูปท่ี 4-19 และรูปท่ี 4-20 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4-12 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 : * จํานวนตัวอย่างรัศมี 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 4-13 ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้นาํชุมชนในบริเวณพื้นท่ีศึกษา  

ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1.  

2.  

3.  

4.  

  
ที่มา : ……... 

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 
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สํารวจ 14 ตัวอย่าง

สํารวจ 6 ตัวอย่าง

สํารวจ 11 ตัวอย่าง
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0     0.5     1.0             2.0
กม.

N

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

บ้านราษฎรในรัศมี 0.5 กม.

- หมู่ที่ ................

- หมู่ที่ .................

จํานวนตัวอย่างจํานวนครัวเรือนหมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่โครงการ 

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

พื้นที่คําขอประทานบัตรข้างเคียง

สัญลักษณ์ :

พื้นที่สํารวจตัวอยา่งบ้านราษฎรในรัศมี 0.5 กม.

พื้นที่สํารวจรัศมี 0.5 กม.

5 1
6 4

7
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1918
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16
15 13
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2726
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31

30
12

11

3 2

รูปที่ 4-19 ตัวอย่างตาํแหน่งสํารวจความคิดเห็นของประชากรตวัอย่างในการรับฟงัความคิดเห็นรัศมี 0.5 กม.

1 ทางหลวงหมายเลข  1

ถนนสาธารณะ

พื้นที่สิ่งปลูกสร้างนอกเขตคําขอประทานบัตร

การสํารวจคิดเห็นของประชากรตัวอย่างบริเวณพื้นที่ศึกษา 0.5 กม.

ตัวอย่าง
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รูปที่ 4-20 ตัวอย่างตาํแหน่งสาํรวจความคิดเห็นของประชากรตวัอย่างในการรับฟงัความคิดเห็นรัศมี 1 กม.

0              0.5            1.0                             2.0
กม.

N

บ้านเกาะแก้ว รวมบ้านราษฎรในรศัมี 1 กม.

หมู่ที่ ....................

หมู่ที่ ....................

หมู่ที่ ....................

หมู่ที่ ...................บ้านราษฎรในรัศมี 
1 กม.

หมู่ที่ ..................ริมเส้นทางขนส่งแร่

จํานวน
ตัวอย่าง

จํานวน
ครัวเรือน

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้านตําบล

บ้านท่าข่อย

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุป)ี และการสํารวจภาคสนาม (ระบปุ)ี

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

32

11

ทางหลวงหมายเลข 32

ทางหลวงหมายเลข 11
ตําแหน่งสํารวจผู้นําชุมชน

พื้นที่โครงการ

32

สํารวจ 5 ตัวอย่าง

สํารวจ 20 ตัวอย่าง

สํารวจ 20 ตัวอย่าง

สํารวจ 20 ตัวอย่าง

สํารวจ 15 ตัวอย่าง

สํารวจ 10 ตัวอย่าง

สํารวจ 3 ตัวอย่าง

สํารวจ 2 ตัวอย่าง
สํารวจ 10 ตัวอย่าง

สํารวจ 10 ตัวอย่าง

สํารวจ 15 ตัวอย่าง

สํารวจ 20 ตัวอย่าง

บ้านบางตาโฉมสํารวจ 15 ตัวอย่าง

สํารวจ 5 ตัวอย่าง

ริมเส้นทางขนส่งแร่

พื้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดนิทรายนอกเขตเหมืองแร่

หลังที่ 1

หลังที่ 2

หลังที่ 3

หลังที่ 4

ตําแหน่งสํารวจความคิดเห็นในพื้นที่ศึกษา 1 กม.

ตําแหน่งสํารวจความคิดเห็นในพื้นที่ริมเส้นทางขนส่งแร่

ตัวอย่าง

การสํารวจคิดเห็นของประชากรตัวอย่างบริเวณพื้นที่ศึกษา 1 กม.
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นอกจากนี้เทคนิควิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 กําหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่า
อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

1. การสํารวจความคิดเห็น 
- การสัมภาษณ์รายบุคคล 
- การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทาง

ระบบเครือข่ายสารสนเทศหรือทางอื่นใด 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของ

รัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ 
- การสนทนากลุ่มย่อย 

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

3. วิธีการอื่นท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
ท้ังนี้ ท่ีผ่านมามีหลายหน่วยงานได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการการมีส่วนร่วม

ของประชาชนต่างๆ ซ่ึงรายละเอียดวิธีการดําเนินงาน สถานการณ์ท่ีควรนํามาใช้และเงื่อนไขสําคัญท่ีทําให้การ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จสามารถศึกษาได้จากคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดทําโดยมูลนิธิปริญญาโท
นักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546 

15) การศกึษาด้านสาธารณสุข 

 สํารวจสถานบริการด้านสาธารณสุขในชุมชนที่ราษฎรเข้าใช้บริการ ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล 

 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ สถิติการเจ็บป่วยตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค โดยตาราง
สถิติอย่างน้อย 3 ปี และนําเสนอข้อมูลในรูปของตารางโดยเรียงลําดับตามกลุ่มโรคท่ีพบจากมากไปน้อย 

 แสดงรูป  : ตําแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ี
โครงการ แสดงตัวอย่างดังรูปท่ี 4-21 

 แสดงตาราง  :  สถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล แสดงตัวอย่างดังตารางท่ี 4-14 

 



สัญลักษณ์ :

พื้นทีโครงการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

รูปท่ี 4-21 ตัวอย่างตาํแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตาํบลบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุป)ี และการสํารวจภาคสนาม (ระบุป)ี
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่างาม

พื้นที่เก็บขังนํ้าขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่

636000 637000 638000 639000 640000 641000 642000

พื้นที่โครงการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

ตัวอย่าง
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ตารางท่ี 4-14 สถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

จํานวน (ราย) 
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) 

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี ค่าเฉลี่ย 

โรคระบบหายใจ     

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก     

โรคระบบกล้ามเน้ือ รวมโครงรา่ง และเน้ือยดึเสริม     

อาการ, อาการแสดงและส่ิงผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทาง
คลินิกและทางห้องปฏิบัติการท่ีไม่สามารถจาํแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 

    

โรคติดเช้ือและปรสิต     

โรคระบบไหลเวยีนเลือด     

โรคเกี่ยวกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม     

โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง     

สาเหตุจากภายนอกอ่ืน ๆ ที่ทาํให้ป่วยหรือตาย     

โรคตารวมส่วนประกอบของตา     

โรคระบบสืบพันธุ์รว่มปัสสาวะ     

โรคหูและปุ่มกกหู     

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม     

โรคระบบประสาท     

เน้ืองอก (รวมมะเร็ง)     

ภาวะแทรกในการต้ังครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด     

อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลทีต่ามมา     

โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกัน 

    

ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดข้ึนในระยะปรกิําเนิด     

รูปรา่งผิดปกติแต่กําเนิด การพกิารจนผิดรูปแต่กําเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ 

    

การเป็นพิษและผลที่ตามมา     

รวม     

ที่มา : .......................... 

16) การศกึษาด้านสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 

 กําหนดพื้นท่ีศึกษารัศมีอย่างน้อย 3 กม. รอบพื้นท่ีโครงการ 

 ประเด็น/หัวข้อย่อยท่ีจะทําการศึกษาอย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

- ท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียว และระยะห่างจากท่ีตั้งพื้นท่ีโครงการ 

- คุณค่าและความสําคัญของแหล่งท่องเท่ียว 
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- สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญ โดยแสดงท่ีตั้ง (ระบุระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ) และ
ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 

 อธิบายลักษณะและความสําคัญของสภาพภูมิทัศน์หรือทัศนียภาพของพื้นท่ีศึกษา เช่น 
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเท่ียว แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณสถานหรือศิลปกรรมท่ีสําคัญหรือไม่ 
อย่างไร โดยอ้างอิงถึงรายละเอียดในหัวข้อก่อนหน้า 

 แสดงรูป  :  ภาพถ่ายแสดงทัศนียภาพของบริเวณท่ีตั้งโครงการและพืน้ท่ีศึกษา (ถา้มี) 
 แสดงรูป  :  แผนท่ีแสดงแหล่งท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีศึกษา (ถ้ามี)  

17) การศกึษาด้านโบราณคดี โบราณสถาน และส่ิงท่ีมีคณุค่าทางประวัตศิาสตร์ 

 ประเด็น/หัวข้อย่อยท่ีจะทําการศึกษา อย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
- ท่ีตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณคดี ระยะห่างจากพืน้ท่ีโครงการ 

และแนวถนนทางเข้าโครงการ 
- สถานภาพของแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี (กรณีท่ีพบ) 

 อธิบายผลการทบทวนข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณคดีในพื้นท่ี
ศึกษา และผลการตรวจสอบจากกรมศิลปากร 

 แสดงรูป  : แผนท่ีแสดงตําแหน่งแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ในพื้นท่ีศึกษา แสดงดังตัวอย่างในรูปท่ี 4-22 

 แสดงตาราง  : แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
ในบริเวณพื้นท่ีศึกษา และระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการ แสดงตัวอย่าง 
ดังตารางท่ี 4-15 

ตารางท่ี 4-15 ตัวอย่างรายช่ือและลักษณะของแหล่งโบราณคด/ีโบราณสถานหรือสิ่งท่ีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

ช่ือแหล่งโบราณคด ี สถานท่ีตั้ง หลักฐานและความสําคัญ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
ที่มา :  กรมศิลปากร (ระบุปี) 



พื้นที่โครงการ

รูปท่ี 4-22 ตัวอย่างแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและสถานท่ีสําคัญใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการ 

ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุปี)
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พื้นที่เก็บขังนํ้าขุ่นข้นหรือมูลดนิทราย
นอกเขตเหมืองแร่

สัญลักษณ์ :
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พื้นที่โครงการ

32

11

ทางหลวงหมายเลข 32

ทางหลวงหมายเลข 11

หมู่ที่ 10 บ้านหัวดง ตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี2.2วัดหัวดง6

หมู่ที่ 5 บ้านเกาะแกว้ ตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี0.8วัดเกาะแก้ว5

หมู่ที่ 7 บ้านท่างาม ตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี1.4วัดแจ้ง4

หมู่ที่ 9 บ้านปลาไหล ตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี2.2วัดตุ้มหู3

หมู่ที่ 6 บา้นโคกขาม ตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี1.6วัดท่าอิฐ2

หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม ตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี2.0วัดกําแพง1

ที่ต้ัง
ระยะ 
(กม.)

ช่ือสถานท่ีลําดับ

สรุปแหล่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

วัดหัวดง
วัดกําแพง

วัดท่าอิฐ

วัดตุ้มหู

วัดแจ้ง

วัดเกาะแก้ว

ระ
ยะ

 2
.0
 ก

ม.ระ
ยะ
 1
.6 

กม
.

ระยะ 2.2 กม.

ระยะ 1.4 กม
.

ระ
ยะ
 0

.8
 ก
ม.

ระยะ 2.2 กม.

ตัวอย่าง
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4.2.4 บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จากข้อมูลบทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ และบทท่ี 3 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ผู้ศึกษา
จะต้องประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ โดยจําแนกในแต่ละหัวข้อของ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้การประเมินผลกระทบจะต้องพิจารณาถึงทางเลือกของโครงการ (ทางเลือกพื้นท่ี
และ/หรือทางเลือกวิธีดําเนินโครงการ) การประเมินผลกระทบผู้ประเมินควรนําเสนอให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจน มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ เทคนิคการประเมินท่ีใช้จะต้องเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับของท้ัง
ผู้เช่ียวชาญหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

1) อธิบายทางเลอืกการพฒันาโครงการ  
ทางเลือกการพัฒนาโครงการมี 2 แนวทาง คือ ทางเลือกด้านพื้นท่ี และทางเลือกด้าน

วิธีการดําเนินโครงการ โครงการมีแหล่งแร่ท่ีมีคุณสมบัติและปริมาณแร่ท่ีมากพอ เหมาะสมท่ีจะพัฒนาแร่
ข้ึนมาใช้ประโยชน์ ประกอบกับโครงการได้ผ่านกระบวนการย่ืนเอกสารและได้รับจดทะเบียนคําขอประทาน
บัตรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และจัดทํารายงานธรณีวิทยาแหล่งแร่และแผนผัง
โครงการทําเหมืองตามหลักเกณฑ์ของ กพร. แล้วถูกกําหนดเลือกพื้นท่ีไว้แล้ว ดังนั้นการประเมินแนว
ทางเลือกของโครงการจึงเสนอเฉพาะในส่วนของทางเลือกด้านวิธีการดําเนินโครงการ 

สําหรับทางเลือกของโครงการ หากพิจารณาด้านความเหมาะสมของแผนผังโครงการทํา
เหมืองและประเด็นผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมหลักท่ีจะเกิดข้ึนจากลักษณะการดําเนินงาน นําเสนอไว้  
2 ทางเลือก ไดแ้ก่ 

 ทางเลือกท่ี 1 : วิเคราะห์ตามแผนผังโครงการทําเหมือง 
 ทางเลือกท่ี 2 : วิเคราะห์ตามท่ีปรึกษากําหนด 
จําแนกประเด็นผลกระทบหลักในแต่ละทางเลือก พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาความเพียงพอ และความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมใน
แต่ละทางเลือก 

 แสดงตาราง  :  ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามแนวทางเลือกท่ี 1 และทางเลือกท่ี 2  
ดังตัวอย่างในตารางท่ี 4-16 

ตารางท่ี 4-16 ตัวอย่างประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางเลือกท่ี 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 
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2) การกาํหนดแหล่งรับผลกระทบหลักท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
 สถานท่ีและระยะทางของผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ 
 ลักษณะของท่ีตั้งโครงการ และพื้นท่ีโดยรอบท่ีอาจได้รับผลกระทบ รวมท้ังความสําคัญ

และความอ่อนไหวของแหล่งรับผลกระทบ  
 แสดงรูป : แสดงตําแหน่งสถานท่ีสําคัญบริเวณใกล้เคียงโครงการ แสดงตัวอย่างดังรูปท่ี 

4-23 

3) ผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ 
 ในระยะเตรียมการ อธิบายถึงการจัดเตรียมสภาพพื้นท่ีเพื่อนําไปสู่การผลิตแร่กิจกรรมต่างๆ 

ท่ีดําเนินการ เช่น การเตรียมพื้นท่ีเปิดหน้าเหมือง การเตรียมพื้นท่ีเก็บกองมูลดินทราย การเตรียมพื้นท่ี 
เก็บกองแร่ 

 ระยะดําเนินการ สรุปการทําเหมืองในแต่ละช่วงเวลาท่ีผลิต อธิบายถึงการเปิดหน้าเหมือง 
ปริมาณท่ีผลิต การเก็บกองแร่ รวมไปถึงการเก็บกองเปลือกดิน โดยประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของพื้นท่ีเก็บกอง  

 แสดงรูป : แสดงประสิทธิภาพของพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินของโครงการ แสดงตัวอย่างดัง
รูปท่ี 4-24 

4) ผลกระทบต่อภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ  
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบหลักต่อคุณภาพอากาศ ได้แก่ การขนส่งแร่ และฝุ่นจาก
โรงแต่งแร่  

 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุแหล่งรับผลกระทบและพื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในพื้นท่ี
ศึกษาโครงการ 

- สรุปลักษณะและสถานภาพของคุณภาพอากาศในปัจจุบัน ณ แหล่งรับผลกระทบ  
โดยพิจารณาข้อมูลในบทท่ี 3 

 การประเมินผลกระทบ 

- กรณีท่ีตั้งโครงการไม่มีเหมืองแร่ใกล้เคียง ประเมินการเกิดฝุ่นจากโรงแต่งแร่ของ
โครงการ 

- กรณีท่ีตั้งโครงการมีเหมืองแร่ใกล้เคียง จําเป็นต้องนําข้อมูลการปล่อยฝุ่นจากโรงแต่งแร่
ของพื้นท่ีใกล้เคียงประเมินด้วย 

- ผลกระทบจากการขนส่งแร่ให้ใช้หลักการเกี่ยวกับกรณีของการประเมินผลกระทบโรง
แต่งแร่ โดยพิจารณาจากการใช้เส้นทางร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่น (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ในการประเมินฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทําเหมือง นอกจากการคาดการณ์ 
โดยบรรยาย การใช้ Box Model และอาจใช้วิธีการอื่น เช่น แบบจําลองการกระจายมลพิษทางอากาศ   
(Air Dispersion Model) ข้ึนอยู่กับผู้ประเมินจะพิจารณาตามความเหมาะสม 



พื้นที่โครงการ

รูปที่ 4-23 ตัวอย่างแสดงตาํแหน่งสถานที่สําคญับริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
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0           0.5        1.0                     2.0
กม.

N
สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

ทิศทางการขนส่งแร่ของโครงการ

ทางสาธารณประโยชน์

พื้นที่เกี่ยวเนื่องกบักิจกรรมการทําเหมือง

2.08.บ้านวังเลาทางด้านทิศตะวันออก 

1.87.โรงเรียนวัดวังเลาทางด้านทิศตะวันออก 

1.86.วัดวังเลาทางด้านทิศตะวันออก 

1.55.ชุมชนบ้านท่าพุดทางด้านทิศตะวันตก 

1.24.ชุมชนบ้านคลองโซนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.03.ชุมชนบ้านหน้าถ้ําทางด้านทิศใต้

0.7
2.บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้   
(ระยะ 0.5 กม. จากโรงแต่งแร่เหล็ก)

0.35
1.บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศใต้ 
(ระยะ 0.2 กม. จากโรงแต่งแร่แบไรต์)

 ระยะเทียบกับที่ตั้ง
โครงการ (กม.)

สถานที่สําคัญ

ทิศทางลม

สถานที่สําคัญ / ชุมชน

ระยะเทียบกบัที่ตั้งโครงการ

ชุมชนบ้านวังเลาทางด้านทิศตะวันออก ระยะ 2.0 กม.

โรงเรียนวัดวังเลาทางด้านทิศตะวันออก ระยะ 1.8 กม.

วัดวังเลาทางด้านทิศตะวันออก ระยะ 1.8 กม.

ชุมชนบ้านคลองโซนทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1.2 กม.

ชุมชนบ้านท่าพุดทางด้านทิศตะวันตก ระยะ 1.5 กม.

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุปี) และการสํารวจภาคสนาม (ระบุปี)

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศใต้ ระยะ 0.35 กม.

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 0.7 กม.

ชุมชนบ้านหน้าถ้ําทางด้านทิศใต้ ระยะ 1.0 กม.

ทางหลวงหมายเลข 40164016

ทางหลวงหมายเลข 41894189

4189

4189

4016

4016

คําขอประทานบัตรข้างเคียง

ช่ว
งเด

ือน
 ต
.ค.
-ธ.
ค.

ช่ว
งเด

ือน
 พ
.ค.
-ก.
ย.

ลม
จา
กทิ
ศต
ะวัน

ตก
เฉีย

งใต
้

ลม
จา
กทิ
ศต
ะว
ันอ
อก
เฉีย

งเห
นือ

ช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.

ลมจากทิศตะวันออก

โรงแต่งแร่

ตัวอย่าง
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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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พิจารณาปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ท่ีเกิดข้ึนสามารถคํานวณโดยใช้ Box Model  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 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 : อัตราการระบายฝุ่นละอองของกระบวนการบดย่อยหนิ ดังตัวอย่างใน

ตารางท่ี 4-17 

ตารางท่ี 4-17 ตัวอย่างการคาดการณ์อตัราการระบายฝุ่นละออง (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. 
 

5) ผลกระทบต่อเสียง  
 ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

ระบุแหล่งกําเนิดของเสียง โดยแหล่งกําเนิดต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมของโครงการท่ีอาจ
ส่งผลกระทบ เช่น เสียงจากการทํางานของเคร่ืองจักร และเคร่ืองยนต์ 

 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุแหล่งรับผลกระทบ เช่น พื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 
- สรุปลักษณะและสถานภาพของระดับเสียงในปัจจุบัน ณ แหล่งรับผลกระทบ  

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานโดยพิจารณาข้อมูลในบทท่ี 3 

 การประเมินผลกระทบ 

ประเมินระดับเสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เสียงท่ีเกิดจากรถยนต์ 
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 เกณฑ์การพิจารณาพื้นท่ีอ่อนไหว 
การพิจารณาพื้นท่ีอ่อนไหวโดยรอบโครงการ ใช้เกณฑ์ท่ีเสนอแนะโดย Vincent E. Mestre 

และ David C. Wooten แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ท่ีได้เสนอแนะพื้นท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียงไว้ใน 
Environmental Impact Analysis Handbook  

 แสดงตาราง : การจัดแบ่งระดับพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับเสียง ดังตัวอย่างในตารางท่ี 
4-18 

ตารางท่ี 4-18 ตัวอย่างการจัดแบ่งระดับพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับเสียง 

การใช้ท่ีดิน 
ความไวต่อเสียง (Noise 

Sensitively) 

สถานศึกษา, โรงพยาบาล, โรงละคร, พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า, สถาบันศาสนา และสถานที่
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, สถานที่
เปิดโล่งตามธรรมชาติ, พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา, ถนนหรือเส้นทางท่ีมีการจราจร
คับค่ัง และสถานที่จอดรถยนต์สาธารณะ 

พื้นที่ที่ไม่ไวต่อการได้รับเสียง 

(Insensitive) 

 เสียงจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
ทําการประเมินเสียงจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์ของโครงการร่วมกับกลุ่มเหมืองแร่บริเวณ

ใกล้เคียง (หากมี) ดังนั้นเคร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ทําการประเมินผลกระทบจึงอ้างอิงตามรายละเอียดแผนผัง
การทําเหมืองของโครงการ ท่ีคาดการณ์ว่าแต่ละชนิดจะเกิดเสียง  

 เสียงจากยานพาหนะ 
โดยท่ัวไปรถบรรทุกมีระดับเสียงเฉลี่ยประมาณ 88 เดซิเบล(เอ) อย่างไรก็ตาม ระดับ

ความดังของเสียงอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงโดยข้ึนกับปัจจัยท่ีสําคัญ เช่น ความเร็วของรถ น้ําหนักบรรทุก 
สภาพเส้นทาง และหากพิจารณาปัจจัยด้านความเร็วของรถบรรทุกท่ีแปรผันกับระดับเสียง สามารถหาได้จาก
สมการดังนี้ (Cyril, 1991) 

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

 V = ความเร็วรถบรรทุก (กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 

6) ผลกระทบต่อน้ําผิวดิน 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบต่อคุณภาพน้ําผิวดิน ซ่ึงอย่างน้อยต้องควบคุมถึง
กิจกรรมของโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบ 

- สรุปลักษณะของอุทกวิทยาน้ําผิวดินในปัจจุบันในบริเวณพื้นท่ีศึกษา ท้ังแหล่งน้ําผิวดิน 
และการไหลบ่าของน้ํา เช่น ทิศทางการไหล และปริมาณน้ําในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยพิจารณาข้อมูลในบทท่ี 3 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบุแหล่งรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากน้ําหลากบริเวณพื้นท่ีโครงการออกสู่ภายนอก 
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 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินปริมาณนํ้าไหลบ่าหน้าดินในบริเวณพื้นท่ีโครงการ โดยเปรียบเทียบแต่ละช่วง

ของการทําเหมือง 
- ประเมินทิศทางการไหลของน้ําไหลบ่าจากพื้นท่ีโครงการสู่บริเวณโดยรอบ โดย

เปรียบเทียบสภาพก่อนและระยะดําเนินการ 
- ประเมินปริมาณและคุณภาพของน้ําท้ิงจากท่ีพักอาศัยของพนักงานท่ีระบายลงสู่แหล่ง

น้ําสาธารณะ โดยพิจารณามาตรการในการควบคุม 
- ประเมินผลกระทบจากโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําผิวดินโดยพิจารณาการ

ใช้ประโยชน์และความสําคัญของแหล่งน้ําสาธารณะร่วมด้วย 
ตัวอย่างการคํานวณอัตราการไหลของน้ําผิวดิน โดยสูตรการคํานวณของ Rational 

Formula 
 

เมื่อ Q  =  อัตราการไหลของน้ําผวิดนิ (ลบ.ม./วินาที) 
  C  =  สัมประสิทธ์ิการไหลของน้าํผิวดิน 
 I  =  ความเข้มฝน (มม./ชม.) 
  A  =  พื้นท่ีรับน้ําฝนหรือพื้นท่ีระบายน้ํา (ตร.ม.) 

 แสดงตาราง  : ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลของน้ําผิวดินดังตัวอย่างในตารางท่ี 4-19 
 แสดงรูป  :  แสดงตําแหน่งพื้นท่ีประเมินผลกระทบและทิศทางการไหลของน้ําในแต่ละ

ช่วงปี ดังตัวอย่างรูปท่ี 4-25 และแสดงพื้นท่ีประเมินด้านอุทกวิทยาน้ํา
ผิวดินบริเวณพื้นท่ีโครงการ ตัวอย่างดังรูปท่ี 4-26 

ตารางท่ี 4-19 ตัวอย่างค่าสัมประสิทธ์ิการไหลของน้าํผิวดิน 

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 

7) ผลกระทบต่ออุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดนิ 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบต่ออุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน พิจารณากิจกรรม
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- แสดงรายละเอียดของบ่อบาดาล/แหล่งน้ําใต้ดิน ได้แก่ ระยะห่าง ระดับความลึก 

 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินปัจจัยผลกระทบท่ีจะมีต่ออุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน โดยสร้างรูปแสดง

ระดับความลึกของการทําเหมืองและระยะห่าง ท้ังนี้ให้นําข้อมูลระดับความลึกของหน้าเหมืองของโครงการ
และการลดลงของพื้นท่ีช้ันน้ําใต้ดินเนื่องจากกิจกรรมของพื้นท่ีโครงการ 

- ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของแนวทางหรือมาตรการของโครงการ 

  Q  =  0.278x10-6 CIA 



ห้วยกอด

ผักฮี

ห้วยกอด
ผักฮี
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รูปที่ 4-25 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



ห้วยกอด
ผักฮี

บ่อพักน้ํา

รูปที่ 4-26 ตัวอย่างแสดงพื้นที่ประเมินด้านอทุกวิทยาน้าํผวิดินบริเวณพื้นที่โครงการ
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ที่มา : ระบุเดือน/ปี ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม         
และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ป)ี

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

แนวถนน

เส้นทางน้ํา

แนวคันดินและคูระบายน้ํา

ตําแหน่งปักท่อเหล็กหรือวัสดุ
ตามความเหมาะสม

แนวพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม

พื้นที่ประเมินด้านอุทกวิทยา

พื้นที่ 1

พื้นที่ 2

0          25         50                    100
ม.

N

พื้นที่ 1

พื้นที่ 2

ขุมเหมือง

ที่เก็บกองเปลือกดิน

บ่อพักน้ํา

ขุมเหมือง

ที่เก็บกองเปลือกดิน

บ่อดักตะกอน

บ่อพักน้ํา

โรงซ่อม
บ้านพัก

สํานักงาน

ลานเก็บกองแร่

ลานเก็บกองแร่

ตัวอย่าง
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8) ผลกระทบต่อธรณีวิทยา 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบต่อลักษณะธรณีวิทยา 
 แหล่งรับผลกระทบ 

- แสดงรายละเอียดในระยะเตรียมการและระยะดําเนินการท่ีจะมีต่อแหล่งรับผลกระทบ 
 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และโดยท่ัวไปหินอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะหินปูนมักมีโพรงหรือถ้ํา จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรืออันตรายต่อการปฏิบัติงาน 

9) ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดของผลกระทบต่อคุณสมบัติและปริมาณของดิน และความเส่ียงของ
พื้นท่ีตามธรรมชาติท่ีอาจก่อให้เกิดดินถล่ม 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- แสดงรายละเอียดแหล่งรับผลกระทบ 

 การประเมินผลกระทบ 
- โดยพิจารณาจากข้อมูล คุณสมบัติของดิน วิธีการทําเหมือง ปริมาณฝน ความสูงชัน

ของพื้นท่ี 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) ร่วมในการ

ประเมินผลกระทบ พิจารณาลักษณะด้านธรณีวิทยาท่ีเป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดแผ่นดินไหว 

10) ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม ้ 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุกิจกรรมในการดําเนินงานของโครงการท่ีทําให้เกิดผลกระทบต่อป่าไม้ อย่างน้อย
ต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมของโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบ เช่น 

 การปรับสภาพพื้นท่ี 
 การเปิดหน้าเหมือง 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบุขนาดพื้นท่ีท่ีจะได้รับผลกระทบ 

 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินผลกระทบต่อป่าไม้ท่ีเกิดจากกิจกรรมการทําเหมือง ท้ังในด้านมูลค่าไม้ ท่ีต้อง

สูญเสียในปัจจุบันและอนาคตการสูญเสียท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ และผลกระทบต่อการเก็บของป่าของราษฎรใน
ท้องถิ่น 

- จําแนกความสําคัญของป่าไม้ท้ังในด้านกฎหมายและนิเวศวิทยา 
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11) ผลกระทบต่อสัตว์ป่า 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุกิจกรรมในการดําเนินงานของโครงการท่ีทําให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ 
 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุแหล่งรับผลกระทบต่อสัตว์ป่าท่ีอยู่บริเวณโครงการและใกล้เคียง 
 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับสัตว์และนิเวศวิทยาบนบก อันเนื่องมาจาก
กิจกรรมของโครงการ ท้ังในด้านการสูญเสียท่ีอยู่อาศัย และกิจกรรมของเสียงดัง หรือแรงส่ันสะเทือน 

12) ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการต้ังแต่ช่วงการเตรียมการ 
การผลิตแร่ และการขนส่ง 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- นําข้อมูลสรุปสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการ โดยเฉพาะ

พื้นท่ีอ่อนไหว 
 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา โดยพิจารณารูปแบบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณพื้นท่ีโครงการโดยรอบ
พร้อมท้ังพิจารณากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะพื้นท่ี (ถ้ามี) 

13) ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการต้ังแต่ช่วงการเตรียมการ 
การผลิตแร่ และการขนส่ง 

 แหล่งรับผลกระทบ 

- สรุปผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรม และความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรบริเวณ
พื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีโดยรอบโครงการ 

 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินผลกระทบต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมและความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 

โดยเฉพาะปัญหาจากเศษหินเศษดินไหลลงสู่พื้นท่ีเกษตรกรรม 

14) ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- การผลิตแร่ของโครงการอาจเกิดผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่ออุตสาหกรรมแร่ 
 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุแหล่งรับผลกระทบด้านบวก/ลบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการ 
 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่ออุตสาหกรรมแร่ ท้ังในระดับจังหวัดและ
ประเทศ ช้ีประเด็นให้เห็นถึงความจําเป็นเนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีประกาศแหล่งหินเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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15) ผลกระทบต่อคมนาคม 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- กิจกรรมการขนส่งแร่หรือเศษดินเศษหิน รวมท้ังหินปลิวอาจเกิดปัญหาหรือผลกระทบ
ต่อผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 

 แหล่งรับผลกระทบ 

- เส้นทางคมนาคมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ รวมท้ังผู้ใช้เส้นทาง 
 การประเมินผลกระทบ 

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

เนื่องจากปริมาณจราจรท่ีเพิ่มข้ึนจากกิจกรรมการขนส่งแร่ หากเป็นพื้นท่ีกลุ่มเหมืองและใช้เส้นทางร่วมกัน
จะต้องนําปริมาณยานพาหนะจากกลุ่มเหมืองข้างเคียงมาร่วมในการประเมิน เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับระดับ
การให้บริการ (LOS) 

- ประเมินอุบัติเหตุท่ีคาดว่าจะเกิด 

16) ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- กิจกรรมของโครงการอาจจําเป็นต้องใช้ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การใช้น้ํา การใช้
ไฟฟ้า และเส้นทาง 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ 

 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินผลกระทบการใช้ระบบสาธารณูปโภคของโครงการหรือกิจกรรมของโครงการท่ี

จะมีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค 

17) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ-สังคม 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- ระบุแหล่งกําเนิดผลกระทบในช่วงระยะเตรียมการ และระยะดําเนินการ ท่ีอาจส่งผลต่อ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ซ่ึงอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการเปล่ียนแปลงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม เช่น 

 การจ้างงาน 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการประกอบอาชีพ 
 การขนส่งแร่ 

 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุผู้รับผลกระทบในระยะเตรียมการ และระยะดําเนินการ ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
โดยรอบโครงการและที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอันเนื่องจากโครงการ 

 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อผู้ รับผลกระทบ  
ท้ังทางตรงและทางอ้อม ในประเด็นต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

 การย้ายถิ่นฐานของประชาชน 
 การเปล่ียนแปลงอาชีพและรายได้ 

- อาชีพหลัก อาชีพเสริม/รอง 
- รายได้หลัก รายได้เสริม/รอง 
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 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 ปัญหาส่ิงแวดล้อมชุมชน 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- สรุปข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะ
ข้อกังวลท่ีมีต่อโครงการนํามาเปรียบเทียบกับมาตรการท่ีกําหนดข้ึนมารองรับข้อวิตกกังวล 

- เสนอผลกระทบด้านบวกที่มีต่อเศรษฐกิจ-สังคม ในด้านแหล่งแรงงานของท้องถิ่น 
ค่าภาคหลวงแร่ท่ีรัฐจัดเก็บและแบ่งให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

18) ผลกระทบต่อสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 แหล่งกําเนิดผลกระทบ 

- แสดงรายละเอียดกิจกรรมการทําเหมืองท่ีจะมีผลกระทบต่อคนงานและประชาชน
โดยรอบ 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- คนงานและประชาชนโดยรอบ 

 การประเมินผลกระทบ 
- การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจําแนกกลุ่ม

เสี่ยงท่ีอาจได้รับผลกระทบ และใช้ข้อมูลการประเมินผลกระทบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ท้ังนี้สาเหตุ
หลักท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ ฝุ่นละอองจากโรงแต่งแร่ การขนส่งแร่  

19) ผลกระทบต่อสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- แสดงรายละเอียดแหล่งกําเนิดผลกระทบในช่วงระยะเตรียมการและระยะดําเนินการ  
ท่ีอาจส่งผลต่อสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 

 แหล่งรับผลกระทบ 
- ระบุแหล่งรับผลกระทบในระยะเตรียมการและระยะดําเนินการ 

 การประเมินผลกระทบ 
- ประเมินผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพและการท่องเท่ียว ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอัน

เนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ เปรียบเทียบผลกระทบระหว่างมีและไม่มีมาตรการ 
 แสดงรูป  : แบบจําลองตําแหน่งประเมินทัศนียภาพของโครงการ แสดงตัวอย่างในรูปท่ี 

4-27 และตําแหน่งปลูกต้นไม้เสริมเพื่อป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพของ
โครงการ (ถ้ามี) 

20) ผลกระทบต่อโบราณคดี โบราณสถาน และส่ิงท่ีมีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ 
 แหล่งกําเนิดของผลกระทบ 

- แสดงรายละเอียดผลกระทบ เช่น กิจกรรมการขุดตัก การขนส่ง 
 แหล่งรับผลกระทบ 

- ระบุแหล่งรับผลกระทบในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีโครงการ 
 การประเมินผลกระทบ 

- ประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ เช่น  
ฝุ่นละออง 
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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
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4.2.5 บทท่ี 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม นําเสนอสรุปในรูปแบบตาราง โดยประกอบด้วยหัวข้อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการ สถานท่ี
ดําเนินงาน งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ท้ังนี้ ตารางท่ีนําเสนอโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย 2 ตารางย่อย  

 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ัวไป  

 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 

สําหรับระยะเตรียมการโดยปกติโครงการเหมืองแร่ท่ีไม่ใช้วัตถุระเบิด เมื่อได้รับอนุญาตประทานบัตร 
ตามแผนผังโครงการทําเหมืองจะเร่ิมดําเนินการทําเหมืองโดยทันทีและอาจไม่มีระยะเตรียมการ 

1) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการสําหรับรายงาน IEE 
จากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พบว่าผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ มีระดับแตกตา่ง

กันตั้งแต่ระดับต่ําถึงระดับสูง จึงเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถป้องกันผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงดําเนินการทําเหมือง  

 แสดงตาราง  : รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
องค์ประกอบของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแสดงตัวอย่างดังตารางท่ี 4-20 

 แสดงรูป  :  ขอบเขตการทําเหมืองและพื้นท่ีรองรับกิจกรรมตัวอย่างดังรูปท่ี 4-28  
แสดงตําแหน่งติดป้ายต่างๆ ของโครงการ ตัวอย่างดังรูปท่ี 4-29 และ
ผังแสดงโครงสร้าง บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ 
ตัวอย่างดังรูปท่ี 4-30 
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ตารางที่ 4-20 ตัวอย่างตารางมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กาํหนดไว้ในรายงาน IEE 
1) ตารางมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่ เกิดจาก

กิจกรรมการทําเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องดําเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

- บริเวณชุมชน  - ตั้งแต่เปิดทําเหมืองจนสิ้น
อายุประทานบัตร 

-   

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนรําคาญจากการดําเนินโครงการ หรือสาธารณประโยชน์
ได้รับความเสียหาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนด จะต้องหยุดการทําเหมืองแล้ว
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตั้งแต่เปิดทําเหมืองจนสิ้น
อายุประทานบัตร 

- ขึ้นอยู่กับความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 

 

3. ให้ทําการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทําเหมืองแร่แล้ว และ
พื้นที่ สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งให้รายงานผลการดําเนินงานให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตั้งแต่เปิดทําเหมืองจนสิ้น
อายุประทานบัตร 

- ตามแผนการฟื้นฟู
พื้นที่ภายหลังผ่าน
การทําเหมือง 

 

ระยะดําเนินการทํา
เหมืองและสิ้นสุดการทํา
เหมือง 
 

4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตดําเนินการดังนี้ 
(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กําหนดไว้ใน
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทํา
สําเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ทราบ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตั้งแต่เปิดทําเหมืองจนสิ้น
อายุประทานบัตร 

-   
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1) ตารางมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 

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

อาจกระทบต่อสาระสําคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการพิจาณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ให้ความเห็นชอบประกอบ
ก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาต
ให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

    

5. ในระหว่างการทําเหมือง หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร ์
โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไป
ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสํารวจจะต้องหยุดการทํา
เหมืองโดยทันที และหากพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นแหล่งที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตั้งแต่เปิดทําเหมืองจนสิ้น
อายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน 
ของโครงการ 

 

 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณชุมชน 

- ตั้งแต่เปิดทําเหมืองจน
สิ้นสุดอายุประทานบัตร 

- รายละเอียดตาม
มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. กําหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะทําการปรับระดับให้มีความเหมาะสมต่อ
การใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังทําเหมือง  

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมืองและต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทําเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพ
ภูมิประเทศเดิมไว้และกําหนดให้ปลูกต้นไม้เสริมเพื่อเป็น Buffer Zone  

- พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการ
ทําเหมือง และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดอายุประทานบัตร -  

3. จัดทําป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการทําเหมือง บริเวณ
โครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานบริเวณ
โครงการ โดยบริเวณพื้นที่เว้นการทําเหมืองให้จัดทําเสาคอนกรีต เหล็ก 
หรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

4. จัดทําป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร 
เนื้อที่ ระยะเวลาการทําเหมือง และผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่
โครงการ หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
ทําเหมือง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5. ให้ทําการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่ตามแผนงานที่ได้เสนอ
ไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมทั้งให้รายงานผลการ
ดําเนินงานให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 
นับจากวันเปิดดําเนินโครงการในช่วงต่อไป  

- บริเวณพื้นที่ผ่านการทํา
เหมือง 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

6. เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการกําหนดอย่างเคร่งครัด โดยเปิดทํา
เหมืองในลักษณะขั้นบันได กําหนดให้ขั้นบันได และควบคุมความลาดชัน
รวม (Overall Slope) ของหน้าเหมืองให้มีความปลอดภัย 

- บริเวณพื้นที่ทําเหมือง - ตลอดอายุประทานบัตร -   

1. สภาพภูมิประเทศ 

7. แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะต้องขนออกจากหน้าเหมืองไปเก็บกองไว้
บริเวณที่เก็บกองแร่ ส่วนเปลือกดินให้นําไปเก็บกองไว้บริเวณที่เก็บกอง
เปลือกดิน  

- บริเวณพื้นที่หน้าเหมือง - ตลอดอายุประทานบัตร -   

1. การขับขี่ยานพาหนะภายในโครงการ ต้องกําชับให้คนขับรถใช้ความเร็วไม่
เกิน 30 กม./ชม. 

- เส้นทางขนส่งแร่ของ
โครงการ และเส้นทาง
พื้นที่หน้าเหมือง 

- ตลอดอายุประทานบัตร -  2. คุณภาพอากาศ 

2. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละออง
จําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ําเสมอตามชนิด
ของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

- ยานพาหนะ เครือ่งจักร 
และอุปกรณ์ 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
3. ดูแลและปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดี โดยบดอัดผิวเส้นทางให้แน่น

เพื่อให้อนุภาคเม็ดดินหรือเม็ดกรวดติดแน่นลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
พร้อมทั้งให้ใช้รถบรรทุกน้ําฉีดพรมน้ําบริเวณแนวเส้นทางลูกรังบดอัดแน่นที่
รถบรรทุกแร่ผ่านวันละ 3-4 ครั้ง หรือความเหมาะสมของอากาศ รวมถึงการ
ฉีดพรมเส้นทางบริเวณหน้าเหมือง 

- เส้นทางขนส่งแร่ของ
โครงการ และเส้นทาง
พื้นที่หน้าเหมือง 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมืองและต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

4. ในการเกลี่ยแร่บริเวณหน้าเหมืองจะต้องกระทําในช่วงที่มีลมสงบหรือมีการฉีด
พรมน้ําบริเวณที่กองแร่ก่อนทําการตักขนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง 

- บริเวณพื้นทีท่ําเหมือง
และพื้นที่เก็บกองแร่ 

- ตลอดอายุประทานบัตร -   

2. (ต่อ) 

5. กําหนดน้ําหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที่ทางราชการ
กําหนดร่วมกับพิจารณาสภาพของถนนที่รถบรรทุกแร่ผ่านไม่ให้เกินน้ําหนัก
บรรทุกเพื่อรักษาสภาพผิวถนนโดยเฉพาะถนนช่วงที่ผ่านชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่
เกิน 30 กม./ชม. พร้อมทั้งจัดหาผ้าใบปิดคลุมแร่ให้มิดชิดตลอดเวลาที่มีการ
ขนส่งแร่ 

- รถบรรทุกแร่ และ
เส้นทางขนส่งแร่ 

- ตลอดอายุประทานบัตร -   

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

- เส้นทางขนส่งแร่ - ตลอดอายุประทานบัตร -   

2. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎร
ในชุมชนใกล้เคียง โดยดําเนินการทําเหมืองในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร -  

3. เสียง 

3.  ยานพาหนะเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังจําเป็นต้องได้รับการ
ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และระบบการทํางานอย่างสม่ําเสมอตามชนิดของ
ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

- ยานพาหนะ เครือ่งจักร 
และอุปกรณ์ 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. จัดสร้างบ่อดักตะกอนภายในโครงการ และให้สร้างบ่อพักน้ํา (Sump) เพื่อ
ชะลอความเร็วของน้ําก่อนที่จะไหลลงสู่บ่อดักตะกอน  

 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 4. อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ํา 

2. จัดสร้างคันทํานบ โดยรอบพื้นที่โครงการพร้อมทั้งปลูกต้นไม้โตเร็วท้องถิ่นและ
หญ้าแฝกบริเวณขอบนอกคันทํานบ เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนมูลดินทราย
ออกสู่ภายนอกโครงการ 

 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง 

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

3. ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ํา บ่อดักตะกอนและบ่อพักน้ําของโครงการ
เป็นประจํา หรือหากพบว่าตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบ่อดักตะกอน และ 
คูระบายน้ํา พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน และคูระบายน้ําให้อยู่ใน
สภาพดีเสมอ และห้ามมิให้ระบายน้ําออกสู่ภายนอก 

- บ่อดักตะกอน คูระบายน้ํา 
และบ่อพักน้ํา 
 

- ตลอดอายุประทานบัตร
หรือหากพบว่ามีปริมาณ
ตะกอน 1/3 ของบ่อดัก
ตะกอน 

-   

4. ตะกอนที่ขุดลอกให้นําไปปรับปรุงคันทํานบ หรือนําไปฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทํา
เหมืองเพื่อทําการปลูกต้นไม้ต่อไป 

- บ่อดักตะกอน คูระบายน้ํา 
และบ่อพักน้ํา 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5. จัดสร้างและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันทํานบโดยรอบพื้นที่
โครงการอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะคันทํานบดินที่ติดกับห้วยกอดผักฮี  
เพื่อป้องกันมิให้น้ําไหลออกภายนอกโครงการ 

- คันทํานบ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

6. จัดสร้างและดูแลรักษามาตรวัดระดับความลึกของน้ําภายในบ่อดักตะกอน  
หากมีปริมาตรน้ํามากกว่าความจุดําเนินการสูบน้ําไปยังขุมเหมืองด้านทิศใต้
เพื่อเพิ่มความจุของการเก็บกักน้ําภายในบ่อดักตะกอน 

- บ่อดักตะกอน - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

4. (ต่อ) 

7. กําหนดให้ใช้มาตรการเตรียมการจัดการน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือความ
จุของบ่อดักตะกอน คูระบายน้ํา และบ่อพักน้ําภายในพื้นที่โครงการ ก่อน
เข้าสู่ช่วงฤดูฝนจําเป็นต้องนําน้ําจากแหล่งดังกล่าวออกมาใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุด เช่น ฉีดพรมเส้นทาง การรดน้ําต้นไม้ เพื่อเตรียมความจุให้เพิ่มขึ้น 

- บ่อดักตะกอน คูระบายน้ํา 
และบ่อพักน้ํา 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. ให้จัดสร้างที่เก็บกองเปลือกดินพร้อมทั้งควบคุมความสูงให้เหมาะสม และทํา
การบดอัดทุกครั้งที่ทําการเทกองและปลูกพืชคลุมดินตามแนวคันทํานบดิน
เพื่อลดการพังทลายของดิน 

- พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วบนแนวคันทํานบดินของโครงการเพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย 

- คันทํานบ - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

3. นําเปลือกดินไปปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการ คันทํานบของ
โครงการ และนําไปฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการทําเหมือง 

- เส้นทางขนส่งแร่ภายใน
โครงการ คันทํานบ และ
พื้นที่ผ่านการทําเหมือง 

- ตลอดอายุประทานบัตร -   

4. จัดให้มีเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนบริเวณอาคารสํานักงานของโครงการ และ
พนักงานทําหน้าที่ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือน
ภัยดินถล่มเพื่อประเมินสถานการณ์ดินถล่ม 

- อาคารสํานักงาน - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5. ตรวจสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจจะก่อให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน - บริเวณพื้นที่โครงการและ
บริเวณใกล้เคียง 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5. ทรัพยากรดิน 

6. จัดทําแผนการหนีภัยหากเกิดดินถล่มให้แก่พนักงาน และประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงไว้ล่วงหน้า และมีการทบทวนแผนสม่ําเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- บริเวณพื้นที่โครงการและ
ชุมชนใกล้เคียง 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
5. (ต่อ) 7. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทําเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิ

ประเทศเดิมไว้ 
- พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการ
ทําเหมืองและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดอายุประทานบัตร -   

1. ให้จัดทําป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาหรือการล่าสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่โครงการและ
ใกล้เคียง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ 
และบริเวณใกล้เคียง 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมืองและต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. ออกกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามทําการล่าสัตว์ หรือ
กระทําการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมืองและต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

-   

3. การกําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการให้ชัดเจนโดยให้ทําการปักหลักเขตพื้นที่
เว้นทําเหมือง และดําเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และ
ห้ามทําการรบกวนพื้นที่ใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมืองและต่อเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

4. ควบคุมดูแลไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่าหรือการกระทําใดๆ ที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้
ป่าในบริเวณโครงการ และบริเวณใกล้เคียง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ  
และบริเวณใกล้เคียง 

- ตลอดอายุประทานบัตร -   

6. ป่าไม้และสัตว์ป่า 

5. ดําเนินการปลูกต้นไม้บริเวณที่ผ่านการทําเหมืองทันทีตามรายละเอียดแผนการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทําเหมือง และต้องให้มีการติดตามผลการ
ดําเนินการเป็นประจําเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ ในแง่ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 

- บริเวณพื้นที่ที่ผ่านการทํา
เหมือง 

- ตลอดอายุประทานบัตร -อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. จัดทําป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกและป้ายจํากัดความเร็วรถ บริเวณ
เส้นทางขนส่งแร่ โดยให้มีระยะห่างด้านละ 50, 100 และ 200 ม.  

- เส้นทางขนส่งแร่ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

2. หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ออกจากโครงการในช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้ถนน
หนาแน่น ได้แก่ เวลา 07.00-08.00 น. และ 16.30-17.30 น. เป็น
เวลาที่ประชาชนไป-กลับ จากที่ทํางาน หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน 

- เส้นทางขนส่งแร่ - ตลอดอายุประทานบัตร -   

3. การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องทําการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งจะต้อง
ปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการ
ตกหล่นของแร่หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- รถบรรทุกแร ่ - ตลอดอายุประทานบัตร -   

7. คมนาคม 
 

4. รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์
ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนน
ร่วมกับโครงการ 

- รถบรรทุกแร ่ - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
5. ทําการตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การทํางาน

ของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 

- รถบรรทุกแร ่ - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

6. ให้ทําการดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
ถ้าหากเกิดการชํารุดเสียหายให้รีบดําเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

- ป้ายเตือนของ
โครงการ 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

7. (ต่อ) 

7. จัดสร้างและดูแลรักษาจุดตัดผ่านท่อลอดหรือสะพานที่มีขนาดความจุ
มากกว่าหรือเท่ากับความจุการระบายน้ํากรณีมีการใช้เส้นทางหรือการ
คมนาคมผ่านพื้นที่ดังกล่าว 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - กําหนดให้แล้วเสรจ็ก่อน
เริ่มทําเหมือง และดําเนินการ
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

8. เกษตรกรรม หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมของการทําเหมืองที่ มีต่อพื้นที่
เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ  โครงการจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไข
โดยทันที และชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมและยุติธรรม 

- พื้นที่เกษตรกรรม
ใกล้เคียงโครงการ 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ 
ทําเหมือง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนโครงการ 
หน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชนใกล้เคียง เพื่อทําหน้าที่สร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงาน
กับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้เสนอรายงานการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียนดังรูปที่ 4-30 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณชุมชน 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และ
ดําเนินการตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 9. เศรษฐกิจ-สังคม 

2. จัดทําแผนมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง  

- บริเวณชุมชน - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และต่ําเนื่อง
ตลอดอายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
3. จัดทําแผนประชาสัมพันธ์การทําเหมืองแร่ของโครงการ โดยแจ้งผ่านไปยัง

ผู้ใหญ่บ้าน กํานันในเขตท้องที่ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล โดยจัดทํา
เป็นแผ่นพับอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือส่งรายงานแผนประชาสัมพันธ์การทํา
เหมืองแร่ของโครงการไปยังผู้นําชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามเงื่อนไข
ระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ที่สําคัญ 
ได้แก่ 
- กําหนดเปิดดําเนินการ 
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- บริเวณชุมชนใกล้เคียง
โครงการ 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และ
ต่อเนื่องตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

4. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียง - บริเวณชุมชนใกล้เคียง - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5. พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก - บริเวณชุมชน
ใกล้เคียง 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

6. ให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษา
ป้ายประชาสัมพันธ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการ และชุมชน 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณชุมชน 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

7. หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการทําเหมืองที่มีต่อบ้านเรือนหรือทรัพย์สิน
ประชาชนใกล้เคียงโครงการ ทางโครงการจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขและชดเชย
ค่าเสียหายตามความเหมาะสมและยุติธรรม 

- บริเวณชุมชนใกล้เคียง - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

8. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริเวณที่ทําการ
ผู้ใหญ่บ้าน  

- บริเวณที่ทําการ
ผู้ใหญ่บ้าน  

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และ
ต่อเนื่องตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

9. (ต่อ) 
 

9. เพื่อเป็นการลดความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึ้นภายหลังจากเปิดดําเนินโครงการ ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านอย่างเคร่งครัด 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร -  
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
9. (ต่อ) 10. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่รายละเอียดมีดังนี้ 

1) การจัดเก็บเงินกองทุน 
(1) เจ้าของโครงการจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามจํานวนในช่วงเวลาที่

กําหนดในแผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่ เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมประกอบการเห็นชอบรายงาน IEE ของ
โครงการ 

(2) จํานวนเงินที่นําเข้ากองทุนจะคิดจากพื้นที่โครงการ โดยประเมินจาก
ระยะเวลาการทําเหมือง การบริหารกองทุนดังกล่าวจะอยู่ ในการดูแลของ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่มีประชาชนที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมจัดการ
กองทุนดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกองทุนอย่างโปร่งใสและสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม 

(3) ให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยใช้ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ตามชื่อผู้ถือ
ประทานบัตร และมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่” 
หรือตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กําหนดเพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

(4) ให้นําเงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาต
ประทานบัตร และดําเนินการทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงสิ้นสุดอายุประทานบัตร หาก
จํานวนเงินไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่กําหนดไว้ในแต่ละ
ปีหรือแต่ละช่วงเวลา ให้พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอ 

2) การบริหารเงินกองทุน 
(1) เจ้าของโครงการจะต้องนําเงินจากกองทุนในบัญชีธนาคารมาใช้

ดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงานฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่เป็นรายปีหรือ
รายช่วงเวลา กําหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตร 

(2) ให้รายงานผลความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่และ
สถานะทางการเงินของกองทุนให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่
จัดตั้งขึ้น และคณะทํางานติดตามการดําเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทํา
เหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง ก่อนนําเสนอรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามช่วงเวลาที่กําหนด
ไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และชุมชนใกล้เคียง 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และ
ต่อเนื่องตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
9. (ต่อ) (3) หากเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนงานฟื้นฟูพื้นที่

จากการทําเหมืองแร่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่า
เดิม ให้จัดทําแผนการฟื้นฟูพื้นที่ฉบับใหม่ พร้อมงบประมาณกองทุนที่สอดคล้องกัน 
ส่งให้คณะทํางานติดตามการดําเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมือง
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ 

(4) หากดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่เสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว 
ยังคงมีเงินงบประมาณเหลืออยู่ในกองทุนให้ส่งมอบแก่หน่วยงานตามที่ระบุไว้ตาม
เงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

3) การรายงานผล 
เจ้าของโครงการต้องรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จาก

การทําเหมืองแร่ โดยสําเนาบัญชีธนาคารแนบไปพร้อมกับการรายงานผลการฟื้นฟู
พื้นที่จากการทําเหมืองแร่ของโครงการ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตาม
ช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 

    

11. สาธารณสุข  
อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย 

 

1. การจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย 
1) ระยะเวลาดําเนินการ 

กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัยจะเป็นกองทุนเพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
อนามัยของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่อาจจะได้รับอันตรายจากกิจกรรม
ของโครงการ โดยจะเริ่มจัดตั้งกองทุนดังกล่าวตั้งแต่เริ่มเปิดดําเนินการจนกระทั่ง
สิ้นสุดอายุประทานบัตร 

2) แผนทางการเงิน 
(1) โครงการจะจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุนดังกล่าวทุกปี ของอายุ

ประทานบัตรตลอดระยะเวลาที่ทําการผลิตแร่ จากพื้นที่ประทานบัตรของโครงการ 
โดยจะนําเงินเข้ากองทุนจํานวน 100,000 บาท หรือตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ ในเดือนแรกของแต่ละปี 

(2) จํานวนเงินที่นําเข้ากองทุน  เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพอนามัยของราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับอันตรายจากกิจกรรมของ
โครงการ ทั้งนี้การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณชุมชน
ใกล้เคียง 
 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และ
ต่อเนื่องตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
(3) โครงการจะต้องทบทวนสัดส่วนจํานวนเงินต่อปริมาณแร่ที่ผลิตเป็น

ระยะๆ เพื่อให้มีจํานวนเงินในกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัยเพียงพอต่อการ
นําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

(4) โครงการจะต้องรายงานสภาวะทางการเงินกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
อนามัย ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบเป็นระยะๆ ทุกปี 

    

2. จัดทําและดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ติดตั้งบริเวณพื้นที่โครงการและ
ชุมชน 

- บริเวณพื้นที่โครงการ 
- ชุมชน 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และ
ต่อเนื่องตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

3. จัดทําป้ายและดูแลรักษาป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม ป้ายเตือนระวังการพลัดตกบ่อดักตะกอนและป้ายมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- บริเวณพื้นที่โครงการ  
 

- กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และ
ต่อเนื่องตลอดอายุ
ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

4. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของอาคารสํานักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะ
รองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- อาคารสํานักงาน - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

5. จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมีการ
ทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอ 

- พนักงานของโครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

6. บันทึกสถิติ และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมรายงานสรุปปีละ 2 ครั้ง - พนักงานของโครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

7. จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งรถสําหรับนําคนเจ็บส่ง
โรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

8. กําชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออกโครงการ และเพิ่มความระมัดระวัง
เมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ 

- เส้นทางขนส่งแร่ - ตลอดอายุประทานบัตร -   

11. (ต่อ) 

9. จัดให้พนักงานใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่
พนักงานตามสภาพสิ่งแวดล้อมของการทํางาน เช่น รองเท้านิรภัย หน้ากาก
ป้องกันฝุ่น อุปกรณ์อุดหรือครอบหูเพื่อป้องกันเสียงดัง หมวกนิรภัย และ
แว่นตาป้องกันการกระเด็นของเศษดิน เป็นต้น 

- พนักงานของโครงการ - กําหนดให้แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทําเหมือง และตลอด
อายุประทานบัตร 

- อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

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

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล และ
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

11. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การ
อบรม การตรวจสุขภาพ 

- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล และ
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

12. จัดให้คนงานที ่ไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับแหล่งเกิดผลกระทบต่อสุขภาพด้าน 
ฝุ่นละออง และเสียง แยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว 

- พนักงานของโครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร -   

13. จัดให้มีน้ําดื่ม น้ําใช้ และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ - บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

14. จัดให้มีหัวหน้างานดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการ
ทํางานอย่างปลอดภัย 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร -   

15. ปลูกจิตสํานึกให้แก่พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทํางานโดยการสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

- พนักงานของโครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร -   

16. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และได้ยินอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสําหรับการประเมินผล
ตามมาตรการต่อไป 

- พนักงานของโครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

17. กําหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสําหรับการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่
โครงการ มาตรการที่สําคัญมีดังนี้ 
- ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกครั้งก่อนการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่
โครงการ 

- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- บริเวณพื้นที่โครงการ
และรถบรรทุก 

- ตลอดอายุประทานบัตร -   

11. (ต่อ) 

18. ให้โครงการประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชน 

- โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล และ
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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2) ตารางสรุปมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ (ต่อ) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1. ให้ดําเนินการเปิดทําเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการทําเหมือง เพื่อลดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพ
บริเวณโครงการ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 12. สุนทรียภาพ 

2. กําหนดให้กันพื้นที่เว้นการทําเหมือง และพร้อมทั้งให้รักษาสภาพพื้นที่ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการทําเหมืองให้อยู่ในสภาพเดิมและปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

- พื้นที่เว้นการทําเหมือง
ในระยะ 50 ม. และ
พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการ
ทําเหมือง 

- ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

13. โบราณคดี 
โบราณสถาน และ 
สิ่งที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

ขณะปฏิบัติงานใด หากมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติม โดยเฉพาะที่อยู่ใต้
ผิวดินซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตของงานการสํารวจเพื่อประเมินผลกระทบฯ จําเป็นต้อง
แจ้งติดต่อกับสํานักศิลปากรในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ทราบเรื่องโดยทันที เพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบพิจารณา และวางแผนการดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดอายุประทานบัตร - อยู่ในงบดําเนินงาน
ของโครงการ 
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พื้นที่ไม่เคยผ่านการทําเหมือง
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ตัวอย่างการปักหลักเขต

รูปที่ 4-28 ตัวอย่างขอบเขตการทําเหมืองและพืน้ที่รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และแสดงแนวปักเสาเหล็กหรือคอนกรีตหรือวัสดอุื่นๆ ตามเหมาะสม 
บริเวณพื้นที่ไม่ทําเหมอืง
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ที่มา : ........................................................................... (ระบุปี)

แบบจําลองระบบป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างตะกอนมูลดินทรายของโครงการ 

สัญลักษณ์ :

ห

พื้นที่โครงการ

ร ที่เก็บกองแร่

ด

บ

ที่เก็บกองเปลือกดิน

บ่อดักตะกอน

ขอบเขตการทําเหมือง

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 8 ม.

จุดเปิดหน้าเหมืองและทิศทางเดินหน้าเหมือง

พื้นที่บริเวณที่เคยผ่านการทําเหมือง

หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่

แนวเว้นเขตการทําเหมือง 50 ม.

ลํารางสาธารณประโยชน์

ทางสาธารณประโยชน์

คูระบายน้ํา

พื้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ด4

หลักหมุด

ม.
0 100 200

N

ขุมเหมืองเดมิ

พื้นที่ Buffer Zone

ขุมเหมือง

แนวคันทํานบ

แนวปลูกหญ้าแฝก

ที่เก็บกองเปลือกดิน 

ด4

ด2
บ2

พื้นที่ A

พื้นที่ C

บ1 ด1
ที่เก็บกองแร

พื้นที่ไม่เคยผ่านการทาํเหมือง

พื้นที่ B

ที่เก็บกองแร่

ด3

คําขอกองมูลดิน “ด4”

ตัวอย่าง



รูปที่ 4-29 ตัวอย่างแสดงตาํแหน่งติดป้ายตา่งๆ ของโครงการ
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สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

32

11

ทางหลวงหมายเลข 32

ทางหลวงหมายเลข 11

ทิศทางการคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่

0              0.5            1.0                             2.0
กม.

N

ตัวอย่างป้ายผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างป้ายจํากัดความเร็ว

ตัวอย่างป้ายนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวอยางปายแสดงรายละเอยีดโครงการ

ตัวอย่างป้ายมาตรการต่างๆ 

ตําแหน่งติดป้ายจํากัดความเร็ว

ตําแหน่งติดป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม

ตําแหน่งติดป้ายผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตําแหน่งติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

ตําแหน่งป้ายผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตําแหน่งติดป้ายของโครงการ

พื้นที่โครงการ

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (ระบุป)ี และการสํารวจภาคสนาม (ระบุป)ี

พื้นที่เก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่

ตําแหน่งป้ายเตือนพลัดตกขุมเหมือง

 ตัวอย่างป้ายเตือนพลัดตกขุมเหมือง

ตัวอย่าง



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
์

- 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.

ตัวอย่าง

แกไ้ขปัญหาไม่ได้ แกไ้ขปัญหาได้

แจ้งกลับผู้
ร้องเรียน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

 รูปท่ี 4-30 ตัวอย่างผงัแสดงโครงสร้าง บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
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2) เกณฑก์ารเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจําแนกออกเป็น 2 กรณี 
 กรณีท่ี 1 : พื้นท่ีศึกษาไม่มีประทานบัตรใกล้เคียง ให้พิจารณาเสนอจุดติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 กรณีท่ี 2 : พื้นท่ีศึกษามีประทานบัตรเหมืองแร่ใกล้เคียง จะต้องนําเสนอ ความถี่ และ

สถานท่ี ติดตามตรวจสอบผลกระทบ หากสถานท่ี หรือเวลาซํ้าซ้อนกันกับประทานบัตรใกล้เคียงจะต้อง
กําหนดช่วงของการตรวจวัดให้มีความแตกต่างกันใน โดยนําเสนอในรูปของตารางเปรียบเทียบ 

 แสดงตาราง : เปรียบเทียบสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่กับ
ตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ แสดงดัง
ตารางท่ี 4-21  

 แสดงรูป  :  ตัวอย่างการเปรียบเทียบตําแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
เหมืองแร่ในปัจจุบันกับตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของโครงการตัวอย่างดังรูปท่ี 4-31 

 การกําหนดจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดําเนินการ  
 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง 
ในการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพและเสียง พิจารณาจากทิศทางลมท่ีสอดคล้อง

กับลักษณะภูมิประเทศบริเวณโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียงร่วมกับแหล่งกําเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
และคํานึงถึงบริเวณท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Receptors) ในการรับผลกระทบ เช่น โรงเรียน วัด 
ชุมชน และท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น ท้ังนี้ปัจจัยของการเข้าถึงจุดเก็บตัวอย่าง ความสะดวก รวมท้ังความปลอดภัย
ในการใช้เคร่ืองมือตรวจวัดจะถูกนํามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจุดตรวจวัดด้วย ท้ังนี้ กรณีของชุมชนควร
เลือกจุดติดตามตรวจสอบบริเวณโรงเรียนเป็นอันดับแรก 

 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน 
ในการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน เลือกจุดท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ

จากการชะล้างน้ําขุ่นข้นออกสู่ภายนอกร่วมกับสภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการและใกล้เคียง แม้ว่าจะมี
มาตรการห้ามระบายน้ําออกสู่ภายนอกแล้วก็ตาม แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและทราบถึงสถานการณ์คุณภาพน้ํา
บริเวณพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง 

 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน 
ในการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน พิจารณาเลือกจุดที่คาดว่าจะ

ได้รับผลกระทบจากการเปิดทําเหมืองร่วมกับสภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการและใกล้เคียง แม้ว่าการเปิด
หน้าเหมืองมีระดับความลึกอยู่ในระดับสูงกว่าบ่อบาดาลก็ตาม  

 แสดงตาราง  :  ตัวอย่างตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของโครงการแสดงตัวอย่างดังตารางท่ี 4-22 

 แสดงรูป  :  ตัวอย่างตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ
แสดงตัวอย่างดังรูปท่ี 4-32 
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ตารางที่ 4-21 ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบสถานตีรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่กับตาํแหนง่ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

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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รูปท่ี 4-31 ตัวอย่างเปรียบเทียบตําแหนง่ตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดล้อมของกลุ่มเหมอืงแร่กบัตําแหนง่ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ

ตําแหน่งตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่

สัญลักษณ ์:

ตําแหน่งตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบันของโครงการ

1

2

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน

1

1

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

1

2

3

4

ทางนํ้าธรรมชาติและทิศทางการไหลของนํ้า

พื้นท่ีโครงการ

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรใกล้เคียง

211 ทางหลวงหมายเลข 211

ถนนลูกรัง

บ้าน........

บ้าน.........

ห้วย.........

2

บริเวณพ้ืนที่โครงการ

บ้านราษฎร

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบความส่ันสะเทือน

ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ

ห้วย A 

ห้วย B 

ห้วย C

บ่อดักตะกอนของโครงการ  (“บ1”)

5 บ่อดักตะกอนของโครงการ  (“บ2”)
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ห้วยน้ําปิงใหญ่ 

ห้วยเส้ียว 

ห้วยปูน 
อ่างเกบ็น้ําห้วย

เปลือย 

ห้ว
ยน

้ําจั
น

ห้วยหนองผ่า

ห้วย
ถํ้า 

ห้วยน้ําปิงน้อย 

พื้นที่โครงการ

ทิศทางคมนาคมขนส่งแร่

ทิศทางลม

1

2

1

1

21 2

3

5
4

แม่นํ้าโข
ง 

แม่นํ้าโข
ง 

ชุมชนบ้านราษฎร หมู่ที่...........
ชุมชนบ้านราษฎร หมู่ที่...........

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน

1

2

1

2

มีน
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ม 
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ษภ
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ม 

กันยายน - ตุลาคม

มิถุนายน - สิงหาคม พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
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กันยายน - ตุลาคม

มิถุนายน - สิงหาคม พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่โครงการ

ถนนลูกรัง

1

5 4

0       62.5          125
ม.

N

N

0        0.5           
1.0                         
2.0

กม.
ที่มา: กรมแผนทีท่หาร  (2542 ) และการสํารวจภาคสนาม (2554)

N

0      0.5    1.0         2.0
กม.

ตัวอย่าง
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ตารางที่ 4-22 ตัวอย่างตารางสรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ดัชนี สถานที่ ความถี่ 
ค่าใช้จ่าย  
(บาท/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
 

- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีอนุภาคเล็กกว่า  
10 ไมครอน (PM-10) 

- ความเร็วและทิศทางลม 

 - ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
ช่วงเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม ) ขณะดําเนินการตรวจวัดต้อง
ดําเนินการในช่วงที่มีการทําเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะทํา
การตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ทําเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

  

2. เสียง - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 1 ชม. และ 24 ชม. 
 

 - ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
ช่วงเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม ) ขณะดําเนินการตรวจวัดต้อง
ดําเนินการในช่วงที่มีการทําเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะทํา
การตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ทําเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

  

3. คุณภาพน้ําผิวดนิ 
 

- ความเป็นกรดและด่าง 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
- ปริมาณของแข็งละลาย  
- ความกระด้าง 

- ความขุ่น 
- ปริมาณเหล็กรวม 
- ปริมาณซัลเฟต 

 - ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนกันยายน-
พฤศจิกายน) 

 

  

4. คุณภาพน้ําใต้ดนิ - ความเป็นกรดและด่าง 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
- ปริมาณของแข็งละลาย 
- ความกระด้าง 

- ความขุ่น 
- ปริมาณเหล็กรวม 
- ปริมาณซัลเฟต 

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

  

5. เศรษฐกิจ-สังคม ดําเนินการสอบถามทัศนคตแิละความคิดเห็น 
ของราษฎรเกี่ยวกบั 
- ทัศนคติตอ่โครงการ 
- ปัญหาที่เกิดจากโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทําเหมือง 

 - ปีละ 1 ครั้ง   

6. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ตรวจสุขภาพของพนักงาน ได้แก่  
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด 

 - ปีละ 1 ครั้ง   

 



 รูปท่ี 4-32 ตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

หน้า 4-81

พื้นท่ีโครงการ

ประทานบัตรข้างเคียง

ทางหลวงหมายเลข 118

สัญลักษณ์ :

แนวถนน

118

ทิศทางการขนส่ง

ทิศทางลม

1

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศและระดับเสียง

อาคารสํานักงาน

2

ตําแหน่งตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

โรงเรียนในชุมชน

อาคารสํานักงาน

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2541) ดัดแปลงจาก www.PointAsia.com 
(เมษายน 2554) และการสํารวจภาคสนาม (2554) 

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน

ห้วย A ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ

ห้วย B หลังผ่านพื้นที่โครงการ

นํ้าในขุมเหมือง

1

2

3

4 นํ้าในขุมเหมือง

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดนิ

บ่อบาดาลในชุมชน

ตําแหน่งติดตามตรวจสอบเศรษฐกิจและสังคม
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2
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หน้า 4-82 

4.2.6 บทที่ 6 แผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่ 

การฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดใีหก้ลบัคนืมา ถงึแมจ้ะไม่
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 

1) การฟืน้ฟเูหมอืงช่วงที่ผ่านมา 
หัวข้อส่วนนี้จะถูกเขียนขึ้นกรณีท่ีเจ้าของโครงการทําเหมืองอยู่ในแปลงติดกับโครงการ หรือมี

การจัดทําแผนผังโครงการเหมืองร่วมกัน หรืออาจเป็นแปลงที่ย่ืนคําขอต่ออายุประทานบัตร การเสนอจึงต้อง
รวบรวมขนาดพื้นท่ี ชนิดพรรณไม้ งบประมาณ และปัญหาอุปสรรคของการดําเนินการ 

2) การฟืน้ฟพูื้นที่ทําเหมอืงในช่วงต่อไป 
ปัจจัยในการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทําเหมือง ไม่ต่างอะไรจากปัจจัยในการปลูกพืชโดยสภาพ

ปกติท่ัวไป ท่ีประกอบด้วยปัจจัยพันธุกรรมของต้นไม้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ํา ธาตุอาหาร 
อากาศ แสงสว่าง และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นมีอยู่ตาม
ธรรมชาติแล้ว แต่ในการฟื้นฟูพื้นที่ท่ีผ่านการทําเหมือง แตกต่างไปจากสภาพพื้นที่ท่ัวไป กล่าวคือ ต้องใช้
เทคนิค วิธีการตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินการเป็นพิเศษ เพื่อให้การฟื้นฟูประสบความสําเร็จ เนื่องจาก
สภาพพื้นที่ท่ีผ่านการทําเหมือง มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เช่น มีความ
ลาดชันสูง สภาพดินเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ลักษณะทางกายภาพเป็นหินหรือทรายล้วน  
บางพื้นที่มีสภาพเป็นดินทรายไม่มีแร่ธาตุท่ีจําเป็นในการเจริญเติบโตของพืช เนื้อดินมีปริมาณน้อยไม่สามารถ
ดูดซับน้ําได้ เป็นต้น 

สําหรับการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ทําเหมืองตามคําขอประทานบัตรของโครงการในช่วงต่อไป  
ได้กําหนดระยะเวลาในการฟื้นฟูพื้นที่หลังการทําเหมืองตามแผนผังโครงการทําเหมืองในปีท่ี 1-6 หลังจาก
ผ่านการทําเหมืองบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวโดยจะมีวิธีการฟื้นฟูสภาพและขั้นตอนการดําเนินงานมีดังนี้ 

• วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูเหมือง 
- เพื่อกําหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ขั้นสุดท้ายของพื้นที่ทําเหมือง ให้สามารถใช้ประโยชน์

ได้ใกล้เคียงกับพื้นท่ีก่อนการทําเหมือง เพื่อให้สภาพพื้นที่ภายหลังการฟื้นฟูมีคุณค่าคล้ายคลึงกับกอ่นทีจ่ะมกีาร
ทําเหมือง โดยสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

- เพื่อปรับปรุงลักษณะภูมิทัศน์ของพื้นที่ทําเหมือง และพื้นที่รองรับกิจกรรมให้มีความ
กลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

- เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านลบจากกิจกรรมการทําเหมือง ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อราษฎรที่ใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณใกล้เคียง 



หน้า 4-83 

 ข้ันตอนและวิธีการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ี 
ในการฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการทําเหมือง มีปัจจัยท่ีเกื้อหนุนให้การฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการทํา

เหมืองประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
 สภาพพื้นท่ี ภายหลังการทําเหมืองแล้วควรมีการปรับพื้นท่ีเพื่อลดการกัดเซาะหน้าดิน

ตามธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยรักษาหน้าดินและธาตุอาหารท่ีมีน้อยอยู่แล้วภายหลังการทําเหมือง ให้มีเพิ่มข้ึน
เหมาะสมกับการปลูกพืช ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนท่ีใช้เทคนิควิธีการ และระยะเวลาในการดําเนินการ  
ในการปรับความลาดชันของพื้นท่ี ท่ีเหมาะสมและง่ายท่ีสุดในการปลูกพืชคือการปรับสภาพพื้นท่ีเป็นข้ันบันได 
เมื่อปรับพื้นท่ีแล้วเสร็จจึงเตรียมหลุมปลูก ในกรณีท่ีพื้นท่ีเป็นหินล้วน หลุมปลูกควรมีขนาดประมาณ  
1x1x1 ม. โดยมีระยะปลูกท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ท่ีปลูก 

 ดินปลูก ดินท่ีใช้ในการปลูก ส่วนใหญ่เป็นเปลือกดินท่ีปิดทับหรือปกคลุมแหล่งแร่อยู่เดิม 
ซ่ึงมีแร่ธาตุท่ีจําเป็นกับการเจริญเติบโตของพืชต่ํา จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมดินปลูก (Soil Preparation) 
ก่อนท่ีจะนําไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกพืช โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ 
เพื่อให้มีสภาพท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ อาจมีข้ันตอนการรักษาหน้าดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน ด้วยพืชตระกูลหญ้า 
หรือพรรณไม้เบิกนํา (เล่ียน ปอ ฯลฯ) การใช้วัสดุท่ีหาได้จากธรรมชาติมาทําเป็นข้ันบันได เพื่อลดอัตราการ
กัดเซาะหน้าดินและทําให้มีการสะสมของอินทรียวัตถุเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

 กล้าไม้ เร่ิมจากการเตรียมกล้าไม้ (Seedling Preparation) ซ่ึงกล้าไม้ท่ีใช้ในการปลูก
เพื่อฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการทําเหมืองควรเป็นไม้ประจําถิ่น เพื่อรักษาระบบนิเวศของพื้นท่ีโครงการให้มีสภาพ
ใกล้เคียงสภาพเดิมมากท่ีสุด โดยมีการศึกษาระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกชนิดพรรณไม้ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ในระยะแรกของการปรับปรุงพื้นท่ีควรเลือกพันธ์ุไม้ท้องถิ่นหรือ
พันธ์ุไม้โตเร็วเป็นพืชเบิกนําก่อน หลังจากนั้นจึงนําพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจมาปลูกเสริม ท้ังนี้ พันธ์ุไม้โตเร็ว
ท่ีนํามาใช้ปลูกไม่ควรเลือกพันธ์ุไม้โตเร็วต่างถิ่น (ยูคาลิปตัส หรือ กระถินยักษ์) เมื่อเลือกพันธ์ุไม้ได้แล้ว 
ในข้ันตอนการเตรียมกล้าไม้จะใช้วิธีปฏิบัติตามหลักท่ัวไป โดยกล้าไม้ควรมีอายุประมาณ 3-6 เดือน  
โดยเตรียมกล้าไม้ก่อนเข้าหน้าฝนจุดสําคัญอยู่ท่ี ก่อนนํากล้าไม้ไปปลูกในพื้นท่ีเหมืองท่ีจัดเตรียมหลุมปลูกไว้
แล้ว 1 เดือน ควรมีการทําให้กล้าไม้มีความทนทาน หรือการทํา Hardening โดยการลดปริมาณน้ํา ให้เพียง
ช่วงเช้า 1 สัปดาห์ ให้วันเว้นวัน 2 สัปดาห์ และเพิ่มปริมาณแสงให้กับกล้าไม้ เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ 
ก่อนนําไปปลูก 

 การปลูก (Planting) เร่ิมจากการขนย้ายกล้าไม้จากเรือนเพาะชํา ไปยังสถานท่ีปลูก
หรือหลุมปลูก หากปฏิบัติไม่เหมาะสมอาจทําให้ราก หรือกล้าไม้ชํ้า เมื่อนําไปปลูกอาจมีโอกาสตายได้ 
บ่อยคร้ังท่ีพบว่าผู้ปลูกไม่ได้ฉีกถุงเพาะออกก่อนปลูก ซ่ึงทําให้ต้นไม้ตาย หรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ก่อน
ปลูกจึงต้องฉีกถุงเพาะออกก่อนอย่างระมัดระวังเพื่อให้ระบบรากกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุด แล้วจึงนํากล้าไม้
ลงปลูกในหลุมปลูกท่ีจัดเตรียมดินรองก้นหลุมไว้แล้ว นําดินปิดทับโคนกล้าไม้ แล้วเหยียบดินท่ีกลบรอบโคน
กล้าไม้ให้แน่น เพื่อไม่ให้มีช่องอากาศ แล้วจึงรดน้ําให้ชุ่ม ท้ังนี้ ระยะห่างระหว่างแถวและต้น 2x2 ม. ขนาด
ของหลุมปลูกควรมีขนาด 1x1x1 ม. 

 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และกล้าไม้ 
เพื่อให้การดําเนินการปลูกต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีผ่าน

การทําเหมืองให้มีสภาพกลมกลืนกับสภาพพื้นท่ีใกล้เคียง ในการปลูกต้นไม้เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและอยู่
รอดได้เองในธรรมชาติ ทางโครงการจะเตรียมวัสดุท่ีจําเป็นดังนี้ 

- ดิน/ปุ๋ย จะทําการเตรียมดินไว้เพื่อมาปลูกในบริเวณท่ีไม่มีดินเดิมหรือดินเดิมท่ีมี
คุณภาพต่ํา พร้อมท้ังเตรียมปุ๋ยบํารุงดินเช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 60-0-0 หรือใกล้เคียง 



หน้า 4-84 

ในช่วงเร่ิมปลูก แต่ในช่วงต่อไปจะใช้สูตร 15-15-15 หรือใกล้เคียง ในอัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ปี ในช่วงตน้
และปลายฤดูฝนให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต 

- ไม้หลักยึดต้นไม้จะเตรียมไม้ขนาดความยาว 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 
1 นิ้ว หรืออาจจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก โดยการเส้ียมปลายด้านหนึ่งให้แหลมไว้สําหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ท่ีจะปลูกใน
ระยะแรก 

- การเตรียมกล้าไม้จะประสานงานกับสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือกรมป่าไม้ 
เพื่อขอสนับสนุนกล้าไม้ หรือโครงการอาจจะทําการเพาะชําในเรือนเพาะชําของโครงการเอง โดยจะคัดเลือก
กล้าไม้ท่ีมีขนาดความสูง 30-50 เซนติเมตร ท่ีมีความแข็งแรงมาปลูก 

 การดูแลรักษา 
โครงการจะต้องดูแลรักษากล้าไม้ท่ีปลูกไว้ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ โดยการปลูก

ระยะแรกจะมีการให้น้ําสม่ําเสมอ คอยกําจัดวัชพืชและการปลูกซ่อมแซมหากพบวา่ตน้ไมท่ี้ปลกูไวต้าย มกีารใส่ปุ๋ย
เป็นคร้ังคราว การดูแลรักษาจะทําไปจนกว่าต้นไม้จะสามารถเติบโตได้เอง 

 ระยะเวลาดําเนินการ 
การฟื้นฟูจะดําเนินการได้ตั้งแต่ช่วงปีแรกของการทําเหมือง โดยจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่

เตรียมหลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกแต่ละปี (ประมาณ 6 เดือน) โดยจะเร่ิมในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

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

หากพื้นท่ีโดยรอบการทําเหมืองมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ซ่ึงป่าธรรมชาตินี้เองจะเป็น
แหล่งแม่ไม้ ท่ีจะกระจายเมล็ดพรรณไม้ให้กับพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง ทําให้เกิดการทดแทนตามธรรมชาติ 
(Natural Sucession) ในบริเวณพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง สิ่งท่ีต้องดําเนินการ คือการรักษาสภาพความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าโดยรอบเหมืองแร่ ซ่ึงอาจปฏิบัติได้โดยการทําแนวกันไฟ การปลูกเสริม (Enrichment 
Planting) เพื่อให้ป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีการกระจายพันธ์ุเข้ามาในพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมือง 
และเกิดการทดแทนตามธรรมชาติ ในบริเวณพื้นท่ีท่ีผ่านการทําเหมืองมากข้ึน (วรพจน์ ทองอุปการ, 2554) 

 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  



หน้า 4-85 

 แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีผ่านการทําเหมือง 
การปรับปรุงสภาพพื้นท่ีภายหลังผ่านการทําเหมืองแร่แล้วให้มีความลาดชันท่ีปลอดภัย 

พร้อมท้ังปลูกพืชทดแทนในบริเวณท่ีผ่านการทําเหมืองให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีเดิม โดยกําหนดออกเป็น
ช่วงๆ หรือรายปี 

 แสดงรูป  :  รายละเอียดแสดงสภาพพื้นท่ีฟื้นฟูปีสุดท้ายของการทําเหมืองดังแสดงตัวอย่าง
ในรูปท่ี 4-33 

3) การบริหารจดัการเงนิกองทุนฟื้นฟพูื้นท่ีจากการทําเหมืองแร ่
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ เพื่อเป็นงบประมาณใน

การดําเนินงานฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ และสภาพแวดล้อมในเขตประทานบัตร ตามยอดเงินท่ีระบุไว้ใน
แผนงานการฟื้นฟูพื้นท่ี กําหนดเป็นเงื่อนไขประกอบการเห็นชอบรายงาน IEE โดยมีแนวทางบริหารจัดการ
เงินกองทุนดังนี้ 

 การจัดเก็บเงินกองทุน 
- เจ้าของโครงการจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามจํานวนในช่วงเวลาท่ีกําหนดใน

แผนการฟื้นฟูพื้นท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมประกอบการเห็นชอบ
รายงาน IEE ของโครงการ 

- จํานวนเงินท่ีนําเข้ากองทุนจะคิดจากพื้นท่ีโครงการ โดยแผนการทําเหมืองในช่วงระยะเวลา
การทําเหมือง การบริหารกองทุนดังกล่าวจะอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ท่ีมีประชาชนท่ี
เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการกองทุนอย่างโปร่งใสและ
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม 

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

- ให้นําเงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร และ
ดําเนินการทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงส้ินสุดอายุประทานบัตร หากจํานวนเงินไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตาม
แผนการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงเวลาให้พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมให้
เพียงพอ 

 การบริหารเงินกองทุน 
- เจ้าของโครงการจะต้องนําเงินจากกองทุนในบัญชีธนาคารมาใช้ดําเนินการฟื้นฟูพื้นท่ี

ตามแผนงานการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีเป็นรายปีหรือรายช่วงเวลา กําหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาต
ประทานบัตร 

- ให้รายงานผลความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นท่ีและสถานะทางการเงินของกองทุนให้
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่จัดตั้งข้ึน และคณะทํางานติดตามการดําเนินงานของกองทุน
ฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่างน้อยปีละ  
2 คร้ัง ก่อนนําเสนอรายงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
 
 



รูปที่ 4-33 ตัวอย่างแสดงสภาพพื้นที่ฟื้นฟูปีสุดท้ายของการทําเหมือง

ห้วยสามย่าง
บ่อพักน้ํา

บ่อพักน้ํา
บ่อพักน้ํา

บ่อดักตะกอน 1

พื้นที่เปิดหน้าเหมือง

บ่อดักตะกอน 3
แนวถนน

ห้วยสามย่าง

บ่อดักตะกอน 2

บ่อพักน้ํา

พื้นที่ไม่ทําเหมืองระยะ 50 ม.

ที่เก็บกอง
เปลือกดินและ

เศษหิน

บ่อพักน้ํา

บ่อพักน้ํา

บ่อพักน้ํา
บ่อพักน้ํา

พื้นที่ไม่ทําเหมืองบริเวณป่าอนุรักษ์

แนวปลูกต้นไม้โตเร็ว
แนวปลูกหญ้าแฝก

แนวคันทํานบ

คันทํานบและคูระบายน้ํา

A

A'

พื้นที่ไม่ทําเหมือง
ระยะ 10 ม.

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกล้เคียง

พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง

แนวต้นไม้
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ภาพตัดขวาง A-A'
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0                        250                        500         
ม.

N

ที่มา : ระบุเดือน/ปี ของภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียม 
และการสํารวจภาคสนาม (ระบุเดือน/ปี) หน้า 4-86

ตัวอย่าง
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- หากเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนงานการฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่าเดิม ให้จัดทําแผนการฟื้นฟูพื้นท่ีฉบับใหม่ พร้อมงบประมาณ
กองทุนท่ีสอดคล้องกัน ส่งให้คณะทํางานติดตามการดําเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ 

- หากดําเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีเสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว ยังคงมีเงินงบประมาณเหลืออยู่ใน
กองทุนให้ส่งมอบแก่หน่วยงานตามท่ีระบุไว้ตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ 

 การรายงานผล 
เจ้าของโครงการต้องรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมือง

แร่โดยสําเนาบัญชีธนาคารแนบไปพร้อมกับการรายงานผลการฟื้นฟูพื้นท่ีของโครงการ ส่งให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการ 

4) แผนงานจัดการกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย และกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทํา
เหมืองแร่ 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีสัดส่วนจํานวนเงินในกองทุนฯ เพียงพอต่อการนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
 ขอบเขตและการดําเนินงาน 

กําหนดให้โครงการนําเงินงบประมาณเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาต
ประทานบัตร และดําเนินการทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงสิ้นสุดอายุประทานบัตรเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชนท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการและฟื้นฟูพื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ รายละเอียดสัดส่วนจํานวน
เงินแสดงดังตารางท่ี 4-23 

ตารางท่ี 4-23 งบกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามยั และกองทุนฟื้นฟพูื้นท่ีจากการทําเหมืองแร่ 

ปี กองทุนเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพอนามัย (บาท) กองทุนฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีจากการทําเหมืองแร่ (บาท) รวม (บาท) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

16-18    
ที่มา : ...........................  



บทท่ี 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
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บทที่    สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

1) ด้านการจัดเตรียมเอกสารประเภทรายงาน EIA และ IEE 
 เอกสารการจัดประชาคมหมู่บ้าน และความเห็นของหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องระบุให้ชัดเจน

ถึงกิจกรรมของโครงการ และนําเสนอหรืออภิปรายเกี่ยวกับโครงการ ท้ังในด้านบวกและด้านลบ 

 เอกสารประกอบความเห็นของสํานักศิลปากรท้องท่ี มีท้ังกรณีให้ความเห็นหรือบางท้องท่ี
กําหนดให้ผู้ประกอบการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเพื่อจัดทํารายงานการตรวจสอบ และประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ทางโบราณคดี ทําให้มีความแตกต่างกันในด้านการปฏิบัติงาน 

 กรณีพื้นท่ีเหมืองแร่อยู่พื้นท่ี สปก.-4-01 จะต้องระบุความต้องการใช้ท่ีดินให้ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการทําเหมือง 

 กรณีพื้นท่ีเหมืองแร่อยู่ในพื้นท่ีอื่นๆ ให้ยึดถือตามระเบียบของหน่วยงานนั้น โดยนํา
ความเห็นเบื้องต้นมาประกอบการจัดทํารายงาน EIA และ IEE  

2) ด้านการจัดทํารายงาน EIA และ IEE 
คู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน EIA และ IEE เป็นส่วนช่วยหรือผลักดันให้กระบวนการจดัทํา

และพิจารณารายงาน EIA และ IEE ตรงประเด็นตามแนวทางของ สผ. และ คชก. ปัจจุบัน แต่ในอนาคต
หากสถานการณ์เปลี่ยน ท้ังด้านสภาพส่ิงแวดล้อมหรือองค์ประกอบ ทาง คชก. อาจจะทําให้คู่มือท่ีจัดทําข้ึน
ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1) การจัดประชาคมและความเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กพร. จะต้องเน้นยํ้าให้ดําเนินการตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เร่ืองการให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ พ.ศ.2545 

2) กรณีความเห็นของสํานักศิลปากรท้องท่ี กพร. ควรประสานงานกับกรมศิลปากรในประเด็น 
ดังนี้ 

 สํานักศิลปากรท้องท่ีทุกพื้นท่ีควรยึดรูปแบบของการให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาต
ประทานบัตรกับอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีเหมือนกัน 

 การจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านโบราณคดี ควรจะ
ยึดกําหนดเกณฑ์ของการจัดทํา ตัวอย่างเช่น 

- หากสํานักศิลปากรท้องท่ีตรวจสอบแล้วว่าในรัศมี 0.5 กม. ไม่มีแหล่งโบราณคดีหรือ 
สถานที่สําคัญไม่มีความจําเป็นต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โบราณคดี 

-  กรณีรัศมี 0.5 กม. ตรวจพบว่ามีแหล่งโบราณคดีหรือสถานท่ีสําคัญให้จัดทํารายงาน
การตรวจสอบและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านโบราณคดี 

3) กรณีท่ีกรรมสิทธ์ิอยู่ในท่ีดินประเภทอื่นๆ เช่น นิคมสร้างตนเอง หากหน่วยงานดังกล่าวทํา
หนังสือตอบว่าให้รายงาน EIA และ IEE ผ่านความเห็นชอบจาก สผ. หรือ คชก. ก่อน แล้วจะพิจารณาให้
กรณีเช่นนี้ องค์ประกอบของรายงาน EIA หรือ IEE ไม่จําเป็นต้องใช้เอกสารส่วนนี้ 
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ภาคผนวก จ

สถิติการพิจารณารายงาน EIA  
และรายงาน IEE ท่ีได้รับการเห็นชอบแล้ว



 

จ-1 

สถิติการพิจารณารายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553-กรกฎาคม 2554 

ที่ตั้ง 
ที่ คําขอที ่ ชื่อผู้ขอประทานบัตร ชนิดแร ่

ตําบล อําเภอ จังหวัด 
การประชุมครั้งที/่วนัที่ 

1 6/2550 บริษัท ตากถกลกิจ จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ป่ามะม่วง เมือง ตาก 4/2553 
8 ก.พ. 53 

2 6/2551 บริษัท อนันตศิลาเขาสามง่าม จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 2/2553 
9 เม.ย. 53 

3 3/2551 บริษัท โรงโม่หินโชคไพศาล จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อ่างหิน,ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 13/2553 
26 เม.ย. 53 

4 14/2551 ห้างหุ้นส่วนจํากัด  
เขาสามง่ามแสงศิลา 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อ่างหิน,ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 16/2553 
4 มิ.ย. 53 

5 8/2550 บริษัท พงษ์สุภากร จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 18/2553 
5 ก.ค. 53 

6 7/2549 บริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 20/2553 
22 ก.ค. 53 

7 1/2551 นายกฤษณ์ เชาวบวร หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 20/2553 
22 ก.ค. 53 

8 15/2551 บริษัท สหศิลาเพิ่มพลู จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 21/2553 
3 ส.ค. 53 

9 1/2551 บริษัท พิสิษฐ์ ธุรกิจ จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

จําเป่าหวาย เมือง พะเยา 22/2553 
10 ส.ค. 53 

10 9/2551 บริษัท สหศิลาภัณฑ์ราชบุรี จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 23/2553 
17 ส.ค. 53 

11 3/2549 นายนรินทร์ เก่งธนาทรัพย์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 23/2553 
17 ส.ค. 53 

12 5/2549 
 

นางสาวปริศนา อุดมรัตน์ 
ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ  

คปบ.ที่ 6/2549 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

ทําปูนขาว อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 25/2553 
24 ส.ค. 53 

13 30/2551 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงงานพรทิพย์
อุตสาหกรรมแต่งแร่ 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน 
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 30/2553 
29 ก.ย. 53 
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สถิติการพิจารณารายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553-กรกฎาคม 2554 (ต่อ) 

ที่ตั้ง 
ที่ คําขอที ่ ชื่อผู้ขอประทานบัตร ชนิดแร ่

ตําบล อําเภอ จังหวัด 
การประชุมครั้งที/่วนัที่ 

14 21/2538 บริษัท ศิลาสหพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 32/2553 
21 ต.ค. 53 

15 5/2546 บริษัท หินอ่อน จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 33/2553 
26 ต.ค. 53 

16 1/2548 
(ต่ออายุ) 

นายมนู  เลขะกุล 
(ปบ.ที่ 12342/15235) 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ลิดล เมือง ยะลา 34/2553 
3 พ.ย. 53 

17 4/2552 บริษัท ปราจีนบุรี เหมืองหิน จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 34/2553 
3 พ.ย. 53 

18 1/2550 บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต ์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์ 35/2553 
10 พ.ย. 53 

19 57/2538 บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

บ้านทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 36/2553 
17 พ.ย. 53 

20 21/2551 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด(มหาชน) หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 37/2553 
23 พ.ย. 53 

21 2/2553 บริษัท วิบูลย์ศิลา จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 41/2553 
22 ธ.ค. 53 

22 1/2553 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 41/2553 
22 ธ.ค. 53 

23 1/2552 ห้างหุ้นส่วนจํากัด หินบุรีรัมย์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต ์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

สวายจิก เมือง บุรีรัมย์ 41/2553 
22 ธ.ค. 53 

24 3/2551 นายศักดิ์เกษม ตันติยวรงค์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สูโขทัย 1/2554 
12 ม.ค. 54 

25 2/2552 บริษัท สุรินทร์ศิลาทรัพย์ จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต ์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

นาบัว เมือง สุรินทร์ 2/2554 
19 ม.ค. 54 

26 10/2538 บริษัท ศิลาเขาแดง จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ลิดล เมือง ยะลา 5/2554 
11 ก.พ. 54 

27 1/2551 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาทองวิเชียร หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 5/2554 
11 ก.พ. 54 

 
 
 



 

จ-3 

สถิติการพิจารณารายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553-กรกฎาคม 2554 (ต่อ) 

ที่ตั้ง 
ที่ คําขอที ่ ชื่อผู้ขอประทานบัตร ชนิดแร ่

ตําบล อําเภอ จังหวัด 
การประชุมครั้งที/่วนัที่ 

28 11/2551 บริษัท โรงโม่หินสมานมิตร จํากัด 
(ร่วมแผนผังรวม 3 แปลง กับ 

คปบ.ที่ 12/2551 หจก. โรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน 
คปบ.ที่ 5/2551 บริษัท ศิลาเพชรชุมพล จํากัด 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ทุ่งหลวง 
อ่างหิน 

ปากท่อ ราชบุรี 6/2554 
22 ก.พ. 54 

29 5/2551 บริษัท ศิลาเพชรชุมพล จํากัด 
(ร่วมแผนผัง รวม 3 แปลง กับ 

คปบ.ที่ 12/2551 หจก. โรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน 
คปบ.ที่ 11/2551 บริษัท โรงโม่หินสมานมิตร จํากัด) 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ทุ่งหลวง 
อ่างหิน 

ปากท่อ ราชบุรี 6/2554 
22 ก.พ. 54 

ทุ่งหลวง 
อ่างหิน 

 

30 12/2551 ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงโม่หินศิลาเพิ่มพูน 
(ร่วมแผนผัง รวม 3 แปลง กับ 

คปบ.ที่ 11/2551 บริษัท โรงโม่หินสมานมิตร จํากัด) 
คปบ.ที่ 5/2551 บริษัท ศิลาเพชรชุมพล จํากัด 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อ่างหิน 

ปากท่อ ราชบุรี 6/2554 
22 ก.พ. 54 

31 13/2551 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ่างศิลา 
(ร่วมแผนผัง รวม 3 แปลง กับ 
คปบ.ที่ 10/2551 หจก.ศิลาเขางู 

คปบ.ที่ 8/2551 บริษัท ศิลาอ่างหิน จํากัด) 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ทุ่งหลวง 
อ่างหิน 

ปากท่อ ราชบุรี 6/2554 
22 ก.พ. 54 

32 10/2551 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาเขางู 
(ร่วมแผนผัง รวม 3 แปลง กับคปบ.ที่ 13/2551 
หจก.อ่างศิลา คปบ.ที่ 8/2551 บริษัท ศิลาอ่างหิน 

จํากัด) 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ทุ่งหลวง 
อ่างหิน 

ปากท่อ ราชบุรี 6/2554 
22 ก.พ. 54 

33 8/2551 บริษัท ศิลาอ่างหิน จํากัด 
(ร่วมแผนผัง รวม 3 แปลง กับคปบ.ที่ 10/2551 
หจก.ศิลาเขางู คปบ.ที่ 13/2551 หจก.อ่างศิลา) 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ทุ่งหลวง 
อ่างหิน 

ปากท่อ ราชบุรี 6/2554 
22 ก.พ. 54 

34 1/2551 นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต ์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

นาบัว เมือง สุรินทร์ 9/2554 
15 มี..ค. 54 

35 2/2552 นายสมจิตร ครองสติ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

กองดิน แกลง ระยอง 10/2554 
22 มี..ค. 54 

7/2551 
 

36 

2/2552 

บริษัท ศิลาบุญเจริญพัฒนา จํากัด 
(ร่วมแผนผังกัน 2 แปลง) 

หจก. โรงโม่หินอุดมทรัพย์เขาสามง่าม 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 11/2554 
29 มี..ค. 54 

 
 



 

จ-4 

สถิติการพิจารณารายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553-กรกฎาคม 2554 (ต่อ) 

ที่ตั้ง 
ที่ คําขอที ่ ชื่อผู้ขอประทานบัตร ชนิดแร ่

ตําบล อําเภอ จังหวัด 
การประชุมครั้งที/่วนัที่ 

37 2/2552 หจก. โรงโม่หินอุดมทรัพย์เขาสามง่าม หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 11/2554 
  (ร่วมแผนผังกัน 2 แปลง) เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง    29 มี.ค. 54 
 7/2551 บริษัท ศิลาบุญเจริญพัฒนา จํากัด      

38 1/2553 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุรินทร์เทพศิลา หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต ์ ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์ 12/2554 
   เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง    19 เม.ย. 54 

39 15/2551 บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลําพูน 21/2554 
   เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง    5 ก.ค. 54 

40 14/2551 บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จํากัด ดินโดโลมิติคมาร์ล น้ําร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 5/2553 
       15 ก.พ. 53 

41 20/2551 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด (มหาชน) ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ หัวปลวก,บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 10/2553 
       259 มี.ค. 53 

42 6/2548 นายณะลงกรณ์ เกศพิชญวัฒนา ดินขาว บุญนาคพัฒนา เมือง ลําปาง 11/2553 
 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 24267/14142     2 เม.ย. 53 

43 1/2545 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามเกาลีน ดินขาว นิคมพัฒนา เมือง ลําปาง 15/2553 
    บุญนาคพัฒนา   10 พ.ค. 53 

44 19/2532 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลําปางภูมิวัฒนา ดินขาว บ้านเสา แจ้ห่ม ลําปาง 15/2553 
       10 พ.ค. 53 

45 6/2550 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอนกลําปาง ดินขาว นิคมพัฒนา เมือง ลําปาง 22/2553 
       10 ส.ค. 53 

46 23/2550 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บรรณพร คอนสตรัคชั่น ดินมาร์ล หนองบัว บ้านหมอ สระบุรี 26/2553 
       30 ส.ค. 53 

47 2/2552 บริษัท หล่อวัฒนา จํากัด ดินขาว ผาจุก เมือง อุตรดิตถ์ 12/2554 
       19 เม.ย. 54 

 
 
 
 
 



 

จ-5 

สถิติการพิจารณารายงาน IEE โครงการเหมืองแร่ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553-เดือนกรกฎาคม 2554 

ที่ตั้ง 
ที่ คําขอที ่ ชื่อผู้ขอประทานบัตร ชนิดแร ่

ตําบล อําเภอ จังหวัด 
การประชุมครั้งที่/วนัที่ 

1 2/2548 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เกษมปูนมาร์ล 
และปูนขาว 

ดินมาร์ล สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 4/2553 
8 ก.พ. 53 

2 20/2551 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด 
(มหาชน) 

ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ หัวปลวก,บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 10/2553 
25 มี.ค. 53 

3 1/2547 บริษัท เทพาพร จํากัด ทรายแก้ว ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 22/2553 
10 ส.ค. 53 

4 21/2547 บริษัท ชลิดาแกลลอรี สโตน จํากัด หินประดับชนิดหินทราเวอร์ทีน วังม่วง วังม่วง สระบุรี 27/2553 
6 ก.ย. 53 

5 8/2551 บริษัท หนองแคเคลย์ จํากัด ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี โคกแย้ หนองแค สระบุรี 28/2553 
14 ก.ย. 53 

6 3/2552 บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 39/2553 
8 ธ.ค. 53 

7 1/2552 บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 39/2553 
8 ธ.ค. 53 

8 8/2551 
(ปจ 19/2550) 

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 40/2553 
14 ธ.ค. 53 

9 8/2551 
(ปจ 16/2550) 

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 40/2553 
14 ธ.ค. 53 

10 2/2544 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจียฮะอวด ทรายแก้ว ชากพง แกลง ระยอง 8/2254 
10 มี.ค. 54 

11 5/2551 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด ดินซีเมนต์ ทุ่งฝาย เมือง ลําปาง 8/2554 
10 มี.ค. 54 

12 1/2549 นายณรงค์ แจ่มใส ทรายแก้ว ชากพง แกลง ระยอง 11/2554 
29 มี.ค. 54 

13 7/2553 บริษัท ภูมิใจ ไทยซีเมนต์ จํากัด ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 15/2554 
24 พ.ค. 54 

14 1/2550 บริษัท ตะวันออกพัฒนา จํากัด ทรายแก้ว ชากพง แกลง ระยอง 18/2554 
13 มิ.ย. 54 

15 2/2552 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด 
(มหาชน) 

ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โคกไทย ศรีมโหสภ ปราจีนบุรี 21/2554 
5 ก.ค. 54 

16 3/2552 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด 
(มหาชน) 

ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โคกไทย ศรีมโหสภ ปราจีนบุรี 21/2554 
5 ก.ค. 54 



 

จ-6 

สถิติการพิจารณารายงาน IEE โครงการเหมืองแร่ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553-เดือนกรกฎาคม 2554 (ต่อ) 

ที่ตั้ง 
ที่ คําขอที ่ ชื่อผู้ขอประทานบัตร ชนิดแร ่

ตําบล อําเภอ จังหวัด 
การประชุมครั้งที่/วนัที่ 

17 3/2551 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ หนองน้ําแดง ปากช่อง นครราชสีมา 22/2554 
12 ก.ค. 54 

18 2/2251 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด 
(มหาชน) 

ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองกับ 
คปบ.ที่ 6/2551 

ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 23/2554 
19 ก.ค. 54 

19 1/2549 นายประคัลภ์ โฆษิตานนท์ หินอ่อน พรานกระต่าย พรานกระต่าย กําแพงเพชร 9/2554 
15 มี.ค. 54 

20 29/2553 บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จํากัด หินประดับชนิดหินทราเวอร์ทีน วังม่วง วังม่วง สระบุรี 13/2554 
26 เม.ย. 54 

 
 
 



ภาคผนวก ฉ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ครั้งท่ี 1 และคร้ังท่ี 2
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การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 
 

1. บทนํา  

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินการและการ
ตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒนาและมีความชอบธรรมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีเหตุผลประกอบ 
อีกท้ังยังช่วยพัฒนาแนวทางการดําเนินโครงการฯ ได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้เปิด
โอกาสให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น 

ดังนัน้ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ ไดต้ระหนกัดถีึงการประชุมรับฟังความคดิเหน็ว่ามี
ความสําคัญตอ่กระบวนการศึกษาโครงการจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานดา้นสิ่งแวดล้อมสําหรับ
โครงการเหมอืงแร่ จึงไดเ้ปิดโอกาสให้หนว่ยงาน ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ประกอบได้มีสว่นร่วมในการเสนอแนวทางการ
จัดทาํคูม่ือไดเ้ข้ามามีสว่นร่วมกบัโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการดาํเนนิงาน เพื่อมุง่เนน้สรา้งความรู้ความเข้าใจ 
พร้อมรับฟงัขอ้คิดเหน็ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน  

2. วัตถุประสงคข์องการดําเนนิงาน 

การดาํเนินการการประชุมรับฟังความคิดเห็นครัง้ที่ 1 ของโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ ในการ
ดําเนนิงานดังต่อไปนี ้
 1) เพื่อแจ้งรายละเอียดของโครงการและการดําเนินงานให้กับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารในโครงการ 
 2) เพื่อใหห้นว่ยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ข้อคดิเห็น 

3. กลุ่มเปา้หมายในการดําเนนิงาน  

กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานในการจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํา
รายงานด้านสิ่งแวดสําหรับโครงการเหมืองแร่ ประกอบด้วยภาคีในภาคต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ภูมิภาค ผู้ประกอบการ ท่ีปรึกษา ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  

4. ข้ันตอนการและวิธีการดําเนินงาน 

การดําเนินงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการหลังจาก 
1)  การรวบรวมเอกสารแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ประกาศบังคับใช้ ตลอดจนเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานดังกล่าว นํามา
ประมวลผลข้อมูล 

2)  รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมรมก่อสร้าง โครงการเหมืองแร่ท่ีไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการทําเหมืองและ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตลอดจนประเด็นข้อสอบถามเพิ่มเติมและเงื่อนไข
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรายงานที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ให้ความเห็นชอบแล้ว นํามาประมวลผลข้อมูล 



ฉ-2 

3)  วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในข้อ 1) และ 2) พร้อมนํามาประมวลผลจัดทําร่างคู่มือแนว
ทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และร่างคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยในร่างคู่มือ
ท้ัง 2 ฉบับ ต้องแสดงรายละเอียดและกรณีตัวอย่างของการศึกษาในหัวข้อที่สําคัญในแต่ละบทให้เห็นชัดเจน 

4)  ดําเนินการจัดประชุมร่างคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานทั้ง 2 ฉบับ เพื่อให้หน่วยงานและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

5. การรับฟงัความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1  

การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เป็นการประชุมเพื่อให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ข้อคิดเห็น โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานและผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังนี้ 

1) แนวทางการดําเนินงาน 
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
โครงการคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการเหมืองแร่ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น 
จากผลการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมประชุม คือ หน่วยงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ภูมิภาค ผู้ประกอบการ ท่ีปรึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  
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2) สรุปภาพรวมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1  
 การประชุม ดําเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2554 ห้องประชุมชั้น 1 กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดย นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เป็นประธาน  
 
 
 
 
 
 

 

นายสมเกยีรติ ภู่ธงชัยฤทธิ ์
อธิบดกีรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

นายชาติ  หงส์เทียมจันทร ์
ผู้อํานวยการสาํนักบริหารสิ่งแวดล้อม 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

3) การนําเสนอรายละเอียดโครงการ 
 นายไพชยนต์  เจริญไชยศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ นําเสนอแนวทางการดําเนินงาน
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อสนับสนุนการจัดทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ประเภทของรายงาน ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) รายงานสิ่งแวดล้อม (พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1)  

6. การจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

มาตรา ๔๖  : เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๔๙ 

วรรคสอง 
ในการประกาศตามวรรคหนึ่งให้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติแนวทางการจัดทํารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการแต่ละประเภทและแต่ละขนาดด้วย 

วรรคสาม 
ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการใดหรือจัดตั้งในพื้นที่ใดมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ได้รับ
การยกเว้น ไม่ต้องจัดทํารายงานฯ ก็ได้ ท้ังนี้ จะต้องยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ท่ีกําหนดไว้  
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7. แนวทางการดําเนินงานของ กพร. 

กรณีท่ี ๑  : จัดทําคู่มือหลักปฏิบัติ (Code of Practice) และเสนอตามขั้นตอนที่กําหนด (พ.ร.บ. 
สิ่งแวดล้อม มาตรา ๔๖ วรรค ๓) 

กรณีท่ี ๒ : เสนอให้รวมกลุ่มเหมืองขนาดเล็กท่ีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้จัดทําอยู่ในรายงาน
สิ่งแวดล้อมฉบับเดียว 

กรณีท่ี ๓   : จัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ 

กรณีท่ี ๔   :  ประชุมกลุ่มร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ เพื่อหาข้อยุติในประเด็นความไม่
สมบูรณ์ของข้อมูล 

1) ผศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา (ผู้จัดการโครงการ) สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนาํเสนอรายละเอียดการศึกษา แนวทางและ
ข้ันตอนในคูม่อืการจัดทํารายงานดา้นสิง่แวดลอ้มสําหรับโครงการเหมืองแร่ วัตถุประสงคข์องการจัดทํา
คู่มือ EIA (เหมืองแร่หินอตุสาหกรรม) จัดทําคู่มอื IEE (โครงการไม่ใช้วตัถรุะเบิด) และท่ีมาของการ
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) นายกล้า  มณีโชติ  ผู้ชํานาญการด้านสิ่งแวดล้อม นําเสนอรายละเอียดการศึกษาคู่มือ EIA 
และ IEE ส่วนประกอบของรายงาน EIA และ IEE ในส่วนของเนื้อหาท่ีนําเสนอ ประกอบด้วย 6 บท  
 บทที่ 1  บทนํา   
 - ตัวอย่างตําแหน่งท่ีตั้งโครงการ และขอบเขตการศึกษา 
 - ตัวอย่างพื้นท่ีกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง 
 - ตัวอย่างการจําแนกเขตพื้นท่ีป่า 
 - ตัวอย่างแสดงแผนที่กําหนดแหล่งหินอุตสาหกรรม 
 - เอกสารที่ต้องใช้เพื่อประกอบการจัดทํารายงาน 
 บทที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
 - ตัวอย่างแสดงโครงข่ายคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่ 
 - ตัวอย่างแสดงลักษณะธรณีวิทยาท่ัวไปบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเ้คียง  
 - ตัวอย่างแบบแปลนอาคารเก็บวัตถุระเบิดของโครงการ 
 - ตัวอย่างการใช้ประโยชน์บริเวณโรงโม่หิน 
  บทที่ 3  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
 - ตัวอย่างสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง  
 - ตัวอย่างสถานีและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 - ตัวอย่างสถานีและผลการตรวจวัดระดับเสียง 
 - ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่ม 
 - ดินถล่มท่ีผ่านมา 
 - ตัวอย่างแสดงตําแหน่งวางแปลงสุ่มสํารวจทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา 
 - ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ  
 - สังคม 
 - ตัวอย่างตําแหน่งพื้นท่ีสําคัญในชุมชนที่ศึกษา 
 - การจําแนกผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่ม 
 - ตัวอย่างตําแหน่งสํารวจความคิดเห็นของประชากรตัวอย่างในการรับฟังความคิดเห็น 
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 - ข้อมูลสาธารณูปโภค 
 - ตัวอย่างแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและสถานที่สําคัญใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

บทที่ 4  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 - ตัวอย่างประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักและมาตรการป้องกันแลแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางเลือกที่ 1 และทางเลือกท่ี 2  
 - ตัวอย่างแสดงตําแหน่งสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
 - ตัวอย่างแสดงประสิทธิภาพของพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน 
 - คุณภาพอากาศ 
 - น้ําผิวดิน 
 - ตัวอยา่งแบบจําลองตําแหน่งประเมินทัศนียภาพของโครงการ 
 - ตัวอย่างตําแหน่งปลูกต้นไม้เสริมเพื่อป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพของโครงการ 

บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - มาตรการฯ  
 - มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 - ส่งรายงานฟื้นฟู ปีละ 1 ครั้ง   
 - ส่งรายงาน monitor ปีละ 2 ครั้ง   
 - ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเหมืองแร่กับตําแหน่ง

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
บทที่ 6 แผนฟื้นฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร่ 

 - ตัวอย่างตารางสรุปงบประมาณของกองทุน 
 - ตัวอย่างแสดงตําแหน่งดําเนินการฟื้นฟูในแต่ละช่วงปีท่ี 1-3 
 - ตัวอย่างแสดงสภาพพื้นท่ีฟื้นฟูปีสุดท้ายของการทําเหมือง 
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นายไพชยนต์   เจริญไชยศร ี
นักวิชาการสิง่แวดล้อมชํานาญการ 

ผศ.ดร.ไกรชาติ  ตันตระการอาภา (ผู้จัดการโครงการ) 
สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

นายกลา้  มณีโชติ 

ผู้ชํานาญการด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้แทน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

ผู้จัดการโครงการและผู้ชาํนาญการสิง่แวดล้อม 

 

3)  จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาคส่วนต่างๆ จํานวน 115 คน โดยสามารถแยกกลุม่ผู้เข้าร่วมการ

ประชุมเป็น ผู้ประกอบการร้อยละ 30 เจา้หนา้ที่ กพร. ร้อยละ 36 เจ้าหนา้ที่ กพร. ส่วนภูมิภาคร้อยละ 6 
หน่วยงานราชการร้อยละ 14 และบริษัทท่ีปรึกษาร้อยละ 14  

5)  ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1  ข้อมูลท่ีต้องการทราบ หรือต้องการให้คณะทํางาน
ชี้แจงเพิ่มเติมได้แก่ 

 (1) การทําเหมือง 
 -  ในกรณีท่ีมีคําขอประทานบัตรหลายแปลง แต่ละแปลงอยู่ในบริเวณเดียวกัน ควรจะมีการ

ทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมกันหรือแยกในแต่ละแปลง  
 - การขอประทานบัตรในพื้นที่กรรมสิทธ์ิหลายแปลงรวมกันมีทางน้ําสาธารณะ หรือทาง

สาธารณะขนาดเล็กกว้างประมาณ 1-2 เมตร ปัจจุบันไม่มีสภาพใช้งานแล้วสามารถระบุ
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ในรายงาน EIA/IEE เพื่อให้ สผ. พิจารณาให้ทําเหมืองในทางน้ําทางสาธารณะได้เลย
หรือไม่ 

 -  ชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ตั้งโครงการ ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการ ก่อนและหลัง
อนุญาตในเรื่องอะไรบ้าง 

 (2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 -  รูปแบบและชนิดของ Model ท่ีใช้ในการประเมินอากาศและเสียงมีอะไรบ้าง 
 -  การเก็บ parameter น้ําผิวดิน เก็บอย่างน้อยกี่พารามิเตอร์ อะไรบ้าง และชนิดโลหะ

หนัก ควรใช้เกณฑ์อะไร 
 -  การประเมินคุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) จากการขนส่งจะใช้ Model อะไรในการ

ประเมินผลกระทบ Box Model ใช้ได้หรือไม่ 
 -  การฟื้นฟูพื้นท่ีภายหลังการทําเหมือง 
 -  เกณฑ์การเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 (3) แนวทางการพิจารณา EIA/IEE  
 -  คู่มือ EIA และ IEE ท่ีจะจัดทําสามารถใช้บังคับได้จริงหรือไม่ การยอมรับจากหน่วยงาน

เช่น สผ. ท่ีเกี่ยวข้อง 
   -  แนวทางและวิธีการพิจารณารายงาน EIA กับ IEE แตกต่างกันอย่างไรการมีส่วนร่วม 
 -  เหตุผลของการเสนอเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และมี

ระยะการเสนอห่างกันเท่าไร และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยมีความสําคัญอย่างไร  
 (4) แนวทางการพิจารณา EIA/IEE  
 - การสุ่มตัวอย่างสํารวจราษฎรเป็นไปตามแนวทางขนส่งแร่และรัศมีเส้นทางขนส่งแร่ด้านละ 

500 เมตร หรือรัศมีวงกลมจาก กึ่งกลางของพื้นที่ โครงการ 
 - การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 และ 2 มีรายละเอียด อย่างไรบ้าง 
 - การมีส่วนร่วมของประชาชน ของรายงาน EIA และ IEE ต่างกันหรือไม่อย่างไร 
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การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2      

1. บทนํา  

 เพื่อให้แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรม มีความสมบูรณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใช้เป็นกรอบทางมาตรฐานในการจัดทํารายงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับบริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังนั้น 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นจึงมีความสําคัญ ท่ีจะช่วยให้การดําเนินการและการตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ 
ของกระบวนการพัฒนาและมีความชอบธรรมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีเหตุผลประกอบ อีกท้ังยังช่วยพัฒนาแนว
ทางการดําเนินโครงการฯ ได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ท้ังนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้เปิดโอกาสให้บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น 

ดังนั้น การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เป็นการจัดประชุมเพื่อนําผลการศึกษาของแนว
ทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม (EIA/IEE) และ
ผลจากการประชุมครั้งท่ี 1 เพื่อนําข้อมูลมาศึกษาเพิ่มเติมให้เกิดความสมบรูณ์ในรายงานแนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรม 

2. วัตถุประสงคข์องการดําเนนิงาน 

การดาํเนินการการประชุมรับฟังความคิดเห็นครัง้ที่ 2 ของโครงการฯ มีวัตถุประสงค์  ในการ
ดําเนินงานดังต่อไปนี ้
 1) เพื่อนําผลการศึกษาของแนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการ
เหมอืงแร่หินอตุสาหกรรม (EIA/IEE) และผลจากการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อนําขอ้มูลมาศึกษาเพิ่มเติมใหเ้กดิ
ความสมบรูณ ์
 2) เพื่อใหห้นว่ยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ข้อคดิเห็น 

3. กลุ่มเปา้หมายในการดําเนนิงาน  

กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานในการจัดทําคู่มือแนวทางการจัดทํา
รายงานด้านสิ่งแวดสําหรับโครงการเหมืองแร่ ประกอบด้วยภาคีในภาคต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ภูมิภาค ผู้ประกอบการ ท่ีปรึกษา ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  

4. ข้ันตอนการและวิธีการดําเนินงาน 

การดําเนินงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการหลังจาก 
1)  การรวบรวมเอกสารแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามแนวทางของสํานักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ประกาศบังคับใช้ ตลอดจนเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานดังกล่าว นํามา
ประมวลผลข้อมูล 

2)  รวบรวมข้อมูลเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมรมก่อสร้างโครงการเหมืองแร่ท่ีไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการทําเหมืองและ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตลอดจนประเด็นข้อสอบถามเพิ่มเติมและเงื่อนไข
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรายงานที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ให้ความเห็นชอบแล้ว นํามาประมวลผลข้อมูล 
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3)  วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในข้อ 1)และ2) พร้อมนํามาประมวลผลจัดทําร่างคู่มือแนว
ทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และร่างคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยในร่างคู่มือท้ัง 2 ฉบับ ตอ้งแสดงรายละเอียดและกรณีตัวอย่างของการศึกษาในหัวข้อ
ท่ีสําคัญในแต่ละบทให้เห็นชัดเจน 

4)  ดําเนินการจัดประชุมร่างคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานทั้ง 2 ฉบับ เพื่อให้หน่อยงานและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

5. การรับฟงัความคดิเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2  

การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่  2 เป็นการประชุมเพื่อให้หน่อยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นโดยมีรายละเอียดการดําเนินงานและผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังนี้ 

1) แนวทางการดําเนินงาน 
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะผลการศึกษาของแนว
ทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม (EIA/IEE) และ
ผลจากการประชุมครั้งท่ี 1 เพื่อนําข้อมูลมาศึกษาเพิ่มเติมให้เกิดความสมบรูณ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้า
ร่วมประชุม คือ หน่วยงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการ  
ท่ีปรึกษา ท่ีเกี่ยวข้อง  
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2) สรุปภาพรวมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2  
 การประชุม ดําเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2555 ห้องประชุมชั้น 1 กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดย นายปณิธาน จินดาภู รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เป็นประธาน  
 
 
 
 
 
 
 

 

นายปณธิาน จนิดาภ ู
รองอธบิดีกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

นายชาติ  หงส์เทียมจันทร ์
ผู้อํานวยการสาํนักบริหารสิ่งแวดล้อม 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

3) การนําเสนอรายละเอียดโครงการเรื่องกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ประกอบการเหมือง
แร่และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 โดยได้รับเกียรติจาก คุณปราวีณา ใสสะอาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ กลุ่มพัฒนา
ระบบและติดตมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติละ
สิ่งแวดล้อม นายไพชยนต์  เจริญไชยศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ นําเสนอรายละเอียดโครงการ
เร่ือง กองทุนด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้ประกอบการเหมืองแร่ และนายกล้า มณีโชติ ผู้ชํานาญการด้าน
สิ่งแวดล้อม นําเสนอผลการศึกษาคู่มือแนวทางการจัดทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการเหมืองแร่  
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คุณปราวีณา ใสสะอาด  
นักวิชาการสิง่แวดล้อมชํานาญการ  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม 

นายไพชยนต์ เจริญไชยศรี  
นักวิชาการสิง่แวดล้อมชํานาญการ 

  

นายกลา้ มณีโชติ   
ผู้ชํานาญการด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้แทน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
ผู้จัดการโครงการและผู้ชาํนาญการสิง่แวดล้อม 

 

4)  จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาคส่วนต่างๆ จํานวน 137 คน โดยสามารถแยกกลุม่ผู้เข้าร่วมการ

ประชุมเป็น ผู้ประกอบการร้อยละ 20 เจา้หนา้ที่ กพร. ร้อยละ 39 เจ้าหนา้ที่ กพร. ส่วนภูมิภาคร้อยละ 3 
หน่วยงานราชการร้อยละ 25 และบริษัทท่ีปรึกษาร้อยละ 13  

5)  ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2  ข้อมูลท่ีต้องการทราบ หรือต้องการให้คณะทํางาน
ชี้แจงเพิ่มเติมได้แก่ 

(1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 -  อยากให้ยกตัวอย่างในกรณีท่ี EIA/IEE ท่ีไม่มีความเหมาะสมให้มากกว่านี้ว่ามีข้อมูล

ความผิดพลาดหรือขาดอะไรหรือในกรณีท่ีคณะกรรมการมี Comment มาบ่อยๆ 
 -  พื้นที่ท่ีเป็นเอกสารสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินจะมีข้อยกเว้นในการทํา EIAและIEE 

บ้างหรือไม่ 
 -  การกําหนดระยะ 500 เมตร ของผู้ได้รับผลกระทบตามการศึกษาควรมีวิธีการและการ

เก็บรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
 -  ความแตกต่างระหว่างการทํา EIA โครงการรุนแรงและไม่รุนแรงต่างกันอย่างไร 
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 -  การพิจารณารายงานEIA เหมืองที่มีลักษณะที่ไม่สมควรที่จะทําเหมืองเปิดน่าจะทําเป็น
เหมืองอุโมงค์ จะหาทางออกอย่างไร เพราะแผนผังที่ใช้ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว 

 -  การเปลี่ยนแปลงมติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเมื่อไร่จึงสามารถใช้สิทธิ์
ดังกล่าวได้ 

 -  แนบเอกสารตัวอย่างให้ละเอียดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ 
(2) แนวทางการพิจารณา EIA/IEE  

 -  แนวทางบริหารจัดการการจัดประชาพิจารณ์มีกระบวนการอย่างไร 
 -  การศึกษาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมมีขั้นตอนอย่างไร 
 -   การทําประชาคมมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
 -  ควรมีกรอบในการทําข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน 
 -  ในกรณีท่ีมีการทําประชาคมในหมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการซึ่งเห็นด้วยกับโครงการ 

แต่อีกหมู่บ้านไม่เห็นด้วยและคัดค้านจะทําอย่างไร 
 -  การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ควรจะต้องจัดตั้งก่อนเริ่มดําเนินการทําเหมือง  

ดีหรือไม่ 
 -   การทําประชาคม ในกรณีพิเศษ ควรที่จะให้ทําบันทึกไว้หรือไม่ 
 -  ในกรณีท่ีมีการจัดประชุม มีความจําเป็นต้องให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  

ให้ครบทุกกลุ่มหรือไม่  
(3) กองทุนด้านสุขภาพ 

 -  ควรใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตรวจสุขภาพพนักงาน 
 -  กรณีมีความคืบหน้าทางด้านการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย ควรจะนํามา

เผยแพร่ในรายงานด้วยหรือไม่ 
  -  ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องกองทุนเฝ้าระวังทางสุขภาพอนามัย 
 -  การจัดตั้งกองทุนด้านสุขภาพอนามัย จะทําอย่างไร เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการหารือกับ

ทางสาธารณสุข แล้วจะดําเนินการอย่างไร 
 
 



ภาคผนวก ช

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ 

















ภาคผนวก ซ

คู่มือ วิธีปฏิบตัิงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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