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การจัดท�ำแนวทางการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการเหมืองแร่
ฉบั บ นี้ ไ ด้ ร วบรวมเนื้ อ หาจากแนวทางและรายละเอี ย ดการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ การรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการเหมืองแร่ วิธีการจัดท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ง ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และประกาศส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึง่ ส�ำนักงานนโยบายฯ ได้นำ� มาประมวลจัดท�ำเป็นแนวทางการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดท�ำรายงานฯ ฉบับนี้ ยังไม่ได้แสดง
รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากโครงการเหมืองแร่มีหลายประเภท และ
มีลักษณะของพื้นที่โครงการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน ดังนั้น ในการน�ำแนวทาง
ในการจัดท�ำรายงานฯ ฉบับนี้ไปใช้ในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่ ควรท�ำความเข้าใจกับรายละเอียดโครงการตามลักษณะและประเภท
ของกิจกรรมโครงการ ขั้นตอนการด�ำเนินการโครงการ และสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ตั้งโครงการ
และพืน้ ทีโ่ ดยรอบ ซึง่ ท�ำให้เกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ให้การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการก�ำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการเหมืองแร่ต่อไป
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมษายน 2563
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่
1. การตั้งชื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.1 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�ำหรับโครงการใหม่ ให้เป็นชื่อที่
แสดงถึงลักษณะการประกอบกิจการ และสามารถอธิบายวัตถุประสงค์หลักของการด�ำเนินการ
โครงการได้ชัดเจน โดยให้ใช้ชื่อรายงานฯ ในแต่ละกรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 โครงการมีค�ำขอประทานบัตรเดียว ให้ใช้ชื่อว่า
“รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (หรือรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น)
โครงการท�ำเหมืองแร่.......................ของ..................... ค�ำขอประทานบัตรที่.................
ตั้งอยู่ที่..........................”
กรณีท่ี 2   โครงการมีมากกว่าหนึ่งค�ำขอประทานบัตรและร่วมแผนผังท�ำเหมือง

ให้ใช้ชื่อว่า
“รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (หรือรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น)
โครงการท�ำเหมืองแร่.....................ของ...................ค�ำขอประทานบัตร/ประทานบัตร
ที่....................ร่วมแผนผังโครงการท�ำเหมืองเดียวกันกับค�ำขอประทานบัตร/ประทานบัตรที่
............ของ.............. ตั้งอยู่ที่............”
กรณีที่ 3  โครงการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างรุนแรง ให้ใช้ชื่อว่า
“รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างรุนแรง
โครงการท�ำเหมืองแร่..........ของ.......... ค�ำขอประทานบัตรที่........... ตั้งอยู่ที่.............”
ส�ำหรับกรณีโครงการที่ร่วมแผนผังโครงการ ให้ใช้ชื่อว่า
“รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างรุนแรง
โครงการท�ำเหมืองแร่...........ของ............ค�ำขอประทานบัตร/ประทานบัตรที่................
ร่วมแผนผังโครงการท�ำเหมืองเดียวกันกับค�ำขอประทานบัตร / ประทานบัตรที่ ..........
ของ............. ตั้งอยู่ที่.............”
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1.2 การเสนอรายงานฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ตามมติคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการทีก่ ำ� หนดให้
เลื่อนการพิจารณาลงมติ หรือที่มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ ให้ใช้ชื่อรายงานเหมือนกันกับ
ชื่อรายงานตามข้อ 1.1 และตามด้วยข้อความว่า “ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่................”

2. การตัง้ ชือ่ รายงานกรณีมกี ารจัดท�ำข้อมูลหรือรายงานการเปลีย่ นแปลงรายละเอียด
ให้ใช้ชอื่ ว่า “รายงานการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการใน (ชือ่ รายงานฯ ตามข้อ 1.1)”

3. เอกสารประกอบรายงาน
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก�ำหนดไว้
โดยประกาศฯ ฉบับปัจจุบัน ได้แก่
1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2561
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดโครงการ กิจการ
หรือการด�ำเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561
โดยเอกสารที่ต้องยื่นประกอบในเล่มรายงานให้เป็นไปตามแบบ สผ. 1 – สผ. 9 และ
แบบ สผร.1 - สผร. 5
1) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) หนังสือรับรองการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) บัญชีรายชื่อผู้จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6) ส�ำเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฯ ณ วันยื่น
เสนอรายงาน

4. การจัดส่งรายงาน
4.1 ประกอบการพิ จ ารณาของคณะกรรมการผู ้ ช� ำ นาญการพิ จ ารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 50 และมาตรา 51/1
1) เสนอรายงานต้นฉบับ จ�ำนวน 1 ฉบับ พร้อมส�ำเนาของต้นฉบับรายงาน
อย่างน้อย 14 ฉบับ
2) เสนอรายงานย่อ จ�ำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีโครงการของรัฐ หรือ รัฐร่วมเอกชน)
4.2 ภายหลั ง จากได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง มติ ค ณะกรรมการผู ้ ช� ำ นาญการ ที่ มี ม ติ ใ ห้
ความเห็นชอบรายงาน ต้องเสนอเอกสารให้ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ โดยมีเอกสาร ดังนี้
1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ ที่ได้แก้ไขแล้ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ จ�ำนวน 1 ชุด
2) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเรียงล�ำดับการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ จ�ำนวน 1 ชุด
3) แผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File)
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ จ�ำนวน 8 แผ่น และฉบับเรียงล�ำดับ
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการจ�ำนวน 1 แผ่น
4) กรณีเป็นโครงการที่ต้องเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายหลัง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ ให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อน�ำเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามจ�ำนวนที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก�ำหนด ได้แก่ ฉบับสมบูรณ์จ�ำนวน 5 ฉบับ และรายงานฉบับผู้บริหาร
จ�ำนวน 42 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ Portable
Document Format (PDF File) จ�ำนวน 42 แผ่น

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร

ช

5. รูปแบบการจัดท�ำรายงาน
การจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของโครงการท� ำ เหมื อ งแร่
มีหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นโครงการที่ขอประทานบัตรใหม่ โครงการที่ขอประทานบัตรใหม่ทับ
บนพืน้ ทีเ่ ดิม และโครงการทีข่ อประทานบัตรใหม่ทบั บนทีเ่ ดิมโดยร่วมแผนผังการท�ำเหมืองเดียวกัน
กับโครงการข้างเคียง รวมทั้งโครงการที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จึงส่งผลให้ข้อมูล
ต่ า ง ๆ ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาและน� ำ เสนอในรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มมี
ความแตกต่างกัน ดังนี้
(1) โครงการที่ขอประทานบัตรใหม่ ให้น�ำเสนอรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละหัวข้อ
ศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท�ำรายงานฯ ฉบับนี้
(2) โครงการที่ขอประทานบัตรใหม่ทับบนพื้นที่เดิม ให้เสนอรายละเอียดของข้อมูล
ในแต่ละหัวข้อศึกษาตามแนวทางการจัดท�ำรายงานฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งข้อมูลผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาให้ชัดเจน
(3) โครงการที่ขอประทานบัตรใหม่ทับบนพื้นที่เดิมโดยร่วมแผนผังการท�ำเหมือง
เดียวกันกับโครงการข้างเคียง ให้นำ� เสนอรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละหัวข้อศึกษาตามแนวทาง
การจัดท�ำรายงานฯ ฉบับนี้ พร้อมทัง้ ข้อมูลผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาให้ชัดเจน และข้อมูล
แผนผังการท�ำเหมืองแร่ที่ร่วมกันกับโครงการข้างเคียง
(4) โครงการทีจ่ ดั ท�ำรายงานการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการหรือข้อมูล ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เหตุผลและความจ�ำเป็น
ในการขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ การเปรียบเทียบข้อมูลเดิมกับข้อมูลทีข่ อเปลีย่ นแปลง
แผนผั ง การท� ำ เหมื อ งแร่ ใ หม่ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งกั บ แผนผั ง การท� ำ เหมื อ งแร่ เ ดิ ม
สภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา การเสนอ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ และแผนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการท�ำ
เหมืองแร่ทสี่ อดคล้องกับแผนผังการท�ำเหมืองแร่ใหม่ รวมทัง้ การรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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บทที่ 1

บทน�ำ
โครงการต้องน�ำเสนอรายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1.1 เหตุผลและความจ�ำเป็นของโครงการ
ให้แสดงข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มความต้องการใช้แร่ในปัจจุบนั เหตุผลความจ�ำเป็น
ที่ต้องมีโครงการที่สัมพันธ์กับข้อมูลความต้องการใช้แร่และการคาดการณ์ในอนาคต สถิติข้อมูล
ภาพรวมของการใช้แร่ที่สอดคล้องกับโครงการ ในปัจจุบันและย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปี
โดยระบุข้อมูลแร่ และคุณสมบัติของแร่ในการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งแสดงความสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ส�ำหรับกรณี
โครงการตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีช่ นั้ คุณภาพลุม่ น�ำ้ ชัน้ 1 ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ยวด
ที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)
ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการด้วย

1.2 ความเป็นมาของโครงการ
ให้แสดงความเป็นมาของโครงการ โดยน�ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ในกรณีโครงการเคยมีการได้รับ
ประทานบัตรมาก่อนให้แสดงข้อมูลการได้รับอนุญาตประทานบัตร และการท�ำเหมืองแร่ของ
โครงการที่ผ่านมา รวมทั้งระบุชื่อผู้ขอประทานบัตรเดิม เลขที่ค�ำขอประทานบัตร และข้อผูกพัน
ตามเงื่อนไขของค�ำขอประทานบัตร รวมทั้งเงื่อนไขหรือมาตรการที่ก�ำหนดให้โครงการปฏิบัติ
เป็นการเฉพาะ

1.3 การกลั่นกรองที่ตั้งโครงการ  
ให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้การท�ำ
เหมืองแร่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ดังนี้
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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1) การตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมาย : ให้ตรวจสอบว่า โครงการอยูใ่ นเขตแหล่งแร่
เพือ่ การท�ำเหมืองแร่ตามแผนบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2560) เป็นพืน้ ที่
โครงการตัง้ อยูใ่ พืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพท�ำเหมืองแร่ได้ และไม่เป็นพืน้ ทีห่ า้ มท�ำเหมืองแร่ พร้อมตรวจสอบ
ความสอดคล้องของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และพืน้ ทีถ่ กู ประกาศโดยกฎกระทรวง
หรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก�ำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบางบริเวณภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 เป็นต้น
2) การตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ : ให้ตรวจสอบ ลักษณะกรรมสิทธิ์และการ
ครอบครองที่ดิน สถานภาพพื้นที่ป่าไม้ แหล่งโบราณคดีและแหล่งโบราณสถาน แหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ ส�ำหรับกรณีพื้นที่โครงการอยู่ใกล้หรือติดกับพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำที่ 1 ให้
ตรวจสอบความถูกต้องของพืน้ ทีช่ นั้ คุณภาพลุม่ น�ำ้ ให้ชดั เจน ประกอบแผนทีม่ าตราส่วน 1:50,000
3) การตรวจสอบสถานภาพจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง : ให้ตรวจสอบ เรือ่ งร้องเรียนกับ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ และศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ
ค�ำตอบ ให้แสดงข้อมูลที่ได้ด�ำเนินการสอบถามพร้อมแนบหลักฐาน) รายงานบันทึกการรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนในพืน้ ทีท่ ขี่ อประทานบัตรตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2560 จากส�ำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือเทศบาล เพือ่ พิจารณา
การขออนุญาตท�ำเหมืองของโครงการ รวมทัง้ ความเห็นจากหน่วยงานทีด่ แู ลในพืน้ ที่ เช่น องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ กรมธนารักษ์ นิคมสหกรณ์ และนิคมสร้างตนเอง เป็นต้น
4) การตรวจสอบรายละเอียดโครงการ : ให้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เช่น ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่จากรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ และเอกสารแผนผัง
โครงการท�ำเหมืองแร่ รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น สภาพป่าไม้ ที่ตั้งชุมชน
และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของระบบนิเวศของพื้นที่โครงการกับระบบ
นิเวศของพื้นที่โดยรอบ เป็นต้น พร้อมทั้งให้แนบภาพถ่ายดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศ
ประกอบด้วย
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กองว�เคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
EIA

1.4 วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการโครงการ และการศึกษารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงการให้ชัดเจน
2) ให้ ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ลที่ โ ครงการต้ อ งจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง

1.5 วิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่ใช้ในการจ�ำแนกและคาดการณ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ทั้งในทางบวกและ
ทางลบ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขก่อนด�ำเนินการพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งมีขั้นตอนในการศึกษาประกอบด้วย
1.5.1 การกลั่นกรองโครงการ (Screening)
ให้น�ำเสนอกระบวนการ วิธีการในการชี้ประเด็นส�ำคัญที่ต้องท�ำการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายละเอียด เนื่องจากหัวข้อในด้านสิ่งแวดล้อมมีหลากหลาย การกลั่นกรอง
โครงการ (Screening) จึงท�ำให้หัวข้อการศึกษาที่ตรงประเด็นและลดความขัดแย้ง โดยวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับกิจกรรมของโครงการในแต่ละระยะ และพิจารณา
น�้ำหนักความส�ำคัญของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งจะท�ำให้
ทราบว่ามีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมใดที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการอย่างมีนัยส�ำคัญ
เพื่อน�ำไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียดต่อไป
1.5.2 การก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากโครงการ (Scoping)
การก�ำหนดขอบเขตพื่นที่ศึกษาพิจารณาตามขอบเขตของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นจากการด�ำเนินกิจกรรมของโครงการ โดยทั่วไปขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบจากโครงการ
เหมืองแร่ มีพื้นที่ศึกษาระยะ 3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่ค�ำขอประทานบัตร และ/หรือพื้นที่
สัมพันธ์กับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ เช่น การเปิด
พืน้ ทีห่ น้าเหมือง กิจกรรมการแต่งแร่ และกิจกรรมการขนส่งแร่ (จากพืน้ ทีห่ น้าเหมืองไปโรงแต่งแร่)
เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตพื้นที่ศึกษาให้ค�ำนึงถึงระยะทางและความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่า

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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จะเกิดขึ้น โดยให้มีรายละเอียดการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ ที่ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้งระบุระยะเวลาการศึกษา โดยแสดงตารางสรุปขั้นตอน และ
ก�ำหนดการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน

1.6 การประเมินทางเลือกที่ตั้งและ/หรือทางเลือกวิธีการท�ำเหมืองแร่
โดยทั่วไปทางเลือกในการพัฒนาโครงการเหมืองแร่ มี 2 แนวทาง คือ ทางเลือก
ด้านพื้นที่ และทางเลือกด้านวิธีการด�ำเนินโครงการ แต่เนื่องจากพื้นที่ที่จะขอประทานบัตร
ต้องเป็นเขตแหล่งแร่ที่สามารถท�ำเหมืองได้ ซึ่งก�ำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานธรณี วิ ท ยาแหล่ ง แร่ แ ละ
แผนผังโครงการท�ำเหมืองแร่ตามหลักเกณฑ์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้ว
จึงเห็นได้ว่า ที่ตั้งของโครงการได้ถูกก�ำหนดไว้แล้ว ดังนั้น การประเมินทางเลือกของโครงการ
ส่วนใหญ่ จึงให้เสนอเฉพาะในส่วนของทางเลือกด้านวิธีการด�ำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม
ให้น�ำเสนอหลักการและเหตุผลของการก�ำหนดให้พื้นที่โครงการเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท�ำ
เหมืองแร่ตามแผนบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้วย
การประเมินทางเลือกด้านวิธีการท�ำเหมืองแร่ ให้น�ำเสนอรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใช้
ในการวางแผนการท�ำเหมืองแร่ ทางเลือกในการออกแบบแผนผังโครงการท�ำเหมืองแร่ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ และทางเลือกวิธีการ และเทคโลยีที่ใช้ในการท�ำเหมืองแร่และแต่งแร่ วิธีการในการ
วิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมพร้อมเหตุผลด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมแต่ละทางเลือก เพือ่ พิจารณา
เปรียบเทียบและก�ำหนดทางเลือกทีม่ คี วามเหมาะสมมากทีส่ ดุ ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ
และมีมาตรการซึง่ สามารถลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย
และความคุ้มค่าในการน�ำแร่ออกมาใช้ประโยชน์
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กองว�เคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
EIA

บทที่ 2

รายละเอียด
โครงการ

EIA

บทที่ 2

รายละเอียดโครงการ
ประเด็ น หลั ก ที่ น� ำ เสนอ ได้ แ ก่ ที่ ตั้ ง และสภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไป การคมนาคมและ
เส้นทางการขนส่งแร่ ลักษณะธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ปริมาณส�ำรองแร่ทางธรณีวิทยา
ปริมาณส�ำรองแร่ทสี่ ามารถท�ำเหมืองได้ การวางแผนและการออกแบบการท�ำเหมืองแร่ การแต่งแร่
การจัดการเปลือกดิน การจัดการน�้ำจากการท�ำเหมืองแร่ และการระบายน�้ำ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ การท�ำเหมืองแร่ใกล้ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางน�้ำสาธารณะ รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา (กรณีที่ผ่านการท�ำเหมืองแร่มาแล้ว)

2.1 ที่ตั้งและสภาพโดยทั่วไป
2.1.1 ลักษณะและสภาพของพื้นที่ทั่วไปของที่ตั้งโครงการ

1:50,000

1) ที่ตั้ง
(1) ระบุหมายเลขค�ำขอประทานบัตร ชื่อผู้ขอประทานบัตร
(2) ระบุพิกัดของพื้นที่ประทานบัตร โดยแสดงในแผนที่ มาตราส่วน

2) สภาพพื้นที่โครงการ เช่น ระดับความสูง ความลาดชัน สภาพแวดล้อม
ปัจจุบันของพื้นที่โครงการ
2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ โดยรอบของพื้นที่โครงการ
โดยรอบ

อธิบายรายละเอียดทีพ่ บ เช่น ลักษณะพืน้ ทีป่ า่ เทือกเขา ความสูงจากอาณาเขต

2.1.3 การใช้ประโยชน์ของพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น กิจกรรมการ
ท�ำเหมืองแร่ที่ผ่านมา  แนวถนนเดิมที่ผ่านหรืออยู่ใกล้เคียง และต�ำแหน่งของขุมเหมืองเก่า
ที่ผ่านการท�ำเหมืองแร่มาแล้ว เป็นต้น
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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1) ระบุทางสาธารณะ ทางน�ำ้ ทีไ่ หลผ่าน หรือใกล้เคียงโครงการ ในขอบเขตพืน้ ที่
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
2) อธิบายภาพประกอบลักษณะชุมชนและสภาพพื้นที่โดยรอบ ในขอบเขต
พื้นที่ศึกษาของโครงการ

2.2 การคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่
อธิบายเส้นทางการคมนาคม โดยเริ่มจากทางหลวงสายหลัก หรือสถานที่ส�ำคัญเพื่อ
เข้าสู่ที่ตั้งของโครงการ และอธิบายเส้นทางการขนส่งแร่จากพื้นที่โครงการออกสู่ภายนอก

2.3 ลักษณะธรณีวิทยา
2.3.1 ธรณีวิทยาทั่วไป
1) แสดงลักษณะธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่
โดยรอบ โดยเสนอแผนที่ธรณีวิทยาที่เป็นภาพสี โดยระบุการใช้สีและสัญลักษณ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของสมาคมธรณีวิทยาระหว่างประเทศ ในมาตราส่วนที่ไม่เล็กกว่า 1:50,000 และมี
ขนาดที่สามารถน�ำเสนอไว้ในรายงานได้เหมาะสม พร้อมทั้งแสดงภาพตัดขวางยาวตลอดแผนที่
2) บรรยายเพือ่ อธิบายลักษณะหินในแต่ละหน่วยหิน โดยบรรยายหน่วยหินชัน้
ที่มีอายุมากก่อน
3) บรรยายธรณีวิทยาโครงสร้าง (Structural Geology) เช่น ระนาบชั้นหิน
(Bedding) แนวรอยเลื่อน (Fault) ชั้นหินคดโค้ง (Fold) รอยแยกและกลุ่มของรอยแยก (Joint
Set) และรอยแตก (Fracture) เป็นต้น
2.3.2 ธรณีวิทยาแหล่งแร่
1) แสดงแผนที่ธรณีวิทยาแหล่งแร่มาตราส่วน 1:10,000 หรือละเอียดกว่า
พร้อมแสดงเส้นชัน้ ความสูง (contour) ภาพขอบเขตและภาพตัดขวางทางธรณีวทิ ยา (Geologic
Cross Section) ยาวตลอดแผนที่ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบการบรรยาย
ลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่โดยละเอียด
2) อธิบายรายละเอียดธรณีวิทยาแหล่งแร่ ในเขตพื้นที่โครงการ
3) อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิดแร่ ชนิดของแหล่งแร่ (Type of Ore
Deposit) และการก�ำเนิดแหล่งแร่ (Ore Genesis) ความสัมพันธ์กับลักษณะธรณีวิทยา หรือ
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กองว�เคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
EIA

ธรณีวิทยาโครงสร้าง รูปร่างของแหล่งแร่ (Shape of Ore Body) ขอบเขตและขนาดการ
แผ่กระจายของแหล่งแร่ ความกว้าง ยาว หนา ความลึกของสายแร่หรือชั้นที่ให้แร่ มุมเทและ
แนวระดับ (Dip and Strike) ของสายแร่หรือชั้นที่ให้แร่
4) แสดงชนิดของแร่ที่จะท�ำเหมืองแร่ และการเกิดร่วมกันของแร่พลอยได้
ชนิดอื่น คุณภาพหรือคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของแร่
5) ระบุความส�ำคัญ คุณสมบัติพิเศษ หรือคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่
ความสมบูรณ์หรือเกรดของแร่ แสดงรายละเอียดวิธีการค�ำนวณปริมาณแร่ส�ำรองและมูลค่าของ
แร่ทุกชนิดที่จะท�ำเหมืองแร่
6) เก็บตัวอย่างเพือ่ การวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตแิ ละคุณภาพแร่ โดยให้เก็บอย่างน้อย
5 ตัวอย่างต่อหนึง่ หน่วยของหิน (Formation) โดยขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแหล่งแร่และสภาพ
พื้นที่ พร้อมทั้งแสดงต�ำแหน่งเก็บตัวอย่างให้ชัดเจนด้วย
7) กรณีชนิดแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ให้น�ำเสนอผลการวิเคราะห์
ทางเคมีของตัวอย่างหินปูน และแสดงข้อมูลผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของหิน
ตามมาตรฐานการก่อสร้างของทางราชการ

2.4 ปริมาณส�ำรองแหล่งแร่ทางธรณีวิทยา
อธิบายการประเมินปริมาณส�ำรองแหล่งแร่ทางธรณีวิทยา (Geological Reserve)
ภายในพื้นที่โครงการ และปริมาณส�ำรองแร่ที่สามารถท�ำเหมืองได้ (Mineable Reserve)
อัตราการผลิตแร่ มูลค่าแหล่งแร่ ปริมาณเปลือกดิน และเศษหินที่เกิดจากการท�ำเหมืองแร่

2.5 การวางแผนและการออกแบบการท�ำเหมืองแร่
2.5.1 การออกแบบเหมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ
1) อธิบายการออกแบบแผนผังการท�ำเหมืองแร่ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับ
ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
2) แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ
2.5.2 วิธีการท�ำเหมืองแร่ (Mine Operation)
1) แผนการท�ำเหมืองแร่ ต้องระบุแผนงานเพื่อการพัฒนาหน้าเหมือง การ
เปิดเปลือกดินและหิน การผลิตแร่ โดยให้แสดงแผนผังการท�ำเหมืองแร่ ตั้งแต่ระยะเตรียมการ
จนสิ้นสุดอายุประทานบัตรและแผนผังการท�ำเหมืองแร่เมื่อสิ้นสุดโครงการ (Final pit)
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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2) การใช้วตั ถุระเบิด ให้ระบุรายละเอียดด้านการออกแบบการเจาะรูระเบิด เช่น
ขนาดรูเจาะระเบิด ระยะระหว่างรู (Spacing) ระยะระหว่างแถว (Burden) ความลึกรูเจาะ (Hole
Depth) ชนิดของวัตถุระเบิด วิธีการจุดระเบิดปริมาณการใช้ต่อรูเจาะระเบิดและต่อจังหวะถ่วง
เป็นต้น ส�ำหรับการเก็บวัตถุระเบิด ให้ระบุการออกแบบอาคารเก็บวัตถุระเบิด การรักษา
ความปลอดภัยในการใช้ และเก็บวัตถุระเบิด เป็นต้น ในกรณีที่มีอาคารเก็บวัตถุระเบิดอยู่แล้ว
ให้แสดงที่ตั้งพร้อมภาพถ่ายประกอบ
3) การจัดการเปลือกดิน เศษหิน และมูลดินทราย ต้องระบุตำ� แหน่ง ขนาดพืน้ ที่
วิธีการเก็บกองและการดูแลรักษาที่สามารถป้องกันการชะล้างพังทลาย
4) กรณีที่มีการใช้น�้ำในการท�ำเหมืองแร่ ต้องระบุแหล่งที่มาของน�้ำ ปริมาณ
การใช้น�้ำส�ำหรับกิจกรรมต่าง ๆ และการป้องกันและรักษาคุณภาพน�้ำในพื้นที่โครงการ เช่น
การระบายน�้ำ ทิศทางการไหลของน�้ำ การกักเก็บน�้ำ การปรับปรุงคุณภาพน�้ำก่อนการระบาย
ออกสู่แหล่งน�้ำสาธารณะ เป็นต้น
5) ระบุขนาดและจ�ำนวนเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำเหมืองแร่
6) แสดงจ� ำ นวนพนั ก งานและคนงานที่ สั ม พั น ธ์ กั บ อั ต ราการผลิ ต แร่ แ ละ
แผนการท�ำเหมืองแร่
7) แสดงรายการค�ำนวณอายุประทานบัตรและการขอก�ำหนดอายุประทานบัตร

2.6 การแต่งแร่
ให้น�ำเสนอข้อมูลการแต่งแร่ ให้สอดคล้องตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่ พ.ศ. 2560 เช่น กรรมวิธีการแต่งแร่ วิธีการ
แต่ละขั้นตอนในกระบวนการแต่งแร่ แผนผังการแต่งแร่ การจัดการฝุน่ ในแต่ละขัน้ ตอน รายการ
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งแร่ซึ่งต้องระบุขนาดและจ�ำนวนของเครื่องจักรแต่ละชนิด และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโรงแต่งแร่ (ในกรณีที่มีโรงแต่งแร่เดิมอยู่แล้ว) เป็นต้น

2.7  การประเมินความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ
ประเมินให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจส�ำหรับ
การอนุญาตประทานบัตร พ.ศ. 2561 โดยให้มีการวิเคราะห์ อย่างน้อยดังนี้

2-4
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1) การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value:NPV)
2) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายใน (Interal Rate of Return:IRR)
3) งวดเวลาคืนทุน (Payback Period:PB)
ทัง้ นี้ ให้นำ� เสนอตารางแสดงการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุน ตามแนวทางทีก่ ำ� หนด
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด้วย

2.8 แนวทางการออกแบบหมู่เหมืองและการท�ำเหมืองแร่ร่วมผังโครงการเดียวกัน
กรณีโครงการมีพื้นที่ติดต่อกับค�ำขอประทานบัตรหรือประทานบัตรข้างเคียง ให้เสนอ
รายละเอียดแผนการท�ำเหมืองแร่ร่วมกันบริเวณรอยต่อโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
บริหารจัดการแร่แห่งชาติ และแนวทางการท�ำเหมืองแร่ทกี่ ำ� หนดไว้โดยกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
และการเหมืองแร่

2.9 กรณีเป็นโครงการท�ำเหมืองแร่ทับพื้นที่ท�ำเหมืองแร่เดิม หรือเป็นโครงการ
ท�ำเหมืองแร่ร่วมแผนผังโครงการ
ให้เสนอข้อมูลในด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประชาชน ผู้ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการการ ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1) ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ
กองทุนพัฒนาหมูบ่ า้ นรอบพืน้ ทีเ่ หมืองแร่ โดยให้นำ� สรุปเสนอผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
2) ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility:CSR) ระยะเวลา 3-5 ปี ย้อนหลัง
3) ผลการจ้างแรงงานท้องถิ่น ระยะเวลา 3-5 ปี ย้อนหลัง
4) สรุปเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ด�ำรงธรรมอ�ำเภอ อุตสาหกรรม
จังหวัด ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน พร้อมเสนอมาตรการและวิธีการป้องกันการเกิดปัญหาซ�้ำ
5) ผลการส�ำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม การรับรู้ ความคิดเห็น ผลกระทบ ข้อวิตกกังวล
ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม เนื่องจาก
โครงการ

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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6) สรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ สาเหตุ วิธีการป้องกันแก้ไข
7) สรุปผลสถิติ อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ สาเหตุ วิธีการป้องกันแก้ไข

2.10 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูพ้ืนที่ท�ำ
เหมืองแร่ที่ผ่านมา 
กรณีเป็นโครงการท�ำเหมืองแร่ทับพื้นที่ท�ำเหมืองแร่เดิม หรือกรณีเป็นโครงการที่มี
การด�ำเนินการท�ำเหมืองแร่ร่วมแผนผังกับโครงการที่ก�ำลังด�ำเนินการขออนุญาตประทานบัตร
จะต้องเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ทีผ่ า่ นมาตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั โดยให้แสดงผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง และสรุปให้ชัดเจนว่า มีปฏิบัติตาม
มาตรการครบถ้วนหรือไม่ และระบุมาตรการทีไ่ ม่ได้ดำ� เนินการ พร้อมชีแ้ จงสาเหตุ ปัญหา อุปสรรค
และก�ำหนดแนวทางแก้ไข

ที่มา : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายประสาน ยุวานนท์
ค�ำขอประทานบัตรที่ 1/2561 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองน�้ำแดง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2-6

กองว�เคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
EIA

บทที่ 3

การใชพ�้นที่ชั้นคุณภาพ
ลุมน้ำชั้นที่ 1

บทที่ 3

การใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน�้ำชั้นที่ 1
(ให้เพิ่มเติมการเสนอข้อมูลในบทที่ 3
เฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำชั้นที่ 1)*

3.1 การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน�้ำ
ประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน�้ำชั้นที่ 1 ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับผล
การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน�้ำชั้นที่ 1 ภายหลังที่มีการท�ำเหมืองแร่ ตาม
หลักการประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน�้ำ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสมรรถนะในบทบาทหรือการท�ำหน้าที่ (Function) ของลุ่มน�้ำ เพื่อประเมินสมรรถนะของ
ลุ่มน�้ำว่าสามารถท�ำหน้าที่ได้ดีหรือไม่เพียงใด หากต้องมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้ำ
โดยวิเคราะห์จากดัชนีที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงบทบาทและหน้าที่ของลุ่มน�้ำของแต่ละโครงสร้าง แล้ว
น�ำมาประเมินในภาพรวม ซึ่งมีดัชนีที่ต้องน�ำการประเมิน อย่างน้อยดังนี้
1) ดัชนีที่เป็นโครงสร้างของลุ่มน�้ำ ได้แก่
(1) ลักษณะทางด้านกายภาพของลุ่มน�้ำ เช่น รูปร่างและลักษณะพื้นที่ ความสูง
ความลาดเอียง เป็นต้น
(2) ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ปริมาณน�้ำฝน อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
เป็นต้น
(3) ลักษณะแหล่งน�้ำผิวดิน เช่น ระบบโครงข่ายทางน�้ำ ความหนาแน่นของทางน�้ำ
ตามธรรมชาติ เขื่อนหรืออ่างเก็บน�้ำ เป็นต้น
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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(4) ลักษณะทางธรณีวิทยา เช่น โครงสร้าง ชนิดของหิน และลักษณะธรณีวิทยา
แหล่งแร่ เป็นต้น
(5) ลักษณะทางปฐพีวทิ ยา เช่น ลักษณะของดิน ความสามารถในการซึมซับน�ำ้ และ
ความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น
(6) ทรัพยากรป่าไม้ เช่น ลักษณะและประเภทของป่าไม้ ความหนาแน่นของ
พรรณไม้ เป็นต้น
(7) ทรัพยากรสัตว์ป่า เช่น ชนิด ประเภท และสถานภาพของสัตว์ป่า เป็นต้น
(8) การใช้ที่ดิน เช่น สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อื่นๆ เป็นต้น
(9) ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ลักษณะสังคม เศรษฐกิจและการมี
ส่วนร่วมต่อชุมชน เป็นต้น
2) ดัชนีที่แสดงหน้าที่หลักของลุ่มน�้ำ ได้แก่

เป็นต้น
ทั้งปี

(1) ปริมาณน�้ำในล�ำธาร เช่น ปริมาณน�้ำท่า
(2) คุณภาพน�้ำในล�ำธาร เช่น ความขุ่น ปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำ โลหะหนัก
(3) ช่วงเวลาการไหลของน�้ำในล�ำธาร เช่น ลักษณะการไหลของน�้ำในล�ำธารตลอด
(4) การควบคุมการพังทลายของดิน เช่น ปริมาณตะกอนในล�ำน�้ำ

ในกรณีที่สภาพพื้นที่โครงการไม่มีลักษณะโครงข่ายแหล่งน�้ำผิวดินที่ชัดเจน ให้ประเมิน
ผลกระทบทางด้านโครงข่ายของอุทกธรณีวิทยาแทน

3.2 การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่
แสดงเหตุผลและความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ยวดของโครงการและความเหมาะสมของโครงการ
ด้านแหล่งแร่ โดยเสนอข้อมูลการศึกษาเหตุผลความจ�ำเป็นของโครงการใน 2 กรณี
3.2.1 กรณีมีโครงการ
แสดงผลการศึกษาในกรณีที่โครงการน�ำเอาแร่มาใช้ประโยชน์ ว่ามีความคุ้มค่าในการ
น�ำทรัพยากรแร่มาใช้ และท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในด้านใดบ้าง ได้แก่
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1) ด้านสังคม  ชุมชนได้รบั การพัฒนาท�ำให้มคี วามเจริญมากขึน้ และได้รบั การช่วยเหลือ
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ หรือไม่อย่างไร เช่น ทุนการศึกษาแก่เยาวชน การส่งเสริมและปฏิสังขรณ์
วัด และการปรับปรุงถนน เป็นต้น
2) ด้านเศรษฐกิจ เกิดผลประโยชน์ทางตรง และผลประโยชน์ทางอ้อม อย่างไร
(1) ผลประโยชน์ทางตรง ได้แก่ การได้รบั ภาษีจากการประกอบการ ค่าภาคหลวง
แร่ และเกิดการสร้างงานในชุมชน เป็นต้น
(2) ผลประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ การเกิดอาชีพใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
ร้านขายสินค้า ร้านอาหาร เพื่อรองรับความต้องการซื้อสินค้าของพนักงานในเหมือง ร้านปะยาง
รถบรรทุก ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนเพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ
จากธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการท�ำเหมืองแร่ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นจาก
เงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน เป็นต้น
3.2.2 กรณีไม่มีโครงการ
ให้แสดงผลการศึกษาในกรณีทไี่ ม่มกี จิ กรรมการท�ำเหมืองแร่ของโครงการเกิดขึน้ ว่าเกิด
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบอย่างไรบ้าง

3.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ ตลอดอายุประทานบัตร ว่าจะมี
ความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ดังนี้
3.3.1 การประมาณรายได้
ก�ำหนดให้สอดคล้องกับปริมาณแร่ที่สามารถท�ำเหมืองได้ของโครงการ และราคาตาม
ประกาศราคาแร่ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยให้สอดคล้องกับแผนผัง
การท�ำเหมืองแร่ของโครงการ
3.3.2 การประมาณรายจ่าย
ทางอ้อม

การท�ำเหมืองแร่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 2 ประการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่าย

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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1) ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost)
ค่าใช้จ่ายทางตรง คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท�ำเหมืองแร่ของโครงการ แบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนท�ำเหมือง และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการท�ำเหมืองแร่ในแต่ละปี ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนท�ำเหมือง (เงินลงทุนเริ่มแรก : Capital Investments)
(1.1) ค่าใช้จา่ ยเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประทานบัตร ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยในการขอประทาน
บัตร ค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำเอกสารขออนุญาตของราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัตแิ ร่ ค่าจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และค่าผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ เป็นต้น
(1.2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจการ เช่น ใบอนุญาตโรงงาน และใบอนุญาตวัตถุระเบิด เป็นต้น
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำ
เหมืองแร่
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก
(1.5) ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการเตรียมการผลิตแร่ เช่น ค่าใช้จา่ ย
ในการพัฒนาหน้าเหมือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม
(2) ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการท�ำเหมืองแร่ในแต่ละปี (Annual Expenses) ค่าใช้จา่ ย
ส่วนนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างด�ำเนินการท�ำเหมืองแร่ มีดังนี้
(2.1) ต้นทุนคงที่ในแต่ละปี คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีผลผลิตหรือไม่
ก็ตาม ได้แก่
(2.1.1) ค่าผลประโยชน์พเิ ศษแก่รฐั (กรณีจา่ ยแบบผ่อนช�ำระเป็นรายปี)
ใช้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลประโยชน์พเิ ศษแก่รฐั
กรณีการขออาชญาบัตรพิเศษ การขอประทานบัตร และวิธีการจัดสรรผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
(2.1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและการบริหารจัดการ
(2.1.3) ค่าใช้ที่ดินป่าไม้
(2.1.4) ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร
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(2.2) ต้นทุนแปรผันในแต่ละปี คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด�ำเนินงานใน
แต่ละปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าภาคหลวงแร่ ค่าเงินบ�ำรุงพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายกองทุนต่าง ๆ ของโครงการเหมืองแร่ ค่าใช้จ่าย
ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการ ค่าใช้จ่ายกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่ท�ำเหมืองแร่ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ และค่าการชดเชย
เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย เป็นต้น
2) ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost)
ค่าใช้จา่ ยทางอ้อม คือ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ด�ำเนินโครงการและอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทีน่ อกเหนือจากค่าใช้จา่ ยในการผลิต ประกอบด้วย
(1) มูลค่าความเสียหายของสิ่งแวดล้อมทางตรง
เป็นมูลค่าความเสียหายของสิง่ แวดล้อมทางตรง ทีเ่ กิดจากมูลค่าไม้ โดยค�ำนวณจาก
ปริมาตรของไม้ในพื้นที่ที่จะถูกตัดฟันเพื่อการท�ำเหมืองคูณกับราคาของไม้ และค�ำนวณมูลค่า
เพิ่มพูนรายปีของไม้ที่จะถูกตัดออกจากพื้นที่โครงการตลอดอายุประทานบัตร
(2) มูลค่าความเสียหายของสิ่งแวดล้อมทางอ้อม
เป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นของสิ่งแวดล้อมทางอ้อม เช่น การสูญเสียดิน ปุ๋ย
น�้ำ และอากาศร้อนขึ้น โดยใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ

ที่มา : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายประสาน ยุวานนท์
ค�ำขอประทานบัตรที่ 1/2561 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองน�้ำแดง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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บทที่ 4

สภาพสิ�งแวดลอม
ปจจ�บัน

EIA

บทที่ 4

สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่จ�ำเป็นต้องศึกษามี 4 ด้านหลัก ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อ
คุณภาพชีวติ เพือ่ ท�ำให้ทราบถึงสถานภาพสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีศ่ กึ ษาของโครงการ และ
ใช้เพื่อประกอบการประเมินสถานภาพของทรัพยากรที่อาจได้รับผลกระทบจากการท�ำเหมืองแร่
ของโครงการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

4.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทางกายภาพในปัจจุบนั ประกอบด้วย ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน อุทกวิทยาและ
คุณภาพน�้ำผิวดิน อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน�้ำใต้ดิน และทรัพยากรดิน ดินถล่ม หลุมยุบ และ
แผ่นดินไหว
4.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
1) วิธีการศึกษา
(1) ศึกษาลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
โดยรอบ ใช้ขอ้ มูลจากแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ ของกรมแผนทีท่ หาร มาตราส่วน 1: 50,000 ระบุลำ� ดับชุด
ระวาง และพิกัดแนวตั้งและแนวนอน
(2) แสดงภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียมที่ทันสมัย
(3) ส�ำรวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบสภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ใกล้เคียง
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2) ผลการศึกษา
(1) น�ำเสนอผลการศึกษาบรรยายลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ
และการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งระดับความสูงของที่ต้ังโครงการ โดยอ้างอิงกับระดับ
น�้ำทะเลปานกลาง พร้อมทั้งอาจแสดงภาพถ่ายประกอบ หรือใช้เทคนิควิธีการอื่นๆ ที่ทันสมัย
ในการน�ำเสนอสภาพภูมิประเทศที่ชัดเจน
(2) น�ำเสนอการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อม
ระบุพื้นที่อ่อนไหวทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
4.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
1) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาจากสถานีอุตุนิยมวิทยา
ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษา
2) ผลการศึกษา
แสดงสภาพภู มิ อ ากาศและอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา โดยใช้ ข ้ อ มู ล สถิ ติ ภู มิ อ ากาศ
คาบ 30 ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยา และน�ำเสนอข้อมูล ทิศทาง และความเร็วลม อุณหภูมิ ปริมาณ
น�้ำฝน และข้อมูลสภาพฤดูกาล พร้อมทั้งน�ำเสนอผังลมรายเดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยาในคาบ
10 ปี โดยใช้ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ใกล้ที่สุด
4.1.3 คุณภาพอากาศ
1) วิธีการศึกษา
(1) ก�ำหนดพื้นที่ศึกษารอบพื้นที่โครงการ และก�ำหนดสถานีเก็บตัวอย่าง
ที่มีความสอดคล้องกับผลกระทบของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะชุมชน โรงเรียน วัด
แหล่งก�ำเนิดฝุ่น และพื้นที่อ่อนไหวต่าง ๆ โดยแสดงเหตุผลประกอบที่ชัดเจนในการก�ำหนด
ต�ำแหน่งสถานีตรวจคุณภาพอากาศในแต่ละสถานี
(2) ด� ำ เนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งคุ ณ ภาพอากาศแบบต่ อ เนื่ อ ง 24 ชั่ ว โมง
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน
(3) แสดงเหตุผลที่ชัดเจนในการก�ำหนดต�ำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในแต่ละสถานี
(4) ดัชนีในการตรวจวัด ได้แก่ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24
ชั่วโมง และความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
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(5) กรณี พื้ น ที่ ศึ ก ษามี ผ ลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศจาก
โครงการเหมืองแร่ใกล้เคียงให้เสนอผลการศึกษาร่วมด้วย พร้อมวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับ
ผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา และค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24
พ.ศ. 2547 เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หรือประกาศที่เป็น
ปัจจุบัน
2) ผลการศึกษา
(1) แสดงรายละเอียดการด�ำเนินการเก็บตัวอย่างในภาคสนามแต่ละสถานี
เช่น ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง และสภาพโดยรอบสถานีเก็บตัวอย่าง พร้อมทัง้ อภิปรายผลการศึกษา
โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง เช่น สภาพอากาศ ทิศทาง ความเร็วลม และ
แหล่งก�ำเนิดมลพิษทางอากาศในปัจจุบันในพื้นที่ศึกษา เป็นต้น พร้อมทั้งให้แสดงรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ในรูปของตาราง เปรียบเทียบผลกับค่ามาตรฐาน เกณฑ์ หรือข้อก�ำหนด และ
หากดัชนีใดมีความเชื่อมโยงกันให้อภิปรายถึงความสัมพันธ์ร่วมด้วย
(2) แสดงภาพถ่ายบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในขณะที่มีการ
ตรวจวัด
(3) แสดงตารางสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศของแต่ละสถานี
(4) แสดงรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศไว้ในภาคผนวก
4.1.4 ระดับเสียง
1) วิธีการศึกษา
(1) ก�ำหนดพื้นที่ศึกษารอบพื้นที่โครงการ และก�ำหนดสถานีเก็บตัวอย่าง
ที่มีความสอดคล้องกับผลกระทบของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะชุมชน วัด โรงเรียน และ
แหล่งก�ำเนิดเสียงบริเวณโครงการ
(2) แสดงเหตุผลที่ชัดเจนในการก�ำหนดต�ำแหน่งสถานีตรวจวัดเสียงใน
แต่ละสถานี
(3) ดัชนีในการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โดยด�ำเนินการตรวจวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 3 วัน
(4) รวบรวมผลการตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งในพื้ น ที่ ศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา และ
ด�ำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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2) ผลการศึกษา
(1) สรุปการส�ำรวจในภาคสนามของแต่ละสถานี เช่น ระยะเวลาทีต่ รวจวัด
สภาพโดยรอบสถานีเก็บตัวอย่าง พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา โดยพิจารณาสภาพแวดล้อม
ขณะเก็บตัวอย่าง ก�ำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไป และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
จากการท�ำเหมืองหิน หรือที่ประกาศปัจจุบัน และหากดัชนีใดมีความเชื่อมโยงกันให้อภิปรายถึง
ความสัมพันธ์ร่วมด้วย
(2) แสดงภาพถ่ายบริเวณสถานีตรวจวัดระดับเสียงในขณะทีม่ กี ารตรวจวัด
(3) แสดงตารางสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงของแต่ละสถานี
(4) แสดงรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงไว้ในภาคผนวก
4.1.5 ความสั่นสะเทือน
กรณีโครงการที่ยังไม่เคยท�ำเหมืองแร่มาก่อน ไม่ต้องตรวจวัดความสั่นสะเทือน แต่หาก
เป็นโครงการเหมืองแร่ทบั พืน้ ทีเ่ ดิม และ/หรือ โครงการท�ำเหมืองแร่รว่ มแผนผังโครงการเดียวกัน
ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
1) วิธีการศึกษา 
(1) แสดงเหตุผลที่ชัดเจนในการก�ำหนดต�ำแหน่งสถานีตรวจวัดความสั่น
สะเทือนในแต่ละสถานี
(2) ตรวจวั ด ความสั่ น สะเทื อ นโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ที่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานก�ำหนด
(3) กรณี พื้ น ที่ ศึ ก ษามี ผ ลการติ ด ตามตรวจสอบความสั่ น สะเทื อ นจาก
โครงการเหมืองแร่เดิม หรือโครงการเหมืองแร่ใกล้เคียงโครงการ ให้เสนอผลการศึกษาดังกล่าว
ร่วมด้วย
2) ผลการศึกษา
(1) อภิปรายผลการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือนจากการท�ำเหมืองหิน หรือประกาศที่เป็นปัจจุบัน
(2) แสดงตารางสรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
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ตรวจวัด

(3) แสดงภาพถ่ายบริเวณสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนในขณะที่มีการ
(4) แสดงรายงานผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนไว้ในภาคผนวก
4.1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน�้ำผิวดิน

1) วิธีการศึกษา
(1) ศึกษาสภาพอุทกวิทยาน�้ำผิวดิน แสดงโครงข่ายและทิศทางการไหล
ของน�ำ้ ผิวดิน รวมทัง้ แหล่งน�ำ้ ทีเ่ กิดจากการพัฒนาโดยมนุษย์ ประกอบแผนทีล่ กั ษณะภูมปิ ระเทศ
มาตราส่วน 1:50,000 และข้อมูลจากการส�ำรวจภาคสนาม
(2) เสนอต�ำแหน่งเก็บตัวอย่างน�้ำผิวดิน โดยครอบคลุมทิศทางการไหล
ก่อน-หลัง ผ่านพื้นที่โครงการ หรือในพื้นที่ที่ความสัมพันธ์ครอบคลุมกับผลกระทบ
(3) แสดงเหตุผลทีช่ ดั เจนในการก�ำหนดต�ำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน�ำ้
ผิวดินในแต่ละสถานี
(4) ดัชนีในการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ของแข็ง
แขวนลอย ของแข็งละลายทั้งหมด ความกระด้างทั้งหมด เหล็ก ซัลเฟต สารหนู ตะกั่ว และ
แคดเมียม ทั้งนี้ ดัชนีในการตรวจวัดอาจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับชนิดแร่และ
สารเคมีที่ใช้ในโครงการ
(5) กรณี พื้ น ที่ ศึ ก ษามี ผ ลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ผิ ว ดิ น จาก
โครงการเหมืองแร่ใกล้เคียงหรือของโครงการให้เสนอผลการศึกษาร่วมด้วย
2) ผลการศึกษา
(1) อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพตัวอย่างน�้ำ และวิธีการ
วิเคราะห์ตวั อย่างน�ำ้ ทีถ่ กู ต้องตามมาตรฐานวิธกี ารเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพตัวอย่างน�ำ้ และ
วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน�้ำ
(2) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำกับมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพน�้ำ
ในแหล่งน�้ำผิวดิน หรือประกาศที่เป็นปัจจุบัน
(3) น� ำ เสนอตารางแสดงสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน�้ ำ ผิ ว ดิ น ของ
แต่ละสถานี ทั้งนี้ ให้น�ำเสนอค่าน้อยที่สุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดโลหะหนักได้ (Detection
limit) ไว้ท้ายตารางแสดงผลการวิเคราะห์ด้วย
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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(4) แสดงภาพถ่ายบริเวณสถานีเก็บตัวอย่างน�ำ้ และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการเก็บ
ตัวอย่างในขณะที่มีการเก็บตัวอย่าง
(5) แสดงรายละเอียดใบรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำผิวดินไว้ใน
ภาคผนวก
4.1.6 อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน�้ำใต้ดิน
1) วิธีการศึกษา
(1) เสนอข้ อ มู ล บ่ อ บาดาลที่ อ ยู ่ ใ นชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง ระบุ ล งในแผนที่
มาตราส่วน 1:50,000 หรือใกล้เคียง
(2) ศึ ก ษาลั ก ษณะอุ ท กธรณี น�้ ำ ใต้ ดิ น บริ เ วณพื้ น ที่ โ ครงการและพื้ น ที่
ใกล้เคียงจากแผนที่น�้ำบาดาล มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
(3) แสดงทิศทางการไหลของน�้ำใต้ดินลงในแผนที่น�้ำบาดาล
(4) แสดงเหตุผลที่ชัดเจนในการก�ำหนดต�ำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพ
น�้ำใต้ดินในแต่ละสถานี
(5) การเก็บตัวอย่างน�้ำใต้ดิน ต้องเก็บจากน�้ำดิบที่ไม่ผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำหรือมีการพักน�้ำมาก่อน
(6) ดัชนีในการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ตะกอนแขวนลอย ตะกอน
ละลาย เหล็ก ความขุ่น ความกระด้าง ซัลเฟต สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม ทั้งนี้ ดัชนีในการ
ตรวจวัดอาจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับชนิดแร่ และสารเคมีที่ใช้ในโครงการ
(7) กรณี พื้ น ที่ ศึ ก ษามี ผ ลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน�้ ำ ใต้ ดิ น จาก
โครงการเหมืองแร่ใกล้เคียงหรือของโครงการให้เสนอผลการศึกษาร่วมด้วย
2) ผลการศึกษา
(1) อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพตัวอย่างน�้ำ และวิธีการ
วิเคราะห์ตวั อย่างน�ำ้ ทีถ่ กู ต้องตามมาตรฐานวิธกี ารเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพตัวอย่างน�ำ้ และ
วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน�้ำ
(2) เปรียบเทียบมาตรฐานให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้ำใต้ดิน คณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพน�้ำใต้ดิน
หรือประกาศที่เป็นปัจจุบัน
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(3) น� ำ เสนอตารางแสดงสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน�้ ำ ใต้ ดิ น ของ
แต่ละสถานี ทัง้ นี้ ให้นำ� เสนอค่าน้อยทีส่ ดุ ทีเ่ ครือ่ งมือสามารถตรวจวัดโลหะหนักได้ (Detection limit)
ไว้ท้ายตารางแสดงผลการวิเคราะห์ด้วย
(4) แสดงภาพถ่ายบริเวณสถานีเก็บตัวอย่างน�้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เก็บตัวอย่างในขณะที่มีการเก็บตัวอย่าง
(5) แสดงรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำใต้ดินไว้ในภาคผนวก
4.1.7 ทรัพยากรดิน ดินถล่ม หลุมยุบ และแผ่นดินไหว
ทรัพยากรดิน
1) วิธีการศึกษา
(1) ศึกษาข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน (ระบุปี) ร่วมกับแผนที่มาตราส่วน
1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ระบุชุดดินพร้อมเสนอในแผนที่มาตราส่วน 1:50,000
(2) เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินและปริมาณ
โลหะหนัก ให้มีจ�ำนวนตัวอย่างเพียงพอสามารถใช้เป็นตัวแทนที่ดีของพื้นที่ตามหลักสถิติ โดย
ในกรณีทวั่ ไป ให้เก็บตัวอย่างดินภายในพืน้ ทีโ่ ครงการอย่างน้อย 5 ตัวอย่างต่อค�ำขอประทานบัตร
และนอกพืน้ ทีโ่ ครงการอย่างน้อย 5 ตัวอย่างต่อค�ำขอประทานบัตร ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ขี อ้ จ�ำกัดของ
พืน้ ที่ อาจต้องเพิม่ หรือลดจ�ำนวนตัวอย่างได้ตามความเหมาะสม โดยต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ
และต้องมีจ�ำนวนตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีเพียงพอ
(3) ดัชนีในการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ขนาดอนุภาค อินทรียวัตถุ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม ส�ำหรับกรณีที่
พืน้ ทีโ่ ครงการหรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียงมีลกั ษณะธรณีวทิ ยาแหล่งแร่ทมี่ แี นวโน้มการปนเปือ้ นโลหะหนัก
อื่น ๆ ให้เพิ่มเติมการศึกษาตามความเหมาะสมด้วย
2) ผลการศึกษา
(1) อธิบายวิธกี ารเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพตัวอย่าง และวิธกี ารวิเคราะห์
ตัวอย่าง ทีถ่ กู ต้องตามมาตรฐานวิธกี ารเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพตัวอย่าง และวิธกี ารวิเคราะห์
ตัวอย่าง
(2) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โลหะหนักตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน และประกาศ
ที่เป็นปัจจุบัน
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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มีการเก็บตัวอย่าง

(3) ให้แสดงภาพถ่ายบริเวณสถานีเก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ใช้ในขณะที่

(4) น�ำเสนอตารางแสดงสรุปผลการวิเคราะห์โลหะหนัก โดยน�ำเสนอ
ค่าน้อยที่สุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดโลหะหนักได้ (Detection limit) ไว้ท้ายตารางแสดง
ผลการวิเคราะห์ด้วย
(5) น�ำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์โลหะหนักไว้ในภาคผนวก
ดินถล่ม
1) วิธีการศึกษา 
ศึกษาจากรายงานของกรมทรัพยากรธรณีเกีย่ วกับการเกิดแผ่นดินถล่มหรือ
เลือ่ นไถล และการจ�ำแนกพืน้ ทีท่ มี่ โี อกาสเกิดแผ่นดินถล่มทัว่ ประเทศ โดยได้จำ� แนกพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
กับการเกิดดินถล่ม ออกเป็น 3 ระดับ คือ
(1) พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 1 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณ
น�้ำฝน 100 มิลลิเมตร/วัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่
มากกว่า 30 องศา
(2) พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 2 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณ
น�้ำฝน 200 มิลลิเมตร/วัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่
มากกว่า 30 องศา
(3) พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มอันดับ 3 ดินมีโอกาสถล่มเมื่อมีปริมาณ
น�ำ้ ฝน 300 มิลลิเมตร/วัน หน้าดินหนาขาดรากไม้ยดึ เหนีย่ ว และความลาดเอียงของพืน้ ทีม่ ากกว่า
30 องศา
2) ผลการศึกษา
(1) แสดงข้อมูลพืน้ ทีท่ มี่ โี อกาสเกิดแผ่นดินถล่มของประเทศไทย และแผนที่
แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มของจังหวัดที่ตั้งโครงการ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(2) แสดงข้อมูลโอกาสการเกิดดินถล่มในกรณีที่มีโครงการเกิดขึ้น
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หลุมยุบ
1) วิธีการศึกษา
ศึกษาจากรายงานของกรมทรัพยากรธรณี เกีย่ วกับการเกิดหลุมยุบและพืน้ ที่
ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ
2) ผลการศึกษา
(1) แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหลุมยุบ แผนที่แสดงพื้นที่มีโอกาส
เกิดหลุมยุบของประเทศไทยและแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบของจังหวัดที่ตั้งโครงการ
รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(2) แสดงข้อมูลโอกาสการเกิดหลุมยุบในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ
แผ่นดินไหว
1) วิธีการศึกษา
ศึกษาข้อมูลจากแผนทีร่ อยเลือ่ นมีพลังในประเทศไทย ของกรมทรัพยากรธรณี
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) ผลการศึกษา
(1) แสดงแผนที่รอยเลื่อนของประเทศไทย และแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวในประเทศไทย
(2) แสดงข้อมูลโอกาสการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่โครงการและพื้นที่
ใกล้เคียงโครงการ

4.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพปัจจุบัน ประกอบด้วย ทรัพยากร
ป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า และนิเวศวิทยาทางน�้ำ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีพื้นที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับพื้นที่
เพื่อการอนุรักษ์ประเภทต่าง ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น
การด�ำเนินงานขอนุญาตเพื่อการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ทางราชการก�ำหนดไว้ และหากท�ำการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ต้องน�ำเสนอ
ข้อมูลที่ทันสมัยมากที่สุด ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
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4.2.1 ทรัพยากรป่าไม้
1) วิธีการศึกษา
ศึกษาข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ประทานบัตรการท�ำเหมืองแร่และ
บริเวณใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อการประเมินผลเสียหายที่ได้รับจากการท�ำเหมืองแร่
และเสนอวิธีการลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสิ่งที่ควรให้ความส�ำคัญ ได้แก่
(1) ขอบเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย พื้นที่ที่ต้องมีการท�ำเหมืองแร่
รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ส�ำนักงาน ทีเ่ ก็บวัตถุระเบิด เส้นทางการขนส่งแร่ เป็นต้น ซึง่ เป็น
พืน้ ทีท่ คี่ าดว่าต้องสูญเสียสภาพป่าไม้ไปโดยสิน้ เชิง และพืน้ ทีท่ ่ีส่วนอื่นได้อาจรับผลกระทบ ได้แก่
พื้นที่ป่าโดยรอบพื้นที่การท�ำเหมืองแร่ในระยะ 3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร/
ค�ำขอประทานบัตร
(2) ข้อมูลเพื่อการประเมินผลกระทบจากการท�ำเหมืองแร่ ได้แก่
(2.1) ข้อมูลทางกายภาพ ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ
(Climatic factors) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณน�้ำฝน อุณหภูมิ ลม ความกดอากาศ ความชื้น
ในอากาศ และฤดูกาล
(2.2) ข้อมูลทางชีวภาพ ประกอบด้วย การปรากฎของพืชต่าง ๆ เช่น
ไม้ต้น ไม้พุ่ม เถาวัลย์ ไม้ล้มลุก กล้วยไม้ และพืชแปะติด เป็นต้น การใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ทาง
เศรษฐกิจ เช่น ไม้สวยงาม ไม้สมุนไพร ไม้พันธุกรรมเพื่อการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งชนิดพันธุ์ไม้
ที่เป็นอาหารสัตว์ป่า พร้อมทั้งจัดท�ำแผนที่สังคมพืชประกอบ
(2.3) ข้อมูลประเภทของป่า สังคมพืช และระบบนิเวศ ประกอบด้วย
ชนิดป่า ชนิดสังคมพืช หมู่ไม้ส�ำคัญ สถานภาพในการทดแทน ผลกระทบต่อสังคมพืช และการ
เปลี่ยนแปลงตามรอบฤดูกาล และความสัมพันธ์กับระบบนิเวศโดยรอบ
(2.4) ข้อมูลความเสี่ยงจากไฟป่า ข้อมูลของกิจกรรมของประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้
(3 แนวทางการรวบรวมข้อมูล แบ่งได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้
(3.1) การส�ำรวจโดยตรงในพืน้ ที่ ควรใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสม
โดยในพื้นที่ท�ำเหมืองแร่ควรส�ำรวจโดยใช้การวางแปลงตัวอย่างแบบเส้นแนว (Line plot
sampling) หรือแบบแถว (Transect Method) ขนาดแปลงและความกว้างของแปลงใช้ตาม
แนวทางการวิจัยทางสังคมพืชในสายนิเวศวิทยา (Forest Ecology) ส�ำหรับในพื้นที่ที่อาจได้รับ
ผลกระทบควรส�ำรวจโดยวิธีจ�ำแนกประเภท (Stratified Random Sampling) และ วางแปลง
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แบบสุ่มในแต่ละประเภท โดยแนะน�ำให้ใช้การวางเป็นแปลงสี่เหลี่ยมขนาด 10×10 เมตร 4×4
เมตร และ 1×1 เมตร หรืออาจใช้วิธีการวางแปลงแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม แต่ต้องถูกต้อง
และเป็นไปตามหลักวิชาการ
(3.2) การส�ำรวจโดยทางอ้อม อาศัยข้อมูลจากเอกสารการวิจัยใน
พื้นที่หรือพื้นที่โดยรอบ ข้อมูลจากหน่วยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะรายงานต่าง ๆ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้รู้ในชุมชน และโดยรอบพื้นที่

วิทยาศาสตร์

2) ผลการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ดังต่อไปนี้
(1) รายชื่อชนิดพันธุ์ที่ปรากฎทั้ ง ชื่ อ พื้ นเมื อ ง ระดั บประเทศ และชื่ อ

(2) ลักษณะทางนิเวศวิทยาของสังคมพืชเชิงปริมาณ ได้แก่ ความหนาแน่น
(Density) ความถี่ของการกระจาย (Frequency) ความเด่น (Dominant) และดัชนีความส�ำคัญ
(Important Value Index, IVI)
(3) คุณค่าของป่าไม้ในด้านต่าง ๆ เช่น คุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าด้าน
การอนุรักษ์ คุณค่าด้านพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพืชเกษตรและพืชสมุนไพร คุณค่าด้านเป็น
พืชสวยงาม และคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(4) การป้องกันภัย เช่น จากลมพายุ อุทกภัย การกัดชะผิวดิน เป็นต้น
(5) แสดงแผนที่ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่อยู่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกับพื้นที่ศึกษา
(6) น�ำเสนอแผนที่แสดงต�ำแหน่งการวางแปลงสุ่มตัวอย่าง
(7) น�ำเสนอตารางแสดงความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ใหญ่
(Tree) ไม้หนุ่ม (Sapling) และกล้าไม้ (Seeding) ที่ส�ำรวจพบในบริเวณพื้นที่ค�ำขอประทานบัตร
(8) น�ำเสนอตารางแสดงรายชื่อพรรณไม้ที่ส�ำรวจพบในบริเวณพื้นที่ค�ำขอ
ประทานบัตร
(9) น�ำเสนอตารางแสดงรายชือ่ พรรณไม้ทพี่ บนอกพืน้ ทีค่ ำ� ขอประทานบัตร
(10) น�ำเสนอตารางแสดงมวลชีวภาพทัง้ หมด และการกักเก็บคาร์บอนของ
ต้นไม้รายชนิด
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(11) น�ำเสนอระยะเวลาในการฟื้นกลับคืนของป่า ภายหลังสิ้นสุดการ

ท�ำเหมือง

(12) แสดงภาพถ่ายขณะท�ำการส�ำรวจในภาคสนาม
4.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า
กรณีโครงการพื้นที่เป็นเอกสารสิทธิ์ ไม่มีสภาพป่าไม้ อยู่ไกลจากพื้นที่สงวนหรืออนุรักษ์
สัตว์ป่า ให้ใช้วิธีการบรรยายสภาพปัจจุบันโดยทั่วไป แต่หากโครงการเป็นพื้นที่มีป่าไม้ให้ศึกษา
ให้ครอบคลุมทรัพยากรสัตว์ป่า
1) วิธีการศึกษา
1.1) การส�ำรวจโดยตรง (Direct Searching Method) ด�ำเนินการในพืน้ ที่
ก�ำหนดเป็นจุดส�ำรวจ ด้วยการเดินส�ำรวจในเวลากลางวัน ให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ หมด บันทึกชนิด
สัตว์ปา่ และความถีข่ องการพบชนิดสัตว์ปา่ ทีพ่ บเห็นตัว หรือจากร่องรอยต่าง ๆ ทีส่ ามารถระบุชนิด
สัตว์ได้ อาทิ จากรอยตีน กองมูล คราบ ขน ไข่ รัง รู โพรง ซาก และเสียงร้อง เป็นต้น
1.2) การส�ำรวจโดยอ้อม (Indirect Inquiring Method) ด�ำเนินการสอบถาม
โดยคัดเลือกเฉพาะราษฎรทีม่ บี า้ นเรือนหรือมีทที่ ำ� กินอยูใ่ กล้เคียง ซึง่ ต้องมีความรูเ้ ป็นอย่างดีทงั้ ชนิด
สัตว์ปา่ และช่วงเวลาทีส่ ตั ว์ปา่ เข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเสริมของ
ชนิดสัตว์ปา่ ทีไ่ ม่พบจากการส�ำรวจโดยตรง โดยสอบถามให้ครอบคลุมชนิดสัตว์ปา่ การล่าสัตว์ปา่
และการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าของราษฎรด้วย รวมทั้งศึกษาจากเอกสารการวิจัย รายงาน
ของหน่วยงานราชการ และเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ประกอบ

แต่ละกลุ่ม ดังนี้

2) ผลการศึกษา
2.1) จ�ำแนกชนิดสัตว์ปา่ และการจัดหมวดหมูต่ ามอนุกรมวิธาน ของสัตว์ปา่

(1) สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก ใช้ Taylor (1962) และธัญญา จั่นอาจ
(2549) ส�ำหรับการจ�ำแนกจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน รวมทั้งเอกสารอ้างอิงทางวิชาการที่
ออกมาภายหลัง
(2) สัตว์เลือ้ ยคลาน ใช้ Taylor (1963, 1965, 1970), Nuttaphand
(1979), Cox (1991), และ Cox et al.(1998) ส�ำหรับจ�ำแนกชนิดและจัดหมวดหมู่ตามอนุกรม
วิธาน รวมทั้งเอกสารอ้างอิงทางวิชาการที่ออกมาภายหลัง
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(3) นก ใช้ Lekagul and Round (1991) และจารุจินต์ นภีตภัฏ
และคณะ (2550) ส�ำหรับจ�ำแนกชนิดและหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน รวมทั้งเอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการที่ออกมาภายหลัง
(4) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ใช้ Lekagul and McNeely (1977) และ
Corbet and Hill (1992) ส�ำหรับจ�ำแนกชนิดและจัดหมวดหมู่ตามอนุกรมวิธาน รวมทั้งเอกสาร
อ้างอิงทางวิชาการที่ออกมาภายหลัง
(5) แมลงส�ำคัญที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
(6) ปลาที่ประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
2.2) ตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่า ได้แก่ สถานภาพตามกฎหมายและ
สถานภาพด้านการอนุรักษ์
(1) สถานภาพตามกฎหมาย คือ สัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครอง ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและการคุ้มครองสัตว์ป่า จ�ำแนกเป็น 2 ประเภท คือ
(1.1) สัตว์ป่าสงวน (Reserved animal) คือ สัตว์ป่าที่มี
รายชื่อตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ราชกิจจานุเบกษา,
2535) เป็นสัตว์ป่าที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ หรือสูญพันธุ์แล้ว
(1.2) สัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected animal) คือ สัตว์ป่าที่มี
รายชื่อตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 2540) เป็นชนิดสัตว์ป่าที่คุ้มครองไว้มิให้มี
จ�ำนวนลดน้อยลง
(2) สถานภาพด้านการอนุรักษ์ คือ สัตว์ป่าที่ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 ได้จัดแบ่งชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ที่มีจ�ำนวนประชากรลดน้อยลง และมีขอบเขตการแพร่กระจายแคบลงให้เป็นสัตว์ปา่ ถูกคุกคาม
(Threatened animal) ที่ส�ำคัญ จ�ำแนกเป็น 3 ระดับ ตามความรุนแรงของการถูกคุกคาม
ประกอบด้วย
(2.1) ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤติ (Critically endangered) คือ
ชนิดสัตว์ป่าที่ประสบกับความเสี่ยงที่สูงมากต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้
(2.2) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) คือ ชนิดสัตว์ป่าที่ประสบ
กับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคต

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร

4 - 13

(2.3) เสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ (vulnerable, Vu) คือ ชนิดสัตว์ปา่
ที่ก�ำลังประสบกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคต
2.3) อธิบายศักยภาพและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศเพื่อการอพยพ
ย้ายถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า
2.4) จ�ำแนกและอธิบายถึงสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าประเภทต่าง ๆ
และสภาพปัจจัยเพื่อการอยู่รอดของสัตว์ป่า (อาหาร น�้ำ แหล่งสร้างรังวางไข่ และปัจจัยพิเศษ)
2.5) น�ำเสนอตารางแสดงการจ�ำแนกสัตว์ป่าตามหลักอนุกรมวิธานของ
สัตว์ป่าในพื้นที่โครงการและรอบโครงการในระยะ 3 กิโลเมตร
2.6) น�ำเสนอแผนที่แสดงแนวเส้นทางการส�ำรวจสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการ
และรอบโครงการระยะ 3 กิโลเมตร
2.7) น�ำเสนอตารางแสดงสถานภาพตามกฎหมาย การอนุรักษ์ และระดับ
ความชุกชุมของสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการและรอบโครงการในระยะ 3 กิโลเมตร
2.8) น� ำ เสนอตารางแสดงรายชื่ อ สั ต ว์ ป ่ า ที่ ส� ำ รวจพบโดยตรงในพื้ น ที่
โครงการและรอบโครงการในระยะ 3 กิโลเมตร
2.9) น�ำเสนอรูปถ่ายขณะส�ำรวจสัตว์ป่าและภาพถ่ายของถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าที่มีความส�ำคัญ
4.2.3 นิเวศวิทยาทางน�้ำ
1) วิธีการศึกษา
เฉพาะในกรณีทกี่ จิ กรรมของโครงการอาจมีผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน�ำ้
อย่างมีนัยส�ำคัญให้เพิ่มเติมการส�ำรวจนิเวศวิทยาทางน�้ำ โดยศึกษาชนิดของสัตว์น�้ำ และสังคม
พืชริมน�้ำและพืชน�้ำในแหล่งน�้ำต่าง ๆ ที่พบในพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการ

หลักวิชาการ
พิจารณาด้วย
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2) ผลการศึกษา
(1) น�ำเสนอผลการส�ำรวจนิเวศวิทยาทางน�้ำ โดยการอ้างอิงให้เป็นไปตาม
(2) ในกรณีที่ไม่มีผลการศึ ก ษาในเรื่ อ งนี้ ให้ ร ะบุ เ หตุ ผ ลประกอบการ

กองว�เคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
EIA

4.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
ศึกษาคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย การคมนาคม การใช้ประโยชน์
ที่ดิน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.3.1 การคมนาคม
1) วิธีการศึกษา
(1) ศึ ก ษาเส้ น ทางหลั ก ที่ ใ ช้ เ ดิ น ทางเข้ า สู ่ พื้ น ที่ โ ครงการและเส้ น ทาง
ขนส่ ง แร่ จากแผนที่ ภู มิ ป ระเทศของกรมแผนที่ ท หาร และแผนที่ ท างหลวงแผ่ น ดิ น ของ
กรมทางหลวง
(2) แสดงข้อมูลสถิติปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดปี (Annual Average
Daily Traffic : AADT) และประเมินศักยภาพการรองรับของถนน (Volume/Capacity : V/C
Ratio)
(3) หากเส้นทางที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่โครงการ ยังไม่มีการรวบรวม
ปริมาณจราจรไว้ จ�ำเป็นต้องสุม่ ตรวจนับจ�ำนวนและจ�ำแนกประเภทรถ และต้องพิจารณาตรวจนับ
ในวันธรรมดาและวันหยุด พร้อมทั้งน�ำเสนอสภาพของเส้นทางและความส�ำคัญของเส้นทาง
2) ผลการศึกษา น�ำเสนอข้อมูล ดังนี้
(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินริมเส้นทางขนส่งแร่ โดยให้แสดงข้อมูลการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ และทีต่ งั้ ชุมชนริมเส้นทางขนส่งแร่ นับจากจุดทีต่ งั้ โครงการจนถึงเส้นทางสายหลัก
(2) ประเมิ น ปริ ม าณจราจร โดยใช้ ส ถิ ติ ข ้ อ มู ล ด้ า นปริ ม าณจราจรบน
ทางหลวง ของกรมทางหลวงครอบคลุมย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี และแสดงผลข้อมูลเป็นปริมาณ
จราจรเฉลี่ยต่อวัน ต่อปี เพื่อหาสัดส่วนปริมาณจราจรกับความสามารถในการรองรับของถนน
(V/C Ratio)
4.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1) วิธีการศึกษา
(1) รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในระยะ 0.5 กิโลเมตร และ
3 กิโลเมตร จากขอบเขตของพื้นที่ค�ำขอประทานบัตร โดยใช้แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน
1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร หรือแสดงภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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(2) ส�ำรวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของประเภทการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ในปัจจุบนั โดยใช้เครือ่ งวัดพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ดว้ ยดาวเทียม (GPS) เพือ่ ตรวจสอบ
หาต�ำแหน่งของสถานที่ส�ำคัญ
2) ผลการศึกษา
(1) แสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณ
พื้นที่ศึกษาระยะ 3 กิโลเมตร ในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
(1.1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตัวเมืองและย่านการค้า
หมู่บ้าน สถานที่ราชการ เป็นต้น
(1.2) พื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
เป็นต้น
(1.3) พื้นที่ป่าไม้ เช่น ป่าดิบ ป่าผลัดใบ ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าทุ่ง
สวนป่า วนเกษตร เป็นต้น
(1.4) พื้นที่น�้ำ เช่น แหล่งน�้ำธรรมชาติ แหล่งน�้ำที่สร้างขึ้น เป็นต้น
(1.5) พื้นที่อุตสาหกรรม เช่น ประทานบัตร โรงแต่งแร่ โรงงาน
(1.6) พื้นที่อื่น ๆ เช่น ทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เป็นต้น
(2) น�ำเสนอตารางแสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา
ในระยะ 3 กิโลเมตร รวมทั้งน�ำเสนอแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการและ
บริเวณพื้นที่ศึกษาระยะ 3 กิโลเมตร
4.3.3 เกษตรกรรม
1) วิธีการศึกษา
(1) รวบรวมข้อมูลจากรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนา
จังหวัด รายงานสถิตจิ งั หวัด แผนพัฒนาอ�ำเภอ และแผนพัฒนาต�ำบล โดยเน้นศึกษาเกีย่ วกับพืน้ ที่
เพาะปลูก ประเภทของการท�ำเกษตร และชนิดของพืชทีป่ ลูก ตลอดจนการท�ำปศุสตั ว์และการประมง
(2) ส�ำรวจภาคสนาม เพื่อสอบถามราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ
ในประเด็น ประเภทของการท�ำเกษตร และชนิดของพืชทีป่ ลูก ตลอดจนการท�ำปศุสตั ว์และการประมง
2) ผลการศึกษา
น�ำเสนอผลการศึกษาข้อมูลด้านเกษตรกรรม การประมง และปศุสัตว์ ใน
ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอและระดับต�ำบล ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาของโครงการ โดยต้องเป็น
ข้อมูลที่ทันสมัย พร้อมระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูล
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4.3.4 อุตสาหกรรม
1) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลจากรายงานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอ�ำเภอ แผนพัฒนาต�ำบล และข้อมูลจากส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
2) ผลการศึกษา
น�ำเสนอผลการศึกษาข้อมูลด้านอุตสาหกรรม ในระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ
และระดับต�ำบล ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาของโครงการ โดยต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัย พร้อมระบุ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล
4.3.5 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1) วิธีการศึกษา
(1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับ การใช้น�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
เพื่อการเกษตร การใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร จากรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ�ำเภอ แผนพัฒนาต�ำบล เป็นต้น
(2) ส�ำรวจภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ชมุ ชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีศ่ กึ ษา เพือ่ ศึกษา
ข้อมูลการใช้น�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การใช้น�้ำเพื่อการเกษตร การใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการ
ติดต่อสื่อสาร
2) ผลการศึกษา 
น�ำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ การใช้น�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค เพื่อ
การเกษตร การใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร ในระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอและระดับต�ำบล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีศ่ กึ ษาของโครงการ โดยต้องเป็นข้อมูลทีท่ นั สมัย พร้อมระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูล

4.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1) กลุ่มประชากรเป้าหมาย  
ก�ำหนดกลุม่ ประชากรเป้าหมาย คือ หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ผูน้ ำ� ชุมชน
กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และกลุ่มครัวเรือน
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2) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
(1) ก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีศ่ กึ ษาครอบคลุม รัศมี 3 กิโลเมตร จากขอบแปลง
ประทานบัตรของโครงการ พร้อมแสดงแผนที่ประกอบ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
(1.1) กรณีประทานบัตร 1 แปลง
(1.2) กรณีประทานบัตรหลายแปลงร่วมแผนผังโครงการท�ำเหมือง
เดียวกัน
โดยให้วงรอบรัศมีจากต�ำแหน่งขอบแปลงจุดทีไ่ กลทีส่ ดุ เป็นระยะเริม่ ต้นของ
ขอบแปลง และลากออกไปเป็นวงรอบในรัศมีในระยะ 3 กิโลเมตร จะเป็นขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ส�ำหรับโครงการ

3 กิโลเมตร

3 กิโลเมตร

3 กิโลเมตร
วงรอบขอบแปลงที่ไกลสุด
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
กรณีประทานบัตร 1 แปลง

3 กิโลเมตร
กรณีประทานบัตรหลายแปลง
รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน

(2) พื้นที่ศึกษาบริเวณเส้นทางการขนส่งแร่ ตลอดเส้นทางการขนส่งที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนส่งของโครงการโดยตรง โดยศึกษาในระยะ
ห่างจากขอบเส้นทางขนส่งทั้งสองข้าง ข้างละ 50 เมตร
3) การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
3.1) วิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
ศึกษาจากข้อมูลรายงานหรือเอกสารจากหน่วยงานราชการในท้องถิน่ ระดับ
ต�ำบลหรือระดับอ�ำเภอที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมและน�ำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ในภาพ
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รวมให้ครบทุกมิติ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ ระดับต�ำบล ระดับชุมชนในเทศบาลหรือ
หมู่บ้านท้องถิ่น โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือข้อมูลทันสมัยล่าสุดที่สามารถหาข้อมูลได้
แต่ไม่เกิน 3 ปี พร้อมระบุการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีรายละเอียดข้อมูลที่น�ำเสนอ
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ-สังคม อย่างน้อย ดังนี้
(1) ที่ตั้ง อาณาเขต รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน เป็นต้น
(2) การบริหารการปกครอง
(3) โครงสร้างประชากร เช่น จ�ำนวนครัวเรือน จ�ำนวนประชากร
ความหนาแน่นต่อพื้นที่การย้ายถิ่น การเปลี่ยนแปลงประชากร เป็นต้น
(4) สภาพสังคม เช่น การนับถือศาสนา การศึกษา ความสัมพันธ์ทาง
สังคม กลุ่มหรือองค์กร การเป็นสมาชิกกลุ่ม การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น
(5) สภาพเศรษฐกิจ เช่น การประกอบอาชีพ รายได้ การเกษตร
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เป็นต้น
(6) วัฒนธรรมประเพณี ความเชือ่
(7) การบริการขัน้ พืน้ ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(8) การพั ฒ นาและปั ญ หาชุ ม ชน (รวมถึ ง ปั ญ หาสั ง คม ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม)
3.2) ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
(1) น�ำเสนอผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในระดับจังหวัด
อ�ำเภอ และต�ำบลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา
(2) น�ำเสนอข้อมูลสภาพสังคม เช่น ขอบเขตการปกครอง จ�ำนวน
ประชากร โรงเรียนและ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี เป็นต้น
(3) น�ำเสนอข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจ รายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม เป็นต้น
(4) น�ำเสนอตารางแสดงขอบเขตการปกครอง จ�ำนวนประชากร
จ�ำแนกตามต�ำบลและหมู่บ้าน
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4)  การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็นการส�ำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ศึกษา ที่ได้จากการส�ำรวจภาคสนามตามหลักวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสอบถามและหรือแบบสัมภาษณ์ เพื่อการสัมภาษณ์ประชาชนในระดับครัวเรือน และ
ระดับผู้น�ำชุมชน โดยต้องระบุวตั ถุประสงค์การศึกษา ขอบเขตการศึกษา วิธกี ารศึกษา เครือ่ งมือ
ช่วงเวลาการศึกษา พืน้ ทีศ่ กึ ษา ปัญหาสิง่ แวดล้อมปัจจุบนั ของชุมชน รวมทัง้ สาเหตุและความรุนแรง
ของปัญหา เป็นต้น
4.1) ประชากร ขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา เพื่อการศึกษาข้อมูลสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา ต้องด�ำเนินการ
อย่างน้อย ดังนี้
(1) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จากประชากร คือ หน่วยงาน
ราชการ ที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอ
ในด้านสาธารณสุข อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พัฒนาชุมชน ปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สาธารณสุข
อ�ำเภอ เกษตรอ�ำเภอ และพัฒนาการอ�ำเภอ เป็นต้น
โดยระบุ ชื่อหน่วยงาน ต�ำแหน่ง ระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่งของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ปัญหาสิง่ แวดล้อมของพืน้ ทีศ่ กึ ษาและความรุนแรง
ของปัญหา ความวิตกกังวลเรือ่ งผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากโครงการ ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ โครงการ
ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นต่อมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะ และน�ำเสนอรูปภาพแสดงการด�ำเนินการ
ศึกษาประกอบระบุ วัน เดือน ปี ที่ด�ำเนินการให้ชัดเจน (ผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุดของ
หน่วยงานนั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(2) ผู้น�ำชุมชน
ด�ำเนินการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จากประชากร คือ ผู้น�ำชุมชน
ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา เช่น ประธานชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายกเทศมนตรี อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นต้น
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โดยระบุ ต�ำแหน่ง ระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง ความคิดเห็นต่อ
ขอบเขตการศึกษา สภาพพื้นฐานของชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของชุมชน สาเหตุและ
ความรุนแรงของปัญหาการเข้าไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ศึกษา (ถ้ามี) ลักษณะเด่น/
เอกลักษณ์ของพื้นที่โครงการที่ควรอนุรักษ์ (ถ้ามี) เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ (ถ้ามี) ความ
วิตกกังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ การยอมรับโครงการ
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนที่มีต่อโครงการ (คัดค้าน/ขัดแย้ง ระบุสาเหตุ ความรุนแรง)
ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นต่อมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะ และน�ำเสนอรูปภาพแสดงการด�ำเนินการ
ศึกษาประกอบ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ด�ำเนินการที่ชัดเจน
(3) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว
ด�ำเนินการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จากประชากร คือ กลุ่มพื้นที่
อ่อนไหวในขอบเขตพื้นที่ศึกษา เช่น ศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด) สถาบันการศึกษา (โรงเรียน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงานสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล)
โดยระบุ ชื่ อ พื้ น ที่ อ ่ อ นไหว ต� ำ แหน่ ง ระยะเวลาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสาเหตุ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่อ่อนไหวหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ (ถ้ามี) ความวิตกกังวลผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากโครงการ ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ความคิดเห็นต่อมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะ และน�ำเสนอ
รูปภาพแสดงการด�ำเนินการศึกษาประกอบ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ด�ำเนินการที่ชัดเจน (ผู้ให้ข้อมูล
ต้องเป็น ผู้มีอ�ำนาจสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
(4) กลุ่มครัวเรือน
ด�ำเนินการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จากประชากร 3 กลุ่ม
ตามระยะทางที่ห่างออกไปจากที่ตั้งโครงการ และผลกระทบที่ได้รับ คือ
(4.1) กลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบหลัก คือ ครัวเรือน ในรัศมี
ห่างจากขอบประทานบัตรไม่เกิน 500 เมตร ขนาดตัวอย่าง คือ จ�ำนวนประชากรทั้งหมด โดย
ด�ำเนินการเก็บตัวอย่างแบบส�ำมโนประชากร (Census)

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร

4 - 21

(4.2) กลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบรอง คือ ครัวเรือน ระยะ
ห่างจากขอบประทานบัตรมากกว่า 500 เมตร ถึง 3 กิโลเมตร ก�ำหนดขนาดตัวอย่างตามหลัก
วิชาการทางสังคมศาสตร์ พร้อมแหล่งอ้างอิง เมื่อได้ขนาดตัวอย่าง (n) จะการด�ำเนินการ
เก็บตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
(4.2.1) กลุ่มครัวเรือน ในรัศมีห่างจากขอบประทานบัตร
มากกว่า 500 เมตร ถึง 1.5 กิโลเมตร โดยให้มีจ�ำนวนตัวอย่างคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
ขนาดตัวอย่าง (n) และกระจายขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของหมู่บ้าน
(4.2.2) กลุ่มครัวเรือน ในรัศมีห่างจากขอบประทานบัตร
มากกว่า 1.5 – 3 กิโลเมตร โดยให้มีจ�ำนวนตัวอย่างคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของขนาดตัวอย่าง
(n) และกระจายขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของหมู่บ้าน
(4.3) กลุ่มครัวเรือน สองข้างทางขนส่งแร่ ด�ำเนินการศึกษา
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาระยะห่างจากขอบเส้นทางขนส่งทั้งสองข้าง ข้างละ 50 เมตร และระยะของ
พื้นที่ศึกษาในตลอดเส้นทางการขนส่ง ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนส่ง
ของโครงการโดยตรง ด�ำเนินการเก็บตัวอย่างตามหลักวิชาการทางสังคมศาสตร์ เพือ่ ให้ได้ตวั แทน
ที่ดี
ในกรณีที่บริเวณที่ศึกษาในรัศมี 3 กิโลเมตร จากขอบแปลง
ประทานบัตร ไม่มีบ้านเรือนที่พักอาศัยของราษฎรหรือชุมชนตั้งอยู่ ให้ศึกษาเศรษฐกิจ สังคม
และการมีส่วนร่วม ในชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโครงการตามเขตการปกครอง และชุมชนที่ตั้งอยู่ใน
รัศมีที่ไกลออกไปในระยะหรือต�ำแหน่งที่อาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อาศัย
อยู่ริมเส้นทางขนส่ง โดยการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดี
ข้อมูลที่ส�ำรวจ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือน ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันและความรุนแรง ความวิตกกังวล
ผลกระทบจากโครงการ ความคิดเห็นต่อโครงการ การยอมรับโครงการ ความคิดเห็นต่อมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นต่อมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะ และน�ำเสนอรูปภาพแสดงการด�ำเนินการศึกษา โดยระบุ วัน เดือน ปี
ที่ด�ำเนินการที่ชัดเจน
การค�ำนวณหาขนาดตัวอย่างของกลุ่มครัวเรือน ให้ใช้จ�ำนวน
ครัวเรือนจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือข้อมูลทันสมัยล่าสุดที่สามารถหาข้อมูลได้
แต่ไม่เกิน 3 ปี พร้อมอ้างอิงตามหลักวิชาการ และแสดงรายละเอียดการค�ำนวณจ�ำนวนตัวอย่าง
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ให้ระบุสูตรและวิธีการในการค�ำนวณ โดยอ้างอิงตามหลักวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ
หลักการสถิติ พร้อมอ้างอิงตามหลักวิชาการและเหตุผลประกอบในการเลือกวิธีการค�ำนวณ
หาขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง และการควบคุมคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนที่ดี
ของประชากรที่ศึกษา ระบุขั้นตอนและวิธีการส�ำรวจจนถึงระดับหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of
Analysis) ครัวเรือนและประชากรตัวอย่าง (หัวหน้าครอบครัว หรือ คู่สมรส) พร้อมแสดงแผนที่
ต�ำแหน่งกลุ่มตัวอย่างที่ท�ำการส�ำรวจ เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง
และแสดงตารางสรุปจ�ำนวนตัวอย่างที่ค�ำนวณกับจ�ำนวนตัวอย่างที่ท�ำการส�ำรวจจริง
4.2) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
การส�ำรวจข้อมูลภาคสนามโดยเครื่องมือแบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ์จะด�ำเนินการส�ำรวจจ�ำนวน 2 ครัง้ ตามขนาดตัวอย่างทีก่ ำ� หนดไว้ โดยเว้นช่วงระยะเวลา
การส�ำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 อย่างน้อย 15 วัน แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ตามกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย ดังนี้
การส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม ครั้งที่ 1
(1) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ครัง้ ที่ 1 โดยมีประเด็นหรือข้อมูลทีต่ อ้ งการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
(1.1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์
(1.2) ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและแนวทาง
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(1.3) ส่วนที่ 3 ปัญหาสิง่ แวดล้อมปัจจุบนั ของพืน้ ทีศ่ กึ ษา ปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ (ถ้ามี) ข้อร้องเรียนต่อโครงการ สาเหตุ และการป้องกัน
แก้ไขปัญหา (ถ้ามี)
(1.4) ส่วนที่ 4 ความวิตกกังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ด�ำเนินการโครงการ
(1.5) ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
(2) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ กลุ่มผู้น�ำชุมชน ครั้งที่ 1
โดยมีประเด็นหรือข้อมูลทีต่ อ้ งการ ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
(2.1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
(2.2) ส่วนที่ 2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน
(2.3) ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภค
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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(2.4) ส่วนที่ 4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของชุมชน สภาพ
ปัญหาผลกระทบสิง่ แวดล้อมจากโครงการ (ถ้ามี) ข้อร้องเรียนต่อโครงการ สาเหตุ และการป้องกัน
แก้ไขปัญหา (ถ้ามี)
(2.5) ส่วนที่ 5 การรับรู้ข่าวสาร
(2.6) ส่วนที่ 6 การรับรู้โครงการและความวิตกกังวลผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินการโครงการ
(2.7) ส่วนที่ 7 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
(3) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ครั้งที่ 1
โดยมีประเด็นหรือข้อมูลที่ต้องการ ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
(3.1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
(3.2) ส่วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา/ หน่วยงานให้บริการ
ทางสาธารณสุข/ ศาสนสถาน
(3.3) ส่วนที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่อ่อนไหวและของ
ชุมชน ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่อพื้นที่อ่อนไหวและต่อชุมชน (ถ้ามี) ข้อร้อง
เรียนต่อโครงการ สาเหตุ และการป้องกัน แก้ไขปัญหา (ถ้ามี)
(3.4) ส่วนที่ 4 ความวิตกกังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ด�ำเนินการโครงการ
(3.5) ส่วนที่ 5 การรับรู้ข่าวสาร
(3.6) ส่วนที่ 6 การรับรู้โครงการและความวิตกกังวลผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินการโครงการ
(3.7) ส่วนที่ 7 ความคิดเห็นต่อโครงการ
(4) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ กลุม่ ครัวเรือน ครัง้ ที่ 1 โดยมี
ประเด็นหรือข้อมูลทีต่ อ้ งการ ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
(4.1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
(4.2) ส่วนที่ 2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน
(4.3) ส่วนที่ 3 การเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชน
(4.4) ส่วนที่ 4 สุขาภิบาล สุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ของชุมชน
(4.5) ส่วนที่ 5 การรับรู้ข่าวสาร
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(4.6) ส่วนที่ 6 การรับรูโ้ ครงการและความวิตกกังวลของผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินโครงการ
การส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1 ดังนี้
ครัง้ ที่ 2 ดังนี้

ด�ำเนินการส�ำรวจโดยใช้ขนาดตัวอย่างเดียวกันกับการส�ำรวจภาคสนาม
(1) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง

(1.1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
(1.2) ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1.3) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
(2) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ กลุ่มผู้น�ำชุมชน ครั้งที่ 2 ดังนี้
(2.1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
(2.2) ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2.3) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
(3) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ กลุม่ พืน้ ทีอ่ อ่ นไหว ครัง้ ที่ 2 ดังนี้
(3.1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
(3.2) ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3.3) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
(4) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์ กลุม่ ครัวเรือน ครัง้ ที่ 2 ดังนี้
(4.1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
(4.2) ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4.3) ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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4.3) การมีส่วนร่วมของประชาชน
การด�ำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้อง และเป็นไป
ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามที่ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประกาศก�ำหนด ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 หรือประกาศที่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งการด�ำเนินการเพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น สามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้
1) การจ�ำแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) แบ่งออกเป็น
(1) ผู้ได้รับผลกระทบ
“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการในด้านลบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม (กลุม่ นีจ้ ะต้องเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั น�ำ้ หนักมากทีส่ ดุ ในการ
ศึกษาผลกระทบและการจัดการมีส่วนร่วม)
“กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการในด้ า นบวกทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม (เนื่องจากกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะได้รับ
ประโยชน์จึงอาจถือว่าประโยชน์ของกลุ่มนี้ได้รับการพิทกั ษ์และน�ำเสนอโดยเจ้าของโครงการแล้ว
ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องเปิดช่องทางการมีสว่ นร่วมให้เป็นพิเศษกว่ากลุม่ อืน่ ๆ)
(2) ผู ้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่
“เจ้าของโครงการ” ในทีน่ ี้ อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทีเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินโครงการ ซึง่ รวมถึง กรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน
“ผู้จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย”
โดยต้องด�ำเนินการร่วมกันในทุกขั้นตอนของการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีพ่ จิ ารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
“ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม (สผ.)” ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (กก.วล.) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
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“คชก.” และ/หรือ “กก.วล.”
“ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เช่น คณะ
รัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจอนุญาตตามกฎหมาย เป็นต้น
(4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
และท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น
(5) องค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบัน
การศึกษา และนักวิชาการอิสระ
“องค์กรเอกชนด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม” ทีข่ นึ้ ทะเบียน
กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรชุมชนที่สนใจและท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
องค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่
“สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในขอบเขต
พืน้ ทีศ่ กึ ษา หรือบริเวณใกล้เคียง
“นักวิชาการอิสระ” รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ
นักวิชาการต่าง ๆ
(6) สื่อมวลชน ทั้งระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทใน
การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบของโครงการ และความก้าวหน้าในการ
จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(7) ประชาชนทัว่ ไป ทีส่ นใจและมีความต้องการเข้ามามีสว่ นร่วม
ทั้งนี้ การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอาจแบ่งย่อยได้มากกว่า 7 กลุ่ม
หรือบางพื้นที่อาจไม่มีบางกลุ่ม ผู้ด�ำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับโครงการและสถานการณ์
2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แบ่งออกได้ ดังนี้
(1) กรณี โ ครงการที่ ต ้ อ งท� ำ รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
เบือ้ งต้น (IEE) ต้องด�ำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย 1 ครัง้
(2) กรณีโครงการที่ต้องท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (EIA) ต้องด�ำเนินการตามกระบวนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย 2 ครัง้
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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(2.1) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนครั้ ง ที่ 1
เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา
และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทาง
เลือกโครงการ อีกทั้งยังเป็นการน�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้
ประกอบการศึกษา และการจัดท�ำรายงานฯ ให้ครบถ้วน
(2.2) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนครั้ ง ที่ 2
เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท�ำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การรับฟังความคิดเห็นให้น�ำมาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วน
หนึง่ ของรายงานฯ ส�ำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในวง
กว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอื่น ๆ ที่เหมาะสมด้วย
(3) กรณี เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ให้ด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
(4) กรณีโครงการที่ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมส�ำหรับโครงการ กิจการหรือการด�ำเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง (EHIA) ต้อง
ด�ำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย 3 ครั้ง
4.4)  ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
1) น� ำ เสนอผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ค� ำ ขอ
ประทานบัตร ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 จากรายงานบันทึกการรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชน ของส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
2) น�ำเสนอผลการด�ำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลัก
เกณฑ์ของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
(1) อธิบายรูปแบบการจัดรับฟังความคิดเห็น เช่น การจัดเวที
รับฟังความคิดเห็น และการส�ำรวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์ เป็นต้น
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ขนาดตัวอย่าง วิธีการ

(2) อธิบายการจ�ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การก�ำหนดประชากร

(3) อธิบายการเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น เช่น
การปรึกษาหารือกับผู้น�ำการก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้า
ร่ ว มประชุ ม การจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ก่ อ นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
การเตรี ยมความพร้อมของพนัก งานสัมภาษณ์ การจั ดเตรี ย มแบบสั มภาษณ์ ขั้ นตอนการ
ด�ำเนินการสัมภาณ์ การด�ำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
(4) น� ำ เสนอรายละเอี ย ดผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ในด้าน
(4.1) ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ
(4.2) ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งรายงานและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
(5) การประชาสัมพันธ์ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสีย
4.4.2 การศึกษาด้านสาธารณสุข
1) วิธีการศึกษา
(1) รวบรวมข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอและระดับต�ำบล ที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา และลักษณะของสถานบริการ
สาธารณสุขในด้านระยะห่างจากทีต่ งั้ โครงการ ระดับความสามารถในการให้บริการ และลักษณะ
การใช้บริการของประชาชนโดยรอบ
(2) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย สภาวการณ์เจ็บป่วย
และการรักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยของประชาชน โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และข้อมูลเกี่ยวกับสถิติจ�ำนวนผู้ป่วย วิเคราะห์รายโรคที่สัมพันธ์กับ
กิจการโครงการ โดยแยกตามกลุ่มโรค รวมทั้งข้อมูลผลการศึกษาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้อง
(3) สอบถามประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษาในระยะ 3 กิโลเมตร
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร

4 - 29

2) ผลการศึกษา
น�ำเสนอข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าวข้างต้น และผลการสอบถามประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาในระยะ 3 กิโลเมตร รวมทั้ง ให้ระบุลักษณะการใช้บริการของ
ประชาชนจากสถานบริการสาธารณสุขและระบุระยะทางจากโครงการ รวมถึงศักยภาพและ
ความเพียงพอของสถานบริการสาธารณสุข
4.4.3 การศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) วิธีการศึกษา
(1) ศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพของ
พนักงานและคนงานของโครงการ ในด้านการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ
(2) กรณีที่เป็นโครงการใหม่ ให้ด�ำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การเกิดโรคและอุบัติเหตุของพนักงานและคนงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนเงิน
ทดแทน สถิติการคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นต้น
(3) กรณีที่เป็นโครงการเดิม ให้ด�ำเนินการรวบรวมและน�ำเสนอข้อมูล
การเกิดโรคและอุบัติเหตุของพนักงานและคนงาน ที่ได้จากการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
ของพนักงานและคนงาน ย้อนหลัง 3 ปี

ดังกล่าวข้างต้น

2) ผลการศึกษา
น�ำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ การเกิดโรคและอุบัติเหตุของพนักงาน

4.4.4 การศึกษาด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ และแหล่งท่องเที่ยว
4.4.4.1 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ

ค�ำขอประทานบัตร

1) วิธีการศึกษา
(1) ก�ำหนดพื้นที่ศึกษาในระยะ 3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่

(2) ถ่ายภาพของทัศนียภาพ ในบริเวณทีต่ งั้ โครงการจากต�ำแหน่ง
และมุมมองต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ศึกษา
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2) ผลการศึกษา
(1) อธิบายสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่

โดยรอบ

(2) แสดงภาพถ่ายทัศนียภาพ ของบริเวณที่ตั้งโครงการ จาก
ต�ำแหน่งและมุมมองต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ศึกษา เชื่อมโยงกับต�ำแหน่งที่ตั้งของโครงการ
4.4.4.2 แหล่งท่องเที่ยว

ค�ำขอประทานบัตร

1) วิธีการศึกษา
(1) ก�ำหนดพื้นที่ศึกษาในระยะ 3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่

(2) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
แหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้วย (ถ้ามี)
(3) สอบถามประชาชนในพื้นที่ศึกษา

โครงการ

2) ผลการศึกษา
น�ำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ
(1) ที่ ตั้ ง ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และระยะห่ า งจากที่ ตั้ ง พื้ น ที่

(2) คุณค่าและความส�ำคัญของแหล่งท่องเที่ยว
(3) สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ โดยแสดงที่ตั้ง (ระบุระยะห่าง
จากพื้นที่โครงการ) และประเภทของแหล่งท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
เป็นต้น
(4) คุณค่าความส�ำคัญของแหล่งท่องเที่ยว และความส�ำคัญ
ต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
(5) แสดงแผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
ศึกษา (ถ้ามี)

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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4.4.5 การศึกษาด้านโบราณคดี โบราณสถาน สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ
ศาสนสถาน
1) วิธีการศึกษา
(1) ก�ำหนดพืน้ ทีศ่ กึ ษาในระยะ 3 กิโลเมตร จากขอบเขตพืน้ ทีค่ ำ� ขอประทาน
บัตร รวมทั้งพื้นที่บริเวณเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง และพื้นที่ประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ด้านโบราณคดี โบราณสถาน สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน ซึ่งต้องเป็นข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีข้อมูลที่น�ำเสนอครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ เช่น ทีต่ งั้ อาณาเขต ลักษณะรูปแบบของหลักฐานทางโบราณคดีทปี่ รากฏ ประวัติ
ความเป็นมา และคุณค่าความส�ำคัญ เป็นต้น
(3) ศึกษาข้อมูลจากการส�ำรวจภาคสนาม โดย
(3.1) ส�ำรวจพื้นที่ด้านโบราณคดีตามระยะที่ก�ำหนดไว้ในข้อ (1) รวม
ถึงการขุดค้นทางโบราณคดี ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลส�ำหรับการศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบ โดยกรมศิลปากรหรือส�ำนักศิลปากรพื้นที่จะเป็นผู้พิจารณา
(3.2) ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือในบริเวณใกล้เคียง
(3.3) จัดท�ำรายงานการส�ำรวจทางโบราณคดี หรือการขุดค้นทาง
โบราณคดี น�ำส่งกรมศิลปากร หรือส�ำนักศิลปากรพื้นที่
2) ผลการศึกษา
(1) อธิบายผลการทบทวนข้อมูลแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณ
สถาน และสิ่งมีคุณค่าทางแหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน ในพื้นที่ศึกษา โดยให้อ้างอิงแหล่ง
ที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน รวมทั้งน�ำเสนอผลการส�ำรวจภาคสนามให้ครอบคลุมรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(2) แสดงที่ตั้ง อาณาเขต และรูปแบบที่ปรากฏ ของแหล่งประวัติศาสตร์
โบราณสถาน และโบราณคดี และระยะห่างของที่ตั้งกับพื้นที่โครงการ
(3) แสดงสถานภาพและความส�ำคัญ ของแหล่งประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน
และโบราณคดี
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บทที่ 5

การประเมินผลกระทบ
สิ�งแวดลอม

EIA

บทที่ 5

การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการท�ำเหมืองแร่ ให้น�ำข้อมูลรายละเอียด
ของโครงการและสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน มาประกอบการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมทั้งหมดของโครงการ โดยค�ำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก ซึ่งต้องระบุผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมและประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมในทุกด้านทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ ทีเ่ ป็นผลกระทบทางตรง
และผลกระทบทางอ้อม ต่อทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

5.1 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1.1 การกลั่นกรองประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Screening)
อธิบายวิธีการกลั่นกรองประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) สรุปกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละระยะของการ
ด�ำเนินโครงการ ได้แก่ ระยะเตรียมการและระยะด�ำเนินการ ส�ำหรับกรณีโครงการท�ำเหมืองแร่
ทับพืน้ ทีป่ ระทานบัตรเดิมจะไม่มกี จิ กรรมระยะเตรียมการ
2) ระบุขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการศึกษาโดยค�ำนึงระยะห่างที่คาดว่า
กิจกรรมของโครงการจะส่งผลกระทบไปถึง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดท�ำรายการประเด็นผลกระทบทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม
3) ก�ำหนดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการกลัน่ กรองประเด็นผลกระทบ โดยเลือกใช้วธิ กี ารที่
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ ตัวอย่างเช่น Matrix Checklist และ Network เป็นต้น

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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4) แสดงหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองประเด็นผลกระทบที่ส�ำคัญ เช่น การ
จัดท�ำ Scaling Checklist มีเกณฑ์คะแนนอย่างไร และต้องด�ำเนินการโดยบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ระบุข้อมูลทุติยภูมิที่น�ำมาใช้ประกอบการกลั่นกรองผลกระทบที่ส�ำคัญของ
โครงการ เช่น รายงานการศึกษาของโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันในบริเวณพื้นที่เดียวกันหรือ
ใกล้เคียงที่เคยศึกษามาก่อนหน้า และรายงานผลการศึกษาของหน่วยงานราชการ เป็นต้น
6) แสดงผลการกลั่นกรองประเด็นผลกระทบในรายละเอียด และประเด็นที่ไม่
ต้องประเมินผลกระทบในรายละเอียด พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ
(1) แสดงตาราง หรือภาพการระบุประเด็นส�ำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม
(2) แสดงตารางสรุปผลการกลั่นกรองประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5.1.2 การก�ำหนดขอบเขตการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Scoping)
การก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาพิจารณาตามขอบเขตของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการด�ำเนินกิจกรรมของโครงการ โดยทั่วไปขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบจากโครงการ
เหมืองแร่ อยู่ภายในระยะ 3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่ค�ำขอประทานบัตร และ/หรือพื้นที่
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งมาจากกิ จ กรรมของโครงการ
ในกรณีไม่มีบ้านเรือนในขอบเขตพื้นที่ศึกษาดังกล่าว ให้พิจารณาพื้นที่ชุมชนซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากเส้นทางขนส่งแร่
5.1.3 ทางเลือกการพัฒนาโครงการ
ให้ศึกษาทางเลือกในการพัฒนาโครงการ ในด้านทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือ
ทางเลือกของวิธกี ารด�ำเนินโครงการ เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของการท�ำเหมืองแร่ และประเมิน
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมหลัก ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากลักษณะการด�ำเนินงานตามทางเลือก โดยจ�ำแนก
ประเด็นผลกระทบหลักในแต่ละทางเลือก เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละทางเลือก

5.2 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
5.2.1 ผลกระทบด้านลักษณะภูมิประเทศ
1) ข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบ : ข้อมูลลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะ
เฉพาะของพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ เช่น เป็นพื้นที่สูงชัน ภูเขา ป่าไม้ พื้นราบ เป็นต้น
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2) การประเมินผลกระทบแบ่งเป็น 2 ระยะ แต่ในกรณีที่เป็นโครงการท�ำ
เหมืองแร่ทับในเขตพื้นที่ประทานบัตรเดิมอาจไม่มีกิจกรรมระยะเตรียมการ
(1) ระยะเตรียมการ อธิบายถึงการจัดเตรียมสภาพพื้นที่เพื่อน�ำไปสู่การ
ผลิตแร่ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด�ำเนินการ เช่น การเตรียมพื้นที่เปิดหน้าเหมือง การเตรียมพื้นที่เก็บ
กองมูลดินทราย และการเตรียมพื้นที่เก็บกองแร่ เป็นต้น
(2) ระยะด�ำเนินการ สรุปการท�ำเหมืองแร่ในแต่ละช่วงเวลาทีผ่ ลิต อธิบาย
ถึงการเปิดหน้าเหมือง ปริมาณการผลิต การเก็บกองแร่ การเก็บกองเปลือกดิน และความเหมาะสม
และประสิทธิภาพของพื้นที่เก็บกองแร่ โดยต้องแสดงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิประเทศเดิม ระบุวิธีการประเมินผลกระทบและระดับของผลกระทบ
5.2.2 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
1) ข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบ : ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี
ผังแสดงทิศทางและความเร็วลมในคาบ 10 ปี
2) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ ให้ระบุแหล่งก�ำเนิดผลกระทบหลักต่อคุณภาพ
อากาศ เช่น การขนส่งแร่ โรงแต่งแร่ และการระเบิดหิน เป็นต้น
3) แหล่งรับผลกระทบ
(1) ระบุแหล่งรับผลกระทบและพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศในพื้นที่ศึกษา
(2) สรุปลักษณะและสถานภาพของคุณภาพอากาศในปัจจุบัน ณ แหล่ง
รับผลกระทบ
4) การประเมินผลกระทบ ให้ประเมินดังนี้
(1) ผลกระทบจากฝุน่ ละอองรวม (TSP) ฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM-10) และ มลพิษทางอากาศอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
(2) ผลกระทบและระดับของมลพิษที่เกิดขึ้น ทั้งในระยะเตรียมการ และ
ระยะด�ำเนินการ
(3) ปริมาณมลพิษจากการคมนาคมขนส่ง เครือ่ งจักรต่าง ๆ การปรับพืน้ ที่
การระเบิด การย่อย/แต่งแร่ โดยพิจารณาลักษณะภูมปิ ระเทศและสภาพแวดล้อมของพืน้ ที่
(4) ระดับมลพิษในพื้นที่อ่อนไหวและชุมชนใกล้เคียง โดยเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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(5) สรุปแหล่งก�ำเนิดมลพิษ เทคโนโลยีในการควบคุม ความเข้มข้น และ
อัตราการระบายมลพิษ (ถ้ามี)
(6) กิจกรรมที่เป็นแหล่งก�ำเนิดฝุ่นละอองของโครงการ เช่น กิจกรรมการ
ระเบิดหิน การแต่งแร่ และการขนส่งแร่จากหน้าเหมืองถึงโรงแต่งแร่ รวมทั้งฝุ่นละอองสะสม
จากกิจกรรมดังกล่าว ร่วมกับผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในภาคสนาม เป็นต้น ส�ำหรับกรณีที่ตั้ง
โครงการมีโครงการเหมืองแร่ใกล้เคียงหรือมีกลุ่มเหมือง ให้น�ำกิจกรรมการท�ำเหมืองแร่ที่เป็น
แหล่งก�ำเนิดฝุ่นละอองของพื้นที่ใกล้เคียงมาประเมินในภาพรวมของกลุ่มเหมืองด้วย
(7) การประเมินฝุน่ ละอองจากกิจกรรมการท�ำเหมืองแร่ อาจใช้แบบจ�ำลอง
Box Model หรือใช้วิธีการอื่น เช่น แบบจ�ำลองการกระจายมลพิษทางอากาศ (Air Dispersion
Model) หรืออื่น ๆ ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
(8) ในกรณีใช้ Box Model ในการประเมิน ให้ใช้ความเร็วลมเฉลี่ยต�่ำสุด
ในรอบ 10 ปี เพื่อค�ำนวณความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ
5.2.3 ผลกระทบด้านระดับเสียง
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ ต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมของโครงการที่อาจ
ส่งผลกระทบ เช่น เสียงจากการท�ำงานของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ท่ีใช้ เสียงที่เกิดจากการ
ระเบิด และเสียงจากรถยนต์ เป็นต้น
2) แหล่งรับผลกระทบ
(1) ระบุแหล่งรับผลกระทบและพืน้ ทีอ่ อ่ นไหวต่อผลกระทบด้านระดับเสียง
ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ
(2) ข้อมูลระดับเสียงในปัจจุบนั ณ แหล่งรับผลกระทบ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐาน
(3) เกณฑ์การพิจารณาพื้นที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ
3) การประเมินระดับเสียงจากเครื่องจักร ให้ประเมินดังนี้
(1) ระดับเสียงที่เกิดจากการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เสียงที่
เกิดจากการระเบิด และเสียงจากรถยนต์ ทัง้ ในช่วงระยะเตรียมการและระยะด�ำเนินการ และกรณี
ที่มีโครงการข้างเคียงซึ่งมีแหล่งก�ำเนิดเสียงดัง ให้ท�ำการประเมินผลกระทบร่วมกันด้วย
(2) ระดับเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ โดยวิธีการ
ค�ำนวณระดับเสียง และหรือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการประเมินระดับเสียงจากแบบจ�ำลอง
คณิตศาสตร์ด้านเสียง
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(3) ระดับเสียงในลักษณะสะสม โดยประเมินรวมกับระดับเสียงจากการ
ตรวจวัดในภาคสนาม ทัง้ นีใ้ ห้แสดงเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลทีน่ ำ� ค่าระดับเสียงจากอุปกรณ์
เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการมาประกอบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) ระดับเสียงที่ลดลงจากมาตรการที่ก�ำหนดเพื่อลดทอนเสียงให้ถูกต้อง
และการประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต้องครอบคลุมกรณีเลวร้ายที่สุด
(5) แสดงเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลที่น�ำค่าระดับเสียงจากอุปกรณ์
เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการมาประกอบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) การประเมินระดับเสียงจากการใช้วัตถุระเบิด
ประเมินเสียงและคลืน่ อัดอากาศจากการใช้วตั ถุระเบิด โดยประเมินจากแผนการ
ผลิตแร่จากหน้าเหมืองของโครงการ และปริมาณการใช้วัตถุระเบิดสูงสุด (หน่วยกิโลกรัม/
จังหวะถ่วง) พร้อมทั้งให้ประเมินผลกระทบด้านเสียงดังเกินระดับ (Overpressure) และ
คลื่นอัดอากาศ (Air Blast) ต่อบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ท�ำเหมือง เมื่อมีการระเบิด
ในการท�ำเหมืองแร่
5.2.4 ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน
1) แหล่ ง รั บ ผลกระทบ ให้ ร ะบุ แ หล่ ง รั บ ผลกระทบและพื้ น ที่ อ ่ อ นไหวต่ อ
ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ
2) การประเมินผลกระทบ พิจารณาจากข้อมูลปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุด (หน่วย
กิโลกรัม/จังหวะถ่วง) และประเมินผลกระทบจากการใช้วตั ถุระเบิด ซึง่ ส่วนใหญ่จะประเมินโดยใช้
การหาค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
5.2.5 ผลกระทบด้านหินปลิว
การใช้วัตถุระเบิดเพื่อการท�ำเหมืองแร่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการปลิวกระเด็น
ของเศษหินจากแรงอัดระเบิดต่อบ้านเรือนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ทางสาธารณะ รวมถึง
ผู้ใช้เส้นทาง และแหล่งธรรมชาติที่ส�ำคัญของชุมชน ซึ่งการค�ำนวณระยะการปลิวกระเด็น
ของเศษหินให้ค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด วิธีการจุดระเบิด และ
ความสูงของหน้าเหมือง ตลอดจนการออกแบบหน้าเหมือง เป็นต้น โดยให้ประเมินระยะ
หินปลิวกระเด็นจากการระเบิด 2 แบบ ได้แก่
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Front)

1) การประเมินระยะหินปลิวกระเด็นจากด้านหน้าของหน้าระเบิด (Bench
2) การประเมินระยะหินปลิวกระเด็นจากด้านบนของรูระเบิด (Bench Top)

5.2.6 ผลกระทบด้านน�้ำผิวดิน
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ
(1) ระบุแหล่งก�ำเนิดมลพิษของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
น�้ำผิวดิน
(2) แสดงลักษณะของอุทกวิทยาน�้ำผิวดินในพื้นที่ศึกษา ทั้งแหล่งน�้ำผิวดิน
และการไหลบ่าของน�้ำ เช่น ทิศทางการไหล ปริมาณน�้ำ และการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน (ถ้ามี)
2) แหล่งรับผลกระทบ ให้ระบุแหล่งน�้ำที่อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การระบายน�้ำ การไหลล้น และการเกิดน�้ำหลากบริเวณพื้นที่โครงการออกสู่ภายนอก
3) การประเมินผลกระทบ ให้ประเมินดังนี้
(1) ปริมาณน�้ำไหลบ่าหน้าดินในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยเปรียบเทียบ
แต่ละช่วงของการท�ำเหมืองแร่
(2) ทิศทางการไหลของน�้ำไหลบ่าจากพื้นที่โครงการสู่บริเวณโดยรอบ
โดยเปรียบเทียบสภาพก่อนและระยะด�ำเนินการ
(3) ประสิทธิภาพของบ่อรับน�้ำ บ่อดักตะกอน
(4) ผลกระทบจากโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การปนเปื้อน
น�้ำผิวดิน ปริมาณ ความเร็วและทิศทางการไหลของน�้ำ หรือแหล่งน�้ำที่อยู่ในพื้นที่โครงการและ
บริเวณโดยรอบ โดยพิจารณาการใช้ประโยชน์และความส�ำคัญของแหล่งน�้ำสาธารณะร่วมด้วย

น�้ำใต้ดิน

5.2.7 ผลกระทบด้านอุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน�้ำใต้ดิน
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ
(1) ระบุแหล่งก�ำเนิดมลพิษของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

(2) แสดงลักษณะของอุทกวิทยาน�้ำใต้ดินในพื้นที่ศึกษา รวมถึงต�ำแหน่ง
ที่ตั้งของบ่อบาดาลในบริเวณใกล้เคียง เช่น คุณภาพน�้ำ ทิศทางการไหล ปริมาณน�้ำ และการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบัน เป็นต้น
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2) แหล่งรับผลกระทบ แสดงต�ำแหน่งของบ่อบาดาล/แหล่งน�้ำใต้ดิน ระยะห่าง
และระดับความลึก
3) การประเมิ น ผลกระทบ พิ จ ารณาจากปั จ จั ย ผลกระทบที่ จ ะมี ต ่ อ อุ ท ก
ธรณีวิทยาและคุณภาพน�้ำใต้ดิน โดยสร้างรูปแสดงระดับความลึกของการท�ำเหมืองแร่และระยะ
ห่าง ทั้งนี้ ให้น�ำข้อมูลระดับความลึกของหน้าเหมืองของโครงการและการลดลงของพื้นที่ช้ันน�้ำ
ใต้ดินเนื่องจากกิจกรรมของพื้นที่โครงการ
5.2.8 ผลกระทบด้านทรัพยากรดิน ดินถล่ม หลุมยุบ และแผ่นดินไหว
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ ระบุแหล่งก�ำเนิดมลพิษของโครงการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ คุณสมบัติและปริมาณของดิน และความเสี่ยงของพื้นที่ตามธรรมชาติ
ที่อาจก่อให้เกิดดินถล่ม
2) แหล่งรับผลกระทบ แสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจาก
มลพิษ สิ่งปนเปื้อนจากการด�ำเนินโครงการ ทั้งในระยะเตรียมการ และด�ำเนินการ
3) การประเมินผลกระทบ พิจารณาจากข้อมูล คุณสมบัติของดิน วิธีการท�ำ
เหมืองแร่ ของเสียหรือผลิตภัณฑ์จากการแต่งแร่ ปริมาณน�้ำฝน ความสูงชันของพื้นที่ โอกาสของ
การเกิดแผ่นดินถล่ม โดยใช้ขอ้ มูลพืน้ ทีเ่ คยเกิดเหตุการณ์ดนิ ถล่มของพืน้ ทีข่ า้ งเคียง (ถ้ามี) รวมถึง
พิจารณาลักษณะด้านธรณีวิทยาที่เป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดแผ่นดินไหว

5.3 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
5.3.1 ผลกระทบด้านทรัพยากรป่าไม้
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ ระบุกิจกรรมในการด�ำเนินงานของโครงการ
ที่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อป่าไม้ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมของโครงการที่อาจส่ง
ผลกระทบ เช่นการปรับสภาพพื้นที่ และการเปิดหน้าเหมือง เป็นต้น
2) แหล่งรับผลกระทบ ระบุขนาดพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ
3) การประเมินผลกระทบ ให้ประเมินผลกระทบดังนี้
(1) คุณค่าของป่าไม้ในด้านต่าง ๆ เช่น คุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าด้านการ
อนุรักษ์ คุณค่าด้านพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพืชเกษตรและพืชสมุนไพร คุณค่าด้านเป็นพืช
สวยงาม และคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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(2) การป้องกันภัย เช่น จากลมพายุ อุทกภัย การกัดชะผิวดิน เป็นต้น
(3) ระยะเวลาในการฟื้นกลับคืนของป่า ภายหลังสิ้นสุดการท�ำเหมือง
5.3.2 ผลกระทบด้านสัตว์ป่า
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ ระบุกิจกรรมในการด�ำเนินงานของโครงการ
ที่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่า
และใกล้เคียง

2) แหล่งรับผลกระทบ ระบุแหล่งรับผลกระทบต่อสัตว์ปา่ ทีอ่ ยูบ่ ริเวณโครงการ

3) การประเมินผลกระทบ ให้ประเมินผลกระทบดังนี้
(1) ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ กับสัตว์ปา่ และนิเวศวิทยาบนบก อันเนือ่ ง
มาจากกิจกรรมของโครงการ ในด้านการสูญเสียที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหาร
(2) ผลกระทบต่ อ สั ต ว์ ป ่ า ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และโดดเด่ น ในพื้ น ที่ ถ้ า มี
ผลกระทบต้องเสนอมาตรการลดผลกระทบหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น เส้นทางการอพยพ
พื้นที่รองรับการอพยพและศักยภาพในการรองรับ
(3) ความเป็นไปได้ในการโยกย้ายไปในถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ และการปรับตัว
เข้ากับถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่
5.3.3 ผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน�้ำ
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ ระบุกิจกรรมในการด�ำเนินงานของโครงการ
ที่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน�้ำ
2) แหล่งรับผลกระทบ ระบุแหล่งรับผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางน�้ำ
3) การประเมินผลกระทบ พิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ
ทรัพยากรชีวภาพทางน�้ำ อันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ
5.3.4 ผลกระทบด้านระบบนิเวศตามธรรมชาติโดยรวม	 
เฉพาะในกรณีที่กิจกรรมของโครงการอาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ
โดยรวม อย่างมีนัยส�ำคัญ ให้ประเมินข้อมูลเพิ่มเติมด้านปฏิสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่อาจเกิด
ผลกระทบในภาพรวม
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5.4 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์
5.4.1 ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ ระบุแหล่งก�ำเนิดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรม
ของโครงการ ตั้งแต่ระยะเตรียมการ การผลิตแร่ และการขนส่ง
2) แหล่งรับผลกระทบ แสดงข้อมูลสรุปของสภาพการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ บริเวณ
พื้นที่ศึกษาของโครงการ โดยเฉพาะพื้นที่อ่อนไหว
3) การประเมินผลกระทบ พิจารณาจากรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
คาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่โครงการโดยรอบ พร้อม
ทั้งพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะพื้นที่ (ถ้ามี)
5.4.2 ผลกระทบด้านการเกษตรกรรม
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ ระบุแหล่งก�ำเนิดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมของโครงการ ตั้งแต่ช่วงการเตรียมการ การผลิตแร่ และการขนส่ง
2) แหล่งรับผลกระทบ สรุปผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม และความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางการเกษตรบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบโครงการ
3) การประเมินผลกระทบ พิจารณาจากผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและ
ความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร
5.4.3 ผลกระทบด้านอุตสาหกรรม
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ที่อาจเกิด
ผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่ออุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) แหล่งรับผลกระทบ ระบุแหล่งรับผลกระทบ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ
3) การประเมินผลกระทบ พิจารณาจากผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ
ต่ออุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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5.4.4 ผลกระทบด้านคมนาคม
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ กิจกรรมการระเบิดแร่ การขนส่งแร่หรือ
เศษดินเศษหิน รวมทั้งหินปลิวอาจเกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางคมนาคม
2) แหล่งรับผลกระทบ เส้นทางคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ
และผู้สัญจรไปมาที่จ�ำเป็นต้องใช้เส้นทาง
3) การประเมินผลกระทบ ให้ประเมินผลกระทบ ดังนี้
(1) เส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง และเส้นทางคมนาคมบริเวณโครงการ
(2) ประเภทยานพาหนะ และจ�ำนวนรถ
(3) วิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับรถยนต์ของเส้นทาง โดย
ประเมินค่า V/C ratio เนื่องจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการขนส่งแร่ และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการ ทั้งนี้หากเป็นพื้นที่กลุ่มเหมืองแร่ซึ่งต้องใช้เส้นทางร่วมกัน จะต้องน�ำ
ปริมาณยานพาหนะจากกลุ่มเหมืองข้างเคียงมาร่วมในการประเมินด้วย เพื่อน�ำมาเปรียบเทียบ
กับระดับการให้บริการ (LOS)
(4) ประเมินการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ
5.4.5 ผลกระทบด้านสาธารณูปโภค
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ กิจกรรมของโครงการอาจจ�ำเป็นต้องใช้ระบบ
สาธารณูปโภค ได้แก่ การใช้น�้ำ การใช้ไฟฟ้า และเส้นทาง
โครงการ

2) แหล่งรับผลกระทบ

ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ

3) การประเมินผลกระทบ พิจารณาจากผลกระทบการใช้ระบบสาธารณูปโภค
ของโครงการหรือกิจกรรมของโครงการที่จะมีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค
ของชุมชน
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5.5 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่า
ต่อคุณภาพชีวิต
5.5.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม
1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ ระบุแหล่งก�ำเนิดผลกระทบในช่วงระยะเตรียมการ
และระยะด�ำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึง
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม เช่น
(1) การจ้างงาน
(2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการประกอบอาชีพ
(3) การขนส่งแร่
2) แหล่งรับผลกระทบ ระบุผู้รับผลกระทบในระยะเตรียมการ และระยะ
ด�ำเนินการ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา ในระยะไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร
3) การประเมินผลกระทบ ให้ประเมินผลกระทบดังนี้
3.1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ ในประเด็น
ต่างๆ ตัวอย่างเช่น
(1) การย้ายถิ่นฐานของประชาชน
(2) การเปลี่ยนแปลงอาชีพและรายได้
(2.1) อาชีพหลัก อาชีพเสริม/รอง
(2.2) รายได้หลัก รายได้เสริม/รอง
(3) วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
(4) ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน
(5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.2) สรุปข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น โดยเฉพาะข้อกังวลที่มีต่อโครงการน�ำมาเปรียบเทียบกับมาตรการที่ก�ำหนดขึ้นมารองรับ
ข้อวิตกกังวล
3.3) น�ำเสนอผลกระทบด้านบวกที่มีต่อเศรษฐกิจ-สังคม ในด้านแหล่ง
แรงงานของท้องถิ่น ค่าภาคหลวงแร่ที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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5.2.2 ผลกระทบด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1) ผลกระทบด้านสาธารณสุข
1.1) แหล่งก�ำเนิดผลกระทบ แสดงรายละเอียดกิจกรรมการท�ำเหมืองแร่
ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาในระยะ 3 กิโลเมตร
ระยะ 3 กิโลเมตร

1.2) แหล่งรับผลกระทบ ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาใน

1.3) การประเมินผลกระทบ ให้ประเมินผลกระทบ ดังนี้
(1) ผลกระทบต่อระดับความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุข
และลักษณะการใช้บริการของประชาชนโดยรอบ เมื่อมีโครงการเกิดขึ้น
(2) ผลกระทบต่อสภาวการณ์เจ็บป่วย และการรักษาพยาบาลในกรณี
ที่เกิดการเจ็บป่วยของประชาชน
(3) ผลกระทบด้านสุขาภิบาลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แหล่ง
น�้ำอุปโภค-บริโภค การจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น
(4) กรณีที่เป็นเหมืองแร่ที่มีการด�ำเนินการมาก่อน ให้เปรียบเทียบ
ผลการตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และประเมินแนวโน้มของโรคในอนาคต พร้อมเสนอ
มาตรการที่เหมาะสม
(5) ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
จากการด�ำเนินโครงการ โดยระบุกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
กิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิต กลุม่ เสีย่ งทีม่ โี อกาสได้รบั ผลกระทบ ทัง้ นี้ สาเหตุหลัก
ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ ฝุน่ ละอองจากการแต่งแร่/โม่หนิ การระเบิดหน้าเหมือง
การขนส่งแร่ การใช้วัตถุระเบิดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว เป็นต้น

และคนงาน

2) ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(1) แหล่งก�ำเนิดผลกระทบ
แสดงรายละเอียดกิจกรรมการท�ำเหมืองแร่ที่จะมีผลกระทบต่อพนักงาน

(2) แหล่งรับผลกระทบ : พนักงาน และคนงาน : การประเมินผลกระทบ
ให้ประเมินผลกระทบดังนี้
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(2.1) ผลกระทบต่อสถานบริการสาธารณสุขว่าการด�ำเนินโครงการจะ
ส่งผลกระทบต่อความเพียงพอในการให้บริการของสถานพยาบาลในชุมชนหรือไม่ หรือสามารถ
รองรับการให้บริการพนักงานของโครงการหรือไม่
(2.2) กรณีที่เป็นเหมืองแร่ที่มีการด�ำเนินการมาก่อน ให้มีการเปรียบ
เทียบผลการตรวจสุขภาพของพนักงานและคนงานกับความเสี่ยงจากกิจกรรมการท�ำงานและ
ประเมินแนวโน้มของโรคในอนาคตพร้อมเสนอมาตรการที่เหมาะสม
(2.3) ผลกระทบด้านสุขาภิบาลในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ แหล่ง
น�้ำอุปโภค-บริโภค การจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น
(2.4) ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและคนงาน ในลักษณะการ
เจ็บป่วยหรือการชักน�ำให้เกิดโรคทีม่ สี าเหตุมาจากสภาพสิง่ แวดล้อมในการท�ำงาน หรือโรคจากการ
ประกอบอาชีพ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสัมผัสสิง่ คุกคามหรือสภาวะแวดล้อมในการท�ำงานที่
ไม่เหมาะสม กรณีมกี ารด�ำเนินการโครงการมาก่อน ให้นำ� ผลการตรวจสุขภาพพนักงานมาประกอบ
การประเมินผลกระทบสุขภาพของคนงานด้วย
(2.5) ประเมิ น โดยอ้ า งอิ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการประเมิ น
ผลกระทบสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจุบัน
5.5.3 ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ และแหล่งท่องเที่ยว
1) ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ
(1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ แสดงรายละเอียดแหล่งก�ำเนิดในระยะ
เตรียมการและระยะด�ำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ เช่น การสูญเสียพื้นที่
ป่าไม้ การฟุง้ กระจายของฝุน่ ละออง การเกิดภาพทีไ่ ม่นา่ มองจากการท�ำเหมืองแร่และการขนส่ง
แร่ เป็นต้น
(2) แหล่งรับผลกระทบ ระบุแหล่งรับผลกระทบ ในระยะเตรียมการและ
ระยะด�ำเนินการ เช่น ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เป็นต้น
(3) การประเมินผลกระทบ ให้ประเมินผลกระทบดังนี้
(3.1) ให้ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่โครงการและโดยรอบ
โครงการ ที่มีผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบ ต่อผู้คนในด้านความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์
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ของผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีปัจจัยในการประเมินทัศนียภาพ ได้แก่ การมองเห็นได้หรือไม่
ระยะที่มองไม่เห็น ระยะห่าง มุมมองก้ม และมุมมองเงย เป็นต้น
(3.2) น�ำเสนอภาพจ�ำลองสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ ก่อนมีโครงการ
และภายหลังมีโครงการจากมุมมองต่าง ๆ ของพืน้ ทีศ่ กึ ษา พร้อมแสดงระยะห่างกับพืน้ ทีโ่ ครงการ
2) ผลกระทบด้านแหล่งท่องเที่ยว
(1) แหล่งก�ำเนิดผลกระทบ แสดงรายละเอียดแหล่งก�ำเนิดผลกระทบในช่วง
ระยะเตรียมการและระยะด�ำเนินการ ทีอ่ าจส่งผลต่อการท่องเทีย่ ว เช่น ฝุน่ เสียง แรงสัน่ สะเทือน
การขนส่งแร่ หินปลิว เป็นต้น
(2) แหล่งรับผลกระทบ ระบุแหล่งรับผลกระทบทั้งในระยะเตรียมการ
และระยะด�ำเนินการ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นต้น
(3) การประเมินผลกระทบ ประเมินผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากโครงการ เช่น ฝุ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน การขนส่งแร่ เป็นต้น
5.5.4 ผลกระทบด้านแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์
และศาสนสถาน
(1) แหล่งก�ำเนิดของผลกระทบ แสดงรายละเอียดผลกระทบ เช่น ฝุ่น เสียง
แรงสั่นสะเทือน การขนส่งแร่ หินปลิว เป็นต้น
(2) แหล่งรับผลกระทบ ระบุแหล่งรับผลกระทบในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่
โครงการ เช่น แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน เป็นต้น
(3) การประเมินผลกระทบ ประเมินผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจาก
กิจกรรมของโครงการ ต่อแหล่งรับผลกระทบ เช่น เสียง ความสัน่ สะเทือน ฝุน่ ละออง หินปลิว และ
เส้นทางขนส่งแร่ เป็นต้น
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กองว�เคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
EIA

บทที่ 6
มาตรการปองกันและแก ไขผลกระทบ
สิ�งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอม

EIA

บทที่ 6

มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้ น� ำ ผลการศึ ก ษาทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มและการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
มาพิจารณาก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลักวิชาการและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สามารถติดตาม
ตรวจสอบการด�ำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจอนุญาตตามกฎหมายต้องน�ำมาตรการที่เสนอไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมไปก�ำหนดเป็นเงือ่ นไขในการสัง่ อนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

6.1 แนวทางการจัดท�ำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดโครงการ กิจการ
หรือการด�ำเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 19
พฤศจิกายน 2561 บัญญัติให้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญ ดังนี้

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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1) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
2) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทาง
วิชาการและในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการด�ำเนินโครงการ กิจการหรือ
การด�ำเนินการดังกล่าวด้วย
3) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ด�ำเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ กิจการหรือการ
ด�ำเนินการที่เคยมีการด�ำเนินการมาก่อน
4) ตารางสรุ ป ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส� ำ คั ญ พร้ อ มมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ สามารถเสนอ
เป็นแผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย

6.2 แนวทางในการจัดท�ำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่
1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม น�ำเสนอสรุปในรูปแบบตาราง
โดยประกอบด้วยหัวข้อผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด�ำเนินงาน ระยะเวลาด�ำเนินการ งบประมาณ
และผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตารางที่น�ำเสนอโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 ตารางย่อย ดังนี้
(1) ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป
(2) ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม ระยะเตรียมการ (หาก
เป็นโครงการทีข่ อท�ำเหมืองทับพืน้ ทีป่ ระทานบัตรเดิม ไม่ตอ้ งก�ำหนดมาตรการฯ ระยะเตรียมการ)
(3) ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด�ำเนินการ
2) ในกรณีทมี่ กี ฎหมายอืน่ ๆ ก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้ระบุชื่อกฎหมายอื่น ๆ ที่โครงการต้องปฏิบัติก็เป็นการเพียงพอมิต้อง
ลงรายละเอียด
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กองว�เคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
EIA

3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีประสิทธิภาพในการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและน�ำไปปฏิบัติได้จริง
4) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมน�ำเสนอสรุปในรูปแบบตาราง โดย
ประกอบด้วย หัวข้อคุณภาพสิง่ แวดล้อม วิธกี ารติดตามตรวจสอบ สถานทีด่ ำ� เนินการ ระยะเวลา
และความถี่ในการตรวจวัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
5) เกณฑ์การเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(1) กรณีที่ 1 : พื้นที่ศึกษาไม่มีประทานบัตรใกล้เคียง ให้พิจารณาเสนอจุดติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับศักยภาพผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(2) กรณีที่ 2 : พืน้ ทีศ่ กึ ษามีประทานบัตรเหมืองแร่ใกล้เคียง จะต้องน�ำเสนอ ความถี่
และต�ำแหน่ง ติดตามตรวจสอบผลกระทบ หากสถานที่ หรือเวลาซ�้ำซ้อนกันกับประทานบัตร
ใกล้เคียงจะต้องก�ำหนดช่วงของการตรวจวัดให้มีความแตกต่างกัน โดยน�ำเสนอในรูปของตาราง
เปรียบเทียบ
6) การก�ำหนดจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะด�ำเนินการ
(1) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
ในการก�ำหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพและเสียง พิจารณาจากทิศทางลมที่
สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกับแหล่งก�ำเนิดหรือ
กิจกรรมที่กอ่ ให้เกิดผลกระทบ และค�ำนึงถึงบริเวณทีม่ คี วามอ่อนไหว (Sensitive Receptors) ใน
การรับผลกระทบ เช่น โรงเรียน วัด ชุมชน และที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจัยของการเข้าถึงจุด
เก็บตัวอย่าง ความสะดวก รวมทัง้ ความปลอดภัยในการใช้เครือ่ งมือตรวจวัดจะถูกน�ำมาเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาจุดตรวจวัดด้วย ทัง้ นี้ กรณีกำ� หนดต�ำแหน่งตรวจวัดในชุมชนควรเลือกจุดติดตาม
ตรวจสอบบริเวณโรงเรียนเป็นอันดับแรก
(2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำผิวดิน
ในการก�ำหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำผิวดิน เลือกจุดที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการชะล้างน�้ำขุ่นข้นจากการท�ำเหมืองออกสู่ภายนอกร่วมกับสภาพภูมิประเทศ
บริเวณโครงการและใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและทราบถึงสถานการณ์คุณภาพน�้ำบริเวณ
พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง แม้ว่าจะมีมาตรการห้ามระบายน�้ำออกสู่ภายนอกแล้วก็ตาม
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(3) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำใต้ดิน
ในการก�ำหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำใต้ดิน พิจารณาเลือกจุดที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากการเปิดท�ำเหมืองร่วมกับสภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการและใกล้เคียง
แม้ว่าการเปิดหน้าเหมืองมีระดับความลึกอยู่ในระดับสูงกว่าบ่อบาดาลก็ตาม
(4) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน
ในกรณี โครงการท�ำเหมืองแร่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพดินอย่างมีนัยส�ำคัญ ให้
มีการก�ำหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน โดยพิจารณาเลือกจุดทีค่ าดว่าอาจได้รบั ผลกระทบ
จากโครงการท�ำเหมืองแร่
ทั้งนี้ ให้น�ำเสนอแผนที่แสดงจุดติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มี
รายละเอียดชัดเจน
7) มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชนจากการด�ำเนินโครงการ ก�ำหนด
ให้มีการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการ และผลการประชุมของ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

6-4

กองว�เคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
EIA

บทที่ 7
แผนการปดเหมืองและ
การฟ��นฟ�พ�้นที่
จากการทำเหมืองแร

EIA

EIA

บทที่ 7

แผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟู
พื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่
การปิ ด เหมื อ งและการฟื ้ น ฟู พื้ น ที่ จ ากการท� ำ เหมื อ งแร่ (Mine Closure and
Rehabilitation Plan) มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำพื้นที่ภายหลังสิ้นสุดการท�ำเหมืองมาปรับปรุง
หรือฟื้นฟูสภาพเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น หน่วยงานหรือเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นพืน้ ที่ ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น โดยในการน�ำพื้นที่ภายหลังสิ้นสุด
การท�ำเหมืองไปใช้ประโยชน์ ประเด็นส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึงคือ ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำเหมืองในพื้นที่ ดังนั้น แผนการ
ปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนและออกแบบอย่าง
เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นการท�ำเหมืองให้มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลธรณีวิทยา
แหล่งแร่ แผนผังโครงการท�ำเหมือง และการร่วมแผนผังโครงการท�ำเหมืองหรือการบูรณาการกับ
โครงการเหมืองแร่อื่นซึ่งอยู่ในเขตแหล่งแร่เดียวกัน โดยในการออกแบบการท�ำเหมือง (Mine
Design) และการวางแผนปิดเหมืองและการฟื้นฟูพ้ืนที่จากการท�ำเหมืองแร่ ต้องพิจารณาถึง
ขอบเขตสุดท้ายของบ่อเหมือง (Final Pit Limit) เมื่อมีการท�ำเหมืองจนหมดศักยภาพของ
แหล่งแร่นนั้ ด้วย ทัง้ นี้ การออกแบบเพือ่ ใช้ประโยชน์พนื้ ทีจ่ ากการท�ำเหมืองแร่ตอ้ งค�ำนึงถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ โดยไม่เป็นการลงทุนทีส่ ญ
ู เปล่าหรือเป็นการเพิม่ ภาระค่าใช้จา่ ยมากเกินไป
เนื้อหาและรายละเอียดในบทนี้ มีองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์
เป้าหมายและรูปแบบของการใช้ประโยชน์พนื้ ทีภ่ ายหลังสิน้ สุดการท�ำเหมืองแร่ (2) การออกแบบ
การท�ำเหมือง แผนการปิดเหมือง และการบูรณาการกับโครงการเหมืองแร่อื่นซึ่งอยู่ในเขตแหล่ง
แร่เดียวกัน (3) การด�ำเนินการฟื้นฟูพื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่ในช่วงที่ผ่านมา (4) แผนการฟื้นฟู
พื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่ในช่วงต่อไป และ (5) การทบทวนและการปรับปรุงแผนการปิดเหมือง
และการฟื้นฟูพื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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7.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และรูปแบบของการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังสิ้นสุด
การท�ำเหมืองแร่
การท�ำเหมืองแร่เป็นกระบวนการหรือกรรมวิธีในการน�ำทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์
แต่เนื่องจากทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่มักเกิดอยู่ใต้ดิน ขั้นตอนการท�ำเหมืองแร่จึงเกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมในการขุดและขนย้ายเปลือกดินเพือ่ สกัดหินหรือแยกแร่ไปใช้ประโยชน์ การท�ำเหมืองแร่
จึงมักก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านและเกี่ยวข้องในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัย อาทิ การตัดต้นไม้เพื่อปรับสภาพพื้นที่ในบริเวณที่จะท�ำเหมืองแร่หรือพื้นที่
ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่อเนื่องจากการท�ำเหมือง ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการใช้ประโยชน์
ที่ดินกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และการท่องเที่ยว รวมทั้งผลกระทบต่อ
สัตว์ป่า ระบบนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ปัญหาความขัดแย้งใน
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำใกล้เคียง ปัญหามลพิษ เช่น ฝุ่นละออง ตลอดจนทัศนียภาพและ
ภูมทิ ศั น์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปภายหลังจากมีการท�ำเหมืองแร่ ดังนัน้ การก�ำหนดรูปแบบและวางแผน
การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังสิ้นสุดการท�ำเหมืองอย่างเหมาะสม จึงเป็นค�ำตอบของการพัฒนา
เหมืองแร่อย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์แร่ของมนุษย์และ
การพัฒนาของประเทศอย่างสมดุลและค�ำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบคอบและรัดกุม
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังสิ้นสุดการท�ำเหมืองแร่ที่
เหมาะสม ควรค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) มีความสอดคล้องกับสภาพพืน้ ที่ ภูมปิ ระเทศ และเหมาะสมตามหลักภูมสิ ถาปัตยกรรม
(2) มีความสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยา ชนิดแร่ แหล่งแร่ แผนผังโครงการ
ท�ำเหมือง วิธีการท�ำเหมือง และขอบเขตสุดท้ายของบ่อเหมือง
(3) มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชน
(4) มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมหน่วยงานหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและ
ก�ำกับดูแลการท�ำเหมืองแร่ ชุมชนและประชาชนที่ต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังสิ้นสุด
การท�ำเหมืองแร่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการพื้นที่
ภายหลังที่มีการส่งมอบพื้นที่
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โดยในการน�ำเสนอรูปแบบของการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังสิ้นสุดการท�ำเหมืองแร่
ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนการด�ำเนินงาน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลา
ในการด�ำเนินการด้วย ทัง้ นี้ รูปแบบของการใช้ประโยชน์พนื้ ทีภ่ ายหลังสิน้ สุดการท�ำเหมืองแร่ตอ้ งมี
ความชัดเจน เช่น พัฒนาเป็นแหล่งน�้ำของชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสวนสาธารณะ เป็นต้น

7.2 การออกแบบการท�ำเหมือง แผนการปิดเหมือง และการบูรณาการกับโครงการ
เหมืองแร่อื่นซึ่งอยู่ในเขตแหล่งแร่เดียวกัน
การท�ำเหมืองแร่เป็นการประกอบกิจการในระยะยาว โดยมีปัจจัยหลักที่เป็นตัวก�ำหนด
ระยะเวลาในการท�ำเหมือง ได้แก่ ปริมาณส�ำรองของแหล่งแร่ ความสามารถในการผลิตแร่ และ
เทคโนโลยีที่ใช้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ที่มีผลต่อการก�ำหนดอายุของเหมืองแร่ เช่น สภาพ
ภูมปิ ระเทศ ข้อจ�ำกัดของพืน้ ที่ เงือ่ นไขด้านสิง่ แวดล้อม และระยะห่างจากชุมชน เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2560 ได้กำ� หนดให้ประทานบัตรมีอายุไม่เกิน 30 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อก
จึงส่งผลให้อายุของเหมืองแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน โดยบางเหมืองอาจมีอายุโครงการ
เพียง 8 ปี หรือ 10 ปี เนื่องจากมีปริมาณส�ำรองแร่ในแหล่งอยู่จ�ำกัด ในขณะที่บางแหล่งแร่มี
ความอุดมสมบูรณ์สูงและมีปริมาณแร่ที่สามารถท�ำเหมืองได้มากกว่า 30 ปี จึงอาจมีการ
ขอประทานบัตรมากกว่า 1 ครั้ง ในพื้นที่เดิม เพื่อให้สามารถท�ำเหมืองได้จนหมดศักยภาพของ
แหล่งแร่ ดังนัน้ ในการท�ำแผนปิดเหมืองและการฟืน้ ฟูพนื้ ทีจ่ ากการท�ำเหมืองแร่ ต้องมีขอ้ มูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ข้อมูลโดยสังเขปของการออกแบบการท�ำเหมือง อาทิ ปริมาณส�ำรองแร่ ก�ำลัง
การผลิตแร่ ระยะเวลาในการท�ำเหมืองจนหมดศักยภาพของแหล่งแร่ และขอบเขตสุดท้ายของ
บ่อเหมือง
(2) รายละเอียดของแผนการปิดเหมือง โดยในกรณีเป็นการขอท�ำเหมืองแร่ในพืน้ ทีเ่ ดิม
หรือการขอในพืน้ ทีใ่ หม่แต่มรี ะยะเวลาในการท�ำเหมืองมากกว่า 30 ปี ต้องแสดงรายละเอียดของ
การด�ำเนินการที่ผ่านมา หรือการวางแผนส�ำหรับการด�ำเนินการในอนาคตด้วย
(3) รายละเอียดของการบูรณาการกับโครงการเหมืองแร่อื่นซึ่งอยู่ในเขตแหล่งแร่
เดียวกัน ทั้งกรณีการร่วมแผนผังโครงการท�ำเหมืองเดียวกัน และกรณีการท�ำเหมืองแร่ที่มีหลาย
โครงการอยู่ในเขตแหล่งแร่เดียวกัน
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7.3 การด�ำเนินการฟื้นฟูพื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่ในช่วงที่ผ่านมา
รายละเอียดของเนื้อหาในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะในกรณีที่เป็นการท�ำเหมืองในพื้นที่
เดิม หรือกรณีที่มีการจัดท�ำแผนผังโครงการท�ำเหมืองร่วมกัน โดยให้น�ำเสนอแผนการฟื้นฟูพื้นที่
จากการท�ำเหมืองแร่ในช่วงที่ผ่านมา ผลการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่
ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรคของการด�ำเนินการที่ผ่านมาด้วย

7.4 แผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่ในช่วงต่อไป
ปัจจัยในการฟืน้ ฟูพนื้ ทีภ่ ายหลังการท�ำเหมืองแร่ ไม่แตกต่างจากปัจจัยในการปลูกพืชโดย
สภาพปกติทั่วไปที่ประกอบด้วย ปัจจัยพันธุกรรมของต้นไม้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ดิน น�้ำ
ธาตุอาหาร อากาศ แสงสว่าง และอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งปัจจัยที่
กล่าวมาข้างต้นมีอยูต่ ามธรรมชาติแล้ว แต่ในการฟืน้ ฟูพนื้ ทีท่ ผี่ า่ นการท�ำเหมืองแร่แตกต่างไปจาก
สภาพพืน้ ทีท่ วั่ ไป กล่าวคือ ต้องใช้เทคนิค วิธกี าร ตลอดจนระยะเวลาในการด�ำเนินการเป็นพิเศษ
เพือ่ ให้การฟืน้ ฟูประสบความส�ำเร็จ เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีท่ ผี่ า่ นการท�ำเหมืองแร่ มีการเปลีย่ นแปลง
ลักษณะภูมิประเทศไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เช่น มีความลาดชันสูง สภาพดินเสื่อมสภาพ
ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ลักษณะทางกายภาพเป็นหินหรือทรายล้วน บางพื้นที่มีสภาพเป็น
ดินทรายไม่มีแร่ธาตุที่จ�ำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช เนื้อดินมีปริมาณน้อยไม่สามารถดูดซับ
น�้ำได้ เป็นต้น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการฟื้นฟูพื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่ ต้องสอดคล้องกับ
รูปแบบของการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังสิ้นสุดการท�ำเหมืองแร่ที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยในกรณีที่
ได้ก�ำหนดรูปแบบของการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังสิ้นสุดการท�ำเหมืองแร่ไว้อย่างชัดเจน เช่น
พัฒนาเป็นแหล่งน�้ำของชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสวนสาธารณะ ให้ด�ำเนินการฟื้นฟูใน
พืน้ ทีส่ ว่ นอืน่ ทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ ส่วนในกรณีทไี่ ม่ได้กำ� หนดรูปแบบของการใช้ประโยชน์พนื้ ที่
ภายหลังสิ้นสุดการท�ำเหมืองแร่ไว้ ให้ด�ำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท�ำเหมืองแร่ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อนการท�ำเหมืองแร่ เพื่อให้สภาพพื้นที่ภายหลังการฟื้นฟูมีคุณค่า
คล้ายคลึงกับก่อนที่จะมีการท�ำเหมืองแร่ โดยสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
ปรับปรุงลักษณะภูมิทัศน์ของพื้นที่ท�ำเหมือง และพื้นที่รองรับกิจกรรมให้มีความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติโดยรอบ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้
ยังต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมเป็นประเด็นส�ำคัญ รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่
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จากการท�ำเหมืองแร่เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ตลอดจนก่อให้เกิด
ผลผลิตจากแผ่นดินหลังการท�ำเหมืองแร่ ก่อให้เกิดรายได้แก่เจ้าของพื้นที่และรัฐโดยรวมด้วย
โดยในการจัดท�ำแผนการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์พื้นที่หลังการท�ำเหมืองแร่ ต้องมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) ให้นำ� เสนอเป้าหมายของการพัฒนาพืน้ ทีเ่ หมืองภายหลังการท�ำเหมืองแร่ให้ชดั เจน
พร้อมทั้งเสนอแผนการฟื้นฟูให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว
(2) ให้น�ำเสนอภาพหน้าเหมืองสุดท้ายของการท�ำเหมืองแร่ของโครงการ (Final
Bench) และน�ำเสนอแผนการฟื้นฟูให้สอดคล้องกับหน้าเหมืองสุดท้ายของการท�ำเหมืองแร่
(3) แผนการฟืน้ ฟูพนื้ ทีจ่ ากการท�ำเหมืองแร่ตอ้ งก�ำหนดระยะเวลาการฟืน้ ฟูให้แล้วเสร็จ
ก่อนประทานบัตรสิ้นอายุ
(4) กรณีโครงการมีการท�ำเหมืองแร่ร่วมแผนผังโครงการท�ำเหมืองแร่ หรือท�ำเหมือง
ร่วมกันบริเวณรอยต่อของค�ำขอประทานบัตรต้องเสนอแผนการฟื้นฟูในภาพรวมและบริเวณ
รอยต่อของค�ำขอประทานบัตรด้วย
(5) ชนิดของพันธุ์ไม้ที่จะใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่ควรเป็นพันธุ์ไม้
ท้องถิ่นหรือต้นไม้ประจ�ำจังหวัด ซึ่งจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่และมีอัตราการอยู่รอดสูง
(6) รายละเอียดแผนการฟืน้ ฟูพน้ื ทีจ่ ากการท�ำเหมืองแร่ตอ้ งระบุพนื้ ทีใ่ นการฟืน้ ฟูแต่ละ
ช่วงเวลาอย่างชัดเจน พร้อมงบประมาณ ทัง้ นี้ ให้นำ� เสนอตารางสรุปผลการด�ำเนินการฟืน้ ฟูพนื้ ที่
จากการท�ำเหมืองแร่และค่าใช้จา่ ยในแต่ละช่วงเวลา น�ำเสนอแผนผังหน้าเหมืองแสดงการฟืน้ ฟูใน
แต่ละช่วงเวลาให้มีรายละเอียดชัดเจน รวมทั้งรูปแบบการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น
(7) ให้มแี ผนด้านความปลอดภัยภายหลังสิน้ สุดการท�ำเหมืองแร่ เช่น จัดท�ำแนวคันดิน
ล้อมรอบพร้อมปลูกต้นไม้ตามแนวคันดินเพื่อป้องกันการตกลงไปในพื้นที่ขุมเหมือง หรือบ่อดัก
ตะกอน ติดตั้งป้ายเตือนกรณีคุณภาพน�ำ้ ในขุมเหมืองไม่มีความปลอดภัยในการน�ำมาใช้อุปโภคบริโภค เป็นต้น
โดยในการน�ำเสนอแผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่ ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน
เกี่ยวกับแผนการด�ำเนินงาน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาในการด�ำเนินการด้วย ทั้งนี้
กรณีที่มีการท�ำเหมืองร่วมแผนผังโครงการท�ำเหมืองแร่ระหว่างค�ำขอประทานบัตรกับประทาน
บัตรทีอ่ ยูใ่ นช่วงของการต่ออายุประทานบัตร ต้องเสนอแผนการฟืน้ ฟูในภาพรวมของทัง้ โครงการ
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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และแผนการฟืน้ ฟูแบบแยกรายโครงการ พร้อมทัง้ ท�ำตารางสรุปรายละเอียดของแผนการด�ำเนิน
งาน พื้นที่ ระยะเวลา และงบประมาณด้วย

7.5 การทบทวนและการปรับปรุงแผนการปิดเหมืองและการฟืน้ ฟูพนื้ ทีจ่ ากการท�ำ
เหมืองแร่
แผนการปิดเหมืองและการฟืน้ ฟูพนื้ ทีจ่ ากการท�ำเหมืองแร่เป็นการวางแผนล่วงหน้าตัง้ แต่
ช่วงเริ่มต้นของการท�ำเหมือง ครอบคลุมไปตลอดทุกช่วงเวลาจนสิ้นสุดศักยภาพของแหล่งแร่
เพื่อน�ำพื้นที่ภายหลังสิ้นสุดการท�ำเหมืองแร่มาปรับปรุงหรือฟื้นฟูสภาพและน�ำไปใช้ประโยชน์
แผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่จึงเป็นการวางแผนในระยะยาว
ซึง่ อาจยาวนานกว่า 30 ปี ในกรณีทแี่ หล่งแร่นนั้ มีความอุดมสมบูรณ์สงู และมีการขอประทานบัตร
มากกว่า 1 ครั้งในพื้นที่เดิมเพื่อให้สามารถท�ำเหมืองได้จนหมดศักยภาพของแหล่งแร่
ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการ
ท�ำเหมืองแร่อยู่เสมอเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขในแต่ช่วงเวลา โดยช่วง
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการทบทวนและปรับปรุงแผนการปิดเหมืองและการฟืน้ ฟูพนื้ ทีจ่ าก
การท�ำเหมืองแร่ คือ อย่างน้อยในระยะเวลา 10 ปี หรือเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงแผนผังโครงการท�ำ
เหมืองแร่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อแผนการปิดเหมืองและ
การฟืน้ ฟูพนื้ ทีจ่ ากการท�ำเหมืองแร่เดิม โดยให้จดั ส่งรายละเอียดของการทบทวนและการปรับปรุง
แผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการท�ำเหมืองแร่ดังกล่าว ให้หน่วยงานอนุญาตเป็น
ผู้พิจารณาต่อไป

ที่มา : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายประสาน ยุวานนท์
ค�ำขอประทานบัตรที่ 1/2561 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต�ำบลหนองน�้ำแดง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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ภาคผนวก

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการท�ำเหมืองแร่
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอน
พิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม 2562) ในเอกสารท้ายประกาศ 3 และ 5 ได้ก�ำหนดให้ประเภท
โครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการต้องจัดท�ำรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น ในเอกสาร
ท้ายประกาศ 4 และ 6 ได้ก�ำหนดให้ประเภทโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการต้องจัดท�ำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการท�ำเหมืองแร่
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ที่ต้องจัดท�ำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
1.1 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (เอกสารท้ายประกาศ 3 และ 5)
ล�ำดับ
1.

ประเภทโครงการ กิจการ หรือ
การด�ำเนินการ
การท�ำเหมืองแร่อื่น ๆ นอกเหนือจากประเภท
ที่ ก� ำ หนดให้ ต ้ อ งจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามเอกสารท้ายประกาศ 4
แต่ไม่รวมถึงการท�ำเหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
(1) เหมืองแร่ทรายแก้วหรือทรายซิลิกา
(2) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
(3) เหมืองแร่ดินเหนียว
(4) เหมืองแร่ดินมาร์ล
(5) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์
(6) เหมืองแร่ดินทนไฟ
(7) เหมืองแร่ดินเบา

ขนาด

ขั้นตอนเสนอรายงาน

ทุกขนาด

ขั้นขอประทานบัตร
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1.2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เอกสารท้ายประกาศ 4 และ 6)
ล�ำดับ
1.

33.

ประเภทโครงการ กิจการ หรือ
การด�ำเนินการ
การท�ำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
1.1 เหมืองแร่ ดังต่อไปนี้
1.1.1 เหมืองแร่ถ่านหิน
1.1.2 เหมืองแร่โพแทช
1.1.3 เหมืองแร่เกลือหิน
1.1.4 เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
1.1.5 เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
1.2 เหมืองแร่ใต้ดิน
1.3 เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด
1.4 เหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
1.4.1 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำชั้น 1 ตามมติคณะ
รัฐมนตรี
1.4.2 ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
1.4.3 พื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญระหว่างประเทศ
1.4.4 พื้นที่อยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ แหล่งมรดกโลกทีข่ นึ้ บัญชี
แหล่งมรดกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง
2 กิโลเมตร
โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำชั้น 1

ขนาด

ขั้นตอนเสนอรายงาน

ทุกขนาด

ขั้นขอประทานบัตร

ทุกขนาด

ในขั้นขออนุมัติ หรือ
ในขั้นขออนุญาต
โครงการ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก�ำหนดโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดังกล่าว ได้ก�ำหนดไว้ในข้อ 4 ว่า
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“ข้อ 4 โครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต แต่มีขนาด
ไม่ถึงตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 3 หากมีการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการ
ดังกล่าวในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ผู้ด�ำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท�ำรายงาน
ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย
ในกรณีที่โครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการใดมีการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ�ำนาจอนุญาตได้
น�ำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวไปก�ำหนดเป็นเงื่อนไข
ในการสัง่ อนุญาตหรือต่อใบอนุญาตตามกฎหมายในเรือ่ งนัน้ การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดอย่างใด ๆ
หรือการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการให้แตกต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้ใน
รายงาน ผู้ด�ำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท�ำข้อมูล หรือรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด หรือจัดท�ำเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมฉบับใหม่ ทัง้ นี้ ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำหนดไว้ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการนั้น ๆ”
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอน
พิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม 2562) ในเอกสารท้ายประกาศ 1 และ 2 ได้ก�ำหนดให้โครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โดยโครงการ กิจการ หรือการ
ด�ำเนินการท�ำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ที่ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามประกาศฯ มีดังนี้

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอม โครงการเหมืองแร
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ล�ำดับ

2

ประเภทโครงการ กิจการ
หรือ การด�ำเนินการ

ขนาด

ขั้นตอนเสนอรายงาน

การท�ำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วย
แร่ ดังต่อไปนี้
2.1 เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบ
ให้โครงสร้างมีการยุบตัวภายหลังการท�ำ
เหมือง โดยไม่มีค�้ำยันและไม่มีการใส่คืน
วัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว
2.2 เหมืองแร่ตะกั่ว เหมืองแร่สังกะสี
หรื อ เหมื อ งแร่ โ ลหะอื่ น ที่ ใ ช้ ไ ซยาไนต์
หรื อ ปรอท หรื อ ตะกั่ ว ไนเตรต ใน
กระบวนการผลิต หรือเหมืองแร่โลหะ
อื่นที่มีอาร์เซโนไพไรต์(arsenopyrite)
เป็นแร่ประกอบ(associated mineral)
2.3 เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการ
ล�ำเลียงถ่านหิน ออกนอกพื้นที่โครงการ
ด้วยรถยนต์
2.4 เหมืองแร่ในทะเล

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง ก�ำหนดประเภทและขนาด
โครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) และกลไกการด�ำเนินงานด้าน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่าง ๆ ก�ำหนดไว้เฉพาะ โครงการส�ำรวจแร่
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และโครงการท�ำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เฉพาะกรณีการขอต่อ
อายุประทานบัตร ต้องจัดท�ำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental
Examination)
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แนวทำงกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรเหมืองแร่
ที่ปรึกษำ
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