บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเปนมาของโครงการ

นายประสาน ยุวานนท มีพื้นที่ประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต เพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ําตาล และเพื่ออุตสาห
กรรมกอสราง จํานวน 1 แปลง ในทองที่ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา คือ ประทาน
บัตรเลขที่ 15538/13225 โดยมีอายุประทานบัตร 25 ป นับตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2525 ถึงวันที่ 20 มกราคม
2550 (ภาคผนวก ก.) พื้นที่ 257-1-35 ไร
เนื่องจากพื้นที่ประทานบัตรของนายประสาน ยุวานนท แปลงนี้ เมื่อสิ้นอายุประทานบัตรในป
พ.ศ. 2550 แลว จะยังคงมีปริมาณแรหินปูนสํารองคงเหลือที่เพียงพอสําหรับรองรับการทําเหมืองตอไปอีก 25 ป
ในอนาคต และเปนแหลงแรหินปูนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอการผลิตปูนซีเมนต ปูนขาว และหินกอสราง
ประกอบกับในระยะที่ผานมา ผูประกอบการไดลงทุนกอสรางโรงงานตางๆ ไปแลวประมาณ 500 ลานบาท และ
ยังคงมีอายุการใชงานตอไปอีกหลายสิบป ดังนั้น นายประสาน ยุวานนท จึงไดดําเนินการยื่นคําขอประทานบัตรใหม
ซ้ําในพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่ผานการทําเหมืองมาแลว เพื่อทําการผลิตแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุต
สาหกรรมปูนซีเมนต เพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ําตาล และเพื่ออุตสาห
กรรมกอสรางตอไป (ดําเนินการยื่นคําขอประทานบัตรตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เมื่อป
พ.ศ. 2545 ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข.) แตเนื่องจากในระยะที่ผานมากอนที่นายประสาน ยุวานนท จะทํา
การยื่นคําขอประทานบัตรใหม ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพ
ลุมน้ําในเขตลุมน้ํามูลและชี กําหนดใหพื้นที่คําขอประทานบัตรของนายประสาน ยุวานนท แปลงนี้เปนพื้นที่ลุม
น้ําชั้นที่ 1 เอ (กําหนดภายหลังไดรับอนุญาตประทานบัตรปจจุบันประมาณ 7 ป) ซึ่งลุมน้ําชั้นนี้มติคณะรัฐมนตรี
มีขอกําหนดไมใหมีการใชพื้นที่ในทุกกรณี ทั้งนี้ เพื่อรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารอยางแทจริง แตมีขอสังเกต
เอาไววาพื้นที่ที่ทางราชการไดใชประโยชน หรือรัฐไดอนุญาตใหประชาชนเขาใชประโยชน หรือรัฐมีขอผูก
พันกับเอกชนไวแลว ควรมีมาตรการผอนผัน ยกเวน เพื่อประโยชนเกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจ และใน
ระยะตอมาไดมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2544 กําหนดหลักเกณฑและมาตรการผอนผัน หรือ
ยกเวนการใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อประโยชนเกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจและ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยตองขออนุมัติผอนผันจากคณะรัฐมนตรีเปนแตละกรณีไป ดังนั้น นาย
ประสาน ยุวานนท จึงไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินศักยภาพการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ จาก
การดําเนินการเสนอตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี และไดรับมติจากคณะรัฐมนตรีใหมีการผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อการขอ
ประทานบัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต เพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสาห
กรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ําตาล และเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ซ้ําในพื้นที่ประทานบัตรเดิม เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2547 (ภาคผนวก ค.)
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สําหรับรายงานครั้งนี้ เปนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต เพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาห
กรรมน้ําตาล และเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ของนายประสาน ยุวานนท คําขอประทานบัตรที่ 9/2545 ที่ตําบล
หนองน้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่โครงการไดรับการเห็นชอบใหมีการผอนผันการ
ใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ แลว จากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ตอไป

1.2

การกลั่นกรองโครงการเบื้องตน

จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่คําขอประทานบัตร หรือพื้นที่โครงการทําเหมืองแรแปลงนี้ และ
สภาพพื้นที่บริเวณใกลเคียงโดยรอบ โดยพิจารณาจากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่
ทหาร ลําดับชุด L7017 ระวาง 5238 II (อําเภอปากชอง) และภาพถายทางอากาศมาตราสวน 1:20,000 ของกรม
แผนที่ทหารป พ.ศ. 2542 พบวา พื้นที่โครงการมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา โดยเปนพื้นที่สวนหนึ่งของเขาถ้ํา
งูเหลือมตั้งอยูบริเวณขอบเขาทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพเปนที่ลาดไหลเขา
เอียงเทจากทิศตะวันออกลงมาทางทิศตะวันตก ตั้งแตระดับความสูง 550-400 เมตร รทก. ปจจุบันพื้นที่โครงการ
ไดผานการทําเหมืองไปแลว ประมาณ 201 ไร โดยมีพื้นที่ผานการทําเหมืองไลลงมาตั้งแตระดับความสูง 540-400
เมตร รทก. สภาพหนาเหมืองมีลักษณะเปนขั้นบันได และพื้นราบ สวนบริเวณที่ยังไมไดเปดการทําเหมือง
ปรากฏอยูทางดานทิศเหนือพื้นที่ประมาณ 36 ไร ยังคงปกคลุมดวยปาเบญจพรรณ นอกจากนี้ยังมีแนวเวนเขต
การทําเหมืองระยะ 10 เมตร โดยรอบทางดานทิศตะวันออก ตะวันตก และทิศใต พื้นที่ประมาณ 20 ไร ที่มีการ
ปลูกตนไมเสริมในบางสวนไปบางแลว
สําหรับสภาพพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบนั้น สวนใหญจะเปนที่ราบและภูเขา โดยบริเวณที่เปนที่ราบ
มีการใชประโยชนในดานเกษตรกรรม และเปนที่ตั้งของชุมชนตางๆ เชน บานหนองน้ําแดง บานวชิรา บาน
หินกาบ และบานหนองไห เปนตน โดยมีโรงโมหินของโครงการ 2 แหง ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตติดกับ
เขตพื้นที่คําขอประทานบัตร 1 แหง และอยูหางออกไปทางดานทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร อีก 1 แหง (ติดกับ
ถนนมิตรภาพ) นอกจากนี้ยังมีโรงงานปูนซีเมนต บริษัท สามัคคีซีเมนต จํากัด ซึ่งรับหินจากโครงการไปใชใน
การผลิตปูนซีเมนต อีก 1 แหง ตั้งอยูทางดานทิศเหนือหางออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร สําหรับเสนทาง
สาธารณะที่อยูใกลเคียง ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และเสนทาง ร.พ.ช. สายบานวชิราบานเขาวง ตั้งอยูทางดานทิศเหนือและทิศตะวันตก ในระยะหางประมาณ 2 กิโลเมตร และ 0.6 กิโลเมตร ตามลําดับ
จากการตรวจสอบทะเบียนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ทะเบียนแหลงโบราณคดี และทะเบียน
แหลงโบราณสถาน ไมพบวาพื้นที่โครงการเปนแหลงที่มีความสําคัญดังกลาว และไมปรากฏวาเปนพื้นที่ที่ใชใน
การคนควาทดลองทางวิชาการปาไมแตอยางใด แตอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาเสียดอา ปาเขานกยูง และ
ปาเขาอางหิน ประเภทปาอนุรักษ และปาเศรษฐกิจ และอยูในเขตลุมน้ํามูลพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ และ 4 บี ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมีการผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้นที่ 1 เอ ไปแลว
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จากขอมูลสภาพแวดลอมเบื้องตน จะเห็นไดวาพื้นที่โครงการไมขัดตอมติคณะรัฐมนตรี หรือ
ระเบียบขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของในการขออนุญาตทําเหมืองแร แตอยางไรก็ดี ในการศึกษาและ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจะตองมีการออกสํารวจสภาพพื้นที่โครงการ และสภาพพื้นที่บริเวณใกลเคียง
โดยรอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสํารวจสภาพพื้นที่จะนํามาปรับปรุงแกไขรายงานใหมีสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงในขณะปจจุบัน ซึ่งรายละเอียดจะไดนําเสนอไวในบทตอๆ ไปของรายงานเลมนี้

1.3

วัตถุประสงคของการศึกษา

การศึกษาและการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อประกอบการขออนุญาตประทานบัตรโครงการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต เพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสากหรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ําตาล และเพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง คําขอประทานบัตรที่ 9/2545 ของนายประสาน ยุวานนท ตั้งอยูที่ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเขาขายประเภทและขนาดโครงการที่ตองมีจัดการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง
แวดลอม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2535 ที่
กําหนดใหการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแรทุกขนาด จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวด
ลอมประกอบในขั้นตอนการขออนุญาตประทานบัตร เพื่อเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็นชอบกอน แลวจึงใหหนวยงานผูมีอํานาจอนุญาตไดอนุญาตประทานบัตร
ตอไป ซึ่งในการศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้
1) เพื่อศึกษารายละเอียดการดําเนินกิจกรรมการทําเหมืองของโครงการ ที่อาจจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรอบ
2) เพื่อศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดลอม และคุณคาทางดานสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นที่โครงการ
และบริเวณใกลเคียงโดยรอบ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการทําเหมืองของโครงการ โดยมีองคประกอบ
สิ่งแวดลอมที่ทําการศึกษา ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการ
ใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต
3) เพื่อทําการวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมแตละดาน
ที่มีผลมาจากกิจกรรมการทําเหมืองของโครงการ
4) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตอทรัพยากร
สิ่งแวดลอมแตละดานจากกิจกรรมการทําเหมืองของโครงการ
5) เพื่อเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม
แตละดานจากกิจกรรมการทําเหมืองของโครงการ
6) เพื่อเสนอแนะแนวทางการฟนฟูสภาพพื้นที่ทั้งในระหวางการทําเหมือง และหลังสิ้นสุด
การทําเหมืองของโครงการ
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1.4

ขอบเขตของการศึกษา

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการครั้งนี้ จะทําการศึกษาใหครอบคลุม
ขอบเขตตามแนวทางทั่วไปในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และคําแนะนําประกอบการ
ศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการเหมืองแร
ที่จัดทําโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดพิจารณาประยุกตกับที่ตั้งพื้นที่โครงการตลอดจน
ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีอยูในปจจุบัน และที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการดําเนินการ โดยมีขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1) การศึกษารายละเอียดของโครงการ
การศึกษารายละเอียดของโครงการจะทําการศึกษาถึงรูปราง และขนาดพื้นที่โครงการ
ที่ตั้งและการคมนาคม กรรมสิทธิ์ที่ดินและชั้นคุณภาพลุมน้ํา ลักษณะธรณีวิทยาและปริมาณแรสํารอง วิธีการ
ทําเหมือง วิธีการแตงแร เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทําเหมืองและแตงแร การเก็บกองเปลือกดิน การใช
น้ําในการทําเหมือง การระบายน้ําจากการทําเหมือง การรักษาหนาเหมืองใหเกิดความปลอดภัย การทําเหมืองใน
หรือใกลทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางน้ําสาธารณะ การใชและเก็บวัตถุระเบิด การปรับสภาพพื้นที่ที่ทําเหมือง
แลว การรักษาความปลอดภัยในการทําเหมืองและสงเสริมสวัสดิภาพคนงาน และมาตรการปองกันและแกไขผล
กระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งทําการศึกษาจากแผนผังโครงการที่ผานการรับรองในขั้นตนโดยวิศวกรเหมืองแร และ
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (ภาคผนวก ง.) การศึกษารายละเอียดของโครงการก็เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดในการดําเนินการของโครงการ ตลอดจนสามารถนําไปใช
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นได
2) การศึกษาขอมูลสภาพแวดลอม
การศึกษาขอมูลสภาพแวดลอม ไดจําแนกทรัพยากรสิ่งแวดลอมออกเปน 4 กลุม ไดแก
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และ
คุณคาตอคุณภาพชีวิต ซึ่งการศึกษาในดานนี้จะทําใหทราบถึงสถานภาพในชวงที่ผานมาและปจจุบันของสิ่งแวดลอม
ที่โครงการไดดําเนินกิจกรรมอยูแลว และสามารถประเมินถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีตอทรัพยากร
สิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบในอนาคตได ซึ่งขอบเขตของการ
ศึกษามีดังนี้
(1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก
ลักษณะภูมิประเทศ จะทําการศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการและพื้นที่
ใกลเคียงจากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร และภาพถายทางอากาศ ประกอบกับการสํารวจ
ภาคสนาม ซึ่งการศึกษาจะเนนศึกษาลักษณะภูมิประเทศที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทําเหมือง ประกอบดวย ลักษณะ
การวางตัวของพื้นที่ ระดับความสูงของพื้นที่เมื่อเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง ทิศทางความลาดเท ขนาด
ความลาดเทของพื้นที่ และแนวรองระบายน้ําตามธรรมชาติที่ปรากฏในบริเวณพื้นที่โครงการ เปนตน
ภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ จะทําการศึกษาถึงสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ไดแก
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณน้ําฝน เปนตน โดยศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ
ซึ่งไดจากการตรวจวัดใน
บริเวณใกลเคียง คือ สถานีตรวจวัดอากาศลําตะคอง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากในบริเวณพื้นที่
โครงการไมมีสถานีตรวจวัดอากาศ สําหรับการศึกษาดานคุณภาพอากาศ จะทําการศึกษาจากขอมูลการติดตาม
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ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากชุมชนในบริเวณใกลเคียงที่ไดมีการติดตามตรวจสอบ และตรวจวัดเพิ่มเติมในบาง
สถานีที่ยังไมมีขอมูล และที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ โดยจะทําการตรวจวัดและ
วิเคราะหปริมาณฝุนละอองรวม หรือฝุนละอองขนาดต่ํากวา 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate : TSP)
ทําการตรวจวัดติดตอกันเปนเวลา 3 วัน และตรวจวัดคาความทึบแสง (Smoke Opacity) จากโรงโมของโครงการ
ทั้งหมด จํานวน 2 โรง
เสียง ทําการศึกษาระดับเสียงจากขอมูลการติดตามตรวจสอบของกองสิ่งแวดลอม
กรมทรัพยากรธรณี และตรวจวัดระดับเสียงเพิ่มเติมในบางจุดที่ยังไมมีขอมูล และเปนจุดที่คาดวาจะไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการในระยะตอไป โดยทําการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.)
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โดยใชเครื่องมือวัดเสียงชนิด Sound Level Meter ทําการตรวจวัดติดตอกันเปน
เวลา 3 วัน
แรงสั่นสะเทือน ทําการศึกษาแรงสั่นสะเทือนจากขอมูลการติดตามตรวจสอบของ
กองสิ่งแวดลอมและกองการเหมืองแร กรมทรัพยากรธรณี และตรวจวัดเพิ่มเติมในบางจุดที่ยังไมมีขอมูลและ
คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการในระยะตอไป โดยตรวจวัดขณะทําการระเบิด
อุทกวิทยา จะศึกษาลักษณะทางกายภาพของแหลงน้ําผิวดินในบริเวณพื้นที่โครงการ
และใกลเคียง ซึ่งไดแก ทางน้ําสาขาคลองลําตะคอง และอางเก็บน้ําซับหวาย ตลอดจนศึกษาถึงลักษณะทาง
กายภาพของแหลงน้ําใตดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงน้ําใชของชุมชน
คุณภาพน้ํา ทําการศึกษา โดยการเก็บตัวอยางน้ํามาทําการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ทั้งทางดานกายภาพและเคมี โดยดัชนีที่ทําการวิเคราะห ไดแก คาความเปนกรด-ดาง ตะกอนแขวนลอย ตะกอน
ละลาย ตะกอนรวม คาความกระดาง คาความขุน ปริมาณเหล็กรวม ออกซิเจนละลายน้ํา บีโอดี โคลิฟอรม
แบคทีเรีย และฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ปฐพีวิทยา จะศึกษาลักษณะทางดานกายภาพและเคมีของดินในบริเวณพื้นที่โครงการ
ซึ่งไดจากการเก็บตัวอยางจากการสํารวจภาคสนาม ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสม และความอุดมสมบูรณ
ของดิน เพื่อประโยชนในดานการฟนฟูสภาพพื้นที่ทําเหมือง
(2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
นิเวศวิทยาบนบก จะทําการศึกษาถึงทรัพยากรปาไมและสัตวปาบริเวณพื้นที่โครงการ
โดยทรัพยากรปาไมจะศึกษาชนิดของปา ชนิดไมเดน ความหนาแนน และปริมาตรของไมใหญ ความหนาแนน
ของลูกไมและกลาไม รวมทั้งมูลคาไมที่จะตองตัดฟนออกจากการดําเนินโครงการ สําหรับทรัพยากรสัตวปา
ทําการศึกษาประเภทของสัตวปาตามพระราชบัญญัติสงวน และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 โดยจะแบงสัตวปา
ออกเปน 4 กลุม คือ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก โดยจะเนนศึกษา
ภายในบริเวณพื้นที่โครงการเปนหลัก
นิเวศวิทยาทางน้ํา จะศึกษาชนิด และปริมาณของสัตวน้ํา พืชน้ําตามแหลงน้ําตางๆ
ที่อยูในบริเวณใกลเคียง โดยวิธีการสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณราษฎร
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(3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
การใชประโยชนที่ดิน จะศึกษารูปแบบและสภาพการใชประโยชนที่ดินในบริเวณ
ใกลเคียงพื้นที่โครงการ โดยการแปลขอมูลแผนที่มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ภาพถายทาง
อากาศ และการสํารวจภาคสนามประกอบ
การเกษตรกรรม จะศึกษาถึงสภาพการประกอบการทางดานกสิกรรมและปศุสัตว
บริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ โดยจะพิจารณาถึงพื้นที่เพาะปลูก ชนิดของพืชที่ทําการเพาะปลูกกันประจําใน
แตละป รูปแบบการเลี้ยงสัตว และชนิดของสัตวเลี้ยง เปนตน
การคมนาคม จะศึกษาระบบการคมนาคม และเสนทางคมนาคมที่ใชเดินทางเขาสู
บริเวณพื้นที่โครงการ และเสนทางที่เกี่ยวของกับการขนสงแร โดยจะเนนใหเห็นถึงระยะทาง สภาพการจราจร/
ปริมาณการจราจร และสภาพเสนทาง เปนตน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ จะศึกษาระบบสาธารณูปโภคตางๆ ที่มีในบริเวณ
พื้นที่โครงการและบริเวณชุมชนใกลเคียง เชน ไฟฟา น้ําประปา และระบบการสื่อสารตางๆ
(4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม จะศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชนบริเวณใกลเคียง ซึ่งไดแก
บานหนองน้ําแดง บานวชิรา บานหินกาบ และบานหนองไห ในดานโครงสรางประชากร การตั้งถิ่นฐาน สถาบัน
ในชุนชน การศึกษาและศาสนา สวนสภาพทางเศรษฐกิจจะศึกษาถึงลักษณะการประกอบอาชีพ รายได รายจาย
และพื้นที่ทํากินของราษฎรในปจจุบัน ตลอดจนทัศนคติของราษฎรที่มีตอโครงการ
การสาธารณสุข จะศึกษาถึงสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชนบริเวณใกลเคียง
โครงการ ซึ่งจะเกี่ยวกับการเจ็บไขไดปวย และระบบสาธารณสุขมูลฐานตางๆ เชน แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค การกําจัดขยะและการใชสวม นอกจากนี้จะไดกลาวถึงการบริการทางสาธารณสุขที่ราษฎรไดรับอีกดวย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะเปนการศึกษาที่ตอเนื่องมาจากการศึกษาดาน
สาธารณสุข แตจะเนนถึงโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพเปนหลัก การเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน อัตราการ
เจ็บปวยหรือตาย และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวย หรือตาย เหลานั้น เปนตน
ประวัติศาสตรและสุนทรียภาพ
- ประวัติศาสตร จะศึกษาถึงแหลงโบราณสถาน และโบราณคดีบริเวณพื้นที่
โครงการ และใกลเคียง
- สุนทรียภาพ จะศึกษาถึงแหลงทองเที่ยว และแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษของ
ทองถิ่นบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ
3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เนื่องจากการทําเหมืองแรตามโครงการนี้ เปนลักษณะของการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทที่รักษาใหคงอยูไวไมได (Nonmaintainable Resources) และเปนทรัพยากรที่นํามาใชใหมไมได
(Nonreusable Resources) กลาวคือ เปนการนําเอาแรออกมาใชโดยไมสามารถสรางหรือทดแทนขึ้นมาใหมได
ดังนั้น ในการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบจึงจะไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาเพื่อใหครอบคลุมถึงรายละเอียด
ที่สามารถประเมินออกมาไดวาถามีการทําเหมืองแลวจะตองกอใหเกิดผลประโยชนมากกวาผลเสีย ผลประโยชน
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ที่เกิดขึ้นนี้จะตองเปนผลประโยชนโดยสวนรวมมิใชแตเจาของโครงการเทานั้น และผลเสียที่เกิดขึ้นจะตองนอย
ที่สุด
4) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
สําหรับการเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม จะทําการพิจารณาจากมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ทาง
โครงการไดปฏิบัติอยูในปจจุบันวาครอบคลุมในทุกประเด็นแลวหรือยัง และมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหนตอ
การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งถาหากมาตรการใดยังไมครอบคลุมหรือยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในแตละดานอยูก็จะไดเสนอมาตรการเพิ่มเติม ใหครอบคลุมและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
5) แผนการปรับปรุงสภาพพื้นที่ผานการทําเหมือง
การนําเสนอแผนการปรับปรุงพื้นที่ผานการทําเหมือง จะพิจารณาใหสอดคลองกับแผน
การทําเหมืองในแตละชวงของโครงการที่มีการออกแบบไว โดยบริเวณใดที่ไมมีการเปดดําเนินการทําเหมืองอีก
แลว ก็จะเสนอใหโครงการรีบดําเนินการฟนฟูสภาพพื้นที่สวนนั้นโดยทันที ดวยการนําเปลือกดินมาปดทับแลว
ปลูกพืชคลุมดินหรือไมยืนตนทดแทนสภาพปาที่สูญเสียไปในชวงระหวางการทําเหมืองตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่ นอกจากนี้จะไดนําเสนอถึงแผนการปรับปรุงฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ทางโครงการไดดําเนินการมาแลว
ในอดีต รวมไวในขอบเขตการศึกษาดานนี้ดวย

1.5

ขั้นตอนการศึกษา

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการนี้ ไดแบงขั้นตอนการศึกษาออกเปน ดังนี้
1) การเก็บขอมูล เริ่มดวยการศึกษารายละเอียดลักษณะของโครงการ เปาหมายและขอบ
ขายของโครงการ โดยจะยึดตามแนวทางของแผนผังโครงการที่ไดจัดเตรียมไว (ดังภาคผนวก ง.) นอกจากนี้ยัง
ทําการศึกษาในรายละเอียดของแตละองคประกอบของสิ่งแวดลอมในปจจุบัน กลาวคือ ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต
โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ของโครงการ และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และการเก็บขอมูลในภาคสนาม
2) การสํารวจภาคสนาม ในการจัดทํารายงานฯ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองออกทําการ
สํารวจภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูลจริงในสภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเคียง เชน การสัมภาษณ
ราษฎรโดยการใชแบบสอบถาม การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน การเก็บตัวอยางดิน
การเก็บตัวอยางน้ํา ตลอดจนการศึกษาในเรื่องปาไมและสัตวปา เปนตน
3) การวิเคราะหขอมูลและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ขั้นตอนนี้เปนการนําเอาขอมูล
ที่ไดจากขอ 1) และขอ 2) ขางตนมารวมเขาดวยกัน เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพมาตรการลดผลกระทบในระยะ
ที่ผานมา และประเมินผลกระทบที่มีตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมแตละดานตอไปในอนาคต
4) การจัดทําขอเสนอแนะ เปนการเสนอแผนงานในการดําเนินการของโครงการ เพื่อลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการทําเหมืองของโครงการตอไปในอนาคต
ตลอดจน
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เสนอแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเด็นที่สําคัญ และแนวทางการฟนฟูสภาพ
พื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขางเคียงนอยที่สุด

1.6

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1) ทราบถึงสถานภาพปจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดลอม บริเวณพื้นที่โครงการ และใกลเคียง
โดยรอบที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของโครงการ
2) สามารถประเมินประสิทธิภาพมาตรการลดผลกระทบของโครงการในระยะที่ผานมา และ
สามารถประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมแตละดาน จากการดําเนินการของโครงการ
ตอไปในอนาคต
3) แนวทางในการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการ และแนวทางในการฟนฟูสภาพพื้นที่
ทั้งในระหวางการดําเนินการ และภายหลังสิ้นสุดการดําเนินการทําเหมืองของโครงการ
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