ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑในการจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพของประชาชน สําหรับการทําเหมืองแรทองคํา และการประกอบโลหกรรมแรทองคํา
ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา
เพื่อประโยชนในการควบคุมการทําเหมืองแรทองคํา และการประกอบโลหกรรมแรทองคํา
อาศัยอํานาจตามความในขอ 3.4 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแรทองคํา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จึงออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑในการจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน สําหรับการทําเหมืองแรทองคํา
และการประกอบโลหกรรมแรทองคํา ตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทรัพยากรแร
ทองคํา”
หมวดที่ ๑
การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน สําหรับการทําเหมืองแรทองคํา
ขอ ๒ การทํ า เหมื อ งแร ท องคํ า ต อ งจั ด ทํ า ข อ มู ล พื้ น ฐานด า นธรณี วิ ท ยา ข อ มู ล พื้ น ฐาน
ดานสิ่งแวดลอมเรื่องดิน ตะกอนดิน น้ําผิวดิน น้ําใตดิน คุณภาพอากาศ เสียง และขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพ
ของประชาชน
ขอ ๓ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานธรณีวิทยา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) การจัดทําขอมูลธรณีวิทยาทั่วไป โดยตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดหิน ชั้นหิน
อายุหิน ลําดับชั้นหิน และธรณีวิทยาโครงสราง พรอมแผนที่ธรณีวิทยาทั่วไป มาตราสวน 1: 50,000 หรือ
ละเอียดกวา
(๒) การจัดทําขอมูลธรณีวิทยาแหลงแร โดยตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดแร (Type of
Mineral) ชนิดของแหลงแร (Type of Deposit) การกําเนิดแร (Genesis) ความสัมพันธกับลักษณะธรณีวิทยาหรือ
ธรณีวิทยาโครงสราง รูปรางของแหลงแร (Shape of Body) ขอบเขตและขนาดการแผกระจายของแหลงแร
ความกวาง ความยาว ความหนา และความลึกของสายแรหรือชั้นที่ใหแร มุมเทและแนวระดับ (Dip and Strike)
ของสายแรหรือชั้นที่ใหแร ธรณีวิทยาโครงสราง (Structural Geology) เชน ระนาบชั้นหิน (Bedding)
แนวรอยเลื่อน (Fault) ชั้นหินคดโคง (Fold) รอยแยกและกลุมของรอยแยก (Joint Set) รอยแตก (Fracture)
พรอมแผนที่แสดงลักษณะธรณีวิทยาแหลงแร มาตราสวน 1: ๔,000 หรือละเอียดกวา
(3) การจัดทํา ...

-2(๓) การจัดทําขอมูลคุณภาพและคุณสมบัติของแร ตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของ
แรในแหลงแร ชนิดของแรที่จะทําเหมือง และการเกิดรวมกันของแรพลอยไดชนิดอื่น คุณภาพ หรือคุณสมบัติ
ทางเคมีและทางฟสิกสของแร ความสมบูรณ หรือเกรดของแร
(๔) การจัดทําขอมูลแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของแร เพื่อบงชี้โอกาสใน
การปนเปอนของโลหะหนักหรือสารอันตรายจากการทําเหมือง โดยมีจํานวนตัวอยางแร ไมนอยกวา 10 ตัวอยาง
ขอ ๔ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมเรื่องดิน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) การเก็บตัวอยางดินใหครอบคลุมชนิดของการจําแนกชุดดิน จํานวนไมนอยกวา
10 ตัว อยาง ที่ระดับความลึก 30-45 เซนติเมตร โดยแบงเปนภายในพื้นที่โครงการไมนอยกวา 5 ตัวอยาง
และภายนอกโครงการอีกไมนอยกวา 5 ตัวอยาง
(๒) การตรวจวิเคราะห ตัวอยางดินตามรายละเอียดในขอ (๑) พรอมทั้งจัดทําขอมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห ดังนี้
ก. สภาพความเปนกรดเปนดางของดิน (Soil pH)
ข. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน ๓ ชนิด ไดแก สารหนู (Arsenic) แคดเมียม
และสารประกอบแคดเมียม (Cadmium and compounds) และตะกั่ว (Lead)
ค. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน ๕ ชนิด ไดแก แมงกานีสและสารประกอบ
แมงกานีส (Manganese and compounds) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Hexavalent Chromium) ปรอท
และสารประกอบปรอท (Mercury and compounds) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ําได (Nickel, soluble
salts) และซีลีเนียม (Selenium)
ง. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) จํานวน 9 ชนิด ไดแก อะทราซีน
(Atrazine) คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดีลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร (Heptachlor)
เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด (Heptachlor Epoxide) ลินเดน (Lindane) และเพนตะคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)
จ. สารอันตรายอื่นๆ จํานวน 4 ชนิด ไดแก เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)
ไซยาไนดและสารประกอบไซยาไนด (Cyanide and compounds) พีซีบี (PCBs) และไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride)
ฉ. ความสมบูร ณของดิน จํานวน 5 รายการ ไดแก ปริมาณอิน ทรีย วัต ถุในดิน
(Soil Organic Matter) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available Phosphorus) ปริมาณโพแทสเซียม
ที่เปนประโยชน (Available Potassium) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity)
และความอิ่มตัวของสารที่เปนดาง (Base Saturation)
ขอ ๕ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมเรื่องตะกอนดิน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) การสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและตําแหนงของแหลงน้ําผิวดิน
ที่อยูภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี ๕๐๐ เมตร ซึ่งมีแนวโนมกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เรื่องตะกอนดิน ทั้งจากแหลงน้ํานิ่งและแหลงน้ําไหล
(๒) การเก็บตัวอยางตะกอนดิน ตามรายละเอียดในขอ (๑) โดยมีจํานวนไมนอยกวา
1 ตัวอยางตอ 1 แหลงน้ํานิ่ง และจํานวนไมนอยกวา 3 ตัวอยางตอ 1 แหลงน้ําไหล ครอบคลุมพื้นที่ตนน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งสามารถใชเปนตัวแทนของตะกอนดินได

(3) การตรวจ ...

-3(๓) การตรวจวิเคราะหตัวอยางตะกอนดินตามรายละเอียดในขอ (๒) พรอมทั้งจัดทํา
ขอมูลแสดงผลการตรวจวิเคราะห ดังนี้
ก. สภาพความเปนกรดเปนดางของตะกอนดิน (Sediment pH)
ข. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน ๓ ชนิด ไดแก สารหนู (Arsenic) แคดเมียม
(Cadmium) และตะกั่ว (Lead)
ค. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน ๕ ชนิด ไดแก โครเมียม (Chromium)
ทองแดง (Copper) ปรอท (Total Mercury) นิกเกิล (Nickel) และสังกะสี (Zinc)
ง. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) และสารอันตรายอื่นๆ จํานวน
13 ชนิด ไดแก พีเอเอชทั้งหมด (total PAHs) พีซีบีทั้งหมด (total PCBs) คลอเดน (Chlordane) ดิลดริน (Dieldrin)
สารดีดีทีทั้งหมด (total DDTs) เอ็นดริน (Endrin) เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด (Heptachlor Epoxide) ลินเดน
(Lindane) ท็อกซาฟน (Toxaphene) อะซินฟอส เอธิล (Azinphos-ethyl) อะซินฟอส เมธิล (Azinphos-methyl)
มาลาไธออน (Malathion) และอะทราซีน (Atrazine)
ขอ ๖ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมเรื่องน้ําผิวดิน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) การสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและตําแหนงที่ตั้งแหลงน้ําผิวดิน
ที่อยูภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี ๑ กิโลเมตร ซึ่งมีแนวโนมกอใหเกิดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมเรื่องน้ําผิวดิน ทั้งจากแหลงน้ํานิ่งและแหลงน้ําไหล
(๒) การเก็บตัวอยางน้ําผิวดินตามรายละเอียดในขอ (๑) โดยมีจํานวนไมนอยกวา 1 ตัวอยาง
ตอ 1 แหลงน้ํานิง่ และจํานวนไมนอยกวา 3 ตัวอยางตอ 1 แหลงน้ําไหล ครอบคลุมพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ซึ่งสามารถใชเปนตัวแทนของน้ําผิวดินได
(๓) การตรวจวิเคราะห ตัวอยางน้ําผิวดิน ตามรายละเอียดในขอ (๒) พรอมทั้งจัดทํา
ขอมูลแสดงผลการตรวจวิเคราะห ดังนี้
ก. ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของน้ํา จํานวน ๑๐ รายการ ไดแก
อุณหภูมิ (temperature) สี (color) สภาพความเปนกรดและดาง (pH) ความขุน (turbidity) การนําไฟฟา
(electrical conductivity) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solids) คาความกระดาง (Total Hardness) ปริมาณออกซิเจนที่ใชในการยอยสลายสารอินทรีย
ในเวลา 5 วัน โดยแบคทีเรียที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (BOD) และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO)
ข. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน ๔ ชนิด ไดแก สารหนู (Arsenic) แคดเมียม
(Cadmium) ตะกัว่ (Lead) และแมงกานีส (Manganese)
ค. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน ๕ ชนิด ไดแก โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท
(Chromium Hexavalent) ทองแดง (Copper) ปรอททั้งหมด (Total Mercury) นิกเกิล (Nickel) และสังกะสี (Zinc)
ง. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) และสารอันตรายอื่นๆ จํานวน
๙ ชนิด ไดแก สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) ดีดีที
(DDT) บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) ดีลดริน (Dieldrin) อัลดริน (Aldrin) เฮปตาคลอรและเฮปตาคลอร
อีพ็อกไซด (Heptachlor and Heptachlorepoxide) เอนดริน (Endrin) ฟนอล (Phenols) และไซยาไนด
(Cyanide)
จ. คุณสมบัติอื่น ๆ ของน้ําเพิ่มเติม ๖ รายการ ไดแก เหล็ก (Iron) โบรมีน (Bromine)
โบรอน (Boron) ความเค็มของน้ํา (Salinity) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria)
ขอ 7 การจัด ...

-4ขอ ๗ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมเรื่องน้ําใตดิน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) การสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและตําแหนงที่ตั้ง ของบอน้ํา
ใตดินหรือบอน้ําบาดาลที่อยูภายในพื้นทีโ่ ครงการและภายนอกโครงการ ในรัศมี ๓ กิโลเมตร
(๒) การเก็บตัวอยางน้ําจากบอน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาลตามรายละเอียดในขอ (๑)
โดยแบงเปน ๓ กรณี ดังนี้
ก. การเก็บตัวอยางน้ําจากบอน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาลที่มีอยูแลวจากชั้นหินอุมน้ํา
เปดหรือชั้นหินอุมน้ําแบบไรแรงดัน (Unconfined Aquifer) ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี ๑
กิโลเมตร
ข. การเก็บตัวอยางน้ําจากบอน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาลที่มีอยูแลวจากชั้นหินอุมน้ํา
ปดหรือชั้นหินอุมน้ําแบบมีแรงดัน (Confined Aquifer) ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี
๓ กิโลเมตร
ค. กรณี ที่ ไ ม มี บ อ น้ํ า ใต ดิ น หรื อ บ อ น้ํ า บาดาลเดิ ม อยู ให เ ก็ บ ตั ว อย า งน้ํ า จาก
บอสังเกตการณ หรือบอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน ภายหลังจากที่ไดรับประทานบัตรแลว
(๓) การตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําใตดิน ตามรายละเอียดในขอ (๒) พรอมทั้งจัดทํา
ขอมูลแสดงผลการตรวจวิเคราะห ดังนี้
ก. ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของน้ํา จํานวน ๗ รายการ ไดแก
อุณหภูมิ (temperature) สี (color) ความขุน (turbidity) สภาพความเปนกรดและดาง (pH) การนําไฟฟา
(electrical conductivity) ความกระดาง (hardness) และความเค็ม (salinity)
ข. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน 10 ชนิด ไดแก สารหนู (Arsenic)
แคดเมียม (Cadmium) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Hexavalent chromium) ทองแดง (Copper) ตะกั่ว
(Lead) ปรอท (Mercury) แมงกานีส (Manganese) นิกเกิล (Nickel) ซีลีเนียม (Selenium) และสังกะสี
(Zinc)
ค. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) จํานวน 9 ชนิด ไดแก อะทราซีน
(Atrazine) คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร (Heptachlor)
เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด (Heptachlor Epoxide) ลินเดน (Lindane) และเพนตะคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)
ง. สารอันตรายอื่นๆ จํานวน 4 ชนิด ไดแก เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)
ไซยาไนด (Cyanide) พีซีบี (PCBs) และไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride)
ดังตอไปนี้

ขอ ๘ การจัด ทําขอมูล พื้นฐานดานสิ่งแวดลอมเรื่องคุณภาพอากาศ

โดยมีร ายละเอีย ด

(๑) การจั ดทํ าข อมู ลพื้ นฐานเกี่ ยวกั บ สภาพภู มิ อากาศ และป จจั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ
คุณภาพอากาศ เชน อุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางและความเร็วของกระแสลม ครอบคลุมทุกฤดูกาล
(๒) การกําหนดจุดวัดคุณภาพอากาศ อยางนอย ๒ จุด พรอมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น
ทิศทางและความเร็วของกระแสลมในชวงเวลาที่ตรวจวัด และจัดทําขอมูลแสดงผลการตรวจวิเคราะห ดังนี้
ก. ฝุนละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)
ข. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ค. การวิเคราะหขนาด รูปราง และองคประกอบทางเคมีของฝุนละออง (Particulate Matter)
ขอ ๙ การจัดทํา...

-5ขอ ๙ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมเรื่องเสียง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดจุดตรวจวัดระดับเสียงพื้น ฐาน และระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน
อยางนอย ๒ จุด โดยใหเลือกตําแหนงบริเวณขอบพื้นที่ประทานบัตรที่อยูใกลบานเรือนของประชาชนที่อยู
ใกลที่สุด 1 จุด และบริเวณตําแหนงของบานเรือนหรือชุมชนที่อยูใกลที่สุดอีกไมนอยกวา ๑ จุด
(๒) การตรวจวั ด เสี ย งตามรายละเอี ย ดในข อ (๑) พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า ข อ มู ล แสดงผล
การตรวจวิเคราะห ดังนี้
ก. ระดับเสียงพื้นฐานในสิ่งแวดลอมในขณะที่ยังไมมีกิจกรรมการทําเหมือง การแตงแร
และการประกอบโลหกรรม เปนระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 (Percentile Level 90, LA90) โดยใหตรวจวัด
เปนเวลาไมนอยกวา 5 นาที ขณะไมมีเสียงจากแหลงกําเนิดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถใชเปนตัวแทน
ของระดับเสียงพื้นฐานได
ข. วัดระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน เปนระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A-Weighted
Sound Pressure Level, LAeq) โดยใหตรวจวัดเสียงขณะไมมกี ารรบกวน ในวัน เวลา และตําแหนงที่คาดวาจะ
ไดรับการรบกวนภายหลังมีกิจกรรมการทําเหมือง
ขอ ๑๐ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพของประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) การรวบรวมและศึกษาวิเคราะหขอมูลการเฝาระวังเชิงรับดานสุขภาพของประชาชน
(Passive Surveillance) ในพื้นที่ โดยใชข อมูลการรายงานของโรงพยาบาลส งเสริ มสุขภาพตํ าบล กระทรวง
สาธารณสุข หรือหนวยงานอื่น ดังนี้
ก. ขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยใชขอมูลการจําแนกตาม
กลุมสาเหตุโรค ตามระบบฐานขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข เชน รายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ ๒๑ กลุมโรค
(แบบ รง.๕๐๔) หรือบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไขครั้งที่ 10 (International Classification of
Diseases and Related Health Problem 10th Revision: ICD-10) เปนตน
ข. ขอมูลรายละเอียดของโรคที่สําคัญ โรคประจําถิ่น และโรคที่มีความสัมพันธกับ
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
ค. ขอ มูล รายละเอีย ดเกี่ ย วกับ พฤติ กรรมการอุป โภค บริโ ภคและความเสี่ ย งใน
การรับสัมผัสปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
(๒) การจัดทําฐานขอมูลการเฝาระวังเชิงรุก (Active Surveillance) ในพื้นที่ โดยใช
วิธีการเก็บขอมูลตัวอยางดานสาธารณสุขจากประชากรกลุมตัวอยาง ดังนี้
ก. การกําหนดจํานวนประชากรกลุมตัวอยางใหใชวิธีการตามหลักสถิติ
ข. การแบงพื้นที่ในการเก็บตัวอยางใหแบงออกเปน ๓ สวน ไดแก ในรัศมี ๑ กิโลเมตร
๓ กิโ ลเมตร และ ๕ กิโ ลเมตร โดยในพื้น ที่แตล ะสวนใหมีการเฉลี่ย ในเรื่องอายุและเพศของกลุมตัว อยาง
ในสัดสวนที่เหมาะสม
ค. การตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจเอ็กซเรยปอด พรอมทั้งบันทึกขอมูลรายละเอียด
ของประชากรกลุมตัวอยาง
ง. การเก็ บ ตั ว อย า งเลื อ ดและป ส สาวะ เพื่ อ ตรวจความสมบู ร ณ ข องเม็ ด เลื อ ด
(Complete Blood Count: CBC) และวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก ไดแก สารหนู (As) แมงกานีส (Mn)
ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) และตรวจการทํางานของไต โดยใชหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข พรอมทั้งบันทึกขอมูลรายละเอียดของประชากรกลุมตัวอยาง
(๓) การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรและตําแหนงบานเรือน ในรัศมี ๕ กิโลเมตร
รอบพื้นที่ประทานบัตร โดยใหแบงออกเปน ๓ สวน ไดแก ในรัศมี ๑ กิโลเมตร ๓ กิโลเมตร และ ๕ กิโลเมตร
พรอมทั้ง...

-6พรอมทั้งจัดทําแผนที่แสดงรายละเอียดและตําแหนงที่ตั้งเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณีเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมและดานสุขภาพของประชาชนจากการทําเหมือง
(๔) การวิ เ คราะห แ ละแปรผลข อมู ล ด า นสาธารณสุข โดยหาความเชื่ อมโยงขอ มู ล
ระหวางขอมูลการเฝาระวังเชิงรับดานสุขภาพของประชาชน (Passive Surveillance) และขอมูลการเฝาระวัง
เชิงรุก (Active Surveillance) ในพื้นที่ พรอมทั้งระบุตําแหนงบานเรือนของประชากรกลุมตัวอยางและจัดทําขอมูล
รายละเอียดดานสุขภาพของประชาชนใหสอดคลองกับขอ (๓)
หมวดที่ ๒
การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน สําหรับการประกอบโลหกรรมแรทองคํา
ขอ ๑๑ การประกอบโลหกรรมแรทองคําตองจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม เรื่องดิน น้ําผิวดิน
น้ําใตดิน คุณภาพอากาศ เสียง และขอมูลพื้นฐานสุขภาพของประชาชน
ขอ ๑๒ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมเรื่องดิน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) การเก็บตัวอยางดิน จํานวนไมนอยกวา ๕ ตัวอยาง ที่ระดับความลึก 30-45 เซนติเมตร
(๒) การตรวจวิเคราะหตัวอยางดินตามรายละเอียดในขอ (๑) พรอมทั้งจัดทําขอมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห ดังนี้
ก. สภาพความเปนกรดเปนดางของดิน (Soil pH)
ข. โลหะที่เปนองคประกอบหลักของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ สําหรับการแตงแรและ
การประกอบโลหกรรม
ค. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน ๓ ชนิด ไดแก สารหนู (Arsenic) แคดเมียม
และสารประกอบแคดเมียม (Cadmium and Compounds) และตะกั่ว (Lead)
ง. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน ๕ ชนิด ไดแก แมงกานีสและสารประกอบ
แมงกานีส (Manganese and compounds) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Hexavalent Chromium)
ปรอทและสารประกอบปรอท (Mercury and compounds) นิก เกิล ในรูป ของเกลือที่ล ะลายน้ํา ได
(Nickel, soluble salts) และซีลีเนียม (Selenium)
จ. สารปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) จํานวน 9 ชนิด ไดแก
อะทราซีน (Atrazine) คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร
(Heptachlor) เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด (Heptachlor epoxide) ลินเดน (Lindane) และเพนตะคลอโรฟนอล
(Pentachlorophenol)
ฉ. สารอันตราย จํานวน 4 ชนิด ไดแก เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)
ไซยาไนดและสารประกอบไซยาไนด (Cyanide and compounds) พีซีบี (PCBs) และไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride)
ขอ ๑๓ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมเรื่องน้ําผิวดิน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) การสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและตําแหนงที่ตั้งแหลงน้ําผิวดิน
ที่อ ยู ภ ายในพื้ น ที่ โ ครงการและภายนอกโครงการในรั ศ มี ๑ กิ โ ลเมตร ซึ่ ง มีแ นวโน มก อ ให เ กิ ด ผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมเรื่องน้ําผิวดิน ทั้งจากแหลงน้ํานิ่งและแหลงน้ําไหล
(๒) การเก็บตัวอยางน้ําผิวดินตามรายละเอียดในขอ (๑) โดยมีจํานวนไมนอยกวา 1 ตัวอยาง
ตอ 1 แหลงน้ํานิ่ง และจํานวนไมนอยกวา 3 ตัวอยางตอ 1 แหลงน้ําไหล ครอบคลุมพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา ซึ่งสามารถใชเปนตัวแทนของน้ําผิวดินได
(๓) การตรวจ...

-7(๓) การตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําผิวดินตามรายละเอียดในขอ (๒) พรอมทั้งจัดทําขอมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห ดังนี้
ก. ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของน้ํา จํานวน ๑๐ รายการ ไดแก
อุณหภูมิ (temperature) สี (color) สภาพความเปนกรดและดาง (pH) ความขุน (turbidity) การนําไฟฟา
(electrical conductivity) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solids) คาความกระดาง (Total Hardness) ปริมาณออกซิเจนที่ใชในการยอยสลายสารอินทรีย
ในเวลา 5 วัน โดยแบคทีเรียที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (BOD) และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO)
ข. โลหะที่เปนองคประกอบหลักของวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําหรับการแตงแรและ
การประกอบโลหกรรม
ค. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน ๔ ชนิด ไดแก สารหนู (Arsenic) แคดเมียม
(Cadmium) ตะกั่ว (Lead) และแมงกานีส (Manganese)
ง. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน ๕ ชนิด ไดแก โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนท
(Chromium Hexavalent) ทองแดง (Copper) ปรอท (Total Mercury) นิกเกิล (Nickel) และสังกะสี (Zinc)
จ. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) และสารอันตรายอื่นๆ จํานวน
๙ ชนิด ไดแก สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) ดีดีที
(DDT) บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) ดิลดริน (Dieldrin) อัลดริน (Aldrin) เฮปตาคลอรและเฮปตาคลอร
อีพ็อกไซด (Heptachlor and Heptachlorepoxide) เอนดริน (Endrin) ฟนอล (Phenols) และไซยาไนด
(Cyanide)
ขอ ๑๔ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมเรื่องน้ําใตดิน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) การสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและตําแหนงที่ตั้งของบอน้ําใตดิน
หรือบอน้ําบาดาลที่อยูภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการ ในรัศมี ๓ กิโลเมตร
(๒) การเก็บตัวอยางน้ําจากบอน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาลตามรายละเอียดในขอ (๑)
โดยแบงเปน ๒ กรณี ดังนี้
ก. การเก็บตัวอยางน้ําจากบอน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาลที่มีอยูแลวจากชั้นหินอุมน้ํา
เปดหรือชั้นหินอุมน้ําแบบไรแรงดัน (Unconfined Aquifer) ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการใน
รัศมี ๑ กิโลเมตร
ข. การเก็บตัวอยางน้ําจากบอน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาลที่มีอยูแลวจากชั้นหินอุมน้ําปด
หรือชั้นหินอุมน้ําแบบมีแรงดัน (Confined Aquifer) ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี ๓ กิโลเมตร
(๓) การตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําใตดินตามรายละเอียดในขอ (๒) พรอมทั้งจัดทําขอมูล
แสดงผลการตรวจวิเคราะห ดังนี้
ก. ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของน้ํา จํานวน ๗ รายการ ไดแก
อุณหภูมิ (temperature) สี (color) ความขุน (turbidity) สภาพความเปนกรดและดาง (pH) การนําไฟฟา
(electrical conductivity) ความกระดาง (hardness) และความเค็ม (salinity)
ข. โลหะที่เปนองคประกอบหลักของวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําหรับการแตงแรและ
การประกอบโลหกรรม
ค. โลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน 10 ชนิด ไดแก สารหนู (Arsenic) แคดเมียม
(Cadmium) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท (Hexavalent chromium) ทองแดง (Copper) ตะกั่ว (Lead)
ปรอท (Mercury) แมงกานีส (Manganese) นิกเกิล (Nickel) ซีลีเนียม (Selenium) และสังกะสี (Zinc)
ง. สารปองกัน...

-8ง. สารปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (Pesticides) จํานวน 9 ชนิด ไดแก อะทราซีน
(Atrazine) คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร (Heptachlor)
เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด (Heptachlor Epoxide) ลินเดน (Lindane) และเพนตะคลอโรฟนอล (Pentachlorophenol)
จ. สารอันตรายอื่นๆ จํานวน 4 ชนิด ไดแก เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)
ไซยาไนด (Cyanide) พีซีบี (PCBs) และไวนิลคลอไรด (Vinyl Chloride)
ขอ ๑๕ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมเรื่องคุณภาพอากาศ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) การจั ดทํ าขอมู ลพื้นฐานเกี่ยวกั บสภาพภู มิอากาศ และปจจั ยที่มี ผลกระทบต อ
คุณภาพอากาศ เชน อุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางและความเร็วของกระแสลม ครอบคลุมทุกฤดูกาล
(๒) การกําหนดจุดวัดคุณภาพอากาศ อยางนอย ๒ จุด พรอมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ
ความชื้น ทิศทางและความเร็วของกระแสลมในชวงเวลาที่ตรวจวัด และจัดทําขอมูลแสดงผลการตรวจวิเคราะห
ดังนี้
ก. ฝุนละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)
ข. ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ค. การวิเคราะหขนาด รูปราง และองคประกอบทางเคมีของฝุนละออง (Particulate Matter)
ง. ปริม าณกา ซ จํ า นวน ๔ รายการ ไดแ ก กา ซคารบ อนมอนนอกไซด (CO)
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และกาซโอโซน (O3)
ขอ ๑๖ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมเรื่องเสียง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดจุดตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน
อยางนอย ๒ จุด โดยใหเลือกตําแหนงบริเวณขอบพื้นที่ที่อยูใกลบานเรือนของประชาชนที่อยูใกลที่สุด 1 จุด
และบริเวณตําแหนงของบานเรือนหรือชุมชนที่อยูใกลที่สุด อีกไมนอยกวา ๑ จุด
(๒) การตรวจวัด เสีย งตามรายละเอีย ดในข อ (๑) พร อ มทั้ ง จัด ทํ าข อ มูล แสดงผล
การตรวจวิเคราะห ดังนี้
ก. ระดั บ เสี ย งพื้ น ฐานในสิ่ง แวดล อมในขณะที่ ยั งไม มีกิ จ กรรมการแต งแร หรื อ
การประกอบโลหกรรม เปนระดับเสียงเปอรเซ็นไทลที่ 90 (Percentile Level 90, LA90) โดยใหตรวจวัดเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 นาที ขณะไมมีเสียงจากแหลงกําเนิดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถใชเปนตัวแทนของระดับ
เสียงพื้นฐานได
ข. วัดระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน เปนระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A-Weighted
Sound Pressure Level, LAeq) โดยใหตรวจวัดเสียงขณะไมมีการรบกวน ในวัน เวลา และตําแหนงที่คาดวาจะ
ไดรับการรบกวนภายหลังมีกิจกรรมการแตงแร หรือการประกอบโลหกรรม
ขอ ๑๗ การจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพของประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) การรวบรวมและศึกษาวิเคราะหขอมูลการเฝาระวังเชิงรับดานสุขภาพของประชาชน
(Passive Surveillance) ในพื้นที่ โดยใชขอมูลการรายงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กระทรวงสาธารณสุข
หรือหนวยงานอื่น ดังนี้
ก. ขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยใชขอมูลการจําแนกตาม
กลุมสาเหตุโรค ตามระบบฐานขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข เชน รายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ ๒๑ กลุมโรค
(แบบ รง.๕๐๔) หรือบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับแกไขครั้งที่ 10 (International Classification of
Diseases and Related Health Problem 10th Revision: ICD-10) เปนตน
ข. ขอมูล...

-9ข. ขอมูลรายละเอียดของโรคที่สําคัญ โรคประจําถิ่น และโรคที่มีความสัมพันธกับ
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
ค. ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการอุปโภค บริโภคและความเสี่ยงในการรับ
สัมผัสปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
(๒) การจัดทําฐานขอมูลการเฝาระวังเชิงรุก (Active Surveillance) ในพื้นที่ โดยใช
วิธีการเก็บขอมูลตัวอยางดานสาธารณสุขจากประชากรกลุมตัวอยาง ดังนี้
ก. การกําหนดจํานวนประชากรกลุมตัวอยางใหใชวิธีการตามหลักสถิติ
ข. การแบงพื้นที่ในการเก็บตัวอยางใหแบงออกเปน ๓ สวน ไดแก ในรัศมี ๑ กิโลเมตร
๓ กิโ ลเมตร และ ๕ กิโ ลเมตร โดยในพื้น ที่แตล ะสวนใหมีการเฉลี่ย ในเรื่องอายุและเพศของกลุมตัว อยาง
ในสัดสวนที่เหมาะสม
ค. การตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจเอ็กซเรยปอด พรอมทั้งบันทึกขอมูลรายละเอียด
ของประชากรกลุมตัวอยาง
ง. การเก็ บ ตั ว อย า งเลื อ ดและป ส สาวะ เพื่ อ ตรวจความสมบู ร ณ ข องเม็ ด เลื อ ด
(Complete Blood Count: CBC) และวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก ไดแก สารหนู (As) แมงกานีส (Mn)
ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) และตรวจการทํางานของไต โดยใชหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข พรอมทั้งบันทึกขอมูลรายละเอียดของประชากรกลุมตัวอยาง
(๓) การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรและตําแหนงบานเรือน ในรัศมี ๕ กิโลเมตร
รอบพื้นที่ประทานบัตร โดยใหแบงออกเปน ๓ สวน ไดแก ในรัศมี ๑ กิโลเมตร ๓ กิโลเมตร และ ๕ กิโลเมตร
พรอมทั้งจัดทําแผนที่แสดงรายละเอียดและตําแหนงที่ตั้งเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณีเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมและดานสุขภาพของประชาชนจากการทําเหมือง
(๔) การวิ เ คราะหแ ละแปรผลข อมู ล ด า นสาธารณสุข โดยหาความเชื่ อมโยงขอ มู ล
ระหวางขอมูลการเฝาระวังเชิงรับดานสุขภาพของประชาชน (Passive Surveillance) และขอมูลการเฝาระวัง
เชิงรุก (Active Surveillance) ในพื้นที่ พรอมทั้งระบุตําแหนงบานเรือนของประชากรกลุมตัวอยางและจัดทําขอมูล
รายละเอียดดานสุขภาพของประชาชนใหสอดคลองกับขอ (๓)
ขอ ๑๘ ในการจัดทําขอมูลพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน ใหผูประกอบการ
จัดทําเปนรายงานยื่นเสนอตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรในขั้นตอนของการพิจารณาอนุญาต
สําหรับการทําเหมืองแรทองคํา และการประกอบโลหกรรมแรทองคําแลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่
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