(ร่าง) ประกาศ อก.
ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชน สาหรับการทาเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการนโยบายแร่แห่งชาติ ออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทาข้อมูล
พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สาหรับการทาเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม”
หมวด ๑
การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สาหรับการทาเหมือง
ข้อ ๒ กาหนดประเภทโครงการ ชนิดแร่ และขนาดกาลังการผลิตของการทาเหมืองที่ต้องจัดทาข้อมูล
พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ลาดับ
๑.

๒.

๓.

ประเภทโครงการ ชนิดแร่
และขนาดกาลังการผลิต
การทาเหมืองประเภทที่ ๒ หรือ ๓ กรณี แร่อโลหะ
ยกเว้น
(1) แร่หินอุตสาหกรรม
(2) แร่โพแทช
(3) แร่เกลือหิน
(4) แร่ถ่านหิน
ครอบคลุมทุกขนาดกาลังการผลิต
การท าเหมื อ งประเภทที่ ๒ หรื อ ๓ กรณี แ ร่ หิ น
อุตสาหกรรม ครอบคลุมทุกขนาดกาลังการผลิต

การทาเหมืองประเภทที่ ๒ หรือ ๓ กรณี
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การจัดข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชน
ข้อ ๓ (๑) (๒) (๓)
ข้อ ๔ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) ก. ข.
ข้อ ๘ (๑) (๒) ก.
ข้อ ๙ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๑๐ (๑) ก. ข. ค.
ข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔)
ข้อ ๔ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) ก. ข.
ข้อ ๘ (๑) (๒) ก.
ข้อ ๙ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๑๐ (๑) ก. ข. ค.
ข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔)

(1) แร่โพแทช
(2) แร่เกลือหิน
ครอบคลุมทุกขนาดกาลังการผลิต

๔.

๕.

๖.

ข้อ ๔ (๑) (๒) ก. ข. ค. ง. จ. ฉ.
ข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค. ง.
ข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค. ง. จ. ฉ.
ข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค. ง.
ข้อ ๘ (๑) (๒) ก. ข. ค.
ข้อ ๙ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๑๐ (๑) ก. ข. ค. (๒) ก. ข. ค. (๓) (๔)
การทาเหมืองประเภทที่ ๓ กรณีแร่ถ่านหิน
ข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔)
ครอบคลุมทุกขนาดกาลังการผลิต
ข้อ ๔ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) ก. ข.
ข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) ก. ข.
ข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) ก. ข.
ข้อ ๘ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๙ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๑๐ (๑) ก. ข. ค. (๒) ก. ข. ค. (๓) (๔)
การท าเหมือ งประเภทที่ ๒ หรือ ๓ กรณี แร่โลหะ ข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔)
ยกเว้น
ข้อ ๔ (๑) (๒) ก. ข.
(1) แร่ทองคา
ข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) ก. ข.
(2) แร่ตะกั่ว
ข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) ก. ข.
(3) แร่สังกะสี
ข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) ก. ข.
(4) แร่โลหะที่มีอาร์ซิโนไพไรต์ (arsenopyrite) ข้อ ๘ (๑) (๒) ก. ข.
เป็นแร่ประกอบ (associated mineral)
ข้อ ๙ (๑) (๒) ก. ข.
ครอบคลุมทุกขนาดกาลังการผลิต
ข้อ ๑๐ (๑) ก. ข. ค.
การทาเหมืองประเภทที่ ๓ กรณี
ข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔)
(1) แร่ทองคา
ข้อ ๔ (๑) (๒) ก. ข. ค. ง. จ. ฉ.
(2) แร่ตะกั่ว
ข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค. ง.
(3) แร่สังกะสี
ข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค. ง. จ.
(4) แร่โลหะที่มีอาร์ซิโนไพไรต์ (arsenopyrite) ข้อ ๗ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค. ง.
เป็นแร่ประกอบ (associated mineral)
ข้อ ๘ (๑) (๒) ก. ข. ค.
ครอบคลุมทุกขนาดกาลังการผลิต
ข้อ ๙ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๑๐ (๑) ก. ข. ค. (๒) ก. ข. ค. ง. (๓) (๔)
ข้อ ๓ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) การจัดทาข้อมูลธรณีวิทยาทั่วไป โดยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดหิน ชั้นหิน อายุหิน ลาดับชั้น
หิน และธรณีวิทยาโครงสร้าง พร้อมแผนที่ธรณีวิทยาทั่วไป มาตราส่วน 1: 50,000 หรือละเอียดกว่า
(๒) การจัดทาข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ โดยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดแร่ (Type of Mineral)
ชนิ ด ของแหล่ ง แร่ (Type of Deposit) การก าเนิ ด แร่ (Genesis) ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะธรณี วิ ท ยาหรื อ
ธรณีวิทยาโครงสร้าง รูปร่างของแหล่งแร่ (Shape of Body) ขอบเขตและขนาดการแผ่กระจายของแหล่งแร่ ความ
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กว้าง ความยาว ความหนา และความลึกของสายแร่หรือชั้นที่ให้แร่ มุมเทและแนวระดั บ (Dip and Strike) ของ
สายแร่หรือชั้นที่ให้แร่ ธรณีวิทยาโครงสร้าง (Structural Geology) เช่น ระนาบชั้นหิน (Bedding) แนวรอยเลื่อน
(Fault) ชั้นหินคดโค้ง (Fold) รอยแยกและกลุ่มของรอยแยก (Joint Set) รอยแตก (Fracture) พร้อมแผนที่แสดง
ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ มาตราส่วน 1: ๔,000 หรือละเอียดกว่า
(๓) การจัดทาข้อมูลคุณภาพและคุณสมบัติของแร่ ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของแร่ในแหล่งแร่
ชนิดของแร่ที่จะทาเหมือง และการเกิดร่วมกันของแร่พลอยได้ชนิดอื่น คุณภาพ หรือคุณสมบัติทางเคมีและทาง
ฟิสิกส์ของแร่ ความสมบูรณ์ หรือเกรดของแร่
(๔) การจัดทาข้อมูลแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแร่ เพื่อบ่งชี้โอกาสในการปนเปื้อน
ของโลหะหนักหรือสารอันตรายจากการทาเหมือง โดยมีจานวนตัวอย่างแร่ ไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่าง
ข้อ ๔ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องดิน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) การเก็บตัวอย่ างดิน ให้ ครอบคลุมชนิดของการจาแนกชุดดิน จานวนไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่าง ที่
ระดั บ ความลึ ก 30-45 เซนติ เมตร โดยแบ่ งเป็ น ภายในพื้ น ที่ โครงการไม่ น้ อ ยกว่า 5 ตั ว อย่าง และภายนอก
โครงการอีกไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง
(๒) การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างดินตามรายละเอีย ดในข้อ (๑) พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลแสดงผลการตรวจ
วิเคราะห์ ดังนี้
ก. สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (Soil pH)
ข. โลหะหนั ก (Heavy Metals) จ านวน ๓ ชนิ ด ได้ แ ก่ สารหนู (Arsenic) แคดเมี ย มและ
สารประกอบแคดเมียม (Cadmium and compounds) และตะกั่ว (Lead)
ค. โลหะหนั ก (Heavy Metals) จ านวน ๕ ชนิ ด ได้ แ ก่ แมงกานี ส และสารประกอบแมงกานี ส
(Manganese and compounds) โครเมี ย มชนิ ดเฮ็ ก ซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) ป รอท และ
สารประกอบปรอท (Mercury and compounds) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้าได้ (Nickel, soluble salts)
และซีลีเนียม (Selenium)
ง. สารป้ องกัน กาจั ดศัตรูพืช และสั ตว์ (Pesticides) จานวน 9 ชนิด ได้แก่ อะทราซีน (Atrazine)
คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดีลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์
อีพ็อกไซด์ (Heptachlor Epoxide) ลินเดน (Lindane) และเพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol)
จ. สารอันตรายอื่นๆ จานวน 4 ชนิด ได้แก่ เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene) ไซยาไนด์และ
สารประกอบไซยาไนด์ (Cyanide and compounds) พีซีบี (PCBs) และไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)
ฉ. ความสมบู ร ณ์ ข องดิ น จ านวน 5 รายการ ได้ แ ก่ ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น (Soil Organic
Matter) ปริ มาณฟอสฟอรัส ที่ เป็ น ประโยชน์ (Available Phosphorus) ปริม าณโพแทสเซีย มที่ เป็ น ประโยชน์
(Available Potassium) ความจุ ในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity) และความอิ่มตัว
ของสารที่เป็นด่าง (Base Saturation)
ข้อ ๕ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องตะกอนดิน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) การสารวจและจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจานวนและตาแหน่งของแหล่งน้าผิวดิน ที่อยู่ภายในพื้นที่
โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี ๕๐๐ เมตร ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องตะกอน
ดิน ทั้งจากแหล่งน้านิ่งและแหล่งน้าไหล
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(๒) การเก็บตัวอย่างตะกอนดิน ตามรายละเอียดในข้อ (๑) โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่างต่อ 1
แหล่งน้านิ่ง และจานวนไม่น้อยกว่า 3 ตัวอย่างต่อ 1 แหล่งน้าไหล ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของตะกอนดินได้
(๓) การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดินตามรายละเอียดในข้อ (๒) พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลแสดงผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
ก. สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของตะกอนดิน (Sediment pH)
ข. โลหะหนัก (Heavy Metals) จานวน ๓ ชนิด ได้แก่ สารหนู (Arsenic) แคดเมี ยม (Cadmium)
และตะกั่ว (Lead)
ค. โลหะหนัก (Heavy Metals) จานวน ๕ ชนิด ได้แก่ โครเมียม (Chromium) ทองแดง (Copper)
ปรอท (Total Mercury) นิกเกิล (Nickel) และสังกะสี (Zinc)
ง. สารป้องกัน กาจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides) และสารอันตรายอื่นๆ จานวน 13 ชนิด ได้แก่
พีเอเอชทั้งหมด (total PAHs) พีซีบีทั้งหมด (total PCBs) คลอเดน (Chlordane) ดิลดริน (Dieldrin) สารดีดีที
ทั้งหมด (total DDTs) เอ็นดริน (Endrin) เฮปตาคลอร์ อีพ็อกไซด์ (Heptachlor Epoxide) ลินเดน (Lindane) ท็
อกซาฟีน (Toxaphene) อะซิน ฟอส เอธิล (Azinphos-ethyl) อะซินฟอส เมธิล (Azinphos-methyl) มาลาไธ
ออน (Malathion) และอะทราซีน (Atrazine)
ข้อ ๖ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้าผิวดิน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การสารวจและจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจานวนและตาแหน่งที่ตั้งแหล่งน้าผิวดิน ที่อยู่ภายในพื้นที่
โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี ๑ กิโลเมตร ซึง่ มีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้าผิวดิน
ทั้งจากแหล่งน้านิ่งและแหล่งน้าไหล
(๒) การเก็บ ตัวอย่ างน้ าผิ วดิน ตามรายละเอียดในข้อ (๑) โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่างต่อ 1
แหล่งน้านิ่ง และจานวนไม่น้อยกว่า 3 ตัวอย่างต่อ 1 แหล่งน้าไหล ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของน้าผิวดินได้
(๓) การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างน้าผิวดินตามรายละเอียดในข้อ (๒) พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลแสดงผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
ก. ลั ก ษณะทางกายภาพและคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข องน้ า จ านวน ๑๐ รายการ ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ
(temperature) สี (color) สภาพความเป็ น กรดและด่ าง (pH) ความขุ่น (turbidity) การน าไฟฟ้ า (electrical
conductivity) ของแข็งละลายน้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
ค่ าความกระด้ า ง (Total Hardness) ปริม าณออกซิ เจนที่ ใช้ ในการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรีย์ ในเวลา 5 วัน โดย
แบคทีเรียที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (BOD) และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้า (DO)
ข. โลหะหนัก (Heavy Metals) จานวน ๔ ชนิด ได้แก่ สารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium)
ตะกั่ว (Lead) และแมงกานีส (Manganese)
ค. โลหะหนัก (Heavy Metals) จานวน ๕ ชนิด ได้แก่ โครเมียมชนิดเฮ๊กซาวาเล้นท์ (Chromium
Hexavalent) ทองแดง (Copper) ปรอททั้งหมด (Total Mercury) นิกเกิล (Nickel) และสังกะสี (Zinc)
ง. สารป้องกัน กาจัดศัตรูพืช และสัตว์ (Pesticides) และสารอันตรายอื่นๆ จานวน ๙ ชนิด ได้แก่
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) ดีดีที (DDT) บีเอชซีชนิด
แอลฟา (Alpha-BHC) ดี ล ดริ น (Dieldrin) อั ล ดริ น (Aldrin) เฮปตาคลอร์ แ ละเฮปตาคลอร์ อี พ็ อ กไซด์
(Heptachlor and Heptachlorepoxide) เอนดริน (Endrin) ฟีนอล (Phenols) และไซยาไนด์ (Cyanide)
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จ. คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ของน้ าเพิ่ ม เติ ม ๖ รายการ ได้ แ ก่ เหล็ ก (Iron) โบรมี น (Bromine) โบรอน
(Boron) ความเค็มของน้า (Salinity) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
ข้อ ๗ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้าใต้ดิน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การสารวจและจั ดทาข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับจานวนและตาแหน่งที่ตั้ง ของบ่อน้าใต้ดินหรือบ่อน้า
บาดาลที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการ ในรัศมี ๓ กิโลเมตร
(๒) การเก็บ ตัวอย่างน้าจากบ่ อน้าใต้ดิน หรือบ่อน้าบาดาลตามรายละเอียดในข้อ (๑) โดยแบ่งเป็น ๓
กรณี ดังนี้
ก. การเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อน้าใต้ดินหรือบ่อน้าบาดาลที่มีอยู่แล้วจากชั้นหินอุ้มน้าเปิดหรือชั้นหิน
อุ้มน้าแบบไร้แรงดัน (Unconfined Aquifer) ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี ๑ กิโลเมตร
ข. การเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อน้าใต้ดินหรือบ่อน้าบาดาลที่มีอยู่แล้วจากชั้นหินอุ้มน้าปิดหรือชั้นหินอุ้ม
น้าแบบมีแรงดัน (Confined Aquifer) ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี ๓ กิโลเมตร
ค. กรณีที่ไม่มีบ่อน้าใต้ดินหรือบ่อน้าบาดาลเดิมอยู่ ให้เก็บตัวอย่างน้าจากบ่อ สังเกตการณ์ หรือบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้าใต้ดิน ภายหลังจากที่ได้รับประทานบัตรแล้ว
(๓) การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างน้าใต้ดินตามรายละเอียดในข้อ (๒) พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลแสดงผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
ก. ลั ก ษณะทางกายภาพและคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข องน้ า จ านวน ๗ รายการ ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ
(temperature) สี (color) ความขุ่น (turbidity) สภาพความเป็ น กรดและด่าง (pH) การน าไฟฟ้ า (electrical
conductivity) ความกระด้าง (hardness) และความเค็ม (salinity)
ข. โลหะหนัก (Heavy Metals) จานวน 10 ชนิด ได้แก่ สารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium)
โครเมียมชนิ ดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent chromium) ทองแดง (Copper) ตะกั่ว (Lead) ปรอท (Mercury)
แมงกานีส (Manganese) นิกเกิล (Nickel) ซีลีเนียม (Selenium) และสังกะสี (Zinc)
ค. สารป้ องกัน กาจั ดศัตรูพืชและสั ตว์ (Pesticides) จานวน 9 ชนิด ได้แก่ อะทราซีน (Atrazine)
คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์
อีพ็อกไซด์ (Heptachlor Epoxide) ลินเดน (Lindane) และเพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol)
ง. สารอั น ตรายอื่ น ๆ จ านวน 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ เบนโซ (เอ) ไพรี น (Benzo (a) pyrene) ไซยาไนด์
(Cyanide) พีซีบี (PCBs) และไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)
จ. คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ของน้ าเพิ่ ม เติ ม ๖ รายการ ได้ แ ก่ เหล็ ก (Iron) โบรมี น (Bromine) โบรอน
(Boron) ความเค็มของน้า (Salinity) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
ข้อ ๘ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องคุณภาพอากาศ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และปัจจั ยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เช่น
อุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางและความเร็วของกระแสลม ครอบคลุมทุกฤดูกาล
(๒) การกาหนดจุดวัดคุณภาพอากาศ อย่างน้อย ๒ จุด พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางและ
ความเร็วของกระแสลมในช่วงเวลาที่ตรวจวัด และจัดทาข้อมูลแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
ก. ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
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ข. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ค. การวิเคราะห์ขนาด รูปร่าง และองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง (Particulate Matter)
ข้อ ๙ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดจุดตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน อย่างน้อย ๒ จุด โดย
ให้เลือกตาแหน่งบริเวณขอบพื้นที่ประทานบัตรที่อยู่ใกล้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้ที่สุด 1 จุด และบริเวณ
ตาแหน่งของบ้านเรือนหรือชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุด อีกไม่น้อยกว่า ๑ จุด
(๒) การตรวจวัดเสียงตามรายละเอียดในข้อ (๑) พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
ก. ระดับเสี ยงพื้นฐานในสิ่ งแวดล้ อมในขณะที่ยังไม่มีกิจกรรมการทาเหมือง การแต่งแร่ และการ
ประกอบโลหกรรม เป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (Percentile Level 90, LA90) โดยให้ตรวจวัดเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 นาที ขณะไม่มีเสียงจากแหล่งกาเนิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียง
พื้นฐานได้
ข. วั ด ระดั บ เสี ย งขณะไม่ มี ก ารรบกวน เป็ น ระดั บ เสี ย งเฉลี่ ย (Equivalent A-Weighted Sound
Pressure Level, LAeq) โดยให้ตรวจวัดเสียงขณะไม่ มีการรบกวน ในวัน เวลา และตาแหน่งที่คาดว่าจะได้รับการ
รบกวนภายหลังมีกิจกรรมการทาเหมือง
ข้อ ๑๐ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ ข้อมู ล การเฝ้ าระวังเชิงรับ ด้านสุ ขภาพของประชาชน (Passive
Surveillance) ในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลการรายงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล กระทรวงสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่น ดังนี้
ก. ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลการจาแนกตามกลุ่มสาเหตุโรค ตาม
ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เช่น รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ ๒๑ กลุ่มโรค (แบบ รง.๕๐๔)
หรื อบั ญ ชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศฉบั บ แก้ ไขครั้งที่ 10 (International Classification of Diseases and
Related Health Problem 10th Revision: ICD-10) เป็นต้น
ข. ข้อมูลรายละเอียดของโรคที่สาคัญ โรคประจาถิ่น และโรคที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
ค. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการอุปโภค บริโภคและความเสี่ยงในการรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ
(๒) การจัดทาฐานข้อมูลการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Surveillance) ในพื้นที่ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ตัวอย่างด้านสาธารณสุขจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ก. การกาหนดจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างให้ใช้วิธีการตามหลักสถิติ
ข. การแบ่งพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างให้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ในรัศมี ๑ กิโลเมตร ๓ กิโลเมตร
และ ๕ กิโลเมตร โดยในพื้นที่แต่ละส่วนให้มีการเฉลี่ยในเรื่องอายุและเพศของกลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนที่เหมาะสม
ค. การตรวจสุ ข ภาพทั่ ว ไปและการตรวจเอ็ ก ซเรย์ ป อด พร้อ มทั้ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ง. การเก็บ ตัวอย่ างเลือดและปัส สาวะ เพื่อตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (Complete Blood
Count: CBC) และวิเคราะห์ห าปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู (As) แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg)
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และตรวจการทางานของไต โดยใช้ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อม
ทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
(๓) การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรและตาแหน่ง บ้านเรือน ในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบพื้นที่
ประทานบัตร โดยให้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ในรัศมี ๑ กิโลเมตร ๓ กิโลเมตร และ ๕ กิโลเมตร พร้อมทั้งจัดทา
แผนที่แสดงรายละเอียดและตาแหน่งที่ตั้งเพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพของประชาชนจากการทาเหมือง
(๔) การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลด้านสาธารณสุข โดยหาความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลการเฝ้า
ระวั ง เชิ ง รั บ ด้ า นสุ ข ภาพของประชาชน (Passive Surveillance) และข้ อ มู ล การเฝ้ า ระวั ง เชิ ง รุ ก (Active
Surveillance) ในพื้นที่ พร้อมทั้งระบุตาแหน่งบ้านเรือนของประชากรกลุ่มตัวอย่างและจัดทาข้อมูลรายละเอียด
ด้านสุขภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับข้อ (๓)
หมวด ๒
การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สาหรับการแต่งแร่และการประกอบโลหกรรม
ข้อ ๑๑ กาหนดประเภทโครงการ ชนิดแร่ และขนาดกาลังการผลิตของการแต่งแร่และการประกอบ
โลหกรรมที่ต้องจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ลาดับ
๑.

๒.

๓.

๔.

ประเภทโครงการ ชนิดแร่
การจัดข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
และขนาดกาลังการผลิต
และสุขภาพของประชาชน
การแต่งแร่ กรณีโรงแต่งแร่โลหะที่ไม่ใช่แร่เหล็ก ที่มี ข้อ ๑๒ (๑) (๒) ก. ข. ค.
ขนาดกาลังการผลิตตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวัน ขึ้นไป
ข้อ ๑๓ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค.
ข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค.
ข้อ ๑๕ (๑) (๒) ก.
ข้อ ๑๖ (๑) (๒) ก. ข.
การประกอบโลหกรรม กรณี แร่ทุ กชนิ ด ยกเว้นแร่ ข้อ ๑๒ (๑) (๒) ก. ข. ค.
เหล็ ก โดยวิ ธีก ารถลุ งแร่ รวมถึ งการท าให้ แ ร่เป็ น ข้อ ๑๓ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค.
โลหะ หรือสารประกอบด้วยวิธีการอื่นใด ที่มีขนาด ข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค.
กาลังการผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวัน ขึ้นไป
ข้อ ๑๕ (๑) (๒) ก. ง.
ข้อ ๑๖ (๑) (๒) ก. ข.
การประกอบโลหกรรม กรณีการผลิตเหล็กกล้าด้วย ข้อ ๑๒ (๑) (๒) ก. ข. ค.
วิธีการถลุง หลอม หรือหล่อ ที่มีขนาดกาลังการผลิต ข้อ ๑๓ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค.
ตั้งแต่ ๑๐๐ ตันต่อวัน ขึ้นไป
ข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค.
ข้อ ๑๕ (๑) (๒) ก. ง.
ข้อ ๑๖ (๑) (๒) ก. ข.
การประกอบโลหกรรม กรณีถลุงแร่เหล็กที่มีปริมาณ ข้อ ๑๒ (๑) (๒) ก. ข. ค. ง.
แร่ ป้ อ น (input) เข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต ตั้ ง แต่ ข้อ ๑๓ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค. ง.
๕,000 ตันต่อวัน ขึ้นไป หรือกรณีถลุงแร่เหล็กที่มี ข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค.
การผลิตถ่าน coke หรือที่มีกระบวนการ sintering ข้อ ๑๕ (๑) (๒) ก. ข. ง.
ครอบคลุมทุกขนาดกาลังการผลิต
ข้อ ๑๖ (๑) (๒) ก. ข.
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๕.

๖.

๗.

การประกอบโลหกรรม กรณีถลุง
(๑) แร่ทองแดง
(๒) แร่ทองคา
(๓) แร่สังกะสี
ที่มีปริมาณแร่ป้อน (input) เข้าสู่กระบวนการผลิต
ตั้งแต่ ๑,000 ตันต่อวัน ขึ้นไป
การประกอบโลหกรรม กรณีถลุงแร่ตะกั่วครอบคลุม
ทุกขนาดกาลังการผลิต

การประกอบโลหกรรม กรณีการหลอมโลหะตะกั่ว
จากแบตเตอรี่เก่า ที่มีขนาดกาลังการผลิตตั้งแต่ ๑0
ตันต่อวัน ขึ้นไป

ข้อ ๑๗ (๑) ก. ข. ค. (๒) ก. ข. ค. (๓) (๔)
ข้อ ๑๒ (๑) (๒) ก. ข. ค. ง. จ. ฉ.
ข้อ ๑๓ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค. ง. จ.
ข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค. ง. จ.
ข้อ ๑๕ (๑) (๒) ก. ข. ค. ง.
ข้อ ๑๖ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๑๗ (๑) ก. ข. ค. (๒) ก. ข. ค. ง. (๓) (๔)
ข้อ ๑๒ (๑) (๒) ก. ข. ค. ง.
ข้อ ๑๓ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค. ง.
ข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค.
ข้อ ๑๕ (๑) (๒) ก. ง. จ.
ข้อ ๑๖ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๑๗ (๑) ก. ข. ค. (๒) ก. ข. (๓) (๔)
ข้อ ๑๒ (๑) (๒) ก. ข. ค. ง.
ข้อ ๑๓ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค. ง.
ข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๓) ก. ข. ค.
ข้อ ๑๕ (๑) (๒) ก. ง. จ.
ข้อ ๑๖ (๑) (๒) ก. ข.
ข้อ ๑๗ (๑) ก. ข. ค. (๒) ก. ข. (๓) (๔)

ข้อ ๑๒ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องดิน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) การเก็บตัวอย่างดิน จานวนไม่น้อยกว่า ๕ ตัวอย่าง ที่ระดับความลึก 30-45 เซนติเมตร
(๒) การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างดินตามรายละเอียดในข้อ (๑) พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลแสดงผลการตรวจ
วิเคราะห์ ดังนี้
ก. สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (Soil pH)
ข. โลหะที่เป็ น องค์ป ระกอบหลักของวัตถุดิบและผลิตภัณ ฑ์ สาหรับการแต่งแร่และการประกอบ
โลหกรรม
ค. โลหะหนั ก (Heavy Metals) จ านวน ๓ ชนิ ด ได้ แ ก่ สารหนู (Arsenic) แคดเมี ย มและ
สารประกอบแคดเมียม (Cadmium and Compounds) และตะกั่ว (Lead)
ง. โลหะหนั ก (Heavy Metals) จ านวน ๕ ชนิ ด ได้ แ ก่ แมงกานี ส และสารประกอบแมงกานี ส
(Manganese and compounds) โครเมี ย มชนิ ดเฮ็ ก ซาวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) ป รอท และ
สารประกอบปรอท (Mercury and compounds) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้าได้ (Nickel, soluble salts)
และซีลีเนียม (Selenium)
จ. สารป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides) จานวน 9 ชนิด ได้แก่ อะทราซีน (Atrazine)
คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์
อีพ็อกไซด์ (Heptachlor epoxide) ลินเดน (Lindane) และเพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol)
ฉ. สารอั น ตราย จ านวน 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ เบนโซ (เอ) ไพรี น (Benzo (a) pyrene) ไซยาไนด์ แ ละ
สารประกอบไซยาไนด์ (Cyanide and compounds) พีซีบี (PCBs) และไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)
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ข้อ ๑๓ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้าผิวดิน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การสารวจและจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจานวนและตาแหน่งที่ตั้งแหล่งน้าผิวดิน ที่อยู่ภายในพื้นที่
โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี ๑ กิโลเมตร ซึง่ มีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้าผิวดิน
ทั้งจากแหล่งน้านิ่งและแหล่งน้าไหล
(๒) การเก็บ ตัวอย่ างน้ าผิ วดิน ตามรายละเอียดในข้อ (๑) โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่างต่อ 1
แหล่งน้านิ่ง และจานวนไม่น้อยกว่า 3 ตัวอย่างต่อ 1 แหล่งน้าไหล ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของน้าผิวดินได้
(๓) การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างน้าผิวดินตามรายละเอียดในข้อ (๒) พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลแสดงผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
ก. ลั ก ษณะทางกายภาพและคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข องน้ า จ านวน ๑๐ รายการ ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ
(temperature) สี (color) สภาพความเป็ น กรดและด่ าง (pH) ความขุ่น (turbidity) การน าไฟฟ้ า (electrical
conductivity) ของแข็งละลายน้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
ค่ าความกระด้ าง (Total Hardness) ปริม าณออกซิ เจนที่ ใช้ ในการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรีย์ ในเวลา 5 วัน โดย
แบคทีเรียที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส (BOD) และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้า (DO)
ข. โลหะที่เป็ น องค์ป ระกอบหลักของวัตถุดิบและผลิ ตภัณ ฑ์ส าหรับการแต่งแร่และการประกอบ
โลหกรรม
ค. โลหะหนัก (Heavy Metals) จานวน ๔ ชนิด ได้แก่ สารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium)
ตะกั่ว (Lead) และแมงกานีส (Manganese)
ง. โลหะหนัก (Heavy Metals) จานวน ๕ ชนิด ได้แก่ โครเมียมชนิดเฮ๊กซาวาเล้นท์ (Chromium
Hexavalent) ทองแดง (Copper) ปรอท (Total Mercury) นิกเกิล (Nickel) และสังกะสี (Zinc)
จ. สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช และสัตว์ (Pesticides) และสารอันตรายอื่นๆ จานวน ๙ ชนิด ได้แก่
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) ดีดีที (DDT) บีเอชซีชนิด
แอลฟา (Alpha-BHC) ดิ ล ดริ น (Dieldrin) อั ล ดริ น (Aldrin) เฮปตาคลอร์ แ ละเฮปตาคลอร์ อี พ็ อ กไซด์
(Heptachlor and Heptachlorepoxide) เอนดริน (Endrin) ฟีนอล (Phenols) และไซยาไนด์ (Cyanide)
ข้อ ๑๔ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้าใต้ดิน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การสารวจและจั ดทาข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับจานวนและตาแหน่งที่ตั้ง ของบ่อน้าใต้ดินหรือบ่อน้า
บาดาลที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการ ในรัศมี ๓ กิโลเมตร
(๒) การเก็บ ตัวอย่างน้าจากบ่ อน้าใต้ดิน หรือบ่อน้าบาดาลตามรายละเอียดในข้อ (๑) โดยแบ่งเป็น ๒
กรณี ดังนี้
ก. การเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อน้าใต้ดินหรือบ่อน้าบาดาลที่มีอยู่แล้วจากชั้นหินอุ้มน้าเปิดหรือชั้นหิน
อุ้มน้าแบบไร้แรงดัน (Unconfined Aquifer) ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี ๑ กิโลเมตร
ข. การเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อน้าใต้ดินหรือบ่อน้าบาดาลที่มีอยู่แล้วจากชั้นหินอุ้มน้าปิดหรือชั้นหินอุ้ม
น้าแบบมีแรงดัน (Confined Aquifer) ภายในพื้นที่โครงการและภายนอกโครงการในรัศมี ๓ กิโลเมตร
(๓) การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างน้าใต้ดินตามรายละเอียดในข้อ (๒) พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลแสดงผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
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ก. ลั ก ษณะทางกายภาพและคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข องน้ า จ านวน ๗ รายการ ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ
(temperature) สี (color) ความขุ่น (turbidity) สภาพความเป็ น กรดและด่าง (pH) การน าไฟฟ้ า (electrical
conductivity) ความกระด้าง (hardness) และความเค็ม (salinity)
ข. โลหะที่เป็นองค์ประกอบหลักของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สาหรับการแต่งแร่และการประกอบโลหกรรม
ค. โลหะหนัก (Heavy Metals) จานวน 10 ชนิด ได้แก่ สารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium)
โครเมียมชนิ ดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent chromium) ทองแดง (Copper) ตะกั่ว (Lead) ปรอท (Mercury)
แมงกานีส (Manganese) นิกเกิล (Nickel) ซีลีเนียม (Selenium) และสังกะสี (Zinc)
ง. สารป้ องกัน กาจัดศัตรูพืช และสัตว์ (Pesticides) จานวน 9 ชนิด ได้แก่ อะทราซีน (Atrazine)
คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) เฮปตาคลอร์
อีพ็อกไซด์ (Heptachlor Epoxide) ลินเดน (Lindane) และเพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol)
จ. สารอั น ตรายอื่ น ๆ จ านวน 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ เบนโซ (เอ) ไพรี น (Benzo (a) pyrene) ไซยาไนด์
(Cyanide) พีซีบี (PCBs) และไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride)
ข้อ ๑๕ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องคุณภาพอากาศ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เช่น
อุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางและความเร็วของกระแสลม ครอบคลุมทุกฤดูกาล
(๒) การกาหนดจุดวัดคุณภาพอากาศ อย่างน้อย ๒ จุด พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางและ
ความเร็วของกระแสลมในช่วงเวลาที่ตรวจวัด และจัดทาข้อมูลแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
ก. ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ข. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ค. การวิเคราะห์ขนาด รูปร่าง และองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง (Particulate Matter)
ง. ปริมาณก๊าซ จานวน ๔ รายการ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซโอโซน (O3)
จ. ปริมาณตะกั่ว (Pb)
ข้อ ๑๖ การจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดจุดตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน อย่างน้อย ๒ จุด โดย
ให้เลือกตาแหน่งบริเวณขอบพื้นที่ ที่อยู่ใกล้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้ที่สุด 1 จุด และบริเวณตาแหน่งของ
บ้านเรือนหรือชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุด อีกไม่น้อยกว่า ๑ จุด
(๒) การตรวจวัดเสียงตามรายละเอียดในข้อ (๑) พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้
ก. ระดับเสียงพื้นฐานในสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังไม่มีกิจกรรมการแต่งแร่ หรือการประกอบโลหกรรม
เป็ น ระดับ เสี ย งเปอร์เซ็น ไทล์ที่ 90 (Percentile Level 90, LA90) โดยให้ ตรวจวัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที
ขณะไม่มีเสียงจากแหล่งกาเนิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียงพื้นฐานได้
ข. วั ด ระดั บ เสี ย งขณะไม่ มี ก ารรบกวน เป็ น ระดั บ เสี ย งเฉลี่ ย (Equivalent A-Weighted Sound
Pressure Level, LAeq) โดยให้ตรวจวัดเสียงขณะไม่ มีการรบกวน ในวัน เวลา และตาแหน่งที่คาดว่าจะได้รับการ
รบกวนภายหลังมีกิจกรรมการแต่งแร่ หรือการประกอบโลหกรรม
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ข้อ ๑๗ การจัดทาข้อมูลพืน้ ฐานด้านสุขภาพของประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ ข้อมู ล การเฝ้ าระวังเชิงรับ ด้านสุ ขภาพของประชาชน (Passive
Surveillance) ในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลการรายงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล กระทรวงสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่น ดังนี้
ก. ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลการจาแนกตามกลุ่มสาเหตุโรค ตาม
ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เช่น รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ ๒๑ กลุ่มโรค (แบบ รง.๕๐๔)
หรื อบั ญ ชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศฉบั บ แก้ ไขครั้งที่ 10 (International Classification of Diseases and
Related Health Problem 10th Revision: ICD-10) เป็นต้น
ข. ข้อมูลรายละเอียดของโรคที่สาคัญ โรคประจาถิ่น และโรคที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
ค. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการอุปโภค บริโภคและความเสี่ยงในการรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ
(๒) การจัดทาฐานข้อมูลการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Surveillance) ในพื้นที่ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ตัวอย่างด้านสาธารณสุขจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ก. การกาหนดจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างให้ใช้วิธีการตามหลักสถิติ
ข. การแบ่งพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างให้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ในรัศมี ๑ กิโลเมตร ๓ กิโลเมตร
และ ๕ กิโลเมตร โดยในพื้นที่แต่ละส่วนให้มีการเฉลี่ยในเรื่องอายุและเพศของกลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนที่เหมาะสม
ค. การตรวจสุ ข ภาพทั่ ว ไปและการตรวจเอ็ ก ซเรย์ ป อด พร้อ มทั้ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ง. การเก็บ ตัวอย่ างเลือดและปัส สาวะ เพื่อตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (Complete Blood
Count: CBC) และวิเคราะห์ห าปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู (As) แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg)
และตรวจการทางานของไต โดยใช้ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อม
ทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
(๓) การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากรและตาแหน่ง บ้านเรือน ในรัศมี ๕ กิโลเมตร รอบพื้นที่
ประทานบัตร โดยให้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ในรัศมี ๑ กิโลเมตร ๓ กิโลเมตร และ ๕ กิโลเมตร พร้อมทั้งจัดทา
แผนที่แสดงรายละเอียดและตาแหน่งที่ตั้งเพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพของประชาชนจากการทาเหมือง
(๔) การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลด้านสาธารณสุข โดยหาความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลการเฝ้า
ระวั ง เชิ ง รั บ ด้ า นสุ ข ภาพของประชาชน (Passive Surveillance) และข้ อ มู ล การเฝ้ า ระวั ง เชิ ง รุ ก (Active
Surveillance) ในพื้นที่ พร้อมทั้งระบุตาแหน่งบ้านเรือนของประชากรกลุ่มตัวอย่างและจัดทาข้อมูลรายละเอียด
ด้านสุขภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับข้อ (๓)
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ข้อ ๑๘ ในการจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ให้ผู้ประกอบการจัดทา
เป็นรายงานยื่นเสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุญาตสาหรับการ
ทาเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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