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  The purpose of this paper was aimed to elucidate the effective environmental management practices executed 
under the limestone mine project.  It involved the examination of planning policy and participation in the preventive and 
corrective measures to reduce the environmental effect as resulted from the operation of the constructing industry-purposed 
limestone mine, management approach to constructing-purposed limestone use, some dominant factors affecting the operators 
and employees, participation in preventive and corrective measures to reduce the environmental effect as resulted from the 
operation of the limestone mine studied, Napralan district, Saraburi. The study has fallen into two criterions; the environmental 
management-related planning policy and preventive measure for environmental effect reduction. Related literatures included 
policy and plan documents from overall sections that allowed for the understanding of the management practices and 
preventive guideline to solve both previous and present issues, along together with the sustainable development approach. In 
this study, the employee’s participation was examined aiming at reduce the environmental effect in context of the preventive 
and corrective measures for obstruction and problems. In addition, the opinion toward problem-solving on environmental 
pollution was discussed. The demographic factors studied include sex, age, position, work experience, and educational 
background. The selected area studied was Napralan district, Saraburi. 

As results has shown, in comparison between sex differences, using t-test, demonstrating that the 
difference in sex has shown the participation in preventing and correcting the environmental issues to reduce its 
adverse effect differently at statistic significance of   0.05. 

Regarding to position factor, as indicated by results of One-way ANOVA analysis, it found that 
employees with different positions have shown participation in preventing and correcting the environmental 
issues to reduce its adverse effect differently at statistic significance of   0.05. 

Regarding to educational level factor, as indicated by results of One-way ANOVA analysis; it 
found that employees with different level of education have shown participation in preventing and correcting the 
environmental issues to reduce its adverse effect differently at statistic significance of  0.05. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  แรหินปูนนับเปนเปนทรัพยากรแรที่มีความสําคัญชนิดหนึ่ง ปริมาณการใชหินปูนเพือ่
อุตสาหกรรมการกอสราง และอุตสาหกรรมปูนซีเมนตซ่ึง มีมากกวารอยละ 80 ของปริมาณหิน
ชนิดอื่น ๆ  สามารถนําเอาไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆไดหลายชนิด อาทิ อุตสาหกรรมเคมี 
เปนตน การที่จะนําทรัพยากรหินปูนไปใชในกจิกรรมใดก็ขึ้นอยูกับคณุสมบัติของหนิปูน ของแต
ละแหง ซ่ึงประเทศไทยมีพืน้ที่ทรัพยากรหินปูนอยูประมาณ   27, 000   ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 
5 ของพื้นที่ประเทศ แตไมสามารถใชประโยชนไดทั้งหมด เนือ่งจากถูกจํากดัดวยเหตุผลบาง
ประการ ทั้งทางดานกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ และคุณภาพของหินเอง ทรัพยากรหนิปูนมีแหลงกระจาย
อยูทั่วไปในประเทศ และงายตอการผลิต อีกทั้งความสม่ําเสมอในคุณภาพของหินปนูทําใหสามารถ
นํามาใชในการกอสรางไดเกอืบทุกประเภท แหลงหินปูนที่มีความสาํคัญ คือกลุมเหมืองหินใน
จังหวดัสระบุรี และจังหวัดชลบุรี (อัศวิน ไตรญาณ 2541: 4)  

         ดังนั้น  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยทําใหเศรษฐกิจเติบโตอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการกอสรางความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกอสรางในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ขยายตัวอยูในอัตรารอยละ 18.7 
โดยเฉพาะในชวงครึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) อยูใน
อัตรารอยละ 8.9  โดยอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น สวนหนึ่งมาจากการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
กอสราง เพราะชวงดังกลาวประเทศไทยกําลังอยูในชวงของการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมกอสราง 
เพราะชวงนั้นประเทศไทยกําลังอยูในชวงของการเรงรัดพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จึงมีการ
สนับสนุนและขยายโครงการกอสรางขนาดใหญเพิ่มมากขึ้น  ทําใหความตองการใชหิน
อุตสาหกรรมภายในประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว      ซ่ึงความตองการหินเพื่ออุตสาหกรรมจะ
มีมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับสภาวะตลาด (ฝายเหมืองแร, บริษัท เอส. พี.  เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส 
จํากัด 2538 : 5) ไดศึกษาปริมาณความตองการใชหินปูนของประเทศพบวาเพิ่มขึ้นจาก 6.38 ลาน
เมตริกตัน ในป พ.ศ. 2530 เปน 25.69 ลานเมตริกตัน ในป พ.ศ. 2535  คือเพิ่มขึ้นถึง 4 เทาตัวในชวง 
10 ป เนื่องมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคกอสราง  (รายงานศึกษาสถานการณแร
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ของไทย 2546 : 49-54)  และสถิติแรของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรธรณี ไดรายงานความ
ตองการหินปูนเพื่อการกอสรางในชวงป พ.ศ. 2537 – 2543  ซ่ึงสรุปไดวาอัตราการใชหินปูนเพื่อ
การกอสรางเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2537 ถึงรอยละ  208.94 ในป พ.ศ. 2541 และมีปริมาณลดลงรอยละ 
27.31 ในปพ.ศ. 2541 สวนระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและ
ขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ  ทําใหความตองการใชแรรวมถึงหินปูนเพื่อการกอสรางในประเทศ
ลดลง  อยางไรก็ตามในระยะยาวไดมีการประเมินวาหากโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานตาง ๆ 
เสร็จสิ้นลงแนวโนมความตองการหินกอสรางจะขยายตัวในอัตราที่ลดลง อยางไรก็ดีความตองการ
ใชหินกอสรางแตละพื้นที่ก็ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการที่จะดําเนินการและแนวโนมการขยายตวั
ในพื้นที่เปนสําคัญ 

 ในสวนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึง
ประกาศใชในป พ.ศ. 2550       เปนแผนงานที่เกิดจากการรวบรวมความคิด และการมีสวนรวมของ
ประชาชน ทุกภาคสวนทัว่ประเทศ มารวบรวมเพื่อดําเนนิการในทกุขัน้ตอนอยางครอบคลุม และได
ใช “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏบิัติ ควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการ
เปนองครวมทีม่ีประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางจริงจัง เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศใหเกดิความสมดุล เปนธรรมและยั่งยนื (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาต ิ 2550 : 2 ) ซ่ึงจุดหมายปลายทางของการพัฒนาที่ยัง่ยืน คือการพฒันาที่ทําใหเกดิ   
ดุลยภาพของ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซึ่ง 
         เศรษฐกิจ  ที่ทําใหเกิดดุลยภาพของการพัฒนาคือ เศรษฐกิจที่มีรากฐานมั่นคง มีขีด
ความสามารถในการแขงขัน และสามารถพึ่งตนเองได โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัว เปนแนวคิดหลัก 
         สังคม        ซ่ึงหมายถึง วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินตางๆ ซ่ึงเปนระเบียบวิถีชีวิต
ทางสังคมที่ทําใหมนุษยปรับตัว และดํารงชีวิตอยูกับสิ่งแวดลอมของทองถ่ินไดโดยไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม 
         ทรัพยากรธรรมชาติ คือทรัพยากรของประเทศ ทั้งที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหม 
ได เชน น้ํา และไมสามารถหมุนเวียนได เชน กาซธรรมชาติ ถานหิน รวมทั้งแรธาตุ เชน แรหินปูน 
         สิ่งแวดลอม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต เกี่ยว
โยงสัมพันธกันเปนระบบนิเวศน ที่สามารถใหคุณและโทษตอมนุษยไดขึ้นกับความสมดุลหรืไม
สมดุลของระบบนิเวศ 
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         ซ่ึงแรหินปูนเปนทรัพยากรใชแลวสามารถหมดไปได การนํามาใชจึงตองคํานึงถึง
ปริมาณการนําไปใช โดยอัตราการนําไปใชยอมขึ้นอยูกับอุปสงค และอุปทานของหินปูนเพื่อการ
กอสราง อุปสงคและอุปทานของหินปูนจะแตกตางจากสินคาและบริการทั่วไป เพราะอุปสงคมี
อยางจํากดัหากมีการนําหนิปูนเพื่อการกอสรางมาใชมาก ทรัพยากรกจ็ะหมดเร็ว ในขณะเดยีวกนักอ  
ใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากกระบวนการการผลิต ซ่ึงความรุนแรงของผลกระทบก็จะขึ้นอยู
กับปริมาณการผลิตหรืออัตราการสกัดออกมาใช กลาวคือ ปริมาณการนํามาใชต่ําผลผลิตนอย การ
ผลิตไมมากปริมาณมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตก็จะมนีอย  แตหากมีการผลิตมาก และไมมี
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม กอจะเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น 
         กอนป พ.ศ. 2539 การกําหนดนโยบายและแนวทางในการดูแลและแกไขปญหา
ผลกระทบที่เกิดจากการระเบิดและยอยหินนั้นในอดีตอยูในความดูแลของกรมที่ดิน และการ
ควบคุมเกี่ยวกับการระเบิดและยอยหินตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถควบคุมผูประกอบกิจการ
ระเบิดและยอยหินไดทั้งระบบ การผลิตหินปูนเพื่อการสรางนั้นจึงกอใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและประชาชนในบริเวณใกลเคียงหลายประการดวยกัน เชน ผลกระทบจากฝุนละออง
ทําใหมีเกิดมลภาวะในอากาศ ผลกระทบตอคุณภาพน้ําเนื่องจากการชะลางพังทลายของดิน การ
สูญเสียภูเขาและพื้นที่ปาบริเวณทําเหมืองหิน และผลกระทบตอพ้ืนที่ปาไมโดยรอบผลกระทบและ
ความเดือดรอนจากการระเบิดและยอยหินในอดีตที่ผานมาเกิดเนื่องจากรัฐไมไดใหความสนใจการ
จัดการทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสราง ภาครัฐใหความสําคัญของภูเขาในดานการใชเปนวัตถุดิบ
สําหรับการกอสรางเพียงอยางเดียว (กองประสานนโยบายและแผน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
2538: 1-4 )  มาตรการในการควบคุมการทําเหมืองและโรงโมหินขาดประสิทธิภาพการนําหินปูนมา
ใชไมคุมคาทางเศรษฐกิจมีผลตอส่ิงแวดลอมและเกิดการขัดแยงในเรื่องการใชที่ดินในบริเวณ
ใกลเคียง จากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวทําใหคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงใหการ
ระเบิดหินและยอยหินไปเปนการทําเหมืองหินปูนภายใตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 โดยอยูใน
การควบคุมดูแลของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อ พ.ศ. 2510  เพื่อหวังที่จะลดปญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะ
เดียวกันกับในอดีตใหลดนอยลง การที่รัฐเขามามีบทบาทในการใชทรัพยากรหินปูนภาครัฐไดมี
แนวนโยบายหลักในการจัดการใชหินปูนเพื่อการกอสราง และกํากับดูแลการทําเหมืองหินและโรง
โมหินใหมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนงานและมาตรการการจัดการทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาวในการจัดการการใชทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสราง นอกจากนั้นรัฐยัง
กําหนดหลักเกณฑในการออกใบอนุญาตประทานบัตรการทําเหมืองหินและมีการติดตาม
ประเมินผล เพื่อควบคุมดูแลผลกระทบจากการประกอบกิจกรรม ซ่ึงนโยบายและแนวทางตางๆ ที่
รัฐกําหนดขึ้นก็เพื่อที่จะลดปญหาที่เกิดขึ้นและรองรับความตองการการใชทรัพยากรหินปูนใน
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อนาคต (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ,  2537 : 1) แตอยางไรก็ตามปจจัยในการลดผลกระทบ
ยังมีชวงวาง ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบที่ภาครัฐยังไมใหความสําคัญ ซ่ึงไดแก ผูที่กอใหเกิดแหลง
มลพิษดานสิ่งแวดลอมนั้นเอง  ไดแก  เจาของโครงการ  เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนทุก 
กระบวนการการผลิต 
 จากที่ไดกลาวถึงปจจัยดานตางๆ ขางตนทางผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมตัวอยาง บริเวณ
ที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานเหมืองแรหินปูนนั้น ซ่ึงจะกลาวถึง กลุมหนาพระลาน 
จังหวัดสระบุรี  ซ่ึงมีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสลับกับที่ราบสูง พื้นที่นอกจากจะทําการเกษตรแลว
ยังเปนแหลงวัตถุดิบที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเหมืองหิน โรงโมหิน และอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต มากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีสภาพความเหมาะสมของปริมาณสํารองของหินปูน
ที่มีอยูในพื้นที่ มีคุณภาพที่เหมาะสมของหินปูน และสถานที่ตั้งที่ไมไกลจากกรุงเทพ ฯ  ทําให
ผูประกอบการเขาไปทํากิจการเกี่ยวกับเหมืองหิน และโรงโมหินเปนจํานวนมาก รัฐบาลเขาไป
จัดสรรการใชหินปูนอยูภายใตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 เพื่อควบคุมการใชแรทุกชนิด และผูที่
ตองการผลิตหินปูนเพื่อการกอสรางก็    จะตองขอประทานบัตร หรือสัมปทาน จากรัฐกอนเพื่อ
ปองกันปญหาที่เกิดจากการใชหินปูน พื้นที่ที่ไดรับสัมปทานประกอบกิจกรรมการผลิตหินปูนที่
แหลงหินในเขตตําบลหนาพระลานมีทั้งหมด 4,884 ไร และปจจุบันมีโรงโมหินประมาณ 40-50 
โรง ปริมาณหินปูนเพื่อการกอสรางที่ผลิตจากแหงดังกลาวไมต่ํากวา  25 ลานลูกบาศกเมตร (หรือ 
62.5 ลานตัน )  ( จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2546 : 1 ) ซ่ึงการทําเหมืองหินเพื่อการกอสราง และหิน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ตลอดจนกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของในพื้นที่ดังกลาวเปนศูนยกลางของเหมือง
หิน และ    โรงโมหิน โดยเฉพาะบริเวณหนาพระลานและพื้นที่ใกลเคียงในเขตจังหวัดสระบุรี ได
กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่รุนแรงในขณะนี้ ก็คือปญหามลภาวะที่รุนแรง คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศบริเวณตําบลหนาพระลานมีความเขมขนของฝุนละอองที่วัดไดถึง 1,700 ไมโครกรัม
ตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงเกินมาตรฐานความเขมขนของฝุนละอองในบรรยากาศมากกวา 5 เทา คือ
มาตรฐานความเขมขนของฝุนละอองในบรรยากาศมีเพียง 330 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ได
รายงานผลจากสถิติเกี่ยวกับสาเหตุ การปวยของผูปวยนอกในจังหวัดสระบุรี ในป พ.ศ. 2540 พบวา
สาเหตุปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ มีอัตราปวย 209.1            ตอประชากร 1,000 คน ซ่ึงอัตรา
ผูปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจของจังหวัดสระบุรี ตั้งแต พ.ศ. 2539  สูงกวาอัตราปวยดวยโรค
ทางเดินหายใจของภาคกลาง และของทั้งประเทศ  (บริษัทศูนยสุขภาพ และความปลอดภัย 2547 : 
5-19 ) และผลการตรวจสอบขอมูลปญหาการรองเรียนและการดําเนินการแกไขปญหาที่ผานมา   
ชวงป  2547-2549 เชน  ประชาชนได รับความเดือดรอนจากฝุนละอองของโรงโมหิน                            
และความสั่ นสะ เทื อนจากการ เ จ าะระ เบิ ดหิน     ผลกระทบจากกิ จกรรมดั งกล า ว                            
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มีผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่รวมทั้งคนงาน และผูประกอบการเหมืองหินปูน และ
ประชาชนที่อยูในพื้นที่ดังกลาว จะเห็นไดวาถึงแมจะไดกําหนดมาตรการ และเงือนไขตาง ๆให
ผูรับสัมปทานปฏิบัติ แตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากยังมีผลกระทบจากการใช
หินปูนเกิดขึ้นในพื้นที่อยู  
 จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตนจะสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ปจจุบัน
พื้นที่ประกอบการเหมืองแรหลายแหงมีชุมชนตั้งอยูบริเวณใกลเคียง เปนผลจากการขยายตัวของ
เมือง และการอพยพยายถ่ินของประชาชนเขามาประกอบอาชีพและอยูอาศัย ซ่ึงประชาชนใน
ชุมชนสวนใหญมีการตื่นตัวและใหความสนใจในเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้นเนื่องจากเปนเรื่องที่มี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสภาพความเปนอยูและสุขภาพอนามัยของตนเองผูประกอบ
ผูประกอบการเหมืองแรจึงควรตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมไปพรอมกับ
การทําเหมือง เพื่อปองกันและลดผลกระทบไมใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมและความ
เดือดรอนรําคาญตอชุมชน 

 ซ่ึงมีปจจัยหลายดานที่เปนปจจัยหลักและปจจัยรอง ซ่ึงไดแก นโยบาย แผนงานของ
ภาครัฐที่เปนสวนสําคัญ แตอาจหลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีการบังคับควบคุมตลอดเวลา ใหผูที่กอมลพิษ
นั้นปฏิบัติตามไดทั้งหมด   จากปญหาดังกลาวของการศึกษา ทางผูวิจัยจึงทําการศึกษาเพื่อที่จะ
ทราบถึงแนวทางในการจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ  อันประกอบดวย การศึกษาถึง
นโยบายแผนงาน และการมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของการ
ทําเหมืองแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการกอสราง  การเขาไปจัดการ ดานการใชหินปูนเพื่อการ
กอสราง ปจจัยที่สงผลใหทางผูประกอบการ ไมเขารวมในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ความคิดของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน เกี่ยวกับการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
เกิดจากกระบวนการโครงการเหมืองแรหินปูนในพื้นที่ที่ศึกษา 

2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.   เพื่อศึกษานโยบาย และแผนงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมเหมืองแรหินปูน และ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม กลุมเหมืองหนาพระลาน  ตําบลหนาพระลาน 
จังหวัดสระบุรี 

 2.   เพื่อใหทราบถึง การมีสวนรวมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนเกี่ยวกับมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม    ตาง ๆ ปญหา และอุปสรรค รวมทั้งความคิดเห็นในการ
แกปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ กลุมเหมืองหนาพระลาน    ตําบลหนาพระลาน จังหวัด
สระบุรี  
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3. ขอบเขตการศึกษา 
 1.     ทําการศึกษางานเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการดานสิ่งแวดลอม รวมถึง

นโยบายเกี่ยวกับการทําเหมืองแรหินปูนเพื่อการกอสราง และแนวทางของรัฐในการจัดสรรการใช
ทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสราง และผลกระทบที่เกิดจากการผลิตหินปูนในพื้นที่ที่ศึกษา 

 2. ทําการศกึษาในเรื่องการมีสวนรวมของเจาพนกังานเหมืองแรหนิปูน เกี่ยวกับ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เกดิจากกระบวนการโครงการเหมืองแรหนิปนู 
ศึกษาปจจัยดานบุคคลไดแก เพศ อายุ ตําแหนงงาน ประสบการณการทํางานเกีย่วกบัเหมืองแร และ
ระดับการศึกษา ทําการศึกษาในพื้นทีก่ลุมเหมืองหนาพระลาน ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวดัสระบุรี  
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บทที่ 2 
ทบทวนเอกสาร 

1. นิยามของแรหิน  (Rocks) 

 แรหิน (Rocks) คือ มวลของแข็งที่ประกอบไปดวยแรชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิด
รวมตัวกันอยูตามธรรมชาติ เนื่องจากองคประกอบของเปลือกโลกสวนใหญเปนสารประกอบ
ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) ดังนั้นเปลือกโลกสวนใหญมักเปนแรตระกูล ซิลิเกต  นอกจากนั้นยังมี
แรตระกูลคารบอเนต เนื่องจากบรรยากาศโลกในอดีตสวนใหญเปนคารบอนไดออกไซด  น้ําฝนได
ละลายคารบอนไดออกไซดบนบรรยากาศลงมาสะสมบนพื้นดินและมหาสมุทร ส่ิงมีชีวิตอาศัย
คารบอนสรางธาตุอาหารและรางกาย  แพลงตอนบางชนิดอาศัยซิลิกาสรางเปลือก  เมื่อตายลงทับ
ถมกันเปนตะกอน  หินสวนใหญบนเปลือกโลกจึงประกอบดวยแรตางๆ  

 แรหินปูน (limestone) มีช่ือวิทยาศาสตรที่รูจักกันในหมูนกัธรณีวา แรคัลไซต 
(Calcite)(CaCO3) เปนหินตะกอนคารบอเนต เกิดจากการทับถมของตะกอนคารบอเนตในทองทะเล 
ทั้งจากสารอนนิทรีย และซากสิ่งมีชีวิต เชน ปะการัง และกระดองของสัตวทะเล ซ่ึงถับถมกันภายใต
ความกดดันและตกผลึกใหมเปนแรแคลไซตจึงทําปฏิกิริยากับกรด เนือ้แนนละเอียดทึบ มีสีออกขาว 
เทา ชมพู หรือสีดํา อาจมีซากดึกดําบรรพในหนิได เชน ซากหอย ปะการัง ภูเขาหินปูนมักมียอดยกั
แหลมเปนหนาผา และเปนหินที่ละลายน้าํไดดีหนิปูนจะใชในงานกอสรางประมาณ 70% ของหิน
ทั้งหมด เมื่อเผาหินปูนกับถานโคก จะไดแคลเซียมคารไบ  

•     บริเวณที่พบ จังหวดัสระบุรี เพชรบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา เปนตน 
•     ประโยชน ใชในอุตสาหกรรมการทาง ทําถนน ทางรถไฟ เผาทําปูนขาว หรือปูนกนิ  
      หมาก ทําแคลเซียมคารไบด ทําวัสดุทนไฟ ทําปุย และทําสี  

2.  อุตสาหกรรมเหมืองหินและโรงโมหิน 
 การทําเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง และหินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตตลอดจนกจิกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมรุนแรงขึ้น 
เร่ือย ๆ โดยเฉพาะปญหามลภาวะจากฝุน ซ่ึงกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญและเปนอันตรายตอ
สุขภาพของประชาชนในบริเวณใกลเคยีง ดังนั้นกรมทรัพยากรธรณีจึงไดดาํเนินการศึกษาใน
รายละเอียด
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ขั้นตอนความเปนมาของการประกอบการเหมืองหินและโรงโมหิน ดังนี้ (กรมทรัพยากรธรณ ี
:2541)  
 2.1  ความเปนมาของเหมืองหิน 
      แตเดิมความตองการใชหนิเพื่อการกอสรางในประเทศไทยมีนอย เพราะโครงการ
สาธารณูปโภคของรัฐมีไมมากนัก  ประกอบกับการกอสรางที่อยูอาศัยของประชาชนจะใชไมเปน
สวนใหญ ซ่ึงในขณะนัน้ประเทศมีทรัพยากรปาไมจํานวนมาก ทําใหแหลงผลิตหินเพื่อการกอสราง
จะเปนแหลงขนาดเล็ก ลักษณะวิธีการผลิตหินกอสรางจะใชการเจาะระเบิดและยอยหนิ รวมทั้งโรง
โมหินเพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ แตกไ็มสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได
เนื่องจากขนาดของพื้นที่ที่ไดรับรับอนุญาตใหระเบิดและยอยหินเพียง 10 ไร และอายุการอนุญาต
เพียง 5 ป ทําใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงทางดานสภาพภูมิประเทศ ปญหา          
ฝุนละอองจากโรงโมหิน และวิธีการผลิตหนิ ก็ใชการหอยเชือกเจาะระเบิด ซ่ึงเปนวิธีการที่อันตราย
อยางยิ่งตอผูปฏิบัติงาน 
 โรงโมหินเดิมอยูภายใตการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เนื่องจากการระเบิดและการยอยหนิมขีอจํากัดเกี่ยวกับพื้นที่ประกอบการ และ
ใบอนุญาตทําใหผูประกอบการขาดแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตหรือนําเทคโนโลยี
ที่นําสมัย และถูกตองตามหลักวิชาการมาใชในการผลิตและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดผล
กระทบสิ่งแวดลอม เชน ฝุนละอองเสียง 
 กระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 77 (2539) กําหนดใหหินทกุ
ชนิดเปนแรชนิดหนิประกับ หรือแรชนิดหินอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2539 มีผลทําใหการ
ประกอบการผลิตหินเพื่อการกอสรางทั้งหมด มาอยูภายใตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ตอมาได
โอนใหมาอยูภายใตการกํากบัดูแลของกรมทรัพยากรธรณี ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2539 ซ่ึงจะทําให
การบริหารการจัดการและการกําหนดนโยบายตาง ๆ ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 แหลงหินปนูที่สําคัญของประเทศไทย ตัง้อยูที่ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี เพชรบุรี และ
นครศรีธรรมราช หินปูนประมาณรอยละ 80 จะถูกนําไปใชในกิจกรรมการกอสรางที่เหลือประมาณ
รอยละ 20 จะถูกนําไปใชในการผลิตปูนซีเมนตและจากปริมาณการผลิตหินปูนเพื่อใชอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ทั้งประเทศ พ.ศ. 2534 ประมาณ 19.52 ลานตัน เปนหนิปนูที่มาจากจังหวัดสระบุรี และ
หินปูนเพื่อใชในอุตสาหกรรมการกอสรางจากโรงโมหิน ประมาณ 54 ลานตัน 
                   2.2  ขั้นตอนการทําเหมืองหินปูน 
 การทําเหมืองหินปูนหลังจากที่ผูประกอบการไดรับอนญุาตจากกรมทรัพยากรธรณีไม
เกิน 300 ไร เมื่อจะเริ่มดําเนินการจะเริ่มสํารวจพื้นที่กําหนดทิศทางการขุดเจาะ เร่ิมทําการเปด
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เปลือกหินและเตรียมหนาดนิ บริเวณหนาเหมืองที่เปดเปลือกหนิออกแลวจะถูกตกแตงใหเปน
ขั้นบันไดแตละช้ัน จะมีความสูงประมาณ 10-15 เมตร ความกวางของแตละช้ันประมาณ 10-30 
เมตรโดยรักษาความลาดชันทั้งหมดของหนาเหมืองประมาณ 45 องศา เพื่อทําใหพืน้ที่เอียงมีความ
เหมาะสมในการทํางานสําหรับผลิตหินปูนตามตองการ 
 การผลิตหินปูนเริ่มดวยการเจาะรูระเบิดตามขั้นบันไดตาง ๆ เมื่อเจาะแลวจะบรรลุวัตถุ
ระเบิดลงในรูเจาะ หลังจากจุดระเบิดหินปูนที่มีขนาดเล็กจะถูกลําเลียงไปยังบริเวณยอยโดยรถตัก
หรือรถบรรทุกหรือใชสายพานเปนตัวลําเลียงสําหรับหินปูนที่ไดจากการระเบิดครั้งแรกที่มีขนาด
ใหญเกินกวา 1 เมตร จะทําการระเบิดยอยครั้งที่ 2 เพื่อใหหินมีขนาดเล็กลง และลําเลียงไปยังบริเวณ
บดยอยหิน (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ; 2541)  
 สําหรับการระเบิดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนั้น การใชวัตถุระเบิดหินจากแหลงหิน
ธรรมชาติ พบวา มีวัตถุระเบิดที่ใชอยู 2 ชนิดคือ ดินระเบิดไดนาไมท และดินระเบิดอีมูลไลท 

    2.3  ขั้นตอนการผลิตของโรงงานโมหิน 
 ในป พ.ศ. 2536 ประเทศไทยมีผูประกอบการโรงโมหินทั้งหมด 218 แหง (สมาคม
อุตสาหกรรมยอยหินไทย, 2537) โดยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีโรงโมหินทั้งสิ้น 24 แหง และในป 
2541 จังหวัดสระบุรีโรงโมหินทั้งหมด 83 แหง (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี , 2541) 
 ขั้นตอนการผลิต 

1) ระเบิดหนิบริเวณภูเขา  
2) บรรทุกหินที่ระเบิดจากภูเขามายังโรงโมหิน 
3) ปอนหินลงปากโม 

- โรงโมหินขนาดเล็ก จะใชแรงคนในการขนหินลงปากโม 
- โรงโมหินขนาดใหญรถบรรทุกหินมาจะเทหินลงปากโมไดเลย 

4) หินที่โมจากปากโมใหญนี้จะเคลื่อนที่ไปตามสายพานผานตะแกรงแยกขนาดสวนหิน
ที่ผานตะแกรงไมไดจะเคลื่อนที่ตอไปเขาไปผานปากโมตอไป เปนเชนนี้ไปเรื่อย ๆ 

5) หินที่ถูกยอยจนไดขนาดแลวจะเคลื่อนที่ไปตามสายพาน ซ่ึงจะนําหนิขนาดเดยีวกันไป
กองไวดวยกันหรือนําไปเก็บไวในยุงหิน และจากยุงหนิจะมีรถบรรทุกนําไปขาย การถายเทหินนี ้
จะมีคนงาน 1 คน คอยเปดปากยุงใหหนิหลนลงไปในรถจนเต็ม 

 2.4  ผลกระทบของฝุนละอองจากอุตสาหกรรมเหมืองหินและโรงโมหิน 
 การทําเหมืองหินและโรงโมหินกอใหเกิดปญหามลภาวะที่สําคัญ คือ ฝุนละอองซึ่งเปน
ปญหาที่ใหญมาก โดยเฉพาะในพื้นที่แหลงหินและโรงโมหินเพื่อการกอสราง 
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 การทําเหมืองหินและอุตสาหกรรมโมหิน ซ่ึงกอปญหามลพิษจากฝุนละอองนั้น จะตอง
ลดปริมาณของฝุนที่ฟุงกระจายจากอุตสาหกรรมเหมืองหินและโรงโมหินใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได และที่จําเปนตองทําการลดปริมาณฝุนที่ฟุงกระจายออกมานี้ ก็เพื่อจะไดไมเปนอันตรายตอ
มนุษย ทั้งที่เปนผูปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมนี้ และประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมเหมืองหิน และโรงโมหินตระหนักถึงอันตรายของฝุนจากอุตสาหกรรมนี้ตอมนุษยซ่ึง
จะทําใหเห็นความจําเปนในการกําจัดหรือลดฝุนละอองนี้ ในที่นี้จะกลาวถึง ผลกระทบของฝุนที่มี
สุขภาพของมนุษย ตลอดจนลักษณะของฝุนและอันตรายของฝุนจาก อุตสาหกรรมนี้ที่มีตอมนุษย
ในรูปแบบตาง ๆ ดังตอไปนี้ (กรมทรัพยากรธรณี ;2541) 
                     2.4.1   ผลกระทบจากฝุนท่ีมีตอสุขภาพมนุษย 
 ปกติแลวอากาศที่มนุษยหายใจเขาไปนั้นประกอบดวย กาซไนโตรเจน 78 %  กาซ
ออกซิเจน  20.9 %  นอกนั้นเปนอารกอน คารบอนไดออกไซด นีออน ฮีเลียม มีเทน ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจนไดออกไซด และโอโซ รวมกันประมาณ 1.1 %  ดังนั้นสิ่งที่ปนเปอนเขามาในอากาศจะ
ทําใหคุณภาพของอากาศเปลี่ยนไป ส่ิงแปลกปลอมตาง ๆ เหลานี้อาจจะอยูในรูปของ ฝุนละออง 
ควัน ไอ หรือปริมาณกาซที่ผิดปกติไป ถาส่ิงปนเปอนมีปริมาณมากพอ และมีระยะเวลาใน การ
สัมผัสเพียงพอก็อาจจะกอใหเกิดความรําคาญหรือเกิดอนัตรายตอส่ิงมชีีวิตหรือรบกวนการ
ดํารงชีวิตของมนุษยได  
     ฝุนละอองที่กระจายอยูทัว่ไปในอากาศม ี2 ชนิดใหญ ๆ คือ  
     1.  ฝุนละอองที่เกิดจากสารอินทรีย เชน แบคทีเรีย รา ไรฝุน ขนแมลงสาบ ขนสัตว 
     2.  ฝุนละอองที่เกิดจากสารอนินทรีย ไดแก โลหะ เชน ผงเหล็ก หรืออโลหะ เชนฝุน
ทราย ฝุนแรตาง ๆ 

ก)  การผานเขาสูระบบหายใจของฝุนในมนุษย 
 อวัยวะสําคัญของรางกายที่ทําหนาที่ในการหายใจและแลกเปลี่ยนกาซอยูตลอดเวลา 
คือ ปอด ดังนั้นปอดจึงตองไดรับการสัมผัสกับอากาศที่อยูรอบตัวเราตลอดเวลา ทําใหไดรับ               
ส่ิงปนเปอนอยูในอากาศตาง ๆเชน ฝุนละออง ควันพิษ กาซพิษ ตลอดจนเชื้อโรคมากมาย ดังนั้น
ระบบหายใจจึงตองมีกลไกพิเศษที่ปองกันตัวเองใหปลอดภัย อยางไรก็ตามหากไดรับสิ่งปนเปอน
เหลานั้นมากเกินไป หรือกลไกการปองกันมีความผิดปกติก็อาจจะทําใหปอดไดรับอันตรายได 
นอกจากนี้กลไกการปองกันของปอดนั้นอาจเปนสาเหตุที่ทําใหมีการทําลายปอดเองได 
     1. กลไกการปองกันของปอดนั้นมี 2 ระบบคือ 
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              ก)  กลไกทางกายภาพ ไดแก การกรอง ซ่ึงเปนกลไกดานแรกที่จะทําใหอากาศ
ที่หายใจเขาไปนั้นสะอาด ปราศจากสิ่งเจอืปน ปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติ เชน การไอ การจาม    
การหดตวัของหลอดลม การที่มีน้ํามูกเกดิขึน้ ก็เปนการกนัไมใหสารตกลงไปอยูในหลอดลม 
             ข)  กลไกการทําใหสารพิษหมดสภาพไปหรือการทําลายสารพิษ ไดแกการหลั่ง
เอ็นไซมออกมาจับกินสิ่งแปลกปลอม การสรางภูมิคุมกันขึ้นมา หรือมีเชลลที่ทําหนาที่ในการ
ทําลายสิ่งแปลกปลอม เชน Alveolar Macrophage 
   อยางไรก็ตามถามีส่ิงแปลกปลอมไป กลไกการปองกนัอาจจะทํางานผิดปกติไป และ
อาจจะทําใหเกดิความเสียหายแกปอดได เชน ถาหล่ังเอน็ไซมออกมามากจนเกินไปก็อาจจะทําลาย
เนื้อเยื่อปอดได หรือการทําลายซิลิการของ Alveolar Macrophage ทําใหเกิดพังผิดทีถุ่งลมปอด  
   จะเห็นวาการที่ฝุนละอองจะผานเขาสูระบบหายใจไดนั้น ตองผานปราการตาง ๆ 
มากมาย เร่ิมตัง้แตการกรองที่ขนจมูก ฝุนที่มีขนาดใหญกวา 10 ไมครอน (หรือไมโครเมตร) จะตดิ
อยูในจมูก และทางเดินหายในสวนบนเกอืบทั้งหมด (ระบบทางเดินหายใจสวนบน ไดแก โพรง
จมูก ปาก คอหาย และกลองเสียง) สวนทีม่ีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะผานเขาไปในหลอดลม
และอาจถูกกาํจัดออกไปโดยกลไกของปอด สวนที่มีขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน กจ็ะสามารถผาน
เขาออกปอดไดเชนเดยีวกับกาซ อาจจะติดอยูในปอดบางเล็กนอย และเชื่อกนัวาฝุนที่มีขนาดเล็ก
กวา 0.1 ไมครอนนี้จะไมเปนอันตรายกบัปอด 
    2 . ฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน และใหญกวา 0.1 ไมครอน สามารถแบงเปน 2 
กลุมใหญ ๆ 
       ก)  ฝุนที่มขีนาด 2.5-10 ไมครอน เชน ซิลิกา เหล็ก และอะลูมิเนยีม ฝุน พวกนี้มกั
ตกคางที่ Tracheobronchial Tree (หลอดลมและทอลมในปอด) 
       ข)  ฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอนแตใหญกวา 0.1 ไมครอน เชน พวกซัลเฟตไน
เตรตและฝุนจากสารอินทรียตาง ๆ มักจะตกในสวนปลายของทอลมในปอด (Terminal Bronchiole) 
ซ่ึงคลายกับถุงลม 
 ข)   ผลกระทบของฝุนตอระบบหายใจ 
 ฝุนที่สามารถเขาสูระบบหายใจสวนลาง (หลอดลมคอ หลอดลมใหญ หลอดลมกลีบ 
หลอดลมเสี้ยว หลอดลมฝอย ทอถุงลม กระเปาะลม และถุงปอด) และเกดิการสะสมตัวอยู อาจจะทํา
ใหเกิดโรคตอปอดได 
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 ค)  โรคปอดที่เกิดจากฝุน (Pneumoconiosis)  
 โรคปอดที่เกิดจากฝุน เกดิจากการสูดหายใจฝุนละอองสาร อนินทรียเขาไปในปอดและ
กอใหเกิดปฏิกริิยาทําใหเกิดการอักเสบและพังผืดในเนื้อปอดการเกิดของโรคขึ้นอยูกับชนิดของฝุน 
ขนาด ปริมาณ และระยะเวลาที่ไดรับฝุนเขาไปในปอด 
 ง)  โรคซิลิโคซิส 
 เกิดจากการสดูหายใจฝุนซลิิกา ( SiO2) ซ่ึงพบในหนิแกรนิต หนิทราย หนิปูน ในรูป
ผลึกซิลิกา ซ่ึงเรียกวา หนิเขี้ยวหนุมาน (Quartz) และในหนิภเูขาไฟในรูปของ คริสโตบาไลต 
(Cristobalite) และไตรดไีมต (Tridymite) 
 อาชีพที่เสี่ยงตอการเกิดโรคคือ คนงานที่ทํางานในเหมอืงแรที่มีการระเบิดหิน โรงโม
หิน โรงงานคาํครกหิน การเจาะและแตงหินทราย อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา อุตสาหกรรม
แกว เปนตน 

       จ) ผลกระทบในสวนที่เก่ียวกับขนาดของฝุน 
 ในการพจิารณาผลกระทบที่มีตอมนุษยจากฝุนขนาดตาง ๆ นั้น จากการศึกษาตาง ๆ 
สรุปวา ฝุนขนาดใหญกวา 10 ไมครอน มักจะตดิอยูในจมูก และทางเดนิอากาศสวนบนเกือบ
ทั้งหมด สวนฝุนที่ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะผานเขาไปถึงหลอดลมในปอด บางสวนเขาถึง
อวัยวะสวนอืน่ของปอดได และฝุนพวกนี้อาจถูกกําจดัออกไปโดยกลไกการทํางานของปอดสําหรับ
ฝุนที่มีขนาดเลก็กวา 0.1 ไมครอน จะสามารถผานเขาออกปอดไดเชนเดียวกับกาซ และอาจติดอยูใน
ปอดบางเล็กนอย ดังนัน้อาจแบงฝุนที่มีผลกระทบตอรางกายได 3 ขนาด คือ  
                             1.   ฝุนที่มีขนาดใหญกวา 10 ไมครอน 
          2.   ฝุนที่มีขนาดตั้งแต 0.1 ถึง 10 ไมครอน 
          3.   ฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน 
        ก)  ฝุนท่ีมีขนาดใหญกวา 10 ไมครอน 
 ดังไดกลาวแลววาฝุนที่มีขนาดใหญกวา 10 ไมครอนนี้ สวนใหญจะตดิอยูในจมูก และ
ทางเดินอากาศสวนบน ดังนัน้ฝุนขนาดใหญกวา 10 ไมครอนนี้จะมีผลกระทบตออวัยวะในสวนนี้
รวมถึงมีผลกระทบตอตาและผิวหนังดวย ผลกระทบกับอวัยวะของระบบทางเดินอากาศสวนบนก็
อาจจะทําใหมปีญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอากาศได เชน หายใจไมสะดวก นอกจากนี้กจ็ะมีความ
รําคาญตลอดเวลาที่มีฝุน สวนผลกระทบกับตาก็อาจทําใหมีการระคายเคืองตา สําหรับผิวหนังนัน้
ฝุนขนาดนี้อาจทําใหมีปญหาที่ผิวหนัง หรือถึงกับเปนโรคผิวหนังได ซ่ึงก็มีรายงานเกี่ยวกับอาการ
เหลานี้ในการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุขดวย นอกจากผลกระทบตอรางกายโดยตรงแลว ฝุน
ขนาดใหญกวา 10 ไมครอน ที่มีจํานวนมากจะทําใหระยะการเห็นสัน้ลง ซ่ึงอาจจะเปนอันตรายตอ
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ผูปฏิบัติงานได เชน การสัมผัสกับสวนเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลตาง ๆ เนื่องจากมากไมชัดเจนหรอื
การถูกยานพาหนะเฉี่ยวชน เพราะความสามารถในการเห็นของทั้งผูขับรถและ    ผูโดนเฉี่ยวชนต่าํ
เนื่องจากฝุน บวกกับความประมาทของฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย 
 นอกจากผลกระทบที่กลาวแลว ฝุนขนาดใหญกวา 10 ไมครอน (และอาจรวมถึงฝุน
ขนาดอื่น ๆ ในบางกรณดีวย) นี้ จะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงานลดลง ทําให
ผูปฏิบัติงานเกดิความไมพอใจ สงผลใหคาบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรสูงขึ้น และทําใหประชาชน
ที่อยูใกลเคยีง หรือที่ฝุนกระจายไปถึงเกิดความไมพอใจ เหลานี้จะทําใหกําไรจากการประกอบการ
ลดลง เนื่องจากมีผลผลิตนอยลงหรือมีคาใชจายสูงขึ้น 
 ตําราเกือบทุกเลมมักจะกลาววาฝุนขนาดใหญกวา 10 ไมครอนนี้จะไมเปนอันตรายตอ
ระบบหายใจ (ระบบทางเดินอากาศ) ของมนุษย  แตตําราหลายเลมจะชีใ้หเห็นวา หากรางกายไดรับ
ฝุนเหลานี้เปนจํานวนมาก และติดตอกันเปนเวลานานผลกระทบตอรางกายมนษุยจะมมีากขึ้นแมแต
ระบบหายใจกอ็าจมีปญหา ดงันั้นกอนทีก่ลาววาฝุนขนาดใหญกวา 10 ไมครอนนี้ไมเปนอันตรายตอ
มนุษย จําตองพิจารณาปริมาณฝุน และระยะเวลาที่รางกายสัมผัสกอน รวมทั้งควรคํานึงถึงอันตราย
สวนอื่นนอกเหนือจากระบบหายใจ และคํานึงถึงอันตรายโดยออมดวย 
 

ข)  ฝุนท่ีมีขนาด 0.1 ถึง 10 ไมครอน 
 เนื่องจากฝุนขนาดนี้สามารถเขาไปถึงสวนตาง ๆของระบบทางเดินอากาศ จึงเปนฝุนที่
อาจเปนอันตรายตออวยัวะของระบบทางเดินอากาศ และอันตรายที่เกิดอาจไมรุนแรง หรือรุนแรง
มากก็ได นอกจากนี้อันตรายของฝุนขนาดนี้อีกอยางหนึ่งคือ ฝุนขนาด 0.1 ถึง 10 ไมครอนนี้เปนฝุน
ที่มองไมเห็นดวยตาเปลา จึงทําใหไมสามารถทราบไดวาฝุนเหลานีจ้ะมีในบริเวณไหนบาง เปน
 ผลใหไมสามารถหลีกเลี่ยงฝุนเหลานี้ไดนอกจากนี้ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (แต
เม็ดเล็ก )จะมนี้ําหนกันอยมาก จึงทําใหสามารถแขวนลอยอยูในอากาศไดเกือบตลอดไป จึงมีโอกาส
ที่จะเขาสูระบบทางเดินอาหารของมนุษยไดตลอกเวลา หากไปอยูในบรเิวณที่มีฝุนเหลานี้ 
 ฝุนขนาด 0.1 ถึง 10 ไครอน นี้อาจแบงแยกไดเปนสองขนาดคือขนาดใหญกวา 5 
ไมครอน และขนาดที่เล็กวา 5 ไมครอน โดยขนาดทีเ่ล็กกวา 5 ไมครอนนี้จะเรียกวา ฝุนหายใจ ( 
Respirable Bust ) โดยมักถือกันวาฝุนหายใจนี้สามารถเคลื่อนตัวไปไดทุก ๆสวนของระบบทางเดนิ
อากาศ อยางไรก็ดี แมวาฝุนหายใจจะสามารถเคลื่อนตัวไปถึงสวนปลายสุดของทางเดินอากาศ ( ถุง
ลม   ปอด ) แตก็ไมใชฝุนหายใจที่เขาถึงบริเวณนี้ทุกชนิด จะทําใหเกิดโรคในปอด มเีพยีงบางชนิด
เทานั้นที่กอใหเกิดโรครายแรงในปอด อันไดแก 
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1) ฝุนซิลิกา (Silica หรือ Sio2) สวนใหญเปนฝุนจากหินเขี้ยวหนุมาน (Quartz)อาจ
กอใหเกิดโรคซิลิซิส     ( Silicosis) 

2) ฝุนแอสเบสตอส (Asbestos ) อาจกอใหเกดิโรคแอสเบสโตซิส (Asbestosis) 
3) ฝุนซิลิเกตอื่น ๆ (Other Silicate ) อาจกอใหเกิดโรคเกโตซิส (Silicatosis) 
4) ฝุนเหล็ก หรือฝุนแรเหล็ก  อาจกอใหเกดิโรคซิเดอโรซิล 
5) ฝุนถานหิน ( จากทั้งบิทูมนิัส  และแอนธราไซท) อาจกอใหเกดิโรคปอดดํา (Black 

Lung) หรือแอนอธราโคซิลิโคซิส(Antracosilicosis ) 
โรคเหลานี้เรียกรวมกนัวาโรคปอดที่เกิดจากฝุนหรือโรคนิวโมโคนิซิส (Pneumoconiosis ) ใน
จําพวกโรคปอดที่เกิดจากฝุนเหลานี้ (แมแตโรคซิลิโคซิล)อยางเดยีวจะทําใหถึงตายได โดยทัว่ไป
เมื่อเกิดโรคเหลานี้ มักมีโรคอื่นแทรกซอน เชน นิวโมเนยี (Pneumonia ) หรือวณัโรค (Tuberculo   
sis ) แลวโรคปอดที่เกิดจากฝุนนี้จะเสริมใหอาการทรุดลงเรื่อย ๆ จนอาจถึงตาย 

ค) ฝุนท่ีมีขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน 
 ฝุนเล็กกวา 0.1 ไมครอนนี้จะเปนฝุนละอองเล็กกวา โดยสามารถจะเคลื่อนตัวไดคลาย
กาซ ( Mean Free Space ระหวางโมเลกุลของกาซ = 0.1 ไมครอน)ดังนั้นฝุนละอองนี้จะเขาหรือออก
จากปอดไดเหมือนกับกาซ และสวนมากมกัถือวาไมเปนอันตรายตอระบบทางเดินอากาศ 
 2.4.2   ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
ผลกระทบของการทําเหมืองหิน และโรงโมหินมีดังนี ้

  (1) ผูประกอบการตองเสียคาใชจายในการปองกัน และควบคุมฝุนละอองใหอยูใน
มาตรฐาน เพื่อมิใหรบกวนและเปนอันตรายตอบริเวณชุมชนใกลสถานประกอบการ 

 (2 )   ผูปะกอบการตองเสียคาใชจายในการดําเนินการดานรักษาสุขภาพของเจาหนาที่
และคนงาน 

                (3)  กิจการหรือธุรกิจบางอยางไมสามารถดําเนินการตอไปไดหากตั้งอยูในบริเวณ
ใกลเคียงกับสถานประกอบการ เชน รานอาหาร ธุรกิจทองเที่ยว 

 (4) รัฐอาจจะตองจัดโครงการเพื่อที่กําลังหรือลงฝุนใหอยูระดับที่ปลอดภัย ทําใหเสีย
งบประมาณแผนดิน 

 (5) ฝุนอาจจะทําอันตรายตอพืชไดบาง ทําใหผลิตผลการเกษตรลดลง ทําใหรายไดของ
ผูประกอบการเกษตรกรรมใกลเคียงลดลง 

      2.4.3   ผลกระทบดานความเปนอยู และการประกอบการอาชีพ 
 ผลกระทบฝุนละอองที่ฟุงกระจายตอความเปนอยูของประชาชนนัน้เหน็ไดชัดเจน คอื 

ประชาชนที่อยูในบริเวณที่ฝุนละอองจากเหมือง โรงโมหินหรือเสนทางลําเลียงขนสงเขาไปถึงจะมี
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ชีวิตความเปนอยูในสภาพทีไ่มดี ตองทนราํคาญกับการมีฝุน และอาจถงึเจ็บปวยเปนโรคที่เกี่ยวของ
กับฝุน เชน โรคเกี่ยวกับทางเดินอากาศ โรคเกี่ยวกับตา และโรคเกี่ยวกบัผิวหนัง รวมถึง โรคภูมิแพ
ตาง ๆ โดยจะมีผลกระทบตอรางกายมาก หรือนอยก็ขึน้อยูกับวาจะไดฝุนมากนอย และในเวลาที่
ติดตอกันอยางไร 

 นอกจากผลกระทบตอรางกายแลวจะมีผลกระทบตอจิตใจดวย คือผูทีไ่ดรับฝุนมากๆ
และบอย ๆ คงจะมีความหงุดหงิด และรําคาญมาก จิตใจเลยพลอยแจมใส มีผลทําใหสุขภาพจิต
เสื่อมลง ซ่ึงอาจมีผลตอไปถึงสุขภาพดานรางกาย 

 ไมวาฝุนละอองจะมีผลกระทบตอรางกาย และจิตใจเทานั้น ฝุนละอองที่ฟุงกระจายยัง
ทําใหความเปนอยูของประชาชนในดานอื่น ๆ เลวรายลงไปดวย เชน อาจจะตองปดบานอยู
ตลอดเวลา ทําใหอยูอยางอึดอัด ตองทําการปองกันเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ จากฝุนเครื่องใชไฟฟา 
เสื้อผา และอ่ืน ๆ ซ่ึงถามีฝุนสะสมอยูมาก ๆก็อาจเสยีหาย หรือใชประโยชนไดนอย ตองทําการ
ปกปดอาหารที่ประกอบขึ้นรับประทานในครัวเรือน การออกกําลังกายไมอาจทําไดอยาง
สะดวกสบายรวมทั้งชีวิตความเปนอยูอ่ืน ๆ ก็อยูในสภาพไมดีไปดวย นอกจากนี้อาจทําใหตอง
สูญเสียเงินทองเพิ่มขึ้นเพราะตองออกไปพักผอนในทีใ่กล ๆ ปราศจากจากฝุนบอยชิ้นขึ้นเรื่อย ๆ
เปนตน 

 ในดานผลกระทบในการประกอบอาชีพนัน้ คงเหน็ไดชัดวาผูประกอบอาชีพที่อาจถูก
กระทบจากฝุนได เชนรานอาหาร จะไดรับผลกระทบไมมากก็นอย โดยถาผลกระทบไมมากนกักจ็ะ
อาจเสียคาใชจายเพิ่มเติมจากปกติเพยีงเล็กนอย แตถาผลกระทบมากกค็งจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
มาก จนถึงเลิกกิจการหรือยายไปดําเนินการที่อ่ืน สําหรับผูประกอบชีพตาง ๆที่ไดรับผลกระทบจาก
ฝุนในพื้นที่โครงการไดแก ผูที่ทํางานในเหมืองหิน โรงโมหิน หรือผูที่ประกอบอาชีพ ที่ตอเนือ่ง
จากอุตสาหกรรมเหมืองหิน และโรงโมหิน เชนคนขับรถบรรทุกหิน นอกจานี้ก็มีผูประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ บริเวณใกลกับที่มีการทําเหมอืงหิน การทําโรงโมหิน การขนสงลําเลียง 
  2.4.4  ผลกระทบตอทรัพยากรดิน  

 สําหรับพื้นดินนั้นฝุนละอองจะมีผลกระทบ ก็ตอเมื่อตกลงสูพื้นดิน โดยเนื่องจากฝุน
ละอองจากอุตสาหกรรมเหมอืงหิน และโรงหินมี CaCO3 เปนสวนประกอบสําคัญ เมื่อฝุนเหลานี้ตก
ลงพื้นดิน และผสมกับดินเคม็จะทําใหดนิผสมที่ไดอาจมีความเปนดางได หากมีปริมาณมากพอ การ
ทําเหมืองแรจาํเปนตองมีการขุด ระเบิด หรือฉีดน้ําเพื่อแยกแรออกจากดินซึ่งกอใหเกิดการพังทลาย
ของหนาดิน และเมื่อถูกน้ําชะลางก็จะทําใหแรธาตุในดนิถูกชะลางและไหลไปยังแหลงน้ําสงผลให
ดินขาดความอุดมสมบูรณและสภาพพืน้ที่ยงัเปนหลุม บอ ไมเหมาะแกการใชประโยชนเนื่องจาก
ตองเสียคาใชจายสูงในการปรับสภาพพื้นที ่
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 2.4.5 ผลกระทบทรัพยากรน้าํและสัตวน้ํา  
 อาจจะมีผลกระทบไมมากนัก โดยฝุนอาจจะฟุงกระจายตกไปในแหลงน้ํา ทําใหแหลง

น้ํามีฝุนเจือปน แตฝุนจากอุตสาหกรรมเหมืองหิน และโรงโมหินโดยทัวไป ไมมีสวนประกอบที่
เปนอันตรายตอคนหรือสัตว ฝุนละอองจึงไมมีผลกระทบตอแหลงน้ําผิวดินมาก แตอยางไรก็ตาม       
ฝุนละอองจากอุตสาหกรรมเหมืองหิน และโรงโมหิน สวนใหญเปนหินปูน( CaCO3) อยูในปริมาณ
มากและเมื่อตะกอนดินมีการชะลางและฉีดแร ดังกลาวขางตนจะสงผลตอระบบนิเวศในน้ํา 
เนื่องจากน้ําจะขุนและไปบังแสงอาทิตยทําใหพืชน้ําและแพลงคตอนไมสามารถสังเคราะหแสงได
สงผลใหส่ิงมีชีวิตอื่นขาดอาหารที่ใชในการบริโภค นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการตื้นเขินของลําน้ําซึ่ง
จะสงผลตอการระบายน้ําเปนปญหาน้ําทวมติดตามมา   

 2.4.6ผลกระทบตอทรัพยากรปาไมและสัตวปา                                                                                           
 ในการ เปดหนาดินหรือระเบิดหินเพื่อหาแรจะตองมกีารถางปาไม เพือ่กอใหเกิดความ
สะดวกในการดําเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นกค็ือปาไมจะถูกทําลายอยางถาวรเนื่องจากขาดการปรับหนา
ดินและปลกูปาอยางจริงจัง สงผลใหสัตวปาขาดที่อยูอาศัยและแหลงอาหารดวย นอกจากนี้ในการ
ขนสงแรยังมีการทําถนนผานเขาไปยังเขตปาสงวน ซ่ึงกอใหเกิดการลักลอบตัดไมและลาสัตว
ติดตามมาเนื่องจากขาดการดูแลอยางจริงจัง  
 ผลกระทบของฝุนจากเหมืองหิน และเสนทางลําเลียงตอสัตวปา คงจะตอเนื่องจาก
ผลกระทบจาปาไม คือหากฝุนมีผลกระทบตอปาไมนอย ก็คงจะมีผลกระทบตอสัตวปานอยไปดวย 
ในแงของสัตวนั้นกลาวกันวาผลกระทบของ มลพิษจากอากาศจะตางกับของมนุษย  ซ่ึง
กระทบมากตอระบบหายใจ แตในกรณีของสัตวผลกระทบจากมลพิษจากอากาศตอสัตว   หรือหาก
จะมีบางก็คงเนื่องจากฝุนไปเจือบนสิ่งสกปรก หรือส่ิงมีพิษกอนทีจ่ะเขาสูรางกายสัตว เมื่อฝุน
ละอองมีผลกระทบตอสัตวนอยเชนนี ้ ผลกระทบตอสัตวปาก็จะยิง่นอยลงไปอีก  เพราะในปา
โอกาสที่จะมีฝุนกระจายนาจะมีนอยมาก 
  2.4.7ผลกระทบตอทรัพยากรอากาศ                                                                                                            
 การทําเหมืองแรโดยเฉพาะเหมืองบนบกจะกอใหเกดิปญหาฝุนละอองสูงมาก 
โดยเฉพาะขั้นตอนในการยอยและการลําเลียง เชน กรณีของเหมืองหินที่สงผลใหเกิดฝุนละอองเปน
จํานวนมาก และกอใหเกิดอนัตรายหากมีการสะสมและกอใหเกดิวิสัยทัศไมดซ่ึีงเปนสาเหตขุอง
อุบัติเหตุได ดงัปรากฏในจังหวัดสระบุรี เปนตน ซ่ึงในปจจุบันรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 
13 มิถุนายน 2538 ไดกําหนดใหโรงโม บดและยอยหินเปลี่ยนเทคโนโลยีจากการระเบิดและยอยหิน
ไปเปนเทคโนโลยีการทําเหมืองหิน ซ่ึงผูทําเหมืองจะมีกฏระเบียบและตองทํารายงานการวิเคราะห
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ผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย และควบคุมฝุนละอองที่เกิดจากกระบวนการผลิตดวย (จกัรพันธุ ปญจะ
สุวรรณ 2540:109-110 ) 

                   2.4.8ผลกระทบตอแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ                                                               
 ผลกระทบของฝุนละอองตอแหลงธรรมชาติ อาจจะมีผลกระทบบาง เชน บริเวณถ้ํา
อาจจะมีฝุนฟุงกระจายเขาไปถึง ทําใหมีฝุนจับจนอาจสูญเสียลักษณะอันดึงดูดใหประชาชนเขาเยีย่ม
ชมได อยางไรก็ตามแหลงธรรมชาติสวนใหญมักมตีนไมปกคลุมอยูมากพอสมควรจึงไมไดรับ
ผลกระทบแตอยางใด 

 2.4.9ผลกระทบดานทัศนียภาพ                                                                                                                   
 ในดานทัศนียภาพ ฝุนละอองที่ฟุงกระจายจากกจิการเหมืองหิน และโรงโมหิน อาจไป
บดบังทัศนียภาพตาง ๆ เชน เชน เนินเขา หรือหุบเขา ซ่ึงทําใหมองเหน็เนินเขาหรือหุบเขาเหลานัน้
ไมชัด สูญเสียความสวยงามไป นอกจากนี้ฝุนละอองทีฟุ่งกระจายอยูตามถนน และเสนทางลําเลียง
ตาง ๆจะทําใหผูใชรถ ถนนไมอาจมองเห็นทัศนยีภาพอันสวยงามที่ขางทางได และยังอาจเปน
อันตรายใน การขับขี่ยวดยานอีกดวย ดังนัน้ ในแงของผูคนที่สัญจรผานไปมาในพื้นที่โครงการ จุดที่
สําคัญจุดหนึ่ง คือฝุนละอองบนถนนหนทางที่จะฟุงกระจายในบริเวณรอบ ๆเนื่องจากการทําเหมือง
หิน 

3.  การผลิต การใช และปริมาณสํารองของหินปูนเพื่อการกอสราง 
  แรเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจมาโดยตลอด ในอดีตกวารอย
ละ 80 ของมูลคาการผลิต เปนการสงออก เมื่อประเทศไทยหนัมาเนนการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
มากขึ้น ทําใหความตองการหินปูนในประเทศ เพิม่ ปจจุบันการผลิตแรหินปูนสวนใหญของ
ประเทศไทยเปนการผลิตเพือ่ตอบสนองตอความตองการใชภายใน ประเทศ ทําใหโครงสรางการ
ผลิต แรเปลี่ยนจากการผลิตแรโลหะมาเปนแรอุตสาหกรรม โดยมีสัดสวนของ การผลิตแร
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 57 ในป พ.ศ. 2530 เปนรอยละ 97 ในป พ.ศ. 2540  
 

3.1 การผลิตหินปนูเพื่อการกอสรางในประเทศ 
      การทําเหมอืงแรหินปูนเพื่อการกอสรางมีแหลงกระจายอยูพืน้ที่ตางๆ เกือบทั่วประเทศ

แหลงหินอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีหนิหลายชนดิซึ่งมีกระจดักระจายอยูทัว่ไป หินสวนใหญมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการใชเปนหินอุตสาหกรรมกอสราง แตหนิปนูนิยมใชเปนหินกอสรางมาก
ที่สุด เนื่องจากหางาย และใชกับงานกอสรางทุกชนิด 
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หินปูนเพื่อการกอสรางมีการผลิตเพื่อใชในลักษณะตาง ๆ ไดแก 
 3.1.1. การใชผสมปูนซีเมนตในงานคอนกรีตตาง ๆทั้งในการกอสรางอาคาร ถนน

คอนกรีต และโครงการสาธารณูปโภคตาง ๆปริมาณหนิกอสรางในสวนนีเ้ปนสัดสวนโดยตรงตอ
ปริมาณการใชปูนซีเมนต 

 3.1.2. การใชสรางถนนเพื่อเปนชั้นรองพื้นถนนทั้งโครงการสรางถนนใหมและงาน
ซอม บํารุงเสนทางตาง ๆรวมทั้งใชในรูปของผสมยางมะตอย 

 3.1.2    การใชในรูปอ่ืน ไดแก หนิกอนขนาดใหญในการสรางเขื่อน หรือการสราง
ทาเรือ ใชในการกอสรางทางรถไฟ หินเกร็ดใชในการประดับตกแตง เปนตน 
 การผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหนิปูนมีการผลิตทั่วทุกภาคของประเทศไทย จาก
รายงานวิชาการหินเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง โดย(กรมทรัพยากรธรณี 2544, 31-33 ) รายงานวาใน
ป      พ.ศ. 2539-2543 การผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหนิปูนมีปริมาณรวมทั้งสิน 127 ลานตัน คิด
เปนมูลคา 8,941.2 ลานตัน โดยเฉพาะภาคกลางมีปริมาณการผลิตเกือบครึ่งของการผลิตหิน
อุตสาหกรรมชนิดหนิปูนทัง้หมด คือมีปริมาณการผลิต พ.ศ. 2543 รองลงมาไดแกป 2542 มีปริมาณ
การผลิต 34.8 ลานตัน มูลคา 2,436.1 ลานบาท ในปนี้ภาคกลางมีปริมาณการผลิตมากที่สุด 18.6 
ลานตัน คิดเปนรอยละ 53.45 ของปริมาณการผลิตป พ.ศ. 2542 และในป พ.ศ. 2540 มีปริมาณการ
ผลิต 27 ลานตัน มูลคา 1,971.8 ลานบาท 
 จังหวดัที่มีการผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหนิปูนมากที่สุด ไดแก จังหวัดสระบุรี   
ชลบุรี  และราชบุรี ตามลําดับ จากรายงานสรุปประทานบัตร (ณ วนัที่ 25 มิถุนายน ) โดยฝาย
ควบคุมสัมปทานเหมืองแร (2545 : 1)  การผลิตหินปูนประเภทนี้ในจงัหวัดสระบุรีมีประทานบัตร
ทําเหมืองหินปูนเพื่อการกอสรางทั้งหมด 16 แปลง คิดเปนเนื้อที่ 2, 584 ไร 2 งาน 20 ตารางวา มี
จํานวนโรงโมทั้งหมด 88 โรงโมซ่ึงปริมาณการผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางในจังหวดั
สระบุรี ในป พ.ศ. 2539-2543 มีปริมาณ 16.24 ลานเมติกตัน 
 จากการศึกษาขอมูลในอดีตพบวาปริมาณการระเบิดหินปูนเพื่อใชในการกอสรางรายป 
เพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด ถึงแมวาปริมาณการผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางในประเทศกอนป 
พ.ศ. 2539 นั้นไมมีสถิติขอมูลที่ชัดเจน โดยมีการใชปริมาณการใชหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง
กรณีที่จะตองนําไปใชเปนคอนกรีตรวมกับปูนซีเมนตในการกอสราง ในอัตราสวนผสมปูนซีเมนต
ตอหินยอยโดยเฉลี่ยทั่งไปประมาณ โดยมีปริมาณการใชปูนซีเมนตในประเทศมีประมาณ 25 ลาน
ตันตอป ซ่ึงจะตองใชหินยอย 100 ลานตันตอป โดยังไมรวมหินยอยอีกสวนหนึ่งที่ยังไปใชกอสราง
ถนน อางเก็บน้ํา และการกอสรางทั่วไป ประมาณรอยละ 10 ของการใชหินยอยทั่วไป ฉะนั้นจึงมี
การคาดวาจะมีการใชหินยอยอีกประมาณ 10 ลานตันตอป รวมแลวจะมีผลผลิตหินยอยประมาณ 
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110 ลานตันตอป โดยทั่วไปหินยอยมากกวารอยละ 90 เปนหินปูน  (บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง 
เซอรวิส จํากัด  2538: 3-9 )  ผลผลิตหินปูนเพื่อการกอสราง และหินปูนเพื่อซีเมนต แสดงตาราง     
ที่  1 
 
ตารางที่ 1    แสดงปริมาณผลผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
 ของจังหวดัสระบุรี และทั้งประเทศ พ.ศ. 2530-2543 
 

 
 
ป 

ผลผลิตหนิปนูเพื่อ
อุตสาหกรรม

ซีเมนตท้ังประเทศ 
(ตัน ) 

ผลผลิตหนิปนู
เพื่ออุตสาหกรรม
ซีเมนตจังหวัด

สระบุรี 
(ตัน) 

ผลผลิตหนิปนู
เพื่ออุตสาหกรรม

กอสรางทั้ง
ประเทศ 

(ตัน) 

ผลผลิตหนิปนู
เพื่ออุตสาหกรรม
กอสรางจังหวดั

สระบุรี 
(ตัน) 

2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 

11,391,249 
14,100,522 
15,966,366 
19,520,720 
19,516,190 
25,272,166 
32,035,644 
42,223,711 
45,559,226 
50,058,352 
58,757,086 
36,593,052 
48,305,955 
43,491,950 

9,448,094 
11,843,560 
13,362,443 
16,319,360 
16,889,081 
21,367,306 
27,824,889 
37,628,748 
41,181,589 
45,159,316 
50,872,090 
31,997,070 
43,088,739 
36,507,206 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7,732,907 
26,287,611 
18,166,802 
34,801,486 
35,712,684 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

488,455 
1,389,524 
2,414,293 
7,408,954 
4,534,496 

ที่มา   :    กระทรวงอุตสาหกรรม,กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร , ปริมาณผลผลิต
หินปูน และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ของจังหวัดสระบุรี และทั้งประเทศ   (กรุงเทพมหานคร :   
โรงพิมพ กพร , 2543)  , 3. 
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               3.2 การใชหินปนูเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
  หินปูนเปนหนิอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการใชเพื่อการกอสรางมากกวา รอยละ 80 ของ

ปริมาณหินกอสรางทั้งหมด สามารถนําไปใชในรายงานกอสรางไดเกอืบทุกประเภท คือ การใชใน
งาน คอนกรีตผสมกับปูนซีเมนตเพื่อการกอสรางอาคาร และสาธารณูปโภคตาง ๆการใชงานสราง
ถนนสวนใหญใชรองพื้นถนน หรือลาดยางมะตอบเพื่อซอมแซมถนน การใชหนิเพื่อวัตถุดิบเพื่อ
อุตสาหกรรมกอสรางจึงเปนที่นิยมที่สุด 
 ปจจุบันปริมาณการใชหินดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอัตราการ
เจริญเติบโตของประเทศโดยเฉพาะภาคกอสราง (กรมทรัพยากรธรณี และคณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2539 : 11)  หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนมีการใชเพื่อการกอสรางมาก
ที่สุด เพราะหางายคุณภาพสม่ําเสมอ  งายตอการผลิตไมตองขบวนการผลิตที่ซับซอน และใชไดกับ
งานกอสรางเกือบทุกประเภท ในชวง 5 ปที่ผานมา พ.ศ. 2539-2543 การใชหินปูนมีปริมาณทั้งหมด 
117.9 ลานตัน มูลคา 8,252.3 ลานบาท การใชหินเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางในป พ.ศ.2539 มีปริมาณ 
7.21 ลานตัน มูลคา 504.8 ลานบาท ป พ.ศ.2540 ปริมาณการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 208.94 ลานเมตริกตัน 
เทียบกับ พ.ศ. 2539 ปพ.ศ.2541 การใชมีปริมาณลดลงรอยละ 24.68 เมื่อเทียบกับ พ.ศ.2540 เหลือ
เพียง 16.78 ลานเมตริกตัน มูลคา 1,174.7 ลานบาท ในป พ.ศ.2543 ปริมาณการใชหินปูนมีมากที่สุด
เทากับ 33.9 ลานเมตริกตัน มูลคา 2,372.7 ลานบาท รองลงมาไดแก พ.ศ.2542  มีปริมาณการใช
หินปูน 32.4 ลานเมตริกตัน มูลคา 2,267.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.75 และ 27.48 ตามลําดับ
เทียบกับปริมาณการใชหินปูนในรอบป 5 ป ที่ผานมา สาเหตุที่ทําใหปริมาณการใชเพิ่มมากเปนผล
มาจากการใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ รวมท้ังการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางพื้นฐานของรัฐบาล      
( กรมทรัพยากรธรณี ,2544: 36 ) ปริมาณการใชหินเพื่อการกอสราง และหินปูนเพื่อซีเมนต แสดง
ตารางที่  2 
 ปริมาณทั้งหมดของหินปูนเพื่อการกอสรางมี 2 สวน คือปริมาณหินสํารองใน
ธรรมชาติกับปริมาณหินปนูที่ผลิตหินมาใชในแตละป จากปริมาณการผลิตและการผลิตและการใช
หินปูนเพื่อการกอสรางในแตละปที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหรัฐตองมีการหาปริมาณสํารองเพื่อรองรับความ
ตองการใชหนิปูนในอนาคต ปจจุบัน และบางพื้นที่กไ็มสามารถเขาไปสํารวจได เชน อุทยาน
แหงชาติ พืน้ที่ปาสงวน และปาคุมครองตาง ๆทําใหไมมีขอเท็จจรงิ ถึงปริมาณหินปูนเพื่อการ
กอสรางทั้งประเทศจํานวนเทาใด จากอดตีจนถึงปจจุบนัไดมีการระเบิดเอาหินปนูขึ้นมาใชมากนอย
แคไหน ซ่ึงหากมีขอมูลทั้งปริมาณสํารองทั้งประเทศ และปริมาณการนําเขามาใช จะทําใหเราทราบ
วาในอดีตจะมปีริมาณสํารองหินปูนเพื่อการกอสรางเหลือมากนอยแคไหน และขอมูลดังกลาว
สามารถชวยในการวางแผนการจัดการ การใชในระยะยาวได ปริมาณสํารองของหินปูนเพื่อการ
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กอสราง ในปจจุบันพบวา จงัหวัดสระบุรี มีปริมาณหินสาํรองมากเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิต
แรหินปูน จึงเปนแหลงใหญที่มีการผลิตหินปูนเพื่อการกอสรางมาหลายป  และมีปริมาณเพิ่มสูงขึน้
เร่ือย ๆ  ดังนัน้ปริมาณการขุดเอาหินปนูขึ้นมาใชในแตละปมีอัตราเพิม่ขึ้น หรือลดลงขึ้นอยูกับความ
ตองการใชหนิปูนเพื่อการกอสรางของประเทศ และจะตองมีปจจัยที่มีผลกระตุนตอความตองการใช
มีสวนเกีย่วของทําใหปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น หรือลดลง ซ่ึงจะศึกษาปจจัยดังกลาว 
 

ตารางที่  2    แสดงปริมาณการใชหินปูนเพือ่การกอสราง และเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต
 ภายในประเทศ พ.ศ. 2530-2548 
 

ป เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต(ตัน ) เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต(ตัน ) 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 

11,131,305 
13,615,695 
16,976,329 
19,571,924 
20,220,750 
25,425,932 
32,449,554 
43,911,954 
48,263,619 
50,609,139 
55,076,038 
35,206,167 
48,910,768 
42,246,576 
54,609,139 
56,076,038 
50,206,167 
51,910,768 
53,246,579 

39,400,000 
46,060,000 
60,100,000 
72,220,000 
80,850,000 
91,533,355 

116,818,999 
158,083,034 
179,200,000 
7,211,841 

22,278,577 
16,500,173 
32,397,964 
33,896,314 
47,211,841 
42,278,577 
36,506,173 
42,397,667 
63,896,319 

ที่มา      :    กระทรวงอุตสาหกรรม ,กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร , ปริมาณการใช
หินปูน และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ กพร , 2543) , 5 . 
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4.   ผลกระทบจากการทําเหมืองแรหินปนูเพื่อการกอสรางในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
 ในการผลิตแรหินปูนเพื่อการกอสรางจะมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับนโยบายการจัดการ 
ปจจัยทางดานมาตรการลงทุนของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีผลกระทบตอความตองการใชหินปูน
เพื่อการกอสราง และความตองการใชหินปูนเพื่อการไดแสดงใหเห็นวาระยะเวลาของการหมดไป
ของหินปูนเพื่อการกอสรางมี ระยะเวลานานหลายรอยป การนําเอาหินปูนขึ้นมาใชนั้นยังมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงทางผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมเหมืองหินปูน บริเวณตําบลหนาพระ
ลาน จังหวัดสระบุรี เปนแหลงที่มีปริมาณการผลิตที่มาก ดังนั้น เมื่อความตองการใชหินปูนเพื่อการ
กอสรางมีมากขึ้น ผลกระทบดานการจัดการจะสงผลกระทบตามมา และมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมก็สงผลกระทบตามมา สงผลตอส่ิงแวดลอมและประชาชนในจังหวัดสระบุรี  

4.1     ผลกระทบของกิจกรรมเหมืองแรหินปูนและโรงโมหินท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 
 วิธีการผลิตหินปูนเพื่อการกอสรางหลังจากมีการระเบิดหินในเหมืองหินแลวก็จะตอง

นําหินไปเพื่อทําการยอยหินตอ ไป โดยในกระบวนการผลิตและการขนสงจะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมอยางหลีกเล่ียงไมได ผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการผลิต การยอย และการขนสง
แรหินปูนเปนตน  

 การทํากิจกรรมเพื่อการผลิตหินปูนเพื่อการกอสรางกอใหเกิดผลกระทบภายนอก 
เนื่องจากการทําเหมืองหินปูนจัดอยูในประเภทการทําเหมืองบนดิน (Surace Mining) ในลักษณะ
เหมืองหาบซึ่งจะทําใหลักษณะภูมิประเทศที่ภูเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเปดหนาดิน และ
เคลื่อนยายชั้นดินบนที่ปกคลุมแหงหินปูนออกจากบริเวณเดิมขาดสารอาหารพืชไมสามารถใช
ประโยชนไดไมเหมาะสมแกการเพาะปลูก อีกทั้งถาดินในเหมืองยังเปนดินลูกรังปนกรวด
จําเปนตองไดรับการปรับสภาพภายหลังจากการดําเนินการทําเหมือง ซ่ึงผลกระทบที่เกิดกับ
ส่ิงแวดลอมจะมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทํา
เหมืองหินปูนในทางทฤษฏีแลวเกิดขึ้นใน 2 ขั้นตอนคือ ผลกระทบดานมลพิษที่เกิดในขณะทํา
เหมือง และ ผลกระทบตอสภาพพื้นดินหลังการทําเหมือง สวนผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรง
โมหินโดยทั่วไปอาจคลายกับการทําเหมืองหินปูนซึ่งอาจกอใหเกิดปญหามลพิษหรือเหตุเดือดรอน
รําคาญ เกิดอันตราย ไดแก  ปญหาฝุนละออง และเสียงขณะดําเนินการ ปญหาฝุนจากการขนสง 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของโรงโมหินสวนใหญจะดําเนินการควบคูกับการระเบิดหินจึงจําเปน
จะตองมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด 

4.2 ผลกระทบดานมลพิษที่เกิดในขณะทําเหมือง 
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ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทําเหมืองหินปูนอาจเกิดไดหลายประการ โดยเริ่ม
ตั้งแตขบวนการเปดหนาเหมอืง ไดแก การทําลาย และความเสื่อมโทรมของทัศนียภาพ สูญเสียที่ดิน 
ผลกระทบตอคุณภาพอากาศ น้ํา เสียง ฝุนละออง สรุปผลกระทบที่เกิดมีดังนี ้

      4.2.1 ผลกระทบดานเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว การระเบิดหนิจะกอใหเกดิ
ปญหาเหลานีต้ามมา ระดับความดังของเสียงที่ดังมากอาจมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน
ที่อยูใกลเหมืองกอใหเกิดความรําคาญ และเปนอันตราบตอระบบการไดยินสวนใหญจะกอใหเกดิ
ผลกระทบในรัศมีไมเกิน 500 เมตร จากจุดระเบิด นอกจากนัน้แลวแรงสั่นสะเทอืนยังกอใหเกดิ
ความเสียหายตอส่ิงกอสราง โบราณสถาน สถานที่สวยงามตามธรรมชาติ เชน น้ําตก ถํ้า เปนตน 

     4.2.2   ฝุนละอองที่เกิดจากการระเบดิหิน การขนสงถายหินในขั้นตอนตาง ๆ      ฝุน
ละอองเกิดตั้งแตการตักหินที่ระเบิดใสรถบรรทุก การบดย้ําของรถบนบริเวณเหมืองหิน การลําเลียง
จะเกิดการฟุงกระจายโดยเฉพาะในชวงฤดแูลง ซ่ึงฝุนละอองเหลานี้จะรวบรวมความเปนอยูและ
สุขภาพของประชาชน ฝุนละอองจะฟุงกระจายในรัศมี 100 – 200  เมตร เปนเวลา 10 -15 นาที แต
หากมีลมพัดฝุนละอองจะถูกพัดพาไปไดไกลจากแหลงกาํเนิด จากนัน้จะตกลงพืน้ดนิการตกสะสม 
ของฝุนละอองจะมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช เพราะไปกั้นรูใบ ฝุนยังมีผลตอคุณสมบัติของดนิ
ดวย 

      4.2.3 ผลกระทบตอคุณภาพน้ํา ผลจากการทําเหมอืงจะทําใหเกดิการชะลางพงัทลาย
หนาดนิ เมือ่ฝนตกน้ําฝนที่ไหลบาจะพดัพาเอาเศษหนิจากการทําเหมืองไหลลงสูแหลงและทางน้ํา
ทางธรรมชาติ ทําใหคุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงไปมีความกระดางสูงขึ้น หากมีปริมาณตะกอนมากก็ทาํ
ใหเกิดการตืน้เขินของลําน้ํา นอกจากนั้นยังมกีารปนเปอนของสารเคมีจากวัตถุระเบิด น้ํามัน
เชื้อเพลิงตาง ๆจากอุปกรณที่ใช และน้าํหลังทําความสะอาดก็สงผลตอคุณภาพน้ําดวย 

      4.2.4 ผลกระทบดานทัศนียภาพ การทําเหมืองหินปูนจะตองมีการเปดหนาดินจาก
ลักษณะพื้นที่เดิมที่เคยเปนปาไม และภูเขา ผลของการทําเหมืองจะทําใหทศันียภาพถูกทําลายไป
พื้นที่ภูเขากลายเปนพืน้ที่ที่ราบไมมีตนไม นอกจากนั้นฝุนละอองที่เกิดขึ้นก็ยังไปบดบังทัศนียภาพที่
สวยงามตาง ๆ 

      4.2.5 ผลกระทบตอทรพัยากรดนิ ฝุนละอองที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบตอพื้นดินตอเมื่อ
ตกลงสูพื้นดิน เนื่องจากในฝุนละอองเหมืองหินมีแคลเซียมคารบอเนต เปนสวนประกอบสําคัญ 
เมื่อไปผสมกับดินเดิมจะทําใหดนิเปนดาง ได และยังเกดิกี่ชะลางพังทลายของดินเมื่อฝนตก 

4.3   ผลกระทบตอสภาพพื้นดินหลังการทําเหมือง 
 ภาวะมลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองแมวาจะเกิดขึ้นแตก็สามารุควบคุมใหอยูในระดับ 

หรือปริมาณที่ยอมรับได แตผลกระทบตอสภาพพื้นที่ทําเหมืองเปนผลกระทบที่ยากตอการแกไข
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เนื่องจากสภาพพื้นฐานที่ถูกแปรเปลี่ยนไปจนอยูในสภาพที่เสื่อมโทรม  และมีผลตอการใช
ประโยชนของที่ดินหลังเสร็จสิ้นการทําเหมืองแลว ซ่ึงการปรับปรุงสภาพพื้นดินเสื่อมโทรมนี้
คอนขางยาก เนื่องจากมีการเปดหนาดินออกเปนบริเวณกวาง และลึกมาก 

 ในสวนของการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ พบวา มีผลการวิจัยหลายช้ินที่มีความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัผลกระทบตาง ๆ สวนใหญจะเปนสวนของหนวยงานของรัฐ วิธี
การศึกษาก็จะใชแบบสอบถามสัมภาษณประชาชนบริเวณใกลเคยีง ดงันั้นวิธีการศกึษาในสวนนี ้จะ
ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิตหินปูน เพื่อการกอสราง ผลกระทบภายนอกที่
เกิดจากการทําเหมืองหินปนูเพื่อการกอสราง และปญหาผลกระทบที่เกิดจากการผลิตหนิปูนเพื่อการ
กอสรางในจังหวัดสระบุรี ทั้งในดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะปญหามลภาวะอากาศจาก
ฝุนละออง   

 แหลงหินอุตสาหกรรมของพื้นที่จังหวัดสระบุรี  ซ่ึงเปนแหลงหินที่มีปริมาณการผลิต
ตอวันมากที่สุดในประเทศ  อันเนื่องจากพื้นที่เขตดังกลาวมีสภาพภูมิประเทศเอื้อตอการผลิตหินปูน
เพื่อการกอสราง ครอบคลุมในเขตของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  และอําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรีประกอบดวยแหลงหินตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญเปนแรหินปูน ซ่ึงจะประกอบดวย ภูเขา อาณาเขต 
รวมพื้นที่การผลิต ดังตารางที่  3 
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       ตารางที่ 3   แหลงหินอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 
 

ที่มา   :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,  ความรูเร่ือง
ส่ิงแวดลอม  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ,  2548) ,   8 . 

 

ปริมาณสํารอง 
ลําดับ ชื่อแหลงหิน ท่ีต้ัง พื้นท่ี (ไร) ลาน

เมตริกตัน 
เปอรเซนต หมายเหตุ 

1 เขาขาว (1 บี) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 765.00 138.87 11.14  
2 เขาตาชวย อําเภอพระพุทธบาท 140.00 25.87 2.07  
3 เขาผาชี อําเภอพระพุทธบาท 1,584.00 262.52 21.05  
4 เขาผาชี (บน) อําเภอพระพุทธบาท 300.00 30.00 2.41  
5 เขาพัดแอก (1 เอ) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 479.00 130.00 10.42 ครม.เห็นชอบ 
6 เ ข า ไ ม มี ช่ื อ  (ด า น

ตะวันออกเขาผาชี) 
อําเภอพระพุทธบาท 700.00 82.00 6.58  

7 เ ข า ไ ม มี ช่ื อ  (ด า น
ตะวันออกเฉียงใตเขา
ผาชี) 

อําเภอพระพุทธบาท 80.00 11.00 0.88  

8 เขาไมมี ช่ือ  (ดานใต
เขาผาชี) 

อําเภอพระพุทธบาท 65.00 11.00 0.88  

9 เขาไมมีช่ือ (บานบอ
โศก) 

อําเภอแกงคอย 130.00 10.12 0.81 หินแอนดีไซต 

10 เ ข า ไ ม มี ช่ื อ  (บ า น
หนองโอง) 

อําเภอพระพุทธบาท 200.00 35.51 2.85  

11 เขายอดเอียง 1 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 102.00 7.00 0.56  
12 เขายอดเอียง 2 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 107.00 8.65 0.69  
13 เขายางตาสี อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 65.00 5.00 0.40  
14 เขาหนองตาปอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 100.00 9.50 0.76  
15 เขาใหญ (1 เอ) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 474.00 140.00 11.23 ครม.เห็นชอบ 
16 เขาอีมด (1 เอ) อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 1,001.00 340.00 27.26 ครม.เห็นชอบ 

รวม 6,292.00 1,247.07 100.00  
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ผลกระทบที่เกดิจากการทําเหมืองหินปูนตอมนุษยอาจกอใหเกิดไดหลายทาง ไดแก
ผลกระทบตอทรัพยากรทางดานกายภาพ ดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชน ของมนุษย และ
คุณภาพชวีิตโดยเฉพาะเมื่อสงผลกระทบตอมนุษย ความเดือดรอนก็จะเกิดขึ้นมาจนตองรีบหา
ทางแกไขปญหาผลกระทบจากการทําเหมืองหินปูน ที่เห็นไดชัดคอื ปญหาดานฝุนละออง ฝุน
ละอองมีผลตอสุขภาพอนามัยของมนุษยอยางมาก จากการตรวจสอบ เอกสาร และรายงานวจิัยตาง 
ๆพบวาระดับความเขมขนของฝุนละออง และระยะเวลาในการสัมผัส ฝุนละอองในอากาศตั้งแตการ
เจ็บ ปวยอยางเฉียบพลันรุนแรง และการเจ็บปวยเร้ือรัง เชน อาการหอบหืด หลอดลมอักแสบ ไป
จนถึง อาการเจ็บปวยเล็กนอย เชน ไอ หายใจไมสะดวก (กรมควบคมมลพิษ 2541: 1) 

 
4.4 ปญหารองเรียนและการดําเนินการแกไขปญหาที่ผานมา ชวงป 2547-2549  

การพัฒนาทรพัยากรแรจากอดีตจนถึงปจจุบันของเขตพืน้ที่ทําการศึกษาบริเวณ จังหวัด
สระบุรี มีผลกระทบตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม หลายประการ ที่สําคัญ
ไดแก ความขัดแยงในการใชที่ดินเพื่อการทําเหมืองแรกับการ อนุรักษส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะที่ดนิ ปาไมและน้ํา ความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม จากการทําเหมืองแรทําใหทางน้ําธรรมชาติตื้นเขิน หรือมีคุณภาพเลวลงจากการ
แพรกระจาย ของสารเปนพิษ ในบางพื้นที ่ ผลกระทบจากการทําเหมืองหินและโรงโมหิน
โดยเฉพาะปญหาฝุนละออง เสียงดังและความสั่นสะเทอืน และผลกระทบทางดานสังคมซึ่งมีการ
คัดคาน รองเรียนเกีย่วกับการทําลาย สภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเหตเุดือดรอน
รําคาญจาก การทําเหมืองแรและเหมืองหินในหลายพืน้ที่ ซ่ึงแสดงผลการตรวจสอบขอมูลปญหา
รองเรียนและการดําเนนิการแกไขปญหาทีผ่านมา ชวงป  2547-2549   เร่ืองรองเรียนผูรองเรียน
หนวยงานที่รับเรื่องรองเรียน รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4   ผลการตรวจสอบขอมูลปญหาการรองเรียนและการดําเนนิการแกไขปญหาที่ผานมา ชวงป 2547-2549 

ลําดับ วันที ่ เรื่องรองเรียน ผูรองเรยีน หนวยงานที่รบัเรือ่ง
รองเรียน 

การแกไขปญหารองเรียน 

1 19 มกราคม 2547 ประชาชนไดรับความเดือดรอน
จากฝุนละอองของโรงโมหิน
ไกรสิน และโรงโมหินสระบุรี
หินสวย 

ประชาชนที่อยู ใกล เคียงที่
ไดรับความเดือดรอน 

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสระบุรี 
แ จ ง ต อ ที่ สํ า นั ก ง า น
ท รัพย าก รธรรมชาติ แ ละ 
สิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
สระบุรี ไดเขาตรวจสอบพื้นที่แลวใหคําแนะนําเบื้องตนแก
โครงการ ในเรื่องการเปดระบบสเปรยน้ํา การเพิ่มถัง
สํารองน้ํา การปรับปรุงถนนภายในโรงโม การกําจัดฝุน
ที่ตกคางอยูบนพื้นถนน การปลูกตนไมโดยรอบโรงโม
และการใชผ า ใบปดคลุมรถบรรทุก  และแจ งให
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีและองคการ
บริหารสวนตําบลหนาพระลานติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินการตามคําแนะนําตอไป 

2 10 กุมภาพันธ 2547 ประชาชนไดรับอันตรายจากการ
ระเบิดหินบริเวณเขาใหญ 

ประชาชนในชุมชนบานหัว
เขาใหญ 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนา
พระลาน 

นายกเทศมนตรีตําบลหนาพระลานไดทําหนังสือแจงให
ผูประกอบการแกไขตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หมวด 5 เหตุรําคาญ มาตรา 25, 26, 27 

3 25 กุมภาพันธ 2547 ความสั่นสะเทือนจากการเจาะ
ระเบิดหินที่เขาใหญบริเวณศาล
เจา 

นายสํ า เนี ยง   ลี้ ภั ย เจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนา
พระลาน 

ปลัดเทศบาลไดเชิญผูประกอบการมาทําความเขาใจเรื่อง
กฎหมาย และขอความรวมมือใหเพิ่มความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

4 21 เมษายน 2547 
 

 

ประชาชนไดรับความเดือดรอน
จ า ก โ ร ง โ ม หิ น ข อ ง โ ร ง
ปูนซี เมนต  (บริษัท  ซี เม็ กซ 
(ประเทศไทย)  จํากัด)  หมู  5 
ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิม   
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

ประชาชนที่อยูใกลเคียงที่
ไดรับความเดือดรอน 

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสระบุรี 
แ จ ง ต อ ที่ สํ า นั ก ง า น
ท รัพย าก รธรรมชาติ แ ละ 
สิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
สระบุรี ไดเขาตรวจสอบพื้นที่แลวใหคําแนะนําเบื้องตนแก
โครงการ คือ ใหทางโครงการเรงรัดดําเนินการ เมื่อวันที่ 
30 มีนาคม 2547 ไดแก 1) ซอมเครื่องแยกฝุนละอองดวย
ไฟฟาสถิติ (E.P) สายการผลิตที่2  2) จัดการฝุนละอองที่
โรงเก็บปูนเม็ด 3) จัดการฝุนละออง 
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ตารางที่  2.4  (ตอ)  
 

ลําดับ วันที่ เรื่องรองเรียน ผูรองเรียน หนวยงานที่รับเรื่อง
รองเรียน 

การแกไขปญหารองเรียน 

     ที่สายพานสงวัตถุดิบ 4) ทําความเขาใจ และสรางสัมพันธอันดี
กับประชาชนใกลเคียง 5) จัดเก็บหินปูนที่กองอยูใหเปนระเบียบ 
2. และทางโครงการตองเรงรัดปรับปรุงถนนและลาดซีเมนต
ภายในโรงงาน 
3. ใหมีการสเปรยน้ําที่ถนนและภายในโรงงาน 
4. ใหปลูกตนไมโดยรอบโรงงาน และใหศูนยฯ แจงองคการ
บริหารสวนตําบลหนาพระลาน  และอุตสาหกรรมจังหวัด
สระบุรีติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแกไขโรงปูนซีเมนต
ดังกลาว 

5 21 เมษายน 2547 สอบถามความคืบหนาการแกไข
ปญหาระเบิดหินเขาขาว 

ประชาชนไมประสงคออก
นาม 

ฝ า ยส า ธ า รณสุ ข แล ะ
สิ่ ง แวดลอม  สํ านัก ง า
เทศบาลตําบลหนาพระ
ลาน 

ฝายสาธารณสุขไดเรียกผูประกอบการที่เกี่ยวของใหมาประชุม
โดยขอความรวมมือแกไขและบรรเทาผลกระทบไปแลวแตไม
เปนผลจึงรางคําสั่งใหระงับการดําเนินการที่เปนเหตุเดือดรอน
รําคาญฯ  โดยผูออกคําสั่งจะเปนพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ
แตงตั้งตาม พรบ. แร 

6 29 เมษายน 2547 กลิ่นเหม็นรบกวนจากบริษัท 
ศิลาทิพยสระบุรี จํากัด 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลานไดแจงใหผูประกอบการ
ปรับปรุงแกไข และระงับเหตุรําคาญโดยการผลิตใหมีระบบ
ควบคุม  และกํา จัดกลิ่น  ตามมาตรา  28 แหง  พรบ .  การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ตารางที่  2.4  (ตอ)  
 

ลําดับ วันที่ เรื่องรองเรียน ผูรองเรียน หนวยงานที่รับเรื่อง
รองเรียน 

การแกไขปญหารองเรียน 

7 24 กันยายน 2547 ฝุนละอองจากโรงโมหิน จงชนะ 
เลขที่ 335 ม. 7 ถ. หนาพระลาน-
บานครัว  ต .  หนาพระลาน  อ . 
เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี 

ประชาชนที่อยูใกลเคียงที่
ไดรับความเดือดรอน 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลานไดแจงใหอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร และ ผกก .  สภต . หนาพระลาน 
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และใหแจงผลการดําเนินการ
ดังกลาวมายังเทศบาลเพื่อทางเทศบาลจะไดแจงไปยังประชาชน
ผูเดือดรอนตอไป 
 

8 22 ธันวาคม 2548 ฝุนละอองและความสั่นสะเทือน
รบกวนจากโรงโมหินเมฆรา
รัตน และบริษัท สระบุรีศิลากิจ 
จํากัด 

ประชาชนในชุมชนบานเขา
ขาวเหนือ 

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีไดสงเจาหนาที่ตรวจสอบ
โรงโมหินและเหมืองหินดังกลาว พบวา การทําเหมืองของ
บริษัทดังกลาวอยูในชวงการพัฒนาหนาเหมืองหัวตะปูใหเปน
หนาเหมืองขั้นบันไดหลังจากปรับหนาเหมืองดังกลาวแลว การ
ตกหลนของหินก็จะหมดไปและจากการสอบถามประชาชนที่
พักอาศัยในชุมชนเขาขาวเหนือใหความเห็นวาผลกระทบจาก
การทําเหมืองที่มีตอชุมชนนอย 

9 20 มกราคม 2549 การปลอยฝุนของโรงโม  ศิลา
รักษ และหินเกล็ดไทย และการ
โก ยหิ นและระ เบิ ดหิ นช ว ง
กลางคืนของหนาผา บริเวณหลัง
ตลาดสดเทศบาล 

กรรมการชุมชนร วมใจ
พัฒนาหมู  7 ต .  หนาพระ
ลาน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. 
สระบุรี 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลานไดแจงกรมควบคุมมลพิษ
ใหดําเนินการตรวจสอบ 
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ตารางที่  2.4  (ตอ)  
 

ลําดับ วันที่ เรื่องรองเรียน ผูรองเรียน หนวยงานที่รับเรื่อง
รองเรียน 

การแกไขปญหารองเรียน 

10 24 มกราคม 2549 โกยหินเสียงดัง และมีฝุนของ
โรงโมหินเมฆรารัตน โรงโมหิน
พระบาท 

นายนคร   เกียวประเสริฐ  
487 ม. 1 ต. หนาพระลาน 
อ .  เ ฉลิ มพระ เ กี ย รติ  จ . 
สระบุรี 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลานไดแจงกรมควบคุมมลพิษ
ใหดําเนินการตรวจสอบ 

11 1 กุมภาพันธ 2549 ฝุนจากการทําเหมืองหินและโรง
โมหินในเขตหมู 3 ต. หนาพระ
ลาน  ฟุ งกระจายสร า งความ
เดือดรอนใหกับราษฎรเปนอยาง
มาก 

ราษฎรในหมูที่ 3 ต. หนา
พระล าน  อ .  เ ฉลิ มพระ
เกียรติ จ. สระบุรี 

นายอํ า เ ภอ เฉลิ มพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี 

น า ย อํ า เ ภ อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ไ ด แ จ ง ใ ห สํ า นั ก ง า น   
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สงเจาหนาที่ไปตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และหากพบผูประกอบการรายใดไม
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนดขอใหอุตสาหกรรม
จังหวัดดําเนินการตามอํานาจดวย 

12 10 พฤษภาคม 2549 โรงโมหินหรือยอยหินของหาง
หุนสวนจํากัด โรงงานพรทิพย
อุตสาหกรรมแตงแร และบริษัท 
ศิลาธงชัย จํากัด ถนนพหลโยธิน 
ตําบลพุแค  อํ า เภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี ปลอยฝุน
ล ะออ งฟุ ง ก ร ะ จ า ย รบก วน
ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียง 

ประชาชนที่อยูใกลเคียงที่
ไดรับความเดือดรอน 

กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษไดตรวจสอบขอเท็จจริงพบวามีฝุนละออง
สะสมภายในพื้นที่โรงงานทั้งสอง และฝุนละอองสะสมบริเวณ
ทางวิ่งหนาอาคารโรงงาน เนื่องจากถนนชํารุดและบอลางลอ
อาจมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ตอจากนั้นไดแจงผลไปยังผูวา
ราชการจังหวัดสระบุรี  ซึ่ งทางจังหวัดสระบุรีไดแจ งให
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีไดตรวจสอบโรงงานทั้ง
สอง พบวา 1) มีระบบปองกันฝุนละอองใชงานไดดี 2) บอลาง
ลอใชงานไดดี 3) ถนนภายในเปนถนนคอนกรีต สวนถนนหนา
โรงโมที่ชํารุด ทางโครงการจะซอมแซมไดภายหลังกรมทาง
หลวงทําการขยายถนนพหลโยธิน 
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ตารางที่  2.4  (ตอ)  
 

ลําดับ วันที่ เรื่องรองเรียน ผูรองเรียน หนวยงานที่รับเรื่อง
รองเรียน 

การแกไขปญหารองเรียน 

13 25 กรกฎาคม 2549 ประชาชนเดือดรอนเนื่องจาก
ไดรับฝุนจากรถบรรทุกหินที่วิ่ง
เข า -ออกโรงโมหินของห า ง
หุนสวนจํากัด โชคศิลา 2 

ประชาชนใกลเคียงที่ไดรับ
ความเดือดรอน 

สํ า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม จั ง ห วั ด
สระบุรี 

ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดสั่งการใหเจาพนักงานควบคุม
มลพิษสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ    สิ่งแวดลอมจังหวัด
สระบุรีตรวจสอบพื้นที่ โดยทางเจาพนักงานควบคุมมลพิษได
แจงขอเสนอแนะใหทางโครงการปฏิบัติ คือ 

     1) ฉีดพรมน้ําทางเขา-ออกโรงโมหินอยางสม่ําเสมอ 
     2) ใหใชระบบสเปรยน้ําและบอลางลอการดําเนินการของโรง

โมหิน 
14 6 พฤศจกิายน 2549 ประชาชนเดือดรอนจากเสียงดัง

รบกวนจากการโมหินในตอน
กลางคืนจากโรงโมหิน (อยูตรง
ขามโรงโมปรินดา) 

ประชาชนใกลเคียงที่ไดรับ
ความเดือดรอน 

ศูนยบริการประชาชน 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

ศู น ย บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ฯ  ไ ด สั่ ง ก า ร ใ ห สํ า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมจังหวัดสระบุรี  เข า
ตรวจสอบพื้นที่ พบวา พื้นที่บริเวณดังกลาวเปนพื้นที่วาง ไมมี
โรงโมอยูบริเวณใกลเคียง และติดตอผูรองเรียนเพื่อทราบสถาน
ที่ตั้งของโรงโมที่รองเรียนแลวไมสามารถติดตอได 

15 7 พฤศจกิายน 2549 ฝุนละอองฟุงกระจายและมีกลิ่น
เหม็นจากบริษัท กรุงเทพแตงแร 
จํากัด ต. หนาพระลาน 

ประชาชนผู ได รับความ
เดือดรอน 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลาน  รวมกับเจาหนาที่
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี 
และเจาหนาที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติไดเขาตรวจสอบเหตุ
รองเรียนดังกลาว พบวาผูรองเรียนแจงวามีการปลอยฝุนและ
กลิ่นเหม็นในเวลากลางคืน (20:00-21:00 น.) จากการสอบถาม
ผูจัดการบริษัท ไดแจงวาบริษัทไดดําเนินการตั้งแตเวลา 08:00-
17:00 น. เทานั้น นอกจากนี้เจาหนาที่ไดแนะนําใหมีการแกไข
ขอบกพรองอุปกรณภายใน โรงงาน คือ 
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ตารางที่  2.4  (ตอ)  
 

ลําดับ วันที่ เรื่องรองเรียน ผูรองเรียน หนวยงานที่รับเรื่อง
รองเรียน 

การแกไขปญหารองเรียน 

     1) ปรับปรุงแกไขถุงเก็บฝุนใหใชงานไดอยางมี    ประสิทธิภาพ 
2) ใหปดคลุมดานหลังชองสงแรใหมิดชิดเพื่อปองกันฝุนฟุง

กระจายขณะลําเลียงเขาสวนการผลิต 
3) ใหดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นโรงงานและโดยรอบให

มีการเก็บฝุนเปนประจํา 
16 7 พฤศจกิายน 2549 ประชาชนเดือดรอนจากกลิ่น

เหม็น  และฝุ นละอองปูนฟุ ง
กระจายจากสถานประกอบการ 
บริษัท  กรุงเทพแตงแร  จํากัด 
เลขที่  175 ถนนสายบานหนา
พระลาน-บานครัว หมู 7 ตําบล
หนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี 

ประชาชนใกลเคียงที่ไดรับ
ความเดือดรอน 

กรมควบคุมมลพษิแจง
ตอสํานกังาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
สระบุรี 

เจาพนักงานควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี ไดตรวจสอบพื้นที่ โดยแจงใหทาง
โครงการดําเนินการ ดังนี้ 
1) บํารุงรักษาเครื่องบําบัดอากาศ (ถุงกรองฝุน) 
2) ควรปดผนังโรงโมบดปูนขาว 
3) ควรปดโรงเก็บปูนขาวทีเชื่อมตอกับโรงโมปูนขาวดาน
ตะวันตกเพื่อปองกันฝุนละอองฟุงกระจายจากการตักปูนขาวเขา
ปากโม และการเก็บกองปูนขาว 

17 15 พฤศจกิายน 2549 ประชาชนไดรับความเดือดรอน
จากการทําเหมืองบริเวณชุมชน
เขาขาวใต ต. หนาพระลาน 

ประชาชนผู ได รับความ
เดือดรอน 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลานไดทํ าหนังสือแจง
ผูประกอบการใหโกยหินหน า เหมืองตามระ เบี ยบของ
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกําหนดไวคือ 16:00-
17:00 น. พรอมทั้งควบคุมและดูแลปริมาณฝุนและเสียงดังที่
เกิดขึ้นดวย 

ที่มา  :   สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบรุ ี, “  เอกสารผลการตรวจสอบขอมูลปญหาการรองเรียนและการดําเนนิการแกไขปญหา
ที่ผานมา ชวงป 2547-2549, ”    กันยายน 2549. (พิมพดดี) 
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 ปริมาณการผลิตหินปูนเพ่ือการกอสรางสงผลกระทบตอปญหาสิ่งแวดลอมอยางแนนอน
บริเวณไหนที่มีกี่ผลิตมาก และเปนเวลานานก็มีปญหามาก เชน จังหวัดสระบุรี ท่ีมีปญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมสูงเห็นไดอยางชัดเจน คือ ปญหาเรื่องฝุนละออง ปริมาณที่ผลิตเพิ่มในแตละปทําใหปญหา
เกิดสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากไมมีหนวยงานเขาไปแกไขตรวจควบคุมอยางจริงจังแลวก็จะทําให
ผลกระทบดังกลาวรุนแรงยิ่งขึ้นและแกไขปญหาไดยาก คุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติก็เสื่อม
โทรมลง กลายเปนปญหาที่สังคมตองแบกรับทําใหสวัสดิการและตนทุนทางสังคมเพิ่มสูงขึ้น แตหาก
ปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นมีการเขาไปควบคุมผลแระทบใหกลายเปนท่ียอมรับ ไดปญหาตาง ๆ ก็จะลด
นอยลง 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาปญหาที่เกิดจากผลกระทบภายนอกจากากรทําเหมืองหินปูนเพื่อการ
กอสรางในจังหวัด สระบุรี เปนปญหาที่รุนแรง ยิ่งมีการผลิตหินมากเทาใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มาก
ตามมา ซึ่งรัฐก็ไดพยายามที่จะลดผลกระทบเหลานี้ใหลดลง โดยมีการเพิ่มมาตรการการควบคุมปญหา
ส่ิงแวดลอมดังท่ีกลาวในบทที่ 2 ในสวนของการศึกษาตอจากสวนน้ีจะศึกษาวาประชาชนบริเวณ
ใกลเคียงเหมือนหินปูนเพื่อการกอสรางมีความคิดเห็นตอผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจาการทําเหมือง
หินปูนเพื่อการกอสราง และไดรับความเดอดรอนตอผลกระทบดานใดมากที่สุด 
 
5.   การจัดการดานสิ่งแวดลอมในการประกอบกิจกรรมเหมืองแรในปจจุบัน 
  ปจจุบัน กระบวนการบริหารจัดการและกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมในการพัฒนา
ทรัพยากรแร สามารถแบงไดตามชวงระยะเวลาในการดําเนินงานไดดังนี้  

5.1  การดําเนินงานกอนการอนุญาตประทานบัตรเพื่อการทําเหมืองแร 
5.1.1  การกลั่นกรองดานสถานะภาพของพื้นท่ี 

   ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแตละประเภท จําเปนตองมีการกําหนด     หลักเกณฑใน
การบริหารและจัดการเพื่อมิใหเกิดความขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอยางยั่งยืน และลดความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดิน ปจจุบันมีการประกาศเขต
พ้ืนท่ีอนุรักษและพื้นที่คุมครองโดยกฎหมายของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งใน
พ้ืนท่ีเหลานี้ไมอนุญาตใหมีการทําเหมือง ดังนั้นในการขอประทานบัตร ทําเหมืองจะตองตรวจสอบ
กอนวาพ้ืนที่โครงการอยูในเขตพื้นท่ีหวงหามและอนุรักษดังกลาว    หรือไม พื้นท่ีที่ประกาศไมอนุญาต
ใหมีกิจกรรมเหมืองแร ไดแก พื้นที่อุทยานแหงชาติ พ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่ปาท่ีมีความเหมาะสม
ตอการสงวนไวเพื่อการศึกษาวิจัย พื้นท่ีปาชายเลน พ้ืนท่ี   ปาปดตามมติคณะรัฐมนตรี กองทัพภาค หรือ
สํานักนายกรัฐมนตรี พื้นท่ีลุมน้ําช้ันที่ 1 พ้ืนที่คุมครอง   สิ่งแวดลอม พ้ืนที่หวงหามของทางราชการทหาร 
แหลงโบราณสถาน โบราณคดี และแหลงธรรมชาติ  อันควรอนุรักษ ซึ่งทางราชการไดขึ้นทะเบียนไว 
เปนตน พ้ืนที่ศักยภาพแหลงแรท่ีไดรับการ      ตรวจสอบแลวไมอยูในเขตประกาศดังกลาวจึงจะไดรับ
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การพิจารณาดําเนินการเพื่อออก        ประทานบัตร โดยมีกรมทรัพยากรธรณีกํากับดูแลและผานความ
เห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ การดําเนินการตรวจสอบสถานะภาพพื้นที่ดังกลาว จัดเปน
มาตรการขั้นตนในการกลั่นกรองความเหมาะสมในการใชประโยชนพื้นที่ เพ่ือตัดปญหาผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 
  5.1.2  การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ในการขออนุญาตทําเหมือง ผูขอประทานบัตรจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โดยการวาจางบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมใหเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ    
ส่ิงแวดลอม เสนอใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมพิจารณากลั่นกรองพรอมใหความเห็น และ
กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการโครงการ กอนนําเสนอ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
ขั้นตอนสุดทายตอไป คณะกรรมการผูชํานาญการดานโครงการเหมืองแรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 
หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของจํานวน 4 ทาน และผูแทนจากหนวยงานที่มีอํานาจ
อนุญาตตามกฎหมาย ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม   กรมทรัพยากรธรณี  กรมศิลปากร 
และกรมปาไม 
  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบาย
สิ่งแวดลอมและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญฯ ถือเปนเงื่อนไขแนบทายประทาน
บัตรท่ีผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด ภายใตการบงัคบัแหงพระราชบญัญตัแิร พ.ศ.2510 
เพื่อปองกันและลดปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมเหมืองแร 
  5.1.3  การขอความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนทองถิ่น 
  แมวาความในมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 จะกําหนดให        กรม
ทรัพยากรธรณี โดยทรัพยากรธรณีประจําทองท่ีตองปดประกาศคําขอประทานบัตรเหมืองแร  ไวในที่
เปดเผย เปนเวลา 20 วัน หากไมมีผูโตแยงจึงจะดําเนินการสําหรับคําขอนั้นตอไปได ซ่ึงเปนการปองกัน
การขอประทานบัตรทับสิทธิในที่ดินของผูอ่ืนไวแลวก็ตาม แตเนื่องจากในปจจุบันปญหาการรองเรียน
เกี่ยวกับผลกระทบจากการทําเหมืองตอประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง  มีมาก และเพื่อให
ประชาชนในทองที่ไดรับทราบรายละเอียด และขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ            ทําเหมืองที่จะมีขึ้นใน
พ้ืนท่ีนั้นตลอดจนมีสวนรวมในการพิจารณาใหขอคิดเห็นและกํากับดูแล     การพัฒนาทรัพยากรแร 
และการอนุรักษสิ่งแวดลอมในเขตทองถิ่นของตน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดกําหนดใหการขอ
อนุญาตประทานบัตรเพื่อการประกอบกิจการเหมืองแรตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภา
ตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล ในขั้นตอนดําเนินการเพื่อขออนุญาตประทานบัตรดวย 
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  5.1.4  การค้ําประกันการทําเหมืองและสิ่งแวดลอม 
  กรมทรัพยากรธรณีไดออกระเบียบวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอประทานบัตร การ
ตออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538  กําหนดใหผูยื่น     คําขอตองทํา
สัญญาวาดวยการทําเหมืองตามประทานบัตร และจัดใหมีธนาคารหรือสถาบันการเงิน  ค้ําประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา ภายในวงเงินที่กําหนดตั้งแต 300,000 – 10,000,000 บาท ขึ้นกับกรรมวิธีการทํา
เหมือง ซึ่งหากผูถือประทานบัตรกอใหเกิดปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือละเลยไมทาํการฟนฟพ้ืูนที่
ท่ีผานการทําเหมืองแรแลว กรมทรัพยากรธรณีสามารถนํา เงินค้ําประกันดังกลาวขางตนไปดําเนินการ
แกไขปรับปรุง และฟนฟูสภาพแวดลอมได และจากสถานการณเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูใน
สภาวะการชลอตัว ผูประกอบการขาดสภาพคลองทางการเงิน   ดังนั้นเพื่อเปนการลดภาระมิให
ผูประกอบการตองเสียคาธรรมเนียมลวงหนาครั้งเดียวตลอดอายุประทานบัตร    ใหแกธนาคารหรือ
สถาบันการเงินในการออกหนังสือค้ําประกัน กรมทรัพยากรธรณีจึงไดออกระเบียบวาดวยการ
ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอประทานบัตรฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2539 ผอนผันใหผูขอประทานบัตรใชหนังสือ
ค้ําประกันชนิดอายุ 1 ป ได และจะตองนําหนังสือคํ้าประกันฉบับใหม      มาวางกอนหนังสือคําประกัน
ส้ินอายุไปนอยกวา 30 วัน พรอมทั้งไดเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการแสดงหลักฐานทนุทรพัยในการยืน่คาํ
ขอประทานบัตรการทําเหมืองหาบทุกชนิด โดยลดวงเงิน      ค้ําประกันจากเดิม  ในวงเงินตั้งแต 
300,000 บาท – 2,000,000 บาท เหลือ 200,000 บาท  
 5.2. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมระหวางการทํา  เหมือง
แร 
 ในระหวางการทําเหมือง กรมทรัพยากรธรณีมีหนาท่ีกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมเหมืองแรโดย
การติดตามตรวจสอบ การเฝาระวัง การสงเสริม และใหคําแนะนําปรึกษา เพ่ือมิใหการประกอบ
กิจกรรมเหมืองแรสงผลกระทบที่รุนแรงตอส่ิงแวดลอม การติดตามตรวจสอบนอกจากจะเปนการ
กระตุนเรงรัดและผลักดันใหผูประกอบการเหมืองแรปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปองกัน      ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมแลว ยังเปนการติดตามเฝาระวังสภาวะแวดลอมอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการทําเหมืองที่
กําลังดําเนินอยู ทําใหสามารถใหคําแนะนําในการจัดการแกไขปญหาไดทันทวงที      หากพบวา
สภาพแวดลอมนั้นอยูในสภาวะวิกฤต การกํากับดูแลระหวางการทําเหมืองมีดังนี้ 
  5.2.1  การติดตามตรวจสอบตามเงื่อนไขสิ่งแวดลอม 
 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดลอมแนบทายใบอนุญาตประทานบัตร จะ
ครอบคลุมท้ังการปฏิบัติตามเงื่อนไขส่ิงแวดลอมในการอนุญาตประทานบัตร                  ที่กําหนดโดย
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดลอมที่กําหนดเพิ่มเติมโดยกรม
ทรัพยากรธรณี ในกรณีการขอเพิ่มชนิดแร เปลี่ยนกรรมวิธีการทําเหมือง เปลี่ยน     แผนผังโครงการทํา
เหมือง และตออายุประทานบัตร เพื่อมิใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเนื่อง   มาจากมลพิษทางดานฝุน
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ละออง เสียง ความสั่นสะเทือน การปนเปอนของสารพิษ  และดินตะกอนออกสูส่ิงแวดลอมภายนอก    
ตลอดระยะเวลาการทําเหมือง  การตรวจสอบจะกระทําเปนประจําทุกเดือน และตามภาวะปญหาหรือ
ขอรองเรียน  นอกจากนั้น ยังไดมีการวาจางบุคคลที่สาม ไดแก สถาบันการศึกษา หรือบริษัทที่ปรึกษา
ทําการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม       และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดลอมอีกดวย เชน 
การทําเหมืองหินและโรงโมหิน จังหวัดสระบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี เ ปนตน  
  ในการติดตามตรวจสอบดังกลาว หากพบวาเงื่อนไขสิ่งแวดลอมขอใดท่ี              นําไป
ปฏิบัติแลว ไมมีความเหมาะสมหรือไมสอดคลองตอการปฏิบัติในสภาพพื้นที่จริง             กรม
ทรัพยากรธรณีจะดําเนินการประสานกับสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม เพ่ือหาทางแกไขและ
ปรับปรุงใหเหมาะสม และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติตอไป และหากผูถือ      ประทานบัตรไม
ปฏิบัติตามหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยง  กรมทรัพยากรธรณีสามารถเพิกถอน      ประทานบัตรนั้นได 
นอกจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ           สิ่งแวดลอมที่กําหนด โดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติ        สงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 แลว ในกรณีที่พ้ืนท่ีที่ไดรับอนุญาตใหเปดการทําเหมืองอยูในเขตปาไม 
ผูถือประทานบัตรยังจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ออกโดยอํานาจตามพระราชบัญญัติปาไม  พ.ศ. 2484  
หรือพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 อีกดวย 
  5.2.2  การเฝาระวังสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม 
  เนื่องจากการทําเหมืองแรและแตงแรในบางพื้นที่ อาจกอใหเกิดการ         แพรกระจาย
ของฝุนละออง สารเปนพิษ และโลหะหนักออกสูสิ่งแวดลอม ในปริมาณที่เปนอันตรายตอ
สภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เปนผลใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ หรือความเดือดรอนรําคาญ 
หรือมีการรองเรียนจากราษฎรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว  
กรมทรัพยากรธรณี จึงไดทําการติดตามตรวจสอบสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือการเฝาระวังและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองแรและแตงแร โดยจัดทําเปน   2    ลักษณะงาน คือ 
  ก) โครงการศึกษาและวิจัย 
  โครงการศึกษาและวิจัยจะกระทําในพ้ืนท่ีที่พบวาการทําเหมืองแรและ    เหมืองหิน 
ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ไดกอใหเกิดความเสียหายแกส่ิงแวดลอมและประชาชน   โดยติดตามความ
รุนแรงของปญหา สรุปหาสาเหตุและแหลงท่ีมาของปญหา ดําเนินการแกไขและกําหนดนโยบายหรือ
กฎระเบียบเพื่อการปองกันท่ีมีประสิทธิภาพ โครงการที่ไดจัดทําแลวเสร็จสามารถแกไขปญหาและ
กําหนดมาตรการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดลอมแลว ไดแก การศึกษา
ติดตามปญหาและการแกไขการแพรกระจายของสารหนู อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การศึกษาเพื่อการแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการปลอยน้ําขุนขนและดนิตะกอนเหมอืงแรลง
สูคลองเปดในจังหวัดพังงา การศึกษาสภาพปญหาและเสนอแนะมาตรการแกไขปญหาการทําเกลือ
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สินเธาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน สําหรับโครงการที่อยูในระหวางดําเนินการ ไดแก 
โครงการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการ    ทําเหมืองและแตงแรตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 
โครงการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมและกําหนดแนวทางฟนฟูเหมืองแรถานหินในประเทศไทย  
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อแกไขปญหาฝุนละอองจากการทําเหมืองหินและโรงโมหิน จังหวัดสระบุรี 
ชลบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เปนตน 
  ข) การติดตามตรวจสอบสถานการณ 
  การติดตามตรวจสอบสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่กลุม  เหมืองแรและโรงแตง
แร และกลุมเหมืองหินและโรงโมหิน จะดําเนินการเพื่อควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกส่ิงแวดลอมและประชาชนโดยรอบพื้นที่ สําหรับพื้นที่ไดดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมและไดกําชับใหผูประกอบการระมัดระวังในจุดที่อาจจะเกิดการ
แพรกระจายของมลพิษออกสูภายนอกพื้นที่โครงการ ยกตัวอยาง ไดแก กลุมเหมือง       ถานหินแมลาย
และแมแจมในทองที่อําเภอฮอด และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โรงถลุงแรสังกะสีของบริษัท ผา
แดงอินดัสทรี จํากัด ที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก หมูเหมืองลิกไนต แมตีบ    อําเภองาว จังหวัดลําปาง โรง
ถลุงแรตะกั่ว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และกลุมเหมืองหินและโรงโมหินในจังหวัดสระบุรี เลย 
ราชบุรี ฯลฯ   เปนตน 
  5.2.3  การใหคําปรึกษาแนะนํา 
  เพื่อใหการกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมเหมืองแรเปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
สามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงครวม คือ การพัฒนาทรัพยากรแรธาตุโดยไมสรางปญหา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณีไดใหคําแนะนําปรึกษาดานการศึกษาและเสนอมาตรการปองกัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองแรแกบริษัทที่ปรึกษา ผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือใหมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ             สิ่งแวดลอมที่จะกําหนดขึ้น มีความ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพพื้นที่และขั้นตอนการดําเนินงาน และมีประสิทธิภาพสามารถดําเนินการได
ในทางปฏิบัติ โดยมุงเนนใหการจัดทํารายงานการวิเคราะห          ผลกระทบสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ 
ตลอดจนใหความรูดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเหมืองแรในรูปแบบของการจัดสัมมนาและฝกอบรมแก
เจาหนาที่ท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล และผูประกอบการเหมืองแรและเหมืองหิน  เพ่ือใหเขาใจถึงสภาพความเปน
จริงของผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเหมือง และการพัฒนาทรัพยากรแร
อยางยั่งยืน และมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามเงื่อนไขดานมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง 
  5.2.4  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 จากหลักการและแนวคิดท่ีวาทรัพยากรธรณีเปนสมบัติสวนรวมของชาติและของ
ประชาชน และราษฎรในทองถิ่นซ่ึงอาจไดรับผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรมพัฒนา    ทรัพยากรแรใน
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พ้ืนท่ีนั้นควรไดรับผลประโยชนและการตอบแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อการนํามาซึ่งการ
ปรับปรุงฟนฟูสภาพแวดลอม และการชดเชยทรัพยากรที่หมดเปลืองไป             กรมทรัพยากรธรณีได
ประสานงานกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหมีการคืนรายไดบางสวนจาก
คาภาคหลวงแร และคาภาคหลวงปโตรเลียม ใหแกทองถิ่น ซึ่งปจจุบันโดย      กฎกระทรวง ของ
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2539) ออกตามความในมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน 2539 กําหนดใหกรมทรัพยากร
ธรณีจัดสรรคาภาคหลวงแรในอัตรารอยละ 30 และคาภาคหลวงปโตรเลียมในอัตรารอยละ 20 ใหแก
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย    ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) 
ออกตามความในมาตรา 6 และ มาตรา 63 แหง   พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 
ซ่ึงประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2541 กําหนดใหกรมทรัพยากรธรณีจัดสรรคาภาคหลวงแรในอัตรา
รอยละ 20 และคาภาคหลวงปโตรเลียมในอัตรารอยละ 30 ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
ท้ังนี้ อบต. และ อบจ. ที่จะไดรับการจัดสรรเงินคาภาคหลวงแรและปโตรเลียมน้ัน  จะตองเปนพื้นที่อัน
เปนท่ีตั้งของ      ประทานบัตรหรือสัมปทานหรือเปนพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพ่ือการใชประโยชนกับการผลิต
แรและปโตรเลียม ซึ่งผูขอประทานบัตรหรือสัมปทานไดรับอนุญาตตามกฎหมายแรและกฎหมาย
ปโตรเลียมแลว 
 5.3  การดําเนินงานภายหลังจากประทานบัตรเหมืองแรสิ้นอายุ 
  5.3.1   การตรวจสอบประทานบัตรส้ินอายุและการเวนคืนประทานบัตร 
 กอนการประกาศสิ้นอายุประทานบัตร กรณีการเวนคืนประทานบัตร ประทานบัตรสิ้นอายุ 
หรือเพิกถอนประทานบัตร กรมทรัพยากรธรณีจะดําเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่เพ่ือใหผูถือประทาน
บัตรดําเนินการฟนฟูสภาพพื้นท่ีที่ผานการทําเหมืองแรแลวใหอยูในเกณฑปลอดภัยไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมการทําเหมืองแรแลว โดยกรณีของประทานบัตรสิ้น
อายุตามที่ไดรับอนุญาต กรมทรัพยากรธรณีไดสั่งการใหทรัพยากรธรณีประจํา  ทองที่ ตรวจสอบและ
ส่ังการผูถือประทานบัตรที่จะส้ินอายุภายใน 1 ป ปฏิบัติตามมาตรา 72   แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 
2510  และปฏิบัติตามเงื่อนไขดานการฟนฟูพื้นที่ที่ไดใชทําเหมืองแรแลว  เพื่อปองกันผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้นภายหลังเหมืองหยุดดําเนินการ 
  5.3.2   การฟนฟูพื้นที่ที่ไดใชทําเหมืองแรแลว 
  เพื่อเปนการสงเสริมและใหคําปรึกษาดานการฟนฟูพ้ืนท่ีที่ไดใชทําเหมืองแรแลว กรม
ทรัพยากรธรณีไดจัดตั้งศูนยวิจัยการฟนฟูพ้ืนท่ีทําเหมืองแรแลว จังหวัดระนอง และจัดทําโครงการ
สาธิตการฟนฟูพื้นท่ีที่ผานการทําเหมืองแรแลวในที่ดินของรัฐ เปนตัวอยางใหผูประกอบการเหมืองแร
ศึกษาและใชเปนแนวทางในการดําเนินการ เชน โครงการฟนฟูพ้ืนท่ีที่ใชทําเหมืองแรแลว อําเภอเมือง 
จังหวัดระนอง และอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง และไดดําเนินการปรับปรุงและฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ไดใชทํา
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เหมืองแรแลวในพื้นที่ของรัฐใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนโดยการบูรณะและฟนฟูพื้นที่ใหเปน
สวนสาธารณะ เพ่ือการพักผอนหยอนใจของราษฎรในทองถิ่นและนักทองเที่ยว ไดแก สวนเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดภูเก็ต สวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี จังหวัดระนอง เปนตน  นอกจากนั้นยังได
สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการฟนฟูพ้ืนที่ท่ีผานการทําเหมืองแรแลว โดยการจัดทําโครงการ
ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ เชิญชวนผูประกอบการเหมืองแรเขารวมโครงการและฟนฟูสภาพพื้นที่ที่
ผานการทําเหมืองแรแลวในเขตประทานบัตร และปลูกตนไมยืนตน โดยไมมีการตัดฟน 
 
6.  การวางแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาแหลงศักยภาพแรที่สําคัญ 
  เพื่อกําหนดมาตรการและแนวทางในการปองกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ในภาพรวม
ของพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาแหลงแร ตลอดจนเพื่อลดความขัดแยงในการใชประโยชนพ้ืนที่กับกิจกรรม
อ่ืน ๆ โดยมีการวางแผนการจัดการไวเปนการลวงหนา กรมทรัพยากรธรณีไดดําเนินการจัดทําแผน
แมบทดานส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณีในเขตแหลงแรเศรษฐกิจที่สําคัญตาง ๆ  มาตั้งแตป 
พ.ศ. 2537 โดยการวาจางบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาตามรายละเอียดโครงการที่กําหนด โครงการที่
ไดรับการศึกษาไปแลว ไดแก การจัดทําแผนแมบทดานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาแหลงแรดีบุก 
เฟลดสปาร และหินแกรนิต จังหวัดราชบุรี แหลงแรถานหิน จังหวัดลําพูน แหลงแรหินแกรนิต และ
เฟลดสปาร จังหวัดตาก และสุโขทัย แหลงแรดินขาว จังหวัดอุตรดิตถ แหลงแรดีบุก และดินขาว 
จงัหวัดระนอง และแหลงแรหินปูน จังหวัดสระบุรี ลพบุรี เลย อุดรธานี หนองคาย และชัยภูมิ  แหลงแร
รัตนชาติ จังหวัดจันทบุรี และตราด  เปนตน 
 
7.  การใชกฎหมายในการกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมเหมืองแร 
  การใชมาตรการทางกฎหมายกํากับดูแลงานดานอุตสาหกรรมเหมืองแรไมใหสง       
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ถือเปนส่ิงจําเปนที่ตองดําเนินการควบคูไปกับมาตรการดานอื่น ๆ 
เพื่อชวยใหมาตรการตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร มีผลในทางปฏิบัติ ในปจจุบันมีกฎหมายสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมการทําเหมืองอยู 3 ฉบับ ไดแก 
 7.1  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 จะ  เกี่ยวของ
โดยตรงกับการทําเหมืองแรในขั้นตอนการขออนุญาตประทานบัตร โดยมีสาระที่สําคัญคือ กําหนดให
โครงการเหมืองแรทุกขนาดจัดอยูในประเภทโครงการที่ทําใหเกิดผลกระทบตอ            สิ่งแวดลอม 
และตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอในขั้นตอนการ          ขออนุญาต ท้ังนี้
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณา     เห็นชอบกอนจึงจะ
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สามารถอนุญาตประทานบัตรได การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ      สิ่งแวดลอม จึงเปน
เครื่องมือในการวางแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอมในระดับโครงการ โดยจะแสดงใหเห็นและ
คาดการณเกี่ยวกับผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของโครงการที่จะมีตอสภาพแวดลอมในทุกดาน 
ทําใหสามารถวางแผนการปองกันผลเสียหายที่จะเกิดจากโครงการได  ลวงหนา 
 
 7.2 พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ท่ีเกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม 
 พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 เปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตสํารวจแรและทํา
เหมืองแร รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการอนุรักษแรและสิ่งแวดลอม    ซึ่งผูประกอบการ
จะตองดําเนินการทําเหมืองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ กําหนดไวในกฎหมาย
รวมทั้งมาตรการเพิ่มเติมท่ีกําหนดไวในการอนุญาตประทานบัตร โดยเฉพาะ      ขอกําหนดที่เกี่ยวกับงานดาน
ส่ิงแวดลอม ไดแก  มาตรา 17, มาตรา 59, มาตรา 63, มาตรา 64, มาตรา 67, มาตรา 68, มาตรา 69, มาตรา 
72, มาตรา 133 ทวิ และมาตรา 138 นอกจากนี้ผูถือประทานบัตร  ยังตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่
กําหนดบังคับในสวนที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอมดวย เชน     กฎกระทรวงฉบับท่ี 9 และกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 28 และในการพิจารณาความผิดตามพระราชบัญญัติแรบางครั้งอาจตองพิจารณารวมกันหลาย
มาตรา และรวมกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ 
 
8.  กลไกและเครื่องมือการจัดการดานสิ่งแวดลอมเหมืองแรในอนาคต 

      8.1  การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 
 ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา กระแสโลกาภิวัตนจากความกาวหนาดานวิทยาการ       
ส่ือสาร เฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหโลกอยูในภาวะไร
พรมแดน และมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคแหงการจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจ สังคม และ       การเมือง 
ประเทศไทยไดรับอิทธิพลดังกลาวเชนกัน เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น             หลายประการ 
โดยเฉพาะในเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชนที่กลายเปนปจจัยสําคัญของการบริหารประเทศใน
ยุคนี้ กลาวคือ รัฐธรรมนูญไดกําหนดสิทธิและหนาที่ในการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจนหลายประการ รวมท้ังไดกําหนดหนาทีข่องรฐั
ท่ีจะตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนไวดวยเชนกัน (สภารางรัฐธรรมนูญ, 
2540) อาทิ มาตรา 46 ใหชุมชนทองถิ่นมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูและมีสวนรวมในการจัดการ การ
บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ               สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ยนื  
มาตรา 79 ใหภาครัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรา 46 และมาตรา 
290 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในเขต       พื้นที่และนอกเขตพื้นที่ในกรณีที่อาจกอ
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ผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ของตน เปนตน               ท้ังนี้หลักการดังกลาวไดถูกนํามาบรรจุไวใน
แผนหลักของประเทศ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) และแผนการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ.2542-2549 (สํานักงานนโยบายและแผน สิ่งแวดลอม, 2540) เพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองตอไป 
 การดําเนินงานของ กรมทรัพยากรธรณี ในดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ผานมา         
โดยเฉพาะในดานเหมืองแร ซึ่งเปนดานที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และเกิดความ    
ขัดแยงในเรื่องการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ไดสูง ไมไดเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมมากนัก โดยในอดีตการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแรจะมีเพียง
หนวยงานของรัฐ  ซึ่งประกอบดวยหนวยงานหลัก คือ กรมทรัพยากรธรณี กรมปาไม และสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม เปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการอนุญาต โดยจะไมมีขั้นตอนในการ
รับฟงขอคิดเห็นจากประชาชนทองถิ่น ถึงแมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 จะกําหนดใหโครงการเหมืองแรทุกขนาดตองจัดทํารายงาน             การวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งในขั้นตอนการศึกษาจะมีการศึกษาดานทัศนคติของประชาชนในทองถิ่นที่จะ
ไดรับผลกระทบจากโครงการทําเหมืองอยูดวยก็ตาม แตก็เปนเพียงความเห็นของประชาชนบางสวน
ของชุมชนที่ถูกสุมตัวอยางในการศึกษาเทานั้น และไมมีการใหความรูหรือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนเพียงพอ และแมวาตั้งแตป พ.ศ. 2537 
เปนตนมา กรมทรัพยากรธรณีไดมีขอกําหนดใหในขั้นตอนการขออนุญาตประทานบัตร จะตองขอ
ความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซึ่งเปนองคกรของทองถิ่น ซึ่งถือเปนกาวแรกของ
การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกับภาครัฐอยางเปนทางการ แตก็พบวาบอยครั้งที่
โครงการเหมืองแรที่ไดรับความเห็นชอบจาก อบต. แลว        ถูกคัดคานจากประชาชนในทองถิ่น หรือ
จาก อบต. ชุดใหม แสดงใหเห็นวาการเปดโอกาสใหประชาชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมโดยผานทาง 
อบต. นั้น ยังคง   ไมเพียงพอ และมีอิทธิพลหรือปจจัยอ่ืนมาแทรกแซง ทําใหไมไดรับความเห็นที่เปนที่
ยอมรับ      อยางแทจริงของทองถิ่น 
 ในขั้นตอนของการดําเนินการทําเหมือง กรมทรัพยากรธรณีไดมีมาตรการในการกํากับ
ดูแล โดยใหมีการตรวจสอบการทําเหมืองอยูเปนประจํา และมีแผนงานเฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอม
บริเวณที่มีการทําเหมืองแร ซึ่งหากผูประกอบการมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข       
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวอยางจริงใจและจริงจัง ก็จะสามารถลดหรือแกไขผลกระทบใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับไดและไมกอความเดือดรอนแกประชาชนหรือเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ที่อยูใกลเคียง แตจากสภาพความเปนจริงที่ปรากฏ ยังพบวามีเหตุเดือดรอน
รําคาญจากการทําเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง โดยมีกรณีรองเรียนของราษฎรเกิดขึ้นอยู    เนือง ๆ  
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ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากเหมืองแรมีอยูจํานวนมากและกระจายอยูทั่วไปในสวนตาง ๆ ของประเทศ ทําให
เจาหนาท่ีที่มีอยูไมสามารถดูแลไดทั่วถึง ดังนั้นจะเห็นวาระบบติดตามตรวจสอบและเฝาระวังโดยอาศัย
เพียงกําลังของเจาหนาที่ฝายเดียวจะไมสามารถประสบผลสําเร็จได 
 จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาหากยังไมมีการปรับปรุงกลยุทธโดยใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมมากขึ้น กระแสของการคัดคานและรองเรียนการทําเหมืองแรคงจะทวีความรุนแรงขึ้น จน
อาจกลายเปนอุปสรรคขัดขวางตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรตอไปได ดังนั้นการดําเนินงานใน
อนาคตเพื่อแกไขปญหาดังกลาว และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางของรัฐธรรมนูญรวมทั้งแผนหลัก
ของประเทศ  กรมทรัพยากรธรณีควรจะตองเปดโอกาสใหประชาชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของกรมทรัพยากรธรณีมากขึ้น โดยในขั้นตอนการขออนุญาต   ประทานบัตรจะตองมีวิธีที่
จะใหประชาชนในทองถิ่นไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการเหมืองแรตามคําขอประทานบัตรที่ชัดเจน
และโปรงใส เชน การประชุมชี้แจงและรับฟงความเห็นของ          ประชาชน โดยเจาหนาที่กรม
ทรัพยากรธรณี ผูประกอบการเหมืองแร ผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการ อบต. รวมกันดําเนินการจัดขึ้น  นอกจากนั้นเมื่อมีการดําเนินการทําเหมืองจะตอง
สนับสนุนใหประชาชนทองถิ่นไดเขามามีบทบาทในการติดตาม     ตรวจสอบและเฝาระวังผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ของตน  ซ่ึงจะทําใหสามารถติดตามเฝาระวังไดอยางใกลชิดและครอบคลุมทั่วถึง 
อยางไรก็ดี การที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้น จะตอง  เตรียมความพรอมของประชาชนใหมี
ความรูและความสามารถเพียงพอท่ีจะดําเนินงานได และจะตองมีมาตรการที่เขมงวดในการปองกันการ
กลั่นแกลงหรือแสวงหาผลประโยชนจากอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมท้ังจะตองเตรียมความ
พรอมของเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรธรณี และ           ผูประกอบการดวยเชนกัน เพ่ือใหสามารถ
รองรับการเขามามีสวนรวมของประชาชนไดดวยดี ซึ่งในปจจุบันกรมทรัพยากรธรณี ไดดําเนินการจัด
ฝกอบรมและสัมมนาดานสิ่งแวดลอมใหกับเจาหนาที่ของกรมทรัพยากรธรณีที่เกี่ยวของ และ
ผูประกอบการเหมืองแร เพื่อเตรียมความพรอมดังกลาว และจะขยายการดําเนินการใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมเหมืองแรใหแก อบต.   และประชาชนในทองถิ่นตอไป ซึ่งเมื่อใดที่
ท้ัง 3 ฝาย คือ เจาหนาที่ ผูประกอบการ และประชาชนในทองถิ่น สามารถประสานความรวมมือและ
ดําเนินงานสนับสนุนซ่ึงกันและกันได ปญหาความ ขัดแยง ตาง ๆ ที่มีอยูยอมคาดหวังไดวาจะคลี่คลาย
ลง และการพัฒนาทรัพยากรธรณีก็จะสามารถ ดําเนินการรวมไปกับการรักษาส่ิงแวดลอมไดอยาง     
เปนผล 

8.2  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 จากการที่ปญหามลพิษส่ิงแวดลอมและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ      ไดทวี
ความรุนแรงและเกิดกระจายครอบคลุมไปทั่วโลก โดยขอเท็จจริงประการหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดคือ การ
พัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกอใหเกิดผลกระทบ     สูพ้ืนที่
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ภายนอก โดยเฉพาะเมื่อบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีกอใหเกิดผลกระทบนั้น ไมสนใจถึงตนทุนและ
ผลกระทบที่มีขึ้นกับสังคม เชน กรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยูริมแมน้ําตอทอระบาย   ของเสีย
จากการผลิตลงสูแมน้ําโดยปราศจากการติดตั้งเครื่องกําจัดของเสียกอนการระบายน้ําเสีย    ลงสูทางน้ํา
สาธารณะ และทําใหเกิดมลพิษในลําน้ํานั้น ประกอบกับการที่สังคมมีความตื่นตัวในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน จึงทําใหมีการนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก 
 โดยหลักการทางทฤษฎีแลว การนํามาตรการทางเศรษฐศาสตรมาใช เปนการนํามูลคาหรือ
ราคาของทรัพยากรสิ่งแวดลอม เขาไปบวกไวในราคาของสินคาในระบบของการตลาด หรือเปนการให
มูลคา/ราคาแกทรัพยากรส่ิงแวดลอม และมาตรการทางเศรษฐศาสตรจะสามารถแสดงบทบาทได
สมบูรณ เมื่อระบบตลาดเปนตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ 
  8.2.1  มาตรการทางเศรษฐศาสตร  (Economic Instruments) 
 มาตรการหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เปนมาตรการอีกประเภทหนึ่งท่ีถกูพัฒนาขึน้และ
นํามาใชเพื่อปรับปรุงสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
สามารถอนุรักษทรัพยากรส่ิงแวดลอมไปพรอมกันได ซึ่งมาตรการทางเศรษฐศาสตร จําแนกไดเปน 2 
ประเภท (UN/ECE/OECD, 1997) คือ 
  (ก)  มาตรการที่กอใหเกิดแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร (Economic Incentives) ไดแก 
มาตรการยกเวนดานภาษี (Tax Exemptions) มาตรการการลดหยอนทางภาษี (Tax Deduction) การให
ความชวยเหลือดานการเงิน/การลงทุน (Financial Subsidies) ดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม และการให
สิทธิพิเศษดานการลงทุนซึ่งใชเครื่องจักร/โรงงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ             สิ่งแวดลอม การ
วางเงินค้ําประกันซึ่งสามารถเรียกคืนได (Deposit-refund Schemes) 
  (ข) มาตรการที่ลดแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร (Economic Disincentives)   สวนมากเปน
ระบบ ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของหลักการผูกอมลพิษตองจาย (Polluter Pays Principle) เชน ระบบการ
กําหนดภาษีสิ่งแวดลอม การเก็บคาธรรมเนียมมลพิษ (Environmental/Pollution Charge) การใช
นโยบายการกําหนดราคา (Pricing Policy) ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยมลพิษ (Transferable 
Pollution Rights หรือ Marketable (tradable) permits/quotas) การเก็บคาทิ้งของเสียและปลอยน้ําเสีย 
(Effluent/Discharge Fees) เปนตน 
 
 8.2.2  มาตรการทางเศรษฐศาสตรซ่ึงมีการนํามาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 ในปจจุบันนี้ หลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเซียไดใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เพ่ือการ
แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยสวนใหญจะเปนการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ควบคูไป
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กับการควบคุมและกํากับโดยกฎหมายและระเบียบ (Command and Control Regulations) ตัวอยาง เชน 
การใชมาตรการที่กอใหเกิดแรงจูงใจในประเทศฟลิปปนส และสาธารณรัฐเกาหลี ไดแก มาตรการลด
ภาษี โดยกระตุนใหมีการติดตั้งเครื่องมือกําจัดมลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการให
สิทธิพิเศษในการลงทุนและลดหยอนภาษีในการนําเครื่องมือเครื่องจักร มาใชเพ่ือการควบคุมปญหา
ดานมลพิษและสิ่งแวดลอมในประเทศอินเดีย เปนตน สําหรับมาตรการซึ่งลดแรงจูงใจทางดาน
เศรษฐศาสตร ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการหรือแนวความคิดที่วา ผูกอมลพิษเปนผูจาย จะเปนการ
ใชการปรับหรือคาปรับ (Pollution Fines) ในกรณีท่ีมีการละเมิด เชน การปลอยของเสียออกมาเกิน
มาตรฐานที่กําหนดไวโดยรัฐ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่มีการปลอยของเสีย จํานวนของเสียท่ีปลอย
ออกมา และคุณสมบัติของเสีย ซึ่งมาตรการนี้มีการใชกันอยาง    แพรหลายในประเทศฟลิปปนส และ
สาธารณรัฐเกาหลีเชนกัน ในประเทศมาเลเซียไดมีการใชมาตรการ ผูกอมลพิษเปนผูจาย ผานทางดาน
กฎหมายในการเรียกเก็บคาปลอยน้ําเสีย (Discharge Fees) มาตั้งแตป พ.ศ. 2531 เพื่อการแกไขปญหาน้ํา
เสียอันเกิดจากการปลอยนํ้าเสียจากโรงงานน้ํามันปาลม ในประเทศสิงคโปรไดมีการใชมาตรการเรียก
เก็บคาใชเสนทางของรถยนตสวนบุคคลเพ่ือลดปญหาการจราจร โดยเฉพาะการใชถนนในเขตใจกลาง
เมืองในชวงชั่วโมงเรงดวน อยางไร   ก็ตาม ในหลาย ๆ ประเทศที่กลาวมานี้ การควบคุมปญหามลพิษ
สวนใหญยังคงยึดมาตรการทางดานกฎหมายเพื่อการควบคุมและกํากับ และมีเพียงไมกี่กรณีที่ปลอยให
กลไกของตลาดเปนตัวควบคุมปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น (O’ Conner, 1996) 
 สําหรับในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ไดมีการนํามาตรการหรือหลักการ Polluter Pays 
Principle มาใชกันอยางกวางขวาง เชน ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยมลพิษ ในการแกไขปญหา
การปลอยกาซ SO2 และ CO ในประเทศสหรัฐอเมริกา (UNESCAP/ADB, 1995) 
 มาตรการดานอื่น ๆ นอกเหนือจากมาตรการทางดานภาษีกับเงินอุดหนุน และมาตรการผูกอ
มลพิษเปนผูจายแลว ยังมีมาตรการการวางเงินค้ําประกัน ซ่ึงสามารถเรียกคืนได    หากมีการปฏิบัติตาม
มาตรการหรือเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดโดยรัฐ วิธีนี้มีการใชอยางแพรหลายในประเทศ
นิวซีแลนด (New Zealand Ministry for Environment, 1997) 
 สําหรับในประเทศไทยนั้น ไดมีการนําทั้ง 2 วิธี มาใช คือ (1) มาตรการจูงใจทาง
เศรษฐศาสตร ตัวอยางเชน การใหเงินชวยเหลือดานการลงทุนเพื่อการสรางระบบบําบัดของเสียที่เปน
พิษและของเสียที่เปนสารพิษ ตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสียรวม โดยใหมีการเรียกเก็บคาบริการ (Service 
Charge) ในการใชระบบดังกลาว และการสรางความแตกตางของราคา (Price Differentiation) ในกรณี
ของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผสมสารตะกั่วและไรสารตะกั่วในอดีตที่ผานมา และ (2) มาตรการลดแรงจูงใจ
ทางเศรษฐศาสตร ตัวอยางเชน มาตรการดานภาษีมลพิษ ในกรณีของ             รถจักรยานยนตสอง
จังหวะ เครื่องปรับอากาศ แบตเตอรี่ และหินออนและหินแกรนิต (ซึ่งในกรณีของหินออนและ
หินแกรนิต ไดถูกยกเลิกไปในป 2540) นอกจากนั้นไดมีกําหนดวงเงินประกันในการทําเหมืองโดยใช
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แนวความคิด ของ Environmental Bond ที่รัฐจัดเก็บรักษาเพื่อใชเปน           หลักประกันในการ
ปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดลอมในการทําเหมือง (สํานักงานนโยบายและแผน   สิ่งแวดลอม, 2540) 
 
 8.2.3  การนํามาตรการหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชกับการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมเหมืองแร 
 ในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดมีการนํามาตรการทาง
เศรษฐศาสตรมาใชอยูบาง เชน การเก็บคาธรรมเนียมปลอยน้ําขุนขนลงคลองเปดหรือทะเล หรือ    
คาปรับในกรณีที่ผูประกอบการไมทําการฟนฟูพื้นท่ีที่ผานการทําเหมืองแรแลว อยางไรก็ตาม          การ
กําหนดบทลงโทษโดยการปรับ หรือใชคาปรับในกรณีดังกลาว ต่ํามาก จนทําใหผูประกอบการยอมเสีย
คาปรับมากกวาการลงทุนเพื่อการฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลว  
 นอกจากนี้กรมทรัพยากรธรณีไดใชอํานาจทางการบริหาร นําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
มาใชในการกํากับดูแลการรักษาสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหผูรับประทานบัตรจะตองทําสัญญาวาดวย
การทําเหมืองตามประทานบัตร และตองวางเงินค้ําประกันหรือสัญญาค้ําประกันจากธนาคารพาณิชย
ใหกับกรมทรัพยากรธรณี จํานวน 300,000-10,000,000 บาท  ตามประเภทและวิธีการทําเหมือง ดังที่ได
กลาวมาแลวในตอนตน ซึ่งการจัดใหมีการวางเงินค้ําประกันในการทําเหมืองดังกลาวนี้ เปนแนวคิดของ 
Environmental Bond ที่รัฐจัดเก็บรักษาเพื่อใชเปนหลักประกันในการปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดลอมใน
การทําเหมือง โดยรัฐจะนําเงินประกัน   ดังกลาว มาเปนคาใชจายในกรณีท่ีตองเขาไปดูแลและแกไข
ปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการ  ทําเหมืองที่ไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการทําเหมือง รวมทั้งการ
ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแผนผังโครงการทําเหมืองท่ีไดยื่นไว สําหรับการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมปโตรเลียม กรมทรัพยากรธรณีอยูระหวางดําเนินการหารือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการรื้อถอนแทนผลิตและ                สิ่งกอสรางในทะเล 
 ในสวนของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เชน บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) บริษัท ลานนา
ลิกไนต จํากัด (มหาชน) และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดมีการจัดตั้ง     กองทุนฟนฟูพื้นที่ที่
ผานการทําเหมืองและอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในองคกรเพื่อดําเนินงานดานการฟนฟู และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม โดยบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และการไฟฟาฝายผลิต   แหงประเทศไทย ไดมีการเก็บ
เงินเขากองทุนฟนฟูฯ ในอัตรา 4 บาท และ 7 บาท ตอตันถานหิน  ตามลําดับ การเก็บเงินเขากองทุน
ดังกลาว ถือไดวาเปนความสํานึกขององคกร ท่ีมีตอการจัดการดานสิ่งแวดลอมในการพัฒนาทรัพยากร
แร 
  จากมาตรการทางเศรษฐศาสตรที่ไดมีการนํามาใชในการจัดการดาน             สิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรณีดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวา ยังเปนระบบที่บังคับโดยภาครัฐเพียง   ฝายเดียว ซึ่งใน
อนาคตกรมทรัพยากรธรณีอาจจําเปนตองนํามามาตรการทางเศรษฐศาสตรอ่ืน ๆ     มาใชเพิ่มเติม 
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โดยเฉพาะการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการมีความสํานึกและมีทางเลือกในการดําเนินการปองกัน
และลดการกอมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ มาตรการ   ลดหยอนทางภาษีและ
การใหความชวยเหลือดานการเงินและการลงทุน หรือการใหสิทธิพิเศษดานการลงทุนในการนํา
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและเครื่องจักรอุปกรณที่ไมกอใหเกิดมลพิษมาใชในกระบวนการผลิต รวมทั้ง
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมมลพิษตามปริมาณมลพิษที่ระบายออกสู         สิ่งแวดลอม และระบบการซื้อ
ขายสิทธิ์ในการปลอยมลพิษ เปนตน 
  8.3  มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 
    อุตสาหกรรมเหมืองแร เหมืองหิน และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ซึ่งไดแก โรงงานผลิต    
ปูนซีเมนต โรงโมหิน โรงแตงแร โรงถลุงแร และอ่ืน ๆ ตลอดจนการผลิตปโตรเลียม สามารถกอ   ให
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดในแทบทุกขั้นตอนของกิจกรรม แมวาการกําหนดและจัดใหมีมาตรการ
ปองกัน ลด และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้น จะสามารถปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได แตมักจะเปนการปองกันหรือแกไขปญหาท่ีปลายเหตุ       ซ่ึงบางครั้งมีความ
ยุงยาก หรือจะตองเสียคาใชจายมาก ดังนั้น หากมีการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนการใชทรัพยากร
และการคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและตอเนื่อง ยอมสามารถลดตนทุนการผลิตและ
ทําใหการปองกันรักษาส่ิงแวดลอมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการสรางภาพพจนท่ีดีใหแก
กิจการนั้น ๆ ดวย ซึ่งแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในรูปแบบที่เปนสากล และไดรับการยอมรับทั่ว
โลกในขณะนี้ คือ การใชมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม หรือ           ISO 14001 อันเปนระบบที่
เนนใหผูประกอบการหรือองคกรไดศึกษา เรียนรู และปรับปรุงพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมของตน
อยางตอเนื่องดวยความสมัครใจ (TEI, 1999) 
  หลักการท่ีสําคัญของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโดยยอประกอบดวย 
  8.3.1  การแสดงความมุงมั่นและการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมโดยผูบริหาร 
ระดับสูง พรอมทั้งกําหนดทิศทาง และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนวัตถุประสงค/เปาหมายความรับ    ผิด
ชอบดานสิ่งแวดลอมขององคกร โดยนโยบายนี้จะตองจัดทําเปนเอกสาร รวมท้ังตองถายทอดให
พนักงานทุกคนไดรับทราบและเผยแพรตอสาธารณชนได 
  8.3.2  การจัดทําแผนเพื่อการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งประเด็นสําคัญของการจัดทําแผนจะ
ครอบคลุมถึงการประเมินกิจกรรม ผลิตภัณฑ หรือการบริการที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
กฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่องคกรตองถือปฏิบัติ มาตรฐานคุณภาพ         
ส่ิงแวดลอมท่ีองคกรตองยึดถือ การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่มีความชัดเจน และแผนปฏิบัติ
การเพื่อบรรลุสูวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว โดยมีระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่จะ
ดําเนินการตามแผนอยางเพียงพอ 
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  8.3.3  การนําแผนไปสูการปฏิบัติ ผูบริหารระดับสูงจะตองใหความสําคัญแกการนํา
แผนปฏิบัติการท่ีจัดทําไวไปสูการปฏิบัติอยางไดผลดี ซึ่งจําเปนตองมีการจัดบุคลากรขึ้นรับผิดชอบ   
การปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ ตองสรางความเขาใจและความตระหนักในการดําเนินงานใหเกิดขึ้น
ภายในองคกร โดยการจัดประชุม ฝกอบรม และสัมมนา พรอมทั้งควบคุมการปฏิบัติการ 
  8.3.4  การวิเคราะห วัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยาง  
สม่ําเสมอ ตลอดจนการหามาตรการปรับปรุงแกไขในปญหาความผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และการ
ปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ โดยมีการจดบันทึกและการตรวจประเมินอยางเปนระบบและมีความ
ชัดเจน 
  8.3.5  การทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง     
เพื่อใหการปฏิบัติทางดานส่ิงแวดลอมโดยรวมดีขึ้น ท้ังน้ีโดยทําการประเมิน ทบทวน และ      
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดวางไว และพัฒนา      การ
จัดการสิ่งแวดลอมขององคกรใหยั่งยืนสืบไป 
  ปจจุบันอุตสาหกรรมตาง ๆ หลายแขนง รวมทั้งอุตสาหกรรมดานการผลติปโตรเลยีม ได
นําเอามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชในการประกอบกิจการของตนอยางไดผลดียิ่งเปน
จํานวนมาก จึงสมควรที่อุตสาหกรรมเหมืองแร และกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง          โดยเฉพาะโรงโมหิน โรง
แตงแร และโรงถลุงแร จะตองนํามาตรฐานดังกลาวนี้ไปใชในการดําเนินธุรกิจของตน ซึ่งจะเปนผลดี
ท้ังตอภาครัฐท่ีจะไมตองเขาไปกํากับดูแลดวยความเขมงวด ตอตนเองในรูปของผลประโยชนทางธุรกิจ 
และตอประชาชนที่จะไดรับผลกระทบดานลบตอความเปนอยูและสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองและ
กิจกรรมเกี่ยวเนื่องลดลง 
 
2.9  แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม ของกลุมเหมืองหนาพระลาน 
 จากสภาพปญหาพื้นที่ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เปนพ้ืนที่
วิกฤติที่ประสบปญหาฝุนละอองอยางรุนแรง และแนวโนมปญหาดังกลาวจะทวีความรุนแรงขึ้นหากไม
มีการควบคุมปองกันและแกไขปญหาอยางเขมงวดและจริงจัง โดยเฉพาะปญหาการระบายฝุนละออง
จากโรงโมบดและยอยหินจํานวน 55 แหง และการทําเหมืองหินจํานวน 39 แหง รวมทั้งกิจกรรมการ
บรรทุกขนสงหินที่เพิ่มขึ้น สงผลใหมีการระบายฝุนละอองขนาดเล็กออกสูบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เปน
เหตุใหคุณภาพอากาศไมอยูในเกณฑมาตรฐาน และมีแนวโนมอาจรายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามยัของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอส่ิงแวดลอมได  
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของไดเรงรัดดําเนินการควบคุมและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเขมงวดและจริงจัง โดยไดเสนอ
ความเห็นใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของ การ
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ติดตามตรวจสอบปญหาและการรณรงคและประชาสัมพันธเพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
ตั้งแตเดือนเมษายน - พฤศจิกายน 2547 สรุปไดดังนี้  

 9.1 ดําเนินการเพื่อใหมีการประกาศใหเขตพื้นที่ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี ตามแนวเขตการปกครองทองถิ่นทั้งตําบลเปนเขตควบคุมมลพิษ ตามความในมาตรา 59 
แหง พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2547  

 9.2 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตําบลหนาพระลาน
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขตควบคุมมลพิษตําบลหนาพระลาน โดยแผนปฏิบัติเพื่อลดและ
ขจัดมลพิษฯ (พ.ศ. 2548-2552) ประกอบดวย 6 แผนงาน (แผนงานฟนฟูและบําบัด แผนงานดาน
กฎหมาย แผนงานปองกันและเฝาระวัง แผนงานสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม แผนงานศึกษาวิจัย และ
แผนงานตรวจและประเมินผล) สวนมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมประกอบดวย 2 มาตรการ (มาตรการ
ฟนฟู และมาตรการปองกัน) และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีมติเห็นชอบในหลักการ
แผนปฏิบัติการฯ และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมดังกลาว ประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2547  

9.3 ดําเนินการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ ไดแก โรงโมบดและยอยหิน เหมืองหิน และ
ยานพาหนะ ดังนี้  

          9.3.1  การตรวจสอบฝุนละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโมบดและยอยหินในพ้ืนที่
หนาพระลาน และพ้ืนที่ขางเคียงจํานวน 7 ครั้ง และมีการส่ังระงับการเดินเครื่องจักรเพื่อแกไขปรับปรุง
โรงโมฯ จํานวน 31 แหง จากจํานวน 55 แหง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการระบายฝุนละอองจากโรง
โมฯ ในกรณีท่ีประกอบกิจการในเวลากลางคืน ท้ังนี้ไดขอความรวมมือจากผูประกอบการใหดําเนินการ
ตามกฎหมายอยางเครงครัดหากฝาฝนจะดําเนินการตามกฎหมายตอไป  

               9.3.2   การตรวจสอบและจับกุมผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484 กรณีการ
ลักลอบทําเหมืองหินโดยไมไดรับอนุญาตและการบุกรุกพื้นที่ปาไมในตําบลหนาพระลานและพื้นที่
ขางเคียง จํานวน 19 คดี  

            9.3.3   การตรวจสอบและตรวจจับรถบรรทุกที่มีควันดําและไมมีวัสดุปดคลุมบนถนน
สายหลักในพื้นท่ีหนาพระลานรวมกับตํารวจภูธรตําบลหนาพระลาน และเจาหนาที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนาพระลาน โดยตรวจสอบรถบรรทุกมากกวา 7,000 คัน และมีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับ
ในกรณีท่ีมีควันดําสูงเกินคามาตรฐานและไมมีการปดคลุมผาใบ  
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                 9.3.4   การตรวจสอบระดับเสียงและความสั่น สะเทือนจากโรงโมบดและยอยหิน และ
การทําเหมืองหินจํานวน 32 แหง จากจํานวน 39 แหง พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานทุกแหง  

                 9.3.5   การตรวจสอบฝุนขนาดเล็กในบรรยากาศในพื้นที่หนาพระลานอยางตอเนื่อง 
โดยใชสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งตรวจวัดบริเวณโรงเรียนหนาพระลานซึง่เปนพ้ืนที่
ชุมชนทั่วไป ตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบัน พบวาแนวโนมคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุดของ ฝุนขนาด
เล็กมีคาลดลงหลังจากการดําเนินการเขมงวดกวดขันควบคุมฝุนละออง (คาสูงสุดลดลงจาก 415.7 เปน 
201.9 มคก./ลบ.ม.) นอกจากนี้ยังรวมกับสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 จังหวัดสระบุรี ทําการตรวจวัด
ฝุนละอองในบรรยากาศในพื้นท่ีหนาพระลานบริเวณที่มีกิจกรรมที่เปนแหลงกําเนิด         ฝุนละอองอีก 
6 จุด เพ่ือใหครอบคลุมพื้นท่ีมากขึ้น และพบวามีคาเกินมาตรฐานเปนบางครั้ง  

                 9.3.6  การตรวจสขุภาพอนามยัของประชาชนและคนงานทีอ่าศัยอยูใกลเคยีงโรงโมบด
และยอยหินรวมทั้งเหมืองหินโดยสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดสระบรุ ีจํานวน 1,251 และ 803 คน 
ตามลําดับ นี ้ 
                     ก) การตรวจสุขภาพท่ัวไปพบวาประชาชนมีสุขภาพผิดปกติ 22 คน และคนงานมี
สุขภาพผิดปกติ 16 คน  
                                 ข) การเอ็กซเรยปอดพบประชาชนปอดผิดปกติ 31 คน และปอดคนงานผดิปกติ 83 
คน  
                 ค) การตรวจสมรรถภาพปอดพบวาปอดประชาชนผิดปกติ 59 คน และปอดคนงาน
ผิดปกติ 153 คน  

             9.3.7   การรณรงคประชาสัมพันธ และสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการทํา
ความสะอาดถนนสายหลักโดยการลางและกวาดถนนทุกวันอยางตอเนื่อง และมีการจัดอาสาสมัครเฝา
ระวังปญหาฝุนละออง รวมทั้งการสรางความตระหนักในการควบคุมปญหาส่ิงแวดลอมใหแก
ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป  

                  9.3.8   การตั้งคณะทํางานแกไขปญหาฝุนละอองบริเวณหนาพระลาน โดยมีหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เปนคณะทํางานและมีเปาหมายคือการทําใหฝุนละอองลดลงในระดับต่ํากวา
มาตรฐานอยางยั่งยืนภายใตหลักการ"สรางสรรคเศรษฐกิจ เปนมิตรกับสังคม ช่ืนชมสิ่งแวดลอม" 
นอกจากนี้ยังมีการแตงตั้งอนุกรรมการกํากับดูแลและติดตามการแกไขปญหาฝุนละอองในเขตควบคุม
มลพิษ ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ภายใตคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ดวย  
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               จากการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ไดดําเนินการ
ควบคุมและแกไขปญหา อยางเครงครัดและมีการดําเนินการกฎหมายอยางเขมงวด อาทิเชน การ
ตรวจสอบ ฝุนละอองจากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ (เชนโรงโมบดและยอยหิน เหมืองหิน โรงงาน
ท่ัวไป) การตรวจสอบแปลงประทานบัตรและเหมืองหินทั้งที่ถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย การ
เขมงวดตรวจสอบและตรวจจับรถบรรทุกที่มีควันดํา เกินมาตรฐาน และรถบรรทุกที่ไมมีการปดคลุม
ผาใบ รวมท้ังการทําความสะอาดถนนทุกวัน จึงสงผลใหแนวโนม ฝุนละออง ในพ้ืนที่หนาพระลานมีคา
ลดลงอยางชัดเจนหลังจากการดําเนินงานควบคุมและแกไขปญหาในชวงที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2547 มีคาฝุนขนาดเล็กอยูในเกณฑมาตรฐานถึง รอยละ 97 (มาตรฐาน
เทากับ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) ( มิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ 2547 : 1 ) 
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10.  การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแผนมาตรการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมให
โรงโมบดหรอืยอยหิน 
 ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เรื่องใหโรงโมบดหรือยอยหินมี
ระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมสืบเนื่องจากการประกอบกิจการโรงโมบดหรือยอยหิน ภายใต
พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะโรงโมบดหรือยอยหินที่ตั้งอยูในบริเวณ
แหลงชุมชน ยังมีระบบปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่ไมมีประสิทธิภาพพอดี กอใหเกิด
ปญญาผลกระทบตอสุขภาพ อนามัยและความเดือดรอนรําคาญตอประชาชนในพืน้ที่  รวมตลอดถึง
ผลกระทบที่มตีอทัศนียภาพที่สวยงาม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรในฐานะหนวยงาน
กํากับดแูลการประกอบกิจการโรงโมบด หรือโรงยอยหิน จึงกาํหนดหลักเกณฑการจดัทําระบบ
ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงโมบดหรือยอยหินไว ดังนี ้

10.1โรงโมหินตองจัดทําเปนระบบปด ไดแก 
 (1)  ใหสรางอาคารปดคลุม 3 ดาน และหลังคาสําหรับเครื่องบดชุดแรก ( Primary Cruser 
) ยุงรับหินใหญ ( Hopper) และตะแกรงรอนคัดเศษหิน ดิน ทราย (Scajping Screen) พรอมทั้งตอง
ติดตั้งเครื่องฉดีสเปรยน้ําทั้งบริเวณปากยุงรับหินใหญ และบริเวณจุดบริเวณกําเนดิฝุนทุกจุด 
 (2)  เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary crusher)  เครื่องบดชดุที่ 3  (Tertiary Crusher) ตะแกรง
รอนคัดเศษหิน ดิน ทราย และตะแกรงรอนคัดขนาดหินจะตองมฝีาครอบหรืออุปกรณปดคลุมปองกัน
ฝุน ตองสรางอาคารปดคลุมเครื่องจกัรอุปกรณทั้งหมดอยางมิดชิด และตองติดตั้งเครื่องฉีดสเปรยน้ํา
บริเวณจุดกําเนิดฝุนทุกจุด 
 (3)  ระบบสายพานลําเอยีง ตองสรางอุปกรณปดคลุมโดยตลอด พรอมทั้งติดตั้งเครื่องฉีด
สเปรยน้ําบรเิวณจุดตาง ๆ ทีก่อใหเกิดฝุนละอองภายนอกอาคารทุกจดุ 
 (4)  บริเวณปลายสายพานลําเอียงทีเ่ทกองหินคัดขนาดแลว ตองตดิตั้งเครื่องฉีดสเปรย 
หรือเครื่องปองกันฝุนในการเทกองหินคัดขนาดแลว 
 ในกรณีที่โรงโมหินไดติดตั้งอุปกรณอ่ืนใด เพื่อควบคุมฝุนละอองและเสียงจากการ
ทํางานแตกตางจากหลักเกณฑที่กําหนดไวขางตน จะตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเปนราย ๆ ไป        
 (5) การดําเนินการเปดหนาเหมืองใหดําเนินการเปนลักษณะขั้นบนัไดที่มีความลาดชนั
หามเกิน 45 องศา กวางไมเกนิ 10 เมตรยาวไมเกิน 10 เมตรมีความสูงไมเกิน 5  เมตร เพื่อปองกันการ
พังทลายของหนาเหมืองและปองกันอันตรายจากการทํางาน 

 10.2 เสนทางขนสงลําเอียงหินภายในโรงโมบดหรือยอยหินทั้งหมดอยางนอยจะตองเปน
ถนนที่มกีารลาดยางปดคลุม หรือเปนถนนคอนกรีต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 
 
 

    
                                                                                                                                                                         

           

52 

  10.3    พื้นที่เกบ็กองหินตองเปนลานคอนกรีตหรือหินบดอัดแนน 
       10.4 มีระบบสเปรยน้ํา หรือใชการฉีดพรมน้ําบริเวณลานเก็บกองหินที่คัดขนาดแลว และ

ตามเสนทางขนสงลําเลียงหิน ในขณะที่เครื่องจกัรและยานพาหนะทํางานอยู เพื่อปองกันการฟุง
กระจายของฝุน พรอมทั้งมกีารลางและทาํความสะอาดหรือใชรถดดูฝุนบริเวณพื้นของโรงโมหิน ลาน
เก็บกองหินและเสนทางลําเลยีงขนสงหินอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําฝุนที่ตกสะสมอยูไปฝงกลบในที่ที่
เหมาะสม 

       10.5 มีระบบลานลางลอรถยนตทีม่ีประสิทธิภาพและทําการลางลอรถยนตบรรทุกหิน
กอนออกนอกโรงโมบดหรือยอยหิน                                              

 10.6 มีการสรางรางระบายน้ํา และมีที่ดักตะกอนฝุนในพื้นที่ตางๆ ของโรงโมบดหรือยอย
หินเพื่อรองรับตะกอนฝุนทีเ่กิดจากการชะลางของน้ําฝนและการลางทาํความสะอาดไปฝงกลบ 

       10.7 จัดทําแนวกําแพงทึบ หรือตาขายดักฝุน หรอืแนวคนัดิน และแนวตนไมทรงสูง
หนาแนนทึบปดกั้นทิศทางลมและเสียงตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ในกรณีที่การประกอบ
กิจการโรงโมบดหรือยอยหินมีผลกระทบตอชุมชนหรือประชาชนหรอืประชาชนทีอ่าศัยอยูขางเคยีง 

       10.8 ในกรณโีรงโมบดหรือยอยหินตั้งอยูในรัศมีเกินกวา 3 กิโลเมตร จากแหลงชุมชน
โรงเรียนหรือสถานศึกษา วดัหรือศาสนาสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน ที่ตั้งสถานทีร่าชการหรือ
หนวยงานของรัฐ และแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ตามที่คณะรัฐมนตรกีําหนด 
ไมจําเปนตองปฏิบัติตามขอ 1 ถึงขอ 6 แตตองติดตั้งเครือ่งฉีดสเปรยน้าํในจดุที่กอใหเกิดฝุนละอองทุก
จุด และจดัใหมีรถบรรทุกน้ําฉีดพรมลานเก็บกองหินและถนนภายในโรงโมบดหรือยอยหินตลอด
ระยะเวลาเครือ่งจักรและยานพาหนะทํางาน รวมทั้งจะตองกวาดหรือดูดฝุนบรเิวณลานเก็บกองหิน
และถนนภายในโรงโมบดหรือยอยหิน นําไปฝงกลบอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมใหมีฝุนตกคางสะสม 

       10.9 ผูประกอบกิจการโรงโมบดหรือยอยหินจะตองเอาใจใสดูแลบํารุงรักษาอาคารและ
อุปกรณตลอดจนระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสามารถใชการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
อยูอยางสม่ําเสมอ และใชอุปกรณและระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดระยะเวลาทํางาน
อยางเขมงวดเพื่อใหการประกอบกิจการโรงโมบดหรือยอยหินไมปลอยฝุนละอองเกินมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอย
ฝุนละอองจากโรงโมบดหรือยอยหิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 

 10.10 พนักงานและบุคคลที่เขาไปในเขตโรงโมหินตองใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล 
เชน หนากากกรองฝุน รองเทาหัวเหล็ก หมวกนิรภัย ปลั๊กอุดหู หรือเครื่องครอบหู และแวนนริภยั ตาม
ความเหมาะสมในดานความปลอดภัย 
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 10.11 รถบรรทุกที่ขนหินออกจากโรงโมบดหรือยอยหินตองอยูในสภาพที่ดไีมมีรอยรัว่
ใหหินรวงหลนได และมีผาใบปดคลุมมดิชิด 

 10.12  ใหสํานักเหมืองแรและสัมปทาน และสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแรเขต ตรวจสอบและกํากบัใหการประกอบกิจการโรงโมบดหรือยอยหินในพืน้ที่ความ
รับผิดชอบจดัใหมีระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่กําหนดไวนี้อยางเขมงวด
ภายใน 180 วนั นับแตวันทีอ่อกประกาศ และใหตรวจสอบการประกอบกิจการโรงโมบดหรือยอยหิน
ทุกรายบํารุงรกัษาและใชระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพทกุ 3 เดือน และ
ดําเนินการลงโทษแกผูทีฝ่าฝนหรือละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
ประชาชนอยางจริงจัง พรอมรายงานผลการตรวจสอบและกํากับดูแลการประกอบกจิการโรงโมบด
หรือยอยหินใหกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแรทราบทกุ 3 เดือนประกาศ ณ วนัที่ 12 
มกราคม พ.ศ.  2548 (เอกสาร ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  2548 ) 
 กลาวโดยสรุปแลว การจัดการทรัพยากรหินปูนภายใตนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เปลี่ยนแปลงการระเบิดหินและยอยหินเปนเทคโนโลยีการทําเหมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการ
นําเอาหลักการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไปมาใช โดยเฉพาะเรื่องการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวติ 
ซ่ึงนโยบายและมาตรการการจัดการหินปูนเพื่อการกอสรางใหความสําคัญมาก  แตก็ยังมีหลักการการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไปในบางขอที่ยังไมไดนํามาพิจารณาในแผนงานและ
มาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดการหินปูนเพื่อการกอสราง นั้นก็คือ การใชตามความจําเปนเทานั้น 
หรือควรหาวัสดุอ่ืนมาทดแทนการใช ซ่ึงสาเหตุที่ไมมีการคํานึงถึงหลักการขอ้ีอาจเปนเพราะ
ทรัพยากรหินปูนในประเทศไทยยังมีปริมาณสํารองจํานวนมาก หางาย ราคาตอหนวยการผลิตต่ํา จึง
ทําใหไมมีการพยายามหาสิ่งอื่นมาใชทดแทน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสรางในอดีตและปจจุบัน  
 
11.  บทสรุป 
 แมวาการพัฒนาทรัพยากรธรณีจะมีความจําเปนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ แตการพัฒนาทรัพยากรธรณี โดยเฉพาะการทําเหมืองแรและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง สามารถ  
กอใหเกิดความเสื่อมโทรมแกสภาพทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่น และตอคุณภาพสิ่งแวดลอม    ได
มาก ในอดีตจวบจนปจจุบัน กรมทรัพยากรธรณีไดพยายามควบคุมและกํากับดูแลไมใหการพัฒนา
ทรัพยากรธรณีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระดับที่รุนแรงเกินกวาที่จะยอมรับได โดยผานทาง
กระบวนการอนุญาต การเฝาระวัง และการติดตามตรวจสอบ ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนให
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ผูประกอบการมีความสํานึก และตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
การใชทรัพยากรธรณีอยางมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด แตดวยขอจํากัดในดานงบประมาณและ
อัตรากําลังเจาหนาที่ การดําเนินงานในรูปแบบดังกลาวขางตน อาจไมเพียงพอและไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร ฉะนั้นในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรณีในอนาคต  การพัฒนา          
กลไกและเครื่องมือในการชวยการตัดสินใจและการกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณี โดยเฉพาะสาขาเหมืองแร จึงเปนสิ่งที่จําเปน เพื่อใหการใชทรัพยากรธรรมชาติ          
ทุกประเภทที่มีอยูอยางจํากัดมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถอยูรวมกันกับราษฎรในทองถิ่น          
ตลอดจนการดํารงไวซ่ึงคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีสืบไป กลไกและเครื่องมือท่ีเหมาะสม ดังกลาว ไดแก 
การเพิ่มศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการใหความคิดเห็นตอการอนุญาตโครงการและการ
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูประกอบการ การใชมาตรการหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร 
การประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม และการสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรและ         อุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องใชมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะชวยใหการพัฒนาทรัพยากรธรณีมีความ
รุงเรือง และสามารถพัฒนาทองถิ่นและอนุรักษส่ิงแวดลอมไดตามหลักการพัฒนา แบบยั่งยืนตอไป 
 
13 งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 กรรณิกา ชมดี (2524) ไดศึกษาเรือ่งของการมีสวนรวมของประชาชนที่มผีลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะกรณี ตาํบลทาชาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบวา 

 1. ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพในหมูบาน และเคยเปนสมาชิกกลุมอ่ืน ๆมากมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ 

 2. อายุ การศกึษา สถานภาพสมรส ตําแหนง และรายได ไมมีความสัมพันธกับการมสีวน
รวมในการพฒันาการทางดานสิ่งแวดลอม 

 3. การจูงใจของบุคคล ผูชวย  ผูใหญบาน   คร ู คณะกรรมการตาํบล 
คณะกรรมการชุมชน เจาหนาที่เกษตร พัฒนากร มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
มีนัยสําคัญ 

 4. การมีสวนรวม ของประชาชนกับการพฒันาเศรษฐกิจ มีความสัมพันธกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 5. สําหรับรูปแบบของการมสีวนรวม ไดแก การรวมประชุม ออกวสัดุ การรวมเปนผู
ริเริ่ม ออกแรง รวมออกเงนิ การเปนกรรมการ และการรวมเปนผูนาํ ไมมีความสําคัญกับการพฒันา
เศรษฐกิจ 
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 ศรีปริญญา    ธูปกระจาง (2529) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของ พัฒนาการใน
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในชนบท พบวา พัฒนากรสวนใหญ มีสวนรวมในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในชนบทระดับปานกลาง 

 ลักษณะเปนการมีสวนรวมทางโครงการและรวมและรวมปฏิบัติมากกวาการมีสวนรวม
บํารุงรักษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ชนบทของการพัฒนาองกรค คือระยะเวลาในการปฏิบัติงานในชุมชน ระยะเวลาการปฏิบัติงานในเขต
พัฒนาตําบลที่รับผิดชอบและความคิดเห็นตอปญหาสิ่งแวดลอม สวนเพศอายุ ระดับการศึกษา ภูมิภาค 
เขตปฏิบัติงานการติดตามขาวสาร ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม 

 สมชาติ  จิววฒันารกัษ (2535  ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูประกอบการในการอนุรกัษ
ส่ิงแวดลอมในการดําเนินการเหมืองแร ในภาคใต พบวา ปญหาสิ่งแวดลอมดานน้ําเปนปญหาที่
รุนแรงมากกวาปญหาอื่น ๆ และลักษณะการมีสวนรวมของผูประกอบการในการอนุรกัษส่ิงแวดลอม
เกี่ยวกับน้ํา นองที่สุดคือระบบน้ําเสีย และมีสวนรวมในการศึกษาปญหา ในโครงการ 

    สิทธิชัย มุงดี (2549) ศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาชีวอนามัย มีวัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษาอัตราชุกของอาการทางระบบหายใจ และสมรรถภาพปอดของนักเรียน ศึกษาความเขมขน
ของฝุนละออง และวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลกระทบตอคา สมรรถภาพปอดของนักเรียน ในพื้นที่ที่มี
อุตสาหกรรมเหมืองหิน และโม บด หรือยอยหิน คือ โรงเรียนหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี เปนพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ที่ไมมีอุตสาหกรรมเหมืองหิน และโม บด หรือยอยหิน คือ 
โรงเรียนบานโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปนพื้นที่เปรียบเทียบ ดวยวิธีการศึกษาแบบตัดขวาง 
ในกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3-6 ของโรงเรียนหนา                      พระลานและ  
โรงเรียนบานโคกตูม  จํ านวน  371 และ319 คน  ตามลําดับ                         
 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา โรงเรียนหนาพระลาน มีความเขมขนของฝุนละอองรวม และฝุน
ละอองขนาดต่ํากวา 10 ไมโครเมตร เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ในบรรยากาศภายนอกอาคาร อยูในชวง 262.5-
778.4 และ 77.7-393.7 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ มีความเขมจนของฝุนละอองรวม และ
ฝุนละอองขนาดต่ํากวา 10 ไมโครเมตร เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ในอาคารอยูในชวง 496.3-1,226.7 และ 322.8-
691.3 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ขณะที่โรงเรียนบานโคกตูม มีความเขมขนของฝุน
ละอองรวม และฝุนละอองขนาดต่ํากวา 10 ไมโครเมตร เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ใน 

 สายจิตร จะวะนะ  ( 2542 ) ศึกษาผลกระทบของฝุนละอองตอสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนในเขตชุมชนหนาพระลาน จังหวัดสระบรุ ี บรรยากาศภายนอกอาคาร พบวา อยูในชวง 
48.7-126.4 และ 35.9-100.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ มีความเขมขนของฝุนละออง 
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ขนาดต่ํากวา 10 ไมโครเมตร เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง ในอาคาร อยูในชวง 36.200.6 ไมโครกรัมตอลูกบาศก
เมตร ขอมูลดานสุขภาพ พบวา นักเรียนโรงเรียนหนาพระลาน มีความชุกของอาหารทางระบบหายใจ 
สูงกวานักเรยีนโรงเรียนบานโคกตูม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกกลุมอาการ และขอมูลสมรรถภาพ
ปอด พบวา นกัเรยีนโรงเรียนหนาพระลาน มีคาสมรรถภาพปอด ต่ํากวาโรงเรยีนบานโคกตูม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงปจจัยที่มผีลตอคาสมรรถภาพปอดของนักเรยีนในพื้นที ่ ที่มี และไมมี
อุตสาหกรรมเหมืองหิน และโม บด หรอืยอยหิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพศ อายุ น้ําหนัก 
สวนสูง และระยะหางของ ที่อยูอาศัยจากเหมืองหิน หรือโรงโมหิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
วัตถุประสงคการศกึษา การวิจัยแบงออกเปน 2  หลักดังนี้ 
วิธีการศึกษา 
 1. การศึกษานโยบาย  แผนงาน ท่ีเก่ียวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม และมาตรการ
   ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม จะทําการศึกษาเปนการวจิัยจากเอกสารที่เกีย่วของกับ 
นโยบาย และแผนงาน ซ่ึงชวยใหสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ทีเ่กดิขึ้นไดโดยควบคูกับหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน    
 2.  การศึกษาการมีสวนรวมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนในมาตรการปองกัน
 และแกไขสิ่งแวดลอม       โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของเจาพนักงาน
เหมืองแรหินปูนในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  กลุมเหมืองแรหินปูนหนา
พระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 

         2.1  การกําหนดกลุมประชากรเปาหมาย 
    ประชากรเปาหมายของการวิจัย ไดแก เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน ที่มีสวนเกี่ยวของ

ในประกอบดวยพนักงานภายในโรงโมบดหิน พนักงานทั่วไป โครงการเหมืองหินปูนเพื่อการ
กอสราง เปนตน บริเวณในกลุมหนาพระลานเหมืองหินปูนเพื่อการกอสราง ซ่ึงเจาพนักงานในเขต
หนาพระลานจํานวน 54 โครงการ จํานวนที่ศึกษา  540 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใชเจาพนักงานเหมือง
แรหินปูนเปนประชากรเปาหมาย ดังตอไปนี้ 

    ประชากรทีท่ําการศกึษา ไดแก เจาพนักงานโดยการสอบถามเจาพนักงาน หรือ 
พนักงานที่สามารถใหขอมูลได การกาํหนดขนาดตวัอยางที่ทําการศึกษาตามสัดสวนของขนาด
ประชากรซึ่งมีหลักเกณฑ ดังนี้   
                        การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ 

– ประชากรมีจํานวนเปนเลขหลักรอย  ใชกลุมตัวอยาง  15 – 30  % 
– ประชากรมีจํานวนเปนเลขหลักพนั  ใชกลุมตัวอยาง  10 – 15  % 
– ประชากรมีจํานวนเปนเลขหลักหมื่น  ใชกลุมตัวอยาง  5 – 10  % 

                      อยางไรก็ตาม  กลุมตวัอยางทั้งหมดไมจําเปนตองมีจํานวนเกิน  2,500  คน  (Krejcie 
and Morgan 1970 : 607-61
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 พื้นที่ที่ศึกษามจีํานวนประชากรทั้งหมด 54 โครงการ (ดงัรูปที่ 3-1) ดังนั้นทางผูวิจยั
กําหนดกลุมตวัอยางจึงกําหนดไวเทากับ 135  ตัวอยาง  โดยใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling )  

 
   2.2   วิธีการเก็บแบบสอบถาม 

 ในการวิจัย เปนแบบสอบถามการสวนรวมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และปญหาอุปสรรคใน
การมีสวนรวมโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยรวม เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง
ของการวิจัยโดยแบงเปน 
 ตอนที่   1   ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่พนักงาน บุคลากรที่เกี่ยวของกับโรงโมหินปูน 
 ตอนที่   2   สอบถามเกี่ยวกับการรับรูขาวสาร สถานการณส่ิงแวดลอม 
 ตอนที่   3   สอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวม ในมาตรการปองกัน และลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 
 ตอนที่  4   สอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการเขามีสวนรวมในมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
                    2.3   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูระหวางเดือน มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2550   โดยกอนทําแบบสอบถามจริงไดทําการทดสอบทําแบบสอบถาม เพื่อทําการปรับปรงุ
แกไข ใหสมบูรณกอนที่จะทําแบบสอบถามจริง โดยทาํหนังสือถึง ผูประกอบการของโรงโมหิน
บริเวณดังกลาว เพื่อทําการขออนญุาต และขอความรวมมือใหเจาพนักงานเหมืองหินปูนเพื่อการ
กอสรางที่ปฏบิัติหนาที่บริเวณ  ตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบรุี แลวทําการตรวจสอบ
แบบสอบถามใหครบถวนจํานวน 135 ชุด คิดเปนรอยละ 25  ของแบบสอบถามทั้งหมด แลวนํามา
วิเคราะหขอมูลตอไป โดย กาํหนดชวงเวลา  (ดังตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5 ระยะเวลาที่ทําการศึกษา 
 

เดือน  
ขั้นตอนการศึกษา 

มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย 
ทบทวนวรรณกรรม          
รางแบบสอบถามและทดลองใช          
จัดทําแบบสอบถาม          
เก็บรวบรวมขอมูล          
ลงรหัสและประมวลผลขอมูล          
วิเคราะหผลและสรุปผลการ
ดําเนินการ 

         

 
             2.4  การวิเคราะหขอมูล 
 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
ดังนี้ 
  2.4.1.    ลักษณะขอมูลทั่วไปของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน วิเคราะหดวย
คาสถิติรอยละ  คาเฉลี่ย    ฐานนิยม และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2.4.2.    การรับรูขอมูลขาวสาร สถานการณส่ิงแวดลอม วิเคราะหดวยคาสถิติ    
รอยละ 
  2.4.3.   การมีสวนรวมในการแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอม วิเคราะหหาความ
แตกตางการมีสวนรวมดวยคาสถิติ One way ANOVA ซ่ึงเปนการทดสอบความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรตน และทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของ Scheff  
                        1.   กิจกรรมการมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม    13
     กิจกรรม  
                  2.   ถาเคยปฏิบัติกิจกรรมใด ใหคะแนนกิจกรรมละ 1 คะแนน 
 3.   ถาไมเคยปฏิบัติกิจกรรมใด ใหคะแนนกิจกรรมละ 0 คะแนน 
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         4.   หาคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรในการมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม      
         5.   นําคะแนนเฉลี่ยมาวิเคราะหความแปรปรวน เปรียบเทียบการมีสวนรวมจําแนก
ตามตัวแปรนั้น 
                     6.  เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะนํามาทดสอบความ
แตกตางรายคูตามวิธีของ Scheff   โดยใชสูตร 

   

  CVD = √(k-1)(F*) (MSwithin) (2/n) 

เมื่อ  k แทนจํานวนกลุมตวัอยาง 
  F * แทนคา F ที่เปดจากตาราง ( critical value ) 
  MS within แทนคา Mean square within – group ที่คํานวนไวแลวในการวเิคราะหความ
แปรปรวน 
  N  แทนจํานวนหนวยตวัอยางในแตละกลุมตัวอยาง 
  

3. ขอบเขตการศึกษา  
พื้นที่ที่ศึกษากลุมจํานวนพนกังานทั้งหมด 54 โครงการ ซ่ึงตั้งอยูในเขตพื้นที่ ตําบลหนา

พระลาน (ดังภาพที่ 1) ดังนั้นทางผูวิจยักาํหนดกลุมตวัอยางจึงกําหนดไวเทากับ 135  ตัวอยาง  ใช
วิธกีารสุมตัวอยางแบบบังเอญิ (Accidental Sampling ) จํานวนที่ศึกษา  540  คน ชวงอายรุะหวาง  
20  ป ขึ้นไป โดยไมจํากัดเพศ 

กลุมตวัอยาง สําหรับตัวแปรที่ศึกษา ที่ผูวจิัยสนใจที่มีผลตอการมีสวนรวมในการแกปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน คือ ปจจัยดานบุคคล ไดแก 

1.อายุ 
2.เพศ 
3.ตําแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน 
4.ระยะเวลาการปฏิบตัิงานดานเหมืองแรหินปูน 
5.ระดับการศกึษา 
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4.   คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 
  
 มลพิษสิ่งแวดลอม หมายถึง การเจือปนอยูในสิ่งแวดลอมจนถึงในระดับที่อาจกอ
อันตราย ตอสุขภาพอนามยัของมนุษย และเปนอันตรายตอทรัพยากรที่มีชีวิต ตอระบบนิเวศ ตอส่ิง
ใหความรบกวนการใชประโยชนทางสิ่งแวดลอม 
 แรหินปูน หมายถึง หินที่ประอบดวยแรคารบอเนตมากกวารอยละ 50 ขึ้นไปและใน
จํานวนคารบอเนตนี้จะตองเปนแรแคลไซต หรือ อะราโกไนต มากกวารอยละ 50 หินปูนอาจมีสีเทา 
สีขาว เทาแกมเหลือ เทาแกมเขียว เทาแกมน้ําเงิน ชมพู และสีดํา ขึ้นอยูกับสารลินในหินปูน ( สภา
การเหมืองแร :2534) 
 เจาพนักงานเหมืองแร คือ เจาหนาที่ ที่ทํางานเกีย่วกับเหมืองแรหินปนู อันไดแก เจา
พนักงานฝายโรงโมหิน ฝายหนาเหมือง พนักงานทัว่ไป และอืน่ ๆ ที่มีสวนเกีย่วของโดยตรงและ
ออม 

 ผลกระทบจากการผลิตหินปนู  คือ ผลกระทบที่เกิดกับสิง่แวดลอมในระหวางการผลติ 
และภายหลังการผลิตหินปูนเพื่อการกอสราง โดยผลกระทบนี้มีผลในทางลบจนกอใหเกิดปญหา
มลพิษ และสรางความเดือดรอนใหกับสิ่งมีชีวิตบริเวณใกลเคียง 
 ผลกระทบสิ่งแวดลอม  หมายถึง ส่ิงที่ทําใหเกิดปญหาอยูในสิ่งแวดลอมจนถึงในระดบั
ที่อาจกออันตราย ตอสุขภาพอนามัยของมนุษย และเปนอันตรายตอทรัพยากรทีม่ีชีวิต ตอระบบ
นิเวศ ตอส่ิงทีใ่หความรบกวนการใชประโยชนทางสิ่งแวดลอม 
 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หมายถึง มาตรการที่กําหนดไวเพือ่
ปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งออกโดย กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร 

 การมีสวนรวม จากการศกึษาการมีสวนรวมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนซึ่ง การมี
สวนรวมนัน้มผีูใหความหมายความหมายของการมีสวนรวมในเรื่องตางๆ อาทิเชน เรื่องหลักการ
สําคัญเรื่องนโยบายการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา หมายถึง กระบวนการทีร่ัฐทําการชกันาํ 
และสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนทั้งรูปสวนบุคคล กลุมชน ชมรม สมาคม  และรูปแบบตาง 
ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรือ่งใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรือ่งรวมกัน    (ไพรัตน เตชะริ
นทร 2525: 6-7 )  

 ในสวนของการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง โดยทีก่ระบวนการของการมีสวนรวมนั้นเปนการมีสวนรวมใน
การคนหา หรือกําหนดปญหาของชุมชน การหาสาเหตุของ หาวิธีการแกปญหา ลงมือปฏิบัตเิพื่อ
แกปญหาของชุมชน และประเมินผลการแกไขปญหา (นพิัทธเวช สืบแสง  2526: 10) 
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 การมีสวนรวมของประชาชนวา การที่ประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเองในการจัดการควบคุม การใช และการกระจายทรัพยากร และปจจัยการผลิตที่มีอยูใน
สังคมเพื่อประโยชนตอการดาํรงชีพ ทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรใีน
ฐานะสมาชิก ในการมีสวนรวมของประชาชนไดพัฒนาการรับรู และภูมิปญญาซึ่งแสดงออกใน
รูปการตดัสินใจในการกําหนดชีวิตของตนเองเปนตัวของตัวเอง (ทวีทอง หงสวิวัตน  2527 : 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษานโยบายและแผนงานที่เก่ียวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม 
1.  ผลการศึกษานโยบาย  และการกําหนดแนวทางในการพัฒนานโยบาย 
 การพัฒนานโยบายของการจัดการเหมืองแรนั้น เปนการใชหลักการวิเคราะห
ส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อกําหนดรูปแบบของนโยบายและแผน อันนําไปสูการระบุประเด็น และ
แนวทางเลือกของการพัฒนา ซ่ึงอาจทําโดยยึดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึง   ผลของการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 1 - 10 เศรษฐกิจของประเทศใน
อัตราที่สูงมาก ทําใหมีการระดมทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ปาไม แหลงน้ํา ประมง และแร 
มาใชในอัตราที่สูงกอใหเกิดความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติ และปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชน โดยเฉพาะทรัพยากรแรที่เปนทรัพยากรที่แลว
หมดไป ไดมีการขุดเอามาใชในอัตราที่สูงทุกป และเกิดผละกระทบภายนอกจากการผลิตแร
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา ดังนั้นเพื่อเปนการลดปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติที่ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการขัดแยงกันระหวาง การใชทรัพยากรธรรมชาติตางๆ จึง
เริ่มมีการนําแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ   
 ทําใหการสํารวจ พฒันาการผลิต การใชทรัพยากรแรของประเทศ และโครงการผลิตแร
ไดเปลี่ยนแปลงไปจากการมุงเนนผลิตอยางเดียว มาคํานงึถึงการจดัการ และบริการ ทรัพยากรแรที่
จําเปนตองคํานึงถึงการจัดการ และบริหารทรัพยากรแรทีจ่ําเปนตองคํานึงถึงคณุภาพชวีิตของ
ประชาชน ส่ิงแวดลอม และการใชประโยชนรวมกบัทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ จึงมแีนวทาง
หลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพฒันาทรพัยากรดานธรณีวิทยานั้นไดมี
แนวทางจัดการพัฒนาทรพัยากรแร คือ 
 1.1  เนนการใชทรัพยากรแรเพื่อเพิ่มมูลคา และเปนฐานรองรับอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย  โดย  เรงรัดทําจัดทําแผนการผลิต และการใชใหสัมพันธกับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม เพื่อเปนกรอบในการบริการการจัดการผลิต การใช และการรักษาสิ่งแวดลอม 
ดําเนินการใหการวิจัย เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับเหมืองแร และใชประโยชนทรัพยากรแร เพื่อใหเกิดการ
ประหยัดในขบวนการผลิต และใชประโยชนทรัพยากร เพื่อใหเกิดการประหยัดในขบวนการผลิต 
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และสามารถนําเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใชอยางคุมคาโดยคํานึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ปรับปรุง
ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจแรและการตลาดอยางระบบ กําหนดมาตรการในการสงวนรักษาแรที่มี
ศักยภาพที่จะเปนปจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศในอนาคตโดยพิจารณาจาก
แนวโนมดานราคาแร และปริมาณสํารองในประเทศ และประเทศใกลเคียง 
 1.2  กําหนดเขตการพฒันาทรัพยากรแรใหสอดคลองกับโครงการการผลิตแร เพื่อชวย
ลดความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรแรกังการพฒันาหรืออนรุกัษ โดยเรงรัดการสํารวจ
แหลงแร และปริมาณทัว่ประเทศ เพื่อการกําหนดเขตการพัฒนาทรัพยากรแรตอเนื่องจากผลการ
สํารวจธรณีฟสิกสทางอากาศสํารวจเปนขอมูลพ้ืนฐานดานทรัพยากรแรของประเทศ ใชประโยชน
จากระบบสนเทศภูมิศาสตร   เพื่อจัดลําดับความสําคัญของการใชพื้นที่ และการจัดการใหเกดิ
ประโยชนทางเศรษฐกิจชวยลดปญหาความขัดแยงการใชที่ดนิ 
 1.3 เรงรัดการประเมินปริมาณแรสํารองในประเทศควบคูกับการลงทนุ โดย ใหมีการ
วางหลักเกณฑการถายทอดขอมูลดานแร และผลการสํารวจธรณีฟสิกสทางอากาศ สนับสนุนและ
เพิ่มบทบาทใหภาคเอกชนนําเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใชในการสํารวจแร และประเมินศักยภาพแร
ในเชิงพาณิชย ในพื้นที่ทีไ่มเปนเขตเขตหวงหาม เพิ่มขีดความสามารถภาคเอกชนในการสํารวจแร
เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในตางประเทศ ใหมีการจัดทําหลักเกณฑใหกับผูประกอบการ ใน 
การจัดทําแนวการนําแรออกมาใชประโยชนภายนอกในระยะเวลาที่เหมาะสมนับแตวันวันที่ได
ประทานบัตร 
 1.4  ปรับปรุงกลไกการพัฒนา และกฎหมายเพื่อลดความขัดแยง และแกไขอุปสรรคใน
การพฒันาทรพัยากรแร โดย เรงรัดใหมีการปรับปรุงพระราชบญัญัติแร พ.ศ. 2510 และ
พระราชบญัญตัิพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 รวมทั้งกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของให
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณเปลี่ยนแปลงไป ใหมีการศึกษาเพื่อกาํหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทัง้มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งใหเหมาะสมกับวธิีการทําเหมือง พรอมทั้งใหมี
การตดิตามตรวจสอบผูประกอบการใหดําเนินการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไว
มาตรการ และระเบียบในการจัดตั้งกองทุนฟนฟูบรูณะสภาพแวดลอมเหมืองแร รวมทั้งกําหนด
แนวทางใหองคกรทองถิ่นใหมีสวนรวมฟนฟูบูรณะสภาพแวดลอม(แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติตั้งแตฉบับที่ 7 , 2535 : 236-238) 
2.  นโยบาย และมาตรการที่เก่ียวของกับการจัดการแรหินปูน 
 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสราง 
เนื่องจากหินปูนประเภทนี้มีปริมาณการนําขึ้นมาใชสูงขึ้นและมีปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
มาก โดยมีการเปรียบเทียบถึงผลของมาตรการจัดการหินปูนเพื่อการกอสรางในอดีต และนโยบาย 
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มาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดการหินปูนเพื่อการกอสรางในปจจุบัน จะมีการศึกษา 2 สวน สวน
แรกเปนการศึกษานโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดการหินปูนเพื่อการกอสราง สวนที่
สอง เปนการศึกษาถึงการจัดการใชทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสรางในปจจุบันกับหลักเกณฑใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไปวามีความสอดคลองกันหรือไม อยางไร โดย
การศึกษานโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดการหินปูนเพื่อการกอสราง จะมีแนวคิดที่
เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรที่ใชหมดไป 
 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถเสริมสรางขึ้นมาใหมไดหรือทรัพยากร
ที่ใชแลวหมดไป        ( nonrenewable  resource ) ตองยึดหลักการการจัดสรรใชที่ใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสังคม การพิจารณาการจัดการทรัพยากรนั้นจะเกี่ยวของกับเวลาเปนสําคัญ จึงตองมีการ
ตัดสินใจวาเราควรใชทรัพยากรเมื่อไหร ในปริมาณเทาใด จะทําใหสังคมไดรับประโยชนสูงสุด
เนื่องจากในแตละหนวยของทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป เมื่อถูกนํามาใชในวันนี้ หมายความวา
จํานวนที่มีใชในอนาคตจะลดนอยลง โดยในการจัดสรรการใชประโยชนตองเลือกเอาระหวางอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของมูลคาทรัพยากร  ตามความหายากที่มีมากขึ้นกับตนทุนคาเสียโอกาส 
(opportunity cost) ของเงินที่ควรจะดีรับจากการนําทรัพยากรขึ้นมาใชประโยชน หากอัตรา
ผลตอบแทนจากการนําทรัพยากรขึ้นมาใช มีคาต่ํากวามูลคาของทรัพยากรท่ีเก็บไว ก็สมควรที่จะ
เก็บทรัพยากรนั้นไวตามธรรมชาติตอไป แตอัตราผลตอบแทนแทบสูงกวาก็สมควรที่จะตัดสินใจนํา
ทรัพยากรมาใช 
 หลักการในการจัดการทรัพยากรแรประเภทใชแลวหมดไปที่สําคัญ มดีังนี ้
 2.1  การนําทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปมาใช จะตองใชเทคโนโลยีที่มปีระสิทธิภาพเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดการสูญเสียจากขบวนการนําเอาทรพัยากรมาใช และไมทําใหเกดิการแปรสภาพ
ธรรมชาตจินเปนภัยตอส่ิงมีชีวิต 
 2.2   ใชทรัพยากรเหลานี้ตามความจําเปนเทานั้น หากสามารถใชวัตถุอยางอืนแทนไดก็
ควรจํานํามาใชแทน เพราะปจจุบันมีการนําทรัพยากรเหลานี้มาใชอยางฟุมเฟอย จนมีผลทําใหเกดิ
ปญหาวาในอนาคตทรัพยากรจะหมดไป 
 2.3 นําสวนที่เสียแลวมาใชประโยชนใหคุมคา ไมใหเกิดของเสียที่ตองทิ้งโดยเปลา
ประโยชนกจ็ะทําใหทรัพยากรใชไดนานขึ้น 
 2.4   ตองควบคุมปองกันของเสียที่เกิดขึน้ใหมีนอย หรือไมมีเลย วธิีควบคุมปองกัน
โดยปองกันอาจทําโดยใชเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ หรือกฎหมายควบคุม หลักการทั้ง 4 นัน้เปน
หลักการกวาง ๆ ทีจ่ําเปนตองมาประยุกตใชใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของเวลารวมทั้ง
ประเภทของทรัพยากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและมผีลกระทบนอยที่สุด 
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 หลักการจัดการทรัพยากรประเภทใชแลวหมดไปนั้น ไดมาจากแนวคิดในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนกําหนดแนวทางเพื่อใชในการปฎิบัติตาม
ชนิดของทรัพยากร ดังนั้นหินปูนเพื่อการกอสราง ซ่ึงเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปก็สามารถนํา
หลักการจัดการดังกลาวไปประยุกตใชในการจัดการใชหินปูนเพื่อการกอสรางเพื่อการดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจะวิเคราะหวานโยบาย และมาตรการของรัฐในการจัดการหินปูนเพื่อการ
กอสรางวามีความสอดคลอง หรือมีการนําหลักการจัดการทรัพยากรทรัพยากรประเภทนี้มาใชใน
การจัดการหรือไม 
 การเปลีย่นแปลงวธิีและการดูแลการนําทรพัยากรหินปูนเพื่อการกอสรางมาใช มี
สาเหตุสําคัญ 5 ประการ คือ  (กรมทรัพยากรธรณี และคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  2539 : กองประสานนโยบาย และแผนสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2538 ) 
   2.4.1.  ปญหาดานทรัพยากรควบคุมดูแล 
 เนื่องจากการใช ทรัพยากรหินของประเทศไทยอยูภายใตการอนญุาต และ ควบคุมของ
พระราชบญัญตัิ 2 ฉบับ คือ ภายใตพระราชบัญญัติแร เปนการขอทานบัตรทําเหมืองแรในกรณีเปน
การใชเพื่อการอุตสาหกรรม เชน การทําปนูซีเมนต ทําอุตสาหกรรมเคมี ทําปูนขาว และการทําหิน
ประดับ- หินปูน และภาคใตพระราชบญัญตัิที่ดิน เปนการระเบดิ และยอยหินในกรณเีปนการใชเพื่อ
การกอสราง เชน เปนวัสดผุสมปูนซีเมนต เปนหินรองพื้นบดอัดทําถนน การประกอบการภายใต
พระราชบญัญตัิ ทั้ง 2 ฉบับ มีความแตกตางกันมาก เนื่องจากภายใต พระราชบญัญัติทีด่ินหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในปจจุบัน ไดแก กรมที่ดิน และจังหวัด ซ่ึงไมมีบุคลากรที่มีความรูความรูความชํานาญ
ทางวิศวกรรม การตรวจสอบภายหลังการอนญุาต และการดแูลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมให
ผูประกอบการระเบิด และยอยหิน ดําเนินการตามมาตรการอยางเหมาะสมได สวนการควบคมุ
ภายใตพระราชบัญญัติแร ซ่ึงดูแลควบคุมโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร มีบุคลากร 
ที่มีความรูความชํานาญทางวศิวกรรม ทางธรณวีิทยา และการแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยาง
พอเพียง จึงสามารถควบคุมอยางเขมงวดในดานริศวกรรม การพิจารณาอนุญาต การตรวจสอบดาน
ธรณวีิทยา และการรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม 
 นอกจากจะมีการใชทรัพยากรหินภายใตการอนุญาตควบคุมพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ
ดังกลาว แลว ยังมีการใชทรัพยากรหินในลักษณะของการระเบิด และยอยหิน ขุดตักหินผุ ในที่ดิน
กรรมสิทธ ซ่ึงไมตองผานการพิจารณาของกรมที่ดิน และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพียงแจงจงัหวดั
ทราบเพื่อขออนุญาตมีและใชวัตถุระเบิด ในกรณีที่ตองทําการระเบิด และยอยหินเทานั้นไมสามารถ 
ควบคุมตรวจสอบดูแลได จากสาเหตุดังกลาวจึงทําใหการควบคุมดูแลการใชหินปูนเพือ่การกอสราง
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เกิดปญหาเมื่อมีผูประกอบการมากรายจึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหการจัดการหินปูนเพื่อการ
กอสรางมาอยูภายใต การควบคุมดูแล พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ซ่ึงมีการจัดการที่ดีกวา 
  2.4.2   ปญหาความปลอดภยัในการทํางาน 
 การประกอบการระเบดิหินภายใตพระราชบัญญัติที่ดินมลีักษณะเปนรายยอยอนญุาต
ไมเกิน 10 ไร  และมีอายุอนญุาต ไมเกิน  5 ป ขาดการควบคมุดูแลตามหลกัวิชาการ กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เชน ทางดานธรณวีิทยาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ทําใหมีความ
จําเปนทางดานการออกแบบ และการดาํเนินการผลิตหินที่เหมาะสมในทางวิศวกรรม การระเบิด 
และยอยหินเปนการผลิตหินจากภเูขา โดยการเจาะระเบดิโหนเชือกเจาะ ทําใหเกดิหนาผาสูงชันใน
การทํางาน  กอใหเกิดอันตรายแกคนงานทีป่ฎิบัติงานบนหนาผาผลัดตกลงมาเสยีชีวติ ตลอดจนการ
พังทลายของหนาเหมืองจากการเจาะ และการใชวัตถรุะเบิด ซ่ึงอุบัติเหตุ ดังกลาวเกิดขึ้นบอยครัง้ 
และทวีความรนุแรงขึ้นตามลําดับ 
  2.4.3. ปญหาดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 เนื่องจากผูประกอบการระเบิดและยอยหินทําการระเบิดหินในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง
กันจํานวนมาก โดยไมมีแผนรวมในการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ ทําให
ปญหา ฝุน เสียง และความสั่นสะเทือนทั้งจากการทํางานของเครื่องจักร และการใชวัตถุระเบิด
รวมทั้งการที่ไมมีมาตรการเกี่ยวของกับการฟนฟูที่ภายหลังเลิกกิจการซึ่งปญหาผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม เนื่องจากการเหมืองหินจะสะสมเพิ่มขึ้นเปนลําดับและไมมีการจัดการที่ดี 
 2.4.4. ปญหาดานการลงทนุของผูประกอบการ 
 เนื่องจากพื้นทีท่ี่ไดอนญุาตระเบิด และยอยหินมีไมเกนิ 10 ไร และมอีายุอนญุาต ไม
เกิน 5 ป ทําใหปริมาณหินสํารองมีจํากัด ดังนัน้ การดําเนนิการระเบิด และยอยหินที่ผานมา 
ผูประกอบการจะลงทุนต่ํา และใหไดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามจํานวนพืน้ที่ที่ไดรบัอนุญาต และ
ใน ชวงเวลาสัน้ จึงเปนสาเหตุใหละเลยความสําคัญดานการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม การฟนฟู
สภาพพื้นที่ รวมทั้งการปลอดภัยในการทํางาน 
 2.4.5. ปญหาการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางเหมาะสม 
 ในการอนญุาตขอการระเบดิ และยอยหิน ตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไม
มีแผนการจัดการที่แนนอน ไมมีแบงคุณภาพหิน เนื่องจากหินปูนที่มีคณุภาพดี อาจเนื่องจากหินปนู
ที่มีคุณภาพดี อาจนํามาใชในดานอุตสาหกรรมตาง ๆได เชนปูนซีเมนต หรือแคลเซียมคารบอเนต 
ซ่ึงเปนการเพิม่มูลคาหินมากกวาการทําเหมืองหินกอสราง นอกจากนีก้ารทําเหมืองหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม และการระเบิด และยอยหิน ที่อยูภายใตการบริหารองคกรทีแ่ตกตางกันทําใหไม
สามารถกําหนด นโยบายการจัดการการใชทรัพยากรหินที่เหมาะ และมีประสิทธิภาพ 
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3.   มาตรการคุมครองสิง่แวดลอมในเขตควบคุมมลพิษ ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสระบุรี 5 ป  (2548-2552) 
  นอกจากมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดในโครงการEIA ยังคงมีขอจํากัด 
แตในทางปฎบิัติมาตรการลดผลกระทบมากมาย   ไดถกูกําหนดเปนประเดน็เพิ่มเติมหลกัของ
โครงการ ไดแก ที่ตั้ง ประเภท ดังนั้นปญหาที่ตามมาคือการปฎิบัตใินมาตรการลดผลกระทบ ถูก
นําไปใชเพื่อลดผลระทบดานลบ ทีไ่ดตดัสินมาจากการลดผลกระทบพื้นที่ที่ทําการศึกษาเปนถือได
วา เปนแหลงที่กอมลพิษตอส่ิงแวดลอมคอนขางมาก ทางหนวยงานราชการเปนวาเพื่อไมใหเพิ่ม
มลพิษที่อาจจะเกดิมากขึ้นเลยไดมีการออกกฎหมาย ใหเปนเขตควบคุมมลพิษขึน้ รวมทั้งออก
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขตพืน้ทีด่ังกลาว  ซ่ึงมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมประกอบดวย 
มาตรการปองกันซึ่งเปนการบอกถึงแนวทางการปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  และมาตรการ
ฟนฟ ู ผลจากการที่ไดใชทรัพยากรไปแลวจากนั้นตองทําการฟนฟูพืน้ที่ที่ผานการทําเหมืองไปแลว 
(ดังตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6   มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขตควบคุมมลพิษ  ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสระบุรี 5 ป   (2548-2552) 
 

 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

 
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

2548 2549 2550 2551 2552 

 
หนวยงานหลัก 

 
หนวยงานสนับสนุน 

 
หมายเหตุ 

1. มาตรการปองกัน 
1.1หามตั้งโรงโมและบดยอยหินรายใหมในเขตควบคุม
มลพิษ 

        1.2 การตออายุใบอนุญาตโรงโมและยอยหินและการ
ตออายุประทานบัตรเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการ
กอสรางในเขตควบคุมมลพิษตองจัดทํารายงานการตรวจ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ เกิดจากการประกอบ
กิจการ 
        1.3 พื้นที่ทําเหมืองทําเหมืองที่ไดรับประทานบัตรใหม
ตองหางจากชุมชน โรงเรียน หรือสถานศึกษา วัดหรือ 
ศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐเปนระยะทางอยางนอย 1 กิโลเมตร 
        1 .4กํ าหนดเงื่ อนไขใหการ เปดหน า เหมืองที่ ได
รับประทานบัตรแลวทุกแหงตองเวนพื้นที่ขอบประทาน
บัตรโดยเฉพาะด านที่ ติดกับถนน  ชุมชน  และแหลง
ทองเที่ยวใหเพียงพอที่จะสามารถบดบังพื้นที่ทําเหมือง และ
ตองรักษาสภาพปาไม ใหคงสภาพเดิมรวมทั้งปลูกเสริมใน 

     -ก ร ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
พื้นฐานและการเหมืองแร 
 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
 
 
 
 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
 
 
 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 

- สํานักงานนโยบาย และ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
- สํานักงานนโยบาย และ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
-เ ป น ม า ต ร ก า ร ที่
ดํ า เ นิ น ก า ร ก อ น มี
ประกาศกระทรวงทส . 
เรื่ องกํ าหนดประเภท 
และขนาดของโครงการ
ที่ ต อ ง จั ดทํ า ร า ย ง าน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
เ บื้ อ ง ต น  ( เ ฉ พ า ะ
มาตรการ 1.2) 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

 
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

2548 2549 2550 2551 2552 

 
หนวยงานหลัก 

 
หนวยงานสนับสนุน 

 
หมายเหตุ 

พื้นที่การทําเหมือง 
1.5 กําหนดใหกิจกรรมเหมืองแรเปนแหลงกําหนดมลพิษ 
ตามมาตรา 69 และกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดตามมาตรา 55 แหงราชบัญญัติสงเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
1.6ปลูกไมริมเสนทางจราจรของทางหลวงแผนดินหมายเลข 
1 (ถนนพหลโยธิน) สาย 21 (สายพุแค-เพชรบูรณ)โดย
ดําเนินการใหเกิดความสวยงาม และเลือกพันธุไมที่มีใบดก
หนา เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละอองตลอดเสนทางใน
เขตควบคุมมลพิษ 
2)มาตรการฟนฟู 
2.1 โรงโมและบดยอยหิน 
1) โรงโมและบดยอยหินในเขตควบคุมมลพิษ ที่ไดรับ
อนุญาตประกอบกิจการตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ความปลอดภัยตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

      
-กรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 
 
- เทศบาลตําบลหนาพระ
ลาน 
- องค ก ารบริห ารส วน
ตําบลหนาพระลาน 
 
 
 
 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

 
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

2548 2549 2550 2551 2552 

 
หนวยงานหลัก 

 
หนวยงานสนับสนุน 

 
หมายเหตุ 

และการเหมืองแร เรื่อง “ การประกอบกิจการโรงโมหิน”
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2548  และตามคูมือการปฏิบัติในการ
ประกอบการโมบด และยอยหินพื้นที่การทําเหมือง 
ประกอบการโมบด และยอยหินในแผนปฏิบัติการเพื่อลด
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตําบล หนาพระลาน 
ทุก 6 เดือน และรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2) โรงโมบด และยอยหินในเขตควบคุมมลพิษตองตรวจวัด
มลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศจาก
แหลงกําเนิดตามมาตรการควบคุมการปลอยฝุนละอองจาก
โรงโมหิน หรือยอยหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ลงวันที่ 20 ธันวาคม2539 ทุก 3 เดือนและ
รายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.2 หนาเหมืองเกาที่ไมมีประทานบัตร 
 1) จัดใหมีฐานขอมูลภาพถายทางอากาศตรวจสอบบริเวณ
รองรอยที่มีการทําเหมืองหินในบริเวณที่ไมมีประทานบัตร 
รวมทั้งหนาผาที่ถูกทําลายทําการฟนฟู และหลังทําการฟนฟู 
2) ปรับสภาพบริเวณที่เปนหนาผาสูงชัน ไดแก บริเวณที่ติด  

      
 
 
 
 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
 
 
 
 
 
 
-กรมปาไม/ปาไมจังหวัด
สระบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สํานักบริหารจัดการใน
พื้นที่ปาไมอนุรักษ 1 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
-เทศบาลตําบลหนาพระ
ลาน 
-องคการบริหารสวน 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

 
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

2548 2549 2550 2551 2552 

 
หนวยงานหลัก 

 
หนวยงานสนับสนุน 

 
หมายเหตุ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) หมายเลข 
21 (สายพุแค-เพชรบูรณ) และหมายเลข 3034 (สายพุแค- 
ทาเรือ)ใหมีเสถียรภาพและสามารถหยุดการพงทลายของดิน 
และฟนฟูสภาพหนาเหมืองใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
และปรับปรุงภูมิทัศนบริ เวณที่ราบสองขางทางหลวง
แผนดิน 
3) ฟนฟูหนาเหมืองเกาที่กลายเปนที่ราบแลวโดยการปรับ
สภาพใหมใหกลมกลืนกับธรรมชาติ 
 
 

      ตําบลหนาพระลาน 
 
 
 
 
 
 
-สํานักบริหารจัดการใน
พื้นที่ปาไมอนุรักษ 1 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
-เทศบาลตําบลหนาพระ
ลาน 
-อ งค ก า รบ ริ ห า ร ส ว น
ตําบลหนาพระลาน 
-นิคมสร า งตนเองพระ
พุทธบาท 

 

 ที่มา  :   “เขตควบคุมมลพิษตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรต,ิ  ”  มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม   สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 7 , 2548 .(อัดสําเนา)   
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 จากสภาพปญหาพื้นที่ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เปน
พื้นที่วิกฤติที่ประสบปญหาฝุนละอองอยางรุนแรง และแนวโนมปญหาดังกลาวจะทวีความรุนแรง
ขึ้นหากไมมีการควบคุมปองกันและแกไขปญหาอยางเขมงวดและจริงจัง โดยเฉพาะปญหาการ
ระบายฝุนละอองจากโรงโมบดและยอยหินจํานวน 55 แหง รวมทั้งกิจกรรมการบรรทุกขนสงหินที่
เพิ่มขึ้น สงผลใหมีการระบายฝุนละอองขนาดเล็กออกสูบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เปนเหตุใหคุณภาพ
อากาศไมอยูในเกณฑมาตรฐาน และมีแนวโนมอาจรายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอส่ิงแวดลอมได กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดเรงรัดดําเนินการ
ควบคุมและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเขมงวดและจริงจัง โดยไดเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของ การติดตามตรวจสอบปญหา
และการรณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสรางการมีสวนรวมของ สรุปไดดังนี้  
 

 3.1  ดําเนินการเพื่อใหมีการประกาศใหเขตพื้นที่ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี ตามแนวเขตการปกครองทองถ่ินทั้งตําบลเปนเขตควบคุมมลพิษ ตามความ
ในมาตรา 59 แหง พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ. 2535  

 3.2  จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตําบลหนาพระ
ลานและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขตควบคุมมลพิษตําบลหนาพระลาน โดยแผนปฏิบัติเพื่อ
ลดและขจัดมลพิษฯ (พ.ศ. 2548-2552) ประกอบดวย 6 แผนงาน (แผนงานฟนฟูและบําบัด แผนงาน
ดานกฎหมาย แผนงานปองกันและเฝาระวัง แผนงานสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม แผนงาน
ศึกษาวิจัย และแผนงานตรวจและประเมินผล) สวนมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมประกอบดวย 2 
มาตรการ (มาตรการฟนฟู และมาตรการปองกัน) และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีมติ
เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการฯ และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  

                          3.3   ดําเนินการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ ไดแก โรงโมบดและยอยหิน เหมือง
หิน และยานพาหนะ ดังนี้  

            3.3.1)  การตรวจสอบฝุนละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโมบดและยอยหินใน
พื้นที่หนาพระลาน และพื้นที่ขางเคียงจํานวน 7 คร้ัง และมีการสั่งระงบัการเดินเครื่องจักรเพื่อแกไข
ปรับปรุงโรงโมฯ จํานวน 31 แหง จากจํานวน 55 แหง นอกจากนี้ยังมกีารตรวจสอบการระบายฝุน
ละอองจากโรงโมฯ ในกรณีที่ประกอบ กิจการในเวลากลางคืน ทั้งนี้ไดขอความรวมมือจาก
ผูประกอบการใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดหากฝาฝนจะดาํเนินการตามกฎหมายตอไป  
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      3.3.2)  การตรวจสอบและจับกุมผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484 กรณีการ
ลักลอบทําเหมืองหินโดยไมไดรับอนุญาตและการบุกรุกพื้นที่ปาไมในตําบลหนาพระลานและพื้นที่
ขางเคียง จํานวน 19 คดี จากการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ได
ดําเนินการควบคุมและแกไขปญหา อยางเครงครัดและมีการดําเนินการกฎหมายอยางเขมงวด อาทิ
เชน การตรวจสอบ ฝุนละอองจากแหลงกําเนิดประเภทตาง ๆ (เชนโรงโมบดและยอยหิน เหมืองหิน 
โรงงานทั่วไป) การตรวจสอบแปลงประทานบัตรและเหมืองหินทั้งที่ถูกกฎหมายและไมถูก
กฎหมาย การเขมงวดตรวจสอบและตรวจจับรถบรรทุกที่มีควันดํา เกินมาตรฐาน และรถบรรทุกที่
ไมมีการปดคลุมผาใบ รวมทั้งการทําความสะอาดถนนทุกวัน จึงสงผลใหแนวโนม ฝุนละออง ใน
พื้นที่หนาพระลานมีคาลดลงอยางชัดเจนหลังจากการดําเนินงานควบคุมและแกไขปญหาในชวงที่
ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2547 มีคาฝุนขนาดเล็กอยูในเกณฑ
มาตรฐานถึง รอยละ 97 (มาตรฐานเทากับ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร) (มิ่งขวัญ 2548: 3) 
 
4.    การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแผนมาตรการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหโรงโมบดหรือยอยหิน 
 ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เร่ืองใหโรงโมบดหรือยอย
หินมีระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมสืบเนื่องจากการประกอบกิจการโรงโมบดหรือยอยหิน 
ภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในหลายพืน้ที่ โดยเฉพาะโรงโมบดหรอืยอยหนิที่ตั้งอยู
ในบริเวณแหลงชุมชน ยังมีระบบปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่ไมมีประสิทธิภาพพอดี 
กอใหเกิดปญญาผลกระทบตอสุขภาพ อนามัยและความเดือดรอนรําคาญตอประชาชนในพื้นที่  
รวมตลอดถึงผลกระทบที่มีตอทัศนียภาพทีส่วยงาม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรใน
ฐานะหนวยงานกํากับดูแลการประกอบกิจการโรงโมบด หรือโรงยอยหิน จึงกําหนดหลักเกณฑการ
จัดทําระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมของโรงโมบดหรือยอยหินไว ดังนี ้

4.1.โรงโมหินตองจัดทําเปนระบบปด ไดแก 
 (1)  ใหสรางอาคารปดคลุม 3 ดาน และหลังคาสําหรับเครื่องบดชุดแรก ( Primary 
Cruser ) ยุงรับหินใหญ ( Hopper) และตะแกรงรอนคัดเศษหิน ดิน ทราย (Scajping Screen) พรอม
ทั้งตองติดตั้งเครื่องฉีดสเปรยน้ําทั้งบริเวณปากยุงรับหนิใหญ และบริเวณจุดบริเวณกําเนิดฝุนทุกจุด 
 (2)  เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary crusher)  เครื่องบดชุดที่ 3  (Tertiary Crusher) 
ตะแกรงรอนคัดเศษหนิ ดนิ ทราย และตะแกรงรอนคดัขนาดหินจะตองมีฝาครอบหรืออุปกรณปด
คลุมปองกันฝุน ตองสรางอาคารปดคลุมเครื่องจักรอุปกรณทั้งหมดอยางมิดชิด และตองติดตั้งเครื่อง
ฉีดสเปรยน้ําบริเวณจุดกําเนดิฝุนทุกจดุ 
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 (3)  ระบบสายพานลําเอยีง ตองสรางอุปกรณปดคลุมโดยตลอด พรอมทั้งติดตั้งเครือ่ง
ฉีดสเปรยน้ําบริเวณจุดตาง ๆ ที่กอใหเกิดฝุนละอองภายนอกอาคารทุกจดุ 
 (4) บริเวณปลายสายพานลาํเอียงที่เทกองหินคัดขนาดแลว ตองติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย 
หรือเครื่องปองกันฝุนในการเทกองหินคดัขนาดแลว 
 ในกรณีที่โรงโมหินไดติดตั้งอุปกรณอ่ืนใด เพื่อควบคุมฝุนละอองและเสียงจากการ
ทํางานแตกตางจากหลักเกณฑที่กําหนดไวขางตน จะตองไดรับการตรวจสอบและเหน็ชอบจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเปนราย ๆ ไป        
 (5)   การดําเนินการเปดหนาเหมืองใหดําเนินการเปนลักษณะขั้นบันไดที่มีความลาด
ชันหามเกิน 45 องศา กวางไมเกิน 10 เมตรยาวไมเกิน 10 เมตรมีความสูงไมเกิน 5  เมตร เพื่อปองกนั
การพังทลายของหนาเหมืองและปองกันอันตรายจากการทํางาน 

4.2 เสนทางขนสงลําเอียงหินภายในโรงโมบดหรือยอยหินทั้งหมดอยางนอยจะตองเปน
ถนนที่มีการลาดยางปดคลุม หรือเปนถนนคอนกรีต 
              4.3.    พื้นที่เก็บกองหินตองเปนลานคอนกรีตหรอืหินบดอัดแนน 

4.4.   มีระบบสเปรยน้ํา หรือใชการฉีดพรมน้ําบริเวณลานเก็บกองหินที่คัดขนาดแลว และ
ตามเสนทางขนสงลําเลียงหนิ ในขณะทีเ่ครื่องจักรและยานพาหนะทํางานอยู เพื่อปองกันการฟุง
กระจายของฝุน พรอมทัง้มีการลางและทําความสะอาดหรือใชรถดดูฝุนบริเวณพืน้ของโรงโมหิน 
ลานเก็บกองหนิและเสนทางลําเลียงขนสงหินอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําฝุนที่ตกสะสมอยูไปฝงกลบใน
ที่ที่เหมาะสม 

4.5.    มีระบบลานลางลอรถยนตที่มีประสิทธิภาพและทําการลางลอรถยนตบรรทุกหิน
กอนออกนอกโรงโมบดหรือยอยหนิ                                              

4.6.  มีการสรางรางระบายน้าํ และมีที่ดักตะกอนฝุนในพืน้ที่ตางๆ ของโรงโมบดหรือยอย
หินเพื่อรองรับตะกอนฝุนทีเ่กิดจากการชะลางของน้ําฝนและการลางทาํความสะอาดไปฝงกลบ 

4.7. จัดทําแนวกําแพงทึบ หรือตาขายดักฝุน หรือแนวคนัดิน และแนวตนไมทรงสูง
หนาแนนทึบปดกั้นทิศทางลมและเสียงตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ในกรณีที่การประกอบ
กิจการโรงโมบดหรือยอยหนิมีผลกระทบตอชุมชนหรือประชาชนหรอืประชาชนทีอ่าศัยอยูขางเคยีง 

4.8. ในกรณโีรงโมบดหรือยอยหนิตั้งอยูในรัศมีเกินกวา 3 กิโลเมตร จากแหลงชุมชน
โรงเรียนหรือสถานศึกษา วดัหรือศาสนาสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน ที่ตั้งสถานที่ราชการหรือ
หนวยงานของรัฐ และแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ไมจําเปนตองปฏิบัติตามขอ 1 ถึงขอ 6 แตตองติดตั้งเครื่องฉีดสเปรยน้ําในจุดที่กอใหเกิดฝุน
ละอองทุกจุด และจดัใหมรีถบรรทุกน้ําฉีดพรมลานเกบ็กองหินและถนนภายในโรงโมบดหรือยอย
หินตลอดระยะเวลาเครื่องจกัรและยานพาหนะทํางาน รวมทั้งจะตองกวาดหรือดูดฝุนบริเวณลาน
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เก็บกองหนิและถนนภายในโรงโมบดหรือยอยหิน นําไปฝงกลบอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมใหมีฝุน
ตกคางสะสม 

4.9.  ผูประกอบกิจการโรงโมบดหรือยอยหินจะตองเอาใจใสดูแลบํารุงรักษาอาคารและ
อุปกรณตลอดจนระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสามารถใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุดอยูอยางสม่ําเสมอ และใชอุปกรณและระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดระยะเวลา
ทํางานอยางเขมงวดเพื่อใหการประกอบกิจการโรงโมบดหรือยอยหินไมปลอยฝุนละอองเกิน
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโมบดหรือยอยหิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 

4.10. พนักงานและบุคคลทีเ่ขาไปในเขตโรงโมหินตองใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน 
หนากากกรองฝุน รองเทาหวัเหล็ก หมวกนิรภยั ปล๊ักอดุหู หรือเครื่องครอบหู และแวนนิรภยั ตาม
ความเหมาะสมในดานความปลอดภัย 

4.11. รถบรรทุกที่ขนหินออกจากโรงโมบดหรือยอยหนิตองอยูในสภาพที่ดไีมมีรอยร่ัวให
หินรวงหลนได และมีผาใบปดคลุมมิดชิด 

4.12.  ใหสํานักเหมืองแรและสัมปทาน และสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แรเขต ตรวจสอบและกํากับใหการประกอบกิจการโรงโมบดหรือยอยหินในพื้นที่ความรับผิดชอบ
จัดใหมีระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่กําหนดไวนี้อยางเขมงวดภายใน 180 
วัน นับแตวันที่ออกประกาศ และใหตรวจสอบการประกอบกิจการโรงโมบดหรือยอยหินทุกราย
บํารุงรักษาและใชระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพทุก 3 เดือน และ
ดําเนินการลงโทษแกผูที่ฝาฝนหรือละเลยการปฏิบัติจนกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
ประชาชนอยางจริงจัง พรอมรายงานผลการตรวจสอบและกํากับดูแลการประกอบกิจการโรงโมบด
หรือยอยหินใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบทุก 3 เดือนประกาศ ณ วันที่ 12 
มกราคม พ.ศ.  2548(เอกสาร ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร : 2548 ) 

 
5.  ผลการศึกษานโยบาย และมาตรการของรัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรหินปูนเพื่อการ       
กอสราง 
ผลการศึกษาในบทนี้จะแบงการศึกษา 

5.1.การประเมินผลของนโยบายและแผนปฏิบตัิการของรัฐบาลที่เก่ียวกับการจัดการหินปูน
 เพื่อการกอสรางทั้งในอดตี และปจจุบัน 
 การศึกษาในสวนนีจ้ะศกึษานโยบายการทําเหมือง และโรงโมหินการดําเนินการ และ
แผนงานที่เกี่ยวกับการจัดการควบคุมดูแลทรัพยากรหนิปูน เพื่อการกอสรางทั้งในอดีตที่กรมที่ดนิ
เปนผูดูแล และในปจจุบันทีม่ีการเปลี่ยนแปลงการระเบดิ และยอยหนิเปนเทคโนโลยีการทําเหมอืง
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หินซึ่งควบคุมดูแลโดยกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร โดยจะศึกษาวานโยบาย และ
แผนปฏิบัติการตาง ๆที่เกี่ยวกับการจดัการทรัพยากรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการกอสรางสงผล
อยางไรบางตอทรัพยากรหนิปูน ส่ิงแวดลอม และผูประกอบการ มีเกณฑการพิจารณาในการจัดการ
ดานใดบางเพือ่ประเมินวาการจัดการหนิปนูเพื่อการกอสรางดังกลาวกอใหเกดิประสทิธิภาพในการ
นําหินปนูมาใชใหเกดิประโยชน 
 จากการศึกษาพบวา การจดัการหินปนูเพื่อการกอสรางในอดีตไมไดมีนโยบาย และ
แนวทางในการจัดการการใชเหมือนการจดัการทรัพยากรแร อ่ืน ๆ ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแรดูแล เนื่องจากถือวา หนิกอสรางไมใชทรัพยากรแร ทําใหการจดัการหินปูนซึ่งเปน
สวนหนึ่งของหินกอสรางไมใหอยูในนโยบายการพัฒนาแรของประเทศ  ไมใหมกีารคํานึงถึงอัตรา
การนําหินมาใชและอัตราการผลิตที่เหมาะสม เพียงแคขอยื่นคํารองตอนายอําเภอทองที่ที่ซ่ึงที่ดิน
นั้นตองอยูเพื่อขออนุญาตระเบิด และยอยหิน เนื่องจากไมไดกําหนดใหหินปนูเพื่อการกอสรางเปน
หินอุตสาหกรรมที่อยูภายใตพระราชบัญญัติ แร พ.ศ. 2510 เมื่อมีการเพิ่มปริมาณการผลิตหินทําให
เกิดปญหาตาง ๆตามมาดังที่กลาวไปแลวขางตน มาตรการการจัดการการใชหินปูนเพือ่การกอสราง
ในอดีตมกีารจดัการดานอุปทาน โดยกําหนดเขตระเบดิ และยอยหนิแตไมมีการแบงคุณภาพหิน ทาํ
ใหการนําหินปูนมาใชกอใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมมีประสทิธิภาพ มกีารนําหินปนูที่มี
คุณภาพสูงไปใชประโยชนเปนหินกอสรางอยางไมคุมคาทางเศรษฐกจิ เนื่องจากไมมีการกําหนด
แหลงหินอุตสาหกรรม ดังนัน้บางบริเวณจะมีการนําหินปูนที่มีคุณภาพสูงเหมาะสําหรับทํา
ปูนซีเมนตมาระเบิด และยอยหินเพื่อใชในการกอสราง 
 สาเหตุที่ทําใหการจัดการหินปูนเพื่อการกอสรางในอดีตทีม่ีปญหา คือแผนการจัดการ
นั้นรัฐไมสามารถเขาไปควบคุมการประกอบการกิจการระเบิด และยอยหินไดทั้งระบบ เนื่องจากมี
ลักษณะเปนรายยอย พื้นที่ประกอบการนอย และกระจดักระจายอยูทัว่ไป อายุใบอนญุาตสั้น ทําให
การระเบิดหินปูนเพื่อการกอสรางกระจัดกระจายเปนพื้นที่บริเวณกวาง ทําใหการประกอบกิจการ 
ไมเอื้ออํานวยตอการขยายตวัทางเศรษฐกจิ หรือตอบสนองความตองการใชหินปนูที่เพิ่มมากขึ้น ทั้ง
ยังมีการลักลอบระเบิด และยอยหินนอกเจตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต สวนการระเบิดและยอยหนิใน
พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นั้นสามารถทําไดโดยไมตองขออนุญาตใชที่ดินเนื่องจากไมอยูภายใตบังคับ
ของประมวลกฎหมายที่ดนิ การควบคุมของรัฐจึงเปนไปดวยยากลําบาก และไมทั่วถึงทําให
ผูประกอบการไมมีความมั่นใจ ในการลงทุนเพื่อการขยายอัตราการผลิต หรือลงทุนเพื่อนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการผลิตหิน เนื่องจากตองของตออนุประทานบัตรบอยครั้ง และไม
แนใจตนเองจะไดประทานบัตรในพื้นทีเ่ดิม หรือไม 
 เมื่อพิจารณาเกณฑผลตอบแทนพบวาในการเขาไประเบดิหินจะมกีารเก็บคา
ผลตอบแทนจากผูไดรับอนญุาตใหเขาไปใชที่ดินเพราะถือวาผูไดรับอนุญาตไดประโยชนในดินนัน้ 
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โดยผลตอบแทนเหลานี่องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งทีด่ินเหลานีต้ั้งอยูจะเปนผูไดรับคาตอบแทน
จากการใชทีด่นิทั้งหมด จงัหวัดจะเปนผูพิจารณาตามสภาพการใชที่ดนิและกจิกรรมที่ผูขออนุญาต
ขอแตตองไมเกินอัตราที่รัฐกําหนด ในสวนของการขอใชพื้นที่เพื่อระเบิดหินมีคาตอบแทนไรละ 
5,000 บาท และหรือลูกบาศกเมตรละ 5 บาทตอป ( สมจิตร 2542 : 69-72 ) ซ่ึงพบวาอัตรา
คาตอบแทนจากการใชที่ดนิเพื่อการระเบดิหินที่รัฐไดรับนอยมากเมื่อเทียบกับปญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการระเบิด และยอยหนิ 
 สวนการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอม พบวา การดําเนินการระเบิด และยอยหนิใน
อดีตมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมรุนแรงมาก เนื่องจากการจัดการหนิปูนเพื่อการกอสรางในอดีตที่
ผานมารัฐใหความสําคัญของภูเขาในดานการใชเปนวตัถุดิบสําหรับการกอสรางเพื่อรองรับการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดยีว โดยใหความสาํคัญกับการจัดการดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหลงที่มคีุณคาทางประวัต
ศาสตร และอ่ืนๆ นอย ไมไดมีการควบคมุดูแลผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
อยางจริงจัง เนื่องจากไมมีบุคลากรที่มีความชํานาญทางวิศวกรรมทางธรณีวิทยา และการแกไข
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม อยางเพียงพอ จึงกอใหเกดิปญญาหรือผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางเพยีงพอ จึงกอใหเกิดปญหาหรือผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมตดิตามมา ไดแก แหลงธรรมชาติที่สวยงามตาง ๆ รวมทั้ง
แหลงที่มีคุณคาทางวิชาการ กอใหเกิดผลกระทบดานทัศนียภาพตามแนวทางหลวง หรือเสนทาง
คมนาคม 
 นอกจากนั้นยงักอใหเกิดวามเสียหายตอ โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลงที่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร ทําใหเกดิความชัดแยงในการใชประโยชนที่ดินบริเวณใกลเคยีง โดยเฉพาะความ
เสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยูอาศยั เนื่องจากฝุนละออง เสียง แรงสั่นสะเทือน และการ
กระเดน็ของหนิจากการระเบดิหิน เกิดความเดือดรอนแกราษฎรที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงเคียงหรือ 
ประกอบอาชพีตามเสนทางที่ใชขนสงหิน เนื่องจากไมมีกฎหมายควบคุมดูแล เชน กฎหมายวา
โรงงาน กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยสาธารณะสุข (เกี่ยวกับกิจกรรมอันเปนที่
รังเกียจ ) และประกาศกระทรวงมหาดไทยเกีย่วกับการใชวัตถุระเบิด จึงทําใหไมสามารถแกปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางมปีระสิทธิภาพ และมีระบบ (กองประสานนโยบายและแผน  สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี2538  ;  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม  2538) 
 ดังนั้นเมื่อมีนโยบาย การเปลี่ยนแปลงการระเบิดหินและยอยหินเปนการทําเหมือง
หินปูนเพื่อการกอสรางเพื่อการกอสรางเพื่อที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในอดีต จึงมีการกําหนด
นโยบายและแนวทางแผนงานตาง ๆที่เกี่ยวกับการจัดการควบคุมดูแลทรัพยากรหินปูนเพื่อการ
กอสราง มีผลทําใหการจัดการหินปูนเพื่อการกอสรางจึงเปลี่ยนแปลงไป ผลที่ เกิดจากการ
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ปรับเปลี่ยนจะเนนการจัดหาแหลงหินเพื่อทําเหมืองหินอุตสาหกรรม และสามารถรองรับความ
ตองการใชในระยะยาวในทุกภูมิภาคโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ปริมาณหินในประเทศมีจํานวนมาก ซ่ึงการกําหนดแหลงหินเพื่อการทําเหมืองหินอุตสาหกรรม 
และจัดสรรพื้นที่การใหประทานบัตรตามความเหมาะสม ทําใหลดการกระจัดกระจายของการ
ระเบิดหินและยอยหิน และการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัยในการทํางาน และเขาไป
กํากับดูแลโรงโมหินใหมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการระเบิดและยอยหินเปน
การทําเหมืองหินตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ 2510  สามารถลดปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมลงได  
โดยเฉพาะปญหาฝุนละอองโยการตรววัดปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศ ปญหาจากเศษหิน และ
ดินปลิวจากการระเบิด และปญหาเสียงจากการระเบิดเนื่องจากมีการกําหนดใหมีการระเบิดหินเปน
เวลา 
 การเปลี่ยนแปลงการระเบิด และยอยหินเปนการใชเทคโนโลยีการทําเหมืองหิน มีผล
ทําใหผูประกอบการทําเหมืองจะตองเสียคาภาคหลวงแรเขารัฐทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติ ตาม
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ทําใหรัฐเก็บคาภาคหลวงแรของหินอุตสาหกรรมไดมากกวาการ
ระเบิด และยอยหิน ซ่ึงรายไดคาภาคหลวงที่จัดเก็บไดมากที่สุดคือ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
นอกจากนั้นยังมีรายไดจากการกําหนดหลักเกณฑการเรียกเก็บคาหรือการนําเสนอใหผลประโยชน
พิเศษแกรัฐนอกเหนือจากรายไดที่ไดรับจากคาภาคหลวงแร โดยรายไดจากการจัดเก็บคาภาคหลวง
จะจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ๆ เพื่อใชในการพัฒนาชุมชน และจังหวัด และใชใน
การควบคุมแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการทําเหมือง 
 นโยบายเหมืองหิน และโรงโมหินที่เนนเรื่องสิ่งแวดลอม ยังกอใหเกิดโครงการนํารอง
ในการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อลดปญหาที่เกิดจากการผลิตหินโดยเฉพาะปญหาดานฝุนละอองที่เกิด
จากการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อลดปญหาที่เกิดจากการผลิตหิน โดยเฉพาะปญหาเรื่องฝุนละอองที่
เกิดจากการระเบิดหิน และยอยหิน ซ่ึงชวยลด     ความเดือดรอนจากผลกระทบจากการผลิตหินเพื่อ
การกอสรางโดยจะเห็นไดจากโครงการปองกันฝุนละอองอันเนื่องจากการระเบิดหิน และโรงโมหิน
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตหินจากการระเบิด และยอยหินเปนการทําเหมืองหินปูนในจังหวัด
สระบุรี ซ่ึงจะเห็นไดวาประสบความสําเร็จในระดับดีในการลดผลกระทบดนสิ่งแวดลอม และไดมี
การขยายโครงการไปยังจังหวัดอื่น ๆ  
    สวนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการระเบิดหินเปนเทคโนโลยีการทําเหมืองหิน
ภายใตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนแนวทางและแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่วางไว จากการศึกษาโดยการตรวจเอกสาร  ซ่ึงมีการวิเคราะห
ผลกระทบของการเปลี่ยนการระเบิดหินและยอยหินไปเปนเทคโนโลยีการทําเหมืองหินของ
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กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมและการทําเหมืองหินและโรงโมหินโดยกรม
ทรัพยากรธรณี ผลกรทะบากการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบตอนโยบายรัฐบาลในดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ที่ดิน ปาไม และแรธาตุ ทําใหเกดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและ
ส่ิงแวดลอมตามหลักนโยบายอนุ รักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ เ ริ่ มคํ านึ ง ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังตั้งแตแผนฯ ฉบับที่ 6 จนถึงปจจุบัน และตองการ
ใหการทําเหมืองหินเปนการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ทําใหลดความขัดแยงของชุมชนในทองถ่ินกับผู
ประกอบกิจการ คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมดีขึ้น ผลกระทบเมื่อเปลี่ยนเปนเหมืองหินใน
ระยะยาวจะมีผลดีตอเศรษฐกิจ ทําใหการปรับเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตตามความตองการของตลาด
ทําไดคลองตัว เนื่องจากการทําเหมืองหินเปนการลงทุนในระยะยาวและระยะเวลาในการไดรับ
สัมปทานยาวนานขึ้น มีการผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ซ่ึงเปนการสงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี ผูประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นเพราะมีพื้นที่ประกอบกิจการและเวลา
ในการอนุญาตประทานบัตรมากขึ้น ลดปญหาผลกระทบผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเพราะมีการ
ควบคุมดูแล และการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนั้นการเปลี่ยนการระเบิดหินเปน
การทําเหมืองหินยังมีผลกระทบตอการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล เนื่องจากการทําเหมืองหิน
ผูประกอบการจะตองเสียคาใชจายเปนคาภาคหลวงในการใชทรัพยากรใหกับรัฐภายใต
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510   และยังมีการเรียกเก็บหรือการเสนอใหผลประโยชนพิเศษแกรัฐ ทํา
ใหรัฐจัดเก็บรายไดมากกวาการระเบิดหินและยอยหิน ซ่ึงการทําเปลี่ยนไปทําเหมืองหินนับไดวา
เปนผลดีตอการจัดการทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสราง 

 ในการพจิารณานโยบายและแผนปฏิบัติการตางๆ ของการทําเหมืองหนิและโรงโมหนิ
ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง พบวา รัฐไดเนนการเกณฑคํานึงถึง
การจัดการดานอุปทาน อัตราคาภาคหลวง และการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอม สวนการจดัการ
ดานอุปสงค อัตราการนําหนิปูนมาใช และอัตราการผลิตที่เหมาะสมนั้นรัฐยังไมคอยคํานึงถึง ซ่ึง
ไดผลสรุปดังนี้ 

 5.1.1) เกณฑการคํานงึถึงอุปทานของหินปูนเพื่อการกอสราง 

 พบวา นโยบายและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการจัดการหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
กอสรางในปจจุบันเนนการจัดการดานอุปทานเพื่อสนองตอบและรองรับความตองการใชหินปูน
เพื่อการกอสรางของประเทศ โดยมีการกําหนดพื้นที่เพื่อเปนแหลงหินถาวรและแหลงหินสํารอง
โดยอาศัยขอมูลการสํารวจธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี การกําหนดเขตระเบิดและยอยหินของ
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และขอมูลการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ํา
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ของสํานักงานโบยายและแผนสิ่งแวดลอม ในการกําหนดแหลงหินจะกําหนดพื้นที่ใหนอยที่สุด แต
มีปริมาณสํารองเพียงพอตอความตองการใชหินในระยะยาวและศักยภาพของแหลงหินในพื้นที่
นั้นๆ มีกาคํานึงถึงระยะขนสงโดยแตละจุดไมควรหางกันเกิน 100 กิโลเมตร เพื่อลดตนทุนในการ
ขนสง และตองไดรับความเห็นชอบในระดับจังหวัดมีผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมนอย
ที่สุด และไดมีการพิจารณาสํารองแหลงหินเพื่อการกอสรางทั่วประเทศแลว จํานวน 51 จังหวัด มี 
320 แหลง ปริมาณหินสํารองประมาณ 12,205.46 ลานตัน ภาคกลางและภาคตะวันตกมีปริมาณ
สํารองมากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนือ ดังตารางที่ . 

 ผลจากการกําหนดวิธีการใหสัมปทานดังกลาวทําใหผูที่จะเขามาขอประทานบัตร
จะตองมีความพรอมในการลงทุน และเปนการจํากัดจํานวนผูขออนุญาตประทานบัตร โดยเนนใหผู
ที่ประกอบกิจกรรมอยูกอนแลว นอกจากนั้น การรวมกลุมกันของผูประกอบกิจกรรมยังชวยทําให
ลดพื้นที่การระเบิดหินที่กระจัดกระจายใหอยูรวมกันเปนกลุม ลดปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นและงาย
ตอการควบคุมดูแล การที่รัฐเขาไปควบคุมจัดสรรพื้นที่ที่จะใหประทานบัตร ยังเปนการทําใหมีการ
ใชทรัพยากรหินปูนอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

    
                                                                                                                                                                         

           

83

ตารางที่  7 แสดงแนวโนมปริมาณความตองการใชแรหินอุตสาหรรมเพื่อการกอสรางจะจําแนก
 ตามภาค  ตางๆ  ระหวางป พ.ศ. 2538-2557 

หนวย : ลานตัน 
ป ความตองการใชหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง 
 ภาคเหนือ ภาคกลาง

และภาค
ตะวนัตก 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

ภาคใต รวม 

2538 30.6 95.7 3.8 28.4 20.7 179.2 
2539 33.6 105.4 4.2 31.4 22.8 197.4 
2540 37.5 117.5 4.7 35.0 25.4 220.1 
2541 41.9 130.9 5.3 39.0 28.3 245.4 
2542 46.6 145.7 5.9 43.5 31.5 273.2 
2543 50.0 156.2 6.3 46.6 33.8 292.9 
2544 54.0 168.7 6.8 50.4 36.5 316.4 
2545 57.9 181.0 7.3 54.1 39.1 339.4 
2546 62.6 193.9 7.8 58.0 41.9 364.2 
2547 66.5 207.9 8.3 62.2 44.9 389.8 
2548 69.9 218.2 8.8 65.3 47.1 409.3 
2549 73.3 229.2 9.2 68.6 49.5 429.8 
2550 77.0 240.6 9.7 72.0 52.0 451.3 
2551 80.9 252.7 10.1 75.6 54.6 473.9 
2552 84.9 265.3 10.7 79.4 57.3 497.6 
2553 89.1 278.7 11.2 83.4 60.2 522.6 
2554 93.6 292.5 11.7 87.5 63.2 548.5 
2555 98.3 307.1 12.3 91.9 66.3 575.9 
2556 103.2 322.4 12.9 96.5 69.7 604.7 
2557 108.4 338.6 13.6 101.3 73.1 635.0 

ที่มา :  กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร, กรมทรัพยากรธรณี,  
ปริมาณการใชแรหินอุตสาหรรมเพื่อการกอสราง (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,2544),  28-29. 
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    5.1.2)   เกณฑการพิจารณาถึงอัตราคาภาคหลวง 

 นโยบายและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการจัดการหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ไดมี
เกณฑในการแสวงหารายไดจากการใชแรทั้งในรูปของคาภาคหลวงแร คาธรรมเนียมตางๆ ในการ
ใชทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสรางรัฐจะมีการเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงตามพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. 2510 โดยหนวยงานที่รับผิดชอบจะประกาศราคาเพื่อเปนเกณฑประเมินสําหรับเรียกเก็บ
คาภาคหลวงแรหินอุตสาหกรรม ราคาประกาศหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
กอสรางที่ประกาศโดยกรมทรัพยากรธรณี เฉลี่ยตอป ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2539 ถึง 20 เมษายน 
2545 ราคาเฉลี่ย 70 บาท/ตัน โดยคิดคาภาคหลวงแรในอัตรารอยละ 4 ของราคาประกาศ คิดเปน
คาภาคหลวง 2.80 บาท/ตัน และมีการเกณฑการจัดสรรผลประโยชน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 6 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไวใหจัดสรรคาภาคหลวงแรใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดที่มีการจัดเก็บคาภาคหลวงแรนั้นในอัตรารอยละยี่สิบ และจัดสรรคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บ
สําหรับแรที่ผลิตไดจากประทานบัตร หรือสัมปทานกรณีที่มีพื้นที่ประทานบัตร หรือสัมปทานอยู
ในเขตพื้นที่แกองคการบริหารสวนจังหวัดหลายแหง ใหกรมทรัพยากรธรณีจัดสรรคาภาคหลวงแร
ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นๆ แหงละเทากัน โดยการจัดสรรคาภาคหลวงแรใหจัดสรรปละ
ส่ีงวด ในกรณีที่มีความจําเปนทําใหไมอาจจัดสรรคาภาคหลวงงวดใดไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ใหขยายเวลาการจัดสรรนั้นออกไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจะตกลงกัน 

 การสงคืนคาภาคหลวงใหทองถ่ินจะมีผลทําใหทองถ่ินมีงบประมาณเพื่อการพัฒนา
แหลงหินนั้นๆ ลดความขัดแยงระหวางผูประกอบการและชุมชนในพื้นที่และเพื่อใหการจัดเก็บ
คาภาคหลวงเหมืองหินปูนเพื่อการกอสรางไดอยางถูกตองเปนธรรม รัฐจะมีการเขาไปตรวจสอบ
ปริมาณการผลิตของเหมืองจากรังวัดหนาเหมือง เปรียบเทียบกับการแจงชําระคาภาคหลวงของ
ผูประกอบการ และจะตรวจสอบปริมาณการใชไฟฟาของโรงโมหินเพื่อตรวจสอบอัตราการผลิต
ของโรงโมหินอีกทางหนึ่ง ทําใหรัฐมีรายไดจากการจัดเก็บคาภาคหลวงในแตละปมีจํานวนมาก 
โดยคาภาคหลวงของหินอุตสาหกรรมที่รัฐจัดเก็บไดระหวางป พ.ศ. 2539-2544 นั้น หินปูนเพื่อการ
กอสรางมีรายไดจากการจัดเก็บมากที่สุด เนื่องจากมีปริมาณการใชและการผลิตคอนขางสูงในแตละ
ป 

 5.1.3) เกณฑการคํานงึถึงการควบคุมส่ิงแวดลอม 

 ดานการจัดการควบคุมส่ิงแวดลอม พบวา รัฐไดคํานึงถึงปญหาผลกระทบที่เกิดจากการ
ทําเหมืองหินปูนเพื่อการกอสราง เพราะสาเหตุสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการระเบิดและยอยหินเปน
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เทคโนโลยีการทําเหมืองหิน คือ ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและกอใหเกิดความเดือดรอนแกชุมชน
บริเวณใกลเคียง ทําใหนโยบายและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรหินปูนเพื่อการ
กอสรางและหินอุตสาหกรรมชนิดอื่นจึงคํานึงถึงการควบคุมรักษาสิ่งแวดลอมมากเพื่อพยายามที่จะ
ลดปญหาจากผลกระทบ โดยไดมีการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในการเปลี่ยนการระเบิดหิน
และยอยหินไปเปนการทําเหมืองหินภายใตพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 พื้นที่ที่จะขอประทานบัตร
ทําเหมืองหินจะตองไมเปนพื้นที่อนุรักษหรือพื้นที่คุมครอง ซ่ึงกําหนดโดยกฎหมายหรือประกาศ
ของหนวยงานตางๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่หวงหามซึ่งไมมีขอบเขตที่ชัดเจน 
ไดแก แหลงโบราณสถาน โบราณคดี และแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษที่ทาง
ราชการไดขึ้นทะเบียนไว ซ่ึงในพื้นที่ดังกลาวนี้การขอประทานบัตรเพ่ือการทําเหมืองแรควร
พิจารณาโดยรอบคอบทั้งหนวยงานที่อนุญาตและผูประกอบการ และการขอประทานบัตรเพื่อการ
ทําเหมืองหินอุตสาหรรมเพื่อกอสรางมิใหกระจัดกระจายและมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่รุนแรง 
และเพื่อใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสูงสุด ลดจํานนพื้นที่การประกอบการ ลด
ปญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปา ภูเขา และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ตองไดรับความ
เห็นชอบการใชพื้นที่ทําเหมืองจากผูมีสิทธิ์ในที่ดินนั้น หากเปนพื้นที่ปาตองไดรับความเห็นชอบ
จากกรมปาไมเสียกอนและจะตองผานความเห็นชอบจากทองที่ซ่ึงประกอบดวย สภาตําบล อําเภอ
และจังหวัด 

 นอกจากนั้นผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการการจัดการ มีผลทําใหมี
มาตรการกําหนดใหเจาของโครงการทําเหมืองตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เพื่อขอความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และมีการจัดทําและปฏิบัติตามแผนผังโรงการทําเหมือง ซ่ึงมี
ความปลอดภัยตอบุคคลและทรัพยสิน ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และจะตอง
ปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขทางดานสิ่งแวดลอมที่ไดกําหนดไวในรายงานวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ตลอดถึงเงื่อนไขการอนุญาตใหเขาทําเหมืองในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

 ดานมาตรการการติดตามตรวจสอบควบคมุ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขทางดาน
ส่ิงแวดลอมนัน้ หากพบวา เกิดความเสียหายหรือไมปฏิบัติตาม ทางหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
สามารถใชมาตรการทางกฎหมายในการแกไขชดใช และลงโทษได ใหมีมาตรการควบคุมการ
ขนสงของรถบรรทุกหิน ไมใหเกิดความเสียหายแกเสนทางคมนาคม และมาตรการปองกันดานฝุน
ละอองจากการขนสงหินดวย 

 สวนโรงโมหนิที่เดิมอยูภายใตการกํากับดแูลของกรมโรงงาน และสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวดั ไดมกีารปรับเปลี่ยนมาอยูภายใตการกํากับดแูลของกรมทรัพยากรธรณี โดย
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กรมทรัพยากรธรณีพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และมีแนวทางการ
กํากับดแูลปญหาฝุนและเสยีง โดยโรงโมหินที่ดําเนนิการในปจจบุันจะตองมกีารปรับปรุงติดตั้ง
ระบบกําจดัฝุนที่มีประสิทธิภาพ ตองกาํจัดฝุนและเสียงของโรงโมใหอยูในเกณฑการกําหนดของ
กรมควบคุมมลพิษ สวนโรงโมที่ขอติดตั้งใหม จะตองมีระบบกําจัดฝุนที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยภายใตมาตรฐานสากล การขนสงหินไปสูผูใชก็จะตองควบคมุความเร็วมีผาใบปกคลุมเพือ่
ปองกันฝุนที่จะมีผลกระทบตอชุมชน 

 ผลของเกณฑการจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาวก็ประสบความสํารวจในระดับหนึ่ง และมี
การจัดโครงการนํารองในการแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาที่จังหวัดสระบุรี 
ชลบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี รัฐสามารถเขาไปควบคุมผูประกอบการใหมีการปองกันปริมาณฝุน
ละอองที่ปลอยออกมาลดลง โดยตองมีระบบกําจัดฝุนที่มีประสิทธิภาพและมีวิธีลดฝุนจากการ
ขนสง แตก็ยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ซ่ึงจากการสอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
และจากการรองเรียนของประชาชน พบวา ปญหาหลักที่เกิดขึ้นคือ ปญหาการระเบิดและยอยหิน
นอกเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต หรือดําเนินการโดยที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือไมมีใบอนุญาต 
นอกจากนั้น ยังมีประเด็นปญหาเรื่องความขัดแยงการใชที่ดินระหวางการพัฒนาอุตสาหกรรมแรกับ
การอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน ปาไมและแหลงน้ํา ปญหาความขัดแยงของกาใชที่ดินมีมานานตั้งแต
อดีตแตยังคงไมรุนแรงมากนักแตเมื่อประเทศมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจมากขึ้น รัฐไมไดให
ความสําคัญทางดานสิ่งแวดลอมเทาที่ควรทําใหการระเบิดและยอยหินปูนจึงถือเปนการประกอบ
กิจกรรมที่ทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากในอดีตไมไดใหความสนใจในการรักษา
ส่ิงแวดลอม ดังนั้น เมื่อรัฐมีนโยบายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ขึ้น จึงทําใหเกิดความ
ขัดแยงเรื่องการจัดการที่ดินที่มีอยูอยางจํากัดทั้งการกําหนดเขตจําแนกที่ดินปาไมและการจะพัฒนา
เหมืองแร 

 ดังนั้น จะเห็นไดวาแมรัฐจะพยายามลดปญหาดานผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการ
ประกอบกิจกรรมเหมืองหินปูนเพื่อการกอสราง โดยมีแนวทางและมาตรการควบคุมส่ิงแวดลอม
ดังที่กลาวขางตน แตก็ยังคงมีปญหาเรื่องความขัดแยงการใชที่ดนิระหวางการขุดเอาทรัพยากร
หินปูนขึ้นมาใชในการพัฒนาประเทศกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยู หากตองการ
ใหผลกระทบที่เกิดจากการผลิตหินปูนเพือ่การกอสรางลดนอยลง รัฐตองมีการปรับปรุงขอกําหนด
ทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเขมงวด และมีการตรวจสอบ
ติดตามผลใหดําเนินการตามเงื่อนไขสิ่งแวดลอม ทั้งในระยะกอนทําเหมืองระหวางการทําเหมอืง
และฟนฟูที่ดินหลังการทําเหมืองอยางจริงจงั 
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                 5.2. การวิเคราะหนโยบายและมาตรการที่เก่ียวของกับการจัดการหินปูนกับหลักเกณฑใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวหมดไป 
 การศึกษาในสวนนีจ้ะพจิารณาและวิเคราะหวานโยบายและมาตรการตางๆ ในปจจบุัน
ที่รัฐกําหนดขึน้ที่เกีย่วกับการจัดการทัพยากรหินปูนเพื่อการกอสรางนั้น มีความสอดคลองกับ
แนวคดิและหลักเกณฑในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดหรือไม โดยศึกษาในสวน
ของการดําเนนิการเกีย่วกับการจัดสรรการใชทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสราง ระบบการอนุญาต
ประทานบัตรในการทําเหมอืงแร และมาตรการตางๆ ในการควบคุมดูแลการผลิตหินปูนเพื่อการ
กอสราง 

 ในการจดัการการใชทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสรางใหมีประสิทธิภาพสูงสุด นบัวา
เปนเรื่องที่ยากในชวงเวลาทีผ่านมา ความขัดแยงระหวางการอนุรักษส่ิงแวดลอมกบัการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงการนําหินปูนมาใชเพื่อการกอสรางก็เปนเรื่องที่จําเปนในการ
พัฒนาประเทศ การจัดสรรการใชจึงตองคํานึงถึงการลดนอยลงของทรัพยากรที่ใชวนันี้กบั
ทรัพยากรที่จะมีใชในวันหนา การจัดการทรัพยากรหนิปูนเพื่อการกอสรางในอดีตเปนการจดัสรร
การใชและการควบคุมดูแลที่ยังไมมีประสิทธิภาพพอ เนื่องจากเกดิผลกระทบมากมายตอ
ส่ิงแวดลอมและชีวิตความอยูดีมีสุขของประชาชน จึงตองมีการปรับเปลี่ยนมาตรการในการจดัการ
โดยเปลี่ยนแปลงการระเบิดหินและยอยหนิมาเปนเทคโนโลยีการทําเหมืองหิน จากการศึกษาพบวา
นโยบายและแนวทางที่เปลี่ยนแปลง มีผลใหการจัดการทรัพยากรหนิปนูเพื่อการกอสรางในปจจุบนั
ไดคํานึงถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เกิดผลกระทบ ผลการ
วิเคราะหนโยบายและมาตรการการจัดการกับหลักการในการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติที่ใช
แลวหมดไปมดีังนี ้

 5.2.1. เมื่อมีการนโยบายเปลี่ยนแปลงการระเบิดและยอยหินเปนการทําเหมืองหิน ทํา
ใหเกิดการปรบัเปลี่ยนการใชเทคโนโลยีการผลิตหินใหมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยดานการสํารวจแหลงแรและเทคโนโลยีดานการทําเหมือง ก็จะทําใหเกิดการสูญเสียจาก
ขบวนการผลิตนอยลง มคีวามปลอดภยัจากการทํางาน ตลอดจนสามารถลดปญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมจากการผลิตหินปูนเพื่อการกอสรางใหนอยลงได  

 5.2.2. การกําหนดแหลงหินเพื่อการทําเหมืองหินอุตสาหกรรม เปนการนําทรัพยากร
หินมาใชใหเกดิประโยชนอยางคุมคา เพื่อลดการกระจัดกระจายของพืน้ที่ภูเขาที่ถูกบุกรุกทําลาย ให
อยูในจุดที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถควบคุมได นอกจากนั้นการคาํนึงถึงคุณภาพของหินปูนที่
นํามาใชในการกอสราง หากคุณภาพหนิปูนดีกจ็ะไมอนุญาตใหนําไปเปนหนิปูนเพื่อการกอสราง 
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แตจะถกูนําไปใชในอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงมากกวาก็เปนการเพิ่มมูลคาของทรัพยากร ทําให
ทรัพยากรหนิปูนถูกนําไปใชอยางคุมคา 

 5.2.3. ในการพิจารณาใหสิทธิประโยชนแกผูประกอบการที่มีหลักฐานที่เช่ือไดวามี
ความประสงคที่จะประกอบกิจกรรมเหมืองหินอยางแทจริง และตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ
การขอประทานบัตรในการทําเหมืองหิน ถือวาเปนการคัดสรรผูที่จะเขามาประกอบกิจการตองมี
ความพรอมทางดานการลงทุน ดานอุปกรณเครื่องมือหรือเทคโนโลยีตางๆ ที่ใชในการผลิต จะทํา
ใหเกิดการนําทรัพยากรหินปูนไปใชเพื่อประโยชนในการสนองความตองการที่แทจริง 

 5.2.4. การกํากับดูแลการทําเหมืองหินและโรงโมหินใหดําเนินการอยางปลอดภัย มี
การปองกันผลกระทบจากสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพในระดับที่สังคมยอมรับได โดยการออก
มาตรการใหเจาของโครงการทําเหมืองจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อ
ควบคุมและปองกันของเสียที่เกิดขึ้นใหมีนอยหรือไมมีเลย และการจัดทําและปฏิบัติตามแผนผัง
โครงการทําเหมือง รับผิดชอบตอความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงาน ยังมีการติดตาม
ตรวจสอบควบคุมเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขสิ่งแวดลอมและมาตรการของหนวยงานที่วางไว หาก
พบวาเกิดความเสียหายหรือไมปฏิบัติตาม ทางราชการสามารถใชมาตรการทางกฎหมายใหทําการ
แกไขชดใช และโทษได และจะถอนใบอนุญาตในการใหสัมปทานเหมืองแร ทําใหลดปญหาฝาฝน
ลงได แสดงใหเห็นวาไดมีการควบคุมและปองกันผลกระทบที่เกิดจากการผลิต ไมใหมีปญหาทาง
ส่ิงแวดลอมตอส่ิงมีชีวิตโดยมีกฎหมายควบคุม ซ่ึงสอดคลองกับหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใชแลวหมดไปเชนกัน 

 กลาวโดยสรุปแลว การจัดการทรัพยากรหินปูนภายใตนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เปลี่ยนแปลงการระเบิดหนิและยอยหินเปนเทคโนโลยีการทําเหมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการ
นําเอาหลักการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไปมาใช โดยเฉพาะเรื่องการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการควบคุมผลกระทบที่จะเกดิตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิต ซ่ึงนโยบายและมาตรการการจัดการหินปูนเพื่อการกอสรางใหความสําคัญมาก  แตก็ยังมี
หลักการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไปในบางขอที่ยังไมไดนํามาพิจารณาใน
แผนงานและมาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดการหินปูนเพือ่การกอสราง นั้นก็คือ การใชตามความ
จําเปนเทานั้น หรือควรหาวสัดุอ่ืนมาทดแทนการใช ซ่ึงสาเหตุที่ไมมีการคํานึงถึงหลักการขอนี้อาจ
เปนเพราะทรพัยากรหนิปูนในประเทศไทยยังมีปริมาณสํารองจํานวนมาก หางาย ราคาตอหนวยการ
ผลิตต่ํา จึงทําใหไมมกีารพยายามหาสิ่งอ่ืนมาใชทดแทน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบแนวทางและมาตรการ
เกี่ยวกับการจดัการทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสรางในอดีตและปจจบุัน พบวามกีารเปลี่ยนแปลง
แสดง(ดังตารางที8)
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ตารางที่ 8  เปรียบเทียบมาตรการและแผนการจัดการหินปูนเพื่อการกอสรางในอดีต พ.ศ. 2497-2538 กับ  พ.ศ. 
2539 –ปจจุบนั 

 

ประเด็นเนื้อหา การจัดการหินปูนเพื่อการกอสราง 
พ.ศ. 2497-2538 

การจัดการหินปูนเพื่อการกอสราง 
พ.ศ. 2539-ปจจุบัน 

1. ประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย 
แผนงาน 

ยังไมมีนโยบายและมาตรการจัดการ
ทรัพยากรหินปูนเพ่ือการกอสรางที่
ชัดเจน  เนนเรื่องการใชประโยชน
ที่ดิน 

มี น โ ยบ า ย ก า รทํ า เ ห มื อ งหิ น
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เนนการ
หาแหลงหินเพื่อการกอสราง และ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2. วัตถุประสงค หลักเกณฑ เพ่ือใหเกิดการใชที่ดินอยางถูกตอง
ตามมาตร 9 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 

เพื่อมีปริมาณสํารองแหลงหิน
เพียงพอกับความตองการของ
ประเทศระยะยาว  และปองกัน
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
การผลิต 

3. เงื่อนไขการใหสัมปทานเหมือง
แร 

ไมมีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะ
ขอสัมปทาน 

กําหนดคุณสมบัติของผูที่จะขอ
สัมปทาน 

4. เกี่ยวกับคาภาคหลวง รายไดทั้งหมดท่ีไดรับทางองคการ
บริหารสวนจั งหวัด เปนผู จัด เก็บ
ทั้งหมด 

รายไดทั้งหมดจัดเก็บเขารัฐและ
จั ดแบ ง ให ท อ ง ถ่ินที่ เ ป นที่ ตั้ ง
เ ห มื อ ง หิ น  แ ล ะ มี ก า ร เ ก็ บ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น พิ เ ศ ษ แ ก รั ฐ
นอกเหนือจากรายไดท่ีไดรับจาก
คาภาคหลวงแร 

5. การควบคุมผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ไมมีมาตรการและแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดลอมการระเบิดและยอยหิน
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมอยาง
รุนแรง 

มีแนวทางในการจัดสิ่งแวดลอม 
โดยกําหนดมาตรการควบคุมไว 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการพิจารณา
การอนุญาตโครงการทําเหมือง
และการกํ ากับดูแลหลั งได รับ
อนุญาต 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
 

ประเด็นเนื้อหา การจัดการหินปูนเพื่อการกอสราง 
พ.ศ. 2497-2538 

การจัดการหินปูนเพื่อการกอสราง 
พ.ศ. 2539-ปจจุบัน 

6. ความสอดคลองกับหลักการ
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช
แลวหมดไป 

ไมสอดคลองกัน  เนื่องจากไมได
คํานึงถึงทรัพยากรหินปูนมองเพียง
เปนวัตถุดิบในการกอสรางอยางเดียว 
ไมตระหนักถึงการจัดการดานการ
อนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สอดคลองกัน  เนื่ องจากมีการ
ปรับ เปลี่ ยนใช เทคโนโลยีที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีการควบคุม
ปองกันผลกระทบ 

 
6. ปญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตามมาตรการดานสิง่แวดลอม  

 6.1    การขาดความรูความเขาใจของบุคลากรดานสิ่งแวดลอมในการปฎิบัติตามมาตรการ
ดานสิ่งแวดลอม 

 6.2    ผูประกอบการเหมืองแรสวนใหญถือเอาเอกสารประกอบการขอประทานบัตร โดย
ไมไดตรวจสอบเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของมาตรการดานสิ่งแวดลอมในรายงาน  

 6.3    ผูประกอบการเหมืองแรสวนใหญไมไดดําเนินการปรับปรุงฟนฟูพื้นท่ีโครงการที่ทํา
เหมืองแลวตามแผนงานที่ระบุไวในรายงาน EIA และจัดทํารายงานเสนอตอ กพร และสผ. 

 6.4    มีการเชาชวงการทําเหมืองโดยไมมีการถายโอนบทบาทที่รับผิดชอบของมาตรการใน
รายงาน EIA  หรือไมมีการปฎิบัติตามมาตรการ 

 6.5    บริษัทท่ีปรึกษามีบทบาทในการใหคําแนะนํา และขอควรปฎิบัติของมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดังกลาว ท้ังนี้ในการเลือก และจางที่ปรึกษาในการทํารายงาน Monitor 
ผูประกอบการมักพิจารณาดานราคาเปนหลัก 

 6.6    การเปดหนาเหมืองสวนใหญปรับเปลี่ยนตามสภาพสายแรที่พบ ไมไดดําเนินการให
เปนไปตามกําหนดในรายงาน EIA โดยมีวิศวกรเหมืองแร และ กพร. ดูแล และการกําหนดใหคนงาน
สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล พบวา เหมืองหายแหงมีการจางผูรับเหมาดําเนินการหนา
เหมืองโดยไมไดกําหนด หรือบังคับใหผูรับเหมายึดถือและปฎิบัติตามมาตรการทางดานอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

 6.7    มาตรการที่โครงการสวนใหญไมไดปฎิบัติ ไดแก การปดคลุมปองกันการฟุงกระจาย
ของฝุนจากโรงโมรอบดาน การไมติดตั้งระบบสเปรในบริเวณที่กอใหเกิดการฟุงกระจายของฝุน การที่
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ไมมีการตรวจวัดสุขภาพประจําปของพนักงาน การไมกวดขันใหจํากัดความเร็วหรือบํารุงรักษาเสนทาง 
ตลอดจนการไมกําหนดใหใชผาใบปดคลุมกอนการขนสงแร การกําหนดเวลา และจํานวนครั้งในการ
ระเบิดหิน ไมตรงกับที่เสนอไวในรายงาน 

 
7.   สรุปผลการศึกษา 
 นโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการที่เกี่ยวของกับทรัพยากรหินปูนเพ่ือการกอสราง
โดยรวมของประเทศที่ผานมาไดเนนหลักทางดานการพัฒนาดานอุปทานเปนหลัก โดยมีการเพิ่มขีด
ความสามารถดานการสํารวจ คนหา และการผลิต แตอยางไรก็ตามตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี  6 เปนตนมา แนวทางการพัฒนาก็ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยใหความสําคัญตอ
ทรัพยากรหินปูน และผลกระทบที่เกิดจากการผลิตหินปูนเพื่อการกอสราง จึงมีการเปลี่ยนแปลง การ
ควบคุมดูแล การจัดการการใชทรัพยากรหินปูนเพื่อการกอสรางมาอยูภายใตนโยบาย และแผนปฎิบัติ
การเปลี่ยนแปลงการระเบิดและยอยหินเปนเทคโนโลยีการทําเหมือง 
 ซึ่งจากผลการศึกษานโยบายและแนวทางทีเ่กี่ยวของกับการจัดการหนิปนูเพื่อการกอสราง 
ในสวนของผูประกอบการ เจาหนาทีพ่นักงาน สรุปไดวา การจัดการทรัพยากรหนิปูนเพื่อการกอสราง
ในอดีตกอน พ.ศ. 2539 ยังไมมีนโยบาย และมาตรการจัดการดานส่ิงแวดลอมและมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังไดกลาวไวแลว ดังนัน้เพื่อที่จะใหมกีารจัดการทรัพยากรหนิปูนเพือ่การ
กอสรางใหมีประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น และเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จึงตองมีการปรับเปล่ียนนโยบาย และแนวทางในการจัดการทรัพยากรหนิปูนเพื่อ
การกอสรางจากการระเบดิและยอยหินมาเปนเทคโนโลยกีารทําเหมือง ที่มีนโยบายแนวทาง กฎ
ขอบังคับ และมาตรการที่ชัดเจนเพื่อพยายามลดปญหาที่เกิดในอดีตใหลดนอยลง จากการศึกษาพบวา
นโยบาย แนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวของการจัดการพื้นที่ใหสัมปทาน รัฐจะตองใหความสําคัญถึง
ผูประกอบการ และเจาหนาทีเ่หมืองหินปนู และสํารวจหาปริมาณสํารองหินปูนเพ่ือการกอสราง ไมไดมี
การคํานึงถึงอัตราการนําหินปูนขึ้นมาใชในแตละปวามอัีตราการเพิ่มขึ้นมากนอยอยางไร เนนที่การ
จัดการเพื่อแกไขปญหาผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอมที่เกดิขึ้นในอดีตใหลดนอยลงจงึมีมาตรการดานตาง 
ๆ เพ่ือท่ีจะปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้น  โดยสามารถสรุปการประเมินนโยบายการจดัการใชและการให
สัมปทาน 

 7.1  การจัดการดานอุปทาน การจัดการอุปทานที่ประเมินการไดจากนโยบาย และมาตรการ
สามารถสรุปได 2 สวน สวนแรกอุปทานดานการสนองตอบความตองการใชหินปนูเพื่อการกอสรางมี
การกําหนดแหลงหินเพื่อเปนแหลงหนิถาวร และแหลงหินสํารองเพื่อรองรับความตองการในอนาคต 
สวนที่สองเปนอุปทานดานการอนุญาตประทานบัตรจากการศึกษาสรุปไดวาปจจยัทีม่ีผลตอการอนุญาต
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ใหสัมปทานบตัรของรัฐ กค็ือปจจัยที่มีผลตอความยากงายในการใหสัมปทานไดมผีลจากอัตราการขุด
เอาหินปูนเพ่ือการกอสราง มาใชวามีอัตรามากนอย และจะทําปริมาณแหลงหินถาวร และแหลงหิน
สํารองลดนอยลงอาจเกิดความขาดแคลนหนิอนาคต แตปจจัยที่มีผลตอการอนุญาตใหประทานบัตรใน
แตละแหลงขึ้นอยูกับ จํานวนพืน้ที่เขตแหลงหินอุตสาหกรรม จํานวนผูประกอบการ แนวโนมความ
ตองการหินของพื้นที่โดยรอบจํานวนพื้นที่แหลงหินสํารอง และคุณสมบัตขิองผูที่เขามาขอประทาน
บัตร 

 ดานคุณสมบัตขิองผูที่เขามาขอประทานบตัร รัฐจะอนุญาตใหประทานบัตรเฉพาะผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบท่ีระบุไวเทานั้น และผูท่ีมีหลักฐานเชื่อไดวามีความประสงคจะ
ประกอบกิจกรรมเหมืองหินอยางแทจริง  หากผูขอประทานบัตรมีคุณบัตรจะเนนถึงการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมในการทําเหมืองซึ่งผูขอประทานบัตรตองมีการจัดทํารายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
และแผนผังโครงการทําเหมอืงตามขอกําหนดตาง ๆและตองมีความตองการผานความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการตามพระราชบญัญัติแร 

 ในเมื่อมีการขอประทานบัตรรัฐจะใหประทานบัตรโดยจัดสรรพ้ืนที่ท่ีใหแตละกลุมไมนอย
กวา 25 ไร หากพื้นที่ท่ีขออนุญาตประทานบัตรนั้นมีจํานวนพื้นท่ีแหลงหินมากแตจํานวนผูประกอบการ
มีนอยราย รัฐก็จะอนุญาตใหประทานบัตรนั้นมีจํานวนพื้นที่แหลงหนิมากแตละจํานวนผูประกอบการมี
นอยราย รัฐก็จะอนุญาตใหประทานบัตรโดยกําหนดพื้นท่ีใหตามกาํลังการผลิต หากผูประทานบัตรมี
หลายรายแตพ้ืนที่แหลงหนิไมเพียงพอรัฐกจ็ะจดัหาพืน้ทีใ่หมเพ่ือเปนแหลงหินสํารอง แนวโนมความ
ตองการหินของพื้นที่โดยรอบจะมีผลตอการอนุญาตใหประทานบัตรในกรณีทีพ้ื่นที่แหลงหินมีไม
เพียงพอในขณะทีแ่นวโนมความตองการหินของพื้นท่ีโดยรอบมีจํานวนมากขึ้น 
 7.2    การจดัการดานอุปสงค จากผลการศึกษาสรุปไดวานโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับ
การจัดการหินปูนเพื่อการกอสรางของรัฐนั้น ไมไดมกีารคํานึงถึงการจดัการดานอุปสงคท่ีจะลดปริมาณ
ความตองการใชหินปนูเพื่อการกอสรางใหลดนอยลงหรือใหหันไปใชทรัพยากรตวัอ่ืน ๆ อาจเปนเพราะ
ทรัพยากรหนิปูนยังคงมีอยูมากยังไมเกิดปญหาความขาดแคลน และยังไมมีทรพัยากรตวัอ่ืนที่จะมาใช
ทดแทนอกีอยางราคาของหินปูนเพื่อการกอสรางเมื่อเทียบกับราคาแรชนิดอ่ืน ๆ กย็ังมีราคาตอหนวยต่ํา
กวาทําใหรัฐบาลไมเนนการจัดการทางดานนี ้
 7.3     นโยบายดานผลกระทบภายนอกจากการทําเหมืองหินปูน การระเบิดหิน และยอย
หินปูนเพื่อการกอสรางในอดีต ไดกอใหเกิดปญญาผลกระทบภายนอกขึ้นมากมาย ปญหาท่ีชัดเจน และ
สรางความเดือดรอนใหแกประชาชนบริเวณใกลเคียงแหลงระเบิดหิน และยอยหิน คือ ปญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปญหาเรื่องฝุนละออง ดังนั้นนโยบายการทําเหมืองหินที่เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรหินปูนในปจจุบัน จึงเนนการจัดการดานส่ิงแวดลอมในการทําเหมืองหินปูนเพื่อการ
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กอสรางเปนสําคัญ เพ่ือพยายามลดและปองกันปญหาผลกระทบจากการผลิตหินปูนเพื่อการกอสราง
เปนสําคัญ เพื่อพยายามลดและปองกันปญหาผลกระทบจากการผลิตหินปูนเพื่อการกอสราง ที่มี
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการระเบิด และยอยหินที่ขาดการควบคุมดูแลอยางใกลชิด 
รัฐจึงไดกําหนดใหการประกอบการของเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อการ
กอสราง ซึ่งมีในรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตาม พ.ร.บ. สงเสริม และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 โดยมีการกําหนดเงือนไขมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม จาก
การทําเหมือง และจัดทําแผนผังโครงการทําเหมือง ซึ่งมีความสําคัญในการพิจารณาอนุญาตประทาน
บัตร นอกจากนั้นรัฐบาลยังไดมีการติดตามตรวจสอบภายหลังการอนุญาต และการดูแลรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมใหผูประกอบการระเบิด และยอยหินใหดําเนินการตามมาตรการอยางเหมาะสม หากพบวา
ไมมีการปฎิบัติตามขอกําหนดก็จะเขาไปควบคุมและอาจมีการเพิกถอนประทานบัตร ซ่ึงถือเปนปจจัย
หนึ่งที่มีผลตอผูท่ีจะเขามาประกอบกิจการผลิตหินปูนเพื่อการกอสราง ถาหากไมมีความพรอมปจจัย
ดานตางๆที่รัฐกําหนดก็จะถูกยึดประทานบัตร 
 

 การศึกษาการมีสวนรวมของพนักงานเหมอืงแรหินปนู ในการปฎิบัตงิานประเภทอุตสาหกรรม
หินปูนเพื่อการกอสราง ในเรื่องมาตรการปองกันและไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของตําบลหนาพระลาน 
จังหวัดสระบุรี 

 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้  มีวัตถุประประสงคเพ่ือ ศึกษาการมีสวนรวมของพนักงานเหมืองแร
หินปูน ในการปฎิบัติงานประเภทอุตสาหกรรมหินปูนเพื่อการกอสราง ในเร่ืองมาตรการปองกันและไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ของตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี ทีเ่กี่ยวกับมลพษิทางอากาศ เสียง 
แรงสั่นสะเทือน และมลพิษทางน้ํา โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้น ซึ่งผลการวิจัย จะนําเสนอดังตอไปนี้ 
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางการรับรูปญหามลพิษสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยาง สภาพปญหา
ส่ิงแวดลอม ในเขตพื้นท่ีรอบโครงการที่พนักงานเหมืองแรหินปูนปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
พนักงานเหมืองแรหินปูนในการแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ของตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี 
และการแกปญหา อุปสรรคในการมีสวนรวมแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอมของพนักงานเหมืองแร 

8. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 ขอมูลทั่วไปของเจาพนกังานเหมืองแรหินปูน ซ่ึงรวบรวมจากแบบสอบถามประกอบดวย 

เพศ อายุ ตําแหนง ระยะเวลาการทํางาน และระดับการศกึษาที่จบ ดังนี ้
    8.1  เพศ 

  เจาพนกังานเหมืองแรหนิปนู สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คือมีเพศชาย คิดเปน
รอยละ 62.0 และเพศหญิง คดิเปนรอยละ 38.0  ดังตารางที่ 9 
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   8.2  อายุ 
 เจาพนกังานเหมืองแรหินปูน สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 34 ปโดยอายุต่ําสุด 20 ปและอายสุูงสุด 

59 ป เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุ พบวาเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน สวนใหญมีอายรุะหวาง 20-30 คิด
เปน  รอยละ 35.6 รองลงมา คือกลุมอายุระหวาง 31-40  คิดเปนรอยละ 34.8  กลุมอายุระหวาง 41-50  ป  
คิดเปนรอยละ 21.5 และมากกวา 50  ป รอยละ 8.1  ดังตารางที่ 10 

 
ตารางที่ 9  จํานวนและรอยละของเจาพนกังานเหมืองแรหินปูน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

83 
52 

62.0 
38.0 

รวม 135 100.0 
 

ตารางที่ 10  จํานวน และรอยละของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน รอยละ 
20-30 
31-40 
41-50 

มากกวา 50 

48 
47 
29 
11 

35.6 
34.8 
21.5 
8.1 

รวม 135 100.0 
อายุเฉลี่ย =34.36    อายุต่ําสุด =   20   ป  อายุสูงสุด = 59    ป   
 

 8.3   ตําแหนง 
 เจาพนกังานเหมืองแรหินปูนสวนใหญปฏิบัติงานในตําแหนง พนักงานทั่วไป คดิเปน   

รอยละ 47.4 พนักงานอื่น ๆ (เสมียน,พนักงานขับรถ) คิดเปนรอยละ 23.0  และปฏิบัติ ตําแหนงพนักงาน
ฝายโรงโมหิน 20.0 รอยละ  ที่เหลือคิดเปนรอยละ  9.6  ปฏิบัติงานในตําแหนงฝายโรงโมหิน ดังตาราง 
ท่ี 11 
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ตารางที่ 11 จํานวน  และรอยละของเจาพนกังานเหมืองแรหินปูนจําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 
  พนักงานฝายโรงโมหิน 
 พนักงานฝายระเบิดเหมือง 
 พนักงานทัว่ไป 

        เสมียน,พนักงานขับรถ ,    อ่ืน ๆ 

27 
13 
64 
31 

20.0 
9.6 

47.4 
23.0 

รวม 135 100.0 
  

  8.4   ระยะเวลาการทํางานเกี่ยวกับเหมืองหิน 
 เจาพนกังานเหมืองหินปูน สวนใหญมีระยะเวลาการทํางานเกีย่วกับเหมืองแรหินปูนเฉลี่ย 
1.2 ป โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยสุด 1 ป และสูงสุด 30 ป เมื่อพิจารณาตามกลุมระยะเวลาการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเหมืองแรหนิปูน พบวา เจาพนกังานสวนใหญมีระยะเวลาทํางานเกี่ยวกับเหมอืงแร
หินปูน     นอยกวา 5  ป  คิดเปนรอยละ 51 รองลงมา  คือระยะเวลาปฏิบัติงาน  5-10  ป คิดเปนรอยละ 
34.3  ระยะเวลาปฏิบัติทํางาน  16-20   ป  คิดเปนรอยละ 8.1  และ มากกวา  20  ป คิดเปนรอยละ  0.7 
ตามลําดับ ดังตารางที่  12 
 8.5   หลักสูตรที่จบการศึกษา 
 เจาพนกังานเหมืองแรหินปูนสวนใหญจบการศึกษา ระดบัมัธยมศึกษา/ปวช. รอยละ 50.4  
รองลงมาคือ จบ การศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 38.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน      
รอยละ  5.9  และจบการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 5.2   ดังตารางที่ 13 
 

 ตารางที่ 12  จํานวนและรอยละของเจาพนกังานเหมืองแรหินปูน จําแนกตามระยะเวลา 
 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 
นอยกวา 5 ป 

5-10  ป 
11-15 ป 

มากกวา 15 ป 

69 
46 
8 

12 

51.0 
34.3 
5.9 
8.8 

รวม 135 100.0 
เฉลี่ย = 1.22 ป    ,ระยะเวลาต่าํสุด= 1 ป   ,ระยะเวลาสูงสดุ =  30 ป  
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ตารางที่ 13   จํานวนรอยละของเจาพนกังานเหมืองแรหนิปูนจําแนกตามระดับท่ีจบการศึกษา 
 

หลักสูตรการศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
ปริญญาตรี 

7 
52 
68 
8 

5.2 
38.5 
50.4 
5.9 

รวม 135 100.0 
 
9. การรับรูขาวสารดานสิง่แวดลอม และปญหามลพิษสิ่งแวดลอมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปนู 

 9.1  การรับรูปญหามลพิษสิ่งแวดลอมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปนู 
การรับรูปญหาส่ิงแวดลอมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนจําแนกตามแหลงขาวสาร พบวาเจา
พนักงานเหมืองแรหินปูนสวนใหญรับรูปญหามลพิษส่ิงแวดลอมจากโทรทัศนคิดเปน รอยละ 19.8 
รองลงมา  วรสาร/นิตยสาร  คิดเปนรอยละ 18.4  รับรูจากประชาชน/ผูนําทองถ่ิน  คิดเปนรอยละ 18.4   
ญาติพ่ีนองและหนังสือพิมพรายวัน  คิดเปนรอยละ 11.1  เพื่อนรวมงาน คิดเปนรอยละ 5.6 และอื่น ๆ 
คิดเปนรอยละ  0.48  ดังตารางที่ 14 
 

        ตารางที่ 14  จํานวนและรอยละของเจาพนักงานเหมอืงแรที่ไดรับรูขาวสารที่ไดรับรูขาวสารปญหา 
 มลพิษสิ่งแวดลอม จําแนกตามแหลงแพรขาวสาร 

 

แหลงแพรขาวสาร จํานวน รอยละ 
โทรทัศน  
หนังสือพิมพรายวนั 
วิทย ุ   
วารสาร/นิตยสาร 
ญาติพี่นอง  
เพื่อนรวมงาน 

       ประชาชน/ผูนําทองถ่ิ น 
       อ่ืนๆ 

82 
46 
61 
77 
46 
23 
76 
2 

19.8 
11.1 
14.8 
18.6 
11.1 
5.6 

18.4 
0.4 

รวม 413 100.0 
หมายเหตุ ;  การรับรูขาวสารตอบวารับรูไดมากกวา  1 แหลงขอมูล 
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 9.2   ความสนใจขาวสารเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปนู 
  เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนสนใจขาวสารเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอมระดับมากคิดเปน

รอยละ 25.9 ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 61.5 ระดับนอย คิดเปนรอยละ 9.6  และระดับไมสนใจ
เทากับ คิดเปนรอยละ 9.0 เมื่อจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา พบวาเพศชายใหความสนใจขาวสารเกี่ยวกับ
มลพิษสิ่งแวดลอมในระดับมาก มากกวาเพศหญิง คือ คิดเปนรอยละ 28.9 สวนเพศหญิงใหความสนใจ
ในระดับมากคิดเปนรอยละ 21.1 

 เจาพนกังานเหมืองแรหินปูนท่ีมีอายุในชวง 41-50   ป ใหความสนใจขาวสารเกีย่วกับ
มลพิษสิ่งแวดลอมในระดับมาก มากกวากลุมอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ  41.3  รองลงมาคือกลุมอายุระหวาง  
31-40  สวนกลุมอายุท่ีใหความสนใจเกีย่วกับมลพิษสิง่แวดลอมในระดับปานกลาง 20-30  ป คิดเปน
รอยละ 79.1 ใหความสนใจเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอมระดับนอย คือกลุมอายุระหวาง  41-50   ป  คิด
เปนรอยละ 17.2  รองลงมาคือกลุม 31-40  คิดเปนรอยละ  8.5 

 เจาพนักงานเหมืองหินปูนที่อยูในตําแหนงพนักงานฝายเหมืองแรมีความสนใจขาวสาร
เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอมในระดับมาก มากที่ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมาคือเจาพนักงานทั่วไป
คิดเปนรอยละ 28.1 สวนความสนใจระดับปานกลาง คือ  พนักงานทั่วไป  คิดเปนรอยละ  65.6  และ
ระดับนอย คือ พนักงานฝาย   โรงโมหิน  คิดเปนรอยละ 22.2 และระดับไมสนใจไดแกพนักงานฝายอื่น 
ๆ ไดแกเสมียน พนักงานขับรถ    คิดเปนรอยละ 12.9 

พิจารณาเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่มกีารปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการชวงอายุมากกวา15 ป
จะมีความสนใจขาวสารเกีย่วกับมลพิษส่ิงแวดลอมในระดบัมากคิดเปนรอยละ 66.6 รองลงมาคือกลุมที่
มีระยะเวลาการทํางาน 5-10  ป  คิดเปนรอยละ 26.0  สวนความสนใจระดับปานกลางกลุมอายุนอยกวา 
5  ป     คิดเปนรอยละ 75.3 รองลงมาคือกลุมอายุ การทํางาน ชวงอายุระหวาง 5-10  ปที่มีระยะเวลา
ทํางานคิดเปนรอยละ 13.0  สวนระดับไมสนใจนัน้มีเพยีงเล็กนอยเทาน้ัน ดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15  จํานวน และรอยละของเจาพนักงาน เหมืองแรหินปูน ทีส่นใจขาวสารเกี่ยวกับมลพิษ 
 สิ่งแวดลอม 
 

ระดับความสนใจ 
มาก ปานกลาง นอย ไมสนใจ 

 
ตัวแปร 

 
จํานวน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รวม 
เพศ 
  -ชาย 
  -หญิง 
อาย ุ
20-30  ป 
31-40  ป 
41-50  ป 
>50     ป 
ตําแหนง 
พนักงานฝายโรงโมหิน 
พนักงานฝายเหมือง 
พนักงานทั่วไป 
เสมียน,พนักงานขับรถ, 
อื่น ๆ 
ระยะเวลาการทํางาน 

นอยกวา 5 ป 
5-10  ป 
11-15 ป 

มากกวา 15 ป        
ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 

135 
 

83 
52 
 

     48 
     47 
     29 
     11 

 
27 
13 
64 
31 

 
 

69 
46 
8 
12 
 
7 
52 
68 
8 

35 
 

24 
11 
 

6 
15 
12 
2 
 

5 
6 
18 
6 
 
 

13 
12 
2 
8 
 

4 
9 
19 
3 

25.9 
 

28.9 
21.1 

 
12.5 
31.9 
41.3 
18.1 

 
18.5 
46.1 
28.1 
19.3 

 
 

18.8 
26.0 
25.0 
66.6 

 
57.1 
17.3 
27.9 
37.5 

83 
 

46 
37 
 

38 
25 
12 
8 
 

16 
6 
42 
19 
 
 

52 
27 
3 
1 
 

2 
32 
44 
5 

61.5 
 

55.4 
71.1 

 
79.1 
53.1 
41.3 
72.7 

 
59.2 
46.1 
65.6 
61.2 

 
 

75.3 
58.6 
37.5 
8.3 

 
28.5 
61.5 
64.7 
62.5 

13 
 

9 
4 
 

3 
4 
5 
1 
 

6 
1 
4 
2 
 
 

2 
6 
2 
3 
 

0 
9 
4 
0 

9.6 
 

10.8 
7.6 

 
6.2 
8.5 

17.2 
9.0 

 
22.2 
7.6 
6.2 
6.4 

 
 

2.8 
13.0 
25.0 
25.0 

 
0 

17.3 
5.8 
0 

4 
 

4 
0 
 

1 
3 
0 
0 
 

0 
0 
0 
4 
 
 

2 
1 
1 
0 

 
1 
2 
1 
0 

3.0 
 

4.8 
0 
 

2.0 
6.3 
0 
0 
 
0 
0 
0 

12.9 
 
 

2.8 
2.1 

12.5 
0 

 
14.2 
3.8 

1.47 
0 
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10.  การสนทนากับบุคคลอืน่เก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอม 
 จากการศึกษา พบวา เจาพนักงานเหมืองแร สนทนากับบุคคลอื่นเกี่ยวกับปญหามลพิษ
ส่ิงแวดลอม ในระดับบอยมาก  คิดเปนรอยละ 18.5 ระดบับอยสมควร  คิดเปนรอยละ 17.7  ระดับนาน 
ๆ คร้ัง   คิดเปนรอยละ 11.8 และระดับไมเคยเลย  คิดเปนรอยละ  51.8   เพศชายสนทนากับบุคคลอื่น  
เกี่ยวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ในระดับบอยมาก  คิดเปนรอยละ  25.3  ซึง่มากกวาเพศหญิงในระดับ
เดียวกัน  คิดเปนรอยละ  7.6 การสนทนาระดับบอยพอสมควร เพศหญิงจะสูงกวา  คิดเปนรอยละ 25.0  
ซ่ึงอยูในระดับเดียวกัน  คิดเปนรอยละ 13.2  ในสวนของไมเคยไดรับการสนทนา เพศหญิงมีคา คิดเปน
รอยละ 63.4 

 เจาพนกังานเหมืองแรหินปูนท่ีมีอายุระหวาง 20-30 ป 41-50 ป และมากกวา 50  พบวาการ
สนทนาบุคคลอื่นเกี่ยวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในระดับบอยมากไมแตกตางกันมากนัก คิดเปน
ประมาณรอยละ 25  ในระดบับอยพอสมควรเจาพนักงานเหมืองแร ทีม่ีอายุระหวาง 20-30 ป จะมากกวา
กลุมอ่ืน ๆ  คิดเปน รอยละ 27.0 รองลงมาคือ อายุมากกวา 50 ป  คิดเปนรอยละ  18.1 ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาตามตําแหนงพบวาผูท่ีดํารงตาํแหนงเจาพนกังานเหมืองฝายแรหินปูนจะ
สนทนากับบุคคลอื่น เกี่ยวกบัปญหาสิ่งแวดลอมในระดบับอยมาก คดิเปนรอยละ 46.1 รองลงมาคือ
ทํางานตําแหนงอื่น ๆ เสมียน,พนักงานขับรถ คิดเปนรอยละ 29.0  

 เจาพนกังานเหมืองแรหินปูนท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเหมืองหิน ระหวางอายุ
มากกวา  15 ป จะมีการสนทนากับบุคลอ่ืน เกี่ยวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในระดับบอยมาก สูงถึง 
รอยละ 75.0  รองลงมาชวงระหวาง   5-10 ป  และนอยกวา 5  ป  คิดเปนรอยละ 13.0 

 เจาพนกังานเหมืองแรหินปูนท่ีจบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จะมีการสนทนากับบุ
คลอ่ืน เกี่ยวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในระดับบอยมาก  คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมาคือเจา
พนักงานเหมืองแรที่จบการศกึษาประถมศกึษา   คิดเปนรอยละ 23.0    ตามตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16  จํานวน และรอยละของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนท่ีสนทนากับบุคคลอื่นเกี่ยวกับมลพิษ
 สิ่งแวดลอม 

การสนทนา 
บอยมาก บอยพอสมควร นาน ๆครั้ง ไมเคย 

 
ตัวแปร 

 
จํานวน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รวม 
เพศ 
  -ชาย 
  -หญิง 
อาย ุ
20-30  ป 
31-40  ป 
41-50  ป 
>50     ป 
ตําแหนง 
พนักงานฝายโรงโมหิน 
พนักงานฝายเหมือง 
พนักงานทั่วไป 
เสมียน,พนักงานขับรถ, 
อื่น ๆ 
ระยะเวลาการทํางาน 

นอยกวา 5 ป 
5-10  ป 
11-15 ป 

มากกวา 15 ป        
ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
ปริญญาตรี  ขึ้นไป 

135 
 

83 
52 
 

     48 
     47 
     29 
     11 

 
27 
13 
64 
31 

 
 

69 
46 
8 
12 

 
7 
52 
68 
8 

25 
 

21 
24 
 

10 
3 
9 
3 
 

6 
6 
4 
9 
 
 

9 
6 
1 
9 

 
1 
12 
9 
3 

18.5 
 

25.3 
7.6 

 
20.8 
6.3 

31.0 
27.2 

 
22.2 
46.1 
6.2 

29.0 
 
 

13.0 
28.2 
12.5 
72.7 

 
14.2 
23.0 
13.2 
37.5 

24 
 

11 
13 
 

13 
6 
3 
2 
 

7 
2 
12 
3 
 
 

7 
12 
3 
2 

 
2 
5 
15 
2 

17.7 
 

13.2 
25.0 

 
27.0 
12.7 
10.3 
18.1 

 
25.9 
15.3 
18.7 
9.7 

 
 

10.1 
26.0 
37.5 
16.6 

 
28.5 
9.6 

22.0 
25.0 

16 
 

14 
2 
 

7 
2 
5 
2 
 

4 
3 
6 
3 
 
 

8 
6 
2 
1 

 
2 
7 
6 
1 

11.8 
 

16.8 
3.8 

 
25.9 
4.2 

17.24 
18.1 

 
14.8 
23.0 
9.3 
9.6 

 
 

10.1 
13.0 
25.0 
8.3 

 
28.5 
13.4 
8.8 

12.5 

70 
 

37 
33 
 

18 
36 
12 
4 
 

10 
5 
42 
16 
 
 

46 
22 
2 
0 

 
2 
28 
36 
2 

51.8 
 

44.5 
63.4 

 
37.5 
76.5 
41.3 
36.3 

 
37.0 
15.3 
65.6 
51.6 

 
 

66.6 
47.8 
25.0 

0 
 

28.5 
53.8 
55.8 
25.0 
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11. การรับรูเก่ียวกับความพอเพียง ในการแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่โครงการ 
 จากการศึกษา พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนรับรูเกีย่วกับการพอเพียงในการ

แกปญหามลพษิส่ิงแวดลอม   ตอบวาพอเพียง คิดเปนรอยละ  35.5  ตอบวาไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 
24.4  ตอบวาไมแนใจ คิดเปนรอยละ 40.0  และเพศชาย  ตอบวาพอเพียงคิดเปนรอยละ 37.3 สวนเพศ
หญิงตอบวาพอเพียงคิดเปนรอยละ 32.6  ซึ่งมีคาไมแตกตางกันมากนัก สวนการแกไขปญหามลพิษ
ส่ิงแวดลอมไมพอเพียง เพศหญิงตอบวาไมพอเพียง คิดเปนรอยละ 28.8 เพศชายรับรูความพอเพยีง  คิด
เปนรอยละ 21.6  ซึ่งมีคานอยกวาเพศหญิงเล็กนอย 

 เม่ือพิจารณาตามกลุมอายุของเจาพนกังานเหมืองแรหินปนูพบวากลุมอายุระหวางอายุ 31-
40 ป  รับรูความเพียงพอในการแกปญหา  คิดเปนรอยละ 51.0  ในระดบัไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ 63.6  
คือ กลุมอายุมากกวา 50 ป สวนการรับรูในระดับไมแนใจ คือกลุมอายุ 20-30 ป มีคามากที่สุด  คิดเปน
คิดเปนรอยละ 45.8  รองลงมา คือกลุมอายุ  41-50  ป  คิดเปนรอยละ 41.3 และ คิดเปนรอยละ 36.1  
ตามลําดับ 

 เจาพนกังานเหมืองแรหินปูนตําแหนงฝายเหมืองรับรูในระดับพอเพียงรอยละ 46.1 
รองลงมาคือพนักงานฝายโรงโมหิน คิดเปนรอยละ 37.0 สวนการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมไม
พอเพียง  ตําแหนงพนักงานฝายโรงโมหิน   คดิเปนรอยละ  40.7 และเจาพนักงานเหมืองแรหนิปูน
ตําแหนงพนักงานทั่วไป คดิเปนรอยละ 25.0 

ถาพิจารณาตามระยะเวลาการทํางาน ที่มีระยะเวลาการดาํเนินงานเกี่ยวเหมืองแรหนิปูน
ระยะเวลาทํางาน  5-10  ป จะรับรูในระดับพอเพียงสูงถึง คิดเปนรอยละ 38.7  และการรับรูการแกปญหา
ไมเพียงพอ ระยะเวลา 11-15 ป  คิดเปนรอยละ  37.5 และที่มีอายุ นอยกวา 5 ป   คิดเปนรอยละ  31.8  
ตามลําดับและการรับรูในระดับไมแนใจ อายุมากกวา 15  ป  คิดเปนรอยละ 55.5 

สําหรับเจาพนกังานเหมืองแรหินปูนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่รับรูในระดับ
พอเพียงรอยละ 62.5  ซึ่งมากกวาผูทีจ่บระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 36.5  และระดับมัธยม/ปวช. 
คิดเปนรอยละ 32.3 ตามลําดับ โดยสามารถสรุปการรับรูการแกปญหาส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีโครงการ
เหมืองแรหนิปูนของเจาพนกังานเหมืองในระดับไมแนใจมากที่สุด รองลงมาคือในระดับเพียงพอใน
ระดับไมเพยีงพอนั้น นอยทีสุ่ดทุกตัวแปรที่ศึกษา ดังตารางที่ 17 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
                                                      
   

  
                                                                                                                                                                        

           

102

ตารางที่ 17 จํานวน และรอยละของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนท่ีรบัรูความพียงพอในการแกปญหา
 มลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการของทาน จําแนกตามตัวแปร 
 

การแกปญหา 
เพียงพอ ไมเพียงพอ ไมแนใจ 

 
ตัวแปร 

 
จํานวน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รวม 
เพศ 
  -ชาย 
  -หญิง 
อาย ุ
20-30  ป 
31-40  ป 
41-50  ป 
>50     ป 
ตําแหนง 
พนักงานฝายโรงโมหิน 
พนักงานฝายเหมือง 
พนักงานทั่วไป 
เสมียน,พนักงานขับรถ, 
อื่น ๆ 
ระยะเวลาการทํางาน 

นอยกวา 5 ป 
5-10  ป 
11-15 ป 

  มากกวา 15 ป        
ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
ปริญญาตรี  ขึ้นไป 

135 
 

83 
52 
 

48 
47 
29 
11 
 

27 
13 
64 
31 
 
 

69 
49 
8 
9 

 
7 
52 
68 
8 

48 
 

31 
17 
 

11 
24 
12 
1 
 

10 
6 

21 
11 
 
 

24 
19 
2 
3 

 
2 

19 
22 
5 

35.5 
 

37.3 
32.6 

 
22.9 
51.0 
41.3 
9.0 

 
37.0 
46.1 
32.8 
35.4 

 
 

34.7 
38.7 
25.0 
33.3 

 
28.5 
36.5 
32.3 
62.5 

33 
 

18 
15 
 

15 
6 
5 
7 
 

11 
2 

16 
4 
 
 

22 
7 
3 
1 

 
0 

14 
16 
3 

24.4 
 

21.6 
28.8 

 
31.2 
12.7 
17.2 
63.6 

 
40.7 
15.3 
25.0 
12.9 

 
 

31.8 
14.2 
37.5 
11.1 

 
0 

26.9 
23.5 
37.5 

54 
 

34 
20 
 

22 
17 
12 
3 
 

6 
5 

27 
16 
 
 

23 
23 
3 
5 

 
5 

19 
30 
0 

40.0 
 

40.9 
38.4 

 
45.8 
36.1 
41.3 
27.2 

 
22.2 
38.4 
42.1 
51.6 

 
 

33.3 
46.9 
37.5 
55.5 

 
71.4 
36.5 
44.1 

0 
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12.   การรับรูเก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการ   และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 จากการศึกษาพบวา เจาพนกังานเหมืองแรที่มีความคิดเห็นตอปญหาสิ่งแวดลอมสวนใหญ
ตอบวาสามารถแกไขไดรอยละ 68.1 ตอบวาไมสามารถแกไขได  คิดเปนรอยละ 9.6  และตอบวาไม
แนใจ คิดเปนรอยละ 22.2 เพศชายจะรับรูถึงการแกปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีโครงการที่รับผิดชอบ ใน
ระดับสามารถแกไขปญหาได รอยละ  77.1 และเพศหญงิ  คิดเปนรอยละ 53.8  สวนในระดบัไมสามารถ
แกไขไดเพศหญิงรับรูมากกวาเพศชาย คือรอยละ 23.0  สวนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 1.2  ในระดบัไม
แนใจ เพศหญิงรับรูมากกวา   คิดเปนรอยละ 23.0  สําหรับเพศชายรับรู  คิดเปนรอยละ  21.6  
 พิจารณากลุมอายุพบวาเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน  กลุมอายุ 41-50 ป รับรูในระดับ
สามารถแกไขไดรอยละ 89.6   รองลงมาคือกลุมอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 81.8  จะรับรูในระดับ
ไมสามารถแกไขไดอายุ  20-30 ป  คิดเปนรอยละ18.7  ซึ่งใกลเคียงกบักลุมอายุ มากกวา 50 ป  คิดเปน   
รอยละ 18.8 และจะรับรูในระดับไมแนใจอายุ 20-30 ป   คิดเปนรอยละ 31.2 
 เจาพนกังานเหมืองแรหินปูนท่ีทํางานตําแหนงอื่น ๆ รับรูในสามารถแกไขได มากที่สุด 
รอยละ 87.1  รองลงมา คือ ผูดํารงตําแหนงฝายโรงโมหิน คิดเปนรอยละ 70.3  และรับรูในการไม
สามารถแกไขได คือ พนักงานทั่วไป คิดเปนรอยละ  15.6  รองลงมาคือพนักงานฝายเหมืองและ
พนักงานฝายโรงโมหิน คือรอยละ 7.6 และ คิดเปนรอยละ 7.4  ตามลําดับ 
 เจาพนกังานเหมืองแรหินปูนท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเหมืองหินปูน ระยะเวลา
มากวา 15  ป   ถึงรอยละ 88.8  รองลงมา คือ กลุมที่มีระยะเวลาปฏิบัติ 11-15 ป คิดเปนรอยละ 75 และ
ระยะเวลาปฏบิัติ 5-10 ป   คิดเปนรอยละ 69.3 และรับรูในระดบัไมสามารถแกไขได ระยะเวลานอยกวา 
5 ป   คิดเปนรอยละ 17.3 
 เจาพนกังานเหมืองแรหินปูน ท่ีจบการศึกษา ระดับประถมศึกษา รับรูในระดับสามารถ 
แกไขได คิดเปนรอยละ  80.7  สูงกวาผูที่จบการศึกษาระดับอ่ืน ๆ ไดแก ระดับต่ํากวาประถมศกึษา คิด
เปนรอยละ 71.4  และระดับปริญญาตรีขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 62.5 ตามลําดับ ดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18   จํานวนและรอยละของเจาพนกังานเหมืองแรที่มีความคิดเห็นตอปญหามลพิษสิ่งแวดลอม  
 ในพื้นที่โครงการกับการแกไขปญหา 

 

การแกไขปญหา 
สามารถแกไขได ไมสามารถแกไขได ไมแนใจ 

 
ตัวแปร 

 
จํานวน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รวม 
เพศ 
  -ชาย 
  -หญิง 
อาย ุ
20-30  ป 
31-40  ป 
41-50  ป 
>50     ป 
ตําแหนง 
พนักงานฝายโรงโมหิน 
พนักงานฝายเหมือง 
พนักงานทั่วไป 
เสมียน,พนักงานขับรถ, 
อื่น ๆ 
ระยะเวลาการทํางาน 

นอยกวา 5 ป 
5-10  ป 
11-15 ป 

มากกวา 15 ป        
ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 

135 
 

83 
52 
 

48 
47 
29 
11 
 

27 
13 
64 
31 
 

 
69 
49 
8 
9 
 
7 
52 
68 
8 

92 
 

64 
28 
 

24 
33 
26 
9 
 

19 
7 

39 
27 
 

 
43 
34 
6 
8 

 
5 

42 
40 
5 

68.1 
 

77.1 
53.8 

 
50.0 
70.2 
89.6 
81.8 

 
70.3 
53.8 
60.9 
87.1 

 
 

62.3 
69.3 
75.0 
88.8 

 
71.4 
80.7 
58.8 
62.5 

13 
 

1 
12 
 

9 
1 
1 
2 
 

2 
1 

10 
0 
 

 
12 
1 
0 
0 

 
1 
3 
7 
2 

9.6 
 

1.2 
23.0 

 
18.7 
2.1 
3.4 

18.1 
 

7.4 
7.6 

15.6 
0 
 

 
17.3 
2.0 
0 
0 

 
14.2 
5.76 
10.2 
25.0 

30 
 

18 
12 
 

15 
13 
2 
0 
 

6 
5 

15 
3 
 

 
14 
14 
1 
1 

 
1 
7 

21 
1 

22.2 
 

21.6 
23.0 

 
31.2 
27.6 
6.8 
0 
 

22.2 
38.4 
23.4 
9.6 

 
 

20.2 
28.5 
12.5 
11.1 

 
14.2 
13.4 
30.8 
12.5 
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13.  การรับรูเก่ียวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีโครงการ 
 จากการศึกษาพบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่รับรูวามลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่
โครงการมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน พบวาเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนตอบวามี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนคิดเปนรอยละ 46.6 ไมมีผลกระทบคิดเปนรอยละ 22.9 ไม
แนใจ คิดเปนรอยละ 30.3  ทั้งเพศชาย  และเพศหญิงรับรูวามีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน สูงถึงคิดเปนรอยละ 40.9   และคิดเปนรอยละ55.7  ตามลําดับ สวนที่รับรูวาไมมีและไม
แนใจมีเพียง คิดเปนรอยละ 32.5 และ คิดเปนรอยละ26.9 เทานั้น 
 พิจารณาตามกลุมอายุของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน กลุมอายุ มากกวา 50 ป รับรูวามี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน สูง  คิดเปนรอยละ  63.6 รองลงมาคือกลุม อายุ 41-50 และ
กลุมอายุระหวาง  20-30 ป คิดเปนรอยละ 48.2 และ คิดเปน รอยละ  47.9 ตามลําดับ 
 ผูที่ปฏิบัติงานตําแหนง เจาพนักงานฝายโรงโมหิน รับรูวามีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 
ประชาชนคิดเปน รอยละ 59.2   ซึ่งสูงกวาผูปฏิบัติงานฝายเหมือง และปฏิบัติงานพนักงานทั่วไป คือ คิด
เปนรอยละ 53.8  และ 43.7  ตามลําดับ 
 เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนท่ีปฏิบัติงานระยะเวลาทํางาน 11-15  รับรูวามีผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยประชาชนสูงถึง  คิดเปนรอยละ 75.0  รองลงมาคือ กลุมที่มีระยะเวลาการทํางานมากกวา 
15 ป รอยละ 55.5   กลุมท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป และ 5-10 ป คิดเปนรอยละ 44.9  และ 
รอยละ 44.8   ตามลําดับ 
 สําหรับเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รับรูวามี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน คิดเปนรอยละ 75.0  เจาพนักงานเหมืองแรท่ีจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา รับรู  คิดเปนรอยละ 51.9  เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนท่ีจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. รับรูรอยละ 41.1 โดยรวมแลวเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนสวนใหญรับรูวาปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีโครงการที่รับผิดชอบมีผลกระทบตอสุขภาพประชาชนดังตารางที่  19 
 
14.  การไดรับการอบรม ประชุม สัมมนา เก่ียวกับเร่ืองมลพิษสิ่งแวดลอม 
 จากการศึกษา พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนไดรับการอบรม ประชุมสัมมนา ท้ังหมด 
57 คน คิดเปนรอยละ 42.2 และไมเคยอบรม ประชุมสัมมนา ท้ังหมด 78 คน คิดเปนรอยละ 57.7 จําแนก
ตามเพศ แลวพบวาเพศชายไดรับการอบรม  คิดเปนรอยละ 55.4   มากกวาเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  
21.1  
 จําแนกตามกลุมอายุ พบวา กลุมอายุมากกวา 50 ป จะไดรับการอบรมมากที่สุดคิดเปนรอย
ละ 63.6  รองลงมาคือกลุมอายุ  41-50 ป  คิดเปนรอยละ  58.6 
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 จําแนกตามตําแหนงพบวา  ท่ีทํางานตําแหนงพนักงานเหมือง เคยไดรับการอบรม
ประชุมสัมมนาคิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมาคือ ดํารงตําแหนง โรงโมหิน คิดเปนรอยละ 55.5 
 จําแนกตามระยะเวลารับราชการพบวา ผูที่ทํางานเกี่ยวกับเหมืองหินปูน มากกวา 15 ป จะ
ไดรับการอบรมมากที่สุดคิดเปนคิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ  กลุมอายุ 11-15 ป และ 5-10 ป คิดเปน
รอยละ 50.0 และ 48.2  ตามลําดับ 
 จําแนกตามระดับการศึกษา ที่จบพบวา ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เคยไดรับ
การอบรมมากถึง 87.5  รองลงมาคือ ผูจบระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 63.4  สวนผู
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา / ปวช.  เคยไดรับการอบรมสัมมนา เพียงรอยละ 25 เทานั้น ดังตาราง         
ท่ี  20 
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ตารางที่ 19    จํานวน  และรอยละของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่รับรูวามลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่
 โครงการกระทบตอสุขภาพอนามัย 
 

ผลกระทบตอสขุภาพอนามัย 
มี ไมม ี ไมแนใจ 

 
ตัวแปร 

 
จํานวน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รวม 
เพศ 
  -ชาย 
  -หญิง 
อาย ุ
20-30  ป 
31-40  ป 
41-50  ป 
>50     ป 
ตําแหนง 
พนักงานฝายโรงโมหิน 
พนักงานฝายเหมือง 
พนักงานทั่วไป 
เสมียน,พนักงานขับรถ, 
อื่น ๆ 
ระยะเวลาการทํางาน 

นอยกวา 5 ป 
5-10  ป 
11-15 ป 

มากกวา 15 ป        
ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 

135 
 

83 
52 
 

48 
47 
29 
11 
 

27 
13 
64 
31 
 
 

69 
49 
8 
9 
 
7 
52 
68 
8 

63 
 

34 
29 
 

23 
19 
14 
7 
 

16 
7 

28 
12 
 
 

31 
22 
6 
5 
 

2 
27 
28 
6 

46.6 
 

40.9 
55.7 

 
47.9 
40.4 
48.2 
63.6 

 
59.2 
53.8 
43.7 
38.7 

 
 

44.9 
44.8 
75.0 
55.5 

 
28.5 
51.9 
41.1 
75.0 

31 
 

22 
9 
 

10 
12 
8 
1 
 

8 
6 
7 

10 
 
 

15 
12 
2 
1 
 

3 
9 

17 
2 

22.9 
 

26.5 
17.3 

 
20.8 
25.5 
27.5 
9.0 

 
29.6 
46.1 
10.9 
32.2 

 
 

21.7 
24.4 
25.0 
11.1 

 
42.8 
17.3 
25.0 
25.0 

41 
 

27 
14 
 

15 
16 
7 
3 
 

3 
0 

29 
9 
 
 

23 
15 
0 
3 
 

2 
16 
23 
0 

30.3 
 

32.5 
26.9 

 
31.2 
34.0 
24.1 
27.2 

 
11.1 

0 
45.3 
29.0 

 
 

33.3 
30.6 

0 
33.3 

 
28.5 
30.7 
33.8 

0 
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    ตารางที่ 20   จํานวนรอยละของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่เคยเขารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  
   เกี่ยวกับเร่ืองมลพิษส่ิงแวดลอม 

 

การอบรม ประชุม สัมมนา 
เคย ไมเคย 

 
ตัวแปร 

 
จํานวน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รวม 
เพศ 
  -ชาย 
  -หญิง 
อาย ุ
20-30  ป 
31-40  ป 
41-50  ป 
>50     ป 
ตําแหนง 
พนักงานฝายโรงโมหิน 
พนักงานฝายเหมือง  
พนักงานทั่วไป 
เสมียน,พนักงานขับรถ, อื่น ๆ 
ระยะเวลาการทํางาน 

นอยกวา 5 ป 
5-10  ป 
11-15 ป 

มากกวา 15 ป        
ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 

135 
 

83 
52 
 

48 
47 
29 
11 
 

27 
13 
64 
31 

 
69 
49 
8 
9 

 
7 

52 
68 
8 

57 
 

46 
11 
 

11 
22 
17 
7 
 

15 
8 

19 
15 
 

23 
21 
4 
9 

 
0 

33 
17 
7 

42.2 
 

55.4 
21.1 

 
22.9 
46.8 
58.6 
63.6 

 
55.5 
61.5 
29.6 
48.3 

 
33.3 
42.8 
50.0 

100.0 
 

0 
63.4 
25.0 
87.5 

78 
 

37 
41 
 

37 
25 
12 
4 
 

12 
5 
45 
16 
 

46 
28 
4 
0 

 
7 
19 
51 
1 

57.7 
 

44.5 
78.8 

 
77.0 
53.1 
41.3 
36.3 

 
44.4 
38.4 
70.3 
51.6 

 
66.6 
57.1 
50.0 

0 
 

100.0 
36.5 
75.0 
12.5 
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15. สภาพปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน 
 15.1  การรับทราบปญหามลพิษสิ่งแวดลอมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน 
 จากการศึกษาการรับรู ในการทราบปญหามลพิษสิ่งแวดลอมของเจาพนักงานเหมืองแร
หินปูน พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน สวนใหญรับทราบจากหนวยงาน ของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) คิดเปนรอยละ 61.5  รองลงมา คือ รับทราบจาก องกรคเอกชน / 
บริษัทท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอมคิดเปนรอยละ 32.6   รับทราบจากองคการบริหารสวนตําบล คิดเปน
รอยละ 54.1 รับทราบจาก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (สผ.) คิด
เปน    รอยละ 37.8  และ จากกรมควบคุมมลพิษ   คิดเปนรอยละ 45.9   ดังตารางที่  21 
 15.2   การรองเรียนเกี่ยวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
 เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน สวนใหญเคยรองเรียนกับผูนําทองถ่ิน เกี่ยวกับปญหามลพิษ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีโครงการ คิดเปนรอยละ 61.5   รองลงมารองเรียนกับนายอําเภอ คิดเปน
รอยละ 20   บริษัท ที่ปรึกษาสิ่งแวดลอม  รองเรียน  คิดเปนรอยละ 3.7  และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 7  
รอยละ 5.2    ที่ไมเคยรองเรียน รอยละ 8.9  ดังตารางที่   22 
 
ตารางที่  21  จํานวนและรอยละของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนท่ีรับทราบปญหามลพิษส่ิงแวดลอม 
 จําแนกตามแหลงแพรขาวสาร 
 

แหลงแพรขาวสาร จํานวน รอยละ 
-   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร (กพร.) 
-   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
-   สํานักงานสิง่แวดลอมภาค 7 
 -   กรมควบคมุมลพิษ 
-    องคการบริหารสวนตําบล 
-    องกรคเอกชน / บริษัททีป่รึกษาดานสิ่งแวดลอม 
-    อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 

   -   ไมม ี

83 
51 
47 
62 
73 
44 
2 
8 

61.5 
37.8 
34.8 
45.9 
54.1 
32.6 
1.5 
5.9 

หมายเหตุ :  รับทราบขาวสารจากแหลงไดมากกวา 1 แหง 
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ตารางที่  22  จํานวนและรอยละของเจาพนกังานเหมืองแรที่เคยขอความชวยเหลือเร่ืองปญหามลพิษ
 สิ่งแวดลอม จาํแนกตามบุคคลที่รองเรียน 
 

บุคคลท่ีรับรองเรียน จํานวน รอยละ 
  - ผูนําทองถิ่น 
  - นายอําเภอ 
  - สํานักงานสิง่แวดลอมภาค 7 
  - บริษัท ท่ีปรึกษาสิ่งแวดลอม 
   -ไมม ี

83 
28 
5 
7 

12 

61.5 
20.0 
3.7 
5.2 
8.9 

หมายเหตุ  : รองเรียน ไดมากกวา 1 คน หรือ 1 แหง 
 

15.3  แหลงที่ทําใหเกิดปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอปญหามลพิษทางน้ํา 
 ในพื้นที่รับผิดชอบของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่ทราบแหลงท่ีทําใหเกิดปญหามลพิษ
ทางน้ํา  พบวา ในพ้ืนที่โครงการเหมืองแรมีปญหามลพิษทางน้ํามากที่สุด คือ  ตะกอนกินจากการระเบิด
หินทําใหเกิดความขุนขนของแหลงน้ํา  คิดเปนรอยละ  41.5  รองลงมา คือ เศษดินเศษหินทําใหเกิด
ความตื้นเขินของแหลงน้ํา  คิดเปนรอยละ 28.9    และทําใหคุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงไปน้ํากระดางมาก
ขึ้น คิดเปนรอยละ 23.0  และตอบวา ไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 45.2  ตารางท่ี  23 
 
ตารางที่  23  จํานวน และรอยละของเจาพนักงาน เหมืองแรหินปูน ทีท่ราบปญหามลพิษทางน้ํา ใน  
 บริเวณพืน้ที่โครงการ จําแนกตามปญหา 
 

 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอมลพิษทางนํ้า จํานวน รอยละ 
- ตะกอนกินจากการระเบดิหินทําใหเกดิความขุนขนของแหลงน้ํา 
- เศษดนิเศษหนิทําใหเกิดความตื้นเขินของแหลงน้ํา 
- ทําใหคณุภาพน้ําเปลี่ยนแปลงไปน้ํากระดางมากขึ้น 
- เศษดนิเศษหนิทําใหเกิดการนอยลงของสัตวน้ํา และพืชน้ํา 
- อ่ืน ๆ 
-ไมมีปญหา 

56 
39 
31 
21 
11 
61 

41.5 
28.9 
23.0 
15.6 
8.1 

45.2 
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  15.4   การรับทราบแหลงที่ทําใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ 
 เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนรับทราบแหลงที่ทําใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศ ในพื้นที่
รับผิดชอบของเจาพนักงานเหมืองแรโครงการ สวนใหญ   คิดเปนรอยละ 68.9  เกิดจากการบรรทุก และ
ลําเลียงหินปูน การขนสงแร  รองลงมาโรงโมหินของโครงการ   คิดเปนรอยละ 55.6  การระเบิดหินและ
โมหิน   คิดเปนรอยละ 51.0  ไมมีการปดคลุมอาคารโรงโมหิน   คิดเปนรอยละ 33.3  และไมมีปญหา  
คิดเปนรอยละ 16.9    ดังตารางที่   24 
 
ตารางที่  24  จํานวนและรอยละของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนท่ีทราบปญหามลพิษทางอากาศ 
 จําแนกตามแหลงที่ทําใหเกิดปญหา 
 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอมลพษิทางอากาศ จํานวน รอยละ 
- โรงโมหินของโครงการ 
-  การบรรทุก และลําเลียงหนิปูน การขนสงแร 
-  การระเบดิหนิและโมหิน 
- ไมมีการปดคลุมอาคารโรงโม 
-  อื่น ๆ 
- ไมมีปญหา 

75 
93 
70 
45 
25 
21 

55.6 
68.9 
51.0 
33.3 
18.5 
16.9 

 
    15.5   การรับทราบแหลงท่ีทําใหเกิดปญหามลพิษทางเสียง และแรงสัน่สะเทือน 

 เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนรับทราบแหลงที่ทําใหเกิดปญหามลพิษทางเสียง และ
แรงสั่นสะเทือน ในพื้นท่ีรับผิดชอบของเจาพนักงานเหมืองแรโครงการ สวนใหญ  คิดเปนรอยละ 74.1  
เกิดจากการระเบิดหินใหเกิดเสียงดัง รองลงมาเกิดจากเสียงจากพาหนะ ของรถบรรทุก และเสียงจากโรง
โม และเครื่องจักรเกิดเสียงดัง มีคาเทากัน    คิดเปนรอยละ 49.6 สวนไมมีปญหาดานเสียงดังและ
แรงสั่นสะเทือน มีคา   คิดเปนรอยละ  14.1  ดังตารางที่  25 
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ตารางที่  25  จํานวนและรอยละของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนท่ีทราบปญหามลพิษทางเสียง และ
 แรงสั่นสะเทือน จําแนกตามแหลงที่ทําใหเกิดปญหา 
 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอมลพษิทางเสียง และแรงสั่นสะเทือน จํานวน รอยละ 
- การระเบดิหนิใหเกิดเสียงดัง 
- เสียงจากโรงโม และเครื่องจักรเกดิเสียงดงั 
- เสียงจากพาหนะ ของรถบรรทุก 

       - อ่ืน ๆ                                                                                
       -ไมมีปญหา 

100 
67 
67 
13 
19 

74.1 
49.6 
49.6 
9.6 
14.1 

 
   15.6.   การจัดอันดับกิจกรรมดําเนินการแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

  เจาพนักงาน เหมืองแรหินปูนใหความสําคัญเกี่ยวกับกิจกรรมใหความรู  สงเสริม/เรงรัดให
ผูเกี่ยวของปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด   คิดเปนรอยละ 69.6  สวนการรณรงค เผยแพร 
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานการณ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม และใหความรูความเขาใจถึงปญหา 
สาเหตุ ผลกระทบ การปองกัน การแกไขมลพิษสิ่งแวดลอม มีคาเทากัน คิดเปนรอยละ 68.9  ออก
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ   คิดเปนรอยละ 64.4 ในสวนของเฝาระวังมลพิษสิ่งแวดลอม    ใหเอกชนเขา
มามีสวนรวมในการแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอม และ ภาครัฐกําหนดนโยบายที่ชัดเจนมากกวานี้           
มีคาเทากับ คิดเปนรอยละ   41.5   คิดเปนรอยละ  35 6   และคิดเปน รอยละ  34.8  ตามลําดับ                           
ดังตารางที่  26 
 

ตารางที่  26  จํานวนรอยละการจัดอันดับกิจกรรมดําเนินการแกปญหามลพิษส่ิงแวดลอม 
 

กิจกรรม รอยละ 
 -  ออกกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 -  สงเสริม/เรงรัดใหผูเกีย่วของปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 - รณรงค เผยแพร ประชาสมัพันธเกี่ยวกับสถานการณ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
 - ใหความรูความเขาใจถึงปญหา สาเหตุ ผลกระทบ การปองกัน การแกไขส่ิงแวดลอม 
  -เฝาระวังมลพิษสิ่งแวดลอม 
  -ใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

        - ภาครัฐกําหนดนโยบายที่ชัดเจนมากกวาน้ี 

64.4 
69.6 
68.9 
68.9 
41.5 
35.6 
34.8 
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16. การมีสวนรวมแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 ไดทําการวิเคราะหการมีสวนรวมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนในการแกไขปญหา
มลพิษส่ิงแวดลอม คือ การมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ออกโดย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ  การเหมืองแรโดยวิเคราะหการมีสวนรวมในภาพรวม และการวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางตามตัวแปรคือ เพศ อายุ ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางานเกี่ยวกับเหมืองแร
หินปูน การศึกษาที่จบ และทดสอบดวยคาสถิติ  one way ANOVA  

 การมีสวนรวมแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน จําแนก
ตามแหลงกําเนิดกิจกรรมลดมลพิษดานตาง ๆ ไดแก โรงโมหินตองจัดทําเปนระบบปด พบวา เจา
พนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม เร่ือง การมีระบบอาคารปดคลุม 3 ดาน มากที่สุดคือ  คิด
เปน   รอยละ 97.0 รองลงมาคือ มีหลังคาสําหรับเครื่องบดชุดแรก  ( Primary Cruser ) รอยละ 95.6  มียุง
รับหินใหญ ( Hopper)  คิดเปน รอยละ 91.1 และมีการติดตั้งเครื่องฉีดสเปรยน้ําทั้งบริเวณปากยุงรับหิน
ใหญ และบริเวณจุดบริเวณกําเนิดฝุนทุกจุด  คิดเปน รอยละ 88.9  ตามลําดับ 
 มีเครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary crusher)  เครื่องบดชุดที่ 3  (Tertiary Crusher) ตะแกรงรอน
คัดเศษหิน ดิน ทราย และตะแกรงรอนคัดขนาดหินจะตองมีฝาครอบหรืออุปกรณปดคลุมปองกันฝุน 
พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม  คิดเปน รอยละ 78.5 
 มีการติดตั้งระบบสายพานลําเอียง ตองสรางอุปกรณปดคลุมโดยตลอด พรอมทั้งติดตั้ง
เครื่องฉีดสเปรยน้ําบริเวณจุดตาง ๆ พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม  คิดเปน
รอยละ 91.1 

 มีการติดตั้งเครื่องฉีดสเปรยน้ํา หรือเคร่ืองปองกันฝุนในการเทกองหินคัดขนาดแลวบริเวณ
ปลายสายพานลําเอียงที่เทกองหินคัดขนาดแลว พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติ
กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 93.3 

 มีการดําเนินการเปดหนาเหมืองใหดําเนินการเปนลักษณะขั้นบันไดท่ีมีความลาดชันหาม
เกิน 45 องศา กวางไมเกิน 10 เมตรยาวไมเกิน 10 เมตรมีความสูงไมเกิน 5  เมตร ปองกันอันตรายจาก
การทํางาน พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม  คิดเปน รอยละ 94.8 

 มีเสนทางขนสงลําเอียงหินภายในโรงโมบดหรือยอยหินทั้งหมดอยางนอยจะตองเปนถนน
ท่ีมีการลาดยางปดคลุม หรือเปนถนนคอนกรีต พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติ
กิจกรรม  พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม  คิดเปน รอยละ 91.9 
 พ้ืนที่เก็บกองหินตองเปนลานคอนกรีตหรือหินบดอัดแนน พบวา เจาพนักงานเหมืองแร
หินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม  คิดเปนรอยละ  80.0 
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 มีการติดตั้งระบบสเปรยน้ํา ปากโมแรก จุดถายโอน ตางๆ หรือใชการฉีดพรมน้ําบริเวณ
ลานเก็บกองหินที่คัดขนาดแลว พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม   คิดเปน            
รอยละ 96.3 
 มีลานกองหินและเสนทางลําเลียงขนสงหินอยางสม่ําเสมอ และตามเสนทางขนสงลําเลียง
หิน ลานเก็บพบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม  คิดเปน รอยละ 88.5 
 มีระบบลานลางลอรถยนตที่มีประสิทธิภาพ และทําการลางลอรถยนตบรรทุกหินกอนออก
นอกโรงโมบดหรือยอยหิน   พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม  คิดเปน รอยละ 
89.6 
 มีการสรางรางระบายน้ํา คูระบายน้ํา และมีท่ีดักตะกอนฝุนในพื้นที่ตางๆ ของโรงโมบด
หรือยอยหิน พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม คิดเปน รอยละ 78.5 
 มีการจัดทําแนวกําแพงทึบ หรือตาขายดักฝุน หรือแนวคันดิน และแนวตนไมทรงสูง
หนาแนนทึบปดกั้นทิศทางลมและเสียง พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม  คิด
เปนรอยละ 65.9 
 มีการเอาใจใสดูแลบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ เคร่ืองจักร ตลอดจนระบบปองกัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสามารถใชการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดอยูอยางสม่ําเสมอ พบวา เจา
พนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม  คิดเปนรอยละ 97.8 
 มีการสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลภายในและนอกโครงการ เชน หนากากกรองฝุน 
รองเทาหัวเหล็ก หมวกนิรภัย ปลั๊กอุดหู หรือเครื่องครอบหู และแวนนิรภัย พบวา เจาพนักงานเหมืองแร
หินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม  คิดเปนรอยละ 97.8 
 มีการปดคลุมผาใบปดคลุมมิดชิดรถบรรทุกที่ขนหินออกจากโรงโมบดหรือยอยหินตองอยู
ในสภาพที่ดีไมมีรอยร่ัวใหหินรวงหลนได พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม        
คดิเปนรอยละ 97.0 
 ควบคุมการใชวัตถุระเบิด ปอนดตอจังหวะถวง และระเบิดเพียง 1 ครั้งตอวันในเวลาที่ได
กําหนดไว พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน มีการปฏิบัติกิจกรรม   คิดเปนรอยละ 94.8 
 มีการปลูกตนไมพันธุพ้ืนเมือง ซ่ึงเปนไมยืนตนโตเร็ว หรือไมผลัดใบ โดยปลูกแบบสลับ
ฟนปลา จํานวน 4 แถว ระยะหาง 2x2 เมตร โดยใหขนานกับแนวถนนสาธารณะของแปลงคําขอ
ประทานบัตรและตามแนวถนนจากหนาเหมืองมายังโรงบดและยอยหิน พบวา เจาพนักงานเหมืองแร
หินปูน      มีการปฏิบัติ กิจกรรม  คิดเปนรอยละ   83.0     ดังตารางที่  27 
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ตารางที่   27       จํานวนและรอยละของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนท่ีเคยปฏิบัติ และไมเคยปฏิบัติ  ใน 
                 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม    
                            

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันสิ่งแวดลอม 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

 
ตัวแปร 

 
จํานวน 

(กลุมเปา 
หมาย) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. โรงโมหินตองจัดทําเปนระบบปด 
 1 1 มีระบบอาคารปดคลุม 3 ดาน  
 1.2มีหลังคาสําหรับเคร่ืองบดชุดแรก (Primary Cruser ) 

     1.3 มียุงรับหินใหญ ( Hopper)  
1.4มีการติดตั้งเครื่องฉีดสเปรยนํ้าทั้งบริเวณปากยุงรับหิน
ใหญ และบริเวณจุดบริเวณกําเนิดฝุนทุกจุด 

 
135 
135 

 
135 
135 

 
131 
129 

 
123 
120 

 
97.0 
95.6 

 
91.1 
88.9 

 
4 
6 
 

12 
15 

 
3.0 
4.4 

 
8.9 
11.1 

       (2)  มีเคร่ืองบดชุดท่ี 2 (Secondary crusher)  เคร่ืองบดชุด
ท่ี 3  (Tertiary Crusher) ตะแกรงรอนคัดเศษหิน ดิน ทราย และ
ตะแกรงรอนคัดขนาดหินจะตองมีฝาครอบหรืออุปกรณปด
คลุมปองกันฝุน  

135 
 

106 78.5 29 21.5 

       (3)  มีการติดต้ังระบบสายพานลําเอียง ตองสรางอุปกรณ
ปดคลุมโดยตลอด พรอมทั้งติดตั้งเคร่ืองฉีดสเปรยนํ้าจุดตาง ๆ  

135 
 

123 91.1 12 8.9 

       (4) มีการติดต้ังเปดเครื่องฉีดสเปรยนํ้า หรือเคร่ืองปองกัน
ฝุนในการเทกองหินคัดขนาดแลวบริเวณปลายสายพานลําเอียง
ท่ีเทกองหินคัดขนาดแลว  

135 
 

126 93.3 9 6.7 

        (5)    มีการดําเนินการเปดหนาเหมืองใหดําเนินการเปน
ลักษณะขั้นบันไดท่ีมีความลาดชันหามเกิน 45 องศา กวางไม
เกิน 10 เมตรยาวไมเกิน 10 เมตรมีความสูงไมเกิน 5  เมตร 
ปองกันอันตรายจากการทํางาน 

135 
 

128 94.8 7 5.2 

2.มีเสนทางขนสงลําเอียงหินในโรงโมบดทั้งหมดอยางนอย
จะตองเปนถนนที่มีการลาดยางปดคลุม หรือถนนคอนกรีต 

135 
 

124 91.9 11 8.1 
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ตารางที่  27 (ตอ) 
 

     

การปฏิบัติตามมาตรการปองกนัสิ่งแวดลอม 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

 
ตัวแปร 

 
จํานวน 

(กลุมเปา 
หมาย) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3. พื้นที่เก็บกองหินตองเปนลานคอนกรีตหรือหินบดอัดแนน 135 
 

108 80.0 27 20.0 

4. มีการติดต้ังระบบสเปรยนํ้า ปากโมแรก จุดถายโอน ตางๆ 
หรือใชการฉีดพรมนํ้าบริเวณลานเก็บกองหินที่คัดขนาดแลว  

135 
 

130 96.3 5 3.7 

5. มีลานกองหินและเสนทางลําเลียงขนสงหินอยางสม่ําเสมอ 
และตามเสนทางขนสงลําเลียงหิน ลานเก็บ 

135 
 

120 88.5 15 11.1 

6.มีระบบลานลางลอรถยนตท่ีมีประสิทธิภาพ และทําการลาง
ลอรถยนตบรรทุกหินกอนออกนอกโรงโมบดหรือยอยหิน          

135 
 

121 89.6 14 10.4 

7.มีการสรางรางระบายน้ํา คูระบายน้ํา และมีท่ีดักตะกอนฝุน
ในพ้ืนที่ตางๆ ของโรงโมบดหรือยอยหิน 

135 
 

106 78.5 29 21.5 

8.มีการจัดทําแนวกําแพงทึบ หรือตาขายดักฝุน หรือแนวคันดิน 
และแนวตนไมทรงสูงหนาแนนทึบปดกั้นทิศทางลมและเสียง 

135 
 

89 65.9 46 34.1 

9. มีการเอาใจใสดูแลบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ เคร่ืองจักร 
ตลอดจนระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสามารถใช
การไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดอยูอยางสม่ําเสมอ  

135 
 

132 97.8 3 2.2 

10. มีการสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลภายในและนอก
โครงการ เชน หนากากกรองฝุน รองเทาหัวเหล็ก หมวกนิรภัย 
ปลั๊กอุดหู หรือเครื่องครอบหู และแวนนิรภัย  

135 
 

132 97.8 3 2.2 

11. มีการปดคลุมผาใบปดคลุมมิดชิดรถบรรทุกที่ขนหินออก
จากโรงโมบดหรือยอยหินตองอยูในสภาพที่ดีไมมีรอยร่ัวให
หินรวงหลนได 

135 
 

131 97.0 4 3.0 
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ตารางที่  27 (ตอ) 
 

     
 

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันสิ่งแวดลอม 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

 
ตัวแปร 

 
จํานวน 

(กลุมเปา 
หมาย) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

12. ควบคุมการใชวัตถุระเบิด ปอนดตอจังหวะถวง และระเบิด
เพียง 1 คร้ังตอวันในเวลาที่ไดกําหนดไว 

135 
 

128 94.8 7 5.2 

13. มีการปลูกตนไมพันธุพื้นเมือง ซึ่งเปนไมยืนตนโตเร็ว 
หรือไมผลัดใบ โดยปลูกแบบสลับฟนปลา จํานวน 4 แถว 
ระยะหาง 2x2 เมตร โดยใหขนานกับแนวถนนสาธารณะของ
แปลงคําขอประทานบัตรและตามแนวถนนจากหนาเหมือง
มายังโรงบดและยอยหิน 

135 
 

112 83.0 23 17.0 

 
     16.1  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมแกปญหาสิ่งแวดลอมของเจาพนักงาน

เหมืองแรหินปูน จําแนกตามเพศ 
 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมในการแกปญหา

ส่ิงแวดลอมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนระหวางเพศชาย กับเพศหญิง พบวา เมื่อวิเคราะหการ
ทดสอบคาเฉล่ีย โดยสถิติทดสอบ  T-test  พบวาคา  t  เทากับ 0.305  และคา P-Value เทากับ  0.009  
แสดงวาเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่มีเพศ ตางกัน มีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แตกตางกัน  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังตารางที่  28 

 
ตารางที่   28  การทดสอบคา  t-test  มีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
 ของเจาพนักงานเหมืองแรหนิปูน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ N Mean Std. Deviation 
ชาย 83 0.9175 0.12456 
หญิง 52 0.8615 0.11141 
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      16.2   การเปรียบเทียบการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมแกปญหาสิ่งแวดลอมของเจาพนักงาน

เหมืองแรหินปูน จําแนกตามกลุมอายุ 
 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาสิ่งแวดลอมของ

เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนระหวางกลุมอายุ พบวา   และเมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวพบวา 
เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ดังตารางที่  29 

 
ตารางที่   29     วิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 
      สิ่งแวดลอมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน จําแนกตามกลุมอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน df ss ms F Sig 
ระหวางกลุม 3 0.96 0.032 2.185 0.093 
ภายในกลุม 131 1.910 0.015   

รวม 134 2.005    
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
       16.3  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมแกปญหาส่ิงแวดลอมของเจา
พนักงานเหมืองแรหินปูน จําแนกระหวางตําแหนงงาน 

  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาสิ่งแวดลอมของ
เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนระหวางตําแหนงงาน พบวา  เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวพบวา 
เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงวาตําแหนงงานที่
แตกตางกัน มีคาการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาสิ่งแวดลอมอาจมีคาใกลเคียงกันซึ่ง ไม
แตกตางกัน ดังตารางที่  30 
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  ตารางที่  30    วิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 
  สิ่งแวดลอมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน  จําแนกตามตําแหนงงาน 

 

แหลงความแปรปรวน df ss ms F Sig 
ระหวางกลุม 5 0.127 0.025 1.745 0.129 
ภายในกลุม 129 1.878 0.015   

รวม 134 2.005    
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หมายเหตุ  :  ไดแยกจํานวนกลุมเพิ่มจาก 4  กลุมเปน 6 กลุม 
 
                 16.4  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมแกปญหาสิ่งแวดลอมของเจาพนักงาน
เหมืองแรหินปูน จําแนกระหวางระยะเวลาการทํางาน 

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาสิ่งแวดลอมของ
เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนระหวางระยะเวลาการทํางานเกี่ยวกับเหมืองแรหินปูน ที่ปฏิบัตงิานเกีย่วกบั
เหมืองแรหินปูน และเมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวพบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานดานเหมืองแรตางกัน มีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่   31 
 
ตารางที่ 31 วิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
 สิ่งแวดลอมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน จําแนกตามระยะเวลาการทํางานดานเหมือง
 แรหินปูน 
 

แหลงความ
แปรปรวน 

df ss ms F Sig 

ระหวางกลุม 3 0.077 0.026 1.735 0.163 
ภายในกลุม 131 1.929 0.015   

รวม 134 2.005    
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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                 16.5  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมแกปญหาสิ่งแวดลอมของเจาพนักงาน
เหมืองแรหินปูน จําแนกระหวางระดับการศึกษา 

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาสิ่งแวดลอมของ
เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนระหวางระดับการศึกษา พบวา เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
พบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่จบการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังตารางที่  32 และเมื่อ
ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของ Scheffe  พบความแตกตางรายคู คือ  การมีสวนรวมมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบของเจาพนักงานเหมืองแรของเจาพนักงานที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแตกตางกัน  และการมีสวนรวมในมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบของเจาพนักงานเหมืองแรของเจาพนักงานที่จบการศึกษาระดับมัธยม/ปวช 
และพนักงานท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแตกตางกัน  เชนกัน ดังตารางที่  33  และเมื่อทดสอบความ
แตกตางดวยคาเฉลี่ย   การมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของเจา
พนักงานเหมืองแรหินปูน  จําแนกตามระดับการศึกษาที่จบพบวา  ผูที่จบการศึกษา  ระดับต่ํากวา
ประถมศึกษาประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา/ปวช.  มีคาเฉลี่ยมากกวา ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ขึ้นไป  อาจเนื่องจากในทางปฎิบัติผูท่ีจบ  การศึกษาระดับที่ตํากวาปริญญาตรี จะทํางานเกี่ยวของ
กับมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยตรง  มากกวาผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป  ดังตารางที่  34  

 
ตารางที่   32   วิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 
  ส่ิงแวดลอมของเจาพนกังานเหมืองแรหนิปูน  จําแนกตามระดับการศึกษาที่จบ 
 

แหลงความแปรปรวน df ss ms F Sig 
ระหวางกลุม 3 0.195 0.065 4.693 0.004 
ภายในกลุม 131 1.811 0.014   

รวม 134 2.005    
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่  33    การวิเคราะหเชิงซอนเมื่อทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของ Scheffe   
 
ระดับการศึกษา (i) ระดับการศึกษา (J) Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
1 ต่ํากวาประถมศึกษา 2 ประถมศึกษา .00604 .04733 .999 
  3 มัธยมศึกษา/ปวช. .02584 .04667 .959 
  4 ปริญญาตรี ขึ้นไป .17143 .06085 .052 
2 ประถมศึกษา 1 ต่ํากวาประถมศึกษา -.00604 .04733 .999 
  3 มัธยมศึกษา/ปวช. .01980 .02166 .841 
  4 ปริญญาตรี ขึ้นไป .16538(*) .04465 .004 
3 มัธยมศึกษา/ปวช. 1 ต่ํากวาประถมศึกษา -.02584 .04667 .959 
  2 ประถมศึกษา -.01980 .02166 .841 
  4 ปริญญาตรี ขึ้นไป .14559(*) .04394 .014 
4 ปริญญาตรี ขึ้นไป 1 ต่ํากวาประถมศึกษา -.17143 .06085 .052 
  2 ประถมศึกษา -.16538(*) .04465 .004 
  3 มัธยมศึกษา/ปวช. -.14559(*) .04394 .014 
หมายเหตุ  :  *  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่   34   การวิเคราะหคาเฉลี่ย การมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
 ของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน  จําแนกตามระดับการศึกษาที่จบ 
 

 
ระดับการศึกษา Mean (คาเฉลีย่) 

(Std. Deviation) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1 ต่ํากวาประถมศึกษา 18.44 3.62 

2 ประถมศึกษา 18.28 5.15 

3 มัธยมศึกษา/ปวช. 17.94 5.19 

4 ปริญญาตรี ขึ้นไป 15.05 6.30 
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บทท่ี 5 
อภิปราย และสรุปผล 

 
1. อภิปราย นโยบายและ การจัดการทรัพยากรแรหินปูน 

   แนวทางการจดัการทรัพยากรแร เพื่อใหสามารถนําแร ขึ้นมาใชใหไดประโยชนคุมคา
ทางเศรษฐกิจ  และไมกอใหเกิดปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม ควรใหความสําคัญกับประเด็น
ตอไปนี้คือ การเตรียมความพรอมของขอมูลทรัพยากรแร อยางเปนระบบเพื่อประโยชนตอการ
วางแผน และกําหนดนโยบาย การใหความชวยเหลือผูประกอบการ ในดานเทคโนโลยี การผลิต 
และการปองกนัผลกระทบ ส่ิงแวดลอม และการใหความรูและทําความเขาใจกับประชาชน ที่อาจ
ไดรับผลกระทบจากการพฒันาทรัพยากรแร ถึงผลดีผลเสียจากการใชประโยชนจากทรัพยากรแร 
อยางชัดเจน พรอมทั้งสรางความตระหนกัในหนาที่รับ ผิดชอบของชุมชน ในการเขามามีสวนรวม
ตั้งแตขั้นตอนการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม กอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร จนถงึ
การเฝาระวังผลกระทบตอสภาพแวดลอมจากการทําเหมืองแรที่ไดรับการอนุญาตประกอบดวย
ขั้นตอนดังกลาว 
 1.1   กําหนดนโยบายและจําแนกเขตการใชประโยชนพื้นที่เพื่อการพัฒนา ศักยภาพ
แหลงแรใหมคีวามชัดเจน 
 1.2    การกําหนดกฎระเบยีบใหเรงรัดนโยบายทางดานภาษีที่ผูสรางผลกระทบ เปนผู
จายมีผลชัดเจนในทางปฏิบตัิ 
 1.3  ควบคุมดูแลกระบวนการพัฒนาในบางขั้นตอนในทางปฏิบัติอยางทั่วถึง เชน การ
ขนสง การปลอยน้ําทิ้งจากการทําเหมืองและมูลดินทราย ปรับปรุง คาธรรมเนียมและคาปรับเพื่อ
สรางแรงจูงใจที่พอเพียงในการชวยดแูลและรักษาสิ่งแวดลอม  
 1.4 ควรใหความชวยเหลือทางดานวิชาการและเทคโนโลยีแกผูประกอบการ อยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน ตอผูประกอบการ และเจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติงาน 
 1.5 เผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจกับชุมชนในการ ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรแร การมีสวนรวมในการพัฒนาและดแูลคุณภาพ ส่ิงแวดลอมของชุมชนที่อาจจะไดรับ
ผลกระทบจากการพัฒนาทรพัยากรแร                                                                                    
 1.6 การสํารวจและพัฒนาแหลงแรอยางตอเนื่อง ดวยการใชเทคโนโลยีและวิธีการทํา
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เหมืองที่ทันสมัยถูกหลักวิชาการเสริมสรางความมั่นใจในการลงทุน                                               
 1.7    การใชประโยชนจากแรอยางคุมคา ดวยการเพิ่มมูลคาแร และลดการสูญเปลา 

2.  การศึกษาการมีสวนรวมของเจาพนักงานเหมืองแร 

 การศึกษาการมีสวนรวมของเจาพนักงานเหมืองแรในมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของกลุมเหมืองหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี  โดยศึกษาวา เพศ อายุ ตําแหนง 
ระยะเวลาในการทํางานเกี่ยวกับโครงการแรหินอุตสาหกรรม และระดับการศึกษาของเจาพนักงาน
เหมืองแร  มีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการแกปญหามลพิษส่ิงแวดลอมหรือไม ซ่ึงได
จําแนกเปนมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ํา และการศึกษาการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม  สถานการณส่ิงแวดลอมตลอดจนปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ และการ
ไดรับการแกไขวาเปนอยางไร นอกจากนั้นยังไดศึกษาถึงปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของเจา
พนักงานเหมืองแรในมาตรการปองกันแบะแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดวย 

 ผลการศึกษา ทุกตัวแปร ของเจาพนักงานเหมืองแรที่มีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ในการแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอม  ทําใหการมีสวนรวมแตกตางกันหรือไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ สรุปดังนี้ 

 2.1  วิเคราะห ดานเพศ  จากผลการวิจัยพบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน เพศชาย มีสวน
รวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมมากกวา เพศหญิง โดยเพศชายมีคะแนน
เฉล่ียการมีสวนรวมในผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตางๆ คิดเปนรอยละ 18.37  สวนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ  17.22   เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมแกปญหาสิ่งแวดลอม
ของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนระหวางเพศชาย กับเพศหญิง พบวา เมื่อวิเคราะหการทดสอบ
คาเฉลี่ย โดยสถิติทดสอบ  T-test  พบวาคา  t  เทากับ 0.305  และคา Sig  เทากับ  0.009  แสดงวาเจา
พนักงานเหมืองแรหินปูนที่มีเพศ ตางกัน มีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ที่แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

   2.2   วิเคราะหดาน อายุ  จากผลการวิจัยพบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน กลุมที่มีอายุ 
ระหวางมากกวา 50 ป มีสวนรวมในผลกระทบตางๆดานสิ่งแวดลอมคิดเปนรอยละ 12.09 รองลงมา
ไดแก กลุมอายุ ระหวาง 41-50 ป   20-30 ป และ31-40 ป  คิดเปนรอยละ 4.55 , 3.40 และ 3.24    
ตามลําดับ  เมื่อเปรียบเทียบ พบวา เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวพบวา เจาพนักงานเหมือง
แรหินปูนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม แตกตาง
กัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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     2.3   วิเคราะหดานตําแหนงงาน       จากผลการวิจัยพบวาเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่
ปฏิบัติงานตําแหนงอื่น ๆ/เสมียน /ขับรถ มีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมมากที่สุด โดยมีคะแนนการมีสวนรวมในมาตรการ คิดเปนรอยละ 55.37  รองลงมา คือ 
เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่ปฏิบัติงานตําแหนงพนักงานฝายโรงโมหิน  และพนักงานฝายเหมือง 
และพนักงานทั่วไป คิดเปนรอยละ 18.73   ,17.86 , 17.34  ตามลําดับ  และเมื่อวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวพบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่มีตําแหนงงานตางกัน มีสวนรวมใน
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

  2.4   วิเคราะหระยะเวลาการทํางาน  จากผลการวิจัยพบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานดานเหมืองแรหินปูนนอยกวา 5 ป  สวนรวมในมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมมากที่สุด โดยคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมในมาตรการ เทากับ  72.35  
รองลงมาคือเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานดานเหมืองแรหินปูนมากกวา 
15 ป, 11-15 ป และ 5-10  ป ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมคิดเปนรอยละ 56.68, 19.0 และ 10.65 
ตามลําดับ   เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาสิ่งแวดลอม
ของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนระหวางระยะเวลาการทํางานเกี่ยวกับเหมืองแรหินปูน และเมื่อ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวพบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ดานเหมืองแรตางกัน มีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม แตกตางกัน 
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.5   วิเคราะหหลักสูตรท่ีจบการศึกษา จากผลการวิจัย พบวาเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน 
ที่จบการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษา มีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
มากที่สุด  รองลงมา จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.   และปริญญาตรี ขึ้น
ไป มีคาเทากับ 18.44, 18.28, 17.94 และ 15.05 ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวา ระดับการใหความสําคัญ
ดานมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มีคาใกลเคียงกัน    เมื่อ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวพบวา เจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่จบการศึกษาตางกัน มีสวน
รวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

 และเมื่อทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีของ Scheffe  พบความแตกตางรายคู คือ  การมี
สวนรวมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบของเจาพนักงานเหมืองแรของเจาพนักงานที่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา   และพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแตกตางกัน และการมี
สวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบของเจาพนักงานเหมืองแรของเจาพนักงานที่จบ
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การศึกษาระดับมัธยม/ปวช   และพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแตกตางกัน เชนกัน   ซ่ึง
จะเห็นไดวาระดับการศึกษา   จะมีผลกับการมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในทางปฎิบัตินั่นเอง   ซ่ึงผูที่จบการศึกษาในระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรีทั้งหมด  จะมี
ความรูความเขาใจ  ในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  และที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมไดดีกวา  ผูที่จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป   อาจเนื่องจากบุคคลดังกลาว สวนใหญจะ
เล็งเห็น  ใหความสําคัญในเรื่องส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี   ซ่ึงในทางปฎิบัติผูที่จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จะใหความสนใจในสิ่งแวดลอมนอย  และมีความเกี่ยวของสัมผัส กับส่ิงแวดลอม
โดยออมเทานั้น   จึงสงผลใหการมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบของเจา
พนั ก ง า น เ ห มื อ ง แ ร หิ น ปู น น อ ย ก ว า    ผู ที่ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ต่ํ า ก ว า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี                           
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายกับ การมีสวนรวมของเจาพนักงานเหมือง
แร หินปูนที่จําแนกปจจัย    เพศ   อายุ   ตําแหนง      ระยะเวลาการทํางาน  หลักสูตรที่จบการศึกษา  
กับการมีสวนรวมในมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม พบวานโยบายของภาครัฐมีความ
ครอบคลุมในดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนมีเพียงบางกรณีที่ยังไมชัดเจน คือ ดานการมีสวนรวม
ชุมชน เชน การใหความชวยเหลือทางดานวิชาการและเทคโนโลยีแกผูประกอบการ อยางตอเนื่อง 
รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน ตอผูประกอบการ และเจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของเจาพนักงานเหมืองแรนั้น จําแนกปจจัย   อายุ  ระยะเวลาการ ไม
มีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมดานมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3. ปญหาและอุปสรรค ในการเขามีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ของเจาพนักงานเหมืองแร 

         3.1. ปญหาอุปสรรคในการเขามีสวนรวม ปญหาส่ิงแวดลอม เชน ปจจัยภายนอก 
รวมทั้งสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม  

                3.1.1  การรวมวางแผน เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน ไมทราบ แผนกฎหมาย  
นโยบายแผน และแผนงานไม ซ่ึงไมครอบคลุม ไมมีประสิทธิภาพ  อาจตองใหความเขาใจเกี่ยวกับ
แผนงานดานกฎหมาย 

                3.1.2   การรวมประชาสัมพันธ  เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน บางสวนตอบวา 
ขาดการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานการณ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม  

                3.1.3  เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน บางสวนตอบวา ภาครัฐไมใหความสําคัญ 
ดานสิ่งแวดลอมมากนัก ซ่ึงเกิดปญหาบอยครั้ง แลวคอยแกปญหา ตามมา 
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                 3.1.4  บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน บางสวน
ตอบวา บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ขาดประสิทธิภาพซึ่งไมใหความรู ความเขาใจในเรื่องนั้นๆ 
เทาที่ควรซึ่งหนวยงานดังกลาว ขาดประสบการณ ในการทํางาน 

 3.2   การไดรับปญหาอุปสรรคในการเขามีสวนรวม ปญหาสิ่งแวดลอม ปจจัยภายใน 
ของโครงการ  รวมทั้งสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม  

              3.2.1  เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน  บางสวนตอบวา ขาดงบประมาณของ
โครงการในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมซ่ึงในบางครั้งพนักงานเหมืองแรไดมีการแสดงความคิดเห็น
ใหมีการกอสรางดัดแปลง ดานตาง ๆ แตขาดงบประมาณในการกอสราง คือ เจาจองโครงการไม
สนับสนุนเทาที่ควร 

      3.2.2  เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน บางสวนตอบวา  เจาของโครงการไมให
ความสําคัญ  ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมซึ่งในบางโครงการ เจาพนักงานตอบวา เจาของโครงการอยู
นอกพื้นที่ ไมใหการดูแลเอาใจใสมากเทาที่ควร 

            3.2.3   เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน บางสวนตอบวา ตัวบุคคลขาดความรู  ความ
เขาใจถึงปญหา สาเหตุ ผลกระทบ การปองกัน การแกไขมลพิษส่ิงแวดลอม ซ่ึงบางบุคคลตอบวา 
อยากใหการชวยเฝาระวัง สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม .ใหความสําคัญ แตไมมีความที่จะชวยลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น   
 
4.  ขอเสนอแนะ จากผลการวิจัย 

 ในการศึกษาการมีสวนรวมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนในการมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของกลุมเหมืองสระบุรี โดยมีเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบลหนาพระลานเปนกลุมเปาหมาย จํานวน 135  คน จากผลการวิจัยพบวา 

 4.1  ปจจัยดานบุคคลของเจาพนักงานเหมืองแร ไดแก เพศ  ตําแหนงงาน ระดับ
การศึกษาที่จบ มีผลตอการมีสวนรวมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน ในมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 ขอเสนอแนะ  สํานักงานนโยบาย แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ควรมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุน ใหเจาพนักงาน
เหมืองแรหินปูนเขามีสวนราวในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในสวนของ
พื้นที่ของโครงการ 

 4.2   ปญหา อุปสรรคในการเขาไปมีสวนรวมในมาตรการองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม คือขาดขอมูลในสถานการณมลพิษสิ่งแวดลอมที่แทจริง ขาดสื่อในการประชาสัมพันธ 
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 ขอเสนอแนะ ควรจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม เพื่อรวบรวมวิเคราะห สรุป
สถานการณมลพิษสิ่งแวดลอม และประชามสัมพันธใหเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน ทุกระดับ
ทราบ พรอมกระตุนในการดําเนินการปองกัน ควบคุมและแกไขปญหานั้น ๆ 

 
5.  ขอแนะนําสําหรับการทําวิจัยตอไป 

 5.1 ในการทําวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาการมีสวนรวมของเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนใน
มาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเทานั้น ควรจะไดมีการวิจัยถึงการมีสวนรวมของ
ประชากรกลุมอื่น เชน  นักวิชาการสิ่งแวดลอม  เจาพนักงานสาธารณสุข  ผูประกอบการ เปนตน 
ในเรื่องการมีสวนรวมแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ดวยเพราะ เปนกลุมประชากร ที่เปนผูที่มี
สวนเกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมโดยตรง 

 5.2   จากการศึกษาพบวาเจาพนักงานเหมืองแรหินปูน รอยละ 57.7 ไมเคยอบรม 
ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับเรื่องมลพิษสิ่งแวดลอม สมควรมีการสรางหลักสูตร อบรมเจาพนักงาน
เหมืองแรหินปูน และอาจมีการทําการศึกษาวิจัยหลักสูตรที่สรางขึ้น เพื่อดูความเหมาะสม กับเจา
พนักงานเหมืองแรหินปูน เพราะเจาพนักงานเหมืองแรหินปูนตองทํางานที่เกี่ยวของกับมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในเขตควบคมุมลพิษ ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 5 ป    

 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

 
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

2548 2549 2550 2551 2552 

 
หนวยงานหลัก 

 
หนวยงานสนับสนุน 

 
หมายเหตุ 

1. มาตรการปองกัน 
1.1หามตั้งโรงโมและบดยอยหินรายใหมในเขตควบคุม
มลพิษ 

        1.2 การตออายุใบอนุญาตโรงโมและยอยหินและการ
ตออายุประทานบัตรเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการ
กอสรางในเขตควบคุมมลพิษตองจัดทํารายงานการตรวจ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ เกิดจากการประกอบ
กิจการ 
        1.3 พื้นที่ทําเหมืองทําเหมืองที่ไดรับประทานบัตรใหม
ตองหางจากชุมชน โรงเรียน หรือสถานศึกษา วัดหรือ 
ศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐเปนระยะทางอยางนอย 1 กิโลเมตร 
        1 .4กํ าหนดเงื่ อนไขใหการ เปดหน า เหมืองที่ ได
รับประทานบัตรแลวทุกแหงตองเวนพื้นที่ขอบประทาน
บัตรโดยเฉพาะด านที่ ติดกับถนน  ชุมชน  และแหลง
ทองเที่ยวใหเพียงพอที่จะสามารถบดบังพื้นที่ทําเหมือง และ
ตองรักษาสภาพปาไม ใหคงสภาพเดิมรวมทั้งปลูกเสริมใน 

     -ก ร ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
พื้นฐานและการเหมืองแร 
 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
 
 
 
 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
 
 
 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
 

- สํานักงานนโยบาย และ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
- สํานักงานนโยบาย และ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
-เ ป น ม า ต ร ก า ร ที่
ดํ า เ นิ น ก า ร ก อ น มี
ประกาศกระทรวงทส . 
เรื่ องกํ าหนดประเภท 
และขนาดของโครงการ
ที่ ต อ ง จั ดทํ า ร า ย ง าน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
เ บื้ อ ง ต น  ( เ ฉ พ า ะ
มาตรการ 1.2) 
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ระยะเวลาดําเนนิการ 
 

มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
2548 2549 2550 2551 2552 

 
หนวยงานหลัก 

 
หนวยงานสนับสนุน 

 
หมายเหตุ 

พื้นที่การทําเหมือง 
1.5 กําหนดใหกิจกรรมเหมืองแรเปนแหลงกําหนดมลพิษ 
ตามมาตรา 69 และกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดตามมาตรา 55 แหงราชบัญญัติสงเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 
1.6ปลูกไมริมเสนทางจราจรของทางหลวงแผนดินหมายเลข 
1 (ถนนพหลโยธิน) สาย 21 (สายพุแค-เพชรบูรณ)โดย
ดําเนินการใหเกิดความสวยงาม และเลือกพันธุไมที่มีใบดก
หนา เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละอองตลอดเสนทางใน
เขตควบคุมมลพิษ 
2)มาตรการฟนฟู 
2.1 โรงโมและบดยอยหิน 
1) โรงโมและบดยอยหินในเขตควบคุมมลพิษ ที่ไดรับ
อนุญาตประกอบกิจการตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ความปลอดภัยตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร เรื่อง “ การประกอบกิจการโรงโมหิน”
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2548  และตามคูมือการปฏิบัติในการ 

      
-กรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 
 
- เทศบาลตําบลหนาพระ
ลาน 
- องค ก ารบริห ารส วน
ตําบลหนาพระลาน 
 
 
 
 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
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ระยะเวลาดําเนนิการ 
 

มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
2548 2549 2550 2551 2552 

 
หนวยงานหลัก 

 
หนวยงานสนับสนุน 

 
หมายเหตุ 

ประกอบการโมบด และยอยหินพื้นที่การทําเหมือง 
ประกอบการโมบด และยอยหินในแผนปฏิบัติการเพื่อลด
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษตําบล หนาพระลาน 
ทุก 6 เดือน และรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2) โรงโมบด และยอยหินในเขตควบคุมมลพิษตองตรวจวัด
มลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศจาก
แหลงกําเนิดตามมาตรการควบคุมการปลอยฝุนละอองจาก
โรงโมหิน หรือยอยหิน ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ลงวันที่ 20 ธันวาคม2539 ทุก 3 เดือนและ
รายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.2 หนาเหมืองเกาที่ไมมีประทานบัตร 
 1) จัดใหมีฐานขอมูลภาพถายทางอากาศตรวจสอบบริเวณ
รองรอยที่มีการทําเหมืองหินในบริเวณที่ไมมีประทานบัตร 
รวมทั้งหนาผาที่ถูกทําลายทําการฟนฟู และหลังทําการฟนฟู 
2) ปรับสภาพบริเวณที่เปนหนาผาสูงชัน ไดแก บริเวณที่ติด
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) หมายเลข 
21 (สายพุแค-เพชรบูรณ) และหมายเลข 3034 (สายพุแค- 
ทาเรือ)ใหมีเสถียรภาพและสามารถหยุดการพงทลายของดิน  

      
 
 
 
 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
 
 
 
 
 
 
-กรมปาไม/ปาไมจังหวัด
สระบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สํานักบริหารจัดการใน
พื้นที่ปาไมอนุรักษ 1 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
-เทศบาลตําบลหนาพระ
ลาน 
-อ งค ก า รบ ริ ห า ร ส ว น
ตําบลหนาพระลาน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

137
 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
 

มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
2548 2549 2550 2551 2552 

 
หนวยงานหลัก 

 
หนวยงานสนับสนุน 

 
หมายเหตุ 

และฟนฟูสภาพหนาเหมืองใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 
และปรับปรุงภูมิทัศนบริ เวณที่ราบสองขางทางหลวง
แผนดิน 
3) ฟนฟูหนาเหมืองเกาที่กลายเปนที่ราบแลวโดยการปรับ
สภาพใหมใหกลมกลืนกับธรรมชาติ 
 
 

       
 
 
 
-สํานักบริหารจัดการใน
พื้นที่ปาไมอนุรักษ 1 
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร 
-เทศบาลตําบลหนาพระ
ลาน 
-อ งค ก า รบ ริ ห า ร ส ว น
ตําบลหนาพระลาน 
-นิคมสร า งตนเองพระ
พุทธบาท 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ภาคผนวก ข 
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ผลการตรวจสอบขอมูลปญหาการรองเรียนและการดําเนินการแกไขปญหาที่ผานมา ชวงป 2547-2549 
 

ลําดับ วันที่ เรื่องรองเรียน ผูรองเรียน หนวยงานที่รับเรือ่งรองเรียน การแกไขปญหารองเรียน 
1 19 มกราคม 2547 ประชาชนไดรับความเดือดรอนจาก

ฝุนละอองของโรงโมหินไกรสิน 
และโรงโมหินสระบุรีหินสวย 

ประชาชนที่อยูใกลเคียงที่ไดรับ
ความเดือดรอน 

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสระบุรี 
แ จ ง ต อ ที่ สํ า นั ก ง า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี ได
เขาตรวจสอบพื้นที่แลวใหคําแนะนําเบื้องตนแกโครงการ ในเรื่อง
การเปดระบบสเปรยน้ํา การเพิ่มถังสํารองน้ํา การปรับปรุงถนน
ภายในโรงโม การกําจัดฝุนที่ตกคางอยูบนพื้นถนน การปลูก
ตนไมโดยรอบโรงโมและการใชผาใบปดคลุมรถบรรทุก และแจง
ใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีและองคการบริหารสวน
ตําบลหนาพระลานติดตามตรวจสอบการดํา เนินการตาม
คําแนะนําตอไป 

2 10 กุมภาพนัธ 2547 ประชาชนไดรับอันตรายจากการ
ระเบิดหินบริเวณเขาใหญ 

ประชาชนในชุมชนบานหัวเขา
ใหญ 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระ
ลาน 

นายกเทศมนตรี ตําบลหนาพระลานไดทํ าหนังสือแจงให
ผูประกอบการแกไขตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 
5 เหตุรําคาญ มาตรา 25, 26, 27 

3 25 กุมภาพนัธ 2547 ความสั่นสะเทือนจากการเจาะ
ระเบิดหินที่เขาใหญบริเวณศาลเจา 

นายสําเนียง  ลี้ภัยเจริญ สมาชิก
สภาเทศบาล 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระ
ลาน 

ปลัดเทศบาลไดเชิญผูประกอบการมาทําความเขาใจเรื่องกฎหมาย 
และขอความรวมมือใหเพิ่มความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

4 21 เมษายน 2547 ประชาชนไดรับความเดือดรอน
จากโรงโมหินของโรงปูนซีเมนต 
(บริษัท  ซี เม็กซ  (ประเทศไทย ) 
จํากัด) หมู 5 ตําบลหนาพระลาน 
อําเภอเฉลิม    พระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี 

ประชาชนที่ อ ยู ใกล เคี ย งที่
ไดรับความเดือดรอน 

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสระบุรี 
แ จ ง ต อ ที่ สํ า นั ก ง า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี ได
เขาตรวจสอบพื้นที่แลวใหคําแนะนําเบื้องตนแกโครงการ คือ ให
ทางโครงการเรงรัดดําเนินการตามขอแนะนําของสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ไดแก 1) 
ซอมเครื่องแยกฝุนละอองดวยไฟฟาสถิติ (E.P) สายการผลิตที่2  
2) จัดการฝุนละอองที่โรงเก็บปูนเม็ด 3) จัดการฝุนละออง 
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ผลการตรวจสอบขอมูลปญหาการรองเรียนและการดําเนินการแกไขปญหาที่ผานมา ชวงป 2547-2549 

 
ลําดับ วันที่ เรื่องรองเรียน ผูรองเรียน หนวยงานที่รับเรือ่ง

รองเรียน 
การแกไขปญหารองเรียน 

     ที่สายพานสงวัตถุดิบ 4) ทําความเขาใจ และสรางสัมพันธอันดีกับ
ประชาชนใกลเคียง 5) จัดเก็บหินปูนที่กองอยูใหเปนระเบียบ 
2. และทางโครงการตองเรงรัดปรับปรุงถนนและลาดซีเมนตภายใน
โรงงาน 
3. ใหมีการสเปรยน้ําที่ถนนและภายในโรงงาน 
4. ใหปลูกตนไมโดยรอบโรงงาน และใหศูนยฯ แจงองคการบริหาร
สวนตําบลหนาพระลาน และอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีติดตาม
ตรวจสอบการปรับปรุงแกไขโรงปูนซีเมนตดังกลาว 

5 21 เมษายน 2547 สอบถามความคืบหนาการแกไข
ปญหาระเบิดหินเขาขาว 

ประชาชนไมประสงคออก
นาม 

ฝ า ย ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  สํ า นั ก ง า
เทศบาลตําบลหนาพระลาน 

ฝายสาธารณสุขไดเรียกผูประกอบการที่เกี่ยวของใหมาประชุมโดยขอ
ความรวมมือแกไขและบรรเทาผลกระทบไปแลวแตไมเปนผลจึงราง
คําสั่งใหระงับการดําเนินการที่เปนเหตุเดือดรอนรําคาญฯ โดยผูออก
คําสั่งจะเปนพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งตาม พรบ. แร 

6 29 เมษายน 2547 กลิ่นเหม็นรบกวนจากบริษัท ศิลา
ทิพยสระบุรี จํากัด 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลานไดแจงใหผูประกอบการ
ปรับปรุงแกไข และระงับเหตุรําคาญโดยการผลิตใหมีระบบควบคุม 
และกําจัดกลิ่น ตามมาตรา 28 แหง พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

7 24 กนัยายน 2547 ฝุนละอองจากโรงโมหิน จงชนะ 
เลขที่ 335 ม . 7 ถ. หนาพระลาน-
บานครัว ต. หนาพระลาน อ. เฉลิม
พระเกียรติ จ. สระบุรี 

ประชาชนที่ อ ยู ใกล เคี ย งที่
ไดรับความเดือดรอน 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลานไดแจงใหอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร และ ผกก. สภต. หนาพระลาน ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ และใหแจงผลการดําเนินการดังกลาวมายังเทศบาลเพื่อ
ทางเทศบาลจะไดแจงไปยังประชาชนผูเดือดรอนตอไป 
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ผลการตรวจสอบขอมูลปญหาการรองเรียนและการดําเนินการแกไขปญหาที่ผานมา ชวงป 2547-2549 

 
ลําดับ วันที่ เรื่องรองเรียน ผูรองเรียน หนวยงานที่รับเรือ่ง

รองเรียน 
การแกไขปญหารองเรียน 

8 22 ธันวาคม 2548 ฝุนละอองและความสั่นสะเทือน
รบกวนจากโรงโมหินเมฆรารัตน 
และบริษัท สระบุรีศิลากิจ จํากัด 

ประชาชนในชุมชนบานเขา
ขาวเหนือ 

สํ านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีไดสงเจาหนาที่ตรวจสอบโรงโม
หินและเหมืองหินดังกลาว พบวา การทําเหมืองของบริษัทดังกลาวอยู
ในชวงการพัฒนาหนาเหมืองหัวตะปูใหเปนหนาเหมืองขั้นบันได
หลังจากปรับหนาเหมืองดังกลาวแลว การตกหลนของหินก็จะหมดไป
และจากการสอบถามประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนเขาขาวเหนือให
ความเห็นวาผลกระทบจากการทําเหมืองที่มีตอชุมชนนอย 

9 20 มกราคม 2549 การปลอยฝุนของโรงโม ศิลารักษ 
และหินเกล็ดไทย และการโกยหิน
และระเบิดหินชวงกลางคืนของหนา
ผา บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล 

กรรมการชุมชนรวมใจพัฒนา
หมู 7 ต. หนาพระลาน อ. เฉลมิ
พระเกียรติ จ. สระบุรี 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลานไดแจงกรมควบคุมมลพิษให
ดําเนินการตรวจสอบ 

10 24 มกราคม 2549 โกยหินเสียงดัง และมีฝุนของโรงโม
หินเมฆรารัตน โรงโมหินพระบาท 

นายนคร  เกียวประเสริฐ  487 
ม. 1 ต. หนาพระลาน อ. เฉลิม
พระเกียรติ จ. สระบุรี 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลานไดแจงกรมควบคุมมลพิษให
ดําเนินการตรวจสอบ 

11 1 กุมภาพันธ 2549 ฝุนจากการทําเหมืองหินและโรงโม
หินในเขตหมู 3 ต. หนาพระลาน ฟุง
กระจายสรางความเดือดรอนใหกับ
ราษฎรเปนอยางมาก 

ราษฎรในหมูที่ 3 ต. หนาพระ
ลาน  อ .  เฉลิมพระเกียรติ  จ . 
สระบุรี 

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี 

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติไดแจงใหสํานักงาน       อุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี สงเจาหนาที่ไปตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย และหากพบผูประกอบการรายใดไมถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายที่กําหนดขอใหอุตสาหกรรมจังหวัดดําเนินการตามอํานาจดวย 

12 10 พฤษภาคม 2549 โรงโมหินหรือยอยหินของหาง
หุ นส วนจํ ากั ด  โรงงานพรทิพย
อุตสาหกรรมแตงแร และบริษัท ศิลา
ธงชัย จํากัด ถนนพหลโยธิน ตําบล

ประชาชนที่ อ ยู ใกล เคี ย งที่
ไดรับความเดือดรอน 

กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษไดตรวจสอบขอเท็จจริงพบวามีฝุนละอองสะสม
ภายในพื้นที่โรงงานทั้งสอง และฝุนละอองสะสมบริเวณทางวิ่งหนา
อาคารโรงงาน เนื่องจากถนนชํารุดและบอลางลออาจมีประสิทธิภาพ
ไมเพียงพอ ตอจากนั้นไดแจงผลไปยังผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่ง
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ผลการตรวจสอบขอมูลปญหาการรองเรียนและการดําเนินการแกไขปญหาที่ผานมา ชวงป 2547-2549 

 
ลําดับ วันที่ เรื่องรองเรียน ผูรองเรียน หนวยงานที่รับเรือ่ง

รองเรียน 
การแกไขปญหารองเรียน 

พุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี ปลอยฝุนละอองฟุงกระจาย
รบกวนประชาชนที่ อา ศัยอ ยู ใน
บริเวณใกลเคียง 

ทางจังหวัดสระบุรีไดแจงใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได
ตรวจสอบโรงงานทั้งสอง พบวา 1) มีระบบปองกันฝุนละอองใชงาน
ไดดี 2) บอลางลอใชงานไดดี 3) ถนนภายในเปนถนนคอนกรีต สวน
ถนนหนาโรงโมที่ชํารุด ทางโครงการจะซอมแซมไดภายหลังกรมทาง
หลวงทําการขยายถนนพหลโยธิน 

13 25 กรกฎาคม 2549 ประชาชนเดือดรอนเนื่องจากไดรับ
ฝุนจากรถบรรทุกหินที่วิ่งเขา-ออก
โรงโมหินของหางหุนสวนจํากัด 
โชคศิลา 2 

ประชาชนใกล เคียงที่ ได รับ
ความเดือดรอน 

สํ า นั ก ง า น
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี 

ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดสั่งการใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ    สิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี
ตรวจสอบพื้ นที่  โดยทาง เจ าพนักงานควบคุมมลพิษไดแจ ง
ขอเสนอแนะใหทางโครงการปฏิบัติ คือ 

     1) ฉีดพรมน้ําทางเขา-ออกโรงโมหินอยางสม่ําเสมอ 
     2) ใหใชระบบสเปรยน้ําและบอลางลอการดําเนินการของโรงโมหิน 

14 6 พฤศจิกายน 2549 ประชาชนเดือดรอนจากเสียงดัง
รบกวนจากการโมหิ น ในตอน
กลางคืนจากโรงโมหิน (อยูตรงขาม
โรงโมปรินดา) 

ประชาชนใกล เคียงที่ ได รับ
ความเดือดรอน 

ศูนยบริการประชาชน 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ศูนยบริการประชาชนฯ ไดสั่งการใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี เขาตรวจสอบพื้นที่ พบวา พื้นที่บริเวณ
ดังกลาวเปนพื้นที่วาง ไมมีโรงโมอยูบริเวณใกลเคียง และติดตอผู
รองเรียนเพื่อทราบสถานที่ตั้งของโรงโมที่รองเรียนแลวไมสามารถ
ติดตอได 

15 7 พฤศจิกายน 2549 ฝุนละอองฟุงกระจายและมีกลิ่น
เหม็นจากบริษัท  กรุงเทพแตงแร 
จํากัด ต. หนาพระลาน 

ป ร ะ ช า ช น ผู ไ ด รั บ ค ว า ม
เดือดรอน 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลาน รวมกับเจาหนาที่สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี และเจาหนาที่
อําเภอเฉลิมพระเกียรติไดเขาตรวจสอบเหตุรองเรียนดังกลาว พบวาผู
รองเรียนแจงวามีการปลอยฝุนและกลิ่นเหม็นในเวลากลางคืน (20:00-
21:00 น . )  จากการสอบถามผูจัดการบริษัท  ไดแจงวาบริษัทได
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ผลการตรวจสอบขอมูลปญหาการรองเรียนและการดําเนินการแกไขปญหาที่ผานมา ชวงป 2547-2549 

 
ลําดับ วันที่ เรื่องรองเรียน ผูรองเรียน หนวยงานที่รับเรือ่ง

รองเรียน 
การแกไขปญหารองเรียน 

ดําเนินการตั้งแตเวลา 08:00-17:00 น. เทานั้น นอกจากนี้เจาหนาที่ได
แนะนําใหมีการแกไขขอบกพรองอุปกรณภายใน โรงงาน คือ 

     1) ปรับปรุงแกไขถุงเก็บฝุนใหใชงานไดอยางมี    ประสิทธิภาพ 
2) ใหปดคลุมดานหลังชองสงแรใหมิดชิดเพื่อปองกันฝุนฟุงกระจาย

ขณะลําเลียงเขาสวนการผลิต 
3) ใหดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นโรงงานและโดยรอบใหมีการ

เก็บฝุนเปนประจํา 
16 7 พฤศจิกายน 2549 ประชาชนเดือดรอนจากกลิ่นเหม็น 

และฝุนละอองปูนฟุงกระจายจาก
สถานประกอบการ บริษัท กรุงเทพ
แตงแร จํากัด เลขที่ 175 ถนนสาย
บานหนาพระลาน-บานครัว หมู 7 
ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี 

ประชาชนใกล เคียงที่ ได รับ
ความเดือดรอน 

กรมควบคมุมลพิษแจงตอ
สํานกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวดัสระบุรี 

เจาพนักงานควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
จังหวัดสระบุรี ไดตรวจสอบพื้นที่ โดยแจงใหทางโครงการดําเนินการ 
ดังนี้ 
1) บํารุงรักษาเครื่องบําบัดอากาศ (ถุงกรองฝุน) 
2) ควรปดผนังโรงโมบดปูนขาว 
3) ควรปดโรงเก็บปูนขาวทีเชื่อมตอกับโรงโมปูนขาวดานตะวันตก
เพื่อปองกันฝุนละอองฟุงกระจายจากการตักปูนขาวเขาปากโม และการ
เก็บกองปูนขาว 

17 15 พฤศจิกายน 2549 ประชาชนไดรับความเดือดรอนจาก
การทําเหมืองบริเวณชุมชนเขาขาว
ใต ต. หนาพระลาน 

ป ร ะ ช า ช น ผู ไ ด รั บ ค ว า ม
เดือดรอน 

สํานักงานเทศบาลตําบล
หนาพระลาน 

สํานักงานเทศบาลตําบลหนาพระลานไดทําหนังสือแจงผูประกอบการ
ใหโกยหินหนาเหมืองตามระเบียบของอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแรกําหนดไวคือ 16:00-17:00 น. พรอมทั้งควบคุมและดูแล
ปริมาณฝุนและเสียงดังทีเ่กิดขึ้นดวย 

ที่มา ;  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสระบุรี,2549 
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28 ธ3-3(1)-1/40สบ บริษัท ศิลาทวีทรัพย จํากัด 487 หมูที่ 3 ซ.วัดถ้ําศรีวิไล ถ.พหลโยธิน ต.หนาพระ
ลาน อ.เมือง จ.สระบรี

12/31/2007 40x48/1 300 2929 เปดการ 

29 3-3(1)-6/36สบ. บริษัท ศิลาทองมา จํากัด ถ.สระบุรี-หลมสัก ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2007 40x30/1 150 707.5 เปดการ 
30 3-3(1)-4/36สบ บริษัท ศิลาเทพนรสิงห จํากัด 99/3 ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2006 42x30/1 180 602.5 เปดการ 
31 3-3(1)-1/21สบ. บริษัท ศิลาไทยสระบุรี จํากัด 20/3 ซ.บานครัว - หนาพระลาน ต.หนาพระลาน อ.

เมือง จ.สระบรี
12/31/2007 40x30/1 150 790 เปดการ 

32 3-3(1)-2/19สบ บริษัท ศิลาธงชัย จํากัด ต.พุแค อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2008 16x8/2 40 455 เปดการ 
33 3-3(1)-2/35สบ บริษัท ศิลาพงษนราพันธ จํากัด ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 12/31/2009 42x30/1 180 900 เปดการ 
34 จ3-3(1)-1/49สบ บริษัท ศิลาเลิศจิต จํากัด 85 หมูที่ 1 ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 50 x 40 487 ไมทําการ 

35 3-3(1)-1/26สบ บริษัท ศิลาเลิศจิต จํากัด 357 ถ.พหลโยธิน ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2009 42x30/1, 40x30/2 480 1340.5 เปดการ 

36 3-3(1)-2/37สบ. บริษัท ศิลาศรีวิไลสระบุรี จํากัด (นางมนัสนันท ชัยชนะ
รัตน และ ด.ช.บรินทร สอนเนย)

ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2008 42x30/2 360 1070 เปดการ 

37 3-3(1)-3/26สบ บริษัท ศิลาสานนท จํากัด 179 ถ.พหลโยธิน ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2009 40x30/1 150 1877.5 เปดการ 

38 3-3(1)-1/28สบ บริษัท ศิลาสินทรัพย จํากัด 468 ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2008 54x42/2 860 2495 เปดการ 
39 ธ3-3(1)-2/40สบ บริษัท สยามหินประดับ จํากัด ต.ลําพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 12/31/2007 54x42/1 430 1241 เปดการ 
40 ธ3-3(1)-3/39สบ. บริษัท สระบุรีรัชต จํากัด 12/1 ต.หนาพระลาน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 12/31/2006 0 199.75 เปดการ 

41 3-3(1)-3/18สบ บริษัท สระบุรีศิลากิจ จํากัด 91 ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2007 40x28/1 120 1010 เปดการ 
42 3-3(1)-9/38สบ บริษัท สระบุรี อ.รัตนชัย จํากัด ถ.พหลโยธิน ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 48x36/1 290 1126.5 ไมทําการ 

43 3-3(1)-4/32สบ บริษัท ส.ศิลาทองสระบุรี จํากัด 138 ซ.ทุงศรีวิไล ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2009 52x40/1 300 1774.5 เปดการ 

44 3-3(1)-3/32สบ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูน จํากัด 271 ถ.พหลโยธิน ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2009 40x30/2 300 2231.5 เปดการ 

45 3-3(1)-2/22สบ บริษัท สหศิลาเพิ่มพูน จํากัด 268 ถ.พหลโยธิน ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2008 40x30/1 150 974.5 เปดการ 

46 3-3(1)-5/26สบ บริษัท สหอุดมศิลา จํากัด 27 ถ.หนาพระลาน - บานครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท
จ.สระบรี

12/31/2009 42x30/2 360 1760 เปดการ 

47 3-3(1)-8/36สบ หางหุนสวนจํากัด สระบุรีภูผาไท 89 ต.หนาพระลาน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 12/31/2007 42x30 180 745 เปดการ 
48 ธ3-3(1)-5/39สบ บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนาหนาพระลาน จํากัด 67/1 หมู 5 ถ.หนาพระลาน-หนองจาน ต.หนาพระลาน

อ.เมือง จ.สระบรี
12/31/2006 40x30/1 150 1995.5 เปดการ 

49 3-3(1)-7/32สบ บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนาหนาพระลาน จํากัด (นาง
รัตนาวดี จอมวรวงศ)

ต.พุกราง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 12/31/2009 40x30/2 150 3226 เปดการ 

50 3-3(1)-2/31สบ หางหุนสวนจํากัด ศิลาพรพิศ ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2008 42x38/1 250 930.5 เปดการ 
51 ธ3-3(1)-2/39สบ โรงโมหิน บุญสุภา (นายเงิน บุญสุภา) 181 ต.หนาพระลาน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 12/31/2006 42x30/1 180 796 เปดการ 
52 3-3(1)-1/33สบ โรงโมหินพิทักษสิน (นายพิเชฐ เมฆรารัตน) 437 ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2007 52x40/1, 42x30/1 500 655 เปดการ 

53 3-3(1)-1/31สบ โรงโมหินเมฆรัตน (นายสมเกียรติ เมฆรารัตน) 437 ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2008 40x30/1 150 581 เปดการ 
54 3-3(1)-5/39สบ หางหุนสวนจํากัด จงชนะคอนสตรัคชั่น ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2006 42x30 180 875 เปดการ 
55 3-3(1)-6/35สบ หางหุนสวนจํากัด ดาวมหาราชบานหมอ 289 ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2006 40x36/1 200 1902.5 เปดการ 

56 3-3(1)-1/38สบ หางหุนสวนจํากัด ธนชาติคอนสตรัคชั่น ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2009 42x30/1 180 1750 เปดการ 
57 3-3(1)-3/39สบ หางหุนสวนจํากัด นันทพร ( 1980 ) ถ.พหลโยธิน ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 42x30 180 930 ไมทําการ 
63 3-3(1)-6/39สบ หางหุนสวนจํากัด ศิลานิล (บริษัท ศิลามาศ จํากัด) 515 ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2010 42x30/1 180 850 เปดการ 

ที่มา : กลุมวิศวกรรมความปลอดภัย สํานักเหมืองแรและสัมปทาน  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



รายชื่อโรงโมหินจังหวัดสระบุรี
1.สระบุรี

ทะเบียนโรงงาน ชื่อผูรับใบอนญุาต ที่ตั้ง อายุใบอนุญาต ขนาดปากโม ตัน/ชั่วโมง แรงมา สถานะ
1 ธ3-3(1)-2/42สบ นางสาวอุบลรัตน คลายนาทร 16 หมูที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระ

เกียรติ จ.สระบรี
12/31/2003 20hp 246 เปดการ 

2 3-3(1)-6/15สบ นายยงเกียรติ จึงโสภณวิทวัส 116 ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2007 42x30/1 180 255 เปดการ 
3 3-3(1)-2/13สบ นายเล็ก กุลหงวน หมูที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระ

เกียรติ จ.สระบรี
12/31/2003 40x30/1 150 765.5 เปดการ 

4 3-3(1)-1/29สบ บริษัท กรุงเทพแตงแร จํากัด 175 หมูที่ 7 ถ.หนาพระลาน - บานครัว ต.หนาพระลาน
อ.เมือง จ.สระบรี

12/31/2009 18x36/1, 14x24/1 90 495 เปดการ 

5 3-3(1)-3/33สบ บริษัท ไกรสิน จํากัด 49 ถ.สระบุรี-หลมสัก ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2007 40x30/1 150 1671 เปดการ 

6 3-3(1)-1/23สบ บริษัท เคี่ยนฮวดอุตสาหกรรม จํากัด 116 ถ.สายบานครัว ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2004 20x10/6 185.75 เปดการ 

7 ธ3-3(1)-1/41สบ บริษัท ชลสิน จํากัด หมูที่ 4 ต.ทาตูม อ.แกงคอย จ.สระบุรี 12/31/2007 42x32/1 200 837 เปดการ 
8 3-3(1)-1/34สบ บริษัท ดาวหนาพระลานกรูป (1994) จํากัด ถ.หนาพระลาน-หนองจาน ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.

สระบรี
12/31/2008 40x30/1 150 875 เปดการ 

9 3-3(1)-5/36สบ บริษัท ไทย-เยอรมัน ร็อคซอลค จํากัด 42 ต.เขาดินพัฒนา อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2007 8x20/1, 14x24/1 70 314 เปดการ 

10 3-3(1)-1/19สบ บริษัท ธนวรพงษ จํากัด 556 ถ.พหลโยธิน ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2008 40x30/1 150 605 เปดการ 

11 ธ3-3(1)-1/42สบ บริษัท ธวัชชัยหินออน จํากัด 77 หมูที่ 6 ต.หนาพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 24x14/1 199.5 ยังไมทําการ 

12 3-3(1)-6/38สบ บริษัท น่ําเฮงศิลา จํากัด ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 12/31/2006 54x42/2 860 3778 เปดการ 
13 3-3(1)-1/37สบ บริษัท นิยมชัย (1994) จํากัด ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 12/31/2009 42x30/1 180 1270 เปดการ 
14 ธ3-3(1)-1/39สบ บริษัท นิยมชัยสระบุรี จํากัด ถ.สระบุรี-หลมสัก ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 42x30/1 180 955 ยังไมทําการ 

15 3-3(1)-7/36สบ บริษัท บุญชัยพาณิชย (1979) จํากัด (ซีวิลเอ็นจิ
เนียริ่ง)

ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2008 40x30/1 150 2162.5 เปดการ 

16 3-3(1)-4/38สบ บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด (มหาชน) 33/1 ถ.มิตรภาพ ต.บานปา อ.แกงคอย จ.สระบุรี 12/31/2010 42x30/1 180 1522.08 เปดการ 

17 3-3(1)-1/24สบ บริษัท ปูนซีเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด ถ.หนาพระลาน-บานครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.
สระบรี

12/31/2007 42x32/1 200 4500 เปดการ 

18 ธ3-3(1)-1/48สบ. บริษัท พงษศักดิ์ไทย จํากัด 6/3 หมู 8 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี จ.สระบุรี 50x40/1 1993.5 ไมทําการ 

19 3-3(1)-8/38สบ บริษัท พรพิศศิลา จํากัด 68 ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2010 42x30/1 180 930 เปดการ 
20 3-3(1)-11/15สบ บริษัท พรรณทิพาแคลเซียม จํากัด 372 ถ.พหลโยธิน ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2007 40x30/1 150 978 เปดการ 

21 3-3(1)-3/35สบ บริษัท ร็อคแลนด จํากัด 42 ต.เขาดินพัฒนา อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2004 60hp 355 เปดการ 
22 3-3(1)-5/35สบ บริษัท รุงอรุณศิลา จํากัด ต.พุคําจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 12/31/2008 46x36/1 270 1951.5 เปดการ 

23 3-3(1)-2/34สบ บริษัท โรงโมหนาพระลาน จํากัด ถ.ศิลาสัมพันธ ต.สนามแจง อ.บานหมอ จ.สระบุรี 12/31/2008 54x42/1 480 1019.7 เปดการ 

24 3-3(1)-7/38สบ บริษัท โรงโมหินพงษเทวินทร จํากัด ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2010 40x48/1 300 2094.5 เปดการ 

25 3-3(1)-2/38สบ บริษัท ศิลาคุงเขาเขียว จํากัด 41 ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2009 54x42/1 430 1842 เปดการ 
26 3-3(1)-1/39สบ. บริษัท ศิลาชัยเจริญ จํากัด 171 ต.หนาพระลาน อ.เมือง จ.สระบุรี 12/31/2006 42x30 180 1246.5 เปดการ 

27 3-3(1)-2/29สบ บริษัท ศิลาชัยสระบุรี จํากัด 10/1 ซ.สุขาภิบาล 3 ถ.คุงเขาเขียว ต.หนาพระลาน จ.
สระบรี

12/31/2006 40x30/1 150 1451.5 เปดการ 
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               แบบสอบถามขอคิดเห็นเก่ียวกับ    

 
การมีสวนรวมของ เจาพนักงานเหมืองแรหนิปูน ในมาตรการลดผลกระทบปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอม กลุมเหมืองหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี 
 
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม 
 ตามที่นายทวิชพงศ  สายัณห  นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กําลังดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของ เจาพนักงานเหมืองแรหินปูน ในมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบปญหามลพิษสิ่งแวดลอม กลุมเหมืองหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี โดยใช
แบบสอบถาม ซึ่งทางผูวิจัยกําลังไดทําการศึกษา การมีสวนรวม ความรูความเขาใจ  ตองการทราบถึง
ปญหา และอุปสรรค ในการปฎิบัติมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบปญหามลพิษสิ่งแวดลอม  เพื่อ
นําขอมูลดังกลาวสรุปเปนตัวชี้วัดในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม และเก็บขอมูลในภาคสนามตอไป 
 กรุณาตอบแบบสอบถามเปนความจริง และไมมีผลในทางปฏิบัติ ถึงผลกระทบของโครงการ 
     

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 
คําชีแจง 

 ผูตอบแบบสอบถามคือ  เจาพนักงาน ที่ทํางานเกี่ยวกับโครงการการเหมอืงแรหินปูน 
 แบบสอบถามฉบับนี้มี 4  ตอนคือ 
ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  สอบถามการรับรูขาวสารดานสิ่งแวดลอม 

      ตอนที ่3 สอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวม  ในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอม 

ตอนที่ 4 ถามปญหาและอุปสรรค ในการมีสวนรวมแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  / ลงในชองวาง  และ/เขียนตัวเลข/ขอความเติมลงในชองวางที่เวน
ไว 
1. เพศ � ชาย 
  � หญิง 
2. อายุ โปรดระบุ.................ป 
  
3 ภูมิลําเนา      � เปนคนภายในพื้นที่ จ.สระบุรี 

    � คนนอกพื้นที ่
     จังหวัด.................................. 

      4.อายุการทํางาน  โปรดระบุ.................ป 
5.ปจจุบันทานปฏิบัติงานโครงการในตําแหนงใด 
  �  พนักงานฝายโรงโมหนิ 
  �  พนักงานฝายระเบิดเหมือง 
  �  พนักงานทั่วไป 

�  อื่นๆระบุ........................... 
6. ทานทํางานเกี่ยวกับโครงการเหมืองแรหนิปูน มาแลวประมาณ...........ป 
7. ระดับการศึกษา 

� ตํ่ากวาประถมศึกษา 
� ประถมศึกษา 

  � มัธยมศึกษา/ปวช. 
  � ปรญิญาตร ี
  � สูงกวาปริญญาตร ี
8. ทานเคยไดรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา เกี่ยวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมหรือไม 
 
  � เคย 
  �ไมเคย 
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สวนที่ 2 การรับรูขอมูลขาวสารสิ่งแวดลอม 
1. ทานไดรับความรู และปญหาสิ่งแวดลอม เชน อากาศเปนพิษ  ระดับเสียงดัง แรงสัน่สะเทือน 
รวมทั้งสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม การปองกันผลกระทบ การแกไขจากแหลงตาง ๆ (ตอบได
มากกวา 1 ขอ ) 
 � โทรทัศน    � หนังสือพิมพรายวัน 
 � วิทย ุ    � วารสาร/นติยสาร 
 � ญาติพี่นอง    � เพื่อนรวมงาน 
 � ประชาชน/ผูนําทองถิ่น   � อืน่ๆ...................... 
 
2.ทานสนใจขาวสารเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดลอมรวมทั้งการปองกันปญหามากนองเพียงใด 
 � สนใจมาก    � สนใจนอย 
 � สนใจปานกลาง   � ไมสนใจ 
 
3.ทานเคยพูดคุย หรือสนทนากับบุคคลอื่น เกี่ยวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมหรือไม บอยแคไหน 
 � เคย 
  � บอยมาก 
  � บอยพอสมควร 
  � นาน ๆ ครัง้ 
  � ไมเคย 
4. มีหนวยงานของรฐัหรือเอกชนใดๆที่เคยประชาสัมพันธปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลกระทบตอ
ประชาชน  และสิ่งแวดลอม 
 � ม ี
  � กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) 
  � สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม(สผ.) 
  � สํานักงานสิง่แวดลอมภาค 7 
  � กรมควบคมุมลพิษ 
  � องคการบรหิารสวนตําบล 
  � องกรคเอกชน / บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม 
  � อืน่ ๆ ระบุ............................................... 
 �ไมม ี
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5.ทานเคยขอความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมดานตางๆ ที่เกิดขึ้น หรือไม 
  � ไมเคย 
  � เคย ขอความชวยเหลือกับใคร 
   � เจาของโครงการ 
   � ผูนําทองถิน่ 
   � นายอําเภอ 
   �  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 7 
   �  บริษัท ที่ปรึกษาสิ่งแวดลอม 
6. การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นของพื้นที่โครงการในสวนของทานเพียงพอ หรือไม 
  � เพียงพอ 
  � ไมเพียงพอ 
  � ไมแนใจ 
7.ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของทาน สามารถแกไขไดหรือไม 
  � สามารถแกไขได 
  � ไมสามารถแกไขได 
  � ไมแนใจ 
8. ปญหามลพษิทางอากาศ ในพื้นทีโ่ครงการของทานเกิดจากอะไร(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  �  โรงโมหนิของโครงการ 
  �  การบรรทกุ และลําเลียงหินปูน การขนสงแรของหนาพระลาน 

�  การระเบิดหินและโมหิน 
  �  ไมมีการปดคลุมอาคารโรงโม 

�  อื่น ๆ 
�   ไมมีปญหา 

9.ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นทีร่ับผิดชอบของทานกอใหเกิดอันตราย หรอืมีผลกระทบตอ
สุขภาพ ประชาชน หรือไม 
  � ม ี
  � ไมม ี
  � ไมแนใจ 
10. ปญหามลพิษทางดานเสียง และแรงสั่นสะเทือนในสวนบริเวณโครงการเกิดจากอะไร(ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 
  �  การระเบิดหินใหเกิดเสียงดัง 
  �  เสียงจากโรงโม และเครือ่งจักรเกิดเสียงดัง 
  �  เสียงจากพาหนะ ของรถบรรทุก 

�  อื่น ๆ                                                                                      �   ไมมีปญหา 
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11.ปญหาผลกระทบตอแหลงน้ํา และสิ่งมีชีวิตในน้ํา  ในสวนบริเวณโครงการเกิดจากอะไร(ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 
  �   ตะกอนกนิจากการระเบิดหินทําใหเกิดความขุนขนของแหลงน้ํา 

�   เศษดินเศษหินทําใหเกิดความตื้นเขินของแหลงน้ํา 
�   ทําใหคุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงไปน้ํากระดางมากขึ้น 
�   เศษดินเศษหินทําใหเกิดการนอยลงของสัตวน้ํา และพืชน้ํา 
�   อื่น ๆ 
�   ไมมีปญหา 

12. ปญหาผลกระทบทางดานทัศนียภาพ ในสวนบริเวณโครงการเกิดจากอะไร(ตอบไดมากกวา 1 
ขอ) 
  �  การระเบิดหินทําใหพื้นที่เดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  �  การระเบิดหินทําใหสภาพพื้นที่ไมนาดู 
  �  ฝุนละอองที่เกิดจากการระเบิด และโมหนิบดบังทัศนียภาพที่สวยงาม 
  �  การระเบิดหินทําใหทัศนยีภาพที่สวยงามหมดไป 

�  อื่น ๆ 
�   ไมมีปญหา 

13. ทานคิดวาควรดําเนินการอยางไรในการแกปญหามลพษิสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่ทานรบัผิดชอบ 
ที่ไดผลดีที่สุด ( ใสตัวเลขตามลําดับกิจกรรมที่ควรทํากอน/ ทําหลัง) 
  �  ออกกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
  � สงเสริม/เรงรัดใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  � รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสถานการณ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
  � ใหความรูความเขาใจถึงปญหา สาเหตุ ผลกระทบ การปองกัน การแกไขมลพิษ
                สิง่แวดลอม 
  � เฝาระวังมลพิษสิ่งแวดลอม 
  � ใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
  � ภาครัฐกําหนดนโยบายที่ชดัเจนมากกวานี้ 
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สวนที่ 3    สอบถามการมีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
ที่ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร 

 
ระดับรายละเอียด  

มาตรการลดผลกระทบปญหามลพิษส่ิงแวดลอม มีการ
ปฎิบัติ 

ไมมีการ
ปฎิบัติ 

หมายเหตุ 

 
1. โรงโมหินตองจดัทําเปนระบบปด 

 1 1 ระบบอาคารปดคลุม 3 ดาน  
 1.2 หลังคาสําหรับเครื่องบดชุดแรก  ( Primary Cruser ) 

     1.3 ยุงรับหินใหญ ( Hopper)  
1.4ติดต้ังเครื่องฉีดสเปรยน้ําทั้งบริเวณปากยุงรับหนิใหญ และ
บริเวณจุดบริเวณกําเนิดฝุนทุกจุด 

   

       (2)  เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary crusher)  เครื่องบดชุดที่ 
3  (Tertiary Crusher) ตะแกรงรอนคัดเศษหิน ดิน ทราย และ
ตะแกรงรอนคดัขนาดหินจะตองมีฝาครอบหรืออุปกรณปดคลุม
ปองกันฝุน  

   

       (3)  ระบบสายพานลําเอียง ตองสรางอุปกรณปดคลุมโดย
ตลอด พรอมทั้งติดต้ังเครื่องฉดีสเปรยน้ําบริเวณจุดตาง ๆ  

   

       (4) บริเวณปลายสายพานลําเอียงที่เทกองหินคัดขนาดแลว 
ตองติดต้ังเครื่องฉีดสเปรย หรือเครือ่งปองกันฝุนในการเทกอง
หินคัดขนาดแลว 

   

        (5)    การดําเนินการเปดหนาเหมืองใหดําเนินการเปน
ลักษณะขั้นบันไดที่มีความลาดชันหามเกิน 45 องศา กวางไม
เกิน 10 เมตรยาวไมเกิน 10 เมตรมีความสูงไมเกิน 5  เมตร 
ปองกันอนัตรายจากการทํางาน 

   

2.เสนทางขนสงลําเอียงหินภายในโรงโมบดหรือยอยหินทัง้หมด
อยางนอยจะตองเปนถนนที่มกีารลาดยางปดคลุม หรือเปนถนน
คอนกรีต 

   

3. พื้นที่เก็บกองหินตองเปนลานคอนกรีตหรอืหินบดอัดแนน 
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ระดับรายละเอียด  

มาตรการลดผลกระทบปญหามลพิษส่ิงแวดลอม มีการ
ปฎิบัติ 

ไมมีการ
ปฎิบัติ 

หมายเหตุ 

4. มีระบบสเปรยน้ํา ปากโมแรก จุดถายโอน ตางๆ หรอืใชการ
ฉีดพรมน้ําบริเวณลานเก็บกองหินที่คัดขนาดแลว  

   

5. กองหินและเสนทางลําเลียงขนสงหนิอยางสม่ําเสมอ และตาม
เสนทางขนสงลําเลียงหิน ลานเก็บ 

   

6.มีระบบลานลางลอรถยนตทีม่ีประสิทธิภาพ และทําการลางลอ
รถยนตบรรทุกหินกอนออกนอกโรงโมบดหรือยอยหนิ                  

   

7.มีการสรางรางระบายน้ํา คูระบายน้ํา และมีที่ดักตะกอนฝุนใน
พื้นที่ตางๆ ของโรงโมบดหรอืยอยหิน 

   

8.จัดทําแนวกําแพงทึบ หรือตาขายดักฝุน หรือแนวคนัดิน และ
แนวตนไมทรงสูงหนาแนนทบึปดกั้นทิศทางลมและเสียง 

   

9.ผูประกอบกิจการโรงโมบดหรือยอยหินจะตองเอาใจใสดูแล
บํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ เครื่องจักร ตลอดจนระบบปองกัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสามารถใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุดอยูอยางสม่ําเสมอ  

   

10.พนักงานและบุคคลที่เขาไปในเขตโรงโมหินใสอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล เชน หนากากกรองฝุน รองเทาหัวเหล็ก 
หมวกนิรภัย ปลั๊กอุดหู หรือเครื่องครอบหู และแวนนริภัย  

   

11.รถบรรทุกที่ขนหนิออกจากโรงโมบดหรอืยอยหินตองอยูใน
สภาพที่ดีไมมีรอยรั่วใหหินรวงหลนได และมีผาใบปดคลุมมิดชิด 

   

12. ควบคุมการใชวัตถุระเบิด ปอนดตอจังหวะถวง และระเบิด
เพียง 1 ครั้งตอวันในเวลาที่ไดกําหนดไว 

   

13. ตองทําการปลูกตนไมพันธุพื้นเมือง ซึ่งเปนไมยืนตนโตเร็ว 
ไมผลัดใบ โดยปลูกแบบสลับฟนปลา จํานวน 4 แถว ระยะหาง 
2x2 เมตร โดยใหขนานกับแนวถนนสาธารณะของแปลงคําขอ
ประทานบัตรและตามแนวถนนจากหนาเหมืองมายังโรงบดและ
ยอยหิน 
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สวนที่ 4 
ตอนที่ 4  สอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการเขามีสวนรวมในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

1. ทานไดรับอปุสรรคในการเขามีสวนรวม ปญหาสิ่งแวดลอม เชน ปจจัยภายนอก รวมทั้งสาเหตุ
ของปญหาสิ่งแวดลอม การแกไขจากแหลงตาง ๆ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
�  กฎหมาย ไมครอบคลุม ไมมีประสิทธิภาพ   
�  ขาดการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพนัธเกี่ยวกับสถานการณ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม  
�  ภาครฐัไมใหความสําคัญ ดานสิ่งแวดลอม 
�  บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ขาดประสิทธิภาพ 
� อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………….. 
 
2. ทานไดรับอปุสรรคในการเขามีสวนรวม ปญหาสิ่งแวดลอม ปจจัยภายใน ของโครงการ  รวมทั้ง
สาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม การแกไขจากแหลงตาง ๆ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
�  งบประมาณของโครงการในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
�  เจาของโครงการไมใหความสําคัญ  ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

       �  ตัวบุคคลขาดความรู  ความเขาใจถึงปญหา สาเหตุ ผลกระทบ การปองกัน การแกไขมลพิษ    
 สิ่งแวดลอม   

� อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………….. 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ- นามสกุล     นายทวิชพงศ     สายัณห 
วัน-เดือน-ปเกิด   26   ตุลาคม   2525 
ท่ีอยู     21/2 หมู 4  ถ. พระราม 2 ซอย 25   แขวงบางมด  เขตจอมทอง  

     จังหวดั กรุงเทพมหานคร 10150      
                โทรศัพท   086-0222428 , 087-0999466  
ท่ีทํางาน บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากดั    7   ซ. พหลโยธิน 

24    ถ. พหลโยธิน    แขวงจอมพล  เขตจตุจักร   กทม. 10900  
โทรศัพท 02-5134221 #317 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2543   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตน – ปลาย สายวิทย- คณิต  
   จากโรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 
พ.ศ. 2547  สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขามลพิษ

ส่ิงแวดลอม ภาควิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2548  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประวัติการทํางาน : 
              พ.ศ. 2547   - บริษัท  เทสโก  จํากัด  ทํางานในตําแหนงผู ช วยน ักว ิชาการ

 สิ่งแวดลอมในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับโรงงาน
 อุตสาหกรรมเปนตน 
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 ติดตามตรวจสอบเหมืองแร  เขารวมปฏิบัติงานใน ก า ร ศ ึก ษ า
 ด านการนํ า เสนอมาตรการปองกัน     ลดผลกระทบและ
 มาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมในดานเหมืองแร  โดย
 เฉพาะงาน ดานสิ่งแวดลอม ผลงานที่ไดจัดทํา  อาทิ เชน  

                        - โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ในพื้นที่พัฒนา
ทรัพยากรแรในเขตจังหวัดนครสวรรค สุโขทัย  พิจิตร  เพชรบูรณ 
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ปราจีนบุรี  สระแกว ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย กระบี่ และพังงา  จากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร รวมกับศูนยประยุกต และบริหารวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

     - โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  และการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม กลุม
เหมืองจังหวัดสระบุรี เชน หจก. เอเชียผลิตภัณฑ , หจก. ศิลานิล 
, หจก.กลุมเขาขาวหินใหญ , หจก. กลุมหนาพระลานเหมืองหิน, 
หจก เขาใหญอุตสาหกรรม  จังหวัดสระบุรี   เปนตน 

     - โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมกลุม
เหมืองจังหวัดชลบุรี อาทิ  เชน หจก. ทัศนาชลบุรี, บ. โรงโมหิน
ศิลามหานคร,บ. บี. อาร. เอ็นจิเนียร่ิง , หจก. ชลบุรีจิตตประเสริฐ
, หจก.ธารรัก  จังหวัดชลบุรี เปนตน 

     - โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมกลุม
เหมืองภาคใต  อาทิ  เชน บ. เหมืองไลยมาศ, บ. แรสัมพันธ,        
บ. โชคพนา  , กลุมเหมืองเขาปดโวก  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เปนตน 

     - การสํารวจทัศนคติของราษฎรที่มีตอโครงการทําเหมือง ของ
บริษัท ศิลาสากล จํากัด , บริษัท  สิรินิธิ จํากัด จังหวัด
นครราชสีมา  รับผิดชอบในเรื่องการสํารวจภาคสนามและการ
จัดทํารายงาน เปนตน 

     - ติดตามตรวจสอบโครงการเหมืองแร รับผิดชอบในการวาง      
แผนการติดตามตรวจสอบ  การใหบริการและประสานงาน 
รวมถึงการจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบโครงการเหมืองแร
ตาง ๆ เปนตน 
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