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รายงานการวเิคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสาํหรับโครงการ 

หรือกิจการทีอ่าจกอใหเกิดผลกระทบตอชมุชนอยางรุนแรง 

ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

โครงการเหมืองแรสังกะสี  

ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)  

ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

จัดทําโดย 

สํานักวิชาการ องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

 



คํานํา 

 สรุปยอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ โครงการเหมืองแรสังกะสี        

ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)  ฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดรับฟงความ

คิดเห็นตอโครงการฯ  ในการจัดทําความเห็นประกอบโครงการฯ ที่อาจจะสงผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงฯ    

เสนอตอ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ในฐานะหนวยงานผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ

โครงการฯ เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67     

วรรคสอง บัญญัติไววา “การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง    

ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิไดเวนแตจะไดศึกษาและประเมิน

ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น      

ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระฯ ซึ่งประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว” 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดนําสงรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ โครงการเหมืองแรสังกะสี  ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน ) 

มายังสํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (กอสส.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556

และ กอสส. มีระยะเวลาในการพิจารณาโครงการฯ 60 วัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ประสานงานการใหความเห็นขององคการอิสระในโครงการ หรือกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง

รุนแรง พ.ศ. 2553 ซึ่ง กอสส. จะนําสงรายงานความเห็นประกอบโครงการฯ ดังกลาวให กนอ. ภายในวันที่ 24 

ตุลาคม 2556  

 ทั้งน้ี สรุปยอของโครงการฯ ไดอางอิงจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ

หรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ของ โครงการเหมืองแรสังกะสี ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)  

ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ดานอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ 34/2555 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 โดยทานสามารถดาวนโหลดรายงานฯ ฉบับสมบูรณ ไดที่ www.iceh.or.th และสามารถสงความ

คิดเห็นผานทางชองทางตางๆ เพ่ือเปนฐานขอมูลประกอบการพิจารณาใหความเห็นประกอบโครงการฯ 

 สํานักงานคณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ หวังเปนอยางย่ิงวาสรุปยอรายงาน

ของโครงการฯ ฉบับน้ี จะเปนเอกสารที่มีประโยนตอผูมีสวนไดเสียและประชาชนผูสนใจทั่วไป ในการรับรูและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอโครงการฯ อยางรอบดานในทุกมิติ  เพ่ือสะทอนขอคิดเห็น ขอหวงกัลวลที่มีตอ

โครงการฯ กอนพิจารณาอนุมัติใหดําเนินโครงการดังกลาวจากหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติ/อนุญาตตอไป  

           สํานักวิชาการ   

       องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

http://www.iceh.or.th/�
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         สรุปย่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

“โครงการเหมืองแร่สังกะสี ของบริษัท ผาแดงอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน)” 
ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
สรุปย่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 

โครงการเหมืองแร่สังกะส ี
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

จัดทําโดย องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ 

ชื่อโครงการ:  โครงการเหมืองแร่สังกะสี
เจ้าของโครงการ: บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ที่ต้ังโครงการ: ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ข น า ด ข อ ง พื้ น ที่
โครงการ: 

166 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา (คําขอประธานบัตรที่ 8/2553 หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่
30801) 

ผลิตภัณฑ์หลัก:  แร่สังกะสี (Zn) 
กําลังการผลิต:  437,000 เมตรตริกตันแห้ง มีเกรดเฉลี่ย 8.8% Zn คิดเป็นโลหะหนักสังกะสีที่จะผลิตขึ้น

ได้เพ่ิมอีกเท่ากับ 28,450 เมตรตริก 
การเข้าข่ายโครงการ
รุนแรง: 
  

เหมืองแร่ตะก่ัว เหมืองแร่สังกะสี หรือเหมืองแร่โลหะอ่ืนที่ใช้ไซยาไนด์หรือปรอทหรือตะก่ัว
ไนเตรตในกระบวนการผลิต หรือเหมืองแร่โลหะอ่ืนที่มีอาร์เซโนโพไรด์ (arsenopyrite) 
เป็นส่วนประกอบ (associated mineral) 

การอนุญาต: โครงการ ฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ในการ
ประชุมคร้ังที่ 24/2555 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 

สถานะปัจจุบัน:  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นําส่งรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ มายังองค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 โดย กอสส. จะพิจารณา
ให้ความเห็นประกอบโครงการฯ และจะส่งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แร่ ในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาต ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 

 ขอขยายโครงการฯ 

บริษัทที่ปรึกษา:  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จํากัด
ข้อมูลโครงการ:   โครงการทําให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงินประมาณ 

184.13 ล้านบาท 

 ประชาชนในท้องถิ่น จํานวน 194 ราย ถูกจ้างงาน ซึ่งช่วยสร้างรายได้ประมาณ 56.44 
ล้านบาท ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทําไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทํางานที่อ่ืน จึงช่วย
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“โครงการเหมืองแร่สังกะสี ของบริษัท ผาแดงอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน)” 
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ลดปัญหาการอพยพของแรงงาน

 ทําให้รัฐมีรายได้จากค่าตอบแทนพิเศษแก่รัฐ เพ่ือตอบแทนการอนุญาตประทานบัตร 
เป็นเงินประมาณ 2.02 ล้านบาท 

 ทําให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่จํานวน ประมาณ 51.75 ล้านบาท 

 ทําให้เศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงอําเภอแม่สอดมีการขยายตัวและมีเงินหมุนเวียนมาก
ขึ้น 

 สร้างอาชีพภายในชุมชน เช่น ร้านขายสินค้า (ร้านโชห่วย) ร้านเสริมสวย และ
ร้านอาหาร ซึ่งสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนเพ่ิมขึ้น 

 ลดต้นทุนในการนําเข้าโลหะสังกะสีจากต่างประเทศของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่ใช้
โลหะสังกะสีเป็นวัตถุดิบ เป็นเงินประมาณ 2,069.91 ล้านบาท 

 เป็นการเปิดเหมืองซ้ําในพ้ืนที่ทําเหมืองเดิม ทําให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อห่วงกังวล:  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตเดิมตามการขยายตัวของสังคมเมือง 

 เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการ 

 เกิดการสูญเสียปริมาณพ้ืนที่คิดเป็นการสูญเสียต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็น
มูลค่าเพ่ิมขึ้นประมาณ 6.03 ล้านบาท 

 ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงเกิดความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบจากการทํา
เหมือง โดยเฉพาะปัญหาการปนเป้ือนแคดเมียม 

 เกิดการสูญเสียปริมาตรพ้ืนที่จากการนําแร่ออกมาใช้ประโยชน์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
5.0 ล้านบาท 

 การดําเนินโครงการอาจก่อให้เกิดฝุ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน และการชะล้างตะกอนขุ่น
ข้นเกิดขึ้น 

ก ร ะบวนกา ร รั บฟั ง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชน: 

โครงการฯ ได้ดําเนินการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่จํานวน 3 ครั้ง (ค.1, 
ค.2 และ ค.3) ในเดือนตุลาคม 2553 ถึง มีนาคม 2554 ตามลําดับ 
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1. ความเป็นมาของโครงการฯ 
 
 โครงการเหมืองแร่สังกะสี ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ต้ังอยู่ที่ดอยผาแดง ตําบลพระ
ธาตุผาแดง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด ได้จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2524 โดยการถือหุ้นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและเบลเย่ียม ในอัตราส่วนร้อยละ 70 
เป็นของไทยฝ่าย และอีกร้อยละ 30 เป็นของฝ่ายเบลเย่ียม ในส่วนที่เป็นหุ้นของฝ่ายไทยน้ัน เป็นหุ้นของ
ฝ่ายรัฐบาลร้อยละ 33 และเป็นหุ้นของฝ่ายเอกชนไทยร้อยละ 37 

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2527 โดยเร่ิมทดลองเดินเคร่ืองจักรผลิตโลหะสังกะสีแท่งได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา โดยเดิมมีเป้ากําลังการผลิตโลหะสังกะสีแท่งปีละ 60,000 เมตริกตัน มีเน้ือสังกะสี
บริสุทธ์ิไม่ตํ่ากว่า 99.995%Zn  ซึ่งจะใช้แร่สังกะสีทุติยภูมิจากเหมืองผาแดงประมาณปีละ 250,000 เมตริกตัน
ที่ 28% Zn และจากปี พ.ศ. 2529-2537 ได้เพ่ิมการผลิตแร่สังกะสีที่เหมืองผาแดงเป็นเฉลี่ยปีละ 403,848 
เมตริกตัน ที่ 20.03% Zn 

 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบใหม่ จากเดิมที่
ดําเนินการถลุงแร่สังกะสีทุติยภูมิเพียงอย่างเดียวโดยได้เปลี่ยนมาเป็นการถลุงแร่สังกะสีซัลไฟด์ ซึ่งนําเข้าจาก
ต่างประเทศมาผลิตเป็นโลหะสังกะสีทั้งหมด โดยโครงการฯ ได้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ คือ โรงผลิตแคลไซต์ 
และโรงกํามะถัน ที่นิมคมอุตสาหกรรมผาแดง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือแปรสภาพของ
แร่สังกะสีซัลไฟต์ที่นําเข้าจากต่างประเทศให้เป็นสังกะสีแคลไซต์ ก่อนส่งไปโรงถลุงสังกะสีที่จังหวัดตาก ที่ได้มี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตบางขั้นตอนเพ่ือให้สามารถผลิตโลหะสังกะสีจากแคลไซน์ได้ 

 ปัจจุบันบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) มีพ้ืนที่ประทานบัตรทําเหมืองแร่สังกะที่ได้รับอนุญาต
ประทานบัตรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ทั้งหมดจํานวน 2 แปลงประทานบัตรเน้ือที่รวม 
502-0-65 ไร่  มีที่ต้ังอยู่ในเขตตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต
จัดต้ังสถานที่เพ่ือเก็บขังนํ้าขุ่นข้น หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ จํานวน 4 แปลง เน้ือที่รวม 1,035-0- 
73 ไร่ และใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทําเหมืองแร่หรือจัดต้ังสถานที่เพ่ือการแต่งแร่นอกเขตเหมือง
แร่ จํานวน 1 แปลง เน้ือที่ 540-2-60 ไร่ 

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ประเมินว่าเม่ือสิ้นสุดการทําเหมืองในพื้นที่ประทานบัตรทั้ง  2 แปลง
ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2559  จะยังคงมีปริมาณแร่สํารองคงเหลือประมาณ 401,000 เมตริกตันแห้ง มีเนื้อ
โลหะสังกะสีในแร่เฉลี่ยร้อยละ 9.0  อยู่ในบริเวณขอบบ่อเหมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประทาน
บัตรที่ 30779/15797  เนื่องจากข้อกําหนดเรื่องการออกแบบความลาดเอียงของหน้าเหมืองสุดท้าย   
(Overall Slope)  ให้มีความปลอดภัยต่อการทําเหมือง แต่จะสามารถนําแร่ออกมาได้ก็ต่อเม่ือมีการขยาย
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ขอบบ่อเหมืองเพิ่มเติมออกไปในทิศทางดังกล่าว และออกแบบมุมลาดเอียงรวมของหน้าเหมืองให้มีความ
ปลอดภัยแล้วเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ทําการย่ืนคําขอประทานบัตรที่ 8/2553  
หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 30801 เนื้อที่ 166-2-64 ไร่ ในวันที่ 1 เมษายน 2553 โดยเป็นการย่ืนคําขอ
ประทานบัตรทับพื้นที่บางส่วนของใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเก่ียวกับการทําเหมืองหรือจัดต้ังสถานท่ีเพื่อ
การแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2526  และใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีเพื่อการเก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดิน
ทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2538  เพื่อใช้ร่วมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกับกับประทานบัตรที่ 
30769/15525 ประทานบัตรที่ 30779/15797 และพื้นที่ใบอนุญาตต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทําเหมืองแร่
ของบริษัทฯ  (ประกอบกับในเขตคําของประทานบัตรที่ 8/2553 เอง ก็มีแร่สังกะสีประมาณ 36,000 
เมตริกตันแห้ง มีโลหะสังกะสีในเนื้อแร่เฉลี่ยร้อยละ 7.0 อยู่ด้วย) แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการ
เหมืองแร่สังกะสี จัดอยู่ในโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  ตามระบุ ในท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ประกอบกับพื้นที่คําขอประทานบัตรเอง
ก็มีที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 บี ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา เม่ือวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2538 ดังนั้น บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)  จึงได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.
เอส.คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดําเนินการจัดการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ประกอบการขออนุญาตประทานบัตรในครั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามเจตรมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 
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“โครงการเหมืองแร่สังกะสี ของบริษัท ผาแดงอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน)” 
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2. ที่ต้ังโครงการฯ 

ที่ต้ังโครงการเหมืองแร่สังกะสี คําขอประธานบัตรที่ 8/2553 หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 30801 
ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แสดงดังรูปที่ 1 

 
3. การเข้าข่ายโครงการ 
 
กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการเหมืองแร่สังกะสี ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) จํากัด 
เข้าข่ายอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         
พ.ศ. 2550 มาตรา 67 (วรรคสอง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามประเภทโครงการหรือกิจการ
เหมืองแร่ตะก่ัว เหมืองแร่สังกะสี หรือเหมืองแร่โลหะอ่ืนที่ใช้ไซยาไนด์หรือปรอทหรือตะก่ัวไนเตรตใน
กระบวนการผลิต หรือเหมืองแร่โลหะอ่ืนที่มีอาร์เซโนโพไรด์ (arsenopyrite) เป็นส่วนประกอบ 
(associated mineral) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ดังนั้น การดําเนิน
โครงการฯ นี้ จึงเข้าข่ายอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ 
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4. ชุมชนในเขตพื้นที่ศึกษา 

 โครงการได้กําหนดพ้ืนที่ศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร และพ้ืนที่
แนวลําห้วยแม่กุ และแม่ตาว ที่อาจได้รับผลกระทบ รวม 14 ชุมชน แสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1 

ตารางที่ 1 ประชาชนผู้อาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียงพืน้ที่โครงการ  
จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พื้นทีศ่ึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร
ตาก แม่ตาว ตําบลพระธาตุผาแดง 1) ม.1  บ้านค้างภิบาล 

2) ม.3  บ้านแม่ตาวใหม่ 
3) ม.4  บ้านพะเด๊ะ 
4) ม.5 บ้านถ้ําเสอื 

เทศบาลตําบลแม่ตาว 5) ม.1 บ้านแม่ตาวใต้ 
6) ม.2 บ้านแม่ตาวกลาง 

7) ม.3 บ้านแม่ตาวแพะ 
8) ม.4 บ้านแม่ตาวสันแป๋ 
9) ม.5 บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน
10) ม.6 บ้านดอนไชย 

เทศบาลตําบลแม่กุ 11) ม.6 บ้านแม่กุใต้ 
12) ม.7 บ้านแม่กุน้อย 
13) ม.8 บ้านแม่กุเหนือ 

ตําบลแม่กุ 14) ม.5 บ้านหนองนํ้าเขียว 
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จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 

 
รูปที่ 1 พืน้ที่ตั้งโครงการฯ และชุมชนที่อาศัยโดยรอบโครงการฯ (ดัดแปลงจากรายงาน EHIA โครงการฯ หน้า 8-4) 
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จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
 

5.   ลักษณะธรณีวิทยาโดยทั่วไป 
 

จากแผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000 โดยกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ. 2528) พบว่าพ้ืนที่คําขอ
ประทานบัตรที่ 8/2553 และพ้ืนที่โครงการร่วมแผนผังการทําเหมือง อยู่ในหน่วยหินตกตะกอนยุคจูแรส
สิกตอนล่าง (Lower Jurassic) ในหน่วยหินดอยโหยด (Doi Yot Formation) ประกอบด้วยหินดินดาน 
(Shale) ซึ่งมีลักษณะเนื้อปนปูน สีเทา ช้ันหินค่อนข้างหนา บางบริเวณพบซากดึกดําบรรพ์ (Fossils)  
ของแอมโมไนต์ (Ammonite) อยู่ด้วย หินปูน (Limestone) ซึ่งมีลักษณะเน้ือปนดิน (Argillaceous) สีเทาถึง
ดํา มีช้ันค่อนข้างหนา หินทราย (Sandstone) และหินทรายแป้ง (Siltstone) 

 ทิศทางการวางตัวของหินแนวหลักอยู่ในแนว NNW-SSE เอียงเทไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีหน่วย
หินตะกอนยุคไทรแอสซิกตอนบน (Upper Triassic) รองรับอยู่ข้างใต้ อยู่ห่างจากหมู่เหมืองผาแดง ประมาณ 3 
กิโลเมตร ทางทิศตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยหินกรวดมน (Conglomerate) ประกอบด้วย กรวด (Pebble) 
ของหินปูน หินดินดาน เชิร์ต (Chert) และควอร์ตไซต์ (Quartzite) มีตัวเช่ือมประสานเป็นทรายแป้งสีแดง  
มีช้ันหนาถึงหนามาก หินทรายสีแดง มีเน้ือละเอียดถึงหยาบมาก มีการคัดขนาดไม่ดี (Poor Sorted) และหิน
ทรายแป้ง  

 ห่างออกไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นขอบแอ่งยุคเทอร์เชียรี (Tertiary) คาดว่าเกิด
จากรอยเลื่อนในแนว N-S ซึ่งประกอบด้วยหินดินดาน และหินนํ้ามัน (Oil Shale) เป็นส่วนใหญ่ มีแนวรอย
เลื่อนขนาบแหล่งแร่ผาแดง วางตัวในแนว NW-SE และหมู่เหมืองแร่สังกะสีทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงก็วางตัว
เรียงกันในแนวประมาณ NW-SE 
  
6.   การกลั่นกรองโครงการเบ้ืองต้น 
 

พ้ืนที่คําขอประทานบัตรที่ 8/2553 พ้ืนที่ประทานบัตรที่ 30779/15797 ประทานบัตรที่ 30769/ 
15525 และพ้ืนที่ใบอนุญาตต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทําเหมืองแร่ของบริษัทฯ มีที่ต้ังอยู่ในเขตท้องที่ หมู่ที่ 4 
ตําบลพระธาตุแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการมีเน้ือที่ประมาณ 2,077 ไร่ 3 งาน 
89 ตารางวา ซึ่งพ้ืนที่ทั้งหมดต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด ประเภทเศรษฐกิจ (Zone E) และต้ังอยู่
ในเขตลุ่มนํ้าชายแดนส่วนอ่ืนๆ (ลุ่มนํ้าสาละวิน) พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เอ, 1 บี, 2 และ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 
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7.   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป 
  
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของโครงการเป็นที่ลาดเขาของภูเขายอดโดด เป็นส่วนหน่ึงของดอยผาแดง 
ซึ่งวางตัวในแนว NW-SE อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 400-650 เมตร มีความลาดเอียง
ประมาณ 3-18 องศา ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะเป็นหน้าผาสูง สภาพในปัจจุบันของพ้ืนที่มีลักษณะ
เป็นหน้าเหมืองขั้นบันไดและแอ่งขุมเหมือง  ส่วนสภาพโดยทั่วไปบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการที่สําคัญ ได้แก่ 
ห้วยแม่ตาว ไหลผ่านพ้ืนที่โครงการทางด้านทิศเหนือ และห้วยแม่กุ ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากโครงการทางด้านทิศ
ใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ชุมชนที่ปรากฏใกล้เคียง ได้แก่ บ้านถ้ําเสื้อ ห่างจากพ้ืนที่โครงการทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ 3 กิโลเมตร บ้านหนองนํ้าเขียว ห่างจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ  
3 กิโลเมตร บ้านแม่กุเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร และบ้าน
แม่ตาวใหม่ ห่างจากพ้ืนที่โครงการทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร 
 นอกจากน้ัน จากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ทะเบียนแหล่งโบราณคดีและ
ทะเบียนแหล่งโบราณสถาน ไม่พบว่าพ้ืนที่โครงการเป็นแหล่งที่มีความสําคัญดังกล่าว 
 
8.   ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ 

 
แหล่งแร่สังกะสีผาแดง พบว่า สะสมตัวอยู่บนดอยผาแดง ซึ่งเป็นลักษณะยอดดอยเด่นยอดสูงสุด  

อยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลปานกลาง 650 เมตร ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ขนาบด้วยแนวรอยเลื่อนผาแดงซึ่งแสดง
ลักษณะเป็นหน้าผา (Padaeng Fault Scarp) แหล่งแร่สะสมตัวระหว่างยอดสองยอดของดอยผาแดง  
การสะสมตัวของสินแร่สังกะสีพบว่าอยู่ที่ระดับ 620 เมตร และลึกลงไปถึง 400 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปาน
กลาง 

 
9.   การทําเหมือง (Mine Operation) 

 
9.1 แผนการทาํเหมือง 

 เป็นการทําเหมืองต่อจากประทานบัตรที่ 30779/15797 และประทานบัตรที่ 30769/15525 ซึ่งใน 
(ที่มีแผนการทําเหมืองโดยทําการผลิตแร่ 384,000 เมตริกตัน/ปี และปริมาณดิน 2,500,000 เมตริกตันช้ืน/ปี 
จากผลการคํานวณ พบว่า มีปริมาณสํารองแร่ประมาณ 1,956,000 เมตริกตันแห้ง หรือ 2,301,176 เมตริกตัน
ช้ืน โดยได้ทําการออกแบบขอบเขตสุดท้ายของบ่อเหมืองและได้วางแผนดําเนินการทําเหมืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 
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2554 – 2559 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ปี) ซึ่งในตําขอประธานบัตรที่ 8/2553 มีแผนการทําเหมืองแร่ 
384,000, 000 เมตริกตัน/ปี และปริมาณดิน 2,500,000 – 3,944,062 เมตริกตันช้ืน/ปี 
 จากผลการคํานวณปริมาณสํารองแร่พบว่า มีปริมาณสํารองแร่ ประมาณ 434,700 เมตริกตันแห้ง 
หรือ 514,118 เมตริกตันช้ืน โดยได้ทําการออกแบบขอบเขตสุดท้ายของบ่อเหมืองและได้วางแผนดําเนินการ
ทําเหมือง เป็นระยะเวลา 2 ปี รวมท้ังประทานบัตรที่ 30779/15797 และประทานบัตรที่ 30769/15525  
ทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 8 ปี  
 

9.2. ลําดับและระยะเวลาในการทําเหมือง 
 ลําดับและระยะเวลาในการทําเหมือง มีรายละเอียดแผนการผลิตดังน้ี 
 ปี พ.ศ. 2554- 2559  เป็นการดําเนินการทําเหมืองแร่ต่อจากปี พ.ศ. 2553 ในการเปิดหน้าดินและ
ผลิตแร่ โดยจะขยายขอบเขตบ่อเหมืองจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกต่อเน่ืองจากการทําเหมืองจาก
ประทานบัตรที่ 30769/15525 และประทานบัตรที่ 30779/15797 จนเต็มพ้ืนที่ทําเหมืองได้ทั้งหมด 
 ปี พ.ศ. 2560 ทําการเปิดหน้าดินและผลิตแร่ โดยขยายขอบเขตบ่อเหมืองจากทิศตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตกต่อเน่ืองจากการทําเหมืองจากประทานบัตรที่ 30779/15797  โดยมีการระเบิดและขุดขนหน้าดิน
ทั้งหมดนํากลับไปถมในประทานบัตรที่ 30779/15797 และจะได้แร่ซึ่งแทรกสลับอยู่กับหน้าดิน นอกจากน้ียัง
มีการนําดินทิ้งบางส่วนไปถมปรับระดับคลองผันนํ้ารอบบ่อเก็บกักกากหางแร่ 
 ปี พ.ศ. 2561 ทําการเปิดหน้าดินและผลิตแร่ โดยขยายขอบเขตบ่อเหมืองจากทิศตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตกต่อเน่ืองจากปีที่ 1 โดยมีการระเบิดและขุดขนหน้าดิน และนําไปถมกลับในประทานบัตรที่ 
30779/15797 และประทานบัตรที่ 307969/15525 จะได้แร่ซึ่งแทรกสลับอยู่กับหน้าดิน 
 

9.3 การใช้และเก็บวัตถุระเบิด 
1) การออกแบบการเจาะรูระเบิด 

 ตามลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ผันแปรแตกต่างกันไปในบ่อเหมือง โซนที่เป็นหินแข็งมี
ความจําเป็นต้องระเบิดออก ทางบริษัทฯ กําหนดให้ใช้แบบมาตรฐานเพ่ือควบคุมงานเจาะ-ระเบิดเป็นไปตาม
ค่าต่างๆ 

2) ชนิดและปริมาณของวัตถุระเบิดทีใ่ช ้

- ใช้ระเบิด แอมโมเนียไนเตรทผสมนํ้าเช้ือเพลิง (ANFO) ปริมาณ 15 ก.ก./รู บรรจุเป็น 

coloumn Charge และผสมนํ้ามันดีเซลในสัดส่วน AN/FO 94:6 

- ใช้ดินระเบิด, ไดนาไมต์,เพาเวอร์เจลหรืออิมลัช่ัน ขนาด 0.1875 ก.ก./1 แท่ง/รู บรรจุ เป็น 

primer หรือใช้ในสัดส่วนประมาณ 1-6% ของ ANFO 
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- ใช้แก๊ปจุดระเบิด แก๊ปไฟฟ้าใช้ 1 ดอก/ร ู

- ชนิดและปริมาณของวัตถุระเบิดที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสภาพพ้ืนที่

และชนิดโครงสร้างของหินรวมทั้งเปลี่ยนแปลงได้ตามเทคโนโลยีการระเบิดเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความปลอดภัยมากขึ้น 

3) การจุดระเบิด 

 ระบบจุดระเบิดจะใช้แก๊ปไฟฟ้า แบบมีจังหวะถ่วงเวลา โดยการออกแบบจังหวะถ่วงในแต่ละ
แถวจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพหน้างานระเบิดและผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทอืนตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งปัจจุบันเรื่องการสั่นสะเทือนน้ีไม่มีผลกระทบและข้อร้องเรียน อันเน่ืองจาก
เหมืองอยู่ไกลจากแหล่งชุมชน 
 การระเบิดจะควบคุมตามเวลาที่กําหนดไว้ วันละ 1 ครั้ง คือ 11.45 น. และ 16.45 น. โดยจะมี
ป้าย สัญญาณเตือนการปิดก้ันเส้นทางผ่าน จัดคนเฝ้าระวังที่จุดปิดก้ันและประกาศเสียงตามสายไม่ใหผู้้ที่ไม่
เก่ียวข้องเข้าไปในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติการหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

4) การเก็บวัตถุระเบิด 

 เก็บไว้ในอาคาร 3 อาคาร โดยแยกเก็บดินระเบิด 1 อาคาร แยกเก็บแก๊ปไฟฟ้า 1 อาคาร และ
แยกเก็บปุ๋ยแอมโมเนียไนเตรท 1 อาคาร ตลอดระยะเวลาการทําเหมืองจะปฏิบัติตามเง่ือนไขการใช้และการ
เก็บวัตถุระเบิด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
หมวด 6 โดยเคร่งครัดทุกประการ 
 สําหรับอาคารเก็บวัตถุระเบิดทั้ง 3 อาคาร อาคารเก็บดินระเบิด อาคารเก็บแก๊ป และอาคารเก็บ
ปุ๋ยแอมโมเนียได้ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหมในช่วงที่มีการ
ทําเหมืองตลอดมา 
 

9.4 การจัดการเปลือกดินและมูลดินทราย 
1) การเก็บเปลือกดินและมูลทราย 

 ปริมาณเปลือกดินและมูลดินทราย (Waste) ที่เกิดจากการทําเหมืองบางส่วนจะนําไปเสริมคัน
ขอบบ่อเก็บหางแร่ และส่วนใหญ่จะนําไปทิ้งถมกลับในบ่อเหมืองส่วนที่มีการทําเหมืองแล้วเสร็จของประทาน
บัตรที่ 30779/15797 และ ประทานบัตรที่ 30769/15525 โดยการเก็บกองจะออกแบบกองไว้เป็นขั้นระดับ 
มีความสูงของแต่ละขั้น (Bench High) 15 เมตร โดยทิ้งความกว้างหน้าขั้นระดับ (Berm Width) 8 เมตร    
ซึ่งลักษณะการกองของดินและหินทิ้งจะมีมุมกอง (Angle of Repose) เฉลี่ย 35 องศา ทําให้มุมกองรวมไม่
เกิน 27 องศา เปลือกดิน (Waste) ที่เป็นหินแข็ง ซึ่งมีแคดเมียมตํ่าจะปิดทับอยู่ด้านนอกเพ่ือ ลดการชะล้าง
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จากนํ้าฝนโดยส่วนในของขั้นระดับ (Toe) จะทําร่องชักนํ้า เพ่ือควบคุมการไหลของนํ้าฝนที่ชะล้างไปยังบ่อกัก
เก็บตะกอน และป้องกันการกัดเซาะหน้าขั้นระดับที่อาจทําให้เกิดการพังทลาย โดยลานทิ้งดินถม กลับในบ่อ
เหมืองจะมีการปูหน้าดินเพ่ือการฟ้ืนฟู โดยซื้อหน้าดินที่ไม่มีการปนเป้ือนของสารแคดเมียมมาจาก นอกพ้ืนที่
โครงการทําเหมืองมาปูทับอีกช้ันโดยมีความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร เพ่ือให้สามารถดําเนินการ ปลูกพืช
คลุมดินและไม้ยืนต้นตามแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ได้ 
 การเก็บกองมูลดินทรายจะทําควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม โดยการปลูกไม้ยืนต้นพืช 
คลุมดิน และหญ้าแฝกสําหรับป้องกันการกัดเซาะลานทิ้งดิน ในส่วนของลานทิ้งดินน้ันสามารถทําได้ทีละช้ัน 
ดังน้ันช้ันล่างจะเสร็จก่อนช้ันบนโดยลําดับจึงสามารถปฏิบัติการฟ้ืนฟูตามลําดับช้ันที่เสร็จแล้วได้โดยไม่ต้องรอ
ให้สิ้นสุดการทิ้งดินทั้งหมดก่อน 
 มาตรการป้องกันผลกระทบของโครงการ ได้แก่ การลดการถูกชะล้างพังทลายเศษดินและหินไป
กับนํ้าในช่วงฤดูฝน โดยการออกแบบการทําเหมืองและการเก็บกองมูลดินทรายตามหลักวิศวกรรม เพ่ือชะลอ
การไหลของน้ําฝนบริเวณพ้ืนผิวตามหลักการอนุรักษ์ดินและนํ้า และที่สําคัญจะต้องทําการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่โดย
การปลูกพืชคลุมดินให้ทําหน้าที่ยึดหน้าดินหรือเปลือกดินให้มีประสิทธิผล ตามแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ของ
โครงการอีกทางหน่ึงด้วย 

2) มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้าํบรเิวณลานท้ิงดิน 
 การเก็บกองเศษดิน ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ ได้จัดเตรียมที่เก็บกองไว้ในบ่อเหมืองที่
ผ่านการทําเหมืองแล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งลักษณะการเก็บกองได้ทําการเก็บกองเป็นช้ันๆ โดยแต่ละช้ันมีความสูง
ประมาณ 15 เมตร ความกว้างของหน้าขั้นระดับ (Berm Widith) ประมาณ 8 เมตร ซึ่งลักษณะการกองมูลดิน
ทรายจะมีมุม (Angle of Repose) เฉลี่ย 35 องศา ทําให้ความลาดชันของกองมูลดินทรายรวมไม่เกิน  
27 องศา โดยส่วนในของช้ันระดับ Toe จะทําร่องระบายนํ้าที่มีขนาดความกว้างของท้องร่องประมาณ 1 เมตร 
และลึกประมาณ 1 เมตรความชันด้านข้าง 1:1.5 เพ่ือควบคุมนํ้าให้ไหลลงบ่อกักเก็บตะกอน ทั้งน้ีในส่วนของ
ผนังกองเปลือกดินได้คัดเลือกดินที่มีการปนเป้ือนของโลหะหนักระดับตํ่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินแข็งมาปิดทับเพ่ือ
ลดโอกาสการชะล้างดินปนเป้ือนโลหะหนักลงสู่พ้ืนที่ตอนล่าง นอกจากน้ันบริเวณที่เก็บกองมูลดินทรายที่ได้
ผ่านการเก็บกองไปแล้วของแต่ละขั้น ทางโครงการได้ทําการปลูกพืชคลุมดิน จําพวกหญ้าแฝก หญ้ารูซี่ และพืช
ตระกูลถั่ว เพ่ือช่วยในการป้องกันการชะล้างการพังทลายของดิน ซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการอยู่แล้ว 
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9.5 การจัดการระบบระบายน้ําภายในเหมือง 
1) การใชน้้ํา 

 การใชน้้ําทั่วไป   
แหล่งนํ้าใช้ของโครงการมาจากบ่อนํ้าซับและนํ้าจากบ่อกักเก็บตะกอนนํ้าฝนโดยใช้สําหรับ

อาคารบ้านพัก สํานักงาน การรดนํ้าต้นไม้ การราดถนนเพ่ือลดปริมาณฝุ่นจากการใช้ถนนบ่อเหมืองและทั่วไป 

 การใชน้้ําในกระบวนการลอยแร่ของโรงลอยแร่  

ปริมาณการใช้นํ้าของกระบวนการลอยแร่ทั้งหมดมีอัตราประมาณ 380 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  

โดยใช้นํ้าจากระบบหมุนเวียนซึ่งจะอธิบายรายละเอียดต่อไป 

2) การเก็บขงัและระบายน้าํจากการไหลหลากบนผิวดิน (Run-Off) ในชว่งฤดูฝน 
 การเก็บขังและการระบายนํ้าจากการไหลบ่าผิวดินในช่วงฤดูฝน ทางโครงการจะทําการระบาย
นํ้าที่เกิดขึ้นจากการทําเหมืองและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง ให้ไหลลงสู่บ่อกักเก็บตะกอนในแต่ละบริเวณที่ได้ 
จัดเตรียมไว้ โดยสามารถแบ่งการจัดระบบระบายหลักๆ ดังน้ี 

 ระบบการรองรับน้ําพื้นที่ A  ใช้รับนํ้าขุ่นที่เกิดขึ้นจากพ้ืนที่บ่อเหมืองและลานทิ้งดินถม
กลับ มีพ้ืนที่รับนํ้าประมาณ 360 ไร่ นํ้าขุ่นจะถูกควบคุมให้ไหลลงสู่บ่อกักเก็บตะกอน A1 
ขนาดความจุประมาณ 110,000 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือให้เกิดการตกตะกอนและได้นํ้าใสข้ึน 
ก่อนที่จะระบายนํ้าลงสู่บ่อ A2 A3 และ A4 ที่มีขนาดความจุประมาณ 23,000 4,000 และ   
6,000 ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ โดยที่ท้ายบ่อ A4 มีอาคารกรองตะกอน นํ้าที่ใสแล้ว จะ
ระบายลงสู่ห้วยแม่ตาวต่อไป 

 ระบบการรองรับน้ําพื้นที่ B  ใช้รับนํ้าขุ่นจากลานทิ้งดินที่ 1 และ ลานทิ้งดินที่ 3 (ที่
ดําเนินการทิ้งดินเรียบร้อยแล้ว) ด้านทิศตะวันตก พ้ืนที่โรงบดย่อยแร่ กองสต๊อคแร่ พ้ืนที่
โรงลอยแร่ (ไม่เก่ียวกับกระบวนการลอยแร่) และพื้นที่บ่อเหมืองบางส่วนทางด้านทิศ
ตะวันออก (ไม่มีสายแร่ เป็นส่วนที่เปิดมูลดินทราย) พ้ืนที่รับนํ้าประมาณ 712 ไร่ นํ้าขุ่นจะ
ถูกควบคุมให้ไหลลงสู่บ่อกักเก็บตะกอน B1 ขนาดความจุประมาณ 195,000 ลูกบาศก์เมตร 
เพ่ือให้เกิดการตกตะกอนและได้นํ้าใสข้ึน ก่อนที่จะระบายนํ้าลงสู่บ่อ B2 และ B3 ที่มีขนาด
ความจุประมาณ 33,000 และ 51,000 ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ โดยที่ท้ายบ่อ B3 มี
อาคารกรองตะกอน นํ้าที่ใสที่ได้มาตรฐานแล้ว จะระบายลงสู่ห้วยแม่ตาวต่อไป 

 ระบบการรองรับน้ําพื้นที่ C ใช้รับนํ้าขุ่นจากพ้ืนที่ลานทิ้งดินที่ 3 ด้านทิศตะวันออกพ้ืนที่รับ
นํ้าประมาณ 76 ไร่ นํ้าขุ่นจะถูกควบคุมให้ไหลลงสู่บ่อกักเก็บตะกอน C1 ที่มีขนาดความจุ
ประมาณ 65,000 ลูกบาศก์เมตร โดยท่ีท้ายบ่อ C1 มีอาคารกรองตะกอน นํ้าที่ใสที่ได้
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มาตรฐานแล้วจะระบายลงสู่ห้วยแม่ตาวต่อไป เพ่ือความม่ันใจทางโครงการยังได้ทําคูระบาย
นํ้าจากบ่อกักเก็บตะกอน C1 ไปยังบ่อกักเก็บตะกอน B1 อีกด้วย 

 ระบบการรองรับน้ําพื้นที่บ่อกักเก็บหางแร่ (TSF) รับนํ้าฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณบ่อกักเก็บ
หางแร่และพ้ืนที่รอบนอกทางทิศตะวันออกเฉียงเหมือง มีพ้ืนที่รับนํ้าประมาณ 155 ไร่ และ
รับนํ้าจากกระบวนการลอยแร่ทั้งหมด นํ้าฝนจะผสมนํ้าจากกระบวนการลอยแร่ และเข้าสู่
ระบบหมุนเวียนของกระบวนการลอยแร่ต่อไป ซึ่งเป็นระบบปิด (Close System) โดยไม่มี
การระบายออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด    

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้จัดสร้างบ่อกักเก็บตะกอนเพ่ิมเติมอีก 2 ระบบ คือ ระบบการ รองรับ
นํ้าพ้ืนที่รับนํ้า D ซึ่งเป็นการรับนํ้าฝนจากพ้ืนที่บริเวณสํานักงาน และพ้ืนที่รับนํ้า E ซึ่งรองรับนํ้าฝน จากพ้ืนที่
รอบนอกบ่อกักเก็บหางแร่ที่สูงกว่าพ้ืนที่โครงการ โดยมีแนวถนนและคูระบายนํ้าทําหน้าที่เบ่ียงเบนไม่ให้ไหลลง
สู่บ่อกักเก็บหางแร่และทําการระบายออกสู่ห้วยแม่ตาวโดยตรง เพราะพ้ืนที่ระบบทั้งสองไม่ใช่พ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง
กับกิจกรรมการทําเหมืองของบริษัทฯ เลย 

3) การบํารงุรักษาบ่อกักเก็บตะกอน 
 บริษัทฯ จะดําเนินการขุดลอกตะกอนจากบ่อกักเก็บตะกอนในช่วงฤดูแล้งเป็นระยะๆ เพ่ือให้บ่อ
มีความจุตามท่ีโครงการได้เสนอไว้ ทั้งน้ีจะได้รักษาประสิทธิภาพของบ่อสําหรับฤดูฝนต่อไป และมีการวิเคราะห์
ตัวอย่างตะกอนเพ่ือหาธาตุ สังกะสี (Zn) ตะก่ัว (Pb) และแคดเมียม (Cd) หากพบว่า Zn มากกว่า 3% หรือ 
30,000 ppm จะนําตะกอนน้ันกลับเข้าสู่กระบวนการลอยแร่เพ่ือก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรแร่
มากที่สุด 

4) แผนการป้องกันการพังทลายของบ่อกักเก็บตะกอน 
 นอกจากช่องทางระบายนํ้าของบ่อกักเก็บตะกอนตามปกติแล้วเพ่ือป้องกันนํ้าล้นขอบบ่ออันจะ
ทําให้บ่อกักเก็บตะกอนพังทลายได้ จึงได้ออกแบบให้มีร่องระบายนํ้าฉุกเฉิน (Spill way) ที่ปูลาดด้วยหินขนาด
ใหญ่ไว้ด้วยตามความเหมาะสมหรือออกแบบเป็นท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถระบายนํ้าได้ในปริมาณ
มาก และจะทําการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาหากมีร่องรอยการกัดเซาะหรือรอยร้าวจะทําการซ่อมแซมทันที 

5) แผนการป้องกันกรณีที่อาจไม่สามารถควบคุมคณุภาพน้ําฝนท่ีระบายออกให้อยู่ในเกณฑ์ที่
กําหนด 

 บริษัทฯ ได้จัดทําระบบเพ่ือรองรับกรณีฝนตกหนักผิดปกติ โดยได้จัดสร้างบ่อฉุกเฉินที่มีความจุ 
24,000 ลูกบาศก์เมตรสําหรับบ่อระบบบ่อ A ส่วนระบบบ่อ B ใช้บ่อกักเก็บหางแร่เป็นบ่อฉุกเฉินเน่ืองจากมี
ความจุของบ่อมากเพียงพอที่จะรับเหตุฉุกเฉินในแต่ละคร้ัง และมีระบบสูบกลับทั้งในระบบบ่อ A และบ่อ B 
เพ่ือเพ่ิมเวลาในการตกตะกอนให้นานขึ้น นอกจากน้ันยังได้จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือรองรับกรณีที่อาจ
ไม่สามารถควบคุมคุณภาพนํ้าฝนที่ระบายออกให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด และฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนทุกปี 
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9.6 การจัดการระบบระบายน้ําภายในเหมือง 
1) การแต่งแร่ 
ก. กรรมวิธีการย่อยแร่ 

โรงย่อยแร่จะทําหน้าที่ย่อยแร่ให้มีขนาดเล็กกว่า 4 น้ิว โดยการผสมแร่ ซึ่งถูกส่งมาจากหลายๆ 

จุด บนบ่อเหมืองให้มีคุณภาพสม่ําเสมอ ตามแผนการผลิต ในการผสมแร่ใช้วิธีคํานวณอัตราส่วนของแร่ที่มี

เปอร์เซ็นต์โลหะสังกะสีและแมกนีเซียมต่างกันจากบ่อเหมืองหลายๆ จุด เพ่ือป้อนเข้าสู่โรงย่อยแร่ แร่ที่ผ่าน

การย่อยแล้ว จะถูกลําเลียงส่งไปลงยังกองเดียวกัน ทําให้แร่ผสมผสานเป็นเน้ือเดียวกัน ขั้นตอนการบดและ

ย่อยแร่มีดังน้ี 

1) แร่จากบ่อเหมอืงขนาดไม่เกิน 30 x 40 น้ิว จะถูกส่งมาจากบ่อเหมืองด้วยรถบรรทุกและป้อน
ลงยุ้งรับแร่ (Ore Bin) 

2) เครื่องป้อนแร่ (Plate Feeder) จะป้อนแร่จากยุ้ง (Ore Bin) ลงสู่ตะแกรงสั่น (Vibrating 
Grizzly)  

3) แร่ที่ลอดผ่านตะแกรงสั่น (Vibrating Grizzly) จะไหลลงสู่สายพานลําเลียง (Belt 
Conveyor) 

4) ส่วนแร่ที่มีขนาดโตกว่า 4 น้ิว จะค้างตะแกรง และไหลสู่เครื่องย่อย (Jaw Crusher) เพ่ือทํา
การย่อยให้มี นาดเล็กกว่า 4 น้ิว 

5) แร่ที่ผ่านเครื่องย่อยจะไหลลงสู่สายพานลําเลียง (Belt Conveyor) รวมกับแร่ที่ลอดผ่าน
ตะแกรงสั่น (Vibrating Grizzly) 

6) ทําการเก็บตัวอย่างแร่จากสายพานลําเลียง (Belt Conveyor) 1 ครั้ง ต่อแร่ 1 เที่ยว 
รถบรรทุก จาก สายพานลําเลียง (Belt Conveyor) รวมตัวอย่างแร่ทุก 4 ช่ัวโมง เพ่ือนําส่ง
วิเคราะห์หาโลหะสังกะสี แมกนีเซียม และความช้ืนในแร่ 

7) สายพานลําเลียง (Belt Conveyor) จะส่งแร่ทั้งหมดไปลงรวมแยกกองไว้ เป็น 2 กองเพ่ือ
สะดวกต่อการตักแร่สําหรับขนส่งในการผลิต และกรณีต้องผสมแร่ในแต่ละกองเพ่ือให้มี
คุณภาพสม่ําเสมอ สําหรับแร่เกรดสูง จะเก็บกองเพ่ือรอการขนส่งไปยังโรงถลุงของบริษัท
ต่อไป ส่วนแร่เกรดตํ่าจะเก็บกองไว้ป้อนโรงลอยแร่เพ่ือปรับปรุงคุณภาพแร่โดยวิธีการลอยแร่ 
ก่อนการส่งหัวแร่ที่ลอยได้ให้กับโรงถลุงต่อไป 

ข. กรรมวิธีการลอยแร่ 
โรงลอยแร่ จะทําหน้าที่ลอยแร่สังกะสีคุณภาพตํ่าประมาณ 7.3 % Zn ซึ่งเป็นแร่ Secondary 

Zinc Ore ชนิด Smithsonite (ZnCO3) และ Hemimorphite (Zn4Si2O7(OH)2•H2O) ซึ่งคุณสมบัติความ
ยากง่ายในการลอยแร่ จัดอยู่ในกลุ่มแร่ออกไซด์ ซิลิเกต และอลูมิเนียมซิลิเกต การลอยแร่ชนิดน้ีสามารถลอย
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ได้โดยสารประกอบประเภทแอมมีน (Amine) โดยใช้หลักการให้สารเคมีทําปฏิกิริยากับแร่ โดยจะทําให้ผิวของ
เม็ดแร่แปรสภาพไปเป็นลักษณะไม่เปียกนํ้า (Hydro Phobic) เมื่อทําให้เกิดฟองอากาศ (Froth) เม็ดแร่ก็จะ
เกาะฟองอากาศลอยข้ึนมา ซึ่งสารเคมีที่ใช้แบ่งประเภทได้ดังน้ี 

1) นํ้ายากระจายฝุ่นแร่ (Dispersant) แร่ที่ผ่านการบดจะมีเม็ดแร่ที่เล็กกว่า 200 Mesh เป็น
จํานวนมาก บางส่วนอาจจะเล็กถึงขนาดเป็น Slime ซึ่งมีคุณสมบัติมักจะจับกันเป็นกลุ่มก้อน 
ฝุ่นแร่เหล่าน้ีไม่เหมาะสมท่ีจะแยกออกไปทําการลอยต่างหาก จึงจําเป็นที่จะต้องทําการลอย
พร้อมกันทั้งหมด ต้องใช้นํ้ายาที่ทําให้ตะกอนเหล่านี้แตกตัวใช้ Sodium Silicate 
(Na2SiO3)/Sodium Hexametaphosphate (NaPO3)n เป็นนํ้ายากระจายฝุ่นแร่ 

2) นํ้ายาปรับผิวแร่ให้เป็นสารประกอบซัลไฟด์ (Sulfidizing Agent) เป็นขั้นตอนการปรับสภาพ
ของผิวแร่ให้เหมาะสมแก่การลอยแร่ย่ิงขึ้น ใช้ Sodium Sulphide (Na2S) เป็นนํ้ายาปรับผิว
แร่ 

3) นํ้ายาเคลือบผิวแร่ (Collector) การเคลือบผิวแร่เพ่ือให้แร่มีคุณสมบัติไม่เปียกนํ้า ใช้ Stearyl 
amine Acetate 

4) นํ้ายาเคลือบฟองอากาศ (Frother) เม็ดแร่มีคุณสมบัติไม่เปียกนํ้า จะลอยขึ้นสู่ผิวนํ้าได้ต้อง
อาศัยฟองอากาศ ฟองอากาศที่ดีต้องมีคุณสมบัติเหมาะแก่การเกาะติดของเม็ดแร่ ต้องเหนียว
พอสมควรไม่แตกง่าย ฟองอากาศที่เปราะเกินไปจะไม่สามารถพยุงเม็ดแร่ให้ลอยสู่ผิวนํ้าได้ 
ถ้าเหนียวเกินไปโอกาสท่ีเม็ดแร่จะเกาะติดกับฟองอากาศก็น้อยลง เน่ืองจากต้องใช้พลังงานที่
สูงกว่าปกติ จึงจะทําลายช้ันนํ้าที่ก้ันอยู่ระหว่างเม็ดแร่กับฟองอากาศได้ซึ่ง ใช้นํ้ามันสน (Pine 
Oil) หรือสารประกอบอ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นสารเคลือบฟอง 

 
โรงลอยแร่มีกําลังการผลิต ดังน้ี 
 ปริมาณการผลิตแร่ต่อวัน 

แร่ป้อน 900 ตันแห้ง/วัน ที่ 7.3 % Zn 
หัวแร่ 215 ตันแห้ง/วัน ที่ 25.0 % Zn 

 ปริมาณการผลิตแร่ต่อเดือน 
แร่ป้อน 25,000 ตันแห้ง/เดือน ที่ 7.3 % Zn 
หัวแร่ 5,986 ตันแห้ง/เดือน ที่ 25.0 % Zn 

 ปริมาณหางแร่ที่เกิดขึ้น 
หางแร่ที่เกิดขึ้นต่อวัน 685 ตันแห้งหรือเดือนละ 19,014 ตันแห้ง ที่ 2.0% Zn ซึ่งหางแร่ที่ 
เกิดขึ้น จะทําการสูบไปยังบ่อเก็บกักหางแร่ 
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ขั้นตอนการลอยแร ่มีรายละเอียดดังน้ี (รูปที่ 2) 
1) ป้อนแร่จากกองสต๊อกที่ได้จากโรงย่อยแร่ที่มีขนาดเล็กกว่า 4 น้ิว โดยรถตักล้อยางหรือรถบรรทุก

ลงสู่ยุ้งรับแร่ 
2) ป้อนแร่จากยุ้งรับแร่สู่เครื่องล้างและคัดขนาดแร่ขนาดช่อง 3/8 น้ิว 
3) แร่ที่ค้างตะแกรง ซึ่งมีขนาดโตกว่า 3/8 น้ิว จะถูกส่งไปลดขนาดโดยเครื่องย่อยแบบ Jaw 

Crusher แล้วส่งต่อไปยังหม้อบดแบบ Ball Mill 
4) แร่ที่ลอดผ่านตะแกรง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 3/8 น้ิว จะถูกส่งไปเคร่ืองคัดขนาดแบบเกลียว (Spiral 

Classifier) 
5) แร่หยาบ (Under Flow) จากเคร่ืองคัดขนาดแบบเกลียวจะถูกป้อนเข้าหม้อบดแบบ Ball Mill 
6) แร่ละเอียด (Over Flow) จากเคร่ืองคัดขนาดแบบเกลียวจะถูกป้อนเข้าเคร่ืองคัดขนาดแบบ

Hydrocyclone ชุดที่ 1 
7) แร่หยาบ (Under Flow) จากเคร่ืองคัดขนาดแบบ Hydrocyclone ชุดที่ 1 จะถูกป้อนเข้าเคร่ือง

คัดขนาดแบบ Hydrocyclone ชุดที่ 3 
8) แร่ละเอียด (Over Flow) จากเคร่ืองคัดขนาดแบบ Hydrocyclone ชุดที่ 1 เข้าสู่ป๊ัมหางแร่ เพ่ือ

ส่งไปสู่บ่อกักเก็บหางแร่ (Tailing Storage Facilities – TSF) เน่ืองจากเม็ดแร่ละเอียดเป็น 
Slime ไม่สามารถลอยแร่ได้ 

9) แร่จากการบดโดยหม้อบด (Ball Mill) จะส่งไปคัดขนาดโดยเคร่ืองคัดขนาดแบบ Hydrocyclone 
ชุดที่ 2 

10) แร่หยาบ (Under Flow) จากเคร่ืองคัดขนาดแบบ Hydrocyclone ชุดที่ 2 จะส่งกลับไปยังหม้อ
บดเพ่ือบดซ้ําให้ได้ขนาดที่ต้องการ 

11) แร่ละเอียด (Over Flow) จากเคร่ืองคัดขนาดแบบ Hydrocyclone ชุดที่ 2 จะถูกส่งไปคัดเอาแร่
ละเอียด (Slime) ออกโดยเคร่ืองคัดขนาดแบบ Hydrocyclone ชุดที่ 3 

12) แร่ละเอียด (Over Flow) จากเคร่ืองคัดขนาดแบบ Hydrocyclone ชุดที่ 3 จะถูกส่งคัดเอาแร่
ละเอียด (Slime) ออกอีกคร้ังโดยเครื่องคัดขนาดแบบ Hydrocyclone ชุดที่ 4 

13) แร่หยาบ (Under Flow) จากเคร่ืองคัดขนาดแบบ Hydrocyclone ชุดที่ 3 ซึ่งมีขนาดเหมาะสม
กับการลอยแร่จะถูกส่งป้อนเข้าสู่ถังปรับสภาพแร่ชุดที่ 1 พร้อมกับเติม Na2S และ Na2SiO3/Na2 
(PO3)n และไหลลงสู่ถังปรับสภาพแร่ชุดที่ 2 พร้อมเติม Collector (S•A) และ Frother 
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14) แร่ละเอียด (Over Flow) จากเคร่ืองคัดขนาดแบบ Hydrocyclone ชุดที่ 4 จะถูกส่งเข้าสู่ถังตก
เกรอะ (Thickener) รวมกับหัวแร่จากเคร่ืองลอยแร่ เน่ืองจากมีแร่สังกะสีสูง 12-15 % รอการ
ป้อนเข้าสู่เครื่องกรองแร่ 

15) แร่หยาบ (Under Flow) จากเคร่ืองคัดขนาดแบบ Hydrocyclone ชุดที่ 4 ซึ่งมีขนาดเหมาะสม
กับการลอยแร่จะถูกส่ง ไปยังถังปรับสภาพแร่ชุดที่ 1 

16) แร่ที่ถูกปรับสภาพแล้วจะถูกป้อนเข้าเคร่ืองลอยแร่ (Flotation Cells) ซึ่งจะทําการลอยแร่ 2 
ขั้นตอน คือ ลอยแร่ขั้นแรก (Rougher Flotation) และลอยแร่ให้สะอาด (Cleaner Flotation) 

17) หัวแร่จะถูกป๊ัมไปเก็บที่ถังตกเกรอะ (Thickener) และผสมปูนขาวเพ่ือให้กรองได้ง่าย ป้อนเข้าสู่
เครื่องกรองแร่ เมื่อแร่ผ่านการกรองแล้วจะเก็บกองไว้เพ่ือขนส่งไปโรงถลุงแร่ต่อไป 

18) หางแร่ (Tailing) จะถูกส่งไปยังบ่อกักเก็บหางแร่ (Tailing Storage Facilities, TSF) พร้อมกับแร่
ละเอียดจากเคร่ืองคัดขนาดแบบ Hydrocyclone  
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รูปที่ 2 แผนผงัการลอยแรส่งักะส ี
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2) การจัดการหัวแร่ 
หัวแร่ที่ได้จากการลอยแร่ จะจัดเก็บในโกดังปกคลุม 3 ด้าน เป็นส่วนเดียวกันกับอาคารโรงลอย

แร่ด้านหน้าจะเปิดเพ่ือให้รถตักสามารถตักหัวแร่ใส่รถบรรทุก และขนส่งไปยังโรงถลุงที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก
เป็นประจําทุกวันได้ เน่ืองจากแร่มีความช้ืนสูง ทําให้ไม่เกิดการฟุ้งกระจายในการจัดเก็บและขั้นตอนการตักขน 
แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทก็ได้ให้รถบรรทุกที่ทําการขนส่งทุกคันปิดคลุมด้วยผ้าใบ และปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยเคร่งครัด 

3) การจัดการหางแร่และเศษดิน ของเสียจากการแต่งแร่ 
หางแร่และนํ้าล้างพ้ืนโรงลอยแร่จะถูกรวมและสูบไปยังบ่อกักเก็บหางแร่ ที่ได้ทําการออกแบบ

และสร้างขึ้นมาเพ่ือรองรับหางแร่จากการลอยแร่ บ่อเก็บกักหางแร่ โดยจะทําการเสริมคันเขื่อนของบ่อกักเก็บ
หางแร่ตามท่ีได้ออกแบบไว้ ทั้งน้ี นํ้าใสจากระดับใกล้ผิวนํ้าจากบ่อกักเก็บหางแร่ จะถูกสูบไปยังบ่อนํ้า
หมุนเวียนเพ่ือทําการตกตะกอนละเอียดอีกครั้งหน่ึง และสูบนํ้าใสระดับผิวนํ้าจากบ่อหมุ่นเวียนไปใช้ใน
กระบวนการลอยแร่ต่อไป ตะกอนหางแร่ที่สะสมอยู่ในบ่อนํ้าหมุนเวียนจะนํากลับไปทิ้งในบ่อกักเก็บหางแร่ใหม่ 
 
10 มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังและบรรเทาผลกระทบจากการใช้บ่อกักเก็บหางแร่ 

แม้การออกแบบจะดําเนินการถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยผู้ชํานาญการโดยมีการกําหนดค่าความ 
ปลอดภัยในการออกแบบเหมือนกับงานวิศวกรรมโดยทั่วไป แต่ทางบริษัทฯ ก็ยังได้จัดให้มีมาตรการเสริม ดังน้ี 

1) จัดต้ังหน่วยงาน เพ่ือทําหน้าที่ดูแลบ่อกักเก็บหางแร่โดยเฉพาะ ซึ่งต้องจดบันทึกระดับนํ้าในบ่อและ
ตรวจสอบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวบ่อตลอดเวลา รายงานให้ผู้บริหารทราบทันทีที่ พบ
ความผิดปกติเพ่ือจะได้แก้ไขได้ทันเวลา 

2) การปล่อยหางแร่เข้าบ่อกักเก็บหางแร่ จะทยอยปล่อยหางแร่รอบๆ บ่อ เพ่ือให้เกิดเป็นสันทราย 
(Sand Beach) ป้องกันไม่ให้นํ้าสัมผัสกับขอบบ่อหรือเขื่อน 

3) ด้านหน้าเขื่อนของบ่อกักเก็บหางแร่ จะเป็นบ่อกักเก็บตะกอน B1, B2 และ B3 ซึ่งปกติจะรักษาระดับ
นํ้าในบ่อให้อยู่ในระดับตํ่า ดังน้ัน จึงสามารถรองรับนํ้าที่อาจไหลล้นจากบ่อกักเก็บหางแร่ได้ประมาณ 
172,000 ลูกบาศก์เมตร 

4) จัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินให้ทันท่วงทีจากมาตรการต่างๆ ที่ระบุมา ทําให้
มั่นใจได้ ว่าสามารถป้องกันผลกระทบจากการใช้บ่อกักเก็บหางแร่ได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังได้มี
ระบบเพ่ือจัดการ นํ้าที่หกล้นภายในกระบวนการลอยแร่ ได้แก่ นํ้าล้างพ้ืน และน้ําจากพ้ืนที่หน้าโกดัง
หัวแร่ บริษัทฯ ได้เตรียมร่องนํ้าไว้รองรับแล้วรวบรวมเพ่ือสูบไปยังบ่อกักเก็บหางแร่ต่อไป 
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11 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
 

11.1 ฝุ่นละออง 
 แหล่งกําเนิด 
1) ฝุ่นละอองจากการระเบิด มีแหล่งกําเนิดมาจากการเจาะรูระเบิด และการระเบิดแร่ ระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบจะขึ้นอยู่กับปริมาณ และระยะการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการ

ระเบิด รวมทั้งทิศทางและความเร็วลมในช่วงน้ัน ซึ่งโดยปกติฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการระเบิด จะแผ่

รัศมีประมาณ 2-2.5 เท่า ของความยาวหน้าระเบิด จากน้ันจะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางลมใน

ลักษณะลํายาว และหายไปในเวลา 5-10 นาที หลังจากการระเบิด 

2) ฝุ่นละอองจากการขนส่ง การฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการใช้รถบรรทุกขนส่งแร่ จะเริ่มต้ังแต่

บริเวณหน้าเหมืองไปจนโรงย่อยแร่ภายในพ้ืนที่โครงการ การขนส่งแร่ในช่วงน้ีจะเป็นการขนส่ง

โดยใช้รถบรรทุกในระยะสั้นๆ บนถนนลูกรังที่ใช้เฉพาะของโครงการเท่าน้ัน 

3) ฝุ่นละอองจากการย่อยแร่ แร่ที่ผ่านการระเบิดจากหน้าเหมืองจะถูกลําเลียงไปยังโรงย่อยแร่

ของโครงการ เพ่ือย่อยแร่ให้มีขนาดเล็กกว่า 4 น้ิว โดยการผสมแร่ซึ่งถูกส่งมาจากหลายๆ จุด 

การฟุ้งกระจายของฝุ่นจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการย่อยแร่ ต้ังแต่ขั้นตอนการป้อนแร่ลงสู่ยุ้ง

รับแร่ การสั่นของตะแกรงสั่น จุดถ่ายโอนต่างๆ และการเก็บกองแร่ เป็นต้น 

 การรับสัมผัส 
 การรับสัมผัสฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศ จะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่าน
ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอันตรายของฝุ่นละอองจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 
ระยะเวลาในการสัมผัส และคุณลักษณะของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัวเก่ียวกับโรคระบบ
ทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ซึ่งรวมถึงเด็กและผู้สูงอายุด้วย เน่ืองจากเด็กและผู้สูงอายุจะมีความไวต่อการ
เกิดอาการเจ็บป่วยได้มากกว่าบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรง 

 ลักษณะผลกระทบต่อสขุภาพ 
  ฝุ่นละอองรวมส่วนใหญ่จะติดอยู่ในจมูกและทางเดินหายใจส่วนบน จึงอาจมีผลกระทบต่อ
อวัยวะในส่วนน้ี ทําให้หายใจไม่สะดวก หรอืก่อให้เกิดความรําคาญ นอกจากน้ี ยังอาจส่งผลกระทบต่อตาและ
ผิวหนัง ทําให้เกิดการระคายเคือง จนถึงขั้นก่อให้เกิดโรคได้ ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10 ไมครอน สามารถ
เคลื่อนตัวไปได้ในทุกๆ ส่วนของระบบทางเดินหายใจ  
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 ประชากรกลุ่มเสี่ยง 
  ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่สําคัญ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง ได้แก่พนักงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการระเบิด การขนส่ง และการบดย่อยแร่ รวมถึงพนักงานตามสายงานต่างๆ ที่
ปฏิบัติงานอยู่ภายในพ้ืนที่โครงการ นอกจากน้ี ผลกระทบด้านฝุ่นละอองยังสามารถแพร่กระจายไปสู่ชุมชนที่
อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการได้อีกด้วย 

 ผลการตรวจวัดในช่วงที่ผา่นมา 
  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยท้ังหมดในบรรยากาศ (TSP) ในช่วงที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2551-2553) จํานวน 3 สถานี ได้แก่ สํานักงานเหมือง โรงเรียนบ้าน ถ้ําเสือ และสถานี
อนามัยแม่กุเหนือ พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.033-0.188 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 
ที่กําหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
 

11.2 ระดับเสียง 
 แหล่งกําเนิด จากการศึกษารายละเอียดโครงการ พบว่า มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังได้แก่ 

การระเบิดหน้าเหมือง และการทํางานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในการทําเหมือง ซึ่ง
ระดับเสียง จากการทํางานของเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากที่สุดส่วนมากจะเป็นเครื่อง
เจาะชนิดต่างๆ 

 การรับสัมผัส การรับสัมผัสโดยการได้ยินเสียงต่างๆ จากการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงผ่านหู
ช้ันนอก เข้าสู่หูช้ันกลาง และหูช้ันใน ซึ่งองค์การอนามัยโลกกําหนดระดับเสียงดังเกินไปไว้ที่ 
85 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงที่บุคคลทนรับฟังได้ คือ 120 เดซิเบล (เอ) สําหรับประเทศ
ไทยกําหนดค่ามาตรฐานระดับ เสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงไว้ที่ 70 เดซิเบล (เอ) ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป 

 ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบจากระดับเสียงที่ดัง
รบกวน จะทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานลดลง รบกวนการติดต่อสื่อสาร และทําให้ผู้ได้
ยินเกิดความรําคาญ แม้จะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นอันตราย  

 ประชากรกลุ่มเสี่ยง ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่สําคัญ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเสียง ได้แก่ 
พนักงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการระเบิด และพนักงานที่ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่มีเสียงดังเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะเครื่องเจาะชนิดต่างๆ รวมถึงพนักงานตาม
สายงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในพ้ืนที่โครงการ และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ 
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 ผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq) ในช่วงที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2551-2553) จํานวน 3 สถานี ได้แก่ สํานักงานเหมือง โรงเรียน
บ้านถ้ําเสือ และสถานีอนามัยแม่กุเหนือ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 48.8-65.8 เดซิเบล 
(เอ) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงจากการทําเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 ที่กําหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่
เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) 

 
11.3 แรงสั่นสะเทือน 
 แหล่งกําเนิด จากการศึกษารายละเอียดโครงการ พบว่า แหล่งกําเนิดของแรงสั่นสะเทือนที่

เกิดขึ้น ได้แก่ แรงสั่นสะเทือนที่ประชาชนอาจได้รับจากการระเบิดหน้าเหมือง และ
แรงสั่นสะเทือนที่พนักงานของโครงการอาจได้รับจากการใช้เคร่ืองเจาะต่างๆ 

 การรับสัมผัส การรับสัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือน สามารถรับรู้ได้จากความรู้สึกของแต่ละบุคคล
และโดยการจับหรือถือเครื่องมือที่มีความส่ันสะเทือน หรือสังเกตได้จากโครงสร้างอาคาร 
บ้านเรือน และสิ่งของต่างๆ เช่น ร่วงหล่น แตกร้าว หรือทรุด ส่วนมากจะเกิดแรงสั่นสะเทือน
น้อยมาก ทําให้ไม่สามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้ แต่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือเท่าน้ัน หาก
แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับปานกลางผู้อยู่บนอาคารสูงจะรู้สึกได้ว่ามีแรงสั่นสะเทือน 
สิ่งก่อสร้าง อาคาร และบ้านเรือนที่ออกแบบไม่ดีจะมีความเสียหาย 

 ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพ มักพบในคนงานที่จับหรือถือเคร่ืองมือที่
มีความสั่นสะเทือนสูง เช่น เครื่องเจาะชนิดต่างๆ ซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากความ
สั่นสะเทือนจะส่งผลกระทบต่อมือ แขน และโรคที่ประกอบด้วยกลุ่มอาการ ความผิดปกติของ
เส้นเลือดของน้ิวมือ และความผิดปกติของกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเน้ือ และโรคของระบบ
ประสาท  

 ประชากรกลุ่มเสี่ยง ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน ได้แก่
พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการเจาะรูระเบิด และพนักงานตามสายงานต่างๆ ที่ต้อง
ใช้เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนอยู่เป็นประจํา นอกจากน้ี ผลกระทบที่เกิดจากการระเบิด ทั้ง
แรงสั่นสะเทือน แรงอัดอากาศจากการระเบิด และการปลิวกระเด็นของเศษหิน ยังสามารถ
ส่งผลต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการได้อีกด้วย  

 ผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
(ปี พ.ศ. 2551-2553) จํานวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณอาคารสํานักงาน บริเวณบ่อกักเก็บหาง
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แร่ และบริเวณโรงลอยแร่พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความส่ันสะเทือนจากการทําเหมือง
หิน อ้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 ทุกคร้ัง  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 
ความรู้ท่ัวไป : สังกะสี 

 
 สังกะสีเป็นแร่โลหะชนิดหน่ึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีคุณประโยชน์และสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์
และพืช แร่สังกะสี (Zinc Mineral) ประกอบด้วยธาตุต่างๆ ที่มีธาตุสังกะสีเป็นหลัก เมื่อนําแร่สังกะสีมาถลุงจะ
ได้โลหะสังกะสีที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย จึงนับเป็นแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ที่สําคัญชนิดหน่ึง 

ประเภทของแร่สังกะส ี  แรส่ังกะสีที่พบในแหล่งต่างๆ ของโลก จําแนกตามสภาพการเกิดทางธรณีวิทยาได้  
   2 ประเภท คือ 

1) แร่สังกะสีปฐมภูมิ (Primary Zinc) หมายถึง แร่สังกะสีที่เกิดขึ้นมาและยังไม่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติ ได้แก่ แร่สฟาเลอไรต์ (Sphalerite) ซึ่งเป็นแร่สังกะสีซัลไฟด์ (Sulphide) มักพบเป็นส่วน
ใหญ่ในแหล่งต่างๆของโลก นอกจากน้ียังมีแร่สังกะสีซิงไคต์ (Zincite) ซึ่งเป็นแร่สังกะสีออกไซด์ (Oxide) 
พบแหล่งใหญ่ในรัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา 

2) แร่สังกะสีทุติยภูมิ (Secondary Zinc) หมายถึง แร่สังกะสีที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
แล้ว ได้แก่ แร่เฮมิมอร์ไฟต์ (Hemimorphite) ซึ่งเป็นแร่สังกะสีซิลิเกต (Silicate), แร่สมิทซอไนต์ 
(Smithsonite) และแร่ไฮโดรซิงไคต์ (Hydrozincite) ซึ่งเป็นแร่สังกะสีคาร์บอเนต (Carbonate) แร่
สังกะสีที่พบในประเทศไทยที่แหล่งผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนใหญ่เป็นแร่สังกะสีซิลิเกต
และบางส่วนเป็นแร่สังกะสีคาร์บอเนต 

 
สังกะสีกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนข้อเท็จจริง 7 ประการที่ควรรู้ 
 

1. สังกะสีเปน็ของธรรมชาติ 
สังกะสีเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้แก่มนุษยชาติ มันมีอยู่ตามธรรมชาติในอากาศ ในนํ้า และในดิน 
สังกะสีมีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดลอ้ม รอบตัวเรา มันจะมีการเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ ด้วยกระบวนการหรือ 
เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การผุพัง ไฟป่า การเกิดไอทะเล และภูเขา ไฟระเบิด เป็นต้น 

2. สังกะสีเปน็สิ่งจําเปน็ในธรรมชาติ 
ทุกๆ ชีวิตบนโลกต่างมีวิวัฒนาการทางธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับสังกะสีโดยผ่านกระบวนการทางชีววิทยา 
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สิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งคน สัตว์ ปลา พืช หรือแม้กระทั่งสิ่งมชีีวิตขนาดเล็ก ต่างก็จําเป็นต้องได้รับสังกะสีเพ่ือ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการซึ่งเป็นไปตามที่กระบวนการทางธรรมชาติได้กําหนดไว้ 

3. สังกะสีช่วยยืดอายุการใชง้านของเหล็ก 
คุณลักษณะประการหน่ึงของสังกะสีก็คือ มันมีความสามารถในการป้องกันไม่ให้เหล็กผุกร่อน ความเสียหาย
ที่เกิดจากการผุกร่อนของเหล็กนับเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง คํานวณกันว่า ความเสียหายน้ี
อย่างน้อยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ในประเทศอุตสาหกรรม เหล็กจะมี
อายุการใช้งานที่นานข้ึนเมื่อนําไปชุบด้วยสังกะสี และในปัจจุบันน้ีมนุษย์ยังไม่สามารถคน้หาวัสดุอ่ืนใดที่จะ
สามารถช่วยป้องกันการผุกร่อนของเหล็กได้ดีเท่าสังกะสี 

4. สังกะสีช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้วยเหตุที่สังกะสีสามารถป้องกันเหล็กจากการผุกร่อนและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเหล็ก มันจึงช่วย
รักษาและช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งปกติจะถูกนําไปใช้ในการผลิตเหล็กที่จะนําไปเปลี่ยนทดแทนเหล็กที่ผุ
กร่อนไป มีการคํานวณว่าการใช้เหล็กชุบสังกะสีในประเทศสวีเดนช่วยประหยัดพลังงานได้เท่ากับพลังงาน
ไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หน่ึงโรง ผลิตได้ในหน่ึงปี ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า การใช้สังกะสีเพ่ือป้องกัน 
เหล็กไม่ให้ผุกร่อนได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหา โลกร้อน (climate change) 
ด้วยเช่นกัน 
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า สังกะสีมี
ส่วนช่วยลด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เพราะมันช่วยทําให้โครงสร้างพ้ืนฐานเหล่าน้ัน มีอายุการใช้งานนานข้ึน มี
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาน้อยลง และมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น 

5. สังกะสีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 

ปัจจุบันน้ี สังกะสีในโลกมากกว่าร้อยละ 30 ได้มาจากการนําสังกะสีเก่ากลับมาใช้ใหม ่และร้อยละ 80 ของ
สังกะสีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็จะถูกนํากลับมาใช้อีกคร้ังหน่ึงในอนาคตเช่นกัน เน่ืองจากสังกะสีมีอายุการใช้
งานที่ยาวนานมาก โดยอาจจะมากกว่า 100 ปีในบางกรณี ทําให้สังกะสีทีผ่ลิตขึ้นในอดีตเป็นจํานวนมากยัง
สามารถใช้อยู่ได้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการนําสังกะสีกลบัมาใช้ใหม่ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ปริมาณของสังกะสีที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ก็มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน สังกะสีสามารถนํากลบัมา
ใช้ก่ีครั้งก็ได้โดยจะไม่เสียคุณสมบัติใดๆในตัวไปเลย ดังน้ันจึงนับได้ว่าสังกะสีเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีคา่และ
ย่ังยืนสําหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตอย่างแท้จริง 
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6. สังกะสีช่วยป้องกันสขุภาพของมนุษย์ 
ความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ได้ทําให้เรารู้ว่า สังกะสีมีความสําคัญต่อการทํางานของระบบ
ภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์รวมทั้งต่อระบบประสาท และการทํางานของยีนส์ ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการให้
ธาตุสังกะสีเป็นอาหารเสริมแก่เด็กจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วง โรคปอดบวม และมาเลเรีย 
สังกะสียังมีความสําคัญต่อการทํางานของเอ็นไซม์กว่า 300 ชนิดในร่างกาย ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นด้วย
ว่าประชากรของโลกคร่ึงหน่ึงมีความเสี่ยงทีจ่ะได้รับสังกะสีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศกําลัง
พัฒนาและในหมู่คนยากจน การให้สังกะสีในอาหารเสริมได้กลายเป็นมาตรการที่ได้ผลคุ้มค่าในการ
เสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสีย่งดังกล่าว 
 

7. สังกะสีสนบัสนนุความเป็นอยู่ที่ดีในสงัคม 

สังกะสีสามารถนํามาใช้ในการทํานํ้าให้บริสทุธ์ิ ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคญัที่สุด
ปัญหาหน่ึงของโลก แบตเตอรีแบบแห้งที่ทําจากสังกะสีกับอากาศและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ก็สามารถ
นําไปใช้กับรถพลังงานไฟฟ้าซึ่งนับเป็นการช่วยลดปัญหาอากาศเป็นพิษในเมืองได้ สังกะสียังเป็นส่วนผสม
สําคัญของทองเหลืองซึ่งถูกนํามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก สังกะสีเป็นส่วนประกอบ
สําคัญในการ ผลิตยาหลายประเภทรวมทั้งยาบํารุงรักษาผิวและยาป้องกันรังสีจากแสงแดด นอกจากน้ี ยังมี
การผสมสังกะสีลงในปุ๋ยเพ่ือช่วยให้พืชมีผลติผลอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะนํามาเลี้ยงชาวโลกได้ต่อไป จึง
อาจกล่าวได้ว่าสังกะสีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบตัวเรา ไม่ว่าจะในบ้าน ที่ทาํงาน ในรถยนต์ หรือแม้กระทั่งใน
เครื่องบิน 

     http://www.zincinfothailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539192839&Ntype=2 

ความสาํคญัของธาตุสังกะสต่ีอชีวิตมนุษย์ 

สําคัญต่อการเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล ์: ธาตุสังกะสีมีความสําคญัเป็นพิเศษต่อทารกในครรภ์ทีกํ่าลัง
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ธาตุสังกะสีมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นการเติบโต การพัฒนาส่วนสูง นํ้าหนักและ
กระดูกในทารก เด็กและวัยรุน่ 

สําคัญต่อภาวะเจริญพนัธุ:์ ในเพศชาย ธาตุสังกะสีช่วยปกป้องต่อมลูกหมากจากการติดเช้ือ และจากภาวะ
ต่อมลูกหมากโต ธาตุสังกะสีช่วยรักษาปริมาณและความแข็งแรงของสเปิร์ม และระดับปกติของฮอร์โมนเพศ
ชาย ในเพศหญิง ธาตุสังกะสีช่วยรักษาปัญหาระดูผิดปกติและบรรเทาอาการปวดเกร็งอย่างผิดปกติของมดลูก
ก่อนมีประจําเดือน 
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สําคัญต่อระบบภูมิคุ้มกัน: ธาตุสังกะสีมีบทบาทพิเศษในทเีซลล ์ระดับธาตุสังกะสีที่ตํ่ากว่าปกติ ทําให้ทีเซลล์มี
จํานวนลดลงและอ่อนแอ ส่งผลให้ไม่สามารถแยกแยะและต่อสู้กับโรคติดเช้ือบางชนิด การเพ่ิมระดับธาตุ
สังกะสีได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านโรคปอดบวมและท้องเสีย ตลอดจนโรคติดเช้ืออ่ืนๆ 
นอกจากน้ี ธาตุสังกะสียังสามารถลดระยะเวลาและความรุนแรงของไข้หวัดได้อีกด้วย 

สําคัญต่อการรับรู้รส กลิ่นและความรู้สึกอยากอาหาร : ธาตุสังกะสีทําหน้าที่กระตุ้นสมองส่วนที่รับและ
ประมวลผลข้อมูลจากประสาทรับรสและกลิน่ นอกจากน้ียังใช้ธาตุสังกะสีรักษาโรค anorexia อีกด้วย 

สําคัญต่อผิวหนัง เส้นผมและเลบ็ : ธาตุสังกะสีช่วยกระตุ้นการผลัดเปลีย่นเซลลผ์ิว มีการใช้ครีมที่มสี่วนผสม
ของธาตุสังกะสีกับเด็กทารกเพ่ือบรรเทาอาการผื่นผ้าอ้อม และใช้รักษาบาดแผลจากของมีคม นอกจากน้ี ธาตุ
สังกะสียังได้รับการพิสูจน์แลว้ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาสิว 

ธาตุสังกะสยัีงใช้เปน็ยาแก้อักเสบและช่วยบรรเทาอาการอักเสบของเนื้อเย่ือผิวหนงั : โดยเฉพาะที่เกิดจาก
ไอว่ีพิษ ผิวไหม้แดด แผลพุพอง และโรคเหงือกบางชนิด 

ธาตุสังกะสีมีความสําคัญต่อสุขภาพของเสน้ผม : การได้รับธาตุสังกะสีไม่เพียงพออาจจะทําให้เกิดอาการผม
ร่วง ผมลีบแห้ง ผมหงอกก่อนวัย แชมพูหลายชนิดมีส่วนผสมของธาตุสังกะสีเพ่ือช่วยป้องกันรังแค 

สําคัญต่อสายตา : พบธาตุสังกะสีอยู่ในปริมาณมากในเรตินา นอกจากน้ี ธาตุสังกะสียังอาจจะมีคุณสมบัติใน
การป้องกันโรคตาบอดกลางคืนและต้อกระจก 
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ภาคผนวก ข 
สถานการณโ์ครงการเหมืองแร่สังกะสี  

จังหวัดตาก  
 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแรส่งักะสี อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่สังกะสี อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือหาสาเหตุของแหล่งที่มา พบว่าสาร
แคดเมียมอาจปนเป้ือนมากับตะกอนแขวนลอยในน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโครงการเหมืองแร่สังกะสี ของบริษัท 
ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งคณะทํางานเฉพาะกิจตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาการปนเป้ือนของสารแคดเมียม อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้เข้าไปตรวจสอบการดําเนินการ
ของเหมืองแร่สังกะสีทั้ง 2 แห่ง พบว่า บริษัทผาแดงอินดัสทรี ฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามาตรการในรายงานฯ ซ่ึง
โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินและตะกอนท้องน้ําบริเวณห้วยแม่กุและอยู่ใน
ระหว่างทํา Post auditing ในส่วนของกระบวนการลอยแร่ และในการก่อสร้างอาคารกรองตะกอนดิน
ทราย ไม่เป็นไปตามแบบท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ฯ  นอกจากนี้ ระบบบ่อดักตะกอนที่รองรับ
น้ําฝนที่ไหลผ่านหน้าเหมืองมีขนาดเล็กกว่าที่ระบุไว้ในรายงานฯ ถึง 60,000 ลูกบาศก์เมตร และยังไม่ได้
จัดสร้างบ่อดักตะกอนบ่อที่ 7 ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานฯ ทั้งน้ี จากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฯ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2510 ต่อโครงการเหมืองแร่สังกะสีของบริษัท ผาแดงอินดัสทรีฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 ในส่วนของ
โครงการเหมืองแร่สังกะสี ของบริษัท ตากไมน่ิงฯ พบว่าปัจจุบันโครงการหยุดดําเนินการทําเหมือง และได้
ดําเนินการตามมาตรการเพ่ิมเติมเสร็จสิ้นแล้ว  นอกจากน้ี บริษัท ตากไมน่ิงฯ ยังอยู่ในระหว่างคัดเลือกที่
ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าและดินตะกอนบริเวณห้วยปาปง โดยรับรองว่าจะไม่
ปล่อยนํ้าจากโครงการสู่ห้วยปาปงและห้วยแม่ตาวอีกต่อไป 
ที่มา: http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program23.jsp?top_serl=99200379&key_word= 
&owner_dep=%B7%CA&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&do
c_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2= 
 

 

 



30 
         สรุปย่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

“โครงการเหมืองแร่สังกะสี ของบริษัท ผาแดงอินดัสทร ีจํากัด (มหาชน)” 
ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

จัดทําโดย สํานักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
 

สถานการณ์เหมืองแร่ อ. แม่สอด จ. ตาก ในประเทศไทย 

 ระหว่างปี พ.ศ. 2541–2546 มีการตรวจวัดระดับสารแคดเมียมในดินและข้าว บริเวณ อ.แม่สอด  
จ.ตาก พบว่า มีการปนเป้ือนของสารแคดเมียมในดิน ผลิตผลการเกษตร และจะกระทบต่อสุขภาพของ
ประชากรกว่า 6,000 คน ส่วนการสํารวจพ้ืนที่ 5,000 ไร่ ในปี 2552 ข้าวมีสารแคดเมียมเกิน 0.4 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม อยู่ 1 พันกว่าไร่  โดยนักวิชาการระบุว่า การทําเหมือง หรือ การเปิดหน้าดินให้โล่ง ไม่มีพืชปกคลุม 
คือสาเหตุที่ทําให้เกิดการกัดเซาะหน้าดินอย่างรวดเร็ว และเป็นเหตุให้แคดเมียมกระจายตัวปนเป้ือนใน
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นจนถึงขั้น วิกฤต 

ที่มา: http://tvthainetwork.com/2010/board/index.php?topic=73.0 

 

นักข่าวพลเมือง: เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเม่ียม 

 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2546 มีการตรวจวัดระดับสารแคดเมียมในดินและข้าวบริเวณตําบล
พระธาตุผาแดง แม่ตาวและแม่กุ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่ามีการปนเป้ือนในระดับที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนแถบน้ันกว่า 6,000 คน ที่บริโภคข้าวที่ผลิตได้จากบริเวณ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญของประเทศแห่งหน่ึง  

 ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2546 มีการตรวจพบสารแคดเมียมระดับที่เป็นอันตรายในร่างกายประชาชนใน
เขตตําบลพระธาตุผาแดง แม่ตาวและแม่กุ โดยโรงพยาบาลแม่สอดได้ออกบัตรผู้ป่วยแคดเมียมให้กับ
ประชาชนที่มีสารแคดเมียมปริมาณสูงในร่างกายด้วย (แต่ในระยะหลังที่ผู้ป่วยแคดเมียมไปตรวจ
สุขภาพและรักษาโรคภัยไข้เจ็บเก่ียวกับแคดเมียมหรือโรคภัยไข้เจ็บอ่ืนก็จะถูกยึดบัตรผู้ป่วยแคดเมียม
คืนไปโดยไม่แจ้งเหตุผล)  

 ในปี พ.ศ. 2547 พบการปนเป้ือนแคดเมียมในดินและข้าวในปริมาณสูง โดยรัฐบาลสั่งให้ชาวบ้าน 3 
ตําบล 12 หมู่บ้าน รวมพ้ืนที่ปลูกข้าวและพืชอาหารอ่ืน 13,237 ไร่ มีเกษตรกรรวม 862 ราย ตัด
ทําลายข้าวและพืชอาหารอ่ืนให้หมดสิ้น เพ่ือควบคุมข้าวที่ปนเป้ือนสารแคดเมียมไม่ให้จําหน่ายออกสู่
ตลาดเพ่ือมิให้ผู้บริโภคข้าวในตลาดต่างประเทศขาดความเช่ือมั่นในคุณภาพข้าวไทย โดยช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการจ่ายชดเชยให้ไร่ละ 3,700 บาท 

  ในปี พ.ศ. 2548 ยังคงเกิดเหตุการณ์เหมือนปีที่แล้วจนรัฐบาลได้สั่งให้ชาวบ้านตัดทําลายข้าวและพืช
อาหารอ่ืนให้หมดสิ้น พ้ืนที่ 13,439 ไร่ จํานวนเกษตรกร903 ราย โดยได้รับค่าชดเชยความเสียหาย
เพ่ิมขึ้นเป็น 4,220 บาทต่อไร่  
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 ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลทําการจ่ายชดเชยค่าเสียหายเป็นปีสุดท้ายให้แก่เกษตรกรจํานวน 835 ราย 
พ้ืนที่ 13,205 ไร่ ในอัตราไร่ละ 4,220 บาท พร้อมกับการวางแผนระยะยาวด้วยการให้ชาวบ้านหันไป
ปลูกอ้อยเพ่ือผลิตเอทานอลแทนข้าวในพ้ืนที่เป้าหมายที่ปนเป้ือนแคดเมียมจํานวน 13,237 ไร่ เพ่ือ
หวังที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรจากการปลูกพืชอาหารไปเป็นพืชพลังงาน”  

 ผลจากการดําเนินการดังกล่าวทําให้บริษัทผาแดงฯ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด และบริษัท เพโทรกรีน 
(กลุ่มนํ้าตาลมิตรผล) จํากัด ร่วมกันจัดต้ังบริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด และโรงงานผลิตเอทา
นอลบริสุทธ์ิร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นที่อําเภอแม่สอด มีกําลังการผลิต 2 แสนลิตรต่อวัน ใช้อ้อยประมาณ 6 
แสนตันต่อปี เพ่ือรองรับผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่เป้าหมายที่ปนเป้ือนแคดเมียมในอําเภอแม่สอด ในส่วน
ของรัฐบาลได้ให้หน่วยงานราชการและบริษัทผาแดงฯ ร่วมกันส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนที่เป้าหมายที่
ปนเป้ือนแคดเมียมจํานวน 13,237 ไร่ แต่ปัจจุบันมีชาวบ้านปลูกอ้อยอยู่เพียง 5,000 กว่าไร่ หรือคิด
เป็น 40% ของพ้ืนที่เป้าหมายที่ปนเป้ือนแคดเมียมเท่าน้ัน 

 เน่ืองจากเกิดปัญหาขาดทุนและเป็นหน้ีสินจนทําให้ชาวบ้านต้องล้มเลิกการปลูกอ้อยลงไปหลายราย 
สาเหตุสําคัญเพราะไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐและผู้ประกอบการเหมืองแร่อย่างจริงจัง  

 ผลการศึกษาหรือวิจัยส่วนใหญ่ที่นํามากล่าวอ้างได้สรุปสาเหตุและแหล่งที่มาของการปนเป้ือน
แคดเมียมไว้ 3 ประการด้วยกัน คือ 1. กระบวนการตามธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการผุพังสลายตัว
ตามธรรมชาติของพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งศักยภาพแร่สังกะสีพัดพาเอาตะกอนดินและหินจากเทือกเขา
แหล่งแร่สังกะสีที่มีแคดเมียมเกิดร่วมอยู่ด้วย ลงมาทับถมสะสมตัวในท่ีลุ่มซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ต้ังแต่อดีตกาล 1.8 ล้านปี ล่วงมาจนถึงปัจจุบัน  2. จากการทําเหมืองแร่สังกะสี โดยเหมืองอาจปล่อย
นํ้าทิ้งและตะกอนที่มีการปนเป้ือนสูงเกินค่ามาตรฐานและการชะล้างพัดพาตะกอนจากการเปิดพ้ืนที่
ทําเหมือง  3. การบุกรุกพ้ืนที่ต้นนํ้า การตัดไม้ทําลายป่าเพ่ือทําการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดการชะล้างพัด
พาตะกอนดิน การทดหรือสูบนํ้าจากห้วยแม่ตาวและห้วยแม่กุเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ซึ่งทําให้ตะกอน
ธารนํ้าที่ปนเป้ือนแคดเมียมไหลจากแปลงนาท่ีสูงกว่าสู่แปลงนาที่ตํ่ากว่า และการใช้ยาปราบศัตรูพืช
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

 การกล่าวอ้างในทางวิชาการถึงสาเหตุการปนเป้ือนแคดเมียม 3 ประการ ตามท่ีกล่าวไว้น้ันกลับไม่
สามารถสื่อสารให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความเข้าใจได้ จึงเกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านใน 3 ตําบล 
คือ ตําบลพระธาตุผาแดง แม่ตาวและแม่กุย่ืนฟ้องบริษัททําเหมืองแร่สังกะสี 2 บริษัทต่อศาลปกครอง 
(โดยตัวแทนชาวบ้าน 32 ราย) เพ่ือให้มีคําสั่งบังคับ 6 หน่วยงาน คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน คณะกรรมการควบคุมมลพิษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
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และการเหมืองแร่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ฟ้ืนฟู 
เยียวยาสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีป่วยจากการได้รับสารพิษแคดเมียมสะสม
ในร่างกาย และให้หยุดการประกอบกิจการเหมืองแร่สังกะสีของทั้ง 2 บริษัท  

ที่มา : http://prachatai.com/journal/2012/01/38584 
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