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คํานํา 
 
รายงานฉบับน้ีเปนรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ของการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร โครงการพัฒนา เหมืองแรโปแตช  ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก  กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยทําสัญญาจางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ เปนที่ปรึกษาโครงการ วันเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 27 กันยายน 2554 และวันสิ้นสุดของสัญญาภายใน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลา 10 เดือน ซึ่งที่ปรึกษาสามารถสงรายงานฉบับสมบูรณ ( Final 
Report) งวดที่ 3 ไดครบถวนสมบูรณ ภายใน 300 วันนับจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดตาม
ขอบเขตงานขอ 6.1 , ขอ 6.2 และขอ 6.3 ดังน้ี 

ขอ 6.1 การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ 
1. เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร นโยบายและ

แผนการพัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
2. เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับสถานการณดานสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
3. กลั่นกรองขอมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได เพื่อใชพิจารณาประกอบการประเมิน   

ขอ 6.2 การกําหนดขอบเขตการศึกษา 
การจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของโครงการเหมืองแรโปแตชเปน

การศึกษาในระดับโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบในวงกวางในมิติตางๆ  และตองมีการดําเนินการศึกษาเชิง
พื้นที่ ดังน้ี 

1. วิเคราะห วัตถุประสงค เปาหมาย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการพัฒนาเหมือง
แรโปแตชของประเทศ 

2. วิเคราะหเปาประสงคการพัฒนาที่ย่ังยืนและตัวช้ีวัดการพัฒนาใน 4 มิติ ในการพัฒนาเหมือง
แรโปแตช ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากขอมูล
พื้นฐานจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

3. ศึกษาขอมูลดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชและ ประยุกต
ออกแบบข้ันแนวคิดในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชรวมถึงอุตสาหกรรมตอเน่ืองและระบบ
สาธารณูปโภค คมนาคมขนสง  

4. ศึกษาขอมูลทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี และอื่นๆ  
ที่จําเปนในการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
แหลงแรโปแตชของประเทศ 

5. วิเคราะหขอบเขต และผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศในมิติตางๆ   
6. วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder analysis)  และออกแบบกระบวนการใหผูมี

สวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  
7. จัดทําแผนงานการศึกษาและแผนการการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
8. ประชุมปรึกษาหารือผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขขอบเขต และ

แผนการศึกษา (public scoping) 
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ขอ 6.3  การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม  
1. ทบทวนและจําแนกประเด็นสําคัญที่จําเปนตองเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม 
2. เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะหการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ ยุทธศาสตร

เพิ่มเติมใหครบถวน 
ขอ 6.4  การวิเคราะหและประเมินผล (Analysis and appraisal) 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตองประเมินผลกระทบที่มีแนวโนมจะเกิดข้ึนทั้ง
บวกและลบของมิติตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  

1. ดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลกระทบในประเด็นตางๆ   ดังน้ี 
วิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวโนมของปญหาและผลกระทบดาน 
• สิ่งแวดลอม เมื่อมีการพัฒนาเหมืองแรโปแตช และอุตสาหกรรมตอเน่ืองตลอดจน

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหพิจารณาผลกระทบ ดานความ
สมบูรณของสถานภาพทรั พยากร และระบบนิเวศ เชน ปาไม พื้นที่นันทนาการ และ
สวนสาธารณะ ปริมาณนํ้าเพื่อสนองความตองการ (นํ้าผิวดิน และนํ้าบาดาล) ความ
อุดมสมบูรณของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพนํ้าธรรมชาติที่อยูใน
เกณฑพอใชข้ึนไป เปนตน และดานมลพิษไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต เชน การ
จัดการขยะถูกหลักวิชาการ การรองเรียนเรื่องมลพิษลดลง เปนตน 

• เศรษฐศาสตร  แสดงใหเห็นผลประโยชนในเชิงเศรษฐศาสตรมหภาคและผลประโยชน
ทางเศรษฐศาสตรตอพื้นที่พัฒนา  ใหพิจารณาผลกระทบดานความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ อาทิ เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ดานความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ อาทิ ดานการกระจายรายได และดานการรวมกลุมอาชีพ อาทิ เศรษฐกิจ
ชุมชนขยายตัวเติบโต และพึ่งตนเอง 

• สังคม  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต  วัฒนธรรม วิถีชีวิต สุขภาพอนามัย ใหพิจารณา
ผลกระทบดานคิดเปนทําเปน อาทิ ความสามารถในการเรียนรู ดานการมีสุขภาพ
อนามัยที่ ดี อาทิ การมีชีวิตยืนยาว  ความครอบคลุมในหลักประกันสุขภาพ การเขาถึง
ระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพจิตดี การรวมคิด ดานเอกลักษณวัฒนธรรม อาทิ 
รักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ิน ดาน
ความเขมแข็งของชุมชน อาทิ การพึ่งพิงไดของพื้นที่ การรวมคิด การแกปญหาเอง 

• เทคโนโลยี   ระดับของเทคโนโลยีที่มีในประเทศ การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ที่สุด (Appropriate available technology) ขีดความสามารถดานเทคโนโลยี การ
พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย และรักษา
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตซของประเทศ 

2. วิเคราะหผลกระทบทางตรง ทางออมและผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
3. วิเคราะหผลกระทบจากการพัฒนาตางๆ  ที่มีอยูในพื้นที่และประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมสะสม (cumulative impact) และแนวโนมผลกระทบตอการพัฒนาโครงการตางๆ  ที่มีอยูแลวใน
พื้นที่โครงการที่กําลังพิจารณาอยูในปจจุบัน และการพัฒนาตอเน่ืองในพื้นที่ในอนาคต 

4. วิเคราะหและประเมินโอกาสและขอจํากัดในการลด ปองกันและแกไขปญหา 
ที่เกิดจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช (external analysis) 

5. วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด ความเสี่ยง ทั้งในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี และกฎระเบียบตางๆ  ทั้งในและตางประเทศ (internal analysis)  
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6. พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  ไมนอยกวา 4 ทางเลือก  
7. ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  โดยคํานึงถึงเปาประสงค และตัวช้ีวัดการพัฒนาอยาง

ย่ังยืนที่สําคัญที่กําหนดไวในข้ันตอนการกําหนดขอบเขตการศึกษาในการวิเคราะหและประเมินผลขอมูล  
6.5 การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม นําเสนอทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

ใหเหมาะสมกับเงื่อนไขในมิติดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีและสภาพพื้นที่ดําเนินโครงการ 
พรอมระบุเหตุผลขอไดเปรียบและเสียเปรียบในแตละทางเลือก และขอมูลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

6.6 การนําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนา ( precautionary principle) นําเสนอมาตรการ
ปองกันและเฝาระวังผลกระทบในภาพรวมซึ่งเนนใหมีทั้งมาตรการหลีกเลี่ยง การลดขนาดผลกระทบ และการ
ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีหากมาตรการฯ มีความสัมพันธกับการจัดองคกรและสถาบัน ใหเสนอ
มาตรการหรือแนวทางในการปรับองคกรหรือสถาบัน เพื่อใหการพัฒนาเหมืองแรโปแตชมีความสมดุลและย่ังยืน
อยางประสิทธิภาพ 

6.7 การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  ดําเนินการในทุกข้ันตอนโดยเฉพาะในข้ันตอน 
การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการนําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนาโดยดําเนินการการมีสวนรวม
ของประชาชนและชุมชน ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติไดใหความเห็นชอบ 

6.8 การประชาสัมพันธ ดําเนินการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน โดยจัดทําสื่อวิดีทัศน 
เผยแพรขอมูลทั้งทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ  และจัดทําแผนพับเผยแพรขอมูล 
 

อน่ึง หากรายงานฉบับน้ีมีขอผิดพลาดประการใดทางผูจัดทําตองขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 
 
 

คณะผูบริหารโครงการ 
      สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุต สาหกรรม 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
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สารบัญ 
 หนา  
คํานํา  
สารบัญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1-1 
 1.1  ที่มาของการศึกษา  
 1.2  วัตถุประสงค 1-2 
 1.3  เปาหมายผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน 1-2  
 1.4  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 1-3  
 1.5  พื้นที่โครงการ 1-3  
 1.6 ขอบเขตการดําเนินงาน 1-3  
 1.7 รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 1-6  
 1.8 แผนการดําเนินงาน 1-12  
 1.9 ระยะเวลาดําเนินงาน 1-15  
 1-10 ระยะเวลาประเมินผลโครงการ 1-15  
 1-11 ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ 1-16  
บทท่ี 2 แนวคิดและขั้นตอนการศึกษา 2-1 
 2.1  การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 2-1 
 2.2  การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของประเทศไทย 2-5 
 2.3  วิธีการวิเคราะหและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 2-12 
          2.4  การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 2-11  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.5  แผนดําเนินการศึกษา 2-36 
บทท่ี 3 การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ  3-1 

3.1 ยุทธศาสตร นโยบาย แผนการพัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ 3-1 
     การพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
3.2 สถานการณดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกี่ยวของกับ 3-4 
     การพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
3.3 สถานการณดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 3-11  

บทท่ี 4 การกําหนดขอบเขตการศึกษา  4-1 
4.1  วิเคราะห วัตถุประสงค เปาหมาย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการ 4-1 
 พัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศ   
4.2  วิเคราะหเปาประสงคการพัฒนาที่ย่ังยืนและตัวช้ีวัดการพัฒนาใน 4 มิติ ในการ 4-3 
 พัฒนาเหมืองแรโปแตช ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดย 
 พิจารณาจากขอมูลพื้นฐานจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
4.3  ศึกษาขอมูลดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชและ 4-9 
 ประยุกตออกแบบข้ันแนวคิดในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชรวมถึงอุตสาหกรรม 
 ตอเน่ืองและระบบสาธารณูปโภค คมนาคมขนสง  
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4.4  ศึกษาขอมูลทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี  4-9 
 และอื่นๆ  ที่จําเปนในการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในแหลงแรโปแตชของประเทศ  
4.5 วิเคราะหขอบเขตและผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศ 4-14 
 ในมิติตางๆ     
4.6 วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder analysis) และออกแบบกระบวนการ 4-19  
 ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

 4.7 จัดทําแผนงานการศึกษาและแผนการการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  4-20  
 4.8 ประชุมปรึกษาหารือผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขขอบเขต 4-20 
  และแผนการศึกษา (public scoping) 
บทท่ี 5 การทบทวนนโยบายและขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 5-1  
        5.1  การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรที่เช่ือมโยงกับการพัฒนา 5-1 
      5.2  โครงสรางพื้นฐานดานสังคมของจังหวัดในพื้นที่เหมืองโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-71 
 5.3  สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดในพื้นที่เหมืองแรโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-89  
 5.4  สภาพสังคมของจังหวัดในพื้นที่เหมืองแรโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-95
 5.5 ตัวช้ีวัดและขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 5-166   
  5.6  บทสรุป 5-173  
บทท่ี 6 การทบทวนนโยบายและขอมูลดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม 6-1  
 6.1  การทบทวนนโยบายดานสิ่งแวดลอม 6-1  
 6.2  ขอมูลดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม 6-11 
       (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/จังหวัดในพื้นที่เหมืองโปแตช)  
          6.3 ตัวช้ีวัดและขอมูลดานสิ่งแวดลอม 6-28  
 6.4 บทสรุป  6-31 
บทท่ี 7 การทบทวนนโยบายและขอมูลการพัฒนาเหมืองแรโปแตชและอุตสาหกรรมท่ีตอเน่ือง 7-1 

7.1  นโยบายและแผนการพัฒนาเหมืองแรโปแตซ 7-1  
7.2  เทคโนโลยีเกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตซ 7-3  
7.3  แหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที ่ 7-17 
7.4  การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรโปแตซ 7-19 
7.5  การพัฒนาดานการเกษตร 7-31  
7.6  แหลงชุมชน 7-31 
7.7  แหลงนํ้า 7-31 
7.8 การขนสง 7-32  
7.9 การทองเที่ยว 7-32  
7.10 ตัวช้ีวัดและขอมูลดานเทคโนโลยี 7-33  
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บทท่ี 8 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม  8-1 
 8.1 ทบทวนและจําแนกประเด็นสําคัญที่จําเปนตองเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม 8-1 
 8.2 เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะหการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 8-20 
  เพิ่มเติมใหครบถวน 
บทท่ี 9 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 9-1  
 9.1 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานเทคโนโลยี   9-1 
 9.2 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  9-4 
 9.3 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสังคม  9-8 
 9.4 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานเศรษฐศาสตร  9-17 

9.5 วิเคราะหผลกระทบทางตรง ทางออม และผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนา 9-23 
 เหมืองแรโปแตช 

 9.6 วิเคราะหผลกระทบจากการพัฒนาตางๆ  ที่มีอยูในพื้นที่และประเมินผลกระทบ 9-27 
  สิ่งแวดลอมสะสม (cumulative impact) และแนวโนมผลกระทบตอการพัฒนา 
  โครงการตางๆ  ที่มีอยูแลวในพื้นที่โครงการที่กําลังพิจารณาอยูในปจจุบัน และ 
  การพัฒนาตอเน่ืองในพื้นที่ในอนาคต 

9.7 วิเคราะหและประเมินโอกาสและขอจํากัดในการลด ปองกันและแกไขปญหาที่เกิด 9-33 
 จากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช (external analysis)  

 9.8 วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด ความเสี่ยง ทั้งในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม 9-37 
  และเทคโนโลยี และกฎระเบียบตางๆ  ทั้งในและตางประเทศ (internal analysis)  

9.9 พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  ไมนอยกวา 4 ทางเลือก  9-40 
 9.10 ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  โดยคํานึงถึงเปาประสงค และตัวช้ีวัด 9-47 
   การพัฒนาอยางย่ังยืนที่สําคัญที่กําหนดไวในข้ันตอนการกําหนดขอบเขตการศึกษา 
   ในการวิเคราะหและประเมินผลขอมูล  
บทท่ี 10 การนําเสนอทางเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตชท่ีเหมาะสม 10-1  
 10.1  นําเสนอทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ใหเหมาะสมกับเงื่อนไขในมิติ 10-1 
  ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีและสภาพพื้นที่ดําเนินโครงการ  
  และ เหตุผลขอไดเปรียบและเสียเปรียบในแตละทางเลือก 

10.2  ขอมูลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับการตัดสินใจทางเลือก 10-21   
  โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
10.3  การสรุปผลทางเลือกโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 10-30  

บทท่ี 11  การนําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนาในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 11-1  
 11.1  มาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานเทคโนโลยี 11-1  
 11.2  มาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานสิ่งแวดลอม 11-12  
 11.3  มาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานสังคม 11-24  
 11.4  มาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานเศรษฐศาสตร 11-34  
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บทท่ี 12  การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  12-1 

 12.1  กรอบแนวคิดและแนวทางการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 12-1  
 12.2  วัตถุประสงคของโครงการ 12-2  
 12.3  กลุมเปาหมาย 12-3 

 12.4  การดําเนินงานจัดสํารวจรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน 12-7  
 12.5  การรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดลอมกับยุทธศาสตร 12-12  
 12.6  การรับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูมีสวนไดเสียในการประเมินสิ่งแวดลอม 12-24  
 ระดับยุทธศาสตรเบื้องตน  
 12.7  การรับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูมีสวนไดเสียในการประเมินสิ่งแวดลอม 12-31  
  ระดับยุทธศาสตรเชิงลึก  
 12.8  สรุปผลการดําเนินงานในการจัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 12-41  

บทท่ี 13  การประชาสัมพันธโครงการ 13-1  
 13.1  กรอบเน้ือหาในการประชาสัมพันธโครงการ 13-1  
 13.2  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 13-2  
 13.3  การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล 13-3  
 13.4  ขาวที่แจกแกหนังสือพิมพ/วิทยุ/เคเบิ้ล/ทีวี 13-6  
 13.5  เอกสารแผนพับประชาสัมพันธโครงการ 13-10  
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บทท่ี 1 
บทนํา (Introduction) 

 
การศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช เปน

โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  กระทรวง
อุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2554 ซึ่งสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานที่ปรึกษา
โครงการ โดยมีรายละเอียดของโครงการดังน้ี 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
จากปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศที่ เปลี่ยนแปลงไปสวนหน่ึงมาจากการกําหนดนโยบายและแผนที่

ขาดการวางกรอบทิศทางไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) ซึ่งควรเนนการพัฒนาให
เกิดดุลยภาพ 4 ดานคือ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนากระบวนการใหผูมี
สวนไดสวนเสีย (stakeholders) เขามารวมตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาน้ันๆ  ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  

ที่ผานมาการกําหนดนโยบายและแผนมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลักจึงทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติปริมาณมากในการผลิตและปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกันการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมมุงเนนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) ระดับ
โครงการเทาน้ัน จึงทําใหการพิจารณาและตัดสินใจขาดมุมมองในภาพรวม กลาวคือ มิไดพิจารณาผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึนพรอมกันจากการพัฒนาหลายโครงการในเวลาเดียวกันและผลกระทบที่สะสม (Cumulative Impact) 
ในระยะยาว 

นอกจากน้ีการพัฒนาระดับโครงการจะข้ึนอยูกับการกําหนดแนวทางการพัฒนาและการดําเนินการของ
หนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเปนหลัก รวมถึงการใหนํ้าหนักการพัฒนาตอเรื่องน้ันๆ  เฉพาะโครงการ 
ซึ่งไมเช่ือมโยงตอเน่ืองกับโครงการอื่นๆ  ทั้งในพื้นที่เดียวกันและ/หรือประเภท/ชนิดโครงการเดียวกันหรือ
คลายกันการพิจารณาและวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมระดับโครงการจึงไมครอบคลุมผลกระทบ 
ที่จะเกิดข้ึนตอการพัฒนาดานอื่นๆ  ไปพรอมกัน 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) เปนเครื่องมือหน่ึงที่จะนํามาสูการบูรณาการ ทั้ง
ความคิดและการปฏิบัติการรวมกันของหลายฝายใหเกิดการทํางานรวมกันอยางเปนระบบและมีกระบวนการ
ตัดสินใจจากหลายฝายอยางมีสวนรวมโดยมุงเปาประสงคของการพัฒนาที่ย่ังยืนบนศักยภาพและเงื่อนไข
ของการพัฒนาในระยะยาวดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550–2554 ที่มีขอเสนอการพัฒนาสรุปได  ดังน้ี 

1. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กลาวถึงบทบาทภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพและการพัฒนาที่ย่ังยืนพัฒนา
ประสิทธิภาพบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต  โดยผลักดัน
ใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental Assessment : SEA) 
ต้ังแตข้ันตอนของการกําหนดนโยบายแผนและการพัฒนาระดับพื้นที่อยางสอดคลองกับศักยภาพในกา ร
รองรับ และการบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่ 
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2. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ .ศ. 2550–2554 ไดกลาวถึงแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 5 ปขางหนาจะใชหลักการจัดการขอ 3 การระวังไวกอน 
(precautionary principle) ซึ่งเปนหลักการจัดการเชิงรุกที่เนนหลักการปองกันผลกระทบลวงหนามีการ
สรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศ ที่เปราะบาง
โดยใหมีการคุมครองรวมทั้งมีการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) ในข้ันการกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะในกลยุทธที่ 2  

ดังน้ัน การพัฒนาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรจึงเปนการสรางเครื่องมือและกลไกที่
จะนํามาใชเช่ือมประสานการทํางานของหลายฝายเขาดวยกันเริ่มจากการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหเกิด
ดุลยภาพทั้งสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไปพรอมกัน บนฐานกระบวนการที่ผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) ไดเขามารวมตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาน้ันๆ  โดยมีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่
ดี (good governance) ความรับผิดรับชอบรวมกัน (accountability) การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไข
บริบทตางๆ  และปฏิสัมพันธทั้งทางบวกทางลบของการพัฒนา 

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชเปนโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบในวงกวางและตองการการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพในการรองรับและการบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  
 
1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อใหการพัฒนานโยบายและแผนในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศไดรับการพิจารณา 
บนพื้นฐานของศักยภาพ ขอจํากัด เงื่อนไข และบริบททางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี 

1.2.2 เพื่อสรางมุมมองตอการแกไขปญหาตางๆ  ของการพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตชของประเทศ 
ที่ตนเหตุของปญหาต้ังแตแนวคิดการพัฒนาและวิธีการปฏิบัติในประเด็นสําคัญตางๆ  และ
การนําเสนอทางเลือกตางๆ  ของการพัฒนาเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด 

1.2.3 เพื่อใหผูที่มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมโดยเฉพาะผูที่จะไดรับผลกระทบเพื่อใหทิศ ทาง 
การพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตชไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบโดยมีการกําหนด
เปาประสงคที่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

1.2.4 เพื่อใหหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเหมืองแรโปแตชของ
ประเทศจะไดบูรณาการแผนปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติเชิงนโยบายรวมกันอยางเปนระบบ 

 
1.3 เปาหมายผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน (output) 

ขอเสนอทางเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตชโดยพิจารณามิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานสิ่งแวดลอม และดานเทคโนโลยี และมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 
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1.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ผลผลิตโครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ 1 
ขอเสนอทางเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ทางเลือก ไมนอยกวา 4 
 
1.5 พ้ืนท่ีโครงการ 

พื้นที่แหลงแรโปแตชซี่งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวยแองสกลนคร ไดแก จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และแองโคราช ไดแก จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดอํานาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-1 พ้ืนท่ีศึกษาโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
1.6 ขอบเขตการดําเนินงาน 

ในการดําเนินโครงการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรโครงการพัฒนาเหมือง
แรโปแตชของประเทศไทยจะตองมีการดําเนินการตางๆ ดังน้ี 

1.6.1 การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ 
1. เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร นโยบายและ

แผนการพัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
2. เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับสถานการณดานสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
3.   กลั่นกรองขอมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได เพื่อใชพิจารณาประกอบการประเมิน 
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1.6.2  การกําหนดขอบเขตการศึกษา 
การจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของโครงการเหมืองแรโปแตช

เปนการศึกษาในระดับโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบในวงกวางในมิติตางๆ  และตองมีการดําเนินการ
ศึกษาเชิงพื้นที่ ดังน้ี 

1. วิเคราะห วัตถุประสงค เปาหมาย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการ พัฒนา
เหมืองแรโปแตชของประเทศ 

2. วิเคราะหเปาประสงคการพัฒนาที่ย่ังยืนและตัวช้ีวัดการพัฒนาใน 4 มิติ ในการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากขอมูลพื้นฐาน 
จากแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ 

3. ศึกษาขอมูลดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชและประยุกต
ออกแบบข้ันแนวคิดในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชรวมถึงอุตสาหกรรมตอเน่ืองและระบบสาธารณูปโภค 
คมนาคมขนสง  

4. ศึกษาขอมูลทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี  
และอื่นๆ  ที่จําเปนในการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน 
แหลงแรโปแตชของประเทศ 

5. วิเคราะหขอบเขต และผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศ 
ในมิติตางๆ   

6. วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder analysis) และออกแบบกระบวนการให
ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

7. จัดทําแผนงานการศึกษาและแผนการการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  
8. ประชุมปรึกษาหารือผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขขอบเขต 

และแผนการศึกษา (public scoping) 
1.6.3 การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม  

1. ทบทวนและจําแนกประเด็นสําคัญที่จําเปนตองเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม  
2. เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะหการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ ยุทธศาสตร

เพิ่มเติมใหครบถวน 
1.6.4 การวิเคราะหและประเมินผล (Analysis and appraisal) 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตองประเมินผลกระทบที่มีแนวโนมจะเกิดข้ึนทั้ง
บวกและลบของมิติตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  

1. ดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลกระทบในประเด็นตางๆ   ดังน้ี 
วิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวโนมของปญหาและผลกระทบดาน 
- สิ่งแวดลอม เมื่อมีการพัฒนาเหมืองแรโปแตช และอุตสาหกรรมตอเน่ืองตลอดจน

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหพิจารณาผลกระทบ ดานความ
สมบูรณของสถานภาพทรั พยากร และระบบนิเวศ เชน ปาไม พื้นทีนั่นทนาการ และ
สวนสาธารณะ ปริมาณนํ้าเพื่อสนองความตองการ (นํ้าผิวดิน และนํ้าบาดาล) ความ
อุดมสมบูรณของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพนํ้าธรรมชาติที่อยูใน
เกณฑพอใชข้ึนไป เปนตน และดานมลพิษไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต เชน 
การจัดการขยะถูกหลักวิชาการ การรองเรียนเรื่องมลพิษลดลง เปนตน 
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- เศรษฐศาสตร แสดงใหเห็นผลประโยชนในเชิงเศรษฐศาสตรมหภาคและผลประโยชน
ทางเศรษฐศาสตรตอพื้นที่พัฒนาใหพิจารณาผลกระทบดานความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ อาทิ เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ดานความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจ อาทิ ดานการกระจายรายได และดานการรวมกลุมอาชีพ อาทิ 
เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเติบโต และพึ่งตนเอง 

- สังคม  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม วิถีชีวิต สุขภาพอนามัย ใหพิจารณา
ผลกระทบดานคิดเปนทําเปน อาทิ ความสามารถในการเรียนรู ดานการมีสุขภาพ
อนามัยทีดี่ อาทิ การมชีีวิตยืนยาว ความครอบคลุมในหลักประกันสุขภาพ การเขาถึง
ระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพจิตดี การรวมคิด ดานเอกลักษณวัฒนธรรม 
อาทิ รักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ดานความเขมแข็งของชุมชน อาทิ การพึ่งพิงไดของพื้นที่ การรวมคิด การ
แกปญหาเอง 

- เทคโนโลยี ระดับของเทคโนโลยีที่มีในประเทศ การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ที่สุด (Appropriate available technology) ขีดความสามารถดานเทคโนโลยี 
การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย และรักษา
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตซของประเทศ 

2. วิเคราะหผลกระทบทางตรง ทางออมและผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเหมือง แร
โปแตช 

3. วิเคราะหผลกระทบจากการพัฒนาตางๆ  ที่มีอยูในพื้นที่และประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสะสม (cumulative impact) และแนวโนมผลกระทบตอการพัฒนาโครงการตางๆ  ที่มีอยูแลว
ในพื้นที่โครงการที่กําลังพิจารณาอยูในปจจุบัน และการพัฒนาตอเน่ืองในพื้นที่ในอนาคต 

4. วิเคราะหและประเมินโอกาสและขอจํากัดในการลด ปองกันและแกไขปญหา 
ที่เกิดจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช (external analysis) 

5. วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด ความเสี่ยง ทั้งในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี และกฎระเบียบตางๆ  ทั้งในและตางประเทศ (internal analysis)  

6. พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  ไมนอยกวา 4 ทางเลือก  
7. ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  โดยคํานึงถึงเปาประสงค และตัวช้ีวัดการพัฒนา 

อยางย่ังยืนที่สําคัญที่กําหนดไวในข้ันตอนการกําหนดขอบเขตการศึกษาในการวิเคราะหและประเมินผล
ขอมูล  

1.6.5 การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม นําเสนอทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
ใหเหมาะสมกับเงื่อนไขในมิติดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีและสภาพพื้นที่ดําเนิน
โครงการ พรอมระบุเหตุผลขอไดเปรียบและเสียเปรียบในแตละทางเลือก และขอมูลการรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.6.6 การนําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนา ( precautionary principle) นําเสนอมาตรการ
ปองกันและเฝาระวังผลกระทบในภาพรวมซึ่งเนนใหมีทั้งมาตรการหลีกเลี่ยง การลดขนาดผลกระทบ และ
การชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีหากมาตรการฯ มีความสัมพันธกับการจัดองคกร และสถาบัน 
ใหเสนอมาตรการหรือแนวทางในการปรับองคกรหรือสถาบัน เพื่อใหการพัฒนาเหมืองแรโปแตชมีความสมดุล
และย่ังยืนอยางประสิทธิภาพ 
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1.6.7 การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  ดําเนินการในทุกข้ันตอนโดยเฉพาะในข้ันตอน 
การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการนําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนาโดยดําเนินการการมีสวน
รวมของประชาชน และชุมชน ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไดใหความเห็นชอบ 

1.6.8 การประชาสัมพันธ ดําเนินการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน โดยจัดทําสื่อวิดีทัศน 
เผยแพรขอมูลทั้งทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และจัดทําแผนพับเผยแพรขอมูล 
 
1.7 รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน 

ในการดําเนินโครงการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตรโครงการพัฒนาเหมือง
แรโปแตชของประเทศไทยจะตองมีการดําเนินการตางๆ   ดังน้ี 

1.7.1 การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ 
1.  เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร นโยบายและ

แผนการพัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 - ดวยความรวมมือของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวง

อุตสาหกรรม เอกสารที่เกี่ยวของกับ นโยบายและแผนการพัฒนา และกฎระเบียบของกระทรวง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช จะถูกรวบรวมและถูกนํามาทบทวน 

2.  เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับสถานการณดานสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

- เอกสารที่จะถูกรวบรวมและทบทวน ไดแก รายงานการศึกษาการทําเหมือง 
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ไดถูกจัดทําโดยทั้งภาครัฐและเอกชน ทางคณะฯจะทําการติดตอ
และประสานงานกับแหลงของขอมูลดังกลาว เพื่อนําขอมูลหรือเอกสาร ที่เกี่ยวของกับสถานการณดาน
สิ่งแวดลอมเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตชมาทบทวนเพื่อใช
ประโยชนตอไป 

3.  กลั่นกรองขอมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได เพื่อใชพิจารณาประกอบการประเมิน 
- ดานการทําเหมือง ขอมูลตางๆ จากเอกสารที่ถูกรวบรวมขางตน จะถูกกลั่นกรอง

เพื่อประกอบการประเมิน ในดานตางๆ  อาทิ วิธีการพัฒนาเหมือง วิธีการทําเหมือง วิธีการแตงแร วิธีการ
ขนสงแรภายในเหมือง และผลกระทบสิ่งแวดลอมของกิจกรรมตางๆ ของการทําเหมือง เปนตน 

1.7.2 การกําหนดขอบเขตการศึกษา 
การจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของโครงการพัฒนาเหมืองแร

โปแตชเปนการศึกษาในระดับโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบในวงกวางในมิติตางๆ  และตองมีการ
ดําเนินการศึกษาเชิงพื้นที่  ดังน้ี 

1.  วิเคราะห วัตถุประสงค เปาหมาย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตชของประเทศ 

- เพื่อใหการดําเนินโครงการมีความชัดเจนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ของ
โครงการ ดังน้ันจึงตองทําการวิเคราะห วัตถุประสงค เปาหมาย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับของ
โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศอยางแทจริง และสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวาง
แผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมตอไป ดังน้ี 
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- วิเคราะหและระบุวาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการ
แหลงแร เปนการศึกษาในระดับนโยบาย แผน แผนงานหรือโครงการขนาดใหญ และดําเนินการแบบราย
สาขาหรือเชิงพื้นที ่

- วิเคราะหและระบุที่มา วัตถุประสงคหรือเปาประสงค เปาหมาย และประโยชนที่คาด
วาจะไดรับจากการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการแหลงแร 

2.  วิเคราะหเปาประสงคการพัฒนาที่ย่ังยืนและตัวช้ีวัดการพัฒนาใน 4 มิติ ในการ พัฒนา
เหมืองแรโปแตช ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากขอมูลพื้นฐานจาก
แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรม การสิ่งแวดลอม
แหงชาติ 

- ทําการวิเคราะหเปาประสงคการพัฒนาที่ย่ังยืนและตัวช้ีวัดการพัฒนาใน 4 มิติ ในการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากขอมูลพื้นฐาน
จากแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดเปาประสงคและตัวช้ีวัดไดอยางเหมาะสมมากย่ิงข้ึน โดยการวิเคราะห
จะใชวิธีการวิเคราะห ตามตัวอยางขอมูลพื้นฐาน  เพื่อพิจาร ณาในข้ันการกําหนดขอบเขตการศึกษาของ
กระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  ที่ระบุไวในแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมในระดับ
ยุทธศาสตร ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

3.  ศึกษาขอมูลดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชและ ประยุกต
ออกแบบข้ันแนวคิดในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชรวมถึงอุตสาหกรรมตอเน่ืองและระบบสาธารณูปโภค 
คมนาคมขนสง 

- ดานการทําเหมือง ขอมูลตางๆ ที่ถูกรวบรวมและกลั่นกรองจะถูกนํามาศึกษาถึง 
ลักษณะธรณีวิทยาและการเกิดแหลงแรโปแตชในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณสํารองของแร 
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการนํามาใชสําหรับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช แนวคิดในการพัฒนาเหมืองแร
โปแตชในแงวิศวกรรม อุตสาหกรรมตอเน่ือง และระบบสาธารณูปโภคที่สนันสนุนการทําเหมือง 

4.  ศึกษาขอมูลทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยีและ    
อื่นๆ  ที่จําเปนในการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่ที่มีศักยภาพในแหลงแร
โปแตชของประเทศ 

- ขอมูลของแองตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ลักษณะธรณีวิทยา ปริมาณ
สํารองของแร เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการนํามาใชสําหรับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช อุตสาหกรรม
ตอเน่ือง และระบบสาธารณูปโภคที่สนันสนุนการทําเหมือง จะถูกนํามาใชเพื่อทราบถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาแหลงแรโปแตชของประเทศ และถูกนําไปใชศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช
ในแงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

5.  วิเคราะหขอบเขต และผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศในมิติ
ตางๆ  

- ดานการทําเหมือง จากขอมูลตางๆ ที่ไดศึกษา ทําใหทราบถึงแองที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาแหลงแรโปแตช ปริมาณสํารอง และวิธีการทําเหมือง จากการวิเคราะหขอมูลเหลาน้ีทําใหทราบถึง
ขนาดของเหมือง พื้นที่บนผิวดินที่จําเปนตองใชในการผลิตแร และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานตางๆ จาก
การทําเหมือง 
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6.  วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder analysis) และออกแบบกระบวนการใหผู
มีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

- การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนที่มีประสิทธิภาพควรมีการวางแผน ซึ่ง
ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังน้ี  

1. ขั้นเตรียมการ โดยจะตองกําหนดทีมงานหรือผูรับผิดชอบตรวจสอบสถานการณ

ภายใน หนวยงานที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ เชน ระเบียบที่เกี่ยวของ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม และ
งบประมาณ เปนตน และประเมินสถานการณสาธารณะ เชน กําหนดระดับความสนใจของสาธารณะหรือ
ชุมชนในประเด็นที่ตองตัดสินใจ, 

2. ขั้นการวางแผน  จากขอมูลตางๆ  ในข้ันการเตรียมการทีมงานตองนํามา

วิเคราะห เพื่อจัดทําแผนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน โดยกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียและ
วิเคราะหความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ  ตลอดจนจัดทําแผนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนและกอใหเกิดความรวมมือในการประสานงาน 

7.  จัดทําแผนงานการศึกษาและแผนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
- จัดทําแผนงานการศึกษาและแผนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ในแตละ

ข้ันตอนโดยละเอียด เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานโครงการและกํากับติดตามการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

8.  ประชุมปรึกษาหารือผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขขอบเขต 
และแผนการศึกษา (public scoping) 

- จัดประชุมหารือผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําเสนอผลการกําหนดขอบเขตการศึกษา
และแผนการศึกษาที่วางไว เพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณและใชประโยชนตอไป  

1.7.3  การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม  
1.  ทบทวนและจําแนกประเด็นสําคัญที่จําเปนตองเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม 

  - จากการทบทวนขอมูลทุติยภูมิ และการวิเคราะหกําหนดขอบเขตงาน จะทําให
ทราบถึงประเด็นสําคัญตางๆ ที่ขาดความครบถวนของขอมูล ที่จะตองจัดเก็บรวบรวมตอไป  

2.  เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะหการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ ยุทธศาสตร
เพิ่มเติมใหครบถวน 
     - ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติมใหครบถวน เพื่อนําไปใชในการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตอไป 

1.7.4 การวิเคราะหและประเมินผล (Analysis and appraisal) 
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตองประเมินผลกระทบที่มีแนวโนมจะเกิดข้ึนทั้ง

บวกและลบของมิติตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  
1. ดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลกระทบในประเด็นตางๆ   ดังน้ี 

วิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวโนมของปญหาและผลกระทบดาน 
- สิ่งแวดลอม  เมื่อมีการพัฒนาเหมืองแรโปแตช และอุตสาหกรรมตอเน่ืองตลอดจน

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหพิจารณาผลกระทบ ดานความสมบูรณของสถานภาพ
ทรัพยากร และระบบนิเวศ เชน ปาไม พื้นทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ ปริมาณนํ้าเพื่อสนองความตองการ 
(นํ้าผิวดิน และนํ้าบาดาล) ความอุดมสมบูรณของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพนํ้าธรรมชาติที่
อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป เปนตน และดานมลพิษไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต เชน การจัดการขยะถูก
หลักวิชาการ การรองเรียนเรื่องมลพิษลดลง เปนตน 
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- การวิเคราะหและประเมินผลกระทบในประเด็นดานสิ่งแวดลอม ในที่น้ีจะ
ดําเนินการตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) รายละเอียดอยูในเอกสารที่แนบมาดวย 

- เศรษฐศาสตร  แสดงใหเห็นผลประโยชนในเชิงเศรษฐศาสตรมหภาคและผลประโยชน
ทางเศรษฐศาสตรตอพื้นที่พัฒนา  ใหพิจารณาผลกระทบดานความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ อาทิ เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ดานความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ดานการกระจายรายได และดาน
การรวมกลุมอาชีพ อาทิ เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเติบโต และพึ่งตนเอง 

- การวิเคราะหและประเมินผลกระทบในประเด็นดานเศรษฐศาสตร ในที่น้ีจะ
ดําเนินการตามแนวทางประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : 
SEA)  

- สังคม  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม วิถีชีวิต สุขภาพอนามัย ใหพิจารณา
ผลกระทบดานคิดเปนทําเปน อาทิ ความสามารถในการเรียนรู ดานการมีสุขภาพอนามัยทีดี่ อาทิ การมชีีวิต
ยืนยาว ความครอบคลมุในหลักประกันสุขภาพ การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพจิตดี การรวมคิด 
ดานเอกลักษณวัฒนธรรม อาทิ รักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรม
ทองถ่ิน ดานความเขมแข็งของชุมชน อาทิ การพึ่งพิงไดของพื้นที่ การรวมคิด การแกปญหาเอง 

- การวิเคราะหและประเมินผลกระทบในประเด็นดานสังคม ในที่น้ีจะดําเนินการตาม
แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA)  

- เทคโนโลย ี ระดับของเทคโนโลยีที่มีในประเทศ การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ที่สุด (Appropriate available technology) ขีดความสามารถดานเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใน
ประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการของเสียและรักษาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแร
โปแตซของประเทศ 

- ประเมินผลดีและผลเสียตางๆ  จากการใชวิธีการทําเหมือง และวิธีการปองกัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมวิธีตางๆ  ที่ไดจากขอมูลในหัวขอ 7.2 ขอ 4 ซึ่งการวิเคราะหและประเมินผลกระทบ
ในประเด็นดานเทคโนโลยีการทําเหมือง ในที่น้ีจะดําเนินการตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) 

2. วิเคราะหผลกระทบทางตรง ทางออมและผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเหมือง แร
โปแตช 

- จากขอมูลของการวิเคราะหและประเมินผลกระทบที่มีแนวโนมจะเกิดข้ึนทั้งบวก
และลบ ตอดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐศาสตร ดานสังคม และดานเทคโนโลยี (ขอ 1.7.4) ทําให 

- สามารถวิเคราะหผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสิ่งแวดลอมเศรษฐศาสตร 
สังคม และเทคโนโลยี  

- ทําใหทราบถึงบุคคลผูไดรับผลกระทบทั้งบวกและลบ จากการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช 

3.  วิเคราะหผลกระทบจากการพัฒนาตางๆ  ที่มีอยูในพื้นที่และประเมินผลกระท บ
สิ่งแวดลอมสะสม (cumulative impact) และแนวโนมผลกระทบตอการพัฒนาโครงการตางๆ  ที่มีอยูแลว
ในพื้นที่โครงการที่กําลังพิจารณาอยูในปจจุบัน และการพัฒนาตอเน่ืองในพื้นที่ในอนาคต 
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- รวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะห ความเสี่ยง  ทั้งในดานสิ่งแวดลอม  
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี รวมทั้งสุขภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย ที่อาจเกิดจากผลกระทบสิ่งแวดลอม
สะสม   

4. วิเคราะหและประเมินโอกาสและขอจํากัดในการลด ปองกันและแกไขปญหา 
ที่เกิดจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช (external analysis) 

- จากผลการวิเคราะหขอ 7.4.2 ผลกระทบดานลบ ทั้งทางตรงและทางออม ตอ
สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร สังคม เทคโนโลยี และบุคคลตางๆ  จะถูกนํามาวิเคราะหและประเมินโอกาส
และขอจํากัดในการลด ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

5.  วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด ความเสี่ยง ทั้งในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี และกฎระเบียบตางๆ  ทั้งในและตางประเทศ (internal analysis) 

- รวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด ความเสี่ยง ทั้งใน
ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี รวมทั้งสุขภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย และกฎระเบียบ
ตางๆ  ทั้งในและตางประเทศ 

6.  พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  ไมนอยกวา 4 ทางเลือก 
- หลังจากทราบโอกาสและขอจํากัดในการลด ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการ

พัฒนาเหมืองแรโปแตชตอสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร สังคม เทคโนโลยี และบุคคลตางๆ  หลังจากน้ันจึงหา
วิธีที่มีศักยภาพตางๆ ในการลด ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช จะถูกนํามา
เรียบเรียงเปนทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  ไมนอยกวา 4 ทางเลือก  

7.  ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  โดยคํานึงถึงเปาประสงค และตัวช้ีวัดการพัฒนา 
อยางย่ังยืนที่สําคัญที่กําหนดไวในข้ันตอนการกําหนดขอบเขตการศึกษาในการวิเคราะหและประเมินผล
ขอมูล 

- หลังจากทราบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ทั้ง 4 ทางเลือกแลว จะดําเนินการประเมิน
ทางเลือกอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงเปาประสงค และตัวช้ีวัดการพัฒนาอยางย่ังยืน เพื่อนําไปใชเปนขอมูลใน
การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมโดยผูที่มีสวนไดสวนเสียตอไป 

1.7.5 การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม นําเสนอทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตชให
เหมาะสมกับเงื่อนไขในมิติดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีและสภาพพื้นที่ดําเนินโครงการ 
พรอมระบุเหตุผลขอไดเปรียบและเสียเปรียบในแตละทางเลือก และขอมูลการรับฟงความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

- ดานการทําเหมือง จากขอมูลธรณีวิทยาและปริมาณสํารองของแองตางๆ  วิธีการ
ทําเหมืองที่มีศักยภาพ และวิธีการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมวิธีตางๆ  จะถูกนํามาประกอบกัน เพื่อ
สรางทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตชที่เหมาะสมในแงวิศวกรรม และทางเลือกฯจะถูกนําไปคัดเลือก
เพื่อใหเหมาะสมกับเงื่อนไขในมิติดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและสภาพพื้นที่ดําเนินโครงการ 

1.7.6 การนําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนา ( precautionary principle) นําเสนอมาตรการ
ปองกันและเฝาระวังผลกระทบในภาพรวมซึ่งเนนใหมีทั้งมาตรการหลีกเลี่ยง การลดขนาดผลกระทบ  
และการชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีหากมาตรการ มีความสัมพันธกับการจัดองคกร   
และสถาบัน ใหเสนอมาตรการหรือแนวทางในการปรับองคกรหรือสถาบัน เพื่อใหการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
มีความสมดุลและย่ังยืนอยางประสิทธิภาพ 
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-   ดานการทําเหมือง เสนอมาตรการเฝาติดตาม (monitoring program) ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมขณะทําเหมืองและหลังจากสิ้นสุดการทําเหมือง  

1.7.7 การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  ดําเนินการในทุกข้ันตอนโดยเฉพาะในข้ันตอน 
การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการนําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนาโดยดําเนินการการมีสวน
รวมของประชาชน และชุมชน ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไดใหความเห็นชอบ 

-   การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน (Public Participation) ในการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน คือ การที่หนวยงานผูรับผิดชอบการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ใหประชาชนและชุมชนผูมีสวนไดสวนเสียที่อาจจะไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินงานเขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจตางๆ  ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนแบงไดเปน 
หลายระดับ ซึ่งในที่น้ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม เชน 

1. การใหขอมูลขาวสารในรายงาน SEA ใหประชาชนและชุมชนรับทราบ  
2. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและชุมชน  
3. การใหมีตัวแทนของประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณารายงาน SEA  
4. การใหออกเสียงประชามติ  
5. การติดตามตรวจสอบโครงการ 
6. การใหประชาชนและชุมชนเปนผูดําเนินการเอง  

1.7.8 การประชาสัมพันธ ดําเนินการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน โดยจัดทําสื่อวิดีทัศน 
เผยแพรขอมูลทั้งทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และจัดทําแผนพับเผยแพรขอมูล   

- การประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทําความเขาใจของผูมีสวน
ไดเสียในทุกภาคสวนทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา ในที่น้ีที่ปรึกษาจะ
ดําเนินการตามความเหมาะสม โดยจัดทําสื่อตางๆ  ไดแก วิดีทัศน เว็บไซด แผนพับ เพื่อเผยแพรขอมูลผาน
ชองทางสื่อสาร ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ในพื้นที่ที่ดําเนินการ  
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1.8 แผนการดําเนินงาน 

หัวของานตามขอบเขตงาน 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. การทบทวนขอมูลทุติยภูม ิ                     
1.1 เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่

เกี่ยวของกับยุทธศาสตร นโยบายและแผนการพัฒนา 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช 

          1.2 เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่
เกี่ยวของกับ การทําเหมือง และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช และการปองกัน/ลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม                     

1.3 กลั่นกรองขอมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได 
เพื่อใชพิจารณาประกอบการประเมิน                      

2. การกําหนดขอบเขตการศึกษา                     
2.1 วิเคราะห วัตถุประสงค เปาหมาย และประโยชน

ที่คาดวาจะไดรับของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแต
ชของประเทศ 

          2.2 วิเคราะหเปาประสงคการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
ตัวช้ีวัดการพัฒนาใน 4 มิติ ในการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี โดยพิจารณาจากขอมูลพื้นฐาน จาก
แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

          2.3 ศึกษาขอมูลดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีใน
การพัฒนาเหมืองแรโปแตชและประยุกตออกแบบข้ัน
แนวคิดในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช                      

2.4 ศึกษาขอมูล ดานเทคโนโลยี ในการศึกษา
ความเหมาะสมในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่ที่
มีศักยภาพในแหลงแรโปแตชของประเทศ                     

2.5 วิเคราะหขอบเขต และผลกระทบจากการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศในมิติตางๆ                       

2.6 วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder 
analysis) และออกแบบกระบวนการใหผูมีสวนไดสวน
เสียมีสวนรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร  
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หัวของานตามขอบเขตงาน 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7 จัดทําแผนงานการศึกษาและแผนการการมี
สวนรวมของประชาชนและชุมชน  

          2.8 ประชุมปรึกษาหารือผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนํา
ขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขขอบเขต และแผนการ
ศึกษา (public scoping)  

          3. การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม                     
3.1 ทบทวนและจําแนกประเด็นสําคัญที่

จําเปนตองเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม                      
3.2 เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะหการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเพิ่มเติมให
ครบถวน                      
4. การวิเคราะหและประเมินผล (Analysis and 
appraisal)                      

4.1 ดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลกระทบใน
ประเด็นตางๆ  ดังน้ี                     
- สิ่งแวดลอม  เมื่อมีการพัฒนาเหมืองแรโปแตช และ
อุตสาหกรรมตอเน่ืองตลอดจนการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหพิจารณาผลกระทบ
ดานความสมบูรณของสถานภาพทรัพยากร และระบบ
นิเวศ เชน ปาไม พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 
ปริมาณนํ้าเพื่อสนองความตองการ (นํ้าผิวดิน และนํ้า
บาดาล) ความอุดมสมบูรณของดิน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และคุณภาพนํ้าธรรมชาติที่อยูในเกณฑ
พอใชข้ึนไป เปนตน และดานมลพิษไมสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิต เชน การจัดการขยะถูกหลักวิชาการ การ
รองเรียนเรื่องมลพิษลดลง เปนตน                     
- เศรษฐศาสตร  แสดงใหเห็นผลประโยชนในเชิง
เศรษฐศาสตรมหภาคและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร
ตอพื้นที่พัฒนา ใหพิจารณาผลกระทบดานความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ อาทิ เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยาง
มีเสถียรภาพ ดานความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ 
ดานการกระจายรายได และดานการรวมกลุมอาชีพ 
อาทิ เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเติบโต และพึ่งตนเอง                      
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หัวของานตามขอบเขตงาน 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- สังคม  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต สุขภาพอนามัย ใหพิจารณาผลกระทบดานคิดเปน
ทําเปน อาทิ ความสามารถในการเรียนรู ดานการมี
สุขภาพอนามัยทีดี่ อาทิ การมชีีวิตยืนยาว ความ
ครอบคลมุในหลักประกันสุขภาพ การเขาถึงระบบบริการ
สาธารณสุข มีสุขภาพจิตดี การรวมคิด ดานเอกลักษณ
วัฒนธรรม อาทิ รักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ 
และความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ิน ดานความ
เขมแข็งของชุมชน อาทิ การพึ่งพิงไดของพื้นที่ การรวม
คิด การแกปญหาเอง                      
- เทคโนโลยี  ระดับของเทคโนโลยีที่มีในประเทศ การ
จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด (Appropriate 
available technology) ขีดความสามารถดาน
เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ รวมถึง
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย และรักษาสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตซของประเทศ  

          4.2 วิเคราะหผลกระทบทางตรง ทางออมและผูไดรับ
ผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

          4.3 วิเคราะหผลกระทบจากการพัฒนาตางๆ  ที่มี
อยูในพื้นที่และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสะสม 
(cumulative impact) และแนวโนมผลกระทบตอการ
พัฒนาโครงการตางๆ  ที่มีอยูแลวในพื้นที่ โครงการที่
กําลังพิจารณาอยูในปจจุบัน และการพัฒนาตอเน่ืองใน
พื้นที่ในอนาคต  

          4.4 วิเคราะหและประเมินโอกาสและขอจํากัดใน
การลดปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช (external analysis)  

          4.5 วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด ความเสี่ยง ทั้ง
ในดานสิ่งแวดลอม, เศรษฐกิจ, สังคม, เทคโนโลยี และ
กฎระเบียบตางๆ  ทั้งในและตางประเทศ (internal 
analysis)  

          4.6 พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  ไมนอย
กวา 4 ทางเลือก  
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หัวของานตามขอบเขตงาน 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.7 ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  โดย
คํานึงถึงเปาประสงค และตัวช้ีวัดการพัฒนาอยางย่ังยืนที่
สําคัญที่กําหนดไวในข้ันตอนการกําหนดขอบเขต
การศึกษาในการวิเคราะหและประเมินผลขอมูล 

          5. การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม นําเสนอทางเลือก
การพัฒนาเหมืองแรโปแตช ใหเหมาะสมกับเงื่อนไขใน
มิติดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีและ
สภาพพื้นที่ดําเนินโครงการ พรอมระบุเหตุผลขอ
ไดเปรียบและเสียเปรียบในแตละทางเลือก                      
6. การนําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนา 
(precautionary principle) มาตรการปองกันและเฝา
ระวัง                      
7. การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ดําเนินการ
ในทุกข้ันตอนโดยเฉพาะในข้ันตอนการนําเสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการนําเสนอหลักการ
ปองกันไวลวงหนาโดยดําเนินการการมีสวนรวมของ
ประชาชน และชุมชน ตามแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไดใหความเห็นชอบ  

          8. การประชาสัมพันธ ดําเนินการประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงาน โดยจัดทําสื่อวิดีทัศน เผยแพรขอมูลทั้งทาง
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และจัดทําแผนพับเผยแพร
ขอมูล                      

 

1.9 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจะ

รับผิดชอบดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 300 วัน หรือ 10 เดือน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจาง เริ่มตนวันที่ 26 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 
 

1.10 การประเมินผลโครงการ : (แนวทาง/วิธีการประเมินผลความสําเร็จ/โครงการตามตัวชี้วัด) 
- ความครบถวนสมบูรณของรายงาน  ผลการดําเนินงาน และขอเสนอทางเลือกยุทธศาสตร 

การพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
- ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการ 
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1.11 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการหรือการนําผลท่ีไดไปใชเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
(Outcome และ Impact) 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  
มุงหวังที่จะนํามาใชแกไขปญหาในกระบวนการพัฒนาใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบเพื่อใหแตละภาคสวนที่มีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมจนเกิดเปนขอสรุปที่ภาครัฐ
สามารถตัดสินใจดําเนินการตามยุทธศาสตรโดยมีจุดหมายที่มีการพัฒนาอยางย่ังยืน รายงานผลการศึกษา
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและขอเสนอทางเลือกยุทธศาสตรของโครงการพัฒนาเหมืองแร
โปแตชจะนําไปสูการดําเนินการในข้ันตอนตอไปของภาครัฐ ไดแก 

1. การตัดสินใจพัฒนา เปนข้ันตอนดําเนินการเชิงบริหารจัดการการพัฒนา ซึ่งเกิดจากผูบริหารนํา
ขอมูลรายละเอียดในรายงาน SEA ไปใชประกอบการตัดสินใจพัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยมีความชัดเจนวา
มีการตัดสินใจพัฒนาหรือไมพัฒนาบนพื้นฐานขอมูลอยางไร เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบทิศทาง 
การดําเนินการในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

2. การติดตามประเมินผล เปนข้ันตอนดําเนินการที่สําคัญของการบริหารจัดการการพัฒนา โดยมี
แผนงานและผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานต้ังแตข้ันตอนการริเริ่มแนวคิดการพัฒนา 
(Conceptual phase) ไปจนถึงข้ันตอนการทํางานและติดตาม ปรับปรุง แกไข ( utilization phase) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรวามีความถูกตอง เที่ยงตรง หรือมีขอมูลสําคัญ
ในปจจุบันที่มีผลตอสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไม 
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บทท่ี 2 
แนวคิดและข้ันตอนการศึกษา 

 
2.1 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร หรือ (SEA) ซึ่งยอมาจาก (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) คือการใชกรอบแนวคิดและกระบวนการ ในการวิเคราะห ประเมินศักยภาพและขอจํากัด
ของสิ่งแวดลอม ต้ังแตการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญในรายสาขา  (sectoral 
based) หรือในเชิงพื้นที่ (area based) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยบูรณาการมิติดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ เพื่อใหการตัดสินใจน้ัน
มีคุณภาพ รอบคอบ โปรงใส และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ทั้งน้ี SEA จะเปนการดําเนินการกอนที่จะถึงข้ันตอนของการพัฒนา โดยจะชวยช้ีวานโยบาย แผน 
แผนงาน และโครงการขนาดใหญ ลักษณะใด เหมาะสมกับพื้นที่และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน และจะชวย
บงช้ีเรื่องหรือประเด็นที่ตองใหความสําคัญ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับโครงการดวย ดังน้ัน
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร หรือ (SEA) จึงเปนเครื่องมือหน่ึงที่จะนํามาสูการบูรณาการ ทั้ง
ความคิด และการปฏิบัติการรวมกันของหลายฝายใหเกิดการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และมีกระบวนการ
ตัดสินใจ จากหลายฝายอยางมีสวนรวมโดยมุงเปาประสงคของการพัฒนาที่ย่ังยืนบนศักยภาพและเงื่อนไขของ
การพัฒนาในระยะยาว โดยมีสาระที่สําคัญที่สามารถอธิบายไดโดยสังเขปดังน้ี 

1. เปนกระบวนการที่ใชในการคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเกิดจาการดําเนินนโยบาย 
แผนงาน หรือโปรแกรมน้ันๆ ซึ่งความหมายระดับสําคัญน้ีถือวาเปนขอสําคัญที ่SEA มีขอแตกตาง
จาก EIA ซึ่งเปนการวิเคราะหในระดับโครงการ 

2. เปนกระบวนการที่มีการดําเนินการกอนที่จะตัดสินใจในนโยบาย  แผนและโปรแกรม ดวยการ
ดําเนินการดังน้ีจึงทําใหการพิจารณา SEA มีความยืดหยุนสูง 

3. เปนกระบวนการที่มีการพิจารณาและเสนอแนะทางเลือก รวมทั้งคาดการณผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในทางเลือกน้ันๆ เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะทําใหประโยชนสูงสุดและมีผลกระทบ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

4. สาธารณชนสามารถมีสวนรวม โดยลักษณะการมีสวนรวมอาจดําเนินการไดหลายวิธี เชน การได
รับทราบขอมูลขาวสาร การปรึกษาสาธารณะ การรวมใหความเห็นในข้ันตอนการกําหนดขอบเขต
การศึกษา หรือการพิจารณาทางเลือกซึ่งรวมทางเลือกการไมพัฒนานโยบาย แผนงาน       และ
โปรแกรม หากมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงและไมมีมาตรการปองกันแกไขที่มีประสิทธิภาพ เปน
ตน 

แนวคิดของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental Assessment : 
SEA) ไดเริ่มข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2513 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําแนวคิดของ  SEA เขาสูกระบวนการตัดสินใจบน
พื้นฐานของ National Environmental Policy Act (NEPA) ในสวนที่เกี่ยวของกับขอเสนอโครงการเพื่อใหมี
การดําเนินการเปนรูปธรรมมากข้ึน  ในป  พ.ศ. 2524 U.S. Housing and Urban Development 
Department ไดตีพิมพหนังสือคูมือช่ือ  Area-wide Impact Assessment Guidebook เพื่อใชในการวาง
แผนการใชประโยชนที่ดินในระดับภูมิภาค  หลังจากน้ันก็มีประเทศตางๆ ที่ใหความสําคัญ  และเริ่มนํา
แนวความคิดของ SEA มาประยุกตใช เชน ประเทศแคนาดา  ออสเตรเลีย  และฝรั่งเศส  โดยในระยะแรกเปน
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การนําไปใชเปนครั้งคราวมากกวาการนําไปใชอยางเปนระบบ แตจุดสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงการเปนที่ยอมรับ
ของ SEA น้ันเกิดในยุโรป โดยในป พ.ศ. 2534 จากการประชุมที่เมืองเอสปู  ประเทศฟนแลนดไดมีการบรรลุ
ขอตกลงใน  “อนุสัญญาวาดวยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมขามเขตแดน  (Convention on 
Environmental Impact Assessment in a Trans boundary Context)” หรือเปนที่รูจักในนามของ  
“อนุสัญญาเอสปู (Espoo Convention)” ซึ่งเปนพันธกรณีที่วางรากฐานในการนํา  SEA มาใชในการจัดการ
สิ่งแวดลอม และตอมาในป พ.ศ. 2546 ที่เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน เกิดพิธีสารที่เกี่ยวของกับ SEA (Protocol 
on Strategic Environmental Assessment) เพิ่มเติมในอนุสัญญาเอสปู  (Fischer 2007) การประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เปนกระบวนการที่ชวยในการตัดสินใจเชิงระบบ ที่มีจุดมุงหมายเพื่อทําใหความ
ย่ังยืนในทางสิ่งแวดลอมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดมีการพิจารณา  อยางมีประสิทธิภาพในการทํานโยบาย  แผน 
และโปรแกรม (Policy, Plan and Program : PPP) ดังน้ันนอกจาก SEA ครอบคลุมในการประเมินผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอมทั้งในระดับนโยบาย แผน หรือโปรแกรมตลอดจนทางเลือกที่เกิดข้ึนในระดับดังกลาวแลว  
SEA มักจะคํานึงถึงผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตร และสังคมที่เกิดข้ึนดวย เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ 

เน่ืองจากการพัฒนาในรูปแบบ นโยบาย แผน และโปรแกรมน้ันยอมมีผลตอทั้ง สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี SEA จึงถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อเปนเครื่องมือหน่ึงที่เช่ือมโยงความเปนไปไดทั้งในแงบวก  
และแงลบในประเด็นทั้งสามน้ัน  และนําไปสูการตัดสินใจในระดับที่สูงข้ึน  โดยหลักการ  SEA จึงตองถูก
ดําเนินการข้ึนกอนการพัฒนา เพื่อช้ีใหเห็นถึงความเปนไปไดของผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดข้ึนจากขอเสนอ
ดังกลาว และเสนอแนวทางในการปองกัน  ลด บรรเทา  หรือ ชดเชยผลกระทบดังกลาว  ในขณะเดียวกันก็ใช
ประโยชนจากผลกระทบดานบวก  

นอกจากน้ีกระบวนการที่ใชในการดําเนินการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของตางประเทศ
สวนใหญจะใชคลายคลึงกัน จะมีบางสวนที่แตกตางกันบางข้ึนอยูกับวัตถุประสงคที่จะนํา SEA ไปใช โดยทั่วไป
จะมีข้ันตอนตามรูปที่ 2.1 และคําอธิบายตามตารางที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 ข้ันตอนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรโดยทั่วไป 
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ตารางที่ 2.1 กระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรโดยทั่วไป 
Step ขั้นตอน คําอธิบาย 

screening การกลั่นกรอง เปนข้ันตอนที่ดําเนินการโดยการสํารวจเพื่อพิจารณาใน
ข้ันตนวา กระบวนการ SEA น้ีมีความเหมาะสม เกี่ยวของ
หรือสัมพันธกับการพัฒนาในระดับนโยบาย แผน และ
โปรแกรม หรือไม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ นโยบาย 
แผน และโปรแกรมน้ันๆ มีความจําเปนในการทํา SEA 
หรือไม การกลั่นกรอง (Screening) โดยทั่วไปก็มักจะทํา
โดยอาศัยแนวทางของการทบทวนวรรณกรรม 
(Literature Review) ประสบการณจากการปฏิบัติ 
ภายใตพื้นฐานของกฎหมายของพื้นที่น้ันๆ ที่กําหนดไว
หรือไม การพิจารณานัยสําคัญของผลกระทบที่สําคัญที่
อาจเกิดข้ึนได (Significant Potential Impacts) ของ
โครงการอันเกี่ยวของกับยุทธศาสตรที่ถูกประเมิน 
จนกระทั่งข้ึนไปสูนโยบาย แผน และโปรแกรม 
ทั้งพิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบทั้งในดานลบและบวก
ของกรณีการไมมีการดําเนินการ (No Action 
Alternative) กับทางเลือกที่มีการดําเนินการดวยที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาเห็นควรให
ดําเนินการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

scoping การกําหนดขอบเขต
การศึกษา 

เปนการกําหนดขอบเขตการศึกษาของ SEA ระดับ
นโยบาย แผน แผนงาน โครงการขนาดใหญหรือ ในเชิง
ภูมิศาสตร เวลา เน้ือหาสาระ ที่ชวยในการจําแนกประเด็น
ทางสิ่งแวดลอมทั้ง 4 มิติ ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี ถึงระดับรายละเอียดทั้งชนิดและ 
วิธีการศึกษาในแตละข้ันตอนตลอดจนทางเลือกที่มีการ
ออกแบบกระบวนการใหผูมีสวนไดสวนเสีย
(stakeholder) ทั้งหมดเขารวมในการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรในทุกข้ันตอน 

Identification and 
comparison of 
alternative  

การจําแนกและ
เปรียบเทียบทางเลือก 

เปนการศึกษาผลกระทบและนําเสนอทางเลือกตางๆ ให
เหมาะสมกับพื้นที่ดําเนินโครงการ พรอมระบุเหตุผล 
ขอเดนและขอดอยในแตละทางเลือกและขอมูลการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ที่ประกอบดวย 

1.  ศึกษาสภาพปจจุบันทางสิ่งแวดลอมของ 
พื้นที่ศึกษาที่สามารถรองรับการพัฒนาได และการพัฒนา
ตอเน่ืองในพื้นที่ในอนาคต โดยสามารถควบคุมปองกัน
พื้นที่ออนไหวตอการพัฒนาและควรอนุรักษไว 

2.  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประเด็นที ่
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Step ขั้นตอน คําอธิบาย 
กําหนดไวและเช่ือมโยงกับกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ใน
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตามแผนงาน
หรือนโยบายที่กําหนดไว 

3. การประเมินทางเลือกที่เปนไปไดในการนําเสนอ 
ทางเลือก (Proposed Alternatives) ที่เปนการ
ผสมผสานมิติทางสิ่งแวดลอมเขาไปสูการดําเนินการทาง
นโยบายและการวางแผน ทั้งน้ีเปาหมายทั่วไปของ
ทางเลือก ก็คือ การแสดงขอบเขตของทางเลือกที่เปดเพื่อ
การตัดสินที่นํามาซึ่งความโปรงใส ครอบคลุมการตัดสินใจ 
และยังเปนการปองกันหรือการควบคุมสถานการณชวยทํา
ใหมั่นใจไดวาผูตัดสินใจจะไมพลาดกับทางเลือกอื่นที่ดีกวา 
ภายใตขอจํากัดที่ผูตัดสินใจกําลังเผชิญอยูกับการพัฒนา
ทางเลือกน้ัน โดยทางเลือกจะนํามาสรางภาพฉาย
(Scenario) รวมทั้งทางเลือกที่ไมมีการพัฒนาเลย    (No 
action) 

Analyze and 
evaluate the 
impacts 

การวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบ 

การประเมินและกําหนดมาตรการปองกันและหรือเฝา
ระวังผลกระทบในภาพรวม ซึ่งเนนใหมีทั้งมาตรการ
หลีกเลี่ยง การลดขนาดผลกระทบ และการชดเชย
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนสําหรับทางเลือกที่ไดรับการ
พิจารณาแลว นอกจากน้ีมาตรการที่กําหนดยังมี
ความสัมพันธกับการจัดองคกรและสถาบัน ควรนําเสนอ
มาตรการหรือแนวทางในการปรับองคกรหรือสถาบัน 
เพื่อใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพดวย 

Document the 
findings 

การจัดทําผล
การศึกษา 

เปนข้ันตอนที่จัดทําขอมูลรายละเอียดผลการศึกษาในรูป
รายงาน SEA เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจพัฒนา 
นโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ ซึ่งใน
ข้ันตอนน้ีควรระบุใหชัดเจนวามีการตัดสินใจพัฒนาหรือไม
พัฒนาบนพื้นฐานขอมูลใด เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบ
พื้นฐาน หรือจุดยืนของการตัดสินใจของผูบริหาร 

Review the 
quantity of the 
information 

การทบทวนรายงาน
ผลการศึกษา 

เปนข้ันตอนดําเนินการที่สําคัญอีกข้ันตอนหน่ึงของการ
บริหารจัดการการพัฒนา เพื่อทบทวนผลการศึกษาต้ังแต
ข้ันตอนการริเริ่มการพัฒนาใหม (conceptual phase) 
ไปจนถึงข้ันตอนสุดทาย ทั้งปริมาณและความสมบูรณ
ขอมูลเพื่อชวยผลักดันใหระบบการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรมีมาตรฐานที่สูงข้ึนและเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ 
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Step ขั้นตอน คําอธิบาย 
Carry out follow up การนําไปปฏิบัติและ

ติดตามตรวจสอบ 
เปนข้ันตอนการตรวจสอบการประเมินผลการใชงานและ
ติดตาม ปรับปรุง แกไข (utilization phase) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรวามี
ความถูกตอง เที่ยงตรง หรือมีขอมูลสําคัญในปจจุบันที่มี
ผลตอสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไม รวมทั้งจัดทําขอสรุปปญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึน บทเรียนจากการดําเนินการและ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบที่จําเปนหรือกําหนด
มาตรากรเพิ่มเติม เปนตน 

 
หมายเหตุ เพื่อใหการดําเนินการ ในข้ันตอนตาง ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเปดโอกาสใหทุกฝายที่มีสวนได
สวนเสีย ไดเขามาเจรจาถกเถียง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ในทุกข้ันตอนของการทํา SEA โดย
กําหนดระดับของการมีสวนรวมตามความเหมาะสมของโครงการ 
 

2.2 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของประเทศไทย 
      จากปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  สวนหน่ึงมาจากการกําหนดนโยบายและแผน  ที่
ขาดการวางกรอบทิศทางไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) ซึ่งควรเนนการพัฒนาใหเกิด
ดุลยภาพ 4 ดาน คือสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนากระบวนการใหผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder) เขามารวมตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาน้ันๆ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  2550 หมวดที่  3 และหมวดที่  5 ที่ผานมา  การกําหนดนโยบายและแผนมุงเนนการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนหลัก  จึงทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติปริมาณมาก  ในการผลิตและปลอยมลพิษออกสู
สิ่งแวดลอม  ขณะเดียวกันการจัดการดานสิ่งแวดลอมมุงเนนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม   
(Environmental Impact Assessment: EIA) ระดับโครงการเทาน้ัน จึงทําใหการพิจารณาและตัดสินใจขาด
มุมมองในภาพรวม  กลาวคือ  มิไดพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนพรอมกันจากการพัฒนาหลายโครงการใน
เวลาเดียวกัน และผลกระทบสะสม (Cumulative Impact) ในระยะยาว [2.1] 
 
2.2.1 การพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของประเทศไทย 

อน่ึง คณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (ช่ือเดิม คณะอนุกรรมการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ ) ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  เมื่อวันที่  24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และประชุมรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย
หลายครั้ง  จากการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ  มีมติรวมกันวาถึงเวลาที่จะนําเครื่องมือการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) มาใชในประเทศไทย  เพื่อให
มีการประเมินศักยภาพและขอจํากัดของสิ่งแวดลอมต้ังแตข้ันการจัดทํานโยบาย  แผน แผนงาน  และโครงการ
ขนาดใหญ เพื่อบูรณาการมิติสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอยางสมดุล ตามแนวทางการพัฒนา
ที่ย่ังยืน จึงไดดําเนินการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศไทย  
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การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ( Strategic Environmental Assessment: SEA) เปน
เครื่องมือที่สําคัญในปจจุบันเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับ  และกําลังอยูในระหวางข้ันตอนการ
พัฒนาใหเหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชในประเทศตางๆ ทั่วโลก และจะเปนเครื่องมือสําคัญที่องคกร
ระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย ( Asian Development 
Bank : ADB) สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ( International Union of 
Conservation on Nature and Natural Resources: IUCN) จะใชประกอบการพิจารณาโครงการตางๆ 
เพื่อใหการสนับสนุน  ในสวนของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) ไดกําหนดเปาประสงค การพัฒนาที่มุงสูสังคมที่อยูดีมีสุขอยางย่ังยืน  ภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ใหความสําคัญกับการสรางองคความรู และภูมิคุมกัน และการสรางสมดุลของการพัฒนาให
เกิดข้ึนในทุกมิติ โดยการเสริมสรางทุนเพื่อการพัฒนาประเทศทั้ง 3 ดาน คือ ทุนเศรษฐกิจ สังคม  ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เครื่องมือสําคัญที่มีการผลักดันใหเกิดข้ึนตามแผนพัฒนาฉบับน้ี  คือ การประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ทั้งในระดับพื้นที่ และรายสาขา ต้ังแตข้ันการกําหนดนโยบายเพื่อมิใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางไมคุมคา  หรือทําลายแหลงทรัพยากร  รวมทั้งใชประโยชนและปลอยของเสียจนเกินขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และความสามารถในการบริหารจัดการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรไดรับการยอมรับในประเทศไทย อยางไรก็ตามการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรยังอยูใน
วงจํากัด ซึ่งอาจไมทันตอการเคลื่อนไปอยางรวดเร็วของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  ในระดับ
นานาชาติ ดังน้ันการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรจึงเปนเครื่องมือหน่ึงที่จะนํามาสูการบูรณาการทั้ง
ความคิด  และการปฏิบัติการรวมกันของหลายฝาย  ทําใหเกิดการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ  และมี
กระบวนการตัดสินใจจากหลายฝายอยางมีสวนรวม  โดยมุงเปาประสงคของการพัฒนาที่ย่ังยืน  บนศักยภาพ
และเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 และ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ที่มีขอเสนอการพัฒนาสรุปได ดังน้ี 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยุทธศาสตรการพัฒนาบน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  และการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กลาวถึงบทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพและการ
พัฒนาที่ย่ังยืนใหพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิต โดยผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  ต้ังแตข้ันตอนของการกําหนด
นโยบาย  แผน และการพัฒนาระดับพื้นที่อยางสอดคลองกับศักยภาพในการรองรับ  และการบริหารจัดการ
มลพิษของพื้นที่ 

2. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  พ.ศ. 2550-2554 ไดกลาวถึงแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5 ปขางหนาจะใชหลักการจัดการขอ 3 การระวังไวกอน (Precautionary 
Principle) ซึ่งเปนหลักการจัดการเชิงรุกที่เนนหลักการปองกันผลกระทบลวงหนา มีการสรางระบบภูมิคุมกัน
ใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบาง  โดยใหมีการคุมครอง
รวมทั้งมีการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  ในข้ันการกําหนดนโยบาย  โดยเฉพาะในกลยุทธที่  2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทุกภาคี  ไดกําหนดมาตรการใหมี
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรทุกระดับ โดยผลักดันใหมีการใชกระบวนการการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร ในทุกระดับและเลือกนโยบายหรือพื้นที่นํารองในการจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร เชนการบริหารจัดการลุมนํ้าทั้งระบบ หรือครัวของโลก และการขนสงมวลชน เปนตน 
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3. คําแถลงนโยบายของรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่  26 ธันวาคม  
พ.ศ. 2551 นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระบุวา  “จะดําเนินการปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและการใชประโยชน  โดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ชุมชน ประชาชน  และภาคีที่เกี่ยวของ  ในรูปของสมัชชาสิ่งแวดลอมมีสวนรวม
บริหารจัดการ และจัดใหมีการใชระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร  เพื่อเปนกลไกกํากับให
เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน” ดังน้ันการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร จึงเปนการสรางเครื่องมือ  
และกลไกที่จะนํามาใชเช่ือมประสานการทํางานของหลายฝายเขาดวยกันเริ่มจากการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ใหเกิดดุลยภาพทั้งสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีไปพรอมกัน  บนฐานกระบวนการที่ผูมีสวนได
สวนเสีย  (Stakeholder) ไดเขามารวมตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาน้ันๆ โดยมีพื้นฐานของการบริหาร
จัดการที่ดี (Good Governance) ความรับผิดรับชอบรวมกัน  (Accountability) การพิจารณาฐานศักยภาพ  
เงื่อนไขบริบทตางๆ และปฏิสัมพันธทั้งทางบวกทางลบของการพัฒนา [2.2] 

 การดําเนินการเพื่อพัฒนากระบวนการ SEA ในประเทศไทยไดมีการดําเนินการในภาคสวนตางๆ บาง
แลว การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในประเทศไทยไดรับการยอมรับและมีการดําเนินการในภาค
สวนตางๆ เชน กรณีศึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับพื้นที่กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจชายแดน
พิเศษ จังหวัดเชียงราย (โครงการไดรับการสนับสนุนโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) กรณีศึกษาโครงการการจัดการนํ้าในลุมนํ้ายม (โครงการไดรับการสนับสนุนโดย  แผนงานพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ)  และกรณีศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายฝง
ทะเลภาคใต ประกอบดวย จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต (โครงการไดรับการ
สนับสนุนโดย  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) เปนตน  และในปจจุบัน
โครงการขนาดใหญของหลายหนวยงานไดเริ่มทํา SEA ในข้ันตอนการศึกษาเพื่อวางแผนโครงการ 

ดังน้ันสําหรับประเทศไทย SEA มีแนวโนมอยางสูงในการนํามาใชเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการ
สิ่งแวดลอมทั้งเพื่อลดผลกระทบและความขัดแยง  และเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังเชนประเทศตางๆ ทั่วโลก 
รวมทั้งในภูมิภาค ไดแก ประเทศจีน และเวียดนาม [2.3] 

 
2.2.2 ประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  ไดรับการพัฒนาข้ึนดวยความมุงหวังที่จะนํามาใชแกไข
ปญหาในกระบวนการตางๆ อยางเปนระบบ เพื่อใหกระบวนการเปนพื้นที่ประสานเช่ือม และนําเสนอใหแตละ
ภาคสวนที่มีสวนไดสวนเสียเจรจาถกเถียงในเหตุและผลตางๆ จนเกิดเปนขอสรุปตัดสินใจรวมกันในทายที่สุด  
โดยมีจุดหมายรวมกัน คือ การพัฒนาอยางย่ังยืน และทุกฝายไดผลประโยชนของการพัฒนารวมกัน  (Win-win 
Solution) ประโยชนเหลาจะเกิดข้ึนจากการพัฒนากระบวนการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่ 
สามารถจําแนกไดดังน้ี คือ 

1. แนวคิดของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  คือ การสรางมุมมองตอการแกไขปญหา
ตางๆ ของการพัฒนาที่ตนเหตุของปญหา หมายถึง ต้ังแตแนวคิด จุดยืนการพัฒนา และการปฏิบัติการตอเรื่อง
น้ันๆ และการนําเสนอทางเลือกตางๆ ของการพัฒนาเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดของประเทศ 

2. ทิศทางการพัฒนาไดรับการพิจารณาอยางรอบดาน  รอบคอบ  และกําหนดเปาประสงครวมกันที่
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

3. กระบวนการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร จะเปนพื้นที่สาธารณะที่ใหทุกฝายที่มีสวน
ไดสวนเสีย ไดเขามาเจรจาถกเถียงในประเด็นตางๆ โดยเฉพาะผูที่จะไดรับผลกระทบจากการพัฒนานโยบาย
และแผนน้ันๆ  
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4. การพัฒนานโยบายและแผน  ไดรับการพิจารณาบนพื้นฐานของศักยภาพขอจํากัด  เงื่อนไข  และ
บริบททางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

5. หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนานโยบาย  และแผนการพัฒนาประเทศ  จะไดบูรณาการ
การปฏิบัติการทางนโยบายและแผนรวมกันอยางเปนระบบ 

 
2.2.3 หลักการการนําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมาใชในประเทศไทย 

ปจจุบันประเทศไทยใชเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการดูแล
กํากับการพัฒนาที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อาทิ 

1. การประกาศเขตพื้นที่เฉพาะเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม ใชในการจัดการพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ  
มีระบบนิเวศแตกตางจากพื้นที่อื่น  และอาจมีผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย  หรือเปนพื้นที่ที่มีคุณคาทาง
ธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรอนุรักษ  สวนเขตควบคุมมลพิษใชในการจัดการพื้นที่ที่มีปญหามลพิษ  ซึ่งมี
แนวโนมที่จะรายแรงถึงข้ันเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหาย
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยประกาศใหโครงการหรือกิจการที่อาจ จะมีผลกระทบ   ตอ
สิ่งแวดลอมจํานวน  22 ประเภท  ขนาดใหจัดทํารายงาน  EIA เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. การจัดทําผังเมือง  มีหลายระดับ  เชน ผังประเทศ  ผังภาค  ผังอนุภาคและผังเฉพาะพื้นที่  หรือผัง
พื้นที่เฉพาะ  เปนตน  เพื่อวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางย่ังยืน การนําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรมาใชจะไมทดแทน  หรือ ลดทอนความสําคัญของเครื่องมืออื่น  แตจะชวยอุดชองวางที่ยังมีอยู  
โดยเฉพาะอยางย่ิงจะมีบทบาทสําคัญ  ในการเช่ือมโยงใหเกิดการบูรณาการระหวางมิติสิ่งแวดลอม  กับมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในระดับมหภาค เพื่อใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่
สมดุลและย่ังยืน 

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ก็เปนอีกหน่ึงโครงการขนาดใหญในประเทศไทยที่มีผลกระทบ  ในวง
กวางและตองการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสม
สอดคลองกับศักยภาพในการรองรับและการบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

 
2.2.4 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เปนการวิเคราะหความสอดคลองการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร เปนการวิเคราะหความสอดคลองระหวางศักยภาพของพื้นที่กับทางเลือกการพัฒนาตางๆ 
โดยพิจารณาวาการพัฒนาในพื้นที่น้ัน ๆ ควรมุงสูเปาประสงคการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน  เพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทรัพยากรธรรมชาติไมลดนอยถอยลง  เพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว  
ควรมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองศักยภาพ  และขอจํากัดของพื้นที่  ทางเลือกการพัฒนาตางๆ ที่ไมสงผล
กระทบตอพื้นที่ในดานลบรวมทั้งพยายามแสวงหาดุลยภาพระหวางเปาประสงคการพัฒนามิติตางๆ ที่อาจ
ขัดแยงกันโดยคํานึงถึงมิติสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยี  โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เครื่องนําทาง 

มิติสิ่งแวดลอม หมายถึง การพิจารณาประเด็นทั้งหมดของเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในข้ันการกําหนดขอบเขตการศึกษา  (Scoping) แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  ซึ่ง
ครอบคลุมวัตถุประสงคหลัก ไดแกความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ  และคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี ประกอบดวยเปาหมายเชิงคุณภาพ และตัวช้ีวัดระดับ  นโยบายรายสาขา  (Sector) และระดับ
พื้นที่ (Area)  
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มิติเศรษฐกิจ หมายถึง  การพิจารณาประเด็นทั้งหมดของเรื่องเศรษฐกิจ  ในข้ันการกําหนดขอบเขต
การศึกษา (Scoping) ของแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงคหลัก  
ไดแก  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ  การกระจายรายได  การรวมกลุมอาชีพ  
ประกอบดวยเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ และตัวช้ีวัดระดับนโยบายรายสาขา (Sector) และระดับพื้นที่  
(Area)  

มิติสังคม หมายถึง การพิจารณาประเด็นทั้งหมดของเรื่องสังคม ในข้ันการกําหนดขอบเขตการศึกษา  
(Scoping) ของแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงคหลัก  ไดแก 
กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ  การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  คุณภาพชีวิตของประชาชน  
และความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวย เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ  และตัวช้ีวัดระดับนโยบายราย
สาขา (Sector) และระดับพื้นที่ (Area)  

มิติเทคโนโลยี  หมายถึง  การพิจารณาประเด็นทั้งหมดของเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  ในข้ันการ
กําหนดขอบเขตการศึกษา  (Scoping) ของแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  ซึ่งครอบคลุม
วัตถุประสงคหลัก ไดแก การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
2.2.5 แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ข้ึนกับระดับของการนําการประเมินสิ่งแวดลอมวา
ระดับยุทธศาสตรที่นําไปใชอยูในระดับนโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ ซึ่งในแตละระดับอาจมี
รายละเอียดบางประการที่ใชในการวิเคราะหแตกตางกัน แตมีวิถีของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
ในลักษณะเดียวกันตามรูปที่ 2.2 ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  
สวนที่ 2 การจัดทําและนําเสนอรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และการดําเนินการ

ภายหลังแจงความเห็นใหหนวยงานรับผิดชอบ 
การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  ตองอยูในกระบวนการจัดทํารายงาน  SEA ทุกข้ันตอน  โดย

อางอิงอํานาจหนาที่และขอบเขตการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ดังน้ี 

หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย 
- สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน มาตรา 57 
- สวนที่ 12 สิทธิชุมชนมาตรา 66 มาตรา 67 
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
- สวนที่ 8 แนวนโยบายดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาตรา 85 (5)  
- สวนที่ 10 แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน มาตรา 87 

โดยมีรายละเอียดคําอธิบายในการดําเนินการในแตข้ันตอนดังที่แสดงในตารางที่ 2.2 
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หมายเหตุ  ข้ันตอนที่ 1-7 เปนกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

ข้ันตอน 8-10 เปนกระบวนการพัฒนา 
 

รูปท่ี 2.2 วิถี (Pathway) ของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 
ตารางที่ 2.2 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผน 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ขั้นตอน คําอธิบาย 

1. กลั่นกรอง (Screening) พิจารณาหนวยงานที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับการนําเสนอโครงการใน
ระดับนโยบาย แผน และโปรแกรม ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือ
ตอพื้นที่ในวงกวาง โดยตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พิจารณาเห็นควรใหดําเนินการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

2. ทบทวนเอกสารทุติยภูมิ
(Reviewing secondary 
data) 

ทบทวนเอกสารทุติยภูมิ ประกอบดวย 
1. เก็บรวบรวมขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร นโยบายและ

แผนการพัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
2. เก็บรวบรวมขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับสถานการณดาน

สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
รายสาขาหรือเชิงพื้นที่ 

3. กลั่นกรองขอมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได เพื่อใชพิจารณา
ประกอบการประเมิน 

กล่ันกรอง 

  ทบทวน

เอกสารทุติย

ภูมิ 

  กําหนด

ขอบเขต

การศึกษา 

 เก็บขอมูล

เพ่ิมเติม 

  วิเคราะหและ

ประเมิน

ขอมูล 

  นําเสนอ

ทางเลือกท่ี

เหมาะสม 

  นําเสนอ

หลักการ

ปองกันไว

ลวงหนา 

 การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 

  1         2          3           4          5         6          7      

ตัดสินใจพัฒนา ติดตามประเมินผล ปรับปรุงแกไข 

การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 

8                 9                 10      
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ขั้นตอน คําอธิบาย 
3. การกําหนดขอบเขตการศึกษา 

(Scoping) 

การกําหนดขอบเขตการศึกษา ควรมีการระบุกรอบการศึกษาใหชัดเจน
โดยมีกระบวนการทํางานดังตอไปน้ี 
1. ระบุวาการจัดทํารายงาน SEA ฉบับน้ี เปนการศึกษาในระดับนโยบาย 

แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ 
2. ระบุฐานคิดวาตองการดําเนินการแบบรายสาขา (sector) หรือเชิง

พื้นที่ (area, subarea)  
3. วิเคราะหที่มา วัตถุประสงค หรือเปาประสงค เปาหมาย และ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับของนโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการ
ขนาดใหญ 

4. วิเคราะหเปาประสงคการพัฒนาที่ย่ังยืนและตัวช้ีวัดการพัฒนา 4 มิติ 
ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยพิจารณาจาก
ตัวอยางขอมูลพื้นฐานเพื่อพิจารณาในข้ันการกําหนดขอบเขตการศึกษา
ของกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

5. วิเคราะหขอบเขต และผลกระทบในมิติตางๆ  
6. วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder analysis) และออกแบบ

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเขารวมในการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรในทุกข้ันตอน 

7. จัดทําแผนการศึกษา  
8. นําขอมูลที่มีอยูไปปรึกษาผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําขอคิดเห็นมา

ปรับปรุงแกไขขอบเขต และแผนการศึกษา (public scoping) 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม 
(Collecting additional 
baseline data) 

การเก็บรวบรวมขอมูล ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี คือ 
1. การระบุประเด็นที่ยังขาดขอมูล หรือขอมูลมีปญหา ตลอดจนขอจํากัด

ของขอมูลที่มีอยูและนําเสนอแนวทางการแกไข 
2. เก็บขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะหการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร เพิ่มเติมใหครบถวนที่สุดเทาที่จะทําได 

5. การวิเคราะหและประเมินผล 
(Analysis and appraisal) 

1. กรณีนโยบายหรือแผนการพัฒนารายสาขาหรือเชิงพ้ืนท่ี  
ควรดําเนินการดังน้ี 
- วิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวโนมของปญหาดานสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
- วิเคราะหผลกระทบทางตรง ทางออมและผูไดรับผลกระทบจากปญหา 
- วิเคราะหผลกระทบตอการพัฒนาตางๆ ที่มีอยูแลวในพื้นที่ 
- วิเคราะหโอกาสและขอจํากัดในการลด ปองกันและแกไขปญหา 

(external analysis) 
- วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด ความเสี่ยง ทั้งในดานสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และกฎระเบียบตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ (internal analysis)  

- พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ โดยคํานึงถึงเปาประสงคและ
ตัวช้ีวัดการพัฒนาอยางย่ังยืนที่สําคัญที่กําหนดไวในข้ันตอนการกําหนด
ขอบเขตการศึกษา  
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ขั้นตอน คําอธิบาย 
2. กรณีการเปนโครงการขนาดใหญ  
- ดําเนินการตามหลักเกณฑการพัฒนารายสาขาหรือเชิงพื้นที่ที่กําหนด 

โดยเนนรายละเอียดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสะสม 
(cumulative impact) และแนวโนมผลกระทบตอการพัฒนาโครงการ
ตางๆ ที่มีอยูแลวในพื้นที่โครงการที่กําลังพิจารณาอยูในปจจุบัน และ
การพัฒนาตอเน่ืองในพื้นที่ในอนาคต 

6. การนําเสนอทางเลือกที่
เหมาะสม (Propose 
alternative) 

นําเสนอทางเลือกตางๆ ใหเหมาะสมกับพื้นที่ดําเนินโครงการ พรอมระบุ
เหตุผล ขอเดนและขอดอยในแตละทางเลือก และขอมูลการรับฟงความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย  

7. การนําเสนอหลักการปองกัน
ไวลวงหนา (Precautionary 
principle) 

เสนอมาตรการปองกันและเฝาระวังผลกระทบในภาพรวมซึ่งเนนใหมีทั้ง
มาตรการหลีกเลี่ยง การลดขนาดผลกระทบ และการชดเชยผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีหากมาตรการฯ มีความสัมพันธกับการจัดองคกร 
และสถาบัน ควรนําเสนอมาตรการหรือแนวทางในการปรับองคกรหรือ
สถาบัน เพื่อใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพดวย 

8. การตัดสินใจพัฒนา 
(Decision making on 
development) 

นําขอมูลรายละเอียดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไปใช
ประกอบการตัดสินใจพัฒนา นโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการขนาด
ใหญ ในข้ันตอนน้ีควรระบุใหชัดเจนวามีการตัดสินใจพัฒนาหรือไมพัฒนา
และแถลงผลใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบพื้นฐาน หรือจุดยืนของการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 

9. การติดตามประเมินผล 
(Follow-up and 
evaluation) 

นําเสนอแผนงานและประเมินผลการติดตามการดําเนินงานต้ังแตข้ันตอน
แรกไปจนถึงข้ันตอนสุดทาย เพื่อทดสอบสมมติฐานการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรวามีความถูกตอง เที่ยงตรง หรือมีขอมูล
สําคัญในปจจุบันที่มีผลตอสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไม รวมทั้งจัดทําขอสรุป
ปญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน เพื่อจัดทําเปนบทเรียนของการดําเนินการและ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบที่จําเปน เพื่อชวยผลักดันใหระบบ
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมีมาตรฐานที่สูงข้ึน 

10. การปรับปรุงแกไข
(Improvement) 

นําขอมูลที่ดําเนินการแลวมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหผลการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร มีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลมากย่ิงข้ึน 
ข้ันตอนน้ีเนนดานการพัฒนาสูมาตรฐานที่สูงข้ึน 

 

2.3 วิธีการวิเคราะหและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
การดําเนินกระบวนการ  SEA ในข้ันตอนตางๆ ที่กลาวมาแลวขางตนมี วิธีการวิเคราะหและประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่สามารถประยุกตใชเทคนิคในการวิเคราะหตางๆ ในแตละข้ันตอน  ใหเหมาะสม
กับประเด็นยุทธศาสตร  เพื่อใหการประเมินดังกลาวสามารถสะทอนภาพการพัฒนาในทางเลือกตางๆ ได
ใกลเคียงกับความเปนจริงและจะนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  และมาตรการเพื่อรองรับการดําเนินการใน
แนวทางดังกลาว  จะเปนผลไปสูกระบวนการตัดสินใจ  ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญและมีบทบาทอยางมากในการ
ดําเนินการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรน้ัน ไดแก 
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2.3.1 การวิเคราะหหลายเกณฑ (Multi-criteria Analysis: MCA) 
การวิเคราะหหลายเกณฑ เปนวิธีการในการประเมินทางเลือกจากหลายเกณฑ  และเปนการรวมเอา

การประเมินที่แยกสวนกันมาอยูในการวัดประเมินทั้งหมด ซึ่งสามารถทําใหระบุทางเลือกเดียวที่นาจะเปนไป
ไดมากที่สุด จัดอันดับทางเลือก จํากัดจํานวนทางเลือก เพื่อลงในรายละเอียดในการใหคุณคา MCA ชวยในการ
จัดการความซับซอนโดยการแปลงไปเปนการประเมินในลักษณะของคาคะแนน  วิธีการ  MCA ทั้งหมดน้ัน
จะตองเกิดจากการรวมกันตัดสินใจในการใหคานํ้าหนักของเกณฑในการดําเนินการประเมิน  โดยมีข้ันตอนใน
การทํา MCA มีดังน้ี (UNECE 2006) 
     1. ระบุเกณฑในการประเมินที่สามารถวัดผลลัพธสําคัญของทางเลือก  ที่ถูกนําเสนอได  โดยอยูบนพื้นฐาน
ของวัตถุประสงคที่เกี่ยวของ หรือความเปนไปไดของผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  ขอควรระวังในการกําหนดเกณฑ  
ไดแก การต้ังเกณฑน้ันควรจะมีความสมบูรณ ไมควรใชคําซ้ํากันในเกณฑ เกณฑตองสามารถทําการวัดไดเกณฑ
แตละเกณฑจะตองเปนอิสระตอกัน 

2. การวิเคราะหความสัมพันธที่สําคัญของเกณฑ  (ใหคานํ้าหนัก ) เทคนิคการวิเคราะหหลายแบบ
หลักเกณฑน้ัน สามารถอธิบายการใหคานํ้าหนักความสัมพันธของแตละเกณฑในการตัดสินใจได  โดยวิธีการใน
การใหคานํ้าหนักน้ันจะเริ่มจากวิธีการที่งายไปสูวิธีการที่ซับซอน 

3. ดําเนินการวิเคราะห  (หรือใหคาคะแนน ) กอนการใหคะแนน  ควรอธิบายนัยสําคัญของระดับ
คะแนน ซึ่งการใหคะแนนอาจจะทําโดยวิธีพื้นฐาน 3 วิธี คือ 

1. การประเมินโดยตรง โดยใหผูเช่ียวชาญทําการประเมิน และใหคาคะแนนแตละความคิดเหน็ 
(เชน 0-100) 

2. ทําการเปรียบเทียบเกณฑเพื่อทําการตัดสินใจ โดยกําหนดเกณฑในการพัฒนาเฉพาะดาน จาก
ตํ่าที่สุดจนถึงดีที่สุด 

3. ตัดสินใจดําเนินการในทางเลือกที่เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ โดยวิธีการก็จะเปลี่ยนจากการ
จัดลําดับโดยการอธิบายอยางงาย สูการคํานวณที่ซับซอน 

4. ใหคานํ้าหนักหลายครั้ง และใหคะแนนในแตละทางเลือก  และหารดวยคะแนนทั้งหมด  แตละ
ทางเลือกในการดําเนินการในแตละเกณฑ ทุกเกณฑ ผลรวมทั้งหมดมาสัมพันธกับคะแนนในแต
ละทางเลือก นําผลทั้งหมดของแตละทางเลือกมาทําการวิเคราะห เปรียบเทียบและอภิปราย 

5. วิเคราะหความออนไหวของการเปลี่ยนแปลงในการใหคาคะแนน  หรือการใหคานํ้าหนัก  โดย
ความออนไหวน้ันแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีกระทบตอผลของ  MCA ซึ่งการวิเคราะห
น้ันอาจจําเปนจะตองมีตัวแปรที่ไมทราบ  หรือทราบไมแนชัดอยางมาก  และมีความสําคัญตอ
การดําเนินการของบางทางเลือกที่เปรียบเทียบกับเกณฑที่ถูกเลือก  หรือถาผูตัดสินใจหรือผูมี
สวนไดสวนเสียโตแยงเกี่ยวกับการใหคานํ้าหนักของเกณฑที่ใชในการประเมิน MCA เปน
เครื่องมือที่ประยุกตใชในการประเมินผลกระทบ และการพัฒนาและเปรียบเทียบทางเลือก เชน 
ทางเลือกในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมการหาทางเลือกในการทําการเกษตรที่
ย่ังยืน เปนตน 

ขอดี : MCA น้ันจะใชเกณฑที่แตกตางกันในเวลาเดียวกันได  ซึ่งเปนไปไมไดในกระบวนการตัดสินใจ
ปกติที่จะอยูบนพื้นฐานของเกณฑเดียว อีกทั้ง MCA สามารถรวบรวมมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียที่แตกตาง
กัน มาทําการประเมินโดยวิธีการที่โปรงใส  ชัดเจน  (มีการใหคาคะแนนและใหนํ้าหนัก ) และงายตอการ
ตรวจสอบ ทําใหการทํา MCA สามารถสื่อสารระหวางผูตัดสินและสังคมโดยรวมไดงายมากข้ึน 
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ขอเสีย : ถึงแมวา MCA น้ันจะชวยลดขอโตแยงเกี่ยวกับขอดี และขอเสียของทางเลือกที่ถูกนําเสนอใน
ลักษณะของตัวเลข (คือ การใหคาคะแนนและใหนํ้าหนัก) ซึ่งอาจจะลดการอภิปรายเชิงเหตุผลของทางเลือก
ดังกลาวในแงบวกและแงลบ และอาจทําใหลักษณะของความเที่ยงตรงที่เปนเท็จเน่ืองจาก  MCA ข้ึนอยูกับคา
ของการตัดสินใจเปนหลัก ผลลัพธอาจจะถูกปรับเปลี่ยนแนวโนมหรือควบคุมโดยผูเช่ียวชาญทางดาน MCA ได
งาย (เชน การวิเคราะหความออนไหว ซึ่งโดยทั่วไปจะทําภายในเกณฑของ MCA มีผลตอผลลัพธมากที่สุดและ  
ความรูน้ีสามารถสรางความแตกตางใหกับการใหคาคะแนนไดอยางมีนัยสําคัญ ) (Gamper and Turcanu 
2007, UNECE 2006) 
 
2.3.2 การตรวจสอบรายการ (Formal and Informal Checklists) 

การตรวจสอบรายการ เปนการเสนอรายการของประเด็นที่จะตองพิจารณาในการประเมิน  ในแตละ
สวนของแผนการหรือโครงการ การตรวจสอบรายการน้ันอาจจะเปนรายการทางดานสิ่งแวดลอม ที่ปกติแลวจะ
ใชรวมในแผนและโครงการที่แนนอน ในประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม จุดประสงคที่แตกตางของกิจกรรมในการ
พัฒนา ตัวช้ีวัดหรือคําถามนําแบบเจาะจงที่สามารถเกิดข้ึนไดเมื่อทําการประเมินแผนหรือโครงการที่มีสถาน
ที่ต้ังที่แนนอน โดยในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรจะใชการตรวจสอบรายการในการวิเคราะห
สภาพแวดลอม และขอมูลฐาน (Baseline) ตลอดจนระบุประเด็นที่จะตองพิจารณาและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
เชน การสรางดัชนีช้ีวัดในการประเมินแผน และโปรแกรมไดจริงในภาคปฏิบัติ (UNECE 2006) 

ขอดี : การตรวจสอบรายการจะชวยในการจดจําขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของตอภารกิจ  และทําใหเกิด
แนวทางในการระบุทั้งประเด็นที่เกี่ยวของกับขอเสนอ ตลอดจนชวยหลีกเลี่ยงการละเลยประเด็นสําคัญที่อาจ
เกิดข้ึน 

ขอเสีย : การตรวจสอบรายการ เปนวิธีการวิเคราะหที่ไมซับซอน  ทําใหละเลยผลกระทบสําคัญที่ไม
สามารถแสดงใหเห็นไดจากการตรวจสอบรายการ ซึ่งอาจทําใหการตัดสินใจกับขอมูลที่มีไมเกี่ยวของกัน อีกทั้ง
ไมสามารถระบุความสัมพันธของสาเหตุและผลกระทบที่เกิดข้ึน เน่ืองจากการตรวจสอบรายการเปนวิธีการที่มี
แนวคิดวาแนวโนมของผลกระทบน้ันมีรูปแบบที่แนนอนตรงไปตรงมา  แตในความเปนจริงแลวผลกระทบน้ัน
อาจเปนสวนหน่ึงของระบบที่มีความซับซอน 
 
2.3.3 เมตริกซของผลกระทบ (Matrices of Impacts and of Conflicts or Synergies)  

เมตริกซ (Matrices) ของผลกระทบ สามารถระบุและนําเสนอผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของเปาหมาย  
หรือกิจกรรมที่สงผลแตกตางกันไปในแตละองคประกอบของสิ่งแวดลอม  มีลักษณะคลายกับการตรวจสอบ
รายการ (Checklist) แบบสองมิติ โดยสามารถใชสัญลักษณ ในรูปของคาคะแนน ระดับที่แตกตางกัน  หรือสีที่
แสดงใหเห็นถึงธรรมชาติของผลกระทบ หรือคาดประมาณระดับ หรือขนาดของผลกระทบน้ันเมตริกซสามารถ
แสดงใหเห็นถึงผลกระทบสะสม และผลกระทบทางออมตลอดจนปฏิสัมพันธที่มีตอกันของผลกระทบได ซึ่งทํา
ไดโดยการรวมเอาผลรวมของผลกระทบทั้งหมดทั้งในแนวต้ัง และแนวนอนของกิจกรรมที่เกิดข้ึน การนําเสนอ
ขอมูลดวยวิธีการน้ีงายตอการตรวจสอบ  วิธีการน้ีนิยมใชในการระบุประเด็นและผลกระทบ  การประเมินผล
กระทบ และทําใหเกิดการพัฒนาและเปรียบเทียบทางเลือก เชน  ใชในการคัดกรองทางเลือกในการทํา  SEA 
(UNECE 2006) 

ขอดี : วิธีการน้ีชวยใหการสรุปผลกระทบทั้งหมดที่เกิดข้ึน มีความชัดเจนและงายตอการอธิบาย  แปล
ผล และสามารถนําไปปรับใชในการระบุผลกระทบสะสม  การปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันของผลกระทบ  โดย
เช่ือมโยงกับผลกระทบจากกิจกรรมที่หลากหลายและจากจํานวนโครงการ  อีกทั้งยังนําไปใชเปนเครื่องมือใน
การนําเสนอผลการประเมิน หรือผลที่ไดจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร ตลอดจนนําไป 
ปรับใชในการเปรียบเทียบทางเลือก เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมตอไป 
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ขอเสีย  : เมตริกซสวนใหญนิยมใชนําเสนอเพียงผลกระทบทางตรง  ดังน้ันอาจทําใหผูใชเกิดความ
ยุงยากในการวิเคราะห โดยการพิจารณาปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนทั้งหมดระหวางกิจกรรมทั้งหมดที่ไดนําเสนอและ
ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม มักทําใหเสียเวลามาก และอาจทําใหละเลยประเด็นที่กอผลกระทบรุนแรงนอย 
 
2.3.4 การวิเคราะหตนทุน/กําไร (Cost/ Benefit Analysis: CBA) 

การวิเคราะหตนทุน/กําไร เปนการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน  
และกําไร หรือผลลัพธของกิจกรรม โดยเปรียบเทียบใหอยูในรูปของตัวเงิน กําไรถูกกําหนดใหเปนสิ่งใดๆ ที่เพิ่ม
ความอยูดีกินดีของมนุษย แตตนทุน คือ สิ่งที่ลดความอยูดีกินดีของมนุษยลง ในทางกลับกันการอยูดีกินดีของ
มนุษยน้ัน เปนการอธิบายวา อะไรเปนสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจที่อยากใหเกิดข้ึน  ซึ่งจะสามารถบอกทางเลือก
และพฤติกรรมของประชาชนได การวัดความพึงพอใจเปนการไดมาซึ่งการคนหาคําตอบของความเต็มใจที่จะ
จายของแตละคนเพื่อกําไรหรือเพื่อการหลีกเลี่ยงตนทุน  ตลอดจนความเต็มใจที่จะยอมรับการชดเชยสําหรับ
ตนทุน กําไรที่จะไดกอนหนาน้ี ความเต็มใจที่จะจาย (เพื่อผลดีที่จะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอม ) และความเต็มใจที่
ไดรับการชดเชย (ตอสิ่งแวดลอมที่เสียไป) เปนแนวคิดที่ใชประมาณการสวนเกินของผูบริโภค  โดยมีเปาหมาย  
คือ การทํากําไรสูงสุดและตนทุนตํ่าสุด หรือตองการกําไรใหมากกวาตนทุนซึ่งเปนหลักของแนวคิดในการสราง
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรซึ่งมากเกินกวาเปาหมายของการอยูดีกินดีที่แสดงใหเห็นทางเศรษฐกิจ  
(Watkins NA., UNECE 2006)  

การศึกษาดวยวิธีน้ีสามารถนําไปใชในการพัฒนา  และวิเคราะหทางเลือกเพียงทางเดียวหรือ
เปรียบเทียบทางเลือก เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของตนทุนจากผลกระทบที่เกิดข้ึนจากยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ไดนําเสนอ  CBA ไดมีการนําไปประยุกตใชกับ  SEA อยางหลากหลายในการใหคําปรึกษาทางดาน
เศรษฐศาสตร เชน ในการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาการขนสงในระดับภูมิภาค เปนตน (UNECE 2006) 

ขอดี : CBA เปนวิธีการที่มีการนําไปใชอยางแพรหลาย งายตอการเขาใจขอมูล  (ทางดานการเงิน ) ใน
การตัดสินใจ ที่ช้ีใหเห็นถึงตนทุนและกําไรในแตละกิจกรรม รวมทั้งยังสามารถคาดการณถึงประสิทธิภาพทาง
ตนทุนของการพัฒนาในแตละทางเลือกอีกดวย 

ขอเสีย  : ยังมีอีกหลายประเด็นที่เปนที่โตเถียงกันอยูมากของเทคนิค  CBA ถึงการประเมินมูลคาที่
เปนไปไดของการคิดอัตราลดหยอน และการลดตนทุนในอนาคตตลอดจนกําไรตอมูลคาในปจจุบัน รวมถึงการ
ใหคุณคาของสุขภาพ ชีวิต สินคา และบริการทางดานสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีเทคนิค CBA น้ันอาศัยผูเช่ียวชาญ
ทางดานเศรษฐศาสตรเปนหลัก ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียเปนเพียงผูใหขอมูลเทาน้ัน 
 
2.3.5 การซอนทับแผนท่ีและระบบภูมิสารสนเทศ (Overlay Mapping and Geographical  
    Information Systems: GIS) 

การซอนทับแผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ เปนวิธีการที่ใชในการระบุพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ทั้งสอง
วิธีน้ีเกี่ยวของกับการเตรียมแผนที่หรือช้ันของขอมูลที่วางทับซอนกัน  ซึ่งสามารถที่จะจัดตําแหนงของ
สถานภาพของสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ  (เชน พื้นที่ออนไหว  หรือทรัพยากร  ภาวะกดดันในปจจุบัน        
เปนตน) รวมทั้งสามารถแสดงถึงผลกระทบของการพัฒนาที่ผานมา  ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากกิจกรรม  
ผลกระทบสะสม  หรือจํานวนผูที่ไดรับผลกระทบ  ลักษณะที่สําคัญและโดดเดนของการวิเคราะหพื้นที่  คือ 
สามารถนํามาใชพิจารณาขอมูลทางภูมิศาสตรที่จําเปนในการวางแผน  ในการสรางสาธารณูปโภค  หรือการ
วิเคราะหความแนนอนของผลกระทบ  (เชน เสียง คุณภาพของอากาศในพื้นที่  ผลกระทบดานทัศนวิสัย ) 
(UNECE 2006) ระบบภูมิสารสนเทศ สามารถสรางโครงสรางของแผนที่อิเล็กทรอนิกสหลายช้ันขอมูลไดอยาง
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รวดเร็ว สามารถใชกับขอมูลจํานวนมาก เพิ่มเติมขอมูลที่จําเปนไดหรือทําการปรับแกขอมูลใหมีความถูกตอง
ย่ิงข้ึนได  งายตอการปรับใหขอมูลนําเขาและสงออกมีความทันสมัย  โดยนิยมใชในการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขอมูลฐาน  ระบุประเด็นและประเมินผล
กระทบ ตลอดจนพัฒนาและเปรียบเทียบทางเลือก เชน การหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ โครงขายโรงไฟฟา หรือทางเลือกในการทําเกษตรกรรมในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ 
เปนตน 

ขอดี : ทั้งสองเทคนิคสามารถที่จะนําเสนอผลกระทบในอดีต ปจจุบัน และอนาคตได 
ขอเสีย : ทั้งสองเทคนิคใชงบประมาณ และเวลามาก 

 
2.3.6 การคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Trend Analysis and Extrapolation) 

การคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  จากแนวโนมที่เกิดข้ึนในอดีตและปจจุบัน  โดยการใช
ขอมูลจากอดีตมาคาดการณถึงแนวโนมในอนาคต (Trend Extrapolation) เปนวิธีการที่มีความเหมาะสมตอ
การคาดการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในปจจัยบางประการ สวนใหญในทางสิ่งแวดลอมแลว วิธีการน้ีจะใช
ในการวิเคราะหผลกระทบ  การวิเคราะหผลกระทบสะสม  และการเปลี่ยนแปลงสถานะของสิ่งแวดลอม  
(UNECE 2006, Strategic Planning Services 2003) กลาวคือ  เปนการพิจารณาแนวโนมที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดข้ึนในอดีต และปจจุบันน้ัน อาศัยการวิเคราะหแนวโนมชวยใหการนําเสนอ
ความเช่ือมโยงหลักระหวางแรงกดดันทางดานสิ่งแวดลอม และความคลายคลึงกันของรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
สภาพของสิ่งแวดลอม  ทําใหสามารถที่จะคาดการณบนสมมติฐานดังกลาวน้ันจะดําเนินตอไปในพลวัตหรือ
รูปแบบเดียวกัน โดยวิธีการน้ีใหความสําคัญวาทุกๆ แนวโนมลวนมีความเปนไปได แตการคาดการณดังกลาวก็
ไมสามารถที่จะระบุไดวา  แนวโนมดังกลาวน้ันพัฒนาไปจนถึงจุดยุติไดอยางไร  (เชน ความสามารถในการ
รองรับของสิ่งแวดลอม) หรือมีจุดเปลี่ยนที่เกิดข้ึนได (Kivikunnas NA.)  

การวิเคราะหแนวโนมโดยใชชุดขอมูลในการหาแนวโนม  หรือรูปแบบบางอยาง  แนวโนมสามารถ
เปนไดทั้งในรูปแบบเชิงเสน  เอ็กโพเนนเชียล  หรือวงจรในการวิเคราะหเพื่อใหเกิดความถูกตองในเชิงเวลา  
แนวโนมสามารถนําเสนอไดทั้งในรูปแบบงายๆ เชน กราฟเสน หรือในรูปแบบที่คอนขางจะซับซอน เชน การใช
กราฟฟค ภาพสามมิติ หรือ Video Simulation ซึ่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนมากสามารถที่จะชวยใน
การวิเคราะหแนวโนมดังกลาวได เชน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางงายอยาง  Spreadsheet หรือที่ระดับสูง
ข้ึนไปอยาง RATS, GAUSS, JMP เปนตน (Firminger 2003, UNECE 2006)  

แตอยางไรก็ตาม วิธีการน้ีมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการแสดงใหเห็นถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทั้ง
ในระยะสั้น และระยะปานกลาง ทั้งน้ีจะตองไมมีการตานแนวโนมหลัก หรือจุดยุติที่มีการคาดหวังไวแลว  สวน
การคาดการณแนวโนมในระยะยาวน้ัน  นิยมใชแบบจําลองเขามาชวยเพื่อใหเกิดความเที่ยงตรงของผลการ
คาดการณมากย่ิงข้ึน เชนการใช Time-Series Model ที่เปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย และมีความนาเช่ือถือ 
โดยมีการประยุกตใชรวมกับเทคนิคและโปรแกรมทางดานสถิติอื่นๆ เชน  Regression Analysis, Triangular 
Episodic Presentation and Qualitative Scaling, Dynamic Time Warping, Wavelets และ  
Qualitative Temporal Shape Analysis เปนตน (UNECE 2006) 

การวิเคราะหแนวโนมนําไปใชอยางหลากหลายซึ่งปรากฏใน  Transport Analysis Guidance on 
SEA for Transport Plans and Programmes ในภาคคมนาคมของประเทศอังกฤษ  และในการศึกษาดัชนี
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าของ  Oregon Department of Environmental Quality ประเทศสหรัฐอเมริกา  
(Oregon Department of Environmental Quality NA.) เปนตน 

ขอดี : สามารถประเมินผลกระทบสะสมไดดี ในกรณีที่มีการเก็บขอมูลที่ตอเน่ืองยาวนาน 
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ขอเสีย  : วิธีการน้ีตองการขอมูลที่ตอเน่ืองและยาวนานมากพอ  ซึ่งในกรณีที่ขาดขอมูลที่จําเปน  
สามารถแกปญหาไดโดยการนําเอาวิธีทางสถิติที่เหมาะสมเขามาชวยในการวิเคราะห และแปลความหมายของ
แนวโนม  ซึ่งทําใหการวิเคราะหน้ันยุงยาก  ประเด็นสําคัญที่เปนขอจํากัดของการวิเคราะหแนวโนม  คือ ถา
เหตุการณที่เกิดข้ึนจริงในอนาคตมีความแตกตางจากสิ่งที่เกิดข้ึนในอดีต  หรือมีวิกฤตการณเกิดข้ึนยอมทําให
การคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตผิดพลาด สวนใหญจะนิยมใชในการคาดการณการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะไมเกิน 2 ป (หากมากกวาน้ีจะเกิดความผิดพลาดไดงาย) 
 
2.3.7 การพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ (Collective Expert Judgment – Delphi Technique) 

การพิจารณาของผูเช่ียวชาญ (Collective Expert Judgment) เปนวิธีการเก็บขอมูลจากความ
คิดเห็นและมุมมองในการตัดสินใจ หรือการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ ที่มีความรู ความเขาใจและเช่ียวชาญใน
สาขาที่เกี่ยวของ ซึ่งวิธีการเก็บขอมูลที่หลากหลายไมวาจะเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ การ
ระดมสมอง หรือการทําแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นปญหา (เชน การประเมินความเปนไปไดของผละกระทบ
หรือความเสี่ยง) ที่มากกวาการใชเทคนิคในการอางเหตุผลประกอบ (UNECE 2006) 

Delphi Technique เปนวิธีการวินิจฉัยหรือตัดสินใจปญหาตางๆ อยางเปนระบบ โดยไมมีการ
เผชิญหนากันโดยตรงของกลุมผูเช่ียวชาญ ทําใหผูเช่ียวชาญแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง
อยางเต็มที่และอิสระ โดยไมตองคํานึงถึงความคิดเห็นของผูอื่น นอกจากน้ีผูเช่ียวชาญยังมีโอกาสกลั่นกรอง
ความคิดเห็นของตนอยางรอบคอบทําใหไดขอมูลที่นาเช่ือถือและนําไปใชประกอบการตัดสินใจดานตางๆ ได 

ลักษณะที่สําคัญของเทคนิคเดลฟาย คือ เปนเทคนิคที่มุงแสวงหาขอมูลจา กความคิดเห็นของกลุม
ผูเช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ดวยการตอบแบบสอบถามดังน้ันผูเช่ียวชาญจึงจําเปนตองตอบแบบสอบถาม 
(คําถามปลายเปด- ปด) ที่ผูวิจัยไดกําหนดข้ึน ในแตละข้ันตอนการตอบหรือการตัดสินใจของผูเช่ียวชาญจะมี
ความถูกตองและความเที่ยงตรงสูง เมื่อผูเช่ียวชาญน้ันเปนผูที่มีความรู ความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ โดยการ
แสดงความคิดเห็นดังกลาว ปราศจากอิทธิพลภายในกลุมผูเช่ียวชาญ เพื่อใหไดความเห็นที่ถูกตองเช่ือถือไดจึง
ตองมีการใชแบบสอบถาม 2-4 รอบ เพื่อใหไดฉันทามติของกลุมผูเช่ียวชาญจากแบบสอบถามชุดเดิมที่มีการ
วิเคราะหคําตอบ โดยแสดงผลการวิเคราะหทางสถิติเบื้องตนเพื่อวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางไดแก ฐานนิยม 
(Median) คาเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายของขอมูล คือ คาพิสัยระหวาง (Interquartile Range) ใหกับ
ผูเช่ียวชาญไดทราบ พรอมกับขอความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอขอคําถามในครั้งตอไป  (ปริวัตร เข่ือนแกว 
2548,UNECE 2006) 

นอกจากเทคนิคเดลฟายแบบด้ังเดิมที่กลาวแลวน้ัน ไดมีการปรับปรุงเทคนิคเดลฟายโดยลดขอจํากัดที่
เกิดข้ึนในเทคนิคเดลฟายแบบด้ังเดิม โดยเฉพาะขอจํากัดเกี่ยวกับเวลาในการจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล
ไดแกเทคนิคที่เรียกวา EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) การประชุมแบบเดลฟาย (Delphi 
Conference) เดลฟายโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน (Computer–based Delphi) และเดลฟายกลุม (Group 
Delphi) เปนตน 

ใน SEA วิธีการน้ีมักใชในการวิเคราะหหา Baseline หรือมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม  และการช้ี
ประเด็นผลกระทบ ตลอดจนประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนโดยอาศัยความรู ความชํานาญ และประสบการณ
ของผูเช่ียวชาญ (ปริวัตร เข่ือนแกว 2548) 

ขอดี : เปนเทคนิคที่สามารถรวบรวมความคิดเห็น จากกลุมผูเช่ียวชาญจํานวนมาก  โดยไมตองมีการ
พบปะหรือประชุมกัน ซึ่งเปนการทุนเวลาและคาใชจายโดยขอมูลที่ไดจะเปนคําตอบที่นาเช่ือถือ  เพราะเปน
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ อยางแทจริง และคําตอบไดมาจากการยํ้าถามหลายรอบ  นอกจากน้ี
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เทคนิคดังกลาวที่มีข้ันตอนการดําเนินงานไมยุงยาก ไดผลรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งผูเช่ียวชาญที่เขา
รวมการวิจัยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระมีโอกาสไดรับทราบ ผลการวิเคราะหขอมูลในแตละรอบ  
และปรับเปลี่ยนหรือยืนยันความคิดเห็นของตนเองดวย (ปริวัตรเข่ือนแกว 2548) 

ขอเสีย : ผูเช่ียวชาญที่ไดรับการคัดเลือก อาจมิใชเปนผูมีความรูความสามารถในสาขาน้ันบอยครั้ง
พบวาผูเช่ียวชาญไมใหความรวมมือในการวิจัยและแบบสอบถามที่สงไปสูญหาย  หรือไมไดรับคําตอ บกลับคืน
มา นอกจากน้ีขอมูลที่ไดเปนจํานวนมากจึงตองระมัดระวังในการประเมินและกระจายขอมูล 
 
2.3.8 แบบจําลองทางคณิตศาสตร (Dynamic Systems and Modeling) 

แบบจําลอง ทางคณิตศาสตร  เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหที่สามารถบอกผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณได  โดยการเลียนแบบระบบสภาวะสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปแลว  แบบจําลองจะใช
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมาชวยในการคาดการณผลกระทบ แบบจําลองทางคณิตศาสตร เปนเครื่องมือ
ที่เหมาะสําหรับการวิเคราะหทั้งในเชิงพื้นที่ และเวลาของระบบสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพอากาศ และคุณภาพ
นํ้า ปริมาณและการไหลของนํ้า ระดับของเสียง และการสะสมของสารพิษในอากาศ ดิน และนํ้า  รูปแบบอื่น ๆ 
ของแบบจําลองประกอบดวยแบบจําลองทางเศรษฐสังคม  แบบจําลองพฤติกรรมของชนิดพันธุ  และระบบ
ผูเช่ียวชาญ (UNECE 2006) 

แบบจําลองที่มีการใชอยางมาก คือ แบบจําลองทางคุณภาพอากาศ นํ้า และเสียง แบบจําลองน้ันนิยม
ใชกันอยางแพรหลายในการประเมินผลกระทบ  ซึ่งสามารถใชในการพิจารณาผลกระทบโดยตรง  และ
ผลกระทบสะสมของมาตรการที่เสนอในแผนหรือโครงการ  และสามารถประเมินบางผลกระทบโดยออม
บางอยางที่เปนผลจากการปลดปลอย  หรือผลกระทบจากขอเสนอของการพัฒนา  ตลอดจนพัฒนาและ
เปรียบเทียบทางเลือก เชน แบบจําลองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับตางๆ (พื้นที่ 
ภูมิภาค และโลก) 

ขอดี : แบบจําลองทางคุณภาพอากาศ  นํ้า และเสียง  ไดมีการพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสมในการ
วิเคราะหทั้งผลกระทบโดยตรง และผลกระทบสะสม ซึ่งผลของแบบจําลองสามารถเช่ือมโยง  หรือซอนทับกับ
เทคนิคอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน การประเมินความแตกตางของทางเลือก  อยางไรก็ตามแบบจําลอง
มักจะใชสําหรับการจําลองผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในชวงเวลาและพื้นที่หน่ึงๆ  

ขอเสีย : แบบจําลองน้ันมีคาใชจายที่สูงมาก  ใชเวลามาก  ตองการผูเช่ียวชาญและขอมูลที่เปนไปได  
โดยเฉพาะอยางย่ิงในโครงการที่มีขนาดใหญและซับซอนมากก็ย่ิงมีความตองการมากข้ึน  อีกทั้งความถูกตอง
ของแบบจําลองน้ันก็ข้ึนอยูกับความถูกตองของขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมที่นํามาใชในการทดสอบและอยูบน
สมมติฐานที่ถูกออกแบบข้ึนมา นอกจากน้ีความยากของแบบจําลองในการนํามาปฏิบัติจริงก็คือความยากที่จะ
เลียนแบบความซับซอนของระบบตามธรรมชาติ  โดยแบบจําลองที่นํามาใชไดอยางเหมาะสมน้ันควรเปน
แบบจําลองที่เคยสรางและใชมากอน และมีการทดสอบมากเพียงพอจนไดรับการยอมรับ 
 
2.3.9 การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Assessment: LCA) 

การประเมินวัฏจักรชีวิต เปนวิธีการในการประเมินปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ  
ที่เกี่ยวเน่ืองกับผลิตภัณฑทั้งวัฏจักรชีวิต ต้ังแตการออกแบบการใชพลังงาน วัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใช
งานของผลิตภัณฑรวมทั้งการจัดการกับซากผลิตภัณฑ  โดยการรวบรวมรายการหรือบัญชีรายช่ือของสิ่งที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและผลที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตดังกลาว และประเมินผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของ โดยการแปลผลของรายการ และระยะของผลกระทบจะสัมพันธกับจุดประสงคของการศึกษา LCA 
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จะเสนอแนวทางการใชพลังงาน และทรัพยากรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด LCA น้ันมักจะนํามาใชในการ
วิเคราะหผลลัพธสุทธิ  ที่เกิดข้ึนจากการผลิตผลิตภัณฑน้ัน ๆ ต้ังแตวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  จนถึงหลังการ
สิ้นสุดอายุการใชงานซึ่งกระบวนการดังกลาว  ชวยใหสามารถวิเคราะหผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมไดอยาง
ถูกตอง และลงลึกในรายละเอียดมากข้ึน อันจะเปนขอมูลสําคัญในการเปรียบเทียบและพัฒนาทางเลือก  LCA 
ถือเปนมาตรฐานที่สําคัญที่ใชในภาคอุตสาหกรรมระดับโลก  และกําลังแผขยายสูภาคการผลิตในสาขาอื่นๆ 
อยางรวดเร็วเพื่อสรางความเช่ือมั่นทางการคาเปนสําคัญ (Moreno 2005) 
 
ขั้นตอนการทํา LCA มีขั้นตอนหลักๆ 4 ขั้นตอน ไดแก 

1. การกําหนดเปาหมายและขอบเขต  (Goal and Scope) ประกอบดวย  การกําหนดเปาหมายและ
ขอบเขตหนาที่ของผลิตภัณฑ  (Product Function) หนวยการทํางาน  (Functional Unit) ขอบเขตระบบ  
(System Boundary) และระบบผลิตภัณฑ  (Product System) ข้ันตอนน้ีมีอิทธิพลโดยตรงตอทิศทาง  และ
ความละเอียดในการศึกษา  จึงนับวาเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญมาก  เพราะถาการกําหนดเปาหมายและ
ขอบเขตไมครอบคลุมดีพอ จะทําใหการประเมินสารที่เขาและสารที่ออกจากระบบหรือประโยชนที่จะไดรับจาก
การปรับปรุงระบบน้ันทําไดยากและไมตรงประเด็น 

2. การวิเคราะหบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม  (Life Cycle Inventory) เปนการเก็บรวบรวมและ
คํานวณขอมูลที่ไดจากกระบวนการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในข้ันตอนการกําหนดเปาหมายและขอบเขต
การศึกษา ข้ันตอนน้ีรวมถึงการสรางผังของระบบผลิตภัณฑการคํานวณหาปริมาณของสารที่เขา  และสารที่
ออกจากระบบผลิตภัณฑ โดยพิจารณาถึงทรัพยากรและพลังงานที่ใชหรือการปลอยของเสียออกสูอากาศ  นํ้า 
และดิน 

3. การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ  (Life Cycle Impact Assessment) เปน
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของระบบผลิตภัณฑจากขอมูลการใชทรัพยากรและการปลอยของเสีย  
หรือสารที่เขาและสารที่ออก ซึ่งไดจากข้ันตอนการวิเคราะหบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม โดยการประเมินผล
กระทบที่เกี่ยวของกับประเด็นหลัก ๆ คือ การนิยามประเภท  (Category Definition) การจําแนกประเภท  
(Classification) การกําหนดบทบาท (Characterization) และการใหนํ้าหนักแตละประเภท (Weighting) 

4. การแปลผล (Interpretation) เปนการนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อสรุปผล พิจารณาขอจํากัด  
การใหขอเสนอแนะที่มาจากผลการทําการประเมินวัฏจักรชีวิต หรือการวิเคราะหบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม 
และทํารายงานสรุปการแปลผลการศึกษาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของการศึกษา         
(วันดี ลือสายวงศ 2550) 

ขอดี : LCA ใชไดดีในการเปรียบเทียบทางเลือกของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมต้ังแตแหลงกําเนิด
จนถึงสิ้นอายุการใชงาน  และนําขอบเขตของระบบการผลิตผลิตภัณฑมาใชในการวิเคราะหผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง และเที่ยงตรง 

ขอเสีย  : LCA สามารถใชในเฉพาะในประเด็นดานพลังงาน  ไมสามารถนํามาใชในการประเมินผล
กระทบที่เกี่ยวกับการปลดปลอยของเสียได อีกทั้งยังขาดขอมูลเกี่ยวกับการปลดปลอยมลพิษของกระบวนการ
ผลิต และกระบวนการดังกลาวยอมมีความแตกตางกันในแตละกระบวนการผลิต  และไมสามารถวิเคราะหใน
พื้นที่ที่แตกตางกันได (UNECE 2006) 
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2.3.10 การวิเคราะหการไหลของวัสดุ (Material Flow Analysis: MFA) 
Material Flow Analysis (MFA) เปนวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่ออธิบายการไหลของวัสดุและ

พลังงาน  โดยใชวิธีการวิเคราะหระบบ  ปจจุบันเปนเครื่องมือที่แพรหลายไมวาจะเปนเพื่อการควบคุม
กระบวนการ  (Process Control) การบําบัดนํ้าเสียและของเสีย  (Waste and Wastewater Treatment) 
การจัดการสารอาหารในภาคเกษตรกรรม  (Agricultural Nutrient Management) การจัดการคุณภาพของ
นํ้า (Water Quality Management) การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร  (Resource Conservation and 
Recovery) การออกแบบผลิตภัณฑ  (Product Design) การประเมินวัฏจักรของชีวิต (Life Cycle 
Assessment: LCA) และอื่นๆ โดยสวนใหญการไหลของวัสดุไดถูกนํามาใชงานทางดานการวางแผนการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงในงานทางดานนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม  (Industrial Ecology) เปาหมายหลัก
ของการวิเคราะหการไหลของวัสดุ  คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรธรรมชาติ  และกําหนด
ยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการตอสูกับปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ของโลก เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงเปนทะเลทราย  เปนตน หลักพื้นฐานของการ
ไหลของวัสดุเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม  เปนหลักการที่อาศัยก ฎพื้นฐานของเทอรโม -ไดนามิค  กลาวคือ  
ปริมาณวัสดุหรือวัตถุที่เขาระบบ (Input) จะเทากับปริมาณสุทธิของวัสดุที่สะสมในระบบ  (Sink) รวมกับ
ปริมาณวัสดุที่ออกจากระบบ  (Output) การไหลของวัสดุสําหรับการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมน้ันเปน
วิธีการประเมินอยางเปนระบบของการไหลและสะสมของวัสดุ  โดยกําหนดระบบดวยหลักสําคัญ  2 ประการ  
คือ พื้นที่ และเวลา ในสวนพื้นที่ของการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอม  สามารถที่จะควบคุมต้ังแตพื้นที่ที่มี
ขนาดเล็กจนไปถึงพื้นที่ที่มีขนาดใหญ  เชน พื้นที่ขอบเขตบริษัท  หรืออาคารสถานที่หน่ึง ๆ พื้นที่เขตนิคม
อุตสาหกรรม  พื้นที่ลุมแมนํ้า  พื้นที่ชุมชน  พื้นที่จังหวัด  จนไปถึงพื้นที่ประเทศเปนตน  (IGES 2008) ในการ
จัดการทางดานสิ่งแวดลอมน้ัน MFA สามารถแบงได 3 แบบ คือ 

1. การใช  MFA ในรูปแบบของ  Material Flow Accounting เปน MFA ที่ใชในระดับประเทศหรือ
ภูมิภาค ในการศึกษาวิเคราะหการแลกเปลี่ยนวัสดุระหวางดานเศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมตามตัวช้ีวัดจะถูก
คํานวณเพื่อประเมินระดับของความหนาแนนของทรัพยากรของระบบ (Resource Intensity) 

2. การใช  MFA ในหวงโซอุปทาน  (Supply Chain) ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับบริษัทหรือ
ผูประกอบการจํานวนมาก  เพื่อใหเกิดกระบวนการผลิตที่เหมาะสมทั้งทางดานวัตถุดิบ  และพลังงานที่ใช  
ตลอดจนผลิตภัณฑที่ผลิตไดน้ันสามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย  และลด
ปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการ  โดยผลจากการใช  MFA จะไดขอมูลที่นําไปสูการจัดการ  การ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับคาใชจายรวมกับการดําเนินการทางดานสิ่งแวดลอม 

3. การใช  MFA สําหรับการวิเคราะหวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ  (ดูในเทคนิค  Life Cycle 
Assessment) ในการใชเทคนิค  MFA ในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรน้ัน  Material Flow 
Accounting เปนวิธีที่สําคัญวิธีหน่ึงและเปนที่ยอมรับในระดับสากล  ในการเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
ประเมินผลกระทบอยางบูรณาการ  ในการวางแผนการจัดการ  นโยบาย  มาตรการ  ตลอดจนการติดตาม
ตรวจสอบ และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และกําหนดมาตรการไดเหมาะสมทั้งในเชิงพื้นที่  และราย
สาขา ตลอดจนใชในการประเมินความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตอการใช
ประโยชนของมนุษยตลอดจนการผลิตสินคาและบริการ  เชน ใชในการวิเคราะหรอยเทาทางนิเวศวิทยา
(Ecological Footprint Analysis) ในระดับเทศบาลเมืองยอรค ประเทศอังกฤษ  ใชในการจัดการคุณภาพนํ้า
ชุมชน และควบคุมการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 
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ขอดี : เปนการวิเคราะหเช่ือมโยงในเชิงปริมาณของปญหาสิ่งแวดลอม และกิจกรรมของมนุษย เพื่อใช
ในการวางแผนการจัดการ  นโยบาย  มาตรการ  ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ  การเตือนภัยหรือการออก
มาตรการการปองกันลวงหนา อีกทั้งยังช้ีใหเห็นปญหาที่เกิดข้ึนระหวางภูมิภาค  หรือสาขาไดอยางครอบคลุม  
ตลอดจนรวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  ซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับทุกระบบของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

ขอเสีย : ตองการขอมูลที่สามารถนําไปใชไดมากเพียงพอ และมีมาตรฐานในการนําวิธีการไปปรับใช
มากข้ึน 
 
2.3.11 บัญชีการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management Accounting: EMA) 

บัญชีการจัดการสิ่งแวดลอม เปนบัญชีที่รวบรวมและรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อเปดเผย
ตอผูมีสวนไดเสีย บัญชีการจัดการสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะของขอมูลที่นํามาใชในการ
ประเมิน คือ บัญชีการจัดการสิ่งแวดลอมทางการเงิน และบัญชีการจัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  (ดวงมณี 
โกมารทัต 2546) 

1. บัญชีการจัดการสิ่งแวดลอมทางการเงิน  (Monetary Environmental Management 
Accounting: MEMA) จะมุงที่ตัวเงินอันเกิดจากกิจกรรมที่ดําเนินการแลวมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อเปน
แหลงขอมูล  และควบคุมดานการเงิน  เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ  และสนับสนุนการวางแผน
ปฏิบัติการ  และการวางแผนเชิงกลยุทธ   2. บัญชีการจัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  (Physical 
Environmental Management Accounting: PEMA) จะมุงที่ผลกระทบตอลักษณะทางกายภาพของ 
สิ่งแวดลอม อันเกิดจากกิจกรรมที่องคการดําเนินการ  เพื่อเปนแหลงขอมูลและควบคุมลักษณะทางกายภาพ
เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ  และแหลงขอมูลพื้นฐานที่ใชในการประเมิน  จุดแข็งและจุดออนของ
ระบบนิเวศ คุณภาพสัมพัทธของสิ่งแวดลอม พรอมทั้งการควบคุมทั้งทางตรงและทางออม  ผลที่เกิดตามมาใน
สิ่งแวดลอม ตลอดจนสมรรถนะของระบบนิเวศ (Eco-efficiency) 

นอกจากน้ีแลวการบัญชีสิ่งแวดลอมยังแบงไดเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการนําไปใช คือ  
(ดวงมณี โกมารทัต 2546) 

1. การบัญชีสิ่งแวดลอมที่แสดงภาพรวมระดับชาติ  (National Environmental Accounting) จะ
รายงานเกี่ยวกับตนทุน  และคาใชจายสิ่งแวดลอมที่รัฐบาลตองลงทุนไปเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอมของประเทศใหมีความย่ังยืน (Sustainable) เปนการแสดงขอมูลในระดับมหภาค 

2. การบัญชีสิ่งแวดลอมทางบัญชีการเงิน  (Financial Environmental Accounting) เปนการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนของธุรกิจเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมมีการแสดงรายได คาใชจายที่อาจเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม  ตลอดจนภาระหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  หากไมไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม  การรายงานดังกลาวแสดงในระดับจุลภาคตอบุคคลหรือหนวยงานภายนอก  ปกติจะแสดงการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวตามมาตรฐานหรือขอบังคับที่ทางราชการกําหนดไวตัวอยาง  เชน ในประเทศญี่ปุน  
กระทรวงสิ่งแวดลอม  (Ministry of Environment) จะออกกฎหมายใหธุรกิจตางๆ ของญี่ปุนเปดเผยขอมูล
การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

3. การบัญชีสิ่งแวดลอมทางบัญชีบริหาร  หรือการบัญชีบริหารสิ่งแวดลอม (Environmental 
Management Accounting) เปนการเปดเผย และจัดทํารายงานขอมูลดานการลงทุน ดานตนทุน และรายได
ที่เปนผลกระทบจากการบริหารสิ่งแวดลอมของกิจการ เปนการจัดทํารายงานตอฝายบริหารภายในของกิจการ 
เน่ืองจากปจจุบันมีการสงออกสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค  หรือทําลายบรรยากาศของโลกหรือ
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ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูจํากัด องคกรดานสิ่งแวดลอมสากลของยุโรป และอเมริการวมทั้งของสหประชาชาติ 
จึงบัญญัติมาตรการตางๆ เชน  ISO 14000 กิจการช้ันนําที่คาขายในระดับสากล  จะตองมีระบบบริหาร
สิ่งแวดลอมที่เปนมาตรฐานการบัญชีบริหารสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือ สนับสนุนการบริหารสิ่งแวดลอมโดยตรง 
เพราะทําใหฝายบริหารทราบภาวการณลงทุน รวมทั้งรายไดและตนทุนดานสิ่งแวดลอม เชน การบําบัดนํ้าเสีย  
การใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology) อันจะเปนประโยชนตอการบริหารธุรกิจ ปจจุบัน
กิจการช้ันนําของประเทศไทยบางแหงไดประยุกตการบัญชีสิ่งแวดลอม  โดยสวนใหญริเริ่มจากแผนกผลิต
มากกวาแผนกบัญชี (ดวงมณี โกมารทัต 2546) 

ขอดี : ประโยชนที่ไดรับจากการบัญชีบริหารเพื่อสิ่งแวดลอม  ทําใหทราบขอมูลตนทุนที่ครบถวน  
ถูกตอง จะถูกนําไปใชเปนเครื่องมือในการสรางทางเลือกกําหนดนโยบาย  และมาตรการในการวางแผน  การ
ควบคุม และการตัดสินใจ โดยการลดตนทุน และเพิ่มคุณคา เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ขอเสีย : การคิดตนทุนสิ่งแวดลอม ทางดานบัญชีการจัดการสิ่งแวดลอมน้ันมักจะเปนคาใชจายรวมใน
รูปของคาใชจายการผลิตทั้งหมด  โดยไมระบุรายละเอียดและไมมีการแยกตนทุนของสิ่งที่กอใหเกิดความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอม ทําใหนโยบายและมาตรการ  ตลอดจนทางเลือกในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เปนไปไดยาก 

 
1.4 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตซ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปนการศึกษาวิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวโนมของปญหาและผลกระทบในวงกวางของมิติในดานตางๆ 4 
มิติ คือ ดานสิ่งแวดลอม  เศรษฐศาสตร สังคม และเทคโนโลยี โดยมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
ศักยภาพของพื้นที่แหลงแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับทางเลือกในการพัฒนาตางๆ และพิจารณาวา
การพัฒนาในพื้นที่น้ันๆ มุงสูเปาประสงคที่สมดุลและย่ังยืน โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียรวมพิจารณาในทุกข้ันตอน
ของกระบวนการ ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ทรัพยากรธรรมชาติไมถดถอยลง และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ควรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่
สอดคลองกับศักยภาพและขอจํากัดของในแตละพื้นที่ ทางเลือกการพัฒนาตางๆ จะไมสงผลกระทบตอพื้นที่ใน
ดานลบรวมทั้งแสวงหาดุลยภาพระหวางเปาประสงคการพัฒนามิติตางๆ ที่อาจมีผลขัดแยง โดยมีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องนําทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ดังมีรายละเอียดที่ครอบคลุมใน
แตละมิติ ดังน้ี คือ 

1. สิ่งแวดลอม เมื่อมีการพัฒนาเหมืองแรโปแตช และอุตสาหกรรมตอเน่ืองตลอดจนการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหพิจารณาผลกระทบ ดานความสมบูรณของสถานภาพ
ทรัพยากร และระบบนิเวศ เชน ปาไม พื้นทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ ปริมาณนํ้าเพื่อสนอง
ความตองการ (นํ้าผิวดิน และนํ้าบาดาล) ความอุดมสมบูรณของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และคุณภาพนํ้าธรรมชาติที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป เปนตน และดานมลพิษไมสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิต เชน การจัดการขยะถูกหลักวิชาการ การรองเรียนเรื่องมลพิษลดลง เปนตน 

2. เศรษฐศาสตร  แสดงใหเห็น ผลประโยชน ในเชิงเศรษฐศาสตร มหภาคและผลประโยชน ทาง
เศรษฐศาสตรตอพื้นที่พัฒนา  ใหพิจารณาผลกระทบดานความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ อาทิ 
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ดานความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ดานการ
กระจายรายได และดานการรวมกลุมอาชีพ อาทิ เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเติบโต และพึ่งตนเอง 
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3. สังคม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม วิถีชีวิต สุขภาพอนามัย ใหพิจารณาผลกระทบ
ดานคิดเปนทําเปน อาทิ ความสามารถในการเรียนรู ดานการมีสุขภาพ อนามัยที่ดี อาทิ การมี
ชีวิตยืนยาว  ความครอบคลุ มในหลักประกันสุขภาพ การ เขาถึงระบบบริการสาธารณสุข มี
สุขภาพจิตดี การรวมคิด ดานเอกลักษณวัฒนธรรม อาทิ รักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ 
และความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ิน ดานความเขมแข็งของชุมชน อาทิ การพึ่งพิงได
ของพื้นที่ การรวมคิด การแกปญหาเอง 

4. เทคโนโลยี  ระดับของเทคโนโลยีที่มีในประเทศ การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด 
(Appropriate available technology) ขีดความสามารถดานเทคโนโลยี การพัฒนา
เทคโนโลยีในประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย และรักษาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาเหมืองแรโปแตซของประเทศ 
 

กรอบแนวคิดภาพรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพื้นที่แหลงแรโปแตชซี่งอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แอง ประกอบดวย 1. แองสกลนคร ไดแก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม และ 2. แองโคราช ไดแก จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย จังหวัด
สุรินทร จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดอํานาจเจริญ โดยมีการเช่ือมโยงวัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ 
รวมทั้งขอบเขตของการศึกษา ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 2.3 
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รูปที่ 2-3 กรอบแนวคิดโดยภาพรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 

สําหรับโครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชพื้นที่แหลง แรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะดําเนินการโครงการเพียงระยะที่ 1 ซึ่งมุงเนนการจัดเตรียมความพรอมของขอมูล
ในมิติ  ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมทั้งกรอบการประเมิน ( Strategic 
Environmental Framework: SEF) และการประเมินเบื้องตนในมิติ ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี เพื่อไดมาซึ่งการจัดทํารายงานขอมูลและผลที่ไดจากการดําเนินการระยะที่ 1 พรอมระบุความ
ตองการ (Gap Analysis) สําหรับการจัดเตรียมความพรอมของขอมูลในระยะที่ 2 เพื่อใหหนวยงานมีขอมูล
เพียงพอตอการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ที่มี
ความสมบูรณ 

1. ศึกษาและทบทวนขอมูล 
- ขอมูลที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร 
นโยบายและแผนการพัฒนา และ
กฎระเบียบ 
- ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
- ขอมูลปจจุบันของการพัฒนาที่
ใชประกอบการประเมิน 

2. การมีสวนรวม 
- การจัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 
- การประชุมกลุมเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น 
- การปรึกษาหารือกับ
ผูเชี่ยวชาญ 

3. ทําการประเมินผล
กระทบ 
- ทางเลือกที่พิจารณา 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาเศรษฐกิจดานอื่นๆ  

ระยะที่ 1 มุงเนนการจัดเตรียมความพรอมของขอมูลในมิติ  ดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี รวมทั้งกรอบการประเมินส่ิงแวดลอม ตลอดจนการประเมินส่ิงแวดลอมเบื้องตน

  
 

ระยะที่ 2 เตรียมความพรอมของขอมูลที่เหลือ เพื่อใหหนวยงานมีขอมูลเพียงพอตอการ
ประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) ที่มี
ความสมบูรณ 

1. ผลการประเมินผลกระทบเบื้องตน 
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งทางบวกทางลบ 
อันเน่ืองมากจากการพัฒนาเหมือง
โปแตชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในมิติ 4 ดานคือ ดานส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย
ใหผที่มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม

 
1. ศึกษาศักยภาพและขีดจํากัดพ้ืนที่

แหลงแรโปแตชในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ัง 2 แอง ท่ี
ประกอบ ดวย 1) แองสกลนคร 2) แอง
โคราช ในระดับยุทธศาสตร ในการ
รองรับการพัฒนาเหมืองโปแตชและการ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐศาสตรอื่นๆ ท่ี
เชื่อมโยงกัน เชน การเกษตร การพัฒนา
แหลงน้ํา การคมนาคม เปนตน 

 

2. ขอเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ตอ
การพัฒนาเหมืองโปแตชและการ
พัฒนาเศรษฐกิจในกิจกรรมดาน
อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงกันในพื้นที่ศึกษา  

2. เพื่อวิเคราะหและเสนอทางเลือก
อื่นๆ ตอการพัฒนาเหมืองโปแตช
และการพัฒนาเศรษฐกิจใน
กิจกรรมดานอ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงกันใน
พื้นที่ศึกษา 
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อยางไรก็ตามกระบวนการดําเนิน งานของโครงการในระยะที่ 1 น้ียังอยูในชวงเวลาเริ่มตนจึงมีการ
บรรลุวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับในเพียงบางสวนเทาน้ัน จําเปนที่จะตองมีกระบวนการจัดทํา
โครงการดําเนินในระยะตอไป เพื่อใหไดขอมูลที่จะนํามาใชประโยชนในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) ที่มีความสมบูรณ สําหรับผลที่ไดรับในการ
จัดทําในระยะที่ 1 น้ี มีรายการตอไปน้ี 

1. ขอมูลสภาพปจจุบัน 
- นโยบายและขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
- นโยบายและขอมูลดานสิ่งแวดลอม 
- เทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองโปแตชและกิจกรรมเช่ือมโยงที่ตอเน่ือง 

2. สภาพปจจุบันของการพัฒนาเหมืองและการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐศาสตร ดานอื่นๆ เชน 
โรงไฟฟาชีวมวล การพัฒนาแหลงนํ้าธรรมชาติ การเกษตร การทองเที่ยว การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน เปรียบเทียบผลกระทบในทั้ง 4 มิติ (ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี) 

3. ผลการประเมินทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับการพัฒนาเหมืองโปแตชที่ผานการพิจารณา
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสียโดยทําการวิเคราะหเชิงเทคนิค 

4. ขอมูลที่ตองการเก็บรวบรวมเพิ่มเติม (Gap Analysis) สําหรับการศึกษาในข้ันตอนตอไป 
อน่ึงการศึกษาทางเลือกของโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งมุงเนนดานการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนา

เหมืองแรโปแตช เน่ืองจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ แล ะเพื่อใหสอดคลองกับ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ .ศ. 2550-2554 ที่มุงเนนการ
พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ที่กลาวถึงบทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อยกระดับ
คุณภาพ และการพัฒนาที่ย่ังยืนใหพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตอยางสอดคลองกับศักยภาพในการรองรับและการบริหารจัดการมลพิษของ
พื้นที่ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ .ศ. 2550-2554 กลาวถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 5 ปขางหนาจะใชหลักการจัดการขอ 3 การระวังไวกอน (precautionary 
principle) ซึ่งเปนหลักการจัดการเชิงรุกที่เนนหลักการปองกันผลกระทบลวงหนามีการสรางระบบภูมิคุมกัน
ใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางโดยใหมีการคุมครอง ดังน้ัน
การศึกษาทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับการพัฒนาเหมืองแรโปแตชใน ระยะที่ 1 จะใชเปนพื้นฐานของการศึกษา
ศักยภาพและขีดจํากัดของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในการรองรับการพัฒนาเหมืองแร
โปแตชและกิจกรรมดานเศรษฐกิจ อื่นที่เช่ือมโยงในข้ันตอนการศึกษาจัดทําประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรในข้ันตอนตอไป 
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2.4.1 ขั้นตอนการศึกษาโครงการเหมืองแรโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สําหรับข้ันตอนการศึกษาโครงการประเมินสิ่งแวดลอม  ระดับยุทธศาสตรในการพัฒนาเหมืองแร

โปแตช พื้นที่แหลงแรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในระยะที่ 1 มีขอบเขตในการศึกษา โดยอิงข้ันตอนที่ 1-6 
ตามวิถี (Pathway) ของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ทีกําหนดโดย  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังหัวขอตอไปน้ี 

1. การกลั่นกรอง (screening) 
โครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช พื้นที่แหลงแรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดถูกกําหนดใหดําเนินการศึกษา ตามมติ คณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ได
มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และประชุมรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและมีมติรวมกันวาถึงเวลาที่
จะนําเครื่องมือการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
มาใชในประเทศไทย โดยมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร 

2. การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ (reviewing secondary data) 
  คณะทีมงานศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหรือเอกสารดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและ

เทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนารายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร นโยบายและแผนการ
พัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และทําการทบทวนกลั่นกรองขอมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได เพื่อใช
พิจารณาประกอบการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เชน นโยบายของภาครัฐ ในการพัฒนาเหมืองแร
โปแตชพื้นที่แหลงแรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอมูล
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอมูลดานโลจิสติกสของอุตสาหกรรม ขอมูลการนําเขา -สงออก 
ขอจํากัดดานกฎหมายตางๆ ขอมูลการพัฒนาทางเศรษฐกิจดานอื่นๆ อาทิ โรงไฟฟา การคมนาคม การพัฒนา
แหลงนํ้า การเกษตร การทองเที่ยว การรวมตัวของชุมชน การพัฒนาดานการศึกษา รายไดประชากร และ
ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของ และจัดทําขอมูลพื้นฐานที่ครอบคลุมใน 4 มิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและ
เทคโนโลยีเพื่อนําไปใชในการกําหนดขอบเขตการศึกษา 

3. การกําหนดขอบเขตการศึกษา (scoping) 
3.1 ดําเนินการโดยประสานงานเจาหนาท่ีภาครัฐและผูเก่ียวของ 

          เพื่อลงสํารวจพื้นที่การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ที่เกี่ยวของกับสถานการณดานสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนารายสาขาหรือเชิงพื้นที่จํานวน 1 ครั้งโดยมีการแนะนํา
โครงการและคณะผูศึกษาพรอมรวมรับฟงความคิดเห็นและรวบรวมสภาพปญหาปจจุบันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิเชน จ .ชัยภูมิ จ.อุดร ธานี จ.ขอนแกน จ.สกลนคร จ.นครราชสีมา เพื่อการ
วิเคราะหประเมินและจัดเตรียมการและทีมงาน ที่จะตองนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหรวมกันในการจัดทํา
แผนงานการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน เพื่อกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียและวิเคราะหความสําคัญของผู
มีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ตลอดจนจัดทําแผนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความชัดเจนและกอใหเกิดความ
รวมมือในการประสานงานและจัดทําแผนงานการศึกษาและแผนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ในแต
ละข้ันตอนโดยละเอียดตามกระบวนการ ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) เพื่อการใชขอมูลในการดําเนินงานโครงการและกํากับติดตามการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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3.2 ดําเนินการจัดการประชุมรับฟงคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 
     ดําเนินการจัดประชุมหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ แหลงแรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ละ 1 ครั้ง จํานวน 4 แหง คือ จ.อุดร จ.สกลนคร จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา โดยมีผู
เขาประชุมหารือครั้งละไมนอยกวา 100 คน เพื่อรวมกันกําหนดกรอบการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
(strategic environmental framework: SEF) ในข้ันตอนน้ีจะมีกิจกรรมดังตอไปน้ี 

- สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
- ความเปนมาของโครงการฯ 
- ช้ีแจงขอมูลพื้นฐาน 4 มิติ คือดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ที่ไดจาก

การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ 
- ขอคิดเห็นสําหรับขอมูลพื้นฐานที่ตองการเพิ่มเติม 
- วิเคราะหกรอบการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
- การกําหนดทางเลือกในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
- จัดทําแผนการศึกษา 

4. การรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม 
4.1  รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมและทําการศึกษาและทบทวนขอมูลดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม  

(environmental resources) ของพื้นที่ศึกษาในสภาพปจจุบันที่จําเปน ไดแก 
ก. ขอมูลดานกายภาพและชีวภาพ ปาไม พื้นทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ ปริมาณนํ้า

เพื่อสนองความตองการ (นํ้าผิวดิน และนํ้าบาดาล) ความอุดมสม บูรณของดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพนํ้าธรรมชาติ  ดานคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้าผิวดิน 
ขอมูลดานธรณีวิทยา ขอมูลดานคุณภาพนํ้าใตดิน ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา ขอมูล
ทางดานแหลงนํ้าโดยครอบคลุมทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ดานมลพิษไมสงผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิต เชน การจัดการขยะถูกหลักวิชาการ การรองเรียนเรื่องมลพิษลดลง 

ข. ขอมูลคุณคาการใชประโยชนของมนุษย เชน ผังเมืองและการใชใตดิน ระบบถนนทาง
สาธารณะ ระบบระบายนํ้าทางธรรมชาติ ระบบแหลงนํ้าและระบบการประปา 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เปนตน 

ค. ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เชน ประชากร การกระจายตัวของประชากร ประชากรแฝง 
อาชีพการทํามาหากิน รายได การศึกษา ระบบบริการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดลอม 
เครือขายชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน โบราณสถาน แหลงพักผอนหรือแหลงทองเที่ยว 
คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม วิถีชีวิต สุขภาพอนามัย การเรียนรู ดานการมีสุขภาพ อนามัยที่ดี 
อาทิ การมีชีวิตยืนยาว  ความครอบคลุมในหลักประกันสุขภาพ การเขาถึงระบบบริการ
สาธารณสุข มีสุขภาพจิตดี การรวมคิด ดานเอกลักษณวัฒนธรรม อาทิ รักษาเอกลักษณ
วัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ิน ดานความเขมแข็งของ
ชุมชน อาทิ การพึ่งพิงไดของพื้นที่ การรวมคิด การแกปญหาเอง ตลอดจนขอมูลดาน
ชุมชนซึ่งตองสามารถระบุขอมูลสําคัญที่ขาดไปและตองการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลให
เพียงพอ 
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4.2 ศึกษาและทบทวนขอมูลปจจุบันของการพัฒนาเหมืองโปแตชและกิจกรรมที่ตอเน่ืองอื่นๆ  
ตําแหนงพื้นที่ต้ัง ลักษณะ ประเภท ชนิดและจํานวนของแหลงกําเนิดมลพิษที่ครอบคลุมทุก

แหลงกําเนิด รวมถึงระดับเทคโนโลยีและปริมาณการระบายมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม และการวิเคราะห 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจดานอื่นๆ อาทิ โรงไฟฟา การคมนาคม 
การพัฒนาแหลงนํ้า การเกษตร การทองเที่ยว การรวมตัวของชุมชน การพัฒนาดานการศึกษา รายได
ประชากร และขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของในพื้นที่ชวงที่ผานมา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมโดยศึกษาจาก
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) หรือรายงานวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพ (E/HIA) และ
ผลการศึกษาอื่นๆ ที่มีอยูในปจจุบัน โดยขอมูลที่เก็บรวบรวมต้ังแต 2-4 ไดนํามาจัดกลุมอยูใน 4 มิติ ไดแก 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี 

5. การวิเคราะหและประเมินขอมูล (analysis and appraisal) 
5.1 การกลั่นกรองขอมูล 

กลั่นกรองขอมูลเพื่อนําไปใชในการประเมินผลกระทบเบื้องตนของทางเลือกที่กําหนด
ดําเนินการจัดประชุมหนวยงาน ผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาขอมูลที่จัดเก็บได ดําเนินการโดยนําขอมูลที่
มีอยูปรึกษากับผูมีสวนได สวนเสีย เพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไข ขอบเขต และแผนการศึกษา  (public 
scoping) โดยจัดประชุมในพื้นที่แหลงแรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ละ 1 ครั้ง จํานวน 4 แหง คือ จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา มีผูเขาประชุมหารือครั้งละไมตํ่ากวา 40 คน ใน
การพิจารณาขอมูลที่จัดเก็บได 

5.2 การประเมินผลกระทบเบื้องตนของทางเลือกที่กําหนด 
 การเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตรโดยพิจารณาขอกําหนดในการศึกษา SEA ที่ตองมีการ
ประเมินสําหรับทางเลือกที่ไมมีการดําเนินการ (No action) และทางเลือกที่มีความไปไดในการลงทุน โด ย
จะตองประเมินทางเลือกที่ครอบคลุม 4 มิติดังกลาวขางตน ไดแก มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม  และ
เทคโนโลยี ดังน้ันจึงเปนที่มา 4 ทางเลือกที่เสนอ ดังน้ี 

ทางเลือกท่ี 1 ยุติการลงทุนทําเหมืองในพ้ืนท่ี ซึ่งทั้งน้ี หมายถึง โครงการที่มีการลงทุนพัฒนา
อยูเดิมในปจจุบัน จะคงดําเนินการตอไป เมื่อประเมินแลวโครงการลงทุนพัฒนาใหม ไมเหมาะสมก็ควรหยุดการ
ลงทุนใหมได โดยเทียบเทากับ  กรณีที่ไมตองพัฒนาเพิ่มเติมในพื้นที่ ( No Action) ตามหัวขอกําหนดของ
การศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) 

ทางเลือกท่ี 2 ชะลอโครงการทําเหมืองออกไประยะหน่ึงเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม  การกําหนด
โครงการพัฒนาประเภทน้ี หมายถึง การระงับหรือชะลอโครงการพัฒนา ที่ตองการลงทุนใหมโดยไมรวมถึง
โครงการที่มีการพัฒนาฯอยูเดิม เพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะขอมูลดานเทคโนโลยีช้ันสูงที่ใชในการ
พัฒนา และรวมถึงขอมูลดานอื่นที่ครอบคลุมทุกในมิติตามแนวทางขอกําหนดในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) เพื่อการพัฒนาตอไปในอนาคต 

ทางเลือกท่ี 3 พัฒนาโครงการทําเหมืองบางพ้ืนท่ีอยางมีเง่ือนไข หมายถึง อนุญาตการ
พัฒนาโครงการทําเหมืองบางพื้นที่ภายใตเงื่อนไขขอกําหนดตางๆ เชน การพัฒนาเหมืองดานการควบคุม
มลพิษที่อาจเกิดจากกองหางแรในพื้นที่จังหวัดที่อนุญาตภายใตเงื่อนไขขอกําหนด น้ี โดยการควบคุมตําแหนง
ที่ต้ัง ขนาด การปองกัน และระบบควบคุมปองกันและแจงเตือน เปนตน โดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาควบคูไป
กับการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและชุมชน และสามารถพัฒนากิจกรรมดานเศรษฐกิจในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใหมีความสามารถใน การลด ปองกัน  และแกไขปญหา  มลพิษที่อาจเกิดจากการพัฒนา
เหมืองแรโปแตชในบางพื้นที่   
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ทางเลือกท่ี 4 พัฒนาโครงการทําเหมืองทุกพ้ืนท่ีอยางมีเง่ือนไข หมายถึง อนุญาตการพัฒนา
โครงการทําเหมืองทุกพื้นที่ภายใตเงื่อนไขขอกําหนดที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับ  เชน การ
เปลี่ยนบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัฒนสถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยจากบริบท
แนวคิดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) สูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งแผนที่เกิดจากการระดมพลังความคิดและการมีสวนรวมของ
ประชาชนชาวไทยจากทุกภาคสวนทุกหมูเหลา ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มารวมกันดําเนินการในทุกข้ันตอนอยาง
กวางขวาง และเห็นพองรวมกันอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการ
พัฒนาแบบบูรณาการ เปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางจริงจัง เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและย่ังยืน มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ” อัน
จะเปนการเสริมสรางประโยชนสุขใหแกประชาชนโดยถวนหนาดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ใหมกีารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความกาวหนามาก
ข้ึน แตยังสามารถรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนไดเหมาะสม และมวลชนมีคุณภาพชีวิตดี
ข้ึน เพื่อปรับตัวและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวั ฒนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่กลาวมาแลว 
 อยางไรก็ตาม ทางเลือกที่นํามาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร จะไดมาจากผลการศึกษา ที่เกิด
จากการเสนอตามเงื่อนไขขอกําหนดการศึกษาและการประชุมรับฟงความคิดเห็น การระดมพลังความคิดและ
การมีสวนรวมของประชาชนชาวไทยที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวนทุกหมูเหลา ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
มารวมกันดําเนินการในทุกข้ันตอน  รวมทั้งขอคิดเห็นและเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ ซึ่งจะ การ อธิบาย
รายละเอียดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมในบทที่ 9 ของรายงานฉบับน้ี 
 การประเมินผลกระทบเบื้องตนของทางเลือกที่คาดวาจะเกิดข้ึนทั้งทางบวกทางลบในมิติ ดังน้ี  

ก.  มิติดานเศรษฐศาสตรมหภาค ประเมินผลประโยชนเชิงเศรษฐศาสตรที่เกิดข้ึนตอประเทศใน
ภาพรวม และผลประโยชนที่เกิดในมิติตางๆ อาทิ เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ดาน
ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ดานการกระจายรายได และดานการรวมกลุมอาชีพ อาทิ เศรษฐกิจ
ชุมชนขยายตัวเติบโต การพึ่งตนเองและอื่นๆ ที่มีตอชุมชนและชุมชนโดยรอบในพื้นที่ศึกษา 

ข.  มิติดานสังคม จากการพัฒนาเหมืองแรโปแตชและการพัฒนาทางเศรษฐกิจดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ศึกษาและความตอเน่ืองของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม สุขภาพ
อนามัย อาทิ ความสามารถในการเรียนรู ดานการมีสุขภาพอนามัยทีดี่ อาทิ การมชีีวิตยืนยาว ความ
ครอบคลมุในหลักประกันสุขภาพ การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพจิตดี การรวมคิด 
ดานเอกลักษณวัฒนธรรม อาทิ รักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ดานความเขมแข็งของชุมชน อาทิ การพึ่งพิงไดของพื้นที่ การรวมคิด การ
แกปญหาเอง และวิถีการดํารงชีวิตที่ดี 

ค.   มิติดานสิ่งแวดลอม  ทั้งดานบวกและดานลบที่อาจเกิดข้ึนจาก การพัฒนาเหมืองแรโปแตช และ
อุตสาหกรรมตอเน่ืองตลอดจนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดานความสมบูรณ
ของสถานภาพทรัพยากร และระบบนิเวศ เชน ปาไม พื้นทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ ปริมาณนํ้า
เพื่อสนองความตองการ (นํ้าผิวดิน และนํ้าบาดาล) ความอุดมสมบูรณของดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และคุณภาพนํ้าธรรมชาติ เปนตน และดานมลพิษไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต เชน 
การจัดการขยะถูกหลักวิชาการ การรองเรียนเรื่องมลพิษลดลง เปนตน 
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ง.  มิติดาน เทคโนโลยี โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ ระดับของเทคโนโลยีที่มีในประเทศ และ
ความสามารถในการปฏิบัติที่เปนไปไดดวยศักยภาพของเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีอยู
เดิมในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาดานเศรษฐกิจอื่นในพื้นที่ และการจัดหาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมที่สุด (Appropriate available technology) ขีดความสามารถดานเทคโนโลยี การ
พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย และรักษาสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตซของประเทศ ในศักยภาพแนวทางที่สามารถลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและความเปนอยูของชุมชน 
 

6. การนําเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม (Propose alternative) 
โดยการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวน เพื่อให

ประชาชนทั่วไปและผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามารวมรับฟงและรวมพิจารณาใหขอคิดเห็นตอผลการศึกษาการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเบื้องตน โดยจัดประชุมในพื้นที่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ละ 
1 ครั้ง มีผูเขารวมรับฟงหารือครั้งละไมนอยกวา 40 คน พรอมทําสรุปขอมูลและผลที่ไดรับในการดําเนินการ
ระยะที่ 1 และระบุความตองการ (Gap Analysis) สําหรับการจัดเตรียมความพรอมของขอมูลในระยะที่ 2 
เพื่อการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental Assessment: SEA) ใหมีความ
สมบูรณตอไป 

ทั้งน้ีการวิเคราะหความตองการ (Gap Analysis) จะทําการพิจารณาเรื่องของขอมูลพื้นฐานที่ใชใน
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร SEA โดยทําการเปรียบเทียบขอมูลที่มีอยูกับขอมูลที่จําเปนตองใชใน
การประเมินที่ไดมาจากการทบทวนเอกสารทุติยภูมิที่เกี่ยวของ และขอมูลที่ไดจากการจัดรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

กรอบแนวคิดการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ครั้งน้ีไดแสดงใน รูปที่ 2.4 โดยสรุป
กระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental Assessment : SEA) พื้นที่
แหลงแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทั้ง 2 แอง ทั้งแองสกลนคร และแองโคราช โดยใชตัวช้ีวัดในมิติ
ตางๆ จากขอมูลที่ไดรับจากจํานวนขอมูล 4 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด สกลนคร จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดนครราชสีมา เปนพื้นฐานในการพิจารณาจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร SEA 
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รูปที่ 2.4 กรอบแนวคิดการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) 

1. กลั่นกรองโครงการ (screening) การจัดทํา SEA ในระยะท่ี 1 กรอบการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับ 

ยุทธศาสตร (SEF) 

2. การศึกษาและทบทวนขอมูลทุติย
ภูมิ (reviewing secondary 
data) 

ขอมูล ทางเลือกและตัวชี้วัดเบ้ืองตน 
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ

เทคโนโลย ี

3. การกําหนดขอบเขตการศึกษา 
(Scoping) โดยนําเสนอขอมูลทุติย
ภูมิขั้นตอนท่ี 2 ตอท่ีประชุมรับฟง
ความคิดเห็นคร้ังท่ี 1 

ขอมูลทางเลือก และตัวชี้วัดเบ้ืองตน 
จากกระบวนการรับฟง 
ความคิดเห็นคร้ังท่ี 1 

4. การรวบรวมขอมูลดานตางๆ 
เพ่ิมเติม (Collecting additional 
baseline data) 

ขอมูล ดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีท่ีสอดคลอง

กับเกณฑตัวชี้วัด 
 

5. การวิเคราะหและประเมินขอมูลท่ีได
จากขั้นตอนท่ี 4 ในการจัดประชุม
รับฟงความคิดเห็นคร้ังท่ี 2 

ขอมูลตัวชี้วัด และทางเลือกจาก
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการ

ประชุมรับฟงความคิดเห็นคร้ังท่ี 2 

ข้ันตอนการศึกษา ผลท่ีไดรับ 

6. นําเสนอทางเลือกท่ีเปนไปไดโดย
เสนอผลการศึกษาตอท่ีประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นในการจัดประชุม
คร้ังท่ี 3 

ผลการประเมินระดับยุทธศาสตร
สําหรับทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ี

ศึกษา 

 
7. การเสนอรายงานผลการศึกษา 

รายงานผลการศึกษาโดยระบุความ
ตองการ (Gap Analysis) สําหรับการ
จัดเตรียมความพรอมของขอมูลเพ่ือ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

(SEA) ในระยะท่ี 2 
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ตารางที่ 2.3  การเช่ือมโยงกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรกับขอกําหนดการศึกษา  
      โครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่แหลงแรโปแตชภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 

ขั้นตอนการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ขอกําหนดการศึกษา ผลท่ีไดรับ 

1. การกลั่นกรอง (screening) กระทรวงอุตสาหกรรมเปน
ผูรับผิดชอบการศึกษาประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่
แหลงแรโปแตชภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
10 และแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 – 2554 

- จัดทํารายงาน SEA ในระยะที่ 1 
ตามกรอบการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
(SEF) 

2. การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ 
(reviewing secondary 
data) ในระดับนโยบาย
รวมท้ังขอมูลพ้ืนฐานของ
การศึกษา ดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอมและ
เทคโนโลยี 

- ศึกษาและทบทวนขอมูลทุติยภูมิ
และขอมูลที่เกี่ยวของในระดับ
ยุทธศาสตร นโยบายและแผนการ
พัฒนา และกฎระเบียบตางๆ  

- ศึกษาทบทวนขอมูลดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี 

- ศึกษาทบทวนขอมูลปจจุบันของ
การพัฒนาฯและกิจกรรมดาน
เศรษฐศาสตรที่ใชประกอบการ
ประเมิน SEA 

- ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนที่
ไดมาจากตัวช้ีวัดเบื้องตนใน 4 
มิติ (ดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี)  

- กําหนดทางเลือกเบื้องตนที่
เปนไปไดเพื่อนําไปสูกระบวน 
การรับฟงความคิดเห็นและ
นําไปสูการกําหนดขอบเขต
การศึกษา 

3. การกําหนดขอบเขต
การศึกษา (scoping) โดย
การเสนอขอมูลดาน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลย ี

- จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นกับ
หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยว 
ของในพื้นที่แหลงแรในภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ พื้นที่ละ 2 ครั้ง 
จํานวนครั้งละ 4 แหง คือ    จ.
อุดรธานี จ.สกลนคร จ.ชัยภูมิ จ.
นครราชสีมา โดยมีผูเขาประชุม
หารือครั้งละไมนอยกวา 40 คน 
เพื่อรวมกันกําหนดกรอบการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (strategic 
environmental framework: 
SEF) 

 

- ขอมูลทางเลือกและตัวช้ีวัดทั้ง  
 4 มิติ (ดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี) 
พรอมขอเสนอแนะและสภาพ
ปญหาจากกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็น 
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ขั้นตอนการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ขอกําหนดการศึกษา ผลท่ีไดรับ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ิมเติม (Collecting 
additional baseline 
data) เปนการเก็บขอมูล
เพ่ิมเติมและทําการ
กลั่นกรองขอมูลท้ัง 4 มิติ 
เพ่ือสนองตอบประเด็น
การศึกษาของโครงการ
ศึกษาตางๆ และการรับฟง
ความคิดเห็น 

- เก็บรวบรวม ขอมูลหรือเอกสาร ที่
เกี่ยวของ กับ ยุทธศาสตร ระดับ  
นโยบายและแผนการพัฒนา ดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี  และกฎระเบียบ อื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาราย
สาขาหรือเชิงพื้นที่ 

- ทําการทบทวนกลั่นกรองขอมูลที่
รวบรวมได เพื่อใชประกอบการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร SEA 

- ขอมูลดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยีที่สอดคลอง
กับเกณฑตัวช้ีวัด พรอมทําการ
วิเคราะหความเพียงพอและ
ความตองการของขอมูลที่ตอง
ศึกษาเพิ่มเติม 

5. การวิเคราะหและ
ประเมินผล (analysis and 
appraisal) เปนการ
วิเคราะหประเมินผลขอมูลท่ี
ไดจากการศึกษาขอมูลดาน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลย ี
ท่ีสอดคลองกับเกณฑชี้วัด 

- จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ครั้งที่ 3,4 ของภาคสวนที่
เกี่ยวของและของผูมีสวนไดสวน
เสียในพื้นทีแ่หลงแรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผูเขา
ประชุมหารือ ครั้งละไมนอยกวา 
40 คน 

- จัดการประชุมกลุม (Focus 
Group) เพื่อรวมรับฟงความ
คิดเห็นและพิจารณารวมกัน โดย
กําหนดกลุมเปาหมาย ดังน้ี คือ
เกษตรกร หนวยงานปกครอง
ทองถ่ิน โรงเรียน วัด ประชาชนผู
มีสวนไดสวนเสีย 

- พิจารณาคุณภาพ ปริมาณ ของ
ขอมูลที่จัดเก็บและคัดเลือกขอมูล
ที่จําเปนในการในการวิเคราะห
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร SEA 

- กําหนดวิธีการวิเคราะหประเมิน
สิ่งแวดลอมในเบื้องตนตามกรอบ
การประเมิน 

- ประเมินผลกระทบเบื้องตนที่คาด
วาจะเกิดทั้งทางบวกทางลบของ
แตละมิติในการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ตอเน่ือง 

 

- ขอมูลตัวช้ีวัดและวิธีการประเมิน
เบื้องตนที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 
คือดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี พรอม
ขอเสนอแนะจากกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของภาคสวน
ที่เกี่ยวของ 

- ผลการประเมินระดับยุทธศาสตร
สําหรับทางเลือกในการพัฒนา
พื้นที่ศึกษา 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  2-34 

ขั้นตอนการประเมิน
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6. การนําเสนอทางเลือกท่ี
เหมาะสม (propose 
alternative) เปนขั้นตอน
การนําเสนอทางเลือกท่ี
เปนไปได โดยเสนอผล
การศึกษาตอท่ีประชุมท่ีรวม
รับฟงความคิดเห็น 

- จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้ง
ที่ 5,6 ในพื้นที่ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผูเขา
ประชุมหารือ ครั้งละไมนอยกวา 
40 คน เพื่อใหขอคิดเห็นเบื้องตน
พรอมสรุปขอมูลและผลการ
ประเมินจากการจัดดําเนินการใน
ระยะที่ 1 

- ขอมูลตัวช้ีวัดทั้งตัวที่เลือกและ
เก็บขอมูลเพิ่มเติมตลอดจน
ตัวช้ีวัดที่สําคัญแตไมไดนํามา
ประเมินในระดับยุทธศาสตรได 
เน่ืองจากอาจตองใชเวลาในการ
เก็บรวบรวมขอมูลและตอง
วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดผล
กระทบที่ชัดเจน เชน ตัวช้ีวัด
ดานสุขภาพบางประเด็น ซึ่งควร
ศึกษาในลักษณะงานวิจัยจาก
ผูเช่ียวชาญ 

- ผลประเมินทางเลือกเบื้องตนที่
เปนไปได 

7. การเสนอผลการศึกษา  
ระยะท่ี 1 

- สรุปขอมูลและผลที่ไดจากการ
ดําเนินโครงการข้ันตอนที่ 1-6 

- รายงานผลการศึกษาโดยระบุ
ความตองการ (Gap Analysis) 
สําหรับการจัดเตรียมความ
พรอมของขอมูลเพื่อประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
(SEA) ในระยะที่ 2 

 

จากข้ันตอนที่แสดงในตารางที่ 2.3 การเช่ือมโยงกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรกับ
ขอกําหนดการศึกษาโครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่แหลงแรโปแตช ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จะพบวาข้ันตอนในการดําเนินการต้ังแตข้ันตอนที่ 1-7 ไดเปนไปตามขอกําหนดของ
ข้ันตอนการศึกษาโครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : 
SEA) ในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชพื้นที่แหลงแรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในระยะที่ 1 โดยมีขอบเขตใน
การศึกษาอิงข้ันตอนที่ 1-7 ตามวิถี ( Pathway) ของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ที่กําหนดโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยมีประเด็น ที่ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ
การศึกษาในระยะที่ 1 ดังน้ี 

1) ข้ันตอนที่ 6 ปรับเปลี่ยนจากการนําเสนอ ทางเลือกท่ีเหมาะสม เปน การนําเสนอ ทางเลือกท่ี 
เปนไปได  สืบเน่ืองจากในข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่นําเสนอทางเลือกเบื้องตน ซึ่งจะตองเก็บขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับการศึกษาในระยะตอไป จึงจะไดทางเลือกที่เหมาะสม 

2) ข้ันตอนที่ 7 ปรับเปลี่ยนจากการนําเสนอ หลักการปองกันลวงหนา เปน การนําเสนอ ผล 
การศึกษาระยะท่ี 1 ซึ่งในข้ันตอนน้ียังไมสามารถเสนอหลักการปองกันลวงหนาไดเน่ืองจากจะตองไดทางเลือก
ที่เหมาะสมที่จะเกิดข้ึนจากการศึกษาในระยะตอไป ดังน้ันจึงเปนการเสนอรายงานผลการศึกษาที่ระบุความ
ตองการ (Gap Analysis) สําหรับจัดเตรียมความพรอมของขอมูล เพื่อประเมินสิ่งแวดลอมในระดับยุทธศาสตร
ในระยะที่ 2 
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2.4.2 การวิเคราะหและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของโครงการพัฒนาเหมืองโปแตซ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะท่ี 1 
     กรณีการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมในระดับยุทธศาสตร ของโครงการพัฒนาเหมืองโปแตซภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะที่ 1 น้ันคณะผูศึกษาไดพิจารณาเลือกวิธีการ วิเคราะหเพื่อประเมินโดยใชการ
ผสมผสานระหวางวิธีการตางๆ 4 วิธีการ (ตามรายละเอียดในหัวขอที่ 2.3 ที่กลาวมาแลวขางตน) โดยวิธีการที่
เลือกใชน้ันมีความเหมาะสมกับการประเมินเบื้องตนดวยลักษณะของขอมูล ระยะเวลาในการศึกษา และความ
ไมซับซอนของกระบวนการใช โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การตรวจสอบรายการ (Formal and Informal Checklists) 
การตรวจสอบรายการ จะเปนการ ระบุประเด็นที่พิจารณาเพื่อ เสนอรายการของประเด็นที่จะตอง

พิจารณาในการประเมิน  ซึ่งในที่น้ีเปนการระบุตัวช้ีวัดในมิติตางๆ ทั้ง 4 มิติ ที่ไดรวบรวมมาจากขอมูลและ
ขอคิดเห็นที่ไดจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เปนขอมูลฐาน (Baseline) ที่จะระบุประเด็นที่จะตองพิจารณาและ
ใชประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนทั้งทางบวกทางลบ 

2. การวิเคราะหหลายเกณฑ (Multi-criteria Analysis: MCA) 
การวิเคราะหหลายเกณฑเปนวิธีการในการประเมินทางเลือกจากหลายเกณฑ  และเปนการรวมเอา

การประเมินที่แยกสวนกันมาอยูในการวัดประเมินทั้งหมด พิจารณาจัดการความซับซอน ของมิติและตัวช้ีวัดที่
จะพิจารณา โดยการแปลงไปเปนการประเมินในลักษณะของ คานํ้าหนัก ของเกณฑ  เพื่อทําการเปรียบเทียบ
ตัวช้ีวัดทั้งในแนวต้ังแนวนอนของแตละมิติ วิธีการ MCA หรือเทคนิคการวิเคราะหหลายแบบหลักเกณฑ ที่
นํามาใชน้ันเกิดจากการรวมกันตัดสินใจในการใหคานํ้าหนักของเกณฑในการดําเนินการประเมิน  

3. เมตริกซของผลกระทบ (Matrices of Impacts and of Conflicts or Synergies)  
เปนวิธีการที่ สามารถระบุและ ประเมิน ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของเปาหมาย  เพื่อเปรียบเทียบ

ทางเลือก โดยนําตัวช้ีวัดที่ไดคานํ้าหนักมาจากการทํา การวิเคราะหหลายเกณฑ ( MCA) ของแตละมิติและ
ทางเลือกที่พิจารณามาจัดทําเปนเมตริกซของผลกระทบ และประเมินผลกระทบโดยเปนคาผลรวมของตัวคูณ
ของนํ้าหนักและระดับผลกระทบของแตละทางเลือก สามารถนําผลลัพธที่ไดมาใชในการพิจารณาทางเลือกได 

4. การพิจารณาโดยผูเช่ียวชาญ ( Collective Expert Judgment) โดยใชการระดมสมองของ
ผูเช่ียวชาญในแตละมิติแสดงความคิดเห็นตอการพิจารณาตัวช้ีวัด การใหนํ้าหนักของมิติ คานํ้าหนักและระดับ
ผลกระทบตอตัวช้ีวัดที่กําหนด 

 
สําหรับคุณวุฒิของผูเช่ียวชาญ มีคุณสมบัติดังน้ี 
1. นักวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ระดับ 9 หรือ รองศาสตราจารยที่มีประสบการณ

และผลงานที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม หรือ 
      2. ผูมีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก ที่มีประสบการณและมีผลงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม  
   อยางนอย 5 ป หรือ 
  3. ผูมีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท ที่มีประสบการณและมีผลงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม  
   อยางนอย 10 ป 
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2.5 แผนดําเนินการศึกษา 
แผนดําเนินการศึกษาแสดงในตารางที่ 2.4 และสรุปดังรูปที่ 2.5 สําหรับรายงานฉบับสมบรูณ 

ครอบคลุมเน้ือหา ดังตอไปน้ี 
     บทที่ 1 บทนํา  
     บทที่ 2 แนวคิดและข้ันตอนการศึกษา  
     บทที่ 3 การทบทวนนโยบายและขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/จังหวัดในพื้นที่
เหมืองแรโปแตซ) 

บทที ่4 การทบทวนนโยบายและขอมูลดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
 บทที ่5 การทบทวนขอมูลการพัฒนาเหมืองแรโปแตซและอุตสาหกรรมที่ตอเน่ือง  

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/จังหวัดในพื้นที่เหมืองแรโปแตซ) 
บทที่ 6 การจัดรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่เหมืองแรโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตารางท่ี 2.4 แสดงแผนดําเนินการศึกษา 

หัวของานตามขอบเขตงาน 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. การทบทวนขอมูลทุติยภูม ิ                     
1.1 เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่

เกี่ยวของกับยุทธศาสตร นโยบายและแผนการพัฒนา 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช 

          1.2 เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่
เกี่ยวของกับ การทําเหมือง และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช และการปองกัน/ลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม                     

1.3 กลั่นกรองขอมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได 
เพื่อใชพิจารณาประกอบการประเมิน                      

2. การกําหนดขอบเขตการศึกษา                     
2.1 วิเคราะห วัตถุประสงค เปาหมาย และ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการพัฒนาเหมืองแร
โปแตชของประเทศ 

          2.2 วิเคราะหเปาประสงคการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
ตัวช้ีวัดการพัฒนาใน 4 มิติ ในการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี โดยพิจารณาจากขอมูลพื้นฐาน จาก
แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  
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หัวของานตามขอบเขตงาน 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3 ศึกษาขอมูลดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีใน
การพัฒนาเหมืองแรโปแตชและประยุกตออกแบบข้ัน
แนวคิดในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช                      

2.4 ศึกษาขอมูล ดานเทคโนโลยี ในการศึกษา
ความเหมาะสมในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่ที่
มีศักยภาพในแหลงแรโปแตชของประเทศ                     

2.5 วิเคราะหขอบเขต และผลกระทบจากการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศในมิติตางๆ                      

2.6 วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder 
analysis) และออกแบบกระบวนการใหผูมีสวนไดสวน
เสียมีสวนรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร  

          2.7 จัดทําแผนงานการศึกษาและแผนการการมี
สวนรวมของประชาชนและชุมชน  

          2.8 ประชุมปรึกษาหารือผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ
นําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขขอบเขต และแผนการ
ศึกษา (public scoping)  

          3. การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม                     
3.1 ทบทวนและจําแนกประเด็นสําคัญที่

จําเปนตองเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม                      
3.2 เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะห

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเพิ่มเติมให
ครบถวน                      

4. การวิเคราะหและประเมินผล (Analysis and 
appraisal)                      

4.1 ดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลกระทบ
ในประเด็นตางๆ ดังน้ี                     

• สิ่งแวดลอม เมื่อมีการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช และอุตสาหกรรมตอเน่ืองตลอดจนการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหพิจารณา
ผลกระทบดานความสมบูรณของสถานภาพทรัพยากร 
และระบบนิเวศ เชน ปาไม พื้นที่นันทนาการ และ
สวนสาธารณะ ปริมาณนํ้าเพื่อสนองความตองการ (นํ้า
ผิวดิน และนํ้าบาดาล) ความอุดมสมบูรณของดิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพนํ้าธรรมชาติ 
ที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป เปนตน และดานมลพิษไม
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต เชน การจัดการขยะถูก
หลักวิชาการ การรองเรียนเรื่องมลพิษลดลง เปนตน                     
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หัวของานตามขอบเขตงาน 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• เศรษฐศาสตร แสดงใหเห็นผลประโยชนในเชิง
เศรษฐศาสตรมหภาคและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตร
ตอพื้นที่พัฒนา ใหพิจารณาผลกระทบดานความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ อาทิ เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยาง
มีเสถียรภาพ ดานความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ 
ดานการกระจายรายได และดานการรวมกลุมอาชีพ 
อาทิ เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเติบโต และพึ่งตนเอง  

                    
• สังคม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต สุขภาพอนามัย ใหพิจารณาผลกระทบ
ดานคิดเปนทําเปน อาทิ ความสามารถในการเรียนรู 
ดานการมีสุขภาพอนามัยทีดี่ อาทิ การมชีีวิตยืนยาว 
ความครอบคลมุในหลักประกันสุขภาพ การเขาถึงระบบ
บริการสาธารณสุข มีสุขภาพจิตดี การรวมคิด ดาน
เอกลักษณวัฒนธรรม อาทิ รักษาเอกลักษณวัฒนธรรม
ของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ดานความเขมแข็งของชุมชน อาทิ การพึ่งพิงไดของ
พื้นที่ การรวมคิด การแกปญหาเอง  

                    

• เทคโนโลยี ระดับของเทคโนโลยีที่มีใน
ประเทศ การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด 
(Appropriate available technology) ขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใน
ประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการของเสีย และ
รักษาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแร
โปแตซของประเทศ  

          4.2 วิเคราะหผลกระทบทางตรง ทางออมและผู
ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

          4.3 วิเคราะหผลกระทบจากการพัฒนาตางๆ ที่มี
อยูในพื้นที่และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสะสม 
(cumulative impact) และแนวโนมผลกระทบตอการ
พัฒนาโครงการตางๆ ที่มีอยูแลวในพื้นที่ โครงการที่
กําลังพิจารณาอยูในปจจุบัน และการพัฒนาตอเน่ืองใน
พื้นที่ในอนาคต  

          4.4 วิเคราะหและประเมินโอกาสและขอจํากัดใน
การลดปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช (external analysis)  
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หัวของานตามขอบเขตงาน 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.5 วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด ความเสี่ยง 
ทั้งในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
และกฎระเบียบตางๆ ทั้งในและตางประเทศ (internal 
analysis)  

          4.6 พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ ไมนอย
กวา 4 ทางเลือก  

          4.7 ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ โดย
คํานึงถึงเปาประสงค และตัวช้ีวัดการพัฒนาอยางย่ังยืนที่
สําคัญที่กําหนดไวในข้ันตอนการกําหนดขอบเขต
การศึกษาในการวิเคราะหและประเมินผลขอมูล 

          5. การนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสม นําเสนอทางเลือก
การพัฒนาเหมืองแรโปแตช ใหเหมาะสมกับเงื่อนไข
ในมิติดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีและสภาพพื้นที่ดําเนินโครงการ พรอมระบุ
เหตุผลขอไดเปรียบและเสียเปรียบในแตละทางเลือก                      

6. การนําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนา 
(precautionary principle) มาตรการปองกันและ
เฝาระวัง                      

7. การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ดําเนินการใน
ทุกข้ันตอนโดยเฉพาะในข้ันตอนการนําเสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งการนําเสนอหลักการ
ปองกันไวลวงหนาโดยดําเนินการการมีสวนรวมของ
ประชาชน และชุมชน ตามแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไดใหความเห็นชอบ  

          8. การประชาสัมพันธ ดําเนินการประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงาน โดยจัดทําสื่อวิดีทัศน เผยแพรขอมูลทั้ง
ทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และจัดทําแผนพับ
เผยแพรขอมูล                      
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รูปที่ 2.5 แผนผังเสนทางการดําเนินโครงการ 
 

เวลา  กระบวนการจัดทํา SEA ประเทศ
           

ขอกําหนดการศึกษาโครงการ ผลลัพธ 

 

การกล่ันกรอง 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ใหกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมศึกษา SEA พื้นที่เหมืองโปแตช 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดทํา SEA โครงการ 

 

การทบทวนเอกสารทุติยภูมิ 

6.1 การศึกษาและทบทวนขอมูลทุติยภูมิ 
ขอมูลนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการ
พัฒนากฎระเบียบตางๆ ทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาครวมทั้ง ทบทวน ขอมูลดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
และ ขอมูล ปจจุบันของการพัฒนาฯและ
กิจกรรมดานเศรษฐศาสตรที่ใชประกอบการ
ประเมิน SEA 

ขอมูลพื้นฐานเพื่อพิจารณาใน
ข้ันตอนการกําหนดขอบเขต

 

การกําหนดขอบเขตการศึกษา 

6.2 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นกับ
หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่
แหลงแรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่
ละ 2 ครั้ง จํานวนครั้งละ 4 แหง คือ จ.อุดร 
จ.สกลนคร จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา โดยมีผู
เขาประชุมหารือครั้งละไมนอยกวา 40 คน 

กรอบการประเมินส่ิงแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร (Strategic 

Environmental Framework : 
SEF) 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม 

6.4 ศึกษาและทบทวนกลั่นกรองขอมูล
ปจจุบันที่รวบรวมได เพื่อใชประกอบการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร SEA 
6.3 ศึกษาและทบทวนขอมูลดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร สังคม และ
เทคโนโลยี 

 
 

ขอมูลเพ่ิมเติม ครอบคลุม 4 มิติ 

• ส่ิงแวดลอม  

• เศรษฐศาสตรมหภาค  

• สังคม 

• เทคโนโลยี  

การวิเคราะหและประเมินขอมูล 

6.5 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นกับ
หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่
แหลงแรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู
เขาประชุมหารือครั้งละไมนอยกวา 40 คน 

 
 

ขอมูลท่ีจําเปนและวิธีวิเคราะห
ประเมิน SEA เบ้ืองตน 

การวิเคราะหและประเมิน 
SEA เบื้องตน 

6.6 ประเมินผลกระทบเบื้องตนที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนทั้งทางบวกและทางลบ 

 
 

ผลการประเมินผลกระทบ
เบ้ืองตน ครอบคลุม 4 มิติ 
• สิ่งแวดลอม  

• เศรษฐศาสตรมหภาค  

• สังคม 

• เทคโนโลยี  

 

การนําเสนอทางเลือกท่ีเปนไปได 

6.7 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นกับ
หนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของใน
พ้ืนท่ีแหลงแรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผูเขาประชุม
หารือคร้ังละไมนอยกวา 40 คน 

 
 

ขอคิดเห็นตอผลการประเมิน 
SEAเบ้ืองตน 

การจัดทํารายงานขอมูลและผลที่ไดจากการ
ดําเนินการในระยะที่ 1 พรอมระบุความ
ตองการ (Gap Analysis) สําหรับเตรียม
ความพรอมระยะที่ 2 เพื่อประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ให
สมบูรณตอไป 

 
 

30
 ว

ัน  

30
 ว

ัน  
30

 ว
ัน  

60
 ว

ัน  
30

 ว
ัน  



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  2-41 

เอกสารอางอิง 
[1]    http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=88&cno=2743 ; คูมือ การ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
[2]    http://www.etm.sc.mahidol.ac.th/a14.shtml ; บทความนารู 2เรื่องการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment) ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท2 คณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

[3]    http://www.onep.go.th/eia/index.php?option ; การประเมนิสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) สํานักงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=88&cno=2743
http://www.etm.sc.mahidol.ac.th/a14.shtml
http://www.onep.go.th/eia/index.php?option
http://www.onep.go.th/eia/images/stories/pdf/SEA.pdf
http://www.onep.go.th/eia/images/stories/pdf/SEA.pdf


รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ              3-1 

บทท่ี 3 
การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ 

 
การทบทวนขอมูลทุติยภูมิในการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนา

เหมืองแรโปแตช มีรายละเอียดการดําเนินงานตามขอกําหนดขอบเขตงาน ดังน้ี 
1. เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร  นโยบายและแผนการ

พัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
2. เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับสถานการณดานสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  

สังคมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
3. กลั่นกรองขอมูลหรือเอกสารที่รวบรวมได เพื่อใชพิจารณาประกอบการประเมิน   
ขอมูลที่รวบรวมได อาทิ รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองแร วิทยานิพนธดาน

สังคมศาสตร และบทความ ไดมีขอมูลและรายละเอียดครอบคลุมเน้ือหาที่เกี่ยวของกับ นโยบายและแผนการ
พัฒนา กฎระเบียบ สถานการณดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช เน้ือหาทั้งหมดที่รวบรวมไดจะถูกนํามาใช เพื่อใชพิจารณาประกอบการประเมิน เน้ือหาโดย
สรุปมีดังตอไปน้ี 

 

3.1 ยุทธศาสตร นโยบาย แผนการพัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
     เหมืองแรโปแตช 
 จากเอกสารที่ออกโดยสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป 2552 เรื่อง“ความเห็น
และขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เรื่อง นโยบายอุตสาหกรรมโปแตชกับการ
พัฒนาภาคอีสาน” ไดแสดงถึงปญหาและแนวทางการแกไขตางๆ  โดยรัฐบาลควรเปนหลักสําคัญในการจัดการ
แกไขปญหาเหลาน้ัน จากบทสรุปผูบริหารโดยสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดช้ีถึง
ปญหาตางๆ  และขอแกไขดังตอไปน้ี 

ภาครัฐตองเรงดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอยางเรงดวน เพื่อสรางความชัดเจนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแร ในการแกไขควรดําเนินการใหครบทั้ง 3 ดานคือ ดานนโยบายและมาตรการ
อุตสาหกรรมโปแตช ดานการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนและธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม และดาน
มาตรการทางกฎหมาย รายละเอียดดังน้ี 

1. นโยบายและมาตรฐานอุตสาหกรรมโปแตช 
1.1 รัฐตองจัดใหมีการศึกษาและกําหนดเปาหมาย และแผนงาน การพัฒนาแรเกลือหินและโปแตช 

โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งน้ีโดยปรับแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมโปแตชจากที่มุงผลิต
เพื่อการสงออก มาเปนอุตสา หกรรมเพื่อทดแทนการนําเขาแรโปแตชและตอบสนองอุตสา หกรรม
ภายในประเทศเปนหลัก 

1.2 รัฐบาลควรกําหนดเปาหมายและแผนงานที่ชัดเจน ในการเรงรัดการดําเนินงานโครงการเหมือง
แรโปแตชอาเซียน จังหวัดชัยภูมิ เน่ืองจากไดมีการลงทุนและดําเนินงานมาจนใกลบรรลุผล และมีปริมาณเพียง
พอที่จะตอบสนองอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้งผลิตปุยเคมีทดแทนการนําเขา 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ              3-2 

1.3 การพัฒนาเหมืองแรใตดิน และอุตสาหกรรมแรโปแตช ควรเริ่มจากการพัฒนาโครงการเหมือง
แรโปแตชอาเซียนใหประสบความสําเร็จ เปนโครงการตนแบบเหมืองแรโปแตชเปนลําดับแรก แลวจึงขยายไป
ดําเนินการในโครงการอื่นๆ ทั้งน้ีเพื่อชวยพัฒนาความรูดานการทําเหมืองใตดินของประเทศไทย และหาก
สามารถแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไดจริง จะชวยสราง
ความเช่ือมั่นใหกับประชาชนในพื้นที่ตางๆ  ที่อาจจะมีการทําเหมืองแรใตดินในอนาคต 

1.4 รัฐตองสงเสริมใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมโปแตชตอเน่ือง โดยเฉพาะการนําโปแตชไป
ผลิตเปนปุยเคมี เพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ และเปนการเพิ่มมูลคาแรโปแตชจากการใชประโยชน
ในรูปปุยโปแตช ตลอดจนการใชประโยชนจากผลพลอยไดจากการทําเหมือง เชน เกลือหิน และสารประกอบ
แมกนีเซียม ในอุตสาหกรรมตอเน่ือง หากภายหนาความตองการแรโปแตชของตลาดภายในประเทศมีมากข้ึน
เกินกําลังการผลิตของโครงการเหมืองแรโปแตชอาเซียน จึงคอยพิจารณาดําเนินการโครงการเหมืองแรโปแตช  
อุดรธานีหรือพื้นที่ขยายอื่นๆ  ที่มีความเหมาะสมอีกครั้งหน่ึง 

1.5 ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปุยเคมีภายในประเทศ รัฐบาลตองมุงมั่นในการสงเสริมการ
ใชปุยอินทรีย หรือปุยชีวภาพ ตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
โดยรักษาเปาหมายแผนพัฒนาเกษตรอินทรียเพื่อเปนรากฐานของระบบการเกษตร ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สุขภาพเกษตรกร และผลิตอาหารที่ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค 

1.6 การดําเนินงานโครงการเหมืองแรโปแตชอาเซียน การมีสวนรวมของชุมชนควรวางมาตรฐาน
ปองกันการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศ เชน การยุบตัวของดิน ( Sinkhole) การแพรกระจายของความเค็ม หรือ
ปญหาสิ่งแวดลอม นํ้าเค็ม ฝุนเกลือ เปนตน ตลอดจนกําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมในการติดตาม ตรวจสอบ 
การทําเหมืองแร ระบบตรวจสอบวัดผลกระทบสิ่งแวดลอม ชีวอนามัยและความปลอดภัยพรอมกับให
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจัดใหมีการแสดงระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมตอสาธารณะ เพื่อเปนสิ่งบงบอก
ความสําเร็จในการจัดการมลพิษหรือการปองกันมลพิษ ตามแตกรณี 

1.7 ปรับปรุงอัตราคาภาคหลวงแรใหมใหเกิดความเปนธรรมในผลประโยชนตอบแทนใหเหมาะสม
กับสถานการณ โดยพิจารณาถึงตนทุนดานสิ่งแวดลอม การบําบัดเยียวยาผูไดรับผลกระทบ และคาเสียโอกาส
อื่นๆ  ทั้งน้ีควรจัดสรรคาภาคหลวงใหแกทองถ่ินไมตํ่ากวารอยละ 30 ของรายไดคาภาคหลวงจากสินแรน้ันๆ  

1.8 กรณีความขัดแยงของการพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตชอุดรธานี รัฐตองยึดมั่นในแนวทาง
สมานฉันทเพื่อจัดการปญหาความขัดแยงภายในชุมชนและระหวางชุมชน ซึ่งมีความสําคัญกวาปญหาเชิง
เทคนิค 

2. ขอเสนอเพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนและธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม 
2.1 ปฏิรูปนโยบายสงออกแรเปนวัตถุดิบ แรเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปไมอาจสสรางใหม

ทดแทนได ดังน้ันรัฐบาลจึงควรมีนโนบายใชแรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชแรเพื่อการผลิตภายในประเทศเปน
หลัก ยุติการทําแรขายเปนวัตถุดิบใหตางประเทศ แรบางชนิดประเทศไทยอาจยังไมมีความพรอมทาง
เทคโนโลยีที่จะนํามาใชเพิ่มมูลคาสินแรใหไดประโยชนสูงสุด ก็ควรเก็บไวสําหรับการพัฒนาในอนาคตเมื่อมี
ความพรอม 

2.2 รัฐตองกําหนดใหมีการใชเครื่องมือในการประเมินผลที่จะเกิดข้ึนจากกิจกรรมการพัฒนาตางๆ  
ใหครอบคลุมประกอบดวย การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ( Environment Impact Assessment : 
EIA) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ( Health Impact Assessment : HIA) และการประเมินผลกระทบ
ทางสังคม (Social Environment Assessment : SEA) ในระดับโครงการ รวมทั้งสงเสริมใหมีการพัฒนา
วิธีการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร ( Strategic Environment Assessment : SEA) และประเมินผล
กระทบอยางย่ังยืน ( Sustainable Impact Assessment : SIA) โดยจัดทําใหเปนระบบมาตรฐานที่สั งคม
ยอมรับและเช่ือถือได 
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2.3 การดําเนินโครงการขนาดใหญของรัฐหรือเอกชน ตองมีมาตรการที่ชัดเจน เปดเผยตอ
สาธารณะในการปองกัน เยียวยา ประกันความเสี่ยง การลดผลกระทบตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม การชดเชย
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ระบบขอมูลเพื่อเตือนภัยหรือการปองกัน โดยจัดต้ังกองทุนแกไข
ปญหาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและเงื่อนไขถือพันธบัตรสิ่งแวดลอม (Performance Bond) 

2.4 พัฒนากลไก ‘กรรมการนโยบายสิ่งแวดลอมภาคประชาชน ’ โดยอาจมี “สภาสุขภาพ
สิ่งแวดลอม” ในระดับชุมชน เพื่อใหสามารถทําการศึกษาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ( Environment 
Impact Assessment : EIA) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ( Health Impact Assessment : HIA) ใน
ระดับโครงการ และการประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร ( Strategic Environment Assessment : SEA) 
โดยกําหนดใหนําผลการศึกษาดังกลาวเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีรวมไปกับรายงาน
การศึกษาของผูดําเนินโครงการ 

2.5 ใหจัดต้ังศูนยศึกษาระบบนิเวศภาคอีสานข้ึนในระดับจังหวัด และระดับภาคเพื่อเปนองคกร
จัดการทางยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรในทองถ่ินของตนเองอยางมีทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ 
โดยอาจสงเสริมใหสถาบันการศึกษาเปนองคกรหลักในการดําเนินการรวมกับภาคประชาชน และองคกรพัฒนา
เอกชน และเช่ือมโยงกับหลักสูตรการศึกษาทองถ่ินวาดวย วิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบนิเวศภาคอีสาน เมื่อมี
การจัดต้ังองคการอิสระดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมตามนัยมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 โดยใหเปนสวนหน่ึงขององคการอิสระเพื่อสิ่งแวดลอม 

2.6 สงเสริมและจัดใหมีกระบวนการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดทําแผนพัฒนา
ระดับพื้นที่จังหวัด อําเภอ ตําบล ชุมชน เพื่อใหประชาชนในแตละพื้นที่เปนผูกําหนดวิถีการพัฒนาของตนเอง
ใหบังเกิดผลอยางย่ังยืนแทจริง ทั้งน้ีโดยใหมีหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน ตามเปาหมายการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน และนําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 

2.7 เสริมสรางและพัฒนาระบบธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาลข้ึนในสังคมไทย ทั้งในระดับชุมชน 
หนวยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อใหเกิดการบูรณาการดานการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางบรรเทาหรือแกไข
ผลกระทบอยางเปนระบบ สามารถกํากับติดตามและวัดผลที่เกิดข้ึน 

2.8 รัฐบาลตองกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
และการดําเนินกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ อันมีผลหรือ อาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพื่อเปน
หลักประกันสิทธิบุคคลที่จะมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่รัฐ และตองกําหนดจัดใหมีการ
ประชาพิจารณระดับเทคนิค (Technical hearing) ใหประชาชนไดรับทราบ ไดเกิดกระบวนการทําความเขาใจ 
กอนทําประชาพิจารณ (Public Hearing) เพื่อสรางเสริมความเขาใจที่สมบูรณในบรรดาทางเลือกตางๆ  ของ
การดําเนินโครงการ 

3. ดานมาตรการทางกฎหมาย 
3.1 ปรับปรุงพระราชบัญญัติแร กฎหมายผูประกอบการทําเหมืองแร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ให

สอดคลองกับมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยใหความสําคัญกับสิทธิ
ชุมชน สิทธิในทรัพยากร สิทธิในการรับรูขาวสาร การเขาถึงขาวสาร และการเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายอยางแทจริง มากกวาการเอื้อสิทธิ และการสงวนสิทธิในทรัพยากรใตดินของภาคราชการ
กับเอกชน 

3.2 กําหนดแผนงานและเรงรัดการดําเนินงานกระบวนการแปลงสิทธิชุมชนตามมาตรา 66 , 67 
และแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไปสูแผนการปฏิบัติการ ( National Agenda) อยางเปนรูปธรรมและ
อาศัยการมีสวนรวมของประชาชนเปนศูนยกลาง (People Oriented) 
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3.2  สถานการณดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
 เหมืองแรโปแตช 

จากเอกสารที่รวบรวมได ขอมูลดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมือง
แรโปแตช จะถูกแบงออกเปนหัวขอยอย ดังตอไปน้ี  

3.2.1 สถานการณดานสิ่งแวดลอม 
โครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี 
สถานการณดานสิ่งแวดลอมเมื่อเกิดการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  ไดถูกประเมินในรูปของผล กระทบ

ทางสุขภาพ  โดยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สามารถพบไดจาก “ รายงานการวิจัยการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ กรณีโครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี ” พบวาโครงการเหมืองแรโปแตชมี
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยมีสาเหตุจาก 2 สวนใหญๆ  คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร และ
กระบวนการทําเหมืองและการแตงแรโปแตช 

โครงการเหมืองแรโปแตชจังหวัดอุดรธานี ทําใหคนอยูในพื้นที่ที่มีมลพิษมากๆ  เชน ฝุน เสียงดัง
ควันพิษ ฯลฯ จะทําลายสุขภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ นอกจากน้ีการขยายตัวของเมืองจะทําให
ยานพาหนะเพิ่มข้ึน และทําใหปญหาอุบัติเหตุมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนดวย และที่สําคัญการต้ังโรงงานใน
แหลงชุมชนจะทําใหเกิดการปนเปอนสารเคมีและของเสียจากกระบวนการผลิตลงสูแหลงนํ้า ดิน และอากาศ 
ซึ่งจะทําใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

การปนเปอนกองหางแรลงในแหลงนํ้า การแตงแรที่กอใหเกิดกองหางแร (tailing) ปริมาณมาก หางแร
เหลาน้ีสวนใหญเปนเกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) ปนกับสารเคมีตกคางจากกระบวนการแตงแรโดยบางชนิด
เปนสารกอมะเร็ง ( Process oil) หางแรจะถูกกองบนพื้นดินโดยมีปริมาณมากที่สุดในปที่ 9 จํานวน 
10,690,000 ตัน ดังน้ันจึงเสี่ยงตอการปนเปอนหางแรลงแหลงนํ้าทั้งใตดินและผิวดิน  

เน่ืองจากโรงแตงแรต้ังอยูบนพื้นที่เนินซึ่งเปนสันปนนํ้าระหวางลุมนํ้าหวยหลวงและลุมนํ้าลําปาว สูง
จากระดับนํ้าทะเล 202 เมตร ไหลลงสูแมนํ้าชี ทั้งน้ีมีหวยหินและหวยนํ้าเค็มเปนลําหวยที่ไหลผานที่ต้ังโรงงาน
ใกลที่สุด ชาวบานสวนใหญมีวิถีชีวิตที่สัมพันธกับลําหวยและใชประโยชนจากลําหวยตลอดป อาทิ  การทํานา 
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว เปนแหลงนํ้าประปาหมูบาน และเปนที่จับสัตวนํ้าเพื่อขายและยังชีพ ฯลฯ นอกจากน้ีหนอง
นาตาลและหนองหานกุมภวาป ซึ่งเปนแหลงนํ้าขนาดใหญในพื้นที่น้ี ยังเปนแหลงอาหารและแหลงหาพืชนํ้าที่
สําคัญของชาวบานอีกดวย โดยเฉพาะตนกกที่นําไปทอเสื่อ ที่สําคัญพื้นที่โครงการเหมืองแรโปแตช เปนแหลง 
recharge นํ้าบาดาล โดยมีแหลงนํ้าใตดินในระดับที่ไมลึกมากนัก ซึ่งสวนใหญใชเพื่อการทําประปาหมูบานและ
มีหลายหมูบานที่ชาวบานเจาะบอบาดาลโยก และขุดบอนํ้าต้ืนใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

ดังน้ัน หากมีการปนเปอนหางแรลงในแหลงนํ้าขอบเขตผูไดรับผลกระทบจึงมิไดจํากัดเฉพาะประชาชน
ที่อยูในเขตพื้นที่การขอประทานบัตรเทาน้ัน หากแตครอบคลุมชาวบานทั้งหมดที่ตองพึ่งพาระบบนิเวศลําหวย
เหลาน้ีในการดํารงชีวิต ต้ังแตการใชนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค เปนแหลงอาหารและเปนปจจัยหลักของการ
ประกอบอาชีพ 

การแยงชิงนํ้า โครงการมีความตองใชนํ้าปริมาณมาก โดยในระยะกอสรางมีความตองการประมาณ 
290 ลบ.ม.ตอวัน หรือ 87,500 ลบ.ม.ตอป สวนในระยะดําเนินการมีความตองการ ประมาณ 724,500 ลบ.ม.
ตอป จึงคาดวาจะมีผลกระทบตอการใชนํ้าของชุมชน เพราะผลการประเมินความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ในป 
พ.ศ. 2548 พบวาชาวบานในพื้นที่โครงการ ประสบปญหาเกี่ยวกับการใชนํ้า โดยมี 15 หมูบานไมผานเกณฑ
ประเมินตัวช้ีวัดที่กําหนดใหประชาชนมีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค และ 16 หมูบานไมผานเกณฑ
ตัวช้ีวัดการมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป ประกอบกับมีการคาดการณวาภาวะภัยแลงจะมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนใน
อนาคต และจังหวัดอุดรธานีเปนพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดทะเลทราย ดังน้ันการดําเนินโครงการเหมืองแรโปแตช
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อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงจากการแยงชิงนํ้า หากประชาชนไมมีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่
เพียงพอก็จะเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินปสสาวะ โรคผิวหนัง หรือโรคมะเร็งหาก
นํ้าถูกปนเปอนเกลือและสารเคมีจากกองหางแร 

การเจ็บปวยจากมลภาวะทางอากาศ การทําเหมืองและกระบวนการแตงแรไดกอใหเกิดมลภาวะทาง
อากาศใน 2 ลักษณะคือ มลภาวะทางอากาศที่เกิดข้ึนในอุโมงคเหมืองใตดิน ซึ่งมลภาวะที่เกิดข้ึนสวนใหญมา
จากฝุนและไอระเหยของนํ้ามันดีเซลซึ่งจะทําใหคนงานในเหมืองปวยเปนโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ
มะเร็งปอด ในขณะที่กระบวนการแตงแรจะปลอยกาซที่เปนอันตรายตอสุขภาพหลายชนิด ไดแก ซัลเฟอรได
ออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด คารบอนมอนนอกไซด คารบอนไดออกไซด ฝุนเกลือโปแตช โซเดียมคลอไรด 
และฝุนขนาดเล็ก มลภาวะเหลาน้ีจะทําใหประชาชนปวยเปนโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งปจจุบันเปนสาเหตุ
การเจ็บปวยอันดับแรกของคนอุดรฯ และประชาชนที่อยูในพื้นที่โครงการอยูแลว รวมถึงการที่ฝุนเกลือลอยอยู
ในช้ันบรรยากาศเมื่อฝนตกจะถูกชะลางปนมากับน้ําฝน ซึ่งชาวบานสวนใหญรองนํ้าฝนไวด่ืมทําใหมีภาวะเสี่ยง
ตอการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและโรคระบบทางเดินปสสาวะได โดยเฉพาะการเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง 
นอกจากน้ีการทําเหมืองจะปลอยคารบอนไดออกไซดออกสูช้ันบรรยากาศปละ 4 แสนตัน ซึ่งจะสงผลตอภาวะ
โลกรอนที่กําลังเปนปญหาใหญระดับโลกอยูในปจจุบัน 

 
 โครงการเหมืองแรโปแตชอาเซียน จังหวัดชัยภูมิ 

จากรายงาน “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองโปแตช ของบริษัท เหมืองแรโปแตช
อาเซียน จํากัด อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ” จัดทําโดย บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร จํากัด 
เมษายน 2541  ไดรายงานสถานการณดานสิ่งแวดลอมในบริเวณ โครงการเหมืองแรโปแตชอาเซียน  โดย
รายละเอียดโดยยอ ดังน้ี 

โครงการเหมืองแรโปแตชอาเซียนต้ังอยูในตําบลบานตาล อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ บริเวณ
ที่ต้ังโครงการมีลักษณะเปนแองกะทะ ดานเหนือเปนพื้นที่สูงที่สุดประมาณ 204-258 MLS ที่กลางแองเปน
ที่ต้ังของบึงนํ้าบานบางอําพันธุ สภาพทางธรณีวิทยาเปนกลุมหินชุดโคราชที่เกิดจากการสะสมของช้ันตะกอนใน
แองนํ้าที่เปนเขตทะเลเกา เกิดสะสมเปนช้ันหินเกลือ (Salt Formation) 

อุณหภูมิตลอดปอยูระหวาง 23.7-30.0°C เฉลี่ยประมาณ 27.6°C ปริมาณฝนเฉลี่ยเทากับ 1,153.5 
มิลลิเมตร ความช้ืนสัมพัทธในอากาศมีคาอยูระหวาง 56-77% อัตราการระเหยตลอดปมีคา 2,001.30 
มิลลิเมตร ลักษณะลมที่พบ ลมหลัก ไดแก ลมฝายตะวันตก พัดอยูในชวงเดือนมีนาคม -สิงหาคม ลมฝาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดระหวางเดือนตุลาคม – มกราคม 

จากการตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศ เพื่อวิเคราะหหาปริมาณฝุนละออง ในบรรยากาศ 24 ช่ัวโมง 
(TSP-24 hr) โดยเก็บตัวอยางดวย High Volume Air Sampler ตอเน่ือง 3 วัน ระหวางวันที่ 12-19 
กุมภาพันธ 2539 บริเวณโดยรอบโครงการ ไดแก วัดโพธ์ิตาล วัดโคกสวาง และโรงเรียนบานหัวทะเล ความ
เขมขนของฝุนละอองมีคาเฉลี่ย 124.44 , 119.80 และ 106.62 µg/m3 ตามลําดับ ดังน้ันปริมาณฝุนละอองใน
บรรยากาศ ณ ทุกสถานีตรวจวัดยังอยูในระดับตํ่ากวาคามาตรฐานที่ 330 µg/m3  อยูมาก 

สําหรับลํานํ้าฉูเปนลํานํ้าที่มีการใชประโยชนเพื่อการอุปโภคบริโภค จากราษฎรที่อยูใกลกับบริเวณ
โครงการและมีความเกี่ยวของกับโครงการมากที่สุด  แหลงนํ้าผิวดินที่อยูใกลเคียงที่ต้ังโครงการ ประกอบดวย 

1. บึงบานตาล หรือบึงบางอําพันธุ ราษฎรใชสําหรับอุปโภค 
2. บึงหัวทะเล ไมใชประโยชนใดๆ  เน่ืองจากเปนนํ้ากรอยมาก 
3. สระแกว ราษฎรใชในการอุปโภค 
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กรมทรัพยากรไดดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าผิวดินอยางตอเน่ือง ต้ังแต พ.ศ. 2534 จนถึงปจจุบัน เพื่อ
วิเคราะหความเขมขนของคลอไรดและโซเดียม จากการวิเคราะหขอมูลพบวานํ้าผิวดินรอบบริเวณโครงการใน
เขตตําบลหัวทะเล และตําบลบานตาล มีปญหาเรื่องแหลงนํ้าผิวดินเปนนํ้ากรอย โดยเฉพาะอยางย่ิงที่บึงหัว
ทะเลมีความกรอยมากจนไมสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรไดเลย
เน่ืองจากมีความเขมขนของคลอไรดและโซเดียมสูงถึง 1,000 ppm สวนนํ้าจากบึงบางอําพันธุ สระนํ้าวัดโพธ์ิ
ตาล เปนนํ้ากรอยนอยกวา และชาวบานใชนํ้าจากบึงน้ีในการอุปโภค โดยผานระบบประปาหมูบาน สําหรับ
แหลงนํ้าอื่นๆ  ไดแก คลองโอบนอย คลองโอบ ลําคันฉู สระแกว เปนแหลงนํ้าจืด 

สภาพนํ้าบาดาลของอําเภอบําเหน็จณรงค ประกอบดวย หินดินดาล หินทรายแปง และหินทรายแข็ง 
ของหนวยหินมหาสารคาม และหนวยหินโคกกรวด ช้ันนํ้าบาดาลอยูลึกประมาณ 30-40 เมตร มีระดับนํ้า
บาดาลเฉลี่ย 6-10 เมตร และมีอัตราการใหนํ้า 2-10 ลบ.ม./ช่ัวโมง ดานซีกตะวันตกของอําเภอ คุณภาพนํ้าจะ
จืด สวนดาน ซีกตะวันออก (ที่ต้ังโครงการเหมืองโปแตช) คุณภาพนํ้าจะเค็ม โดยมีปริมาณของแข็งละลาย
มากกวา 1,500 มก./ล. 

จากการเก็บตัวอยางนํ้าใตดินจากบอนํ้าต้ืนของราษฎรที่บานหนองยายบุตร และบานหนองกก ในชวง
กุมภาพันธ 2539 พบวานํ้ามีคุณภาพใกลเคียงกัน คือนํ้าใสมีปริมาณของแข็งทั้งหมดและคาความเปนกรด–ดาง 
อยูในเกณฑมาตรฐานนํ้าบาดาลที่ใชบริโภค 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยใช Integrating Sound Level Meter NL–10A จาก 3 สถานี
ตรวจวัดโดยรอบโครงการ ไดแก โรงเรียนบานหัวทะเล วัดโพธ์ิตาล และวัดโคกสวาง ระหวางวันที่ 12-20
กุมภาพันธ 2539 พบวามีคา Leq-24 ชม. เฉลี่ยในชวง 50.99-62.15 เดซิเบล เอ และคา Ldn อยูในชวง 
55.55-66.21 เดซิเบล เอ  

ลักษณะของดินมี 3 แบบ คือ ดินชุดวังชมพู ลักษณะดินสวนใหญของโครงการ เปนดินเหนียวสีนํ้าตาล
เขม มีเศษหินปะปนเล็กนอย ความอุดมสมบูรณสูง ราษฎรมักใชปลูกขาวโพด ดินชุดวาริน เปนดินรวนปน
ทราย หรือดินเหนียวปนทราย มีสีแดงเหลือง ความอุด มสมบูรณตํ่า นิยมใชปลูกมันสําปะหลังและปอ ดินชุด
รอยเอ็ดเปนดินรวนปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่ามาก และมีความเค็มสูง กรมทรัพยากรธรณีไดเก็บตัวอยาง
ดินมาวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดและโซเดียม พบวามีสภาพดินเค็มทั้งสิ้น โดยเฉพาะช้ันเปลือกดิน และแหลง
นํ้าผิวดินซึ่งไมสามารถใชในการเกษตรได ดินช้ันบนบริเวณโดยรอบบึงหัวทะเลมีเกลือปนอยูสูงมาก ราษฎรใน
ชุมชนจึงทําการผลิตเกลือสินเธาวขายเปนอาชีพหลัก 

แพลงตอนพืชพบ 5 กลุม ไดแก สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน สาหรายสีเขียว ไดอะตอม ยูกลีนอยด และ
ไดโนแฟลกเจลเตก มีปริมาณระหวาง 0.14–12.14 ลานเซลตอตารางเมตร แพลงตอนสัตวพบ  3 กลุม คือ 
กลุมอารโทปอรด โรติเฟอร และโปรโตซัว มีปริมาณอยูระหวาง 0.24–2.11 ลานเซลตอตารางเมตร 

สัตวหนาดินพบทั้งสิ้น 3 สายพันธุ ไดแก แอนนิลิดา อารโทปอรด และมอลลัลสกา สถานที่พบ
หนาแนนที่สุดคือ บึงทะเล มีปริมาณ 9,152 เซล/ตารางเมตร 

ลักษณะพื้นที่สวนใหญประกอบดวย นาขาว แหลงนํ้า และชุมชน ไมพบพื้นที่ปาไมที่สําคัญในบริเวณ
โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง ไมใหญที่พบเปนลักษณะพันธุไมทองถ่ิน เชน กระถินณรงค กระถินยักษ เปนตน 
พบสวนปายูคาลิปตัสบริเวณหนาพื้นที่โครงการในพื้นที่เลียบถนนสาธารณะไปสูบานตาล พบสัตวปาประมาณ 
50 ชนิด ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน และสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า 

ความตองการพลังงานไฟฟารวมของจังหวัดชัยภูมิมีประมาณ 71,029 กิโลวัตต มากกวา  50% เปน
การใชไฟฟาโดยชุมชน ที่เหลือประมาณ 7.59% เปนการใชไฟฟาโดยภาคอุตสาหกรรมทองถ่ิน พลังงานไฟฟา
ไดมาจากการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถจายกระแสไฟฟาไดมากเกินความ
ตองการปจจุบัน โครงการไดวางแผนซื้อไฟฟาจาก 2 แหลง คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
และโรงงานผลิตไฟฟาอื่นๆ  ความตองการไฟฟาของโครงการมีประมาณ 199×106 กิโลวัตต-ชม./ป  
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จากการสํารวจพื้นที่โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร สวนใหญเปนพื้นที่เกษตร  ประมาณ 89.78% ใชใน
การทํานา ปลูกมันสําปะหลัง และขาวฟาง แหลงชุมชนประมาณ 6.09% แหลงนํ้า 1.59% และที่รกรางวาง
เปลาไมมีการใชประโยชน 2.55% แตเน่ืองจากที่ดินในพื้นที่โครงการมีคุณภาพตํ่ามาก พบดินเค็มกระจายทั่วไป 
สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณโครงการและ พื้นที่ใกลเคียง มีผลผลิต ตํ่ามาก ตลอดจนบริเวณพื้นที่
แหลงนาบึงหัวทะเลมีลักษณะเปนนํ้ากรอยไมสามารถใชประโยชนในดานการเกษตรได 

แหลงนํ้าหลักที่สําคัญคือ แมนํ้าชี และลําคันฉู รวมทั้งอางเก็บนํ้าลําคันฉู ต้ังอยูหางจากโครงการ
ประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางตะวันตก ปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าสามารถแจกจายใหแกชุมชนเกษตรทองถ่ิน 
และสามารถจายนํ้าสําหรับการดําเนินโครงการเหมืองแรโปแตชของโครงการไดเฉพาะฤดูฝน 

 
3.2.2 สถานการณดานเศรษฐกิจ 
โครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี 
จาก “รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรโปแตช อุดรธานี ” จัดทําโดย 

บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท (กุมภาพันธ 2544) ไดมีผลการสํารวจสถานการณดาน
เศรษฐกิจ มีรายละเอียดโดยยอดังน้ี  

ผลการศึกษาไดแบงออกเปน 2 สวนคือ ขอมูลสวนหมูบานโดยผูนําชุมชน และขอมูลจากครัวเรือน ซึ่ง
หมูบานที่มีการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมน้ัน เปนหมูบานที่อยูใกลกับโครงการ อาจจะไดรับผลกระทบจาก
กิจกรรมของโครงการ เชน การติดต้ังทอสงตางๆ  การขนสงวัสดุ และการทําเหมือง เปนตน 

1. ขอมูลระดับหมูบาน หมูบานที่ ไดทํา การสํารวจ  รวม  11 หมูบาน  เปนหมูบานที่อยูใกลพื้นที่
โครงการ หรือเปนหมูบานที่ไดรับผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม ของโครงการ  โครงสรางประชากรสวนใหญ 
99% นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือเปนศาสนาคริสต ประชากรหญิงมีนอยกวาประชากรชายเล็กนอย ขนาดของ
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.58 คนตอครัวเรือน ประมาณ 77-100% มีอาชีพหลักเปนเกษตรกร คาขาย 5-10% และคน
ในหมูบาน 50-80% มีอาชีพเสริม    

2. ขอมูลจากครัวเรือน ไดจากการสัมภาษณครัวเรือน  ผลจากการสัมภาษณครัวเรือนแบงการศึกษา
ออกเปน 3 กลุมตามการบริหารองคกร ไดแก ตําบลหวยสามพาด ตําบลนามวง และตําบลหนองไผ  

ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 341 ราย เปนหัวหนาครัวเรือน 
214 รายและมี 100 ราย เปนคูสมรส ที่เหลือเปนลูกชาย ลูกสาว ญาติ และลูกเขยลูกสะ ใภ โดยมีขนาดของ
ครัวเรือนโดยเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามเทากับ 5.31 สัดสวนของหญิงชายเกือบจะเทากันผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพหลักเปนเกษตรกรรม 85.34% ขาราชการ 4.99% คาขาย 4.11% และรับจาง
ทั่วไป 3.52% รายไดเฉลี่ยของครอบครัวเฉลี่ยรายปเทากับ 60,496 บาท ประมาณ 66.57% เปนคนในทองถ่ิน 
ที่เหลือเปนคนที่ยายถ่ินฐานมาจากที่อื่น 

 

โครงการเหมืองแรโปแตชอาเซียน จังหวัดชัยภูมิ 
สถานการณดานเศรษฐกิจ และสังคมในบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ไดถูกรายงานใน “ การศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเหมืองโปแตช ของบริษัท เหมืองแรโปแตชอาเซียน จํากัด อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัด
ชัยภูม”ิ มีรายละเอียดโดยยอดังน้ี 

อาชีพหลักของครัวเรือนสวนใหญ คือเกษตรกรรม และประกอบอาชีพรองเพื่อเสริมรายไดในชวง
วางเวนจากการทํางานในไรนา แรงงานสวนใหญเปนแรงงานประเภท Non-Skilled Labor ที่สามารถรองรับ
โครงการเหมืองแรบําเหน็จณรงคได รายไดของครัวเรือนเฉลี่ย 49,577.12 บาท/ป สวนรายจายเฉลี่ย 
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45,445.67 บาท/ป อยางไรก็ตามยังมีราษฎรบางสวนประสบปญหารายไดไมเพียงพอตอการครองชีพ ราษฎร
ถือครองที่อาศัยเฉลี่ย 0.73 ไร/ครัวเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมเฉลี่ย 19.56 ไร/ครัวเรือน จากการสัมภาษณ
ครัวเรือนรอยละ 89.3 เปนคนทองถ่ิน และรอยละ 77 พึงพอใจกับสภาพชีวิตความเปนอยูดังเชนปจจุบัน 
เน่ืองจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติโดยทั่วไปยังไมมีการเปลี่ยนแปลงทรุดโทรมลงไปมากนัก ในกลุมที่มี
ความเห็นตรงขาม รอยละ 17.1 มีความรูสึกไมพอใจในสภาพความเปนอยูปจจุบัน เน่ืองจากขาดความพรอม
ทางดานสาธารณูปโภค เชน นํ้าอุปโภค–บริโภค และสภาพการคมนาคมเปนสําคัญ ประชาชนสวนใหญเห็นวา
ปญหาดานเศรษฐกิจและการทํามาหากินเปนปญหาสําคัญอันดับหน่ึง  

ราษฎรสวนใหญรับทราบขอมูลของโครงการฯ มากอน ในแงของทัศนคติดานบวก เห็นวาโครงการ
สรางงานใหแกทองถ่ิน นํามาซึ่งรายไดที่เพิ่มข้ึนของครอบครัว ทําใหชุมชนหมูบานเจริญข้ึน สวนผูมีทัศนคติ
ดานลบตอโครงการ เห็นวาโครงการทําใหเกิดปญหาเรื่องนํ้าเค็ม ฝุนละออง อุบัติเหตุ การทรุดตัวของดิน และ
ระดับเสียง  

 
3.2.3 สถานการณดานสังคม 
สถานการณดานสังคม ไดเกิดการเคลื่อนไหวคัดคานจากประชาชนทองถ่ินเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในจังหวัดอุดรธานี  และการเคลื่อนไหวคัดคานน้ีไดถูกนํามาศึกษา คนควา สรุป และเผยแพรเปน
วิทยานิพนธ โดยทางคณะทํางานไดรวบรวมวิทยานิพนธ จํานวน 3 เรื่อง  และรายงาน จํานวน 1 รายงาน 

 

วิทยานิพนธของ วิเชียร บุราณรักษ ป 2548 “เรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน  
ศึกษากรณี : กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี” 

วิทยานิพนธของ วิเชียร บุราณรักษ ป 2548 “เรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน  
ศึกษากรณี : กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี” ไดกลาววา จุดเริ่มตนของการคัดคานโครงการเหมืองแร
โปแตช จังหวัดอุดรธานี เกิดจากการรวมกลุมกันของราษฎรในพื้นที่ตําบลหวยสามพาด และตําบลนามวง กิ่ง
อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะหมูที่ 3 บานโนนสมบูรณ และหมูที่ 4 บานอีทุย ได
รวมกลุมกันเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน และรวมกับกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี คัดคานโครงการเหมืองแรโปแตช กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมฯ ไดต้ังคําถามขอสังเกตความไมชอบมาพา
กล ของกระบวนการดําเนินการของโครงการเหมืองแร เพื่อใหไดมาซึ่งความชัดเจน ทั้งน้ีกลุมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมฯ ไดตระหนักถึงปญหา หากใหมีการดําเนินโครงการขุดเจาะเหมืองแรโปแตชหลายประเด็น
ดังตอไปน้ี 

1. ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากความเค็มของแรที่ขุดเจาะข้ึนมา หากพิจารณาจากอายุ 22 ป และ
อาจตออีก 5–10 ปน้ันปริมาณหางแรเกลือที่เกิดจากการทําเหมือง การแตงแร และกองเกลือ จํานวนมหาศาล 
ซึ่งคาดวาจะสงผลกระทบจากไอเกลือและความเค็มของเกลือ ยอมสงผลตอพื้นที่ ชุมชน เขตทหาร บานเรือน
ราษฎร และพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ ซึ่งนับวาเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อยางรุนแรง 

2. ประเด็นเกี่ยวกับดินทรุด หากมีการดําเนินการโครงการเหมืองแรจะมีการขุดเจาะดินและมีการสูบ
แรมาแตงแร รวมทั้งมีการใชนํ้าจากแหลงตางๆ  ในชุมชน มาใชในกระบวนการแตงแร การขุดเจาะแรขาดการ
แสดงถึงโครงสรางทางธรณีวิทยาของพื้นที่ จากการคาดการณของ EIA ที่บอกวาจะทรุดปละ 1.2 เมตรน้ัน จึง
ขาดความแมนยําและจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอชุมชนหากเกิดแผนดินทรุด 
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3. ประเด็นดานการจัดสรรผลประโยชนจากคาภาคหลวงและภาษีตางๆ  จากผลกระทบดังกลาวคือ 
ยังไมมีความชัดเจนวาผลประโยชนจากโครงการเหมืองแรจะตกอยูในมือของใคร จะมีการจางงานจากโครงการ
อยางไร ผลประโยชนที่จะตกมายังทองถ่ินจะนํามาสูวัง วนการคอรัปช่ันความขัดแยงในกลุมผลประโยชนใน
ทองถ่ินตางๆ  ผลประโยชนจะตกอยูเพียงกลุมคนไมกี่คนและประชาชนสวนใหญก็จะไมไดรับประโยชน จึงเช่ือ
วา รายไดที่เกิดข้ึนจะไมตกถึงประชาชนสวนใหญอยางแทจริง แตจะสรางความแตกแยก และสรางความ
เหลื่อมล้ําของคนในชุมชนมากข้ึน ทางออกและมาตรการลดผลกระทบตางๆ  ในประเด็นน้ี ยังไมไดมีการศึกษา
ขอมูลอยางแทจริงและชัดเจน 

4. ประเด็นการจางงาน การเปลี่ยนอาชีพและวิถีชีวิตชุมชน จากการจางงานที่เกิดข้ึนในพื้นที่ยอม
นํามาสูการเปนชุมชนเมือง ยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตด้ังเดิม อาจนํามาซึ่งปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
โรคติดตอ ความหนาแนนของประชากร มีความซับซอนของโครงการชุมชนมากข้ึน นํามาสูการเกิดนิคม
อุตสาหกรรมในอนาคต หากไมมีการวางแผนปองกันลวงหนาอาจนํามาซึ่งผลกระทบที่รุนแรงตอชุมชนได 

5. ประเด็นผลกระทบตอวัฒนธรรมชุมชน อาจนํามาสูสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนภูมิปญญา
ทองถ่ินสูญสลาย ชุมชนไมเข็มแขง ไมเปนเกราะกําบังใหคนในชุมชนอาจเกิดปญหาอยางซับซอนมากย่ิงข้ึน 

6. ประเด็นผลกระทบดานสุขภาพหากเกิดโครงการเหมืองแรจะนํามาซึ่งปญหาที่ขาดการศึกษาปองกัน
ลวงหนา เชน พิษภัยจากสารเคมี ระบบอาชีวอนามัยในชุมชนทองถ่ิน ผลกระทบดานสุขภาพดังกลาวสะทอน
ใหเห็นถึงความเสี่ยงตอปญหา หากไมมีการวางแผน คุมครองสุขภาพการสรางเสริมสุขภาพ การแกไข การ
ชดเชยและฟนฟูผลกระทบสุขภาพของคนในพื้นที่ 

7. ประเด็นดานผลกระทบทางสังคมดานอื่นๆ  เชน ผลกระทบตอความมั่นคง ผลกระทบตอสภาพการ
เปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน การยายถ่ินของประชาชน ความแตกแยกของคนในชุมชน ผลกระทบดานการทองเที่ยว 
เปนตน 

จากผลกระทบดานลบที่จะเกิดข้ึนหากเกิดโครงการเหมืองแรโปแตชดังกลาว ทําใหกลุมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี ไดตระหนักถึงปญหาที่จะเกิดข้ึนจึงจําเปนตองเคลื่อนไหวทวงติง ตรวจสอบ
โครงการวาหากโครงการเหมืองแรที่จะเกิดข้ึนตองใหความชัดเจนแสดงเจตจํานงอยางแทจริงในการรับผิดชอบ 
ตลอดจนใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดําเนินการ ตลอดจนรับผลประโยชน และผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนดวยความเต็มใจของชุมชนทองถ่ิน 

 
วิทยานิพนธของ นัฐวุฒิ  สิงหกุล  ป 2550 “เรื่องเกลือและโปแตช ภาษา ความรูและอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใตพื้นอีสาน กรณีศึกษา โครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี” 

วิทยานิพนธของ นัฐวุฒิ สิงหกุล  ป 2550 “เรื่องเกลือและโปแตช ภาษา ความรูและอํานาจในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใตพื้นอีสาน  กรณีศึกษา โครงก ารเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี ” ได ช้ีวา 
กระบวนการแกไขพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ที่มีความลาสมัยและไมทันกับการเปลี่ยนแปลงในดาน
เทคโนโลยีของการทําเหมืองในตางประเทศ รวมทั้งการแกไขในประเด็นของ “คํานิยามของแร” และเรื่องของ 
“แดนกรรมสิทธ์ิ ” เพื่อใหสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติใตพื้นดินอีสานข้ึนมาใชใหเกิดประโยชนในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ นํามาสูความขัดแยงระหวางชาวบานกับรัฐ ในเรื่องการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะ
ประเด็นกฎหมายแร ที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใหมเกี่ยวกับการทําเหมืองแรโปแตชและเกลือหิน ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการรวมของรัฐสภา และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเมื่อป พ.ศ.2545 
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ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงแกไขพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 จึงเปนการแกไขเพื่อเพิ่มนิยามและคําศัพท
ในกฎหมาย ในเรื่องความหมายของแร การผลิตแร และการจัดการทรัพยากรแรธาตุใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่กาวหนามากข้ึน ซึ่งนําไปสูการตอสูเรียกรองของชาวบานในพื้นที่
โครงการเหมืองแรโปแตชอุดรธานี ในนามของกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมอุดรธานี ที่คัดคานพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ.2510 และตอตานโครงการเหมืองแรโปแตช รวมถึงกลุมผูนําชุมชนและชาวบานบางหมูบานที่รวมกลุมกัน
ผลักดันโครงการในพื้นที่ 

 
วิทยานิพนธของ ฐากูร สรวงศสิริ  ป 2553 “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคัดคานเหมืองแรโปแตชจังหวัด
อุดรธานี” 

วิทยานิพนธของ ฐากูร สรวงศสิริ ป 2553 “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคัดคานเหมืองแรโปแตช
จังหวัดอุดรธานี” ไดยํ้าอีกครั้งวา รัฐบาล สวนราชการระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ นักธุรกิจการเมือง 
กลุมทุนขามชาติและกลุมผลประโยชนตางๆ  มุงหวังจะไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมจากทรัพยากรแรโปแตชและเกลือหิน มีความพยายามอยางมากในการผลักดันโครงการเกลือหิน
และโปแตชในอีสานใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมมาตลอดโดยเฉพาะโครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งกระบวนการผลักดันโครงการดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงการรวมศูนยอํานาจการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของรัฐที่นํามาสูการริดรอนสิทธิในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของ
ชาวบานในพื้นที่ การปดกั้นการมีสวนรวมของชาวบานในการตัดสินใจตอโครงการที่จะสงผลกระทบตอชุมชน 
การปกปดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการที่ชาวบานควรจะไดรับรูอยางชัดเจน และการฉอฉล บิดเบือน
กฎหมายเพียงเพื่อเปาหมายสําคัญคือการเอื้ออํานวยตอนายทุนเจาของโครงการใหสามารถเขาไปตักตวง
ผลประโยชนสวนเกินจากทรัพยากรของชุมชนทองถ่ิน โดยไมไดคํานึงวาการกระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของชาวบานในพื้นที่ ดังน้ันประเด็นที่กลาวไปขางตนจึงเปนประเด็นความขัดแยงระหวางชาวบานใน
พื้นที่โครงการเหมืองแรโปแตชอุดรธานีกับรัฐและนายทุนประการหน่ึงอันเปนเงื่อนไขหน่ึงที่มีสวนผลักดันให
ชาวบานในพื้นที่รวมตัวกันคัดคานโครงการในเวลาตอมา 
 
รายงานของ สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย เรื่อง “เหมืองแรโปแตชอุดรธานี ความเปนมา ความเคลื่อนไหว และ
ประเด็นปญหา”  

รายงานของ สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย  เรื่อง “ เหมืองแรโปแตชอุดรธานี ความเปนมา ความ
เคลื่อนไหว และประเด็นปญหา” ป 2546 ไดกลาวถึงประเด็นของการประเมินผลกระทบทางสังคม ไดแก 

1. ในรายงาน EIA มีเรื่องการประเมินทางสังคมนอยมาก มีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ของประชาชนมาก 
เพราะไมรูขอมูล จึงเกิดการตอตานรุนแรง เพราะชาวบานเปนหวงอนาคต บริษัทเองก็เรงทําแผน
ประชาสัมพันธ มีการตอตานของชาวบานโดยรอบโครงการมาก ภาคสังคมในพื้นที่เสนอใหยกเลิก EIA เดิม
แกไขเรื่องการทํา EIA ใหเนนการมีสวนรวมของประชาชน 

2. ในรายงาน EIA การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ พบวา มีคนเห็นดวยกับโครงการ 
72% ไมเห็นดวย 8% แตสถาบันราชภัฏอุดรธานี ไดสํารวจใหมกลับเปนไปในทางตรงกันขามโดยผลจาการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 4 ครั้ง พบวา ประชาชนสวนใหญที่ตอบแบบสํารวจไมเห็นดวยกับ
โครงการมากที่สุด ต้ังแต รอยละ 60 จนถึง รอยละ 93 
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3.3 สถานการณดานเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 ขอมูลเทคโนโลยีเกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตชที่รวบรวมได เปนเทคโนโลยีที่ไดทําการศึกษา
เพื่อนํามาใชใน โครงการเหมืองโปแตช ของบริษัท เหมืองแรโปแตชอาเซียน จํากัด อําเภอบําเหน็จณรงค 
จังหวัดชัยภูมิ และโครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี  ถาทั้งสองโครงการน้ีไดดําเนินการ เทคโนโลยี
เกี่ยวของเหลาน้ี จะถูกนํามาใชในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช อีกทั้งขอมูลเทคโนโลยีเกี่ยวของกับ ทําเหมืองแร
โปแตชของตางประเทศ 

 
3.3.1 เหมืองโปแตชอุดรธานี (ท่ีมา : รายงานการวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณี

โครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี) 
เหมืองโปแตชอุดรธานีเลือกใชวิธีทําเหมืองแบบชองทางสลับคํ้ายัน (Room and Pillar) โดยการเจาะ

ชองอุโมงคจากพื้นดินลงไปลักษณะลาดเอียง ขนาดกวาง 6 เมตร สูง 4.5 เมตร จํานวน 2 ชอง ยาวประมาณ 
2.7 กิโลเมตร เพื่อเปนเสนทางลงสูช้ันแรและขนสงลําเลียงแร จนเมื่อถึงช้ันความลึกที่ระดับประมาณ 300 
เมตร จากน้ันจะขุดเปนอุโมงคใตดินไปตามสายช้ันแรในแนวราบ ขณะเดียวกันก็จะเวนผนังบางสวนไวเปนเสา
คํ้ายันเพื่อปองกันดินทรุด ดังน้ันจะมีการขุดเอาแรออกประมาณ 60 –70% สวนที่เหลือทิ้งไวใหเปนเสาคํ้ายัน 
เมื่อทําการขุดแรจะถูกลําเลียงโดยสายพานสูโรงแตงแรบนพื้นดิน โดยตัวโรงงานแยกแรจะอยูบนพื้นที่ 2,000 
ไร ใชวิธีการลอยแร ตกตะกอนแยกแรและอบแหง เพื่อใหไดโปแตชสําหรับเปนวัตถุดิบทําปุย มีกําลังการผลิตที่
ประมาณ 6,000 ตัน/วันหรือสูงสุดปละ 2 ลานตัน 

ปริมาณหางเกลือ (หางแร) ที่เกิดจากการแยกแรปละประมาณ 2-4 ลานตัน โดยในปที่ 9 จะมีปริมาณ
สูงสุดคือ 10.7 ลานตัน หางแรทั้งหมดน้ีจะถูกนํามากองไวในบริเวณโรงงานขนาดพื้นที่ 226,000 ตารางเมตร 
สูง 40 เมตร โดยมีการปูพลาสติก ( HDPE) กันนํ้าเกลือซึมอยูดานลาง ขณะที่ดานบนไมมีอะไรปกคลุม กอง
เกลือน้ีจะทยอยนํากลับไปถมในอุโมงค ภายในเวลา 22 ป หางแรที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตจะถูกกําจัดดวย
วิธีการถมกลับแบบเปยก (Slurry backfill) โดยจะถูกลําเลียงในลักษณะของเหลวผานระบบทอจากชองทางที่
โรงแยกแร ไปยังแผงที่จะทําการถมกลับ จนไมเหลือหางแรเลยหลังจากข้ันตอนการปดเหมือง การปองกัน
นํ้าเกลือจากลานกองเกลือน้ันจะมีคันคูกั้นไมใหนํ้าเค็มไหลออกไปขางนอก และมีทอรวมเพื่อนํามาสูบอเก็บ
นํ้าเกลือและบําบัดตอไป การปองกันฝุนจากกองเกลือจะฉีดพรมนํ้าในหนาแลง เพื่อไมใหฝุนเกลือฟุงกระจาย 
สวนกองเกลือน้ันไมไดมีการกลาวถึงวาจะสงผลกระทบอยางไรตอพื้นที่ใกลเคียง 

สารเคมีตางๆ  ที่ใชในกระบวนการผลิตในข้ันตอนตางๆ  ประกอบดวย เอมีนที่ใชในการลอยแร 
(Flotation amine) กรดไฮโดรคลอริก นํ้ามันสําหรับแยกแร ( Process oil) สารทําฟอง ( Frother) สารสกัด
เมือก ( Slime Collector) สารชวยตกตะกอน ( Settling Flocculant) สารปองกันการจับตัวเปนกอน 
(Anticaking Amine) และนํ้ามันขจัดฝุน ( Dedusting oil) สารเคมีเหลาน้ีบางสวนก็จะทิ้งคุณสมบัติไวกับ
ผลิตภัณฑ บางสวนจะติดไปกับหางแรหรือนํ้าเกลือจากการแตงแร ซึ่งจะลงไปสูบอบําบัดตอไปสารเคมีจะขนสง
โดยรถบรรทุก หรือ รถไฟ โดยทั่วไปสารเคมีแตละชนิดจะเก็บไวในพื้นที่โรงงานในปริมาณที่เพียงพอสําหรับ
การใชงานใน 1 เดือน  

นอกจากสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตแลว ในการดําเนินโครงการยังมีความตองการใชนํ้ามัน
เช้ือเพลิง นํ้ามันดีเซล กาซโซลีนไรสารตะกั่ว นํ้ามันไฮดรอลิก และนํ้ามันชนิดพิเศษเพื่อใชในกระบวนการผลิต
โดยนํ้ามันแตละชนิดจะจัดเก็บดังน้ี 

1. นํ้ามันเช้ือเพลิง หมายเลข 2 เก็บในถังขนาด 45 ลบ.ม. 
2. นํ้ามันดีเซล เก็บในถังขนาด 45 ลบ.ม. 
3. กาซโซลีนไรสารตะกั่วเก็บในถังขนาด 9 ลบ.ม. 
4. สารหลอลื่น เก็บในถังขนาด 45 ลบ.ม. 
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โดยรถบรรทุกจะบรรทุกนํ้ามันมาเติมลงถัง ปริมาณความตองการนํ้ามันเช้ือเพลิงหมายเลข 2 สําหรับ
ใชกับเครื่องอบแหง หมอตมนํ้า และเครื่องระเหยนํ้าเกลือมีประมาณ 103,530 ตันตอป 

สารหลอลื่นและนํ้ามันชนิดพิเศษตางๆ  จะแยกเก็บไวในอาคารที่ติดกับอาคารโรงแยกแรอาคารเก็บ
นํ้ามันน้ีประกอบดวยถังนํ้ามัน (Oil Drum) 24 ถัง ถังนํ้ามันขนาดเล็ก (pail) 20 ถังกระปองนํ้ามัน 12 โหล ถัง
บรรจุนํ้ามันขนาดใหญ (bulk oil reservoirs) 4 ใบ และรถบรรทุกนํ้ามัน 1คัน สําหรับการใชงานใตดิน 

ไฟฟาที่ใชในโครงการจะสงผานสายสงดวยกําลังสง 115 กิโลวัตต ที่ตอมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่ง
อยูทางทิศเหนือของโรงแยกแร และจะถูกแปลงใหเปน 22 กิโลวัตตและ 6.6 กิโลวัตตเพื่อใชในโครงการ โดยมี
ความตองการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด 46 ลานวัตต คิดเปนความตองการไฟฟาเฉลี่ยประมาณ 39 ลานวัตต
สําหรับใชในการผลิตแรโปแตช 2 ลานตนตอป และมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองชนิดดีเซลเพื่อใชจายไฟฟาใน
สวนสําคัญในกรณีที่ระบบไฟฟาขัดของ 

การใชนํ้าระยะกอสรางมีความตองการนํ้าใชทั้งหมดประมาณ 290 ลบ.ม.ตอวัน หรือ 87,500 ตอป 
โดยการใชนํ้าจะประกอบดวย การใชนํ้าสําหรับคนงาน การฉีดพรมฝุน การลางทําความสะอาดอุปกรณและ
อื่นๆ  โดยไมมีการใชนํ้าเพื่อผสมคอนกรีตในพื้นที่โรงงาน เน่ืองจากโครงการจะใชคอนกรีตผสมเสร็จจาก
โรงงานที่ต้ังอยูในจังหวัดอุดรธานี  

ระยะดําเนินการมีความตองการใชนํ้าสําหรับกระบวนการผลิตแรโปแตช การทําความสะอาดโรงงาน 
รวมไปถึงการใชนํ้าในสํานักงานและรดนํ้าตนไม รวมทั้งหมดประมาณ 724,500 ลบ.ม. ระบบการใชนํ้า จะใช
นํ้าหมุนเวียน โดยจะมีบอเก็บนํ้าฝนเพื่อใชในโครงการ นํ้าที่ใชแลวจะผานการบําบัดโดยการกลั่นเพื่อนํากลับมา
ใชใหม สวนนํ้าที่มีปริมาณมากเกินความตองการ จะปรับปรุงคุณภาพจนมีความเค็มตํ่ากวาแหลงนํ้าธรรมชาติ
และปลอยออกสูทางนํ้าสาธารณะตอไป 

การฟนฟูและปดเหมือง หลังหมดอายุประทานบัตร (22 ปหลังจากปดเหมือง) วัสดุของเสียตางๆ  ที่ไม
สามารถใชประโยชนได จะถูกนําไปฝงในอุโมงค โรงเรือน เครื่องจักรตางๆ  จะถูกรื้อถอนเพื่อจําหนาย จะทํา
การปรับพื้นที่และสภาพภูมิทัศนตอไป 

 
3.3.2 เหมืองแรบําเหน็จณรงค  (ท่ีมา : การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองโปแตช 

ของบริษัท เหมืองแรโปแตชอาเซียน จํากัด อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ) 
เหมืองแรบําเหน็จณรงคใชวิธีการทําเหมืองใตดินแบบ Bulk Mining Method โดยการเจาะชอง

อุโมงคจากพื้นดินลงไปลักษณะลาดเอียงขนาด 3 × 6 เมตร ความลาดชัน 1:5 ยาวประมาณ 950 เมตรจํานวน 
2 ชอง เพื่อใชในการขนถายอุปกรณการทําเหมือง เปนเสนทางลงสูช้ันแร ขนสงลําเลียงแร และระบายอากาศ 
จนเมื่อถึงช้ันความลึกที่ระดับประมาณ 180 เมตร จากน้ันจะขุดเปนอุโมงคใตดินไปตามสายช้ันแรในแนวราบ 
และจะเวนผนังบางสวนไวเปนเสาคํ้ายันเพื่อปองกันดินทรุด  

การสกัดแรโปแตชจากช้ันแร 
 ข้ันที่ 1  Bottom Cut Development 
 ข้ันที่ 2  Top Cut Development 
 ข้ันที่ 3  Stope Production 
ในข้ันที่ 1 และ 2 ใชเครื่องตัดแรแบบ Continuous Miner เพื่อใหผิวเพดานและพื้นอุโมงคราบเรียบ 

สวนข้ันที่ 3 ขุดแรโดยใชการเจาะระเบิด การขุดเจาะในช้ันแรจะทําการขุดเจาะเปนอุโมงคหลายๆ  อุโมงคเปน
แนวขนานกัน มีขนาดกวาง 15 เมตร สูง 24 เมตร และยาวตามแนวนอนของช้ันแร 400 เมตร เขตการทํา
เหมือง (Mining Block) ประกอบดวยอุโมงค 12 อุโมงคเหมือง แตละอุโมงคแบงกั้นดวยกําแพงคํ้ายัน ( Wall 
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Pillar) ที่มีขนาดกวาง 20 เมตร และลอมรอบแตละเขตการทําเหมืองดวยกําแพงแรคารนัลไลท (Wall Barrier 
Pillar) ขนาดกวางประมาณ 50 เมตร มีอุโมงคลําเลียงแร (Salt Haulage Way) ค่ันกลาง เมื่อทําเหมืองบล็อก
ที่ 1 เสร็จ ก็จะทําเหมืองบล็อกที่ 2 และ 3 เย้ืองกันไป วิธีการทําเหมืองแบบ Bulk จะทําการขุดเจาะแบบ 
Box-Hole ซึ่งตองการทั้งหมด 5 ชอง ( Stopes) สําหรับการผลิตแร    แตละครั้งในขณะที่การทําเหมืองใน
บล็อกใหมกําลังดําเนินการไปเรื่อยๆ  บล็อกที่มีการทําเหมืองเสร็จแลวจะมีชองอุโมงควางเตรียมไวสําหรับการ
เก็บกักสารละลายเกลือ (Brine Filling) ที่เกิดจากกระบวนการแตงแรจากโรงแตงแรที่อยูบนผิวดิน และชวย
เสริมความมั่นคงใหแก Pillar ดวย 

การระบายอากาศในเหมืองใตดิน ในชวงระยะเตรียมการทําเหมือง ใชอุโมงคเดียว ในการขนถา ย
อุปกรณทําเหมืองและระบายอากาศ ติดต้ังระบบพัดลมเปาอากาศพรอมทอนําอากาศขนาดใหญ โดยพัดลมจะ
สูบอากาศจากบรรยากาศเปาลงสูดานลางแลวนําอากาศจากภายในอุโมงคไหลผานข้ึนมาตามอีกสวนหน่ึงของ
ปลองออกสูบรรยากาศ เมื่อสรางอุโมงคที่ 2 แลวเสร็จ จะใชเปนชองรับอากาศเขา ( Intake Airway) และ
อุโมงคที่ 1 เปนปลองระบายอากาศออก ( Exhaust Airway) อัตราการระบายอากาศในเหมืองใตดิน จะ
กําหนดใหอัตราการระบายอากาศอยางนอยตองเทากับ 150 ลบ.ม./นาที/คน  

กระบวนการแตงแรเปนกระบวนการผลิตโปแตชเซียมคลอไรด ( KCI) จากแรโปแตซจากเหมืองใตดิน 
โดยการละลายแลวตกผลึก KCl ดวยนํ้ารอนและนํ้าเย็น ซึ่งเรียกวา Hot Crystallization Process และ Cold 
Crystallization Process ตามลําดับ กระบวนการแตงแรเริ่มจากการคัดขนาดของแรดินปอน จากน้ันละลาย
แรดวยนํ้า แยกสารประกอบที่ไมตองการ ตกผลึก KCl ใหแยกออกมา ไปจนถึงการอบและอัดเม็ด KCl เพื่อ
จําหนายเปนผลิตภัณฑหลักของโครงการ 

หลักการทางเคมีของกระบวนการแตงแร 
อาศัยหลักการของความสามารถในการละลายที่อุณหภูมิตางกันของสารประกอบโซเดียมคลอไรด 

(NaCl) โปแตสเซียมคลอไรด (KCl) แมกนีเซียมคลอไรด (MgCl2) และแคลเซียมคลอไรด (CaCl2) 
กระบวนการแตงแรโปแตชต้ังแตนําแรจากเหมืองใตดินมาผานกระบวนการตามข้ันตอนตางๆ  จนได

ผลึกซิลไวท (KCl) ที่พรอมจะนําไปจําหนายประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 6 ข้ันตอน 
Hot Crystallization Process  
ข้ันตอนที่ 1 การคัดขนาดโดยการบด (Crushing and Grinding) นําแรดิบจากเหมืองใตดินมาบดจาก

ขนาดประมาณ 40 มม. ใหเหลือขนาดเพียง 0.1–4.0 มม. เพื่อใหเหมาะตอการละลายนํ้า 
ข้ันตอนที่ 2 การแยกแรโปแตชดวยนํ้า ( Decomposition) วิธี Hot Crystallization Process จะใช

นํ้ารอนละลายแมกนีเซียมคลอไรด ( MgCl2) ออกมาเปนอันดับแรก สวนโปแตซเชียมคลอไรด ( KCl) และ
โซเดียมคลอไรด (NaCl) น้ัน ยังคงอยูในรูปของแข็ง 

ข้ันตอนที่ 3 การละลายแรซิลไวท (KCl – Dissolution) KCl และ NaCl ในรูปของแข็ง (แรซิลวิไนท , 

Sylvinite) จะถูกนําไปผานระบบละลายแรดวยนํ้าที่อุณหภูมิ 98.89 °C หรือ 210°F ซึ่งอุณหภูมิน้ีจะทําให 
KCl ละลายอยางสมบูรณ (มี NaCl ละลายออกมาบาง) สวน NaCl ยังคงอยูในรูปของของแข็ง ซึ่งจะถูกแยก
ออกไปเก็บไวในอุโมงคใตดิน ไอนํ้า (Steam) ที่ใชละลายแรซิลไวท ผลิตจาก Boiler สงมาใน Inner Coil โดย
ไมไดสัมผัสกับเน้ือแร เมื่ออุณหภูมิลดลงไอนํ้าจะกลั่นตัวแลวกลับไปยัง Boiler เพื่อผลิตไอนํ้านํากลับมาใชอีก 

ข้ันตอนที่ 4 การตกผลึกของซิลไวท ( KCl – Crystallization) ซิลไวทในรูปสารละลาย จะนําเขาสู

ระบบการตกผลึก (Crystallization System) โดยลดอุณหภูมิลงเปน 82.2 °C, 65.6°C, 48.9°C ตามลําดับ 
เพื่อปองกันไมให NaCl ที่ละลายปนมาดวยตกผลึกออกมา จะมีการเติมนํ้าลงไปในขบวนการตกผลึกใหเทาๆ  
กับปริมาณนํ้าที่ระเหยออกไป เพื่อรักษาความถวงจําเพาะของสารละลายใหคงที่ 
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ข้ันตอนที่ 5 และ 6 การอบใหแหงและการอัดเปนเม็ด (Drying and Compacting) ซิลไวทในรูปผลึก
เปยก (Wet Crystal) นําไปผานระบบการเอานํ้าออก (Dehydration System) โดยสงเขาเครื่องอบแหงแบบ
หมุน (Rotary Dryer) ทําใหเปนเม็ดโดยสงเขาเครื่องอัด (Compactor) ตามขนาดและปริมาณ จํานวน 3 ชนิด 
ไดแก 

- รอยละ 65 ขนาดมาตรฐาน (Standard) 0.25 – 0.8 มม. 
- รอยละ 15 ขนาดหยาบ (Coarse) 0.8 – 2.4 มม. 
- รอยละ 20 ขนาดเม็ด (Granular) 1.6 – 3.3 มม. 

 
Cold Crystallization Process 
มีข้ันตอนสําคัญ 6 ข้ันตอนเหมือนกับ Hot Crystallization Process แตกตางกันเพียงรายละเอียดใน

ข้ันตอนที่ 2 (การแยกแรโปแตชดวยนํ้า) และข้ันตอนที่ 3 (การละลายของซิลไวท) เทาน้ัน กระบวนการแต งแร
แบบ Cold Process แบงเปน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 จัดการกับผลผลิตพลอยไดสวนเกินและ Waste Brine ไว
ในชองเหมืองใตดิน และเก็บไวในบอบนผิวดินดวย กรณีที่ 2 จัดการกับผลผลิตพลอยไดและ Waste Brine ไว
ในชองใตดินทั้งหมด  

 
3.3.3 การทําเหมืองแรโปแตชในตางประเทศ 
ในหัวขอน้ีมีขอมูลทั่วไปของการทําเหมืองโปแตช และกระบวนการแตงแรโปแตชที่ถูกนํามาใชใน

ตางประเทศ มีรายละเอียดโดยสรุปดังตอไปน้ี 
 
การทําเหมืองโปแตชใตดิน 
เหมืองโปแตช Saskatchewan, Canada  
(ที่มา: Water Softening with Potassium Chloride: Process, Health, and Environmental Benefits, 
by W. Wist, J.H. Lehr, R. McEachern, 2009, John Wiley & Sons, Inc.) 

แหลงแรโปแตชในเมือง Saskatchewan เกิดข้ึนจากการระเหยของนํ้าทะเล ซึ่ง ถูกกักในแอง  เมื่อนํ้า
ทะเลระเหยจนแหงจะปรากฏผลึกของเกลือโปแตชเซียมคลอไรดอยูในช้ันของเกลือโซเดียมคลอไรด ซึ่งเปน
องคประกอบหลักของนํ้าทะเล  

แหลงแรโปแตชใน Saskatchewan อยูลึกลงไปจากใตดินมาก ประมาณ 1 กิโลเมตร จากผิวดิน  แร
โปแตชจากการทําเหมืองจะขนสงข้ึนมาบนผิวดิน เกลือโปแตชเซียมคลอไรด ในแรที่ถูกขุด จะถูกแยกออกจาก
เกลือประเภทอื่น เพื่อผลิตเปนปุยและจําหนายตอไป  

เหมืองโปแตช แหงน้ีใชวิธีขุดแรแบบเชิงกล (Mechanical Excavation) โดยใชเครื่อง  Continuous 
boring ขนาดใหญ ที่ตัว Continuous Borer ประกอบดวย Rotors ขนาดใหญติดต้ังบน ลอตีนตะขาบ ซึ่ง
ขับเคลื่อน Rotors ที่กําลังหมุน ใหกดติดกับหนาเหมือง ทําใหแรบริเวณที่ Rotors สัมผัสเกิดแตกราวและหลุด
รวงออกจากผนังเหมืองและตกลงมากองที่พื้น ขนาดของกอนแรที่ขุดมีขนาดต้ังแต 1 ฟุต จนถึงขนาดเม็ดฝุน ที่
ผนังอุโมงคในเหมืองมีรอยเปนวงกลมเน่ืองจากการขุดทําเหมืองดวยเครื่องจักรชนิดน้ี ดังรูปที่ 3.1 
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รูปที่ 3.1 สวนหนาของเครื่อง continuous Borer กองแรบนพื้น และสภาพหนาเหมืองที่ถูกขุด 
 
แรที่ถูกขุดไดจะถูกขนสงดวยสายพานลําเลียง อัตราประมาณ 2,000 ตันตอช่ัวโมง ไปสูหองเก็บแร ใน

เหมืองใตดินเพื่อการขนถายแรสูผิวดินตอไปโดยอาศัยลิฟทขนแร (Skip) ที่ความสามารถบรรทุก 20-30 ตันแร 
แรจะถูกสงไปยังกระบวนการแตงแรตอไป  

 
เหมืองโปแตชหลายๆ  เหมืองใน Saskatchewan ใชการทําเหมืองแบบ Room and Pillar ชองวาง

จากการทําเหมือง (Room) กวาง 40–80 ฟุต  ยาวประมาณ 2,000 ฟุตจะเรียงสลับกันโดยแรที่ไมถูกขุด 
(Pillar) เพื่อใชเปนคํ้ายัน เรียงตอเน่ืองกันยาว 4000–6000 ฟุต ตัวอยางของแผนผังของเหมืองถูกแสดงดังรูปที่ 
3.2 เปนแผนผังของเหมือง PCS Potash ทางตะวันออกเฉียงใตของ Saskatchewan มีคา Extraction Ratio 
นอยกวา 40% 

 

 
รูปที่ 3.2 ตัวอยางของแผนผังของเหมือง Room and Pillar ที่ PCS Potash, Rocanville 
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การทําเหมืองละลาย (Solution Mining) 
มีเหมืองโปแตช เหมืองหน่ึง ทางตอนใตของเมือง Saskatchewan, Canada ใกลกับเมือง Belle 

Plaine ใชวิธีการทําเหมืองละลาย (Solution Mining) เพื่อการผลิตแรโปแตช 
แหลงแรอยูลึกลงไปมากกวา 1 ,500 เมตร เสนทางลําเลียงแรสูผิวดินมีเพียงปลอง (Shaft Sinking) 

เทาน้ัน ทําใหยากลําบากในการทําเหมืองใตดิน แตเน่ืองจากแรโปแตช แหลงน้ีที่อยูลึกลงไปมีความรอน และ
สามารถทําเปนเหมืองละลายได และไดเปลี่ยนวิธีการทําเหมืองเปนแบบการทําเหมืองละลาย ในป ค.ศ. 1991 
หลังจากไมสามารถแกปญหานํ้าทวมในป 1988 

เหมืองละลายโปแตชใชหลักการของความสามารถในการละลายในนํ้าของ KCl และ NaCl ที่อุณหภูมิ
เดียวกัน โดยที่ความสามารถในการละลายของ KCl ในนํ้าหรือนํ้าเกลือจะมากกวา NaCl ดังรูปที่ 3.3 ซึ่ง
หลักการน้ีเปนพื้นฐานของการทําเหมืองแบบตกผลึก (Crystallization) และการทําเหมืองละลาย ( Solution 
mining) 

 

 
รูปที่ 3.3 ความสามารถในการละลายของ KCl และ NaCl โดยใชอุณหภูมิเปนตัวกําหนด 
 
ในการทําเหมืองละลายโปแตช เริ่มตนจากหลุม เจาะ ( Bore Holes) จากผิวดินลงไป ยังช้ันแร โปแตช 

(Potash Bed) สารละลาย NaCl อิ่มตัวอุณหภูมิสูงจะถูกอัดลงไปยังช้ันแรโดยผานหลุมเจาะ เมื่อสารละลาย 
NaCl อิ่มตัวถึงช้ันแร สารละลาย NaCl อิ่มตัวจะละลายเพียง KCl เทาน้ัน และสุดทายสารละลายจะอิ่มตัวดวย 
KCl และถูกดูดกลับสูผิวดิน เพื่อทํากระบวนการแตงแรตอไป ในเหมืองละลายใชนํ้าเกลือที่มีอุณหภูมิสูง ใน
ปริมาตรมาก ดวยเหตุน้ีจึงใชพลังงาน และคาใชจายสูง มีเหมืองละลาย 2 เหมืองใน Sakatchewan ที่ใชกาซ
ธรรมชาติเปนแหลงพลังงานของตัวเอง 

สารละลายเกลืออิ่มตัวอุณหภูมิสูงที่ถูกดูดกลับมายังผิวดิน จะผานกระบวนการตกผลึก  KCl ดวยการ

ลดอุณหภูมิของสารละลาย สารละลายเกลือหลังจากการตกผลึก ยังคงมีอุณหภูมิเหลืออยูประมาณ 30-40 °C 
และยัง คงมี KCl ในสารละลายอยู ทางเหมือง จึงใช ขอไดเปรียบของสภาพอากาศในฤดู หนาวของเมือง 
Saskatchewan โดยการปลอยใหสารละลายเกลือไหลไปเก็บไวในบอพัก เพื่อใหอุณหภูมิของสารละลายเกลือ
ลดลงตามธรรมชาติเกิดการตกผลึกของ KCl ที่กนบอพักและเกิดเปนช้ัน KCl สีขาว ปราศจากดินเหนียวปน
ผลึกของ KCl ที่กนบอพัก จะถูกเรือขุด (Dredge) ตักและดูดข้ึนมาจากกนบอพัก ดัง รูปที่ 3.4 และปอนสูโรง
บดแร KCl ตอไป 
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รูปที่ 3.4 การเก็บ KCl จากกนบอผึ่งโดยใช Dredge ที่เหมือง PCS Patience Lake mine 
 
การแตงแรโปแตช 

การแตงแรโปแตชมีหลายวิธี วิธีที่นิยมใชในปจจุบันทั่วโลก ไดแก วิธีการลอยแร (Flotation) และการ
ตกผลึก (Crystallization) มีหลายเหมืองที่ใชวิธีการแตงแรทั้งสองวิธี การลอยแรถูกใชเพื่อผลิตหัวแร 
(Concentration) ที่มีเกลือโปแตชเซียมคลอไรด 95% สําหรับอุตสาหกรรมผลิตปุย และบางสวนของแรที่ผลิต
ไดจะถูกแตงดวยวิธีการตกผลึก ซึ่งจะไดความบริสุทธ์ิสูง เหมาะแกอุตสาหกรรมเคมี  โดยขอมูลการแตงแร
โปแตชทั้งสองวิธีไดกลาวแลวในหัวขอ 3.3.1 และ 3.3.2 

ตารางที่ 3.1 และ 3.2 เปนตารางรวบรวมวิธีการทําเหมืองและการแตงแรโปแตชของเหมืองตางๆ  
บริเวณเมือง Saskatchewan, Canada และทั่วโลก จาก ประสบการณ ของบริษัท Kali–Umwelttechnik 
GmbH (K-UTEC) โดยสรุป วิธีการแตงแรโปแตชหลักๆ  ที่นิยมใชในปจจุบันทั่วโลก ไดแก วิธีการลอยแร 
(Flotation) และการตกผลึก (Crystallization) 

 
ตารางที่ 3.1 กระบวนการแตงแรโปแตชของเหมืองโปแตชตางๆ  บริเวณเมือง Saskatchewan, Canada 
Company Location Mining Processing 

Agrium Vanscoy Conventional Flotation 
IMC Belle Plaine Solution Mechanical Crystallization 
IMC Colonsay Conventional Flotation 
IMC Esterhazy (K1 & K2) Conventional Heavy Media – Flotation 
PCS Allan Conventional Flotation 
PCS Cory Conventional Mechanical Crystallization 
PCS Patience Lake Solution Natural Crystallization 
PCS Lanigan Conventional Flotation 
PCS Rocanville Conventional Flotation 
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ตารางที่ 3.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ  ของเหมืองตางๆ  ในตางประเทศ 
(ที่มา: References in Potash and Salt Processing  Kali-Umwelttechnik GmbH Am 
Petersenschacht 7 99706 Sondershausen/Germany, Sondershausen, February 2007) 
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ตารางที่ 3.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ  ของเหมืองตางๆ  ในตางประเทศ (ตอ) 
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ตารางที่ 3.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ  ของเหมืองตางๆ  ในตางประเทศ (ตอ) 
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ตารางที่ 3.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ  ของเหมืองตางๆ  ในตางประเทศ (ตอ) 
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ตารางที่ 3.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ  ของเหมืองตางๆ  ในตางประเทศ (ตอ) 
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บทท่ี 4  
การกําหนดขอบเขตการศึกษา 

 
 การกําหนดขอบเขตการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช จะเปนการกําหนดกรอบการศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ และนําเสนอผานการรับฟง
ความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการลงพื้นที่สํารวจขอมูลเหมืองแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอไป ซึ่งรายละเอียดมีดังน้ี 

4.1  วิเคราะห วัตถุประสงค เปาหมาย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการ 
พัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศ 

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชเปนโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบในวงกวางและตองการการมี
สวนรวมของผูมีสวนได สวนเสียในการพิจารณาตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพในการรองรับและการบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

1. วัตถุประสงค 
    1.1 เพื่อใหการพัฒนานโยบายและแผนในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศไดรับการพิจารณา 

บนพื้นฐานของศักยภาพ ขอจํากัด เงื่อนไข และบริบททางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 1.2 เพื่อสรางมุมมองตอการแกไขปญหาตางๆ  ของการพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตชของประเทศ 
ที่ตนเหตุของปญหาต้ังแตแนวคิดการพัฒนาและวิธีการปฏิบัติในประเด็นสําคัญตางๆ  และการนําเสนอ
ทางเลือกตางๆ  ของการพัฒนาเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด 
 1.3 เพื่อใหผูที่มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมโดยเฉพาะผูที่จะไดรับผลกระทบเพื่อใหทิศ ทาง 
การพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตชไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบโดยมีการกําหนดเปาประสงคที่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
 1.4 เพื่อใหหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเหมืองแรโปแตชของ
ประเทศจะไดบูรณาการแผนปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติเชิงนโยบายรวมกันอยางเปนระบบ 

2. เปาหมายผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน (output) 
ขอเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยพิจารณามิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

ดานสิ่งแวดลอม และดานเทคโนโลยี และมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง ย่ังยืน   
โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS Analysis ในการวิเคราะหทางเลือกเชิงกลยุทธ ซึ่งในที่น้ี
จะตองกําหนดทางเลือกไมนอยกวา 4 ทางเลือก โดยรวมถึงทางเลือกการไมดําเนินการตอใหเหมาะสมกับพื้นที่
ดําเนินการ พรอมระบุเหตุผล ขอเดน ขอดอยในแตละทางเลือก รายละเอียดขอเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร
การพัฒนาเหมืองแรโปแตช จะปรากฏอยูในบทที่ 9 (ขอ 9.7, 9.8, 9.9, 9.10) ของรายงานฉบับน้ี 
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3. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
ผลผลิตโครงการ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

รายงานผลการดําเนินงานศึกษาประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช 

โครงการ 1 

ขอเสนอทางเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ทางเลือก ไมนอยกวา 4 
 

4. พื้นที่โครงการ 
พื้นที่แหลงแรโปแตชซี่งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวยแองสกลนคร ไดแก จังหวัด

อุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และแองโคราช ไดแก จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดอํานาจเจริญ 

แตเน่ืองจากความกาวหนาในการดําเนินงานพัฒนาเหมืองแรโปแตชของแตละจังหวัด มีความ
แตกตางกัน สวนมากยังไมมีการเริ่มตนดําเนินการใดๆ  ทั้งสิ้น ดังน้ันในที่น้ีจึงไดกําหนดเกณฑในการพิจารณา
คัดเลือกจังหวัดในการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
ดังน้ี 1. จังหวัดที่ทําการศึกษาทั้ง 2 แอง คือ แองสกลนครและแองโคราช และ 2. จังหวัดน้ันๆ  ตองมี
ความกาวหนาของการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  และสามารถสรุปผลการคัดเลือกจังหวัดพื้นที่โครงการใน
การศึกษาฯ ไดดังน้ี 

1. แองโคราช จํานวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 
2. แองสกลนคร จํานวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการ 
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

มุงหวังที่จะนํามาใชแกไขปญหาในกระบวนการพัฒนาใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบเพื่อใหแตละภาคสวนที่มีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมจนเกิดเปนขอสรุปที่ภาครัฐ
สามารถตัดสินใจดําเนินการตามยุทธศาสตรโดยมีจุดหมายที่มีการพัฒนาอยางย่ังยืน รายงานผลการศึกษาการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและขอเสนอทางเลือกยุทธศาสตรของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชจะ
นําไปสูการดําเนินการในข้ันตอนตอไปของภาครัฐ ดังน้ี 

1. การตัดสินใจพัฒนา เปนข้ันตอนดําเนินการเชิงบริหารจัดการการพัฒนา ซึ่งเกิดจากผูบริหารนํา
ขอมูลรายละเอียดในรายงาน SEA ไปใชประกอบการตัดสินใจพัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยมีความชัดเจนวามี
การตัดสินใจพัฒนาหรือไมพัฒนาบนพื้นฐานขอมูลอยางไร เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบทิศทาง 
การดําเนินการในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

2. การติดตามประเมินผล เปนข้ันตอนดําเนินการที่สําคัญของการบริหารจัดการการพัฒนา โดยมี
แผนงานและผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานต้ังแตข้ันตอนการริเริ่มแนวคิดการ พัฒนา 
(Conceptual phase) ไปจนถึงข้ันตอนการทํางานและติดตาม ปรับปรุง แกไข ( utilization phase) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรวามีความถูกตอง เที่ยงตรง หรือมีขอมูลสําคัญใน
ปจจุบันที่มีผลตอสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไม 
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4.2  วิเคราะหเปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัดการพัฒนาใน 4 มิติ ในการ พัฒนา
เหมืองแรโปแตช ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยพิจารณาจาก
ขอมูลพื้นฐานจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
4.2.1 มิติดานเทคโนโลย ี

วัตถุประสงคหลักทั้ง 5 ขอ ของมิติเทคโนโลยี ไดถูกกําหนดข้ึนจากการลงพื้นที่  ระหวางวันที่ 30 
มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ 2555 เพื่อรับฟงความคิดเห็น และคําถามจากประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพของ
การพัฒนาโครงการเหมืองโปแตชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในมิติเทคโนโลยีมีขอคิดเห็นจากประชาชน โดย
สรุปดังตารางที่ 4.1 จากคําถามของมิติเทคโนโลยี สามาร ถจัดกลุมเปน  4 เรื่อง ไดแก การทําเหมือง การ
ปนเปอนของนํ้า ฝุน ทั้งจากเหมืองและกองหางแรและการทรุดของผิวดิน เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ไดนําขอมูล
จากการรับฟงความคิดเห็นและคําถามมิติเทคโนโลยี จากประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพของการพัฒนา
โครงการเหมืองโปแตชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาวิเคราะห และไดผลเปนวัตถุประสงคหลักทั้งหมด  5 ขอ 
ไดแก 

1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมือง 
2. ลดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจากการใชทรัพยากรตางๆ  สําหรับการทําเหมือง

และการแตงแร 
3. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 
4. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมระยะยาว จากการทําเหมือง 
5. ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนจากเหมือง หลังเสร็จสิ้นการทําเหมือง 
 

ตารางที่ 4.1 หัวขอและคําถามมิติเทคโนโลยี จากประชาชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพของการพัฒนา 
     โครงการเหมืองแรโปแตชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หัวขอ กลุม คําถาม 
การทําเหมือง เครื่องจักรทําเหมือง เครื่องจักรมือสองมาใชทําใหไมไดคุณภาพ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม กับ
วิธีการทําเหมือง 

การทําเหมืองโดยใช Solution Mining 
หรืออุโมงคเอียง หรือวิธีการอื่นๆ  จะมี
ผลกระทบกับสิ่งแวดลอมอยางไร วิธีการใด
ดีที่สุด 

การปนเปอนของนํ้า นํ้าเค็มจากการแตงแร กระบวนการแยกแรหรือลอยแรนํ้าที่จะ
ออกมาจะไหลลงสูแมนํ้าลําคลอง ทําให
นํ้าเค็ม สัตวมีชีวิตในนํ้าตางๆ  ตาย จะมี
วิธีการแกปญหาอยางไร 

การกักเก็บนํ้าเค็ม มาตรฐานปลอยนํ้าที่ไมมีผลกระทบกับ
แหลงนํ้าใชของเกษตรกร 

นํ้าหมุนเวียนของการแตงแร การใชระบบนํ้าหมุนเวียนจริง ไมไดทําเพื่อ
หลอก 
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หัวขอ กลุม คําถาม 
นํ้าเค็มจากกองหางแร หางแรข้ึนมากองบนพื้นดินสูงข้ึนจะมีวิธีการ

อยางไรไมใหเกิดปนเปอนในนํ้าหรือใน
อากาศ 
บอนํ้าเกลือจะใชพักนํ้า จะมีการระเหยไป
เกาะตามบานเรือน ตนไมของประชาชน 
จะมีวิธีการปองกันอยางไร 
กองเกลือบนพื้นผิวดิน ทําใหดินเค็ม ตนไม
ตาย จะมีการปองกันแกไขอยางไร 

ฝุน ในเหมือง ในการทําเหมือง 
กองหางแร ฝุน 

เครื่องจักรนํ้ามันดีเซลจะมีการสันดาปไม
สมบูรณ ทําใหมีเขยา ไอนํ้ามัน 
บอนํ้าเกลือจะใชพักนํ้า จะมีการระเหยไป
เกาะตามบานเรือน ตนไมของประชาชน 
จะมีวิธีการปองกันอยางไร 

การทรุดของผิวดิน การลดการทรุดของผิวดิน อยากทราบสัดสวนของหางแรเพราะถาการ
ถมกลับดี จะทําใหดินเกิดการทรุดตัว
นอยลง 
การทรุดตัวของผิวดินจะมีเฉพาะในเหมือง
หรือมีผลกระทบทั้งพื้นที่ของอําเภอ และใน
กรณีที่มีผลกระทบจะเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางไรและมีวิธีการแกไข
นอกเหนือจากการถมกลบไดหรือไม 
อยางไร 

 
 เปาหมายเชิงคุณภาพของมิติดานเทคโนโลยี 
 วัตถุประสงคหลักแตละขอมีเปาหมายเชิงคุณภาพ ดังตอไปน้ี 
 1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมือง 

สําหรับวัตถุประสงคหลักขอน้ี มีขอบเขตเฉพาะแหลงกําเนิดจากเหมืองแรโปแตช  หรือในบริเวณ
เหมืองแรโปแตชเทาน้ัน มีเปาหมายเชิงคุณภาพสองขอ  ไดแก  1. ใชเทคโนโลยีการขุดแรที่กระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด ไดแก เสียงและความสั่นสะเทือนจากในเหมืองสูชุมชนรอบๆ   และ 2. ใชวิธีการควบคุม
ฝุนที่เหมาะสมภายในเหมืองและขณะขนสงแรจากเหมืองสูผิวดิน 
 2. ลดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจากการใชทรัพยากรตางๆ  สําหรับการทําเหมือง
และการแตงแร 

เน่ืองจากการผลิตแรโปแตชจําเปนตองอาศัยทรัพยากรตางๆ  เพื่อนํามาใชในการทําเหมืองและ
การแตงแรโปแตช เพื่อแรโปแตชมีคุณภาพสูงตามความตองการของตลาด ทรัพยากรที่จําเปนทั้งสําหรับผลิตแร
โปแตชและชุมชนขางเคียง คือ ทรัพยากรนํ้าและพลังงาน ดังน้ันเปาหมายเชิงคุณภาพสําหรับวัตถุประสงคหลัก
ขอน้ีมีหน่ึงขอ ไดแก ใชทรัพยากรตางๆ  สําหรับการทําเหมืองและการแตงแรอยางคุมคา 
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 3. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 
ผลของการทําเหมืองและการแตงแรโปแตชกอใหเกิดกากจากการทําเหมืองและหางแร ซึ่งวัสดุ

เหลาน้ีอาจจะถูกนํามากองบนผิวดิน ซึ่งอาจเปนสาเหตุของผลกระทบสิ่งแวดลอม อาทิ นํ้าเค็มปนเปอนสูพื้นที่
รอบเหมือง และการฟุงกระจายของฝุน ดังน้ันเปาหมายเชิงคุณภาพสําหรับวัตถุประสงคหลักขอน้ีมีสองขอ 
ไดแก 1. การปองกันการปนเปอนจากหางแรและกากจากการทําเหมืองสูภายนอก ขณะกองหางแร และกาก
จากการทําเหมืองและการแตงแรบนผิวดิน 2. การลดปริมาณกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการ
แตงแรบนผิวดินขณะทําเหมือง 
 4. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมระยะยาว จากการทําเหมือง 

สําหรับการพัฒนาโครงการเหมืองโปแตชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย วิธีการทําเหมืองใต
ดินอาจเปนวิธีการทําเหมืองโปแตชวิธีหน่ึงที่นาจะถูกนํามาใช ผลกระทบสิ่งแวดลอมระยะยาวอยางหน่ึงซึ่ง
ประชาชนในพื้นที่เปนกังวล คือ การทรุดตัวของผิวดิน หลังจากการขุดทําเหมือง เปาหมายเชิงคุณภาพในมิติ
เทคโนโลยีสําหรับวัตถุประสงคหลักขอน้ีมีหน่ึงขอ คือ ลดขนาดของการทรุดของผิวดิน 

โดยการใชเทคโนโลยีการทําเหมืองที่สามารถชวยลดขนาดของการทรุดตัวของผิวดิน ทําใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
 5. ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนจากเหมือง หลังเสร็จสิ้นการทําเหมือง 

เพื่อเปนการพัฒนาอยางย่ังยืน การฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากเหมือง หลัง
เสร็จสิ้นการทําเหมือง เปาหมายเชิงคุณภาพในมิติเทคโนโลยีสําหรับวัตถุประสงคหลักขอน้ีมีหน่ึงขอ คือ  ฟนฟู
สภาพพื้นที่เหมืองและบริเวณใกลเคียงใหกลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิมและการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 
 4.2.2 มิติดานสิ่งแวดลอม  
 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เปนการวิเคราะหความสอดคลองระหวางศักยภาพของ
พื้นที่กับทางเลือกการพัฒนาตางๆ  โดยพิจารณาวาการพัฒนาในพื้นที่น้ันๆ  ควรมุงสูเปาประสงคการพัฒนาที่
สมดุลและย่ังยืน เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติไมลดนอยถอยลง 
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาวควรมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่ 
ทางเลือกการพัฒนาตางๆ  ที่ไมสงผลกระทบตอพื้นที่ในดานลบ รวมทั้งพยายามแสวงหาดุลยภาพระหวาง
เปาประสงคการพัฒนามิติตางๆ  ที่อาจขัดแยงกันโดยคํานึงถึงมิติสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องนําทาง 
 สําหรับมิติสิ่งแวดลอมจะมีการพิจารณาประเด็นทั้งหมดของเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงคหลักไดแก ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี ประกอบดวยเปาหมายเชิงคุณภาพ และตัวช้ีวัดระดับนโยบายตางๆ  ดังตอไปน้ี 
 วัตถุประสงคหลักของมิติดานสิ่งแวดลอม 
 1. ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรและระบบนิเวศน จะมีอยู 3 หัวขอดังน้ี 
             1.1 ความสามารถจัดการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค  อุตสาหกรรม ชลประทาน  รักษาระบบ
นิเวศ เน่ืองจากมีความกังวลกับความเพียงพอในการจัดการนํ้าใชเพื่อการอุปโภค บริโภค (เพื่ออุปโภคบริโภคใน
แตละครัวเรือน)   ใชในอุตสาหกรรม  (โดยเฉพาะที่ใชในการทําเหมืองแรโปแตช)  ใชเพื่อชลประทาน (เพื่อ
เกษตรกรรม) ตลอดจนเพื่อใชรักษาระบบนิเวศ จึงตองมีตัวช้ีวัดถึงความสามารถในการจัดการนํ้าดังกลาว  

1.2 สัดสวนของการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ  เน่ืองจากมีความกังวลกับ 
ความเพียงพอในการจัดการการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ  จึงตองมีตัวช้ีวัด ถึงสัดสวน
ของการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ  (หนวยตอรายผูใชไฟฟาครัวเรือน  หนวยตอปริมาณ
การผลิตแรของเหมืองแรโปแตซ) ดังกลาว                                                   
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1.3 สัดสวนของการใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองทราบถึงสัดสวนของการใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพ
โดยเฉพาะเน้ือที่ของปาไมเทียบกับเน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ทํานาและพืชไร) 

2. มลพิษไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต จะมีอยู 5 หัวขอดังน้ี                                                                            
2.1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนและขีดความสามารถในการกําจัด  (อัตราการกําจัดขยะมูลฝอย

ตามหลักวิชาการ) เน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจะมีขีดความสามารถในการกําจัดไดตามหลักวิชาการ
มากนอยอยางไร                                                                                  

2.2 คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ  ซึ่งแหลงนํ้าธรรมชาติจําเปนมากเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค 
เกษตรกรรม ปศุสัตว ระบบนิเวศนและอื่นๆ  ดังน้ันคุณภาพของแหลงนํ้าซึ่งจะใชดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป ( WQI) 
พิจารณาจากคาคุณภาพนํ้า 8 ตัว ดังน้ี ออกซิเจนละลาย ( DO) แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม ( FCB) ความ
เปนกรด-ดาง (pH) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ไนเตรท ( NO3) ฟอสฟอรัสรวม ( TP) ของแข็งรวม 
(TS) และของแข็งแขวนลอย (SS) เปนเกณทในการกํากับควบคุมดูแลใหทั่งถึงเพื่อนําไปใชในกิจกรรมดังกลาว                                                                    

2.3 คุณภาพอากาศจะกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพของมนุษยและมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตตางๆ  
ดังน้ัน คุณภาพอากาศจําเปนที่จะตองเฝาระวังติดตามกอนที่จะสงผลเสียหายมากข้ึน 

2.4 มลพิษทางเสียงจะกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพของมนุษยและมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตตางๆ  ดังน้ัน คาระดับเสียงจึงจําเปนที่จะตอง เฝาระวังติดตามกอนที่จ ะสงผลเสียหาย
มากข้ึน 

2.5 ความแออัดของการจราจรน้ันจะมีผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอม ดังน้ัน  ความแออัด
ของการจราจรจึงจําเปนที่จะตองเฝาระวังติดตามเพื่อลดผลกระทบตอผลที่อาจเกิดข้ึน 

4.2.2 มิติดานสังคม 
เปาประสงคหลักของการพัฒนาที่ย่ังยืนในมิติดานสังคมมุงเนนการศึกษาผลกระทบตอ การ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม วิถีชีวิต สุขภาพอนามัย โดยพิจารณาผลกระทบดานคิดเปนทําเปน อาทิ 
ความสามารถในการเรียนรู ดานการมีสุขภาพอนามัยทีดี่ อาทิ การมชีีวิตยืนยาว ความครอบคลุมในหลักประกัน
สุขภาพ การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพจิตดี การรวมคิด ดานเอกลักษณวัฒนธรรม อาทิ รักษา
เอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ิน ดานความเขมแข็งของชุมชน อาทิ 
การพึ่งพิงไดของพื้นที่ การรวมคิด การแกปญหาเอง  จากประเด็นดังกลาว ไดกําหนดวัตถุประสงคหลักของ
เปาประสงคดังกลาวไว 5 ประเด็น และแตละประเด็นมีตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัด เหตุผลเปนตัวชี้วัดท่ีบงชี้ 

1. สงเสริมดานการ   
คิดเปน ทําเปน 

1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย เปนตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

2. สัดสวนครูตอนักเรียน เปนตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา ที่จะเสริมการคิด
เปนทําเปน 

2. สงเสริมการมี
สุขอนามัยที่ดี มี
ชีวิตยืนยาว 

3. สัดสวนประชากรที่มี
หลักประกันสุขภาพ 

เปนตัวข้ีวัดการสงเสริมสุขอนามัยพื้นฐานตามสิทธิ 
ความมั่นคงในชีวิตของประชาชนทั่วไป 

4. สัดสวนบุคลากรทาง
การแพทยตอประชากร 

เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสงเสริมสุขอนามัย 

5. จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิต
ตอประชากร 

เปนตัวช้ีวัดบงช้ีสุขอนามัยดานสภาพจิตใจของ
สังคมที่สงบสุข 
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วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัด เหตุผลเปนตัวชี้วัดท่ีบงชี้ 

6. อัตราการเจ็บปวยของ
ประชากร 

เปนตัวช้ีวัดบงช้ี สุขอนามัยของประชาชน
โดยทั่วไป 

7. อายุเฉลี่ย ชาย & หญิง เปนตัวช้ีวัด บงช้ี สภาพสิ่งแวดลอม 
สังคม การกินอยู สุขอนามัยทั่วไป ของคนในแตละ
สังคม 

3. สังคมสงบสุข 8. จํานวนคดีประทุษรายตอ
ทรัพยตอประชากร 

เปนตัวช้ีวัดความปลอดภัยของชุมชน แสดงถึง
สังคมที่สงบสุข 

9. จํานวนเรื่องรองเรียนดาน
สิ่งแวดลอม 

เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมี
ผลตอคุณภาพชีวิตของชุมชน จากการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

4. สงเสริมความ
เขมแข็งของ
ชุมชนการพึ่งพิง
ไดของพื้นที ่

10. อัตราผูมีงานทํา เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงคุณภาพชีวิต การมีงานทํา 
สงเสริมสังคมเขมแข็งและมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

11. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอ
ครัวเรือน 

เปนตัวช้ีวัดวิถีชีวิตของชุมชนในดานความพอเพียง
ดานความเปนอยูของชุมชนและการกระจาย
รายได 

12. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอ
ครัวเรือน 

เปนขอมูลที่ใชวัดความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ 
การครองชีพของประชากร จะเปนเครื่องช้ีวัดที่
สําคัญ ของผลการพัฒนาประเทศ 

5. รักษาเอกลักษณ
วัฒนธรรมของ
ชาติ หรือทองถ่ิน 

13. ความสําเร็จของการมีสวน
รวมของครัวเรือนในการ
ปฏิบัติตนตามขนบ      
ธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

เปนตัววัดที่ช้ีบงถึงการมีสวนรวมในการรักษา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

14. ความสําเร็จของคนใน
ครัวเรือน ที่รวมทํากิจกรรม
สาธารณะของหมูบานชุมชน  

เปนตัวช้ีวัดที่ช้ีบงถึงความมีจิตสํานึกและรวมกันทํา
ประโยชนเพื่อชุมชนทองถ่ิน 

 
 
 4.2.3 มิติดานเศรษฐศาสตร 
 เปาประสงคของการพัฒนาที่ย่ังยืนในมิติดานเศรษฐศาสตร  มุงเนนการศึกษาผลกระทบ ในเชิง
เศรษฐศาสตรมหภาคและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรตอพื้นที่พัฒนา ใหพิจารณาผลกระทบดานความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ อาทิ เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ดานความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ดานการ
กระจายรายได และดานการรวมกลุมอาชีพ อาทิ เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเติบโต และพึ่งตนเอง  จากประเด็น
ดังกลาวไดกําหนดวัตถุประสงคหลักของเปาประสงคดังกลาว และตัวช้ีวัดไว ดังน้ี 
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วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัด เหตุผลเปนตัวชี้วัดท่ีบงชี้ 

1. เศรษฐกิจของจังหวัด
เติบโตอยางมี
เสถียรภาพ  

 

1. อัตราความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด GPP (Gross 
Provincial Product ) 

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงความเขมแข็งและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

2. อัตราความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด ภาคเกษตร 
(เกษตร ประมง)  

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงรายไดที่กระจายสูภาคเกษตร
และประมง รายจังหวัด 

3. อัตราความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด ภาคนอกเกษตร  

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงรายไดที่กระจายสูภาคนอก
เกษตรและประมงรายจังหวัด 

4. รายไดจากภาษี  
 

เปนตัวช้ีวัดสะทอนสถานะ การคลังและความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

5. รายไดเฉลี่ยตอหัวของ
ประชากร 

เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงความเติบโตและความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

6. อัตราเงินเฟอ 
 

เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงคาครองชีพ  และเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด 

7. อัตราการวางงาน เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงการมีงานทํา และเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

8. รายไดจากภาษีและคา 
ภาคหลวงที่พื้นที่จะ
ไดรับจากการทําเหมือง
โปแตช (ระยะเวลา  
22 ป)  

เปนตัวช้ีวัดที่จะทําใหทราบวาการพัฒนาโครงการ
เหมืองโปแตชมีสงผลกระทบตอรายไดบํารุงทองถ่ิน
อยางไร  

2. ความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ  
 

9. สัมประสิทธ์ิ ความไม
เสมอภาคของรายได 
(Gini Coefficient) 

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงความเปนธรรมในการกระจาย
รายได เปนตัวบงช้ีความเหลื่อมล้ําของรายได เปน
อัตราสวนซึ่งมีคาระหวาง 0-1 คาที่เขาใกล 0  จะแสดง
ถึงความเทาเทียมกันในการกระจายรายได 

10. สัดสวนคนจน (ดาน
รายได) 

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงความเปนธรรมในการกระจาย
รายได 
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4.3  ศึกษาขอมูลดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชและ ประยุกต
ออกแบบข้ันแนวคิดในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชรวมถึงอุตสาหกรรมตอเนื่องและระบบ
สาธารณูปโภค คมนาคมขนสง 

 การ ศึกษาขอมูลดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชและประยุกตออกแบบข้ัน
แนวคิดในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชรวมถึงอุตสาหกรรมตอเน่ืองและระบบสาธารณูปโภค คมนาคมขนสง  
จากการทบทวนทุติยภูมิ ที่เกี่ยวของกับดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชและ
ประยุกตออกแบบข้ันแนวคิดในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชรวมถึงอุตสาหกรรมตอเน่ืองและระบบ
สาธารณูปโภค คมนาคมขนสง ในบทที่ 3 สามารถทําใหกําหนดขอบเขตการศึกษาไดดังตอไปน้ี  
 1. วิศวกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชและประยุกตออกแบบข้ันแนวคิดในการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตชถูกกําหนดใหเปนเหมืองใตดินเทาน้ัน เน่ืองจากมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่าที่สุด และ
ควบคุมการทําเหมืองไดดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทําเหมืองวิธีอื่น อาทิ การทําเหมืองเปด และการทํา
เหมืองละลาย 
 2. อุตสาหกรรมตอเน่ืองแคการผลิตปุยเคมีเทาน้ัน เน่ืองจากผลิตภัณทหลักจากเหมืองโปแตชจะถูก
นําไปใชเปนสวนประกอบของปุยเคม ี
 3. สาธารณูปโภค ไดแก ไฟฟา ประปา และ นํ้าดิบ เฉพาะที่เกี่ยวกับเหมืองโปแตช จะถูกนํามา
วิเคราะห และประเมินผลกระทบทุกมิติ 
 4. คมนาคมขนสง โดย รถบรรทุก และรถไฟ เฉพาะที่เกี่ยวกับการขนสงแรผลิตภัณทจากเหมือง
โปแตช จะถูกนํามาวิเคราะห และประเมินผลกระทบทุกมิติ 
 

4.4  ศึกษาขอมูลทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี และอื่นๆ  
ที่จําเปนในการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
แหลงแรโปแตชของประเทศ  

การศึกษาขอมูลทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี และอื่นๆ  ที่จําเปน
ในการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่ที่มีศักยภาพในแหลงแรโปแตชของประเทศ 
 4.4.1 มิติดานเทคโนโลย ี
 เพื่อบรรลุวัตถุประสงคหลักทั้งหาขอ มิติเทคโนโลยี ในหัวขอน้ีจะนําเสนอตัวช้ีวัดตางๆ  ของแตละ
วัตถุประสงคหลัก ขอมูลและเหตุผลของแตละตัวช้ีวัดของแตละวัตถุประสงคหลักไดเรียบเรียงไวในขอ 4.5 
  1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมือง 
 ขอบเขตของวัตถุประสงคหลักขอน้ี คือ แหลงกําเนิดจากเหมือง เมื่อพิจารณามลพิษที่สามารถถูกสราง
โดยตรงจากเหมือง มลพิษถูกสรางจากกิจกรรมตางๆ  ภายในเหมืองโปแตช มลพิษเหลาน้ัน ไดแก ความ
สั่นสะเทือน (Vibration) และฝุน ตัวช้ีวัดไดถูกกําหนดข้ึนเพื่อตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงคหลัก 
ไดแก 1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า  และ 2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูก
ติดต้ังภายในเหมือง 
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 2. ลดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจากการใชทรัพยากรตางๆ  สําหรับการทําเหมือง
และการแตงแร 
 วัตถุประสงคหลักขอน้ีถูกกําหนดข้ึน เพื่อลดความขัดแยงระหวางชุมชนรอบเหมืองและเหมือง ดังน้ัน 
ตัวช้ีวัดหน่ึงตัวไดถูกกําหนดข้ึนเพื่อตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงคหลัก ไดแก 1. จัดหาและ/หรือ
สรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลงพลังงานเอง สําหรับปอนเหมืองและโรงแตงแร 
 3. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 
เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคหลักขอน้ี ที่เกี่ยวของกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากปริมาณวัสดุ
เหลือใช หรือกากจากการทําเหมืองและการแตงแรโปแตช ซึ่งวัสดุเหลาน้ีสามารถปนเปอนและแพรกระจายสู
ชุมชนรอบๆ เหมืองได ตัวช้ีวัดสามตัวไดถูกกําหนดข้ึนเพื่อตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงคหลัก ไดแก    
1. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอน จากกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร   2. ระบบ
ควบคุมฝุนจากกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร และ 3. แผนการลดปริมาณหางแร และ
กากจากการทําเหมืองบนผิวดิน 
 4. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมระยะยาว จากการทําเหมือง  
 วัตถุประสงคหลักในขอน้ีเกี่ยวของการการทรุดตัวของผิวดิน (Subsidence) ในระยะยาว ซึ่งเปนอีก
ผลกระทบหน่ึงที่ประชาชนมีความกังวล  ตัวช้ีวัดหน่ึงตัวไดถูกกําหนดข้ึนเพื่อตรวจสอบการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคหลัก ไดแก 1. วิธีการทําเหมือง และการออกแบบเหมือง เพื่อใหชองเปดตางๆ ภายในเหมืองเกิด
การเคลื่อนตัวนอย และลดการทรุดของผิวดิน ในระยะยาว 
 5. ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนจากเหมือง หลังเสร็จสิ้นการทําเหมือง 
 เพื่อใหการพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช เปนการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังน้ัน ตัวช้ีวัดสองตัวไดถูกกําหนด
ข้ึนเพื่อตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงคหลัก ตัวช้ีวัดสองตัว ไดแก 1. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และ
บริเวณใกลเคียง ใหกลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิม และการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง และ 2. มีระบบเฝา
ติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมือง และชุมชนใกลเคียง 
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 4.4.2 มิติดานสิ่งแวดลอม 

 
 

 

วัตถุประสงคหลัก ดัชนีชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค หนวยตัวชี้วัด 

1. ความสมบูรณ      
ของสภาพ
ทรัพยากรและ
ระบบนิเวศน 

1. ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อ
ใชในการอุปโภคบริโภค 
อุตสาหกรรม เพื่อชลประทาน     
ใชรักษาระบบนิเวศ 

ลบ.ม./คน/วัน (ใชเพื่ออุปโภคบริโภค                       
ของครัวเรือน) 

2. ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อ
ใชในการอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม เพื่อชลประทาน  ใช
รักษาระบบนิเวศ 

ลบ.ม./ไร/ฤดูการเพาะปลูก  (ใชเพื่อ
เกษตรกรรม) 

3. ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อ
ใชในการอุปโภคบริโภค 
อุตสาหกรรม  เพื่อชลประทาน    
ใชรักษาระบบนิเวศ 

ลบ.ม./ป  
(ใชเพื่อการทําเหมืองแรโปแตช) 

4. สัดสวนของการใชไฟฟาของ
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ  

หนวยตอรายผูใชไฟฟาครัวเรือน 

5. สัดสวนของการใชไฟฟาของ
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ  

หนวย/เหมืองแรโปแตช 

6. สัดสวนของการใชประโยชนของ
ที่ดินและขีดความสามารถในการ
รองรับดานกายภาพ 

%เน้ือที่ปาไม 
%เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ทํานา) 
%เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (พืชไร) 

2. มลพิษไมสงผล
กระทบตอ
คุณภาพชีวิต 

7. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนและ
ขีดความสามารถในการกําจัด 
(อัตราการกําจัดขยะมูลฝอยตาม
หลักวิชาการ) 

ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน (กิโลกรัม/คน/วัน)  
ซึ่งจะสามารถกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล    
คิดเปนรอยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึน 

8. คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ ดัชนี WQI (Water Quality Index)  

9. คุณภาพอากาศ ตัวช้ีวัดมาตรฐานคุณภาพอากาศ เชน CO  
SO2  ฝุนละออง เปนตน 

10. มลพิษทางเสียง คาระดับเสียง เดซิเบล (dBA)  
จากการทําเหมืองและทั่วๆ ไป 

11. ความแออัดของการจราจร ความแออัดของการจราจรโดยอางอิงจาก 
การควบคุมการจราจร สํานักบํารุงรักษา
และอํานวยความปลอดภัยงานทาง กรม
ทางหลวงชนบท 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 4-12 

 4.4.3 มิติดานสังคม 
วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัด การศึกษาขอมูล/แหลงขอมูล 
1. สงเสริมดานการ

คิดเปน ทําเปน 
1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย ปการศึกษา ขอมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ 

2. สัดสวนครูตอนักเรียน 
จํานวนครูที่สอนตอจํานวนนักเรียน ขอมูลจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. สงเสริมการมี
สุขอนามัยที่ดี มี
ชีวิตยืนยาว 

3. สัดสวนประชากรที่มีหลักประกัน
สุขภาพ 

จํานวนประชาชนที่ใชหลักประกันสุขภาพ 
ขอมูลจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 

4. สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอ
ประชากร 

จํานวนบุคลากรทางการแพทยตอจํานวน
ประชาชนในพ้ืนที่ขอมูลจากกระทรวง
สาธารณสุขและมาตรฐาน จากองคกรอนามัย
โลก 

5. จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิตตอ
ประชากร 

จํานวนผูปวยที่มีอาการทางจิต  ความผิดปกติ
ทางอารมณ  โรคประสาท ความเครียด ของแต
ละจังหวัดขอมูลจากสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข 

6. อัตราการเจ็บปวยของประชากร จํานวนผูปวยนอกจําแนกตามกลุมสาเหตุปวย 
21 โรค ของแตละจังหวัดจากสถานบริการ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

7. อายุเฉลี่ย ชาย & หญิง อายุเฉลี่ยของชายและหญิงต้ังแตเกิดจนตาย
ของแตละจังหวัด ขอมูลจาก1สถาบันประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

3. สังคมสงบสุข 8. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยตอ
ประชากร 

จํานวนประทุษรายตอทรัพย ตอประชากรใน
พ้ืนที่แตละจังหวัด ขอมูลจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติ 

9. จํานวนเรื่องรองเรียนดาน
สิ่งแวดลอม 

จํานวนเรื่องรองเรียนในพ้ืนที่ ขอมูลจาก
สํานักงานสิ่งแวดลอมจังหวัด 

4. สงเสริมความ
เขมแข็งของ
ชุมชนการพ่ึงพิง
ไดของพ้ืนที่ 

10. อัตราผูมีงานทํา จํานวนประชากรผูมีงานทําตอผูที่อยูในกําลัง
แรงงาน ของแตละจังหวัดขอมูลจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ 

11. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 
ของประชากรแตละจังหวัด ขอมูลจาก
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

12. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนของ
ประชากรแตละจังหวัด ขอมูลจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ 

5. รักษาเอกลักษณ
วัฒนธรรมของ
ชาติ/ทองถิ่น 

13. ความสําเร็จของการมีสวนรวมของ
ครัวเรือนในการปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

ตัวชี้วัดความจําเปนพ้ืนฐานของการอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น ของแตละทองถิ่น ขอมูลจาก
กรมพัฒนาชุมชน 

14. ความสําเร็จของคนในครัวเรือนที่
รวมทํากิจกรรมสาธารณะของ
หมูบานชุมชน  

คนในครัวเรือนเขารวมทํากิจกรรมสาธารณะ
ของชุมชน หมูบาน ขอมูลจากกรมพัฒนา
ชุมชน 
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4.4.4 มิติดานเศรษฐศาสตร 
วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัด การศึกษาขอมูล /แหลงขอมูล 
1. เศรษฐกิจของ

จังหวัดเติบโต
อยางมี
เสถียรภาพ  

 

1. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด GPP (Gross 
Provincial Product) 

 

อัตราความกาวหนาของผลิตภัณฑจังหวัด ตาม
ภาวะราคาตลาดที่เกิดข้ึนจริงในแตละปของแต
ละพื้นที่ ขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

2. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ภาคเกษตร 
(เกษตร ประมง)  

 

อัตราความกาวหนาของผลิตภัณฑจังหวัด 
เฉพาะที่เกี่ยวของกับ ภาคเกษตร ของแตละ
พื้นที่ ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

3. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ภาคนอก
เกษตร  

 

อัตราความกาวหนาของผลิตภัณฑจังหวัด 
เฉพาะที่เกี่ยวกับภาคนอกเกษตรของแตละพื้นที่ 
ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

4. รายไดจากภาษี  
 

รายไดจากการจัดเก็บภาษีสรรพากรของแตละ
จังหวัด  ขอมูลจากกรมสรรพากร 

5. รายไดเฉลี่ยตอหัวของ
ประชากร 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอคนตอปของประชากรใน
แตละจังหวัด ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

6. อัตราเงินเฟอ 
 

อัตราเงินเฟอ ของแตละจังหวัด ขอมูลจาก
สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

7. อัตราการวางงาน จํานวนผูมีงานทําตอผูอยูในกําลังแรงงานของแต
ละจังหวัด ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

8. รายไดจากภาษีและ 
คาภาคหลวงที่พื้นที่จะไดรับ
จากการทําเหมืองโปแตช 
(ระยะเวลา 22 ป)  

รายไดคาภาษี คาภาคหลวงที่พื้นที่ไดรับจาก
การทําเหมืองของแตละจังหวัด ขอมูลจากการ
ประมาณการของการทําเหมือง 

2. ความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจ  

 

9. สัมประสิทธ์ิ ความไมเสมอภาค
ของรายได (Gini Coefficient) 

ความไมเสมอภาคของรายได ขอมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) 

10. สัดสวนคนจน (ดานรายได) 
 

สัดสวนคนจน ดานรายได เปนกลุมคนจนที่มี
รายไดตํ่ากวาเสนความยากจน ขอมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) 
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4.5 วิเคราะหขอบเขตและผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศในมิติตางๆ      
 4.5.1 มิติดานเทคโนโลย ี
 จากวัตถุประสงคหลักหาขอ สําหรับมิติเทคโนโลยี ตัวช้ีวัดเกาตัวไดถูกกําหนดข้ึน (จากหัวขอ 4.4) 
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคหลักทั้งหมดที่ไดต้ังไว ตัวช้ีวัดทั้งเกาตัว ไดแก 

1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า 
2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุนที่ถูกติดต้ังภายในเหมือง 
3. จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลงพลังงานเอง สําหรับปอนเหมืองและโรงแตงแร 
4. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอนจากกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 
5. ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 
6. แผนการลดปริมาณหางแรและกากจากการทําเหมือง ที่ถูกกองไวบนผิวดิน 
7. วิธีการทําเหมือง และการออกเหมือง เพื่อใหชองเปดตางๆ  ภายในเหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอย 

และลดการทรุดของผิวดินในระยะยาว 
8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณใกลเคียง ใหกลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิมและการใช 

ประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 
9. มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมืองและชุมชนใกลเคียง (อาทิ เสถียรภาพของชองเปด

และการทรุดของผิวดิน) 
 

1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า 
 การขุดทําเหมืองมีหนาที่ คือ การนําแรออกมาจากหินขางเคียงและลดขนาดของแรเพื่อสะดวกตอการ
ขนสงไปยังข้ันตอนการแตงแร อาทิ การบดยอย วิธีการขุดทําเหมืองที่นิยมมากที่สุดวิธีหน่ึง ไดแก การระเบิด 
ซึ่งวิธีการน้ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนรอบๆ  เหมือง เน่ืองจากการสั่นสะเทือนของผิวดิน (Ground 
Vibration) และเสียง ถาออกแบบการระเบิดและใชวัตถุระเบิดที่ไมเหมาะสม ดังน้ันตัวช้ีวัดตัวน้ีจึงมุงไปยัง
วิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า การขุดทําเหมืองอาจจะใชวิธีการขุดทําเหมืองเชิงกล 
(Mechanical Excavation) หรือการระเบิด ซึ่งไดทําการออกแบบและควบคุมเปนอยางดี ทําใหการ
สั่นสะเทือนของผิวดินและเสียงเปนไปตามกฎหมายกําหนดหรือนอยกวาเปนผลทําใหผลกระทบรอบๆ  เหมือง
เปนที่ยอมรับไดโดยชุมชน 

2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูกติดต้ังภายในเหมือง 
 เพื่อสภาพการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงานในเหมือง วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูก
ติดต้ังภายในเหมือง รวมทั้งอุปกรณปองกันฝุนสวนบุคคล ตองถูกนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสม 
จากการศึกษาในตางประเทศ ผูปฏิบัติงานในเหมืองสัมผัสกับฝุนเกลือที่ฟุงกระจายในเหมือง ทําให ผูฏิบัติงาน
ในเหมืองมีอาการระคายเคื องเน่ืองจากการสูดฝุนเกลือเขาไปในระบบหายใจ อยางไรก็ตามฝุนเกลือที่ฟุง
กระจายในเหมืองไมสงผลรายแรงตอระบบปอด [4.1, 4.2, 4.3] 
 3. จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลงพลังงานเอง สําหรับปอนเหมืองและโรงแตงแร 
 ผลผลิตของเหมือง คือ แรโปแตช ซึ่งจําเปนตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก นํ้าและพลังงานไฟฟา 
เพื่อผลิตแรที่มีคุณภาพสูง และผลิตไดเปนปริมาณมากๆ  แตการใชทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ัน โดยเฉพาะนํ้า 
ทําใหเพื่อใหประชาชนในพื้นที่เปนกังวลเกี่ยวกับปริมาณนํ้าที่เหมืองจะนําไปใช จากขอมูลทุติยภูมิ นํ้าจืดที่ถูก
นําไปใชในการแตงแรอยูในชวง 0.25-0.35 ลบ.เมตร/แรปอนหน่ึงตัน [4.4, 4.5] ซึ่งถาหากในบริเวณพื้นที่ของ
เหมืองไมมีปริมาณนํ้าที่มากพอ อาจกอใหเกิดการขาดแคลนนํ้าใช ทั้งในสวนของเหมือง และชุมชนรอบๆ  
เหมือง ดังน้ันเหมืองควรจัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลงพลังงานเอง สําหรับปอนเหมืองและโรง
แตงแร 
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 4. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอน จากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 
 ตัวช้ีวัดตัวน้ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีเพื่อลดหรือปองกันการปนเปอนจากกองหางแร และกาก
จากการทําเหมืองและการแตงแร สูพื้นที่รอบๆ  เหมือง  ตัวช้ีวัดตัวน้ีถูกกําหนดข้ึน บนพื้นฐานของขอมูลที่ได
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลจากประชาชนในพื้นที่ พบวาประชาชนเปนกังวลและเปนหวงตอผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เน่ืองจากการปนเปอนของเกลือและนํ้าเค็มสูพื้นที่รอบๆ  กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมทางนํ้า 
แหลงกําเนิดของการปนเปอนทางนํ้าคือกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานของ United Nations Environment Programme and International Fertilizer Industry 
Association [4.6]  
 5. ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 
 เชนเดียวกับตัวช้ีวัดที่ 5 ตัวช้ีวัดตัวน้ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีเพื่อลดหรือปองกันการปนเปอน
เน่ืองจากฝุนจากกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร สูพื้นที่รอบๆ  เหมือง  ตัวช้ีวัดตัวน้ีถูก
กําหนดข้ึนบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลจากประชาชนในพื้นที่ พบวาประชาชนเปน
กังวลและเปนหวงตอผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการปนเปอนของฝุนเกลือสูพื้นที่รอบๆ  กอใหเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางอากาศ แหลงกําเนิดของการปนเปอนทางอากาศคือกองหางแร และกากจากการทํา
เหมืองและการแตงแรซึ่งสอดคลองกับรายงานของ United Nations Environment Programme and 
International Fertilizer Industry Association [4.6] เชนกัน 
 6. แผนการลดปริมาณหางแรและกากจากการทําเหมืองที่ถูกกองไวบนผิวดิน 
 นอกจากการใชเทคโนโลยีเพื่อลดหรือปองกันการปนเปอนเน่ืองจากฝุนและนํ้าเค็ม จากกองหางแร 
และกากจากการทําเหมืองและการแตงแรสูพื้นที่รอบๆ  เหมือง ยังมีจําเปนตองใชการจัดการเพื่อลดปริมาณ
หางแรและกากจากการทําเหมืองที่ถูกกองไวบนผิวดินเพื่อลดปริมาณของฝุนและนํ้าเค็มที่อาจจะปนเปอนไปสู
พื้นที่รอบๆ  เหมือง นอกจากน้ีการลดปริมาณหางแรและกากจากการทําเหมืองที่ถูกกองไวบนผิวดินทําใหลด
มลพิษทางสายตาไดอีกทางหน่ึงดวย 
 7. วิธีการทําเหมืองและการออกเหมืองเพื่อใหชองเปดตางๆ  ภายในเหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอย 
และลดการทรุดของผิวดินในระยะยาว 
 การทรุดตัวของผิวดินเปนอีกขอหน่ึง ที่ประชาชนในพื้นที่ฯมีความกังวลมาก เปนลําดับตนๆ  ดังน้ัน
ตัวช้ีวัดตัวน้ีถูกกําหนดข้ึนเพื่อออกแบบการทําเหมืองและคํ้ายันหลังชองเปดจากการทําเหมืองเกิดการเคลื่อน
ตัวนอยเปนผลใหขนาดของการทรุดตัวของผิวดินในระยะยาวมีขนาดลดลง   
 8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมืองและบริเวณใกลเคียงใหกลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิมและการใช 
ประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 
 ตัวช้ีวัดตัวน้ีถูกกําหนดข้ึนเพื่อใหมีมาตรการและแผนสําหรับการฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณ
ใกลเคียงใหกลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิมและการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง เปนผลทําใหเกิดการใช
ประโยชนของพื้นที่อยางคุมคา [4.7, 4.8] การฟนฟูสภาพพื้นที่เหมืองและบริเวณใกลเคียงใหกลับมาใกลเคียง
กับสภาพเดิมและการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียงเปนสิ่งที่นิยมปฏิบัติเปนสากลในอุตสาหกรรมเหมืองแร 
 9. มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมืองและชุมชนใกลเคียง (อาทิ เสถียรภาพของชองเปด 
และ การทรุดของผิวดิน) 
 เพื่อใหชุมชนรอบๆ  เหมืองมีความมั่นใจและเปนการปองระวังมลพิษจากการทําเหมืองแรโปแตช 
สภาพสิ่งแวดลอมตางๆ  จะถูกเฝาติดตามในบริเวณเหมืองและชุมชนใกลเคียงโดยใชระบบเฝาติดตาม
สภาพแวดลอมที่จะถูกติดต้ังในบริเวณตางๆ  ทั้งภายในบริเวณเหมืองและชุมชนใกลเคียง  
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4.5.2  มิติดานสิ่งแวดลอม 
1. ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรและระบบนิเวศ จะมีอยู 3 หัวขอดังน้ี            

1.1 ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม เพื่อชลประทานใช
รักษาระบบนิเวศ มีการวิเคราะหขอบเขตและผลกระทบในการศึกษา ดังน้ี     

- การใชนํ้าในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ตองไมสรางผลกระทบสําหรับการอุปโภคบริโภค ใช
ในอุตสาหกรรม ใชเพื่อชลประทานและใชรักษาระบบนิเวศ 

- การพัฒนาเหมืองแรโปแตช จะไมมีผลประทบกับโครงการการพัฒนาแหลงนํ้า อาทิเชน 
โครงการการพัฒนาแหลงนํ้าเดิม ระบบชลประทาน การฟนฟูแหลงนํ้าเดิม หรือ การจัดหาแหลงเก็บนํ้าใหม  

1.2 สัดสวนของการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ  มีการวิเคราะหขอบเขตและ
ผลกระทบ ดังน้ี  

- การใชไฟฟาในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ตองไมสรางผลกระทบตอผูใชรายอื่นๆ  
1.3 สัดสวนของการใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพ มีการ

วิเคราะหขอบเขตและผลกระทบ ดังน้ี 
- การใชประโยชนของที่ดินในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ตองไมสงผลกระทบกับเน้ือที่ถือ

ครองการเกษตร (ทํานาและพืชไร) การชลประทานและรักษาระบบนิเวศ 
2. มลพิษไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต จะมีอยู 5 หัวขอดังน้ี                                                                            
   2.1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนและขีดความสามารถในการกําจัด (อัตราการกําจัดขยะมูลฝอย

ตามหลักวิชาการ) มีการวิเคราะหขอบเขตและผลกระทบ ดังน้ี                                                                               
    - ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาเหมืองแรทั้งจากกิจกรรมจากเหมืองโดยตรงและ

ชุมชนที่เพิ่มขนาดข้ึน ตองสามารถถูกกําจัดตามหลักวิชาการ 
2.2 คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ มีการวิเคราะหขอบเขตและผลกระทบ ดังน้ี    
     - การพัฒนาเหมืองแรโปแตช ตองไมสรางผลกระทบตอคุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ                                   

เพื่อใชในการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม ปศุสัตว ระบบนิเวศและอื่นๆ                                               
2.3 คุณภาพอากาศ มีการวิเคราะหขอบเขตและผลกระทบ ดังน้ี    
     - การพัฒนาเหมืองแรโปแตช ตองไมสรางผลกระทบตอคุณภาพอากาศ  ซึ่งกอใหเกิ ดปญหา

ดานสุขภาพของมนุษยและมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตตางๆ   
    2.4 มลพิษทางเสียง มีการวิเคราะหขอบเขตและผลกระทบ ดังน้ี    

- การพัฒนาเหมืองแรโปแตช จะตองไมกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพของมนุษยและมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตตางๆ  ที่มาจากมลพิษทางเสียงมีการวิเคราะหขอบเขต
และผลกระทบ ดังน้ี    

2.5 ความแออัดของการจราจร การวิเคราะหขอบเขตและผลกระทบ ดังน้ี    
- ความแออัดของการจราจรจะตองไมมีผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอม 
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4.5.3  มิติดานสังคม  
 การวิเคราะหขอบเขตและผลกระทบจากการพัฒนาเหมือง  มีดังน้ี 

วัตถุประสงคหลัก ตัวช้ีวัด ขอบเขตและผลกระทบจากการพัฒนาเหมือง 

1. สงเสริมดานการคิดเปน 
ทําเปน 

1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย การพัฒนาเหมืองแรโปแตช ตองไมกระทบจํานวนป
การศึกษาเฉลี่ยของพ้ืนท่ีใหลดลง 

2. สัดสวนครูตอนักเรียน การพัฒนาเหมืองโปแตชตองไมทําใหจํานวนครูตอ
นักเรียนต่ํากวาท่ีเปนอยู  

2. สงเสริมการมีสุขอนามัย
ท่ีดี  มีชีวิตยืนยาว 

3. สัดสวนประชากรท่ีมี
หลักประกันสุขภาพ 

การพัฒนาเหมืองโปแตชตองไมทําใหสัดสวน
ประชากรท่ีมีหลักประกันสุขภาพลดนอยกวาท่ี
เปนอยู 

4. สัดสวนบุคลากรทาง
การแพทยตอประชากร 

การใชบุคลากรทางการแพทยของเหมืองตองไม
กระทบกับสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอ
ประชากรของพ้ืนท่ี 

5. จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิต
ตอประชากร 

การพัฒนาเหมืองโปแตช ตองไมทําใหจํานวนผูปวย
ทางสุขภาพจิตตอประชากร 
เพ่ิมขึ้น 

6. อัตราการเจ็บปวยของ
ประชากร 

การพัฒนาเหมืองโปแตชตองไมทําใหอัตราการ
เจ็บปวยของประชากรในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 
ประชากรในพ้ืนท่ีไมมีอาการเจ็บปวยอันสืบเน่ือง
จากการพัฒนาเหมือง 

7. อายุเฉลี่ย ชาย & หญิง การพัฒนาเหมืองโปแตช ตองไมทําใหอายุเฉลี่ย 
ชาย หญิงของพ้ืนท่ีลดลง  ดวยเหตุผลสืบเน่ืองจา
การพัฒนาเหมือง 

3. สังคมสงบสุข 8. จํานวนคดีประทุษรายตอ
ทรัพยตอประชากร 

การพัฒนาเหมืองจะทําใหพ้ืนท่ีเปลี่ยนเปนสังคม
เมือง มีคนเขามาทํางานพ้ืนท่ีมากขึ้น 
แตตองไมมีผลตอสังคมดานความสงบสุข 
ไมมีจํานวนประทุษรายตอทรัพยเพ่ิมขึ้น 

9. จํานวนเร่ืองรองเรียนดาน
สิ่งแวดลอม 

การพัฒนาเหมือง ตองไมสรางปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ตองไมมีจํานวนเร่ืองรองเรียนดาน
สิ่งแวดลอม อันสืบเน่ืองจากการพัฒนาเหมือง 

4. สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนการพ่ึงพิงได
ของพ้ืนท่ี 

10. อัตราผูมีงานทํา การพัฒนาเหมืองจะตองมีสวนใหประชาขน 
ในพ้ืนท่ีมีงานทํามากขึ้น 

11. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอ
ครัวเรือน 

การพัฒนาเหมืองจะตองมีสวนทําใหรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตอครัวเรือนในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 

12. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอ
ครัวเรือน 

การพัฒนาเหมืองจะตองไมมีสวนทําใหรายจาย
ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นในสวนท่ีมีผลสืบเนืองจากการ
พัฒนาเหมือง 

13. คาสัมประสิทธ์ิจีน่ี หรือคาสัม
ประสิทธิความไมเสมอภาค
ทางรายได 
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วัตถุประสงคหลัก ตัวช้ีวัด ขอบเขตและผลกระทบจากการพัฒนาเหมือง 

5. รักษาเอกลักษณ
วัฒนธรรมของชาติ /
ทองถิ่น 

14. ความสําเร็จของการมีสวน
รวมของครัวเรือนในการ
ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น 

การพัฒนาเหมือง ตองมีสวนสงเสริมใหสังคมชุมชน
มีสวนรวมในการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

15. ความสําเร็จของคนใน
ครัวเรือน ท่ีรวมทํากิจกรรม
สาธารณะของหมูบานชุมชน  

การพัฒนาเหมือง ตองมีสวนสงเสริมใหคนใน
ครัวเรือนในพ้ืนท่ี รวมทํากิจรรมสาธารณะของ
หมูบาน 

 
4.5.4  มิติดานเศรษฐศาสตร   
การวิเคราะหขอบเขตผลกระทบ การพัฒนาเหมืองแรโปแตช ดานเศรษฐศาสตร มีดังน้ี  

วัตถุประสงคหลัก ตัวช้ีวัด ขอบเขตและผลกระทบจากการพัฒนาเหมือง 
1. เศรษฐกิจของจังหวัด

เติบโตอยางมี
เสถียรภาพ  
 

1. อัตราความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  
GPP (Gross Provincial 
Product ) 

การพัฒนาเหมืองตองสงกระทบในทางบวก (เพ่ิม) 
รายไดผลิตภัณฑมวลรวม ของจังหวัด 

2. อัตราความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
ภาคเกษตร(เกษตร ประมง)  

การพัฒนาเหมืองตองสงกระทบในทางบวก (เพ่ิม) 
รายไดภาคเกษตร ประมง ของจังหวัด 

3. อัตราความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
ภาคนอกเกษตร  

การพัฒนาเหมืองตองสงกระทบในทางบวก (เพ่ิม) 
รายไดภาคนอกเกษตรของจังหวัด 

4. รายไดจากภาษ ี 
 

การพัฒนาเหมืองตองสงกระทบในทางบวก (เพ่ิม) 
รายไดภาษีของจังหวัด 

5. รายไดเฉลี่ยตอหัวของ
ประชากร 

การพัฒนาเหมืองตองสงผลกระทบในทางบวก คือ 
เพ่ิมรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรในพ้ืนท่ี 

6. อัตราเงินเฟอ 
 

การพัฒนาเหมืองตองไมสงผลกระทบทําใหอัตราเงิน
เฟอของพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 

7. อัตราการวางงาน การพัฒนาเหมืองตองสงผลกระทบใหอัตราการ
วางงานของประชากรในพ้ืนท่ีลดลง 

8. รายไดจากภาษีและคาภาค 
หลวงท่ีพ้ืนท่ีจะไดรับจาก
การทําเหมืองโปแตช 
(ระยะเวลา  22 ป)  

การพัฒนาเหมืองตองทําใหพ้ืนท่ีไดรับรายไดจาก
ภาษี คาภาคหลวง เพ่ือนํามาพัฒนาทองถิ่น  

2. ความเปนธรรมทาง 
เศรษฐกิจ  

9. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอ
ภาคของรายได (Gini  
Coefficient) 

การพัฒนาเหมือง ตองไมทําใหเกิดชองวางหรือชอง
หางของสัมประสิทธิจีนี เพ่ิมมากขึ้น 

10. สัดสวนคนจน (ดานรายได) 
 

การพัฒนาเหมืองตองไมทําใหสัดสวนคนจนดาน
รายไดเพ่ิมขึ้น 
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4.6  วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ( stakeholder analysis) และออกแบบกระบวนการใหผูมี
สวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียหมายถึงบุคคลหรือกลุมคนที่ไดรับผลกระทบทางบวกและทางลบจากการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการรวมถึงผูที่ใกลชิดกับปญหา ผูที่ไดรับผลประโยชนจากการตัดสินใจและหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกระดับและมีหนาที่ตามกฎหมาย (ที่มา : ธนาคารโลก) 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรโครงการเหมืองแรโปแตซ ในการดําเนินการของหนวยงาน
ภาครัฐ จึงไดนําหลักเกณฑตามคูมือมาตรฐานการจัดงบประมาณ (การวางแผนและบริหารโครงการ) ของ
สํานักงานงบประมาณมาพิจารณาปรับใช ซึ่งสามารถจัดแบงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักๆ  เปน 7 กลุม ดังน้ี 

1.  ผูใหนโยบาย (จัดสรรงบประมาณ) และผูอนุมัติ ไดแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ
หัวหนาสวนราชการ ซึ่งในที่น้ี คือ ผูที่อนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณ และผูที่จะใชประโยชนจากผล
การศึกษาไปสูการตัดสินใจพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการ 

2.  หนวยงานเจาของโครงการ ไดแก องคกรในกํากับ สวนราชการ /หนวยงาน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซึ่งในที่น้ี คือ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ .) องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) กํานัน ผูใหญบาน วัด โรงเรียน เปนตน 

3.  ผูวิเคราะห /พิจารณาโครงการ ไดแก หนวยงานเจาของพื้นที่ หนวยงานอนุมัติ /อนุญาต สํานัก

งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ซึ่งในที่น้ี คือ หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน อุตสาหกรรมจังหวัด 

เกษตรจังหวัด การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาสวนภูมิภาค สถานีตํารวจ และโรงพยาบาล เปนตน 

4.  ผูตรวจ ไดแก ประชาชนและชุมชน NGO’s นักวิชาการ ผูตรวจการแผนดิน สํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน ศาลปกครอง กรรมาธิการของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสื่อมวลชน เปนตน 

5. ผูดําเนินโครงการ ไดแก สวนราชการ /หนวยงาน ผูรับจาง /ผูรับเหมา บริษัทที่ปรึกษา /

สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนและชุมชน ซึ่งในที่น้ี คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน  

6. ผูไดรับผลกระทบ ไดแก ผูไดรับประโยชนจากโครงการ และผูเสียประโยชนจากโครงการ  ซึ่งใน

ที่น้ี คือ บริษัทที่ขอสํารวจและพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

7. ผูใชผลิตผลโครงการ ไดแก กลุมเปาหมาย  ซึ่งในที่น้ี คือ เกษตรกร บริษัทผลิตปุย และ

อุตสาหกรรมตอเน่ืองจากแรโปแตช เปนตน 

สําหรับกระบวนการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  โดย

ดําเนินกระบวนการมีสวนรวมผานการประชุมกลุมยอยและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ และความตองการของผูที่เกี่ยวของทั้งจากผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เปาหมายแองโคราช คือ

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา สวนแองสกลนคร คือ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร  
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4.7  จัดทําแผนงานการศึกษาและแผนงานการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  
 เพื่อทําใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ทันตามกําหนดเวลา คณะผูวิจัยจึงได
จัดทําแผนงานการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช และแผนงาน
การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ดังน้ี 
 1.  แผนงานการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 รายละเอียดแผนการศึกษาฯ อยูในบทที่ 1 ขอ 1.8 
 
 2.  แผนงานการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 

คร้ังท่ี หัวขอเร่ือง แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1 การลงสํารวจพื้นที่เบื้องตน พฤศจิกายน 2554 21-25 พ.ย. 2554 

2 
รับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดขอบเขต
การศึกษาและแผนการศึกษา 

มกราคม 2555 30-2 ก.พ. 2555 

3 
รับฟงความคิดเห็นเพื่อพิจารณาและพิจารณา
ขอมูลที่ศึกษา (ตัวช้ีวัด) และการเพิ่มเติมขอมูล 

กุมภาพันธ 2555 30-2 ก.พ. 2555 

4 
จัดทํา Focus Group ประเมินแบบสอบถาม
และระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เมษายน 2555 20 เม.ย. 2555 

5 
รับฟงความคิดเห็นเพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  (นําเสนอ
ทางเลือกและมาตรการปองกันไวลวงหนา) 

มิถุนายน 2555 5-8 มิ.ย. 2555 

 จากแผนการดําเนินงาน ผลปรากฏวาคณะผูวิจัยสามารถดําเนินการไดเปนไปตามแผน  และสามารถ
ดําเนินงานไดเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจะอยูใน
รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 2 ถึง บทที่ 14  
  

4.8 ประชุมปรึกษาหารือผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขขอบเขต 
และแผนการศึกษา (public scoping) 

 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นผูที่มีสวนไดสวนเสียเพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขขอบเขตและ
แผนการศึกษาไดดําเนินการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งผลปรากฏวาสวนใหญ
ผูที่มีสวนไดสวนเสียเห็นชอบตามที่คณะผูวิจัยเสนอ และใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช้ีวัดของแตละมิติ  ซึ่ง
คณะผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมและหาขอมูลเพิ่มเติมตามขอคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
รายละเอียดจะปรากฏอยูในรายงานฉบับสมบูรณน้ี 
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บทท่ี 5 
การทบทวนนโยบายและขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม  

 
5.1 การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรที่เช่ือมโยงกับการพัฒนา 
     การวางนโยบายและยุทธศาสตรของภาครัฐตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย นับวาเปนสิ่งที่
จําเปนและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงดาน
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ทั้งน้ี การวางนโยบายและยุทธศาสตรนอกจากจะตองคํานึงถึงการพัฒนาโดยรวม การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ก็เปนสิ่งที่สําคัญที่ชุมชนจะไดมีสวนรวมและเขาถึงความตองการของชุมชนอยางแทจริง ในสวน
การศึกษาน้ี จะนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายและยุทธศาสตรของภาครัฐที่เช่ือมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบไปดวย แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบโลจิสติกส แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่เหมืองโปแตช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
5.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ประเทศไทยกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) มีพระบรม             
ราชโองการโปรดเกลาฯ  ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)         
ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ไดจัดทําข้ึนในชวงเวลา ที่ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม  เศรษฐกิจ  และ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมา ในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8-10 สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุก
ระดับ ต้ังแตระดับปจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวย
ใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในระยะแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญา
นําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง  เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม  เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน  ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ครั้งน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ทั้งในระดับชุมชน  ระดับภาค  และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ  อยาง
กวางขวางและตอเน่ือง  เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งรวมจัดทํา
รายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค  เปนธรรม  
และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู  พรอมทั้งเรงสราง
ภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึน  เพื่อเตรียมความพรอมคน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร  และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนธรรม  รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิด
สรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ขณะเดียวกัน  ยังจําเปนตองบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่
ภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ย่ังยืนของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ให
ความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ 
อยางบูรณาการ และเปนองครวม และยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 ดังน้ี  

“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยู
ในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักด์ิศรี” 

• วิสัยทัศน ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา ( 2555-2559 ) 
 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 

• ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี 6 ประการ คือ 
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม 
3. ยุทธศาสตรความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 
6. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

• พันธกิจ 
1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครอง

ทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม  มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเสมอภาค  ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม  เรียนรูตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง  สามารถ
ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู  ความคิดสรางสรรค  
และภูมิปญญา  สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสรางการผลิตและการ
บริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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• วัตถุประสงค 
1. เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวม  ทั้งทางกาย  ใจ สติปญญา  อารมณคุณธรรม   

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  คุณภาพ  และย่ังยืน  มีความเช่ือมโยงกับ

เครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา  นวัตกรรม  และความคิดสรางสรรคใน
ภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนตํ่า 

4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 

• เปาหมายหลัก 
1. ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน  ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง  

สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง  และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไมตากวา  5.0 
คะแนน 

2. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง  มีสุขภาวะดีข้ึน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสถาบันทาง
สังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 

3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ  3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ใหมีไมตํ่ากวา รอยละ 40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน  เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 

• ตัวชี้วัด 
1. ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข  สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มีรายได

สูงสุดรอยละ  10.0 กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ  10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน  
สัดสวนแรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม  และดัชนีภาพลักษณการ
คอรรัปช่ัน 

2. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  สัดสวน
ประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  จํานวนบุคลากรดานการ
วิจัยและพัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว 

3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟอ  ผลิตภาพการผลิตรวม  อันดับ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

4. คุณภาพนํ้าและอากาศ  รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ  และสัดสวนการปลอยกาซ
เรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศตอหัว 
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• ยุทธศาสตรการพัฒนา 
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข  เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ

ย่ังยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากย่ิงข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง
ควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ  มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม  รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู  และความคิด
สรางสรรบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ย่ังยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ  
1.1 การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสราง  

ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 
1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน  เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก  

และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
1.3 การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี 
1.4 การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ

สังคม  และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส  มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
2.1 การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม 
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
2.3 การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม 
2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
2.5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม 

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน 
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
3.3 การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต 
3.4 การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
3.5 การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
3.6 การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ง

ภาคเกษตร 
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน 
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4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน 
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม 
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
5.1 การพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน

อนุภาคตางๆ  
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 
5.3 การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.4 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค  

เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก 
5.5 การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแตระดับ

ชุมชนทองถ่ิน 
5.6 การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต  ปองกันภัยจา กการ

กอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย 
5.7 การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือ
กับองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร 

5.8 การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว 
5.9 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเปน

ฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
5.10 การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแตระดับ

ชุมชนทองถ่ิน 
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.2 การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปน

เศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน 
6.4 การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ 
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ  

โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ 
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5.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 
แผนพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2555-2574) 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาภาคอุตสาหกรรมของไทยไดพัฒนามาอยางตอเน่ือง นับแตเริ่มมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ที่ใหความสําคัญกับการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา
เรื่อยมา จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ที่เริ่มใหความสําคัญกับแนวทางการสงเสริมการผลิต
เพื่อสงออก ตอมาระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) มูลคาที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมสัดสวนสูง
อยางตอเน่ือง จนถึงปจจุบันที่สัดสวนภาคอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 40 ของ GDP ของประเทศ 

แมวานโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมจะไดรับการพัฒนามาเปนลําดับ แตความสามารถในการแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรมของไทยอันเน่ืองมาจากความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ไมวาจะเปนเรื่องของแรงงานหรือ
วัตถุดิบที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติเริ่มลดลงอยางตอเน่ือง  ประกอบกับการมุงเนนการสงเสริมการผลิตเพื่อ
การสงออกในอดีตเพื่อเรงรัด การสรางรายไดใหประเทศสงผลใหเศรษฐกิจไทยเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกอยาง  
ไมอาจหลีกเลี่ยงไดและทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทยยอมไดรับผลกระทบและ  
เช่ือมโยงสูภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมเปนลําดับ 
 
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอภาคอุตสาหกรรม 
ปจจัยภายนอกหรือบริบทโลกที่สงผลตอภาคอุตสาหกรรม ประกอบดวย 

1.  การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community : AEC) ที่มีประชากร
รวมกันกวา 500 ลานคน และหากรวม ASEAN +3 (ประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) จะมีประชากรถึง 2,000 
ลานคน จึงหมายถึงตลาดขนาดใหญที่เปนที่หมายปองของผูผลิตทั่วโลก 

2.  การเปลี่ยนแปลงในกลุมประเทศที่มีศักยภาพสูง ไดแก ประเทศบราซิล รัสเซีย  อินเดีย และจีน 
หรือที่เรียกวา BRIC จะเปนโอกาสในการขยายตลาดรวมทั้งการจับคูทางธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคากลุมใหมๆ   

3.  กฎระเบียบ ความปลอดภัยและมาตรฐาน  ซึ่งนํามาใชเปนเครื่องมือในการกีดกันทางการคา
ระหวางประเทศ การนําเขาสินคาที่ดอยคุณภาพ ซึ่งกฎระเบียบเหลาน้ีมีการปรับปรุงและยกระดับควบคูไปกับ
มาตรฐานสินคา  ตลอดจนการบังคับใช กฎระเบียบตางๆ เพื่อปกปองสิ่งแวดลอมและชุมชน  ที่จะสงผลตอ
ความสามารถในการแขงขันที่ผูผลิตตองใหความสําคัญและดําเนินการอยางเรงดวน 

4.  การกาวกระโดดทางเทคโนโลยี  ซึ่งเช่ือมโยงสูการเกิดนวัตกรรมใหมๆ ที่มีผลตอคุณสมบัติ  
คุณภาพ และตนทุนสินคา โดยภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัวและกาวตามใหทัน 

5.  ภาวะโลกรอนและภัยพิบัติธรรมชาติ ไมวาจะเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  
(Climate Change) ที่สงผลตอภาคเกษตรและความตองการพืชพลังงาน  รวมทั้งประชากรโลกที่มีจํานวน
เพิ่มข้ึน สงผลใหสินคาเกษตรมีราคาและมูลคาสูงข้ึน 

บริบทและปจจัยภายในที่สงผลตอภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือจากบริบทภายนอกที่มีผลกระทบตอ
ภาคอุตสาหกรรมของไทยแลว ยังมีบริบทและปจจัยภายในที่สงผลตอภาคอุตสาหกรรม ไดแก 
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1. นโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ปจจุบันไดใหความสําคัญ
เรื่องเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการพัฒนาที่สมดุลย่ังยืน เปนตน 

2. คุณภาพมาตรฐาน ที่ทุกภาคสวนไดใหความสนใจและเขมงวดมากข้ึน เพื่อเปนการดูแลและ
คุมครองผูบริโภค 

3. กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ อาทิ รัฐธรรมนูญป 50 ในมาตรา 57 และ 67 วาดวย
สิทธิในการรับรูขอมูลและมีสวนในการแสดงความคิดเห็นกอนการดําเนินโครงการของภาครัฐ 
และสิทธิในการมีสวนรวม บํารุงรักษาและไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการดําเนิน
โครงการที่มีผลกระทบตองไดรับการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกอน  หรือ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4. ความปลอดภัยและดานสิ่งแวดลอมที่เช่ือมโยงกับการใชทรัพยากรอยางคุมคา  ตลอดจนการ
ดูแลและการบริหารจัดการกากของเสียที่เกิดจากภาคการผลิต  เพื่อมิใหการดําเนินการใด ๆ 
ของภาคการผลิตสรางความเดือดรอนใหกับภาคสวนอื่นๆ  

5. เศรษฐกิจชุมชน ที่เปนเศรษฐกิจฐานรากที่ตองเสริมใหมีความแข็งแกรงและเช่ือมโยงกับภาค
การผลิต ในลักษณะตนนํ้า คือ ภาคเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน  กลางนํ้า คือ ภาคการผลิต 
และปลายนํ้า คือ การบริการและการคา เปนตน 

6. โลจิสติกส  ในสวนน้ีมีผลตอตนทุนการผลิตและความสามารถในการแขงขันของภาค  
อุตสาหกรรม  ไทย หากภาคอุตสาหกรรมของไทยใหความสนใจในการปรับปรุง  บริหาร
จัดการโลจิสติกสทั้งภายในและภายนอกใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนกวาเดิม  ก็นาจะเปนปจจัย
สนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมกาวไดไกลย่ิงข้ึน 

ปจจัยดังกลาวขางตน  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญทั้งตอโลกและตอภาคอุตสาหกรรม  
กลาวคือในระดับโลกกอใหเกิดการเช่ือมโยงของตลาด (Global Market) เกิดความรวมมือในลักษณะเครือขาย 
(Global Collaboration) การใชมาตรฐานเดียวกัน ( Global Standard) การรับความเสี่ยงรวมกัน ( Global 
Risk) และการบริหารจัดการสภาพแวดลอมอันเน่ืองมาจากสภาวะโลกรอน ( Global Warming) สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรมแลว ปจจัยตางๆ ขางตน สงผลใหเกิดการเช่ือมโยงในลักษณะเครือขายที่เนนความสามารถ
เฉพาะดานเพื่อ  ใหสอดรับกับการผลิตรูปแบบใหม การใชเทคโนโลยี ภูมิปญญา  และความโดดเดนทาง
วัฒนธรรมในการสรางมูลคาใหกับสินคาการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการยึดหลักความรับผิดชอบ
ตอสังคม เปนตน 
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แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ป (พ.ศ. 2555-2574) 
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยขางตน สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะองคกรช้ีนําการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไดกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2555-2574) โดย
กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 20 ป ไวดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1.2.1 แผนผังการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 20 ป 
 
วิสัยทัศนของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย คือ  
“มุงสูอุตสาหกรรมสรางสรรคท่ีสมดุลและยั่งยืน” 

 
โดยมีการกําหนดเปาหมายเปน 3 ระยะ ในชวงเวลา 20 ป ดังน้ี 
1. เปาหมายในระยะท่ี 1 (1-5 ป)  

เปนการสรางความพรอมใหกับประเทศไทยในการกาวไปสูการเปนผูผลิตในระดับภูมิภาค เตรียมความ
พรอมสู  AEC (ASEAN Economic Community) โดยเริ่มจากการสรางความพรอมโดยการปรับ  แกไข
กฎระเบียบ  ปญหาคอขวดเพื่ออํานวยความสะดวก  และลดอุปสรรคที่มีพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ  
(แรงงาน วัตถุดิบ  ดึงดูดเทคโนโลยีใหม  มาตรฐาน  วิจัยและพัฒนา  จัดเขตพื้นที่  พัฒนาและจัดเขตพื้นที่ศูนย
ทดสอบ ฯลฯ) พัฒนาคลัสเตอรและการเขาไปสูการเปนผูผลิตในภูมิภาคจากการสราง ASEAN Supply Chain 
และพัฒนาการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  5-9 

2. เปาหมายระยะท่ี 2 (5-10 ป ) 
เปนชวงเวลาของการมุงเนนการพัฒนาตอจากการพัฒนาฐานความรูเพื่อนํามาตอยอดในการพัฒนา

ภาคการผลิตและสินคา เนนการผลิตสินคาที่ตองใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรับบทบาทประเทศไทยให
เปนตัวกลางในการบริหารจัดการระบบหวงโซการผลิตในภูมิภาคใหเปนที่ยอมรับในอาเซียนและภูมิภาค  โดย
การพัฒนาเปนศูนยกลางการคา และบริหารจัดการการผลิตและจัดการเครือขายในภูมิภาคยกระดับการผลิต
วัตถุดิบ เพื่อสรางใหเกิดมูลคาเพิ่มพรอมไปถึงการสรางนวัตกรรมทรัพยสินทางปญญา  และภาพลักษณตรา
สินคาไทยใหเปนที่ยอมรับในอาเซียน/ภูมิภาค 
 
3. เปาหมายในระยะท่ี 3 (10-20 ป)  

เปนการสรางภาพลักษณของประเทศไทยในดานตราสินคาไทยที่กาวไกลในตลาดโลก  เปนผูบริหาร
จัดการตราสินคาที่มีเครือขายการผลิตจากในภูมิภาคที่เปนที่ยอมรับในตลาดโลกและอุตสาหกรรมไทยเปนที่
ยอมรับ โดยมีความสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และทรัพยากรมนุษย 

รายละเอียดของการปรับเปลี่ยนเปาหมายสําหรับการวางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสูมิติใหม จะมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาใหมีความสอดคลองกับเปาหมายหลัก 3 ระยะ 
ดังน้ี 

1.  ในระยะที่ 1 เนนการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมไทยเขาเปนสวนหน่ึงของฐานการผลิตและบริการใน
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Supply Chain) โดยที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรมที่สําคัญในการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง  และเปนฐานการผลิตที่สําคัญของโลก  (Global Production Hub) ซึ่งกลุม
ผูประกอบการโดยเฉพาะในระดับ  SMEs มีการยกระดับมาตรฐานการผลิต  และสรางความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานเพื่อสรางจุดแข็งในการผลิต โดยมีการรวมกลุมความรวมมือกันเปนคลัสเตอร ซึ่งมีการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบรวมไปถึงมีหนวยงานหลัก ซึ่งนําโดยภาคเอกชนที่เขามาบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพในแตละ
อุตสาหกรรมอยางบูรณาการและเปนเอกภาพ นอกจากน้ียังมีความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งดานการ
ผลิตบุคลากรอยางเพียงพอรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได  มีกฎระเบียบที่สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไดอยางย่ังยืน  รวมถึงการมีโครงสรางสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมไดอยางตอเน่ืองอาทิเชน ศูนยการทดสอบมาตรฐานสินคา เปนตน 

2.  ในระยะที่  2 จากเปาหมายการพัฒนาและสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและ
จัดการเครือขายการผลิตและบริการในกลุมอาเซียน  ซึ่งเปนการยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทยจาก
ระยะแรกในชวง  5 ป จะมีการพัฒนาตอยอดโดยเนนการเปนฐานการผลิตและบริการในระดับภูมิภาค  
(Regional Supply Chain) ซึ่งมีตราสินคาที่มีเครือขายการจัดการกระจายสินคาในภูมิภาคอยางทั่วถึง  ทั้งน้ี 
ผูประกอบการขนาดกลางของไทยจะมีการเช่ือมโยงการผลิตรวมกับบริษัทขนาดใหญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตของประเทศใหมากข้ึนและกลุมผูประกอบการในระดับ SMEs จะมีการวิจัยและพัฒนาโดยสรางทรัพยสิน
ทางปญญาและนวัตกรรมที่มีการพัฒนาตอยอดในประเทศ  โดยมีการสรางฐานการวิจัยและพัฒนาสินคาใน
อาเซียน  ซึ่งมีการสรางและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑหลักของประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับของสากล  
นอกจากน้ียังมีการพัฒนาพื้นที่สําหรับภาคอุตสาหกรรม  (Industrial zone) โดยเฉพาะเพื่อใหเปนพื้นที่การ
ผลิตที่มีการควบคุมการรักษาสภาพแวดลอมไดอยางทั่วถึงและเขมงวด 
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3.  ในระยะที่ 3 เปนการพัฒนาไปสูการเปนผูบริหารจัดการตราสินคา  โดยมีการสรางเครือขายการ
ผลิตและบริการรวมกับภูมิภาคตางๆ ของโลก ซึ่งจะสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการของประเทศไทย  ใหเริ่ม
กาวสูการเปนบริษัทช้ันนําในโลก ผานการสรางตราสินคาของไทยใหเปนที่รูจักและมีเครือขายการจัดจําหนาย
สินคากระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคเพื่อกระจายไปสูประเทศตางๆ ทั่วโลก ทั้งน้ีจะมีการพัฒนาเปนแหลงการคาการ
ลงทุนในดานการผลิตและบริการซึ่งเปนที่ยอมรับในภูมิภาค  มีผูประกอบการจากประเทศตางๆ เขามาใช
บริการเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในดานบริการ  ซึ่งประเทศไทยจะมีการสงออกดานการบริการรวมไปถึง
แรงงานในระดับมันสมองไปสูประเทศตางๆ ในภูมิภาคทั่วโลก 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

1. ยกระดับคลัสเตอรอุตสาหกรรมและขยายเครือขายการผลิตสูตางประเทศ  
โดยแนวทางในภาพรวม มุงเนนการยกระดับและขยายเครือขายการผลิต  การบริการและ

การตลาดโดยใชศักยภาพของประเทศ เพื่อสรางโอกาสในตลาดโลก และสรางความรวมมือระหวางประเทศโดย
อาศัยศักยภาพของแตละประเทศในการรวมสรางผลิตภัณฑและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยระยะ 1-5 ป เนนแนวทางความรวมมือในกลุม ASEAN และการสนับสนุนการลงทุนจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงในอุตสาหกรรมที่จําเปนตองพึ่งพานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาในผลิตภัณฑ  

สวนระยะ 5-10 ป เนนการสานตอเครือขายการผลิตและเพิ่มบทบาทจากการเปนเครือขายการ
ผลิตไป  สูการบริหารจัดการเครือขายใน ASEAN รวมทั้งพัฒนาชองทางการตลาดในสินคา  Brand ไทยใน
ภูมิภาค ASEAN  

ในระยะยาว 10-20 ป ใหความสําคัญกับแนวทางการขยายฐานการผลิตไปสูประเทศที่มีศักยภาพ
ในดานแรงงานและวัตถุดิบ เพื่อยกระดับเครือขายควบคูไปกับการขยายฐานการตลาด 

 
2. ยกระดับศักยภาพของผูประกอบการใหเกิดความเขมแข็งละยั่งยืน  

โดยแนวทางในภาพรวมมุงเนนการยกระดับศักยภาพของผูประกอบการใหเกิดความเขมแข็งและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดโลกที่ตองการสินคาคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมในแตละกลุมเปาหมาย  
ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากผูประกอบการต้ังแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า  และการใชประโยชนจากองค
ความรูที่มาจากการวิจัยและพัฒนา   

ทั้งน้ี ในระยะ 1-5 ป เนนการเตรียมความพรอมในการกาวสูการแขงขันระดับโลก ไมวาจะเปนใน
ดานกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานสากลและไมกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาคลัสเตอรใหมๆ ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน สวนระยะ 5-10 ป มุงพัฒนาตอยอดสรางสรรคสินคา
และการสรางมูลคาใหสูงข้ึน   การขยายความรวมมือกับบริษัทใน ASEAN  เพื่อเปนฐานใหผูประกอบการ      
รายยอยได พัฒนาและยกระดับไปสูบริษัทช้ันนํา สําหรับระยะยาว 10-20 ป มุงยกระดับความสามารถในการ
ผลิตที่เช่ือมโยงมาจากการวิจัยและพัฒนาและการสรางตราสินคาเปนที่นิยมเพื่อเปนสวนหน่ึงของฐานการผลิต
ของโลก 

3. ยกระดับโครงสรางสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยางบูรณาการ  
โดยในภาพรวมมุงเนนการยกระดับโครงสรางและปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งใน

ดานกฎระเบียบการลงทุน สิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการเงินและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและยกระดับ
การผลิตใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ทั้งระบบ   
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โดยในระยะ 1-5 ป มุงเนนการปรับปรุงกฏระเบียบสนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนใหกับ
ผูประกอบการที่มีศักยภาพและการใหมีหนวยงานในการสื่อขอมูล ความรูและประสานความเขาใจระหวางภาค
การผลิตและภาคสังคม  

สวนในระยะ 5-10 ป เปนการพัฒนาและสรางการยอมรับศูนยวิจัยและพัฒนาสินคาไทยใน
ภูมิภาคเพื่อนํา ไปสูบทบาทการสรางมาตรฐานสินคา และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

สําหรับระยะยาว 10-20 ป เนนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมกันทั้งเครือขาย  โดยเฉพาะ
เครือขายในภูมิภาคที่จะนําไปสูการบริหารจัดการเครือขายเพื่อให เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเวทีโลก 

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวม  จะมีแนวคิดการพัฒนาในปจจัยตางๆ เพื่อ
สรางความพรอมของผูประกอบการในการแขงขันภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต  โดยมี
รายละเอียดแนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยภายใตยุทธศาสตรหลัก ไดแก 
 

ตารางที่ 5.1.2.1 รายละเอียดแนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยภายใตยุทธศาสตรหลัก 
ยุทธศาสตรหลัก แนวทางกลยุทธ 

1. การยกระดับคลัสเตอร
อุตสาหกรรมและขยายเครือขาย
การผลิตสูตางประเทศ 
(Internationalized Industrial 
structure and clusters to 
capture global opportunities) 
 

1. สรางความเขมแข็งคลัสเตอร (Strengthen Cluster) 

• สนับสนุนในการจัดต้ังกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมเกิดใหม 

• สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยอาศัย
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานของสมาชิกกลุมคลัสเตอร 

• สรางความเขมแข็งของการบริหารงานภายในกลุมคลัสเตอร 
โดยควรมีการจัดต้ังหลายๆ กลุมแยกตามความเช่ียวชาญเฉพาะ 

• สนับสนุนใหเกิดการลงทุนจากบริษัทตางชาติที่หลากหลาย 
กลุมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน 

2. ยกระดับคลัสเตอร (Upgrade Cluster) 

• ลดอุปสรรคกีดขวางทางการคา 

• พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหาร 

• สนับสนุนการศึกษาอบรมและการฝกฝนบุคลากร 

• สนับสนุนและใหความชวยเหลือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. สรางความย่ังยืนคลัสเตอร (Sustainable Cluster) 

• สรางภาพลักษณที่ดีของกลุมคลัสเตอรไทย 

• สรางพันธมิตรดานการถายโอนความรู 
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ยุทธศาสตรหลัก แนวทางกลยุทธ 
2. การยกระดับศักยภาพ

ผูประกอบการใหเกิดความเขมแข็ง
และย่ังยืน (Upgrade and create 
sustainable entrepreneur) 

1. เพิ่มจํานวนผูประกอบการ SME (Build SME) 

• ดึงดูดใหประชาชนใหความสนใจในการพัฒนาไปสูการเปน
ผูประกอบการไทยในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

2. สรางความเขมแข็งของผูประกอบการ SME (Strengthen SME) 

• พัฒนาใหพึงพาตนเองได 
3. ยกระดับศักยภาพผูประกอบการ (Upgrade Entrepreneur) 

• พัฒนาผูประกอบการไทยเพื่อมุงสูการคาตลาดตางประเทศ 
4. สรางความย่ังยืนผูประกอบการไทย (Sustain Entrepreneur) 

• เตรียมความพรอมของผูประกอบการเขาสูการคาเสรีในระดับ
สากล 

• สนับสนุนใหผูประกอบการขยายตลาดใหมอยางตอเน่ือง 

• สรางโอกาสจากความรวมมือในระดับอาเซียน 
5. เตรียมความพรอมสูการเปดเสร ี(Undertaking Progressive 

Liberalization 

• สรางกลไกเพื่อปองกันตลาดภายในประเทศจากผลกระทบ
ตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

6. สรางโอกาสในการขยายตลาดใหมๆ (Access to Global Market 
Opportunities) 

• สรางโอกาสในการหาชองทางที่จะเขาถึงตลาดใหมๆ โดยเฉพาะ
ในตลาดประเทศเกิดใหม 

7. สรางโอกาสจากความรวมมือ (Access to Global Network 
Collaboration)  

• เนนใหความสําคัญในการยกระดับความรวมมือจากการกลุม
ประชาคมอาเซียนโดยมุงเนนการประสานประโยชนรวมกันเปน
สําคัญ 

3. การยกระดับโครงสรางสนับสนุน
อุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมอยางบูรณาการ
(Enhance competitive 
industry platform) 

1. การบังคับใชมาตรฐานการผลิตในดานตางๆ (Safety and 
Standards) 

• มุงเนนการสรางการรับรูของตลาดตางประเทศถึงศักยภาพและ
ความนาเช่ือถือของสินคาที่ผลิตจากประเทศไทย 

• พัฒนาการสงออกในรูปวัตถุดิบไปสูการสงออกในรูปของสินคา
สําเร็จรูป (Finished goods) ที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

2. สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน (Access to Capital) 

• มุงเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนของกลุม
ผูประกอบการ สําหรับสนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรม 
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ยุทธศาสตรหลัก แนวทางกลยุทธ 
3. ยกระดับศักยภาพบุคลากร (Industry Specific Training 

Development Program) 

• หนวยงานภาครัฐตองสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรวมกับภาคการศึกษา ในการ
พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะฝมือในการทํางานที่สามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล ซึ่งมีปจจัยในการพัฒนาที่แตกตางกันไปในแต
ละอุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดการเรียนรูควบคูไปกับการ
ทํางานจริงในสถานประกอบการ  

• สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่ตรงกับความตองการสําหรับ
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง  

4. พัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Training) 

• รวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และสถาน
ประกอบการภาคเอกชน สรางความเช่ือมโยงความตองการดาน
ทักษะฝมือแรงงานเฉพาะดานของสถานประกอบการเขากับ
หลักสูตรอาชีวศึกษา 

5. พัฒนากฎระเบียบและขอบังคับที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(Relaxing constraints) 

• ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงกฎระเบียบในการปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชน 

6. สงเสริมนวัตกรรม และปกปองทรัพยสินทางปญญา (Innovation 
and IP) 

• สนับสนุนเงินทุนสําหรับการวิจัยและพัฒนาตอยอดสินคาซึ่งเปน
ที่ตองการของตลาดและสามารถผลิตไดจริงในเชิงอุตสาหกรรม 

• พัฒนากลไกการบริหารและปกปองทรัพยสินทางปญญาที่มี
ประสิทธิภาพโดยใหสิทธ์ิของผลงานกับนักวิจัยเพื่อกระตุนให
นักวิจัยพัฒนาผลงานไดอยางตอเน่ืองในระยะยาว 

7. สงเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ 
(Industrail Administration) 

• การกระจายอํานาจจากสวนกลางใหมีหนวยงานหรือองคกรที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมในพื้นที ่

• บริหารความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมและสังคม รวมไปถึง
การจัดสรรทรัพยากร (ที่ดิน นํ้า ไฟฟา วัตถุดิบ ฯลฯ) ที่รองรับ
การพัฒนาและขยายตัวของอุตสาหกรรม 

• ใหชุมชน และประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อ
มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชน 

  และสอดคลองกับความตองการของประชาชน  
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5.1.3   การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
ประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส ต้ังแตป 2546 ที่ไดมีการพัฒนา โลจิสติกส 

ใหเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลชุดประชาธิปตย (นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ , ธันวาคม  2551) 
ไดมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ กรอ. ใหมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาโลจิสติกส โดยไดมอบหมายให สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  (สศช .) ยกรางเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่ง
นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการแตงต้ัง “คณะกรรมการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ” หรือ“กบส.” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  และได
มอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกส
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) และใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบมาจนถึงปจจุบัน 
 จากการที่ประเทศไทยไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
พศ.2555–2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) ก็ไดปรับปรุงแกไขแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศ พ.ศ. 2550-2554) เพื่อใหมีทิศทาง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 โดยในปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ  
 
16แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) 

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในภาคการผลิต (Business Logistics Improvement)  
หนวยงานรับผิดชอบ คือ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตร 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงและโลจิสติกส (Transport and Logistics Network 
Optimization) หนวยงานรับผิดชอบ คือ กระทรวงคมนาคม 

3. การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส (Logistics Service Internationalization)  
หนวยงานรับผิดชอบ คือ กระทรวงพาณิชย 

4. การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกการคา (Trade Facilitation Enhancement)  
หนวยงานรับผิดชอบ คือ กระทรวงการคลัง 

5. การพัฒนาขอมูลและกําลังคนดานโลจิสติกส (Capacity Building)  
หนวยงานรับผิดชอบ คือ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ที่ผานมาภาครัฐและภาคเอกชนไดผลักดันนโยบายพัฒนาโลจิสติกสเปนไปอยางตอเน่ือง  กอรปทั้ง

รัฐบาลประชาธิปตยไดผลักดันใหออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี “วาดวยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนสงสินคาและบริการของประเทศ พ.ศ. 2552” ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  22 พฤษภาคม  พ.ศ. 
2552 โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของ กบส. และองคคณะโดยให สศช.  ทําหนาที่สํานักงานเลขานุการ 
นอกจากน้ี รัฐบาลประชาธิปตย ไดกําหนดเปาหมายที่สําคัญของการพัฒนา คือ  การลดตนทุนโลจิสติกสของ
ประเทศใหเหลือรอยละ 16 ภายใน พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกสของรัฐบาลนายก
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ถือวาเปนคณะกรรมการโลจิสติกสแหงชาติชุดที่ 3 ทั้งน้ี ในชวงที่รัฐบาลประชาธิปตยเขามา
บริหาร  ประเทศไทยมีปญหาการเมืองในประเทศตลอดมา  ทําใหการพัฒนาโลจิสติกสไมตอเน่ือง ผลก็คือ 
ตนทุนโลจิสติกสของไทยในป  2551 อยูที่รอยละ 18.6 ของ GDP เมื่อเทียบกับป 2544 ที่รอยละ 19.6 ของ 
GDP คือลดเพียงรอยละ 1.0 เทาน้ัน ทําใหจะตองมีการศึกษาวาในชวงเวลา 8 ป ไทยไดใชงบประมาณอัน
มหาศาลในการพัฒนาโลจิสติกส แตผลลัพธที่ไดแทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) 
วิสัยทัศน 

มีระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล  (World Class Logistics) เพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลาง
ธุรกิจและการคาของภูมิภาคอินโดจีน  
 

วัตถุประสงคหลัก 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกกิจกรรมทางการคา  ซึ่งจะนําไปสูการลดตนทุน  โลจิ

สติกส (Cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคา (Responsiveness) และเพิ่มความปลอดภัยและความเช่ือถือไดในกระบวนการนําสงสินคา
และบริการ (Reliability and Security) 

2. สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกสและอุตสาหกรรมตอเน่ือง 
 

เปาหมาย 
ลดตนทุนโลจิสติกส/GDP จากประมาณรอยละ 19 ในป 2548 ใหเหลือรอยละ 16 ในป 2554 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Agenda) 
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในภาคการผลิต (Business Logistics Improvement) 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงและโลจิสติกส (Transport and Logistics Network 

Optimization) 
3. การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส(Logistics Service Internationalization) 
4. การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) 
5. การพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Capacity Building) 

 

ตารางที่ 5.1.3.1 รายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ   
โลจิสติกสในภาคการผลิต 
(Business Logistics 
Improvement) 
 

1.1 สงเสริมใหสถานประกอบการทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการมีการประยุกตใชเทคนิคการบริหารจัดการโลจิ
สติกสที่ทันสมัย 

1.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสที่
เช่ือมโยงถึงกันตลอดหวงโซอุปทานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด (Supply Chain Optimization) และสามารถ
ตรวจสอบการเคลื่อนยายของสินคาได 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสง
และโลจิสติกส (Transport and 
Logistics Network 
Optimization) 
 

2.1 พัฒนาเครือขายโลจิสติกสในประเทศใหเช่ือมโยงอยางบูรณา
การ (Logistics Network Integration) ทั้งเครือขายภายใน
และการเช่ือมตอไปสูตางประเทศ 

2.2 สนับสนุนการใชรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนสงเพื่อ
การประหยัดพลังงาน(Transport Management for Energy 
Saving) เพื่อนําไปสูการลดตนทุนการขนสงทั้งในระดับธุรกิจ
และระดับประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 
2.3 พัฒนาเสนทางการคา  (New Trade Lanes) สูตะวันออก

กลาง  แอฟริกา  และยุโรป  ผานทางฝงทะเลอันดามัน  เพื่อ
รองรับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ใหมและการขยายตัวของ
ปริมาณ   การคาระหวางประเทศในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค 

3. การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส
(Logistics Service 
Internationalization) 
 

3.1 สงเสริมใหเกิดการลงทุนในธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสทั้งใน
ลักษณะกลุมหรือเขตอุตสาหกรรมและรายธุรกิจ  รวมทั้ง
สนับสนุนการรวมลงทุนและความรวมมือเชิงพันธมิตร  
(Strategic Alliance) ระหวางผูใหบริการของไทย  และ
ระหวางผูใหบริการของไทยกับผูใหบริการขนาดเล็กหรือขนาด
กลางของตางประเทศ 

3.2 สงเสริมการพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสเฉพาะดานตาม
ความตองการของธุรกิจในประเทศ 

4. การปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการคา (Trade 
Facilitation Enhancement) 
 

4.1 พัฒนาระบบการนํา สงและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารใน
กระบวนการโลจิสติกสใหเปนอิเลคทรอนิกส(e-Logistics) 
และพัฒนาระบบ Single Window Entry เปนศูนยกลางของ
ระบบ สําหรับใหบริการเพื่อการสงออก-นําเขา และโลจิสติกส 

4.2 ปรับปรุงระบบภาษีและพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวกับการขนสง
สินคา สงออก-นําเขา และการขนสงสินคาถายลํา ให
เอื้ออํานวยตอกระบวนการสงออก-นําเขา 

4.3 สนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนยรวบรวมและกระจายสินคา 
(Distribution and Logistics Centers) ตลาดเปาหมายหลัก 

4.4 สงเสริมการทําธุรกิจผานระบบอิเลคทรอนิกส (e-Commerce) 
เพื่อ ลดตนทุนการจัดทําเอกสารและการนําสงขอมูลและมีการ
เช่ือมโยง ขอมูลทั้งระหวางหนวยงานผูใหบริการภาครัฐที่
เกี่ยวของ รัฐ-ธุรกิจ และธุรกิจ-ธุรกิจ (G2G, G2B และ B2B) ใน
รูปแบบอิเลคทรอนิกส 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการดานการ
ตรวจสอบแมลง ศัตรูพืช สารพิษตกคางและสารปนเปอนของ
สินคาเกษตรและ ผลิตภัณฑ ทั้งเพื่อการนําเขาและสงออก 

5. การพัฒนากําลังคนและกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Capacity 
Building) 
 
 
 
 

5.1 เรงรัดขยายการฝกอบรมใหกับบุคลากรทั้งในภาคการผลิตและ
ใน ธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 

5.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตบุคลากร  การวิจัยและพัฒนา  และ
วิชาชีพโลจิสติกส ใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจและ
ไดมาตรฐานสากล  และเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรใหมีระดับ
ทักษะสูงข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 
 
 
 
 
 
 

5.3 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบขอมูลโลจิสติกสสําหรับการ
บริหารจัดการโลจิสติกสทั้งในระดับมหภาคและธุรกิจเพื่อเปน
เครื่องมือใน การการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

5.4 สนับสนุนใหมีการจัดต้ังกลไกการประสานและกํากับนโยบาย
อยางเปนทางการ เพื่อเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 

 
 

 
 

16รูปที่ 5.1.3.1 แผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย 
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16ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกส 
16ธนาคารโลกระบุวาการพัฒนาโลจิสติกสของไทย ยังอยูในระดับท่ีไมกาวหนา 

ดัชนีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสของประเทศไทย ( Logistics Performance Index : 
LPI) ของธนาคารโลกระบุวา ในป 2553 ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 35 ลดลงจากอันดับที่ 31 ในป 2550 โดย
ธนาคารโลกช้ีใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกสของไทยจําเปนจะตองใหความสําคัญตอดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันดานโลจิสติกสของประเทศหรือ “LPI” ดวยการลดตนทุนโลจิสติกสในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาโลจิสติกสของประเทศใน  ชวงป พ.ศ. 2550-2554  มีเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ การลดตนทุน     
โลจิติกส และการสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมใหแกผูประกอบการ สําหรับตนทุนโลจิสติกสที่ดําเนินการถือ
เปนตัวช้ีวัดความกาวหนาของการ ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดังกลาวโดยเฉพาะระดับมหภาค โดยในป 
พ.ศ. 2551 ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยมีมูลคารวมประมาณ 1.7 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 18.6 ของ 
GDP ซึ่งตํ่ากวาปพ.ศ. 2550 ซึ่งคิดเปนรอยละ 18.8 ของ GDP 
 

องคประกอบสําคัญของตนทุนโลจิสติกสของประเทศ ประกอบดวย16  
1. ตนทุนคาขนสงสินคา คิดเปนรอยละ 49 ของตนทุนรวม หรือมูลคา  823,000 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 9.1 ของ GDP มีอัตราการขยายตัว 8.8 ตอป และกวารอยละ 83.76 เปนการขนสงทางถนน  ซึ่งเปน
ประเภทการขนสงที่ตนทุนสูงกวาทางราง 3.5 เทา และสูงกวาการขนสงทางนํ้าประมาณ 7 เทา  

2. ตนทุนสินคาคงคลัง  คิดเปนรอยละ 42 ของตนทุนรวม หรือมูลคา 750,000 ลานบาท คิดเปน  
รอยละ 7.8 ของ GDP โดยมีการขยายตัวรอยละ 1.3 ตอป (Y/Y) การขยายตัวในอัตราที่นอยแสดงใหเห็นวา
ผูประกอบการของไทยเริ่มมีการลดปริมาณสินคาคงคลังใหลดนอยลง อยางไรก็ตาม ป 2550 และป 2551 
ราคานํ้ามันมีการปรับราคาสูงมากที่รอยละ 21.8 และรอยละ 28.2 อาจเปนผลทําใหมีการสตอกสินคาคงคลัง
ใหนอยลง ทั้งน้ีประเทศที่พัฒนาแลวมีสัดสวนตนทุนสินคาคงคลังประมาณรอยละ 30 ของตนทุนรวมโลจิสติกส 

3. การบริหารจัดการโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 9 ของตนทุนรวม หรือมูลคา 153,000 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 1.7 ของ GDP มีอัตราการขยายตัวรอยละ 5.2 (Y/Y) ซึ่งประเทศที่พัฒนาแลวมีสัดสวนตนทุนดาน
การบริหารโลจิสติกสประมาณรอยละ 5 ของตนทุนรวมโลจิสติกส 
 

16เหตุผลสําคัญท่ีทําใหปญหาของการพัฒนาโลจิสติกสของไทยท่ีผานมาไมกาวหนา  
1. 5การขาดการบูรณาการของหนวยงานรัฐและภาคเอกชน การพัฒนาโลจิสติกสของไทย  จาก

การศึกษาพบวา ตนทุนโลจิสติกสของป 2551 อยูที่รอยละ 18.6 ตอ GDP เมื่อเทียบกับ 2550 ลดไปไดเพียง
รอยละ 0.2 เพิ่มมูลคา) 

2. 5ตนทุนโลจิสติกสของไทยอยูในอัตราที่สูงกวาประเทศที่พัฒนามาก  เหตุผลสําคัญเกิดจากภาค
ขนสงที่เปนสัดสวนอยูถึงรอยละ 49 ของตนทุนรวมโลจิสติกส  

3. 5การขนสงของไทยกระจุกอยูที่การขนสงทางถนนถึงรอยละ  83.76และมีการขยายตัวในป 2551 
ถึงรอยละ 8.8 ตอป การขนสงทางถนนทําใหตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยสูง  เพราะมีตนทุนพลังงานสูง
กวาทางราง 3.5 เทา และทางนํ้า 7 เทา ซึ่งในป 2551 สัดสวนการขนสงตอ GDP คิดเปนรอยละ 9.1 คิดเปน
มูลคารวมทั้งสิ้น 823,000 ลานบาท  

4. 5ภาคการขนสงทางถนนการใชนํ้ามันโดยเฉลี่ย 1 ลิตรว่ิงได 2.5 กิโลเมตร ซึ่งเปนขนาดของรถเทรล
เลอรเฉพาะการขนสงระหวางประเทศ ในป 2552 ปริมาณการมีตูคอนเทนเนอร หมุนเวียนอยูในประเทศไทย
ประมาณ 7-8 ลาน TEU ขณะที่การขนสงทางรางมีพิสัยรับขนสงไดเพียงไมเกิน 4.0-4.5 แสนตู คิดเปนเพียง
รอยละ 5.6 ของระบบตูคอนเทนเนอร ซึ่งขนสงอยูในประเทศไทย ขณะที่ทางชายฝง รวมทั้งทางแมนํ้า  ยังขาด
รูปแบบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการที่จะเขามาลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ  
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5. 5ชวงที่ผานมาเกือบ 5 ป (พ.ศ. 2549-2553) ประเทศไทยประสบปญหาการเมืองในประเทศมาโดย
ตลอด มีการวุนวายทางการเมือง , การรัฐประหาร และการจลาจลอยางรุนแรง ทําใหในชวง 4 ป มีการเปลี่ยน
รัฐบาลถึง 5 รัฐบาล สงผลเสียตอความตอเน่ืองและการผลักดัน แผนยุทธศาสตรใหมีความสัมฤทธิผล  

6. 5ขาดหนวยงานหลักที่เปนหนวยงานรับผิดชอบที่จะมารับผิดชอบในการกํากับ-ดูแล  ทั้งน้ี แผน
ยุทธศาสตรโลจิสติกสที่ใชอยูในปจจุบันและที่ผานมาในอดีตขาดหนวยงานหลักในการผลักดันและประเมิน
ยุทธศาสตร ทําใหมีการใชงบประมาณที่ซ้ําซอนและไรทิศทาง ขาดตัวช้ีวัดที่เปนรูปธรรม เปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศกาวหนานอยกวาที่ควรจะเปน เน่ืองจากแตละกระทรวงไมไดมีการบูรณา
การทั้งแผนงานยุทธศาสตรและงบประมาณ 

7. 5การไมเขาใจถึงการพัฒนาโลจิสติกสของภาครัฐ  ซึ่งเนนแตเพียงโครงสรางพื้นฐาน  รวมถึงการที่
ภาคธุรกิจไมสามารถประยุกตใชศาสตรโลจิสติกสไปสูการปฏิบัติที่เปนจริง ทําใหการพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
ไทยอยูในระดับพื้นฐาน  ที่เรียกวา “Transport Base” ซึ่งก็ยังสับสนระหวางการพัฒนาระบบโลจิสติกสกับ
ระบบคมนาคมขนสงวามีความแตกตางกันอยางไร อีกทั้งการพัฒนาโลจิสติกสของไทยที่ผานมาอยูในระดับการ
อบรม สัมมนา วิจัยและดูงาน โดยใชดัชนีช้ีวัดเชิงปริมาณมากกวาที่จะวัดผลเชิงคุณภาพ  ทําใหการพัฒนาโลจิ
สติกสของภาคอุตสาหกรรม (ของคนไทย) พัฒนาไปไดคอนขางชา 

8. 5การพัฒนาการขาดการบูรณาการของเปาหมายแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ  รวมถึงการใช
ทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะประเด็นเปาหมายที่แยกสวนกัน โดยแทบจะไมมีการบูรณาการ  หากการพัฒนายัง
อยูในระดับน้ี ในป  2554 ซึ่งเปนปสิ้นสุดของแผนพัฒนาระยะ 5 ป ตนทุนโลจิสติกสของไทยก็คงอยูไดที่
ประมาณรอยละ 18 หรือประมาณรอยละ 17.8 ของ GDP ซึ่งยังหางไกลจากเปาหมาย 
  
5.1.4   แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร  เปนภาคที่มีพื้นที่กวางมากที่สุด  
ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ราบสูงเกิดจากการยกตัวของแผนดิน  2 ดาน คือ ดาน
ตะวันตกและดานใตของภาค ทําใหมีความลาดเอียงไปทางตะวันออก  มีลักษณะคลายกะทะ แบงเปน 2 เขต
ใหญ ไดแก บริเวณแองที่ราบโคราช เกิดข้ึนบริเวณที่ราบลุมแมนํ้ามูลและชี  ลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนิน
เขา และแองสกลนคร อยูทางตอนเหนือของภาค ต้ังแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนํ้าโขง  มีแมนํ้าสงครามและ
หวยนํ้าก่ําไหลผาน ภูเขาที่แบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร ไดแก ทิวเขาภูพาน ดานตะวันตกของภาค 
มีภูเขาวางตัวแนวเหนือ-ใต ไดแก ภูเขาเพชรบูรณ และภูเขาดงพญาเย็น สวนตอนใตของภาคมีภูเขาสันกําแพง  
และภูเขาพนมดงรัก  

ในดานการปกครองการบริหารราชการสวนภูมิภาค (ป พ.ศ. 2554) ไดแบงการปกครองออกเปนระดับ
จังหวัด 20 จังหวัด ไดแก เลย หนองคาย  นครพนม อุดรธานี หนองบัวลําภู สกลนคร ขอนแกน กาฬสินธุ 
มุกดาหาร ชัยภูมิ มหาสารคาม  รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ  
อุบลราชธานี และบึงกาฬ ระดับอําเภอ 322 อําเภอ ระดับตําบล 2,678 ตําบล ระดับหมูบาน 33,099 หมูบาน 
และมีประชากรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ คือ  มีพื้นที่ประมาณ  1 ใน 3 ของประเทศ  และมี
ประชากรมากเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของประเทศ หรือประมาณ 23 ลานคน  เปนภาคที่มีพื้นที่เกษตรกรรมมาก
ที่สุด คือ ประมาณรอยละ 44 ของประเทศ 

ภาคอีสานมีอาณาเขตติดตอกับประเทศ สปป.ลาวและกัมพูชา  ดังน้ันโครงการพัฒนาพื้นที่ เชน  การ
พัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงตามแนวตะวันออก-ตะวันตก  สายเมาะละแหมง-เมียวดี-แมสอด-พิษณุโลก-
ขอนแกน-กาฬสินธุ-มุกดาหาร-สะหวัน  นะเขต-ดองฮา-เว-ดานัง  ที่เช่ือมตอเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจใน    
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง การกอสรางสะพานขามแมนํ้าโขงแหงใหมที่จังหวัดมุกดาหารและสะพานขามแมนํ้าเหือง
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ที่ทาลี่จังหวัดเลยที่เช่ือมตอกับเมืองแกนทาวแขวงไชยะบุรีและเช่ือมโยงไปยังหลวงพระบาง ทําใหโครงขาย
คมนาคมของภาคสมบูรณมากข้ึน  อันจะทําใหปริมาณการคาการลงทุนระหวางกันในภูมิภาคลุมนํ้าโขงและ
เช่ือมตอ ไปยังประเทศจีนขยายตัวไดมากย่ิงข้ึน และขยายศักยภาพดานการทองเที่ยวดวย 

จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลกและของประเทศมีผลกระทบตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คอนขางมาก ถึงแมจะยังคงมีศักยภาพที่จะเปนเปนฐานการผลิตดานการเกษตร ทั้งขาว ออยโรงงาน  
มันสําปะหลัง ขาวโพด ยางพารา และพืชพลังงานทดแทน แตเริ่มเห็นประเด็นภัยคุกคามและสัญญา ณบงช้ี 
ที่ชัดเจนข้ึนของความไมมั่นคงของภาคเกษตรอันเน่ืองมาจากแบบแผนการผลิตที่มีการพึ่งพิงปจจัยภายนอก
สูงข้ึน รวมทั้งปญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีแนวโนมรุนแรงข้ึน สวนความ   
ทาทายมีประเด็นที่สําคัญ คือ จะสามารถสรางโอกาสจากการมีที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางของกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (GMS) และมีพื้นที่ติดตอเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานอยางกวางขวาง ใหมี
ประสิทธิภาพในเชิงการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการแขงขันไดอยางไร 
รวมทั้งการมีทุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและแข็งแกรง ความเปนแหลงอารยธรรมและแหลงโบราณคดีกอน
ประวัติศาสตรที่ควรรักษาและสงเสริมใหนําไปสูการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ  ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จําเปนตองเนนการสรางโอกาสใหฐานเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็งและขณะเดียวกันจะตองสรางภูมิคุมกันที่
พรอมตอภาวะการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมจากกระแสโลกาภิวัฒนและการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศ ตลอดจนภัยคุกคามจากความแปรปรวนทางภูมิอากาศจากปญหาโลกรอนที่รุนแรงมากข้ึน โดย
กําหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังน้ี 
 
บทบาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จากบริบทการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก 
การประเมินสถานการณ และผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมของภาค สามารถนําไปสูการกําหนดบทบาทของ
พื้นที่ในการพัฒนาดานตางๆ โดย  

1.  มีบทบาทเปนฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ โดยพื้นที่บริเวณ
ตอนกลางและตอนลางของภาคมีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกขาวคุณภาพสูง โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ 
บริเวณทุงกุลารองใหและทุงสัมฤทธ์ิ สวนดานพืชพลังงานทดแทนควรใหความสําคัญกับแหลงผลิตที่อยูใน
บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดตนทุนการขนสง  

2. มีบทบาทเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ จากวัตถุดิบ
หลักที่สามารถผลิตไดในพื้นที่ของภาค  

3. มีบทบาทเปนประตูการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเช่ือมโยงสูอินโดจีน จากความกาวหนาของ
โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS)  และโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
อิรวดี เจาพระยา แมโขง (ACMECS) มีความกาวหนาทุกสาขา โดยเฉพาะการเช่ือมโยงโครงขายคมนาคมและพลังงาน 
และการทํากรอบความตกลงวาดวยการขนสงสินคาขามแดน และขอตกลงดานอื่นๆ และรวมทั้งการเปดเสรีในกรอบ
อาเซียนในอนาคตจะสงผลดีตอการพัฒนาภาค โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพ ไดแก หนองคาย มุกดาหาร นครพนม และ
อุบลราชธานี ที่สามารถยกระดับเปนศูนยกลางดานการคาและการลงทุนของภาค  

4. มีบทบาทเปนแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร ในพื้นที่ขอนแกน กาฬสินธุ 
และอุดรธานี และแหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอมตามเสนทางนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร และ 
ศรีสะเกษ แหลงทองเที่ยววัฒนธรรมประเพณี และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ ในพื้นที่ตอนบนของภาค  
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เปาประสงคของการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมุงเนนสรางศักยภาพของพื้นที่เพื่อสนับสนุนใหประชาชนใน

พื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง สังคมเขมแข็ง เอื้ออาทร เปนธรรมและพึ่งตนเองได 
นําไปสูความอยูดีมีสุขภายใตการพัฒนาที่อยางย่ังยืน โดยมีเปาประสงคที่สําคัญ คือ 

1. ระบบเศรษฐกิจเติบโตอยางสมดุลและย่ังยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในดานเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ ซึ่งเปนฐานการผลิตหลักของภาคใหสูงข้ึน มูลคาการผลิตตลอดหวงโซอุปทานขยายตัวอยางตอเน่ือง 
สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน สรางโอกาสในการอาชีพ และสรางงานและความมั่นคงดานรายไดใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ และลดการเคลื่อนยายแรงงานระหวางภาค  

2. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน ความเหลื่อมล้ําทางสังคมลดลง มีโอกาสการเขาถึงบริการ
ภาครัฐ ไดรับการบริการพื้นฐานทั้งดานการศึกษาและดานสุขภาพ แรงงานมีทักษะ มีความรู และมีสุขอนามัยที่
สูงข้ึน ยกระดับสูแรงงานมีฝมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงข้ึน เขาสูสังคมฐานความรู มีคุณภาพและมีคุณธรรม 
และมีความเปนธรรม สรางความเข็มแข็งของชุมชน ในการดูแลเอื้ออาทรตอคนทุกวัย รักษาฟนฟูวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามและความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรใหเปนภูมิคุมกันของภาค 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟูคืนความสมบูรณของปาไม แหลงนํ้า ดิน อากาศ ทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ปราศจากมลพิษ และมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคา บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดกําหนดกรอบแนวทาง ในการพัฒนา          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) ไว          
4 แนวทาง คือ 

1. เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตใหแข็งแกรง มีความสมดุล และมีความสามารถในการแขงขัน  
2. พัฒนาคนใหมีคุณภาพภายใตแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต  
3. สรางความเปนธรรมในสังคมและความเขมแข็งของชุมชน  
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  5-22 

ตารางที่ 5.1.4.1 ขอมูลโดยสรุปของแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงค แนวทางการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

1. เพิ่มศักยภาพ
ฐานการผลิตให
แข็งแกรง มี
ความสมดุล และ
มีความสามารถ
ในการแขงขัน  

 

สามารถสรางมูลคา
การผลิตใหสูงขึ้นและ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ือง สราง
การจางงานและสราง
รายไดใหกับประชาชน
ในพื้นที่ ลดระดับ
ความแตกตางของ
รายไดและการ
เคล่ือนยายแรงงาน
ระหวางภาค โดยให
ความสําคัญกับการ
พัฒนาหวงโซการผลิต 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ
ดานอาหารและ
พลังงานและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรที่
เก่ียวเน่ือง และการ
สงเสริมการคา การ
ลงทุน และการ
ทองเที่ยวเช่ือมโยงกับ
ภูมิภาค  

1 .เรงตอยอดและใช
ประโยชนจากความตก
ลงตางๆ ในกรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรางความม่ันคง และ

ความสมดุลดานการผลิต
พืชอาหารและพืชพลัง 
งานของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ โดยใช
ประโยชนจากโครงการ
ความรวมมือ อิรวดี-
แมนํ้าโขง-เจาพระยา 
หรือ ACMECs 

1.พัฒนาเมืองและดานชายแดน ใหเปนประตู
การคา การทองเที่ยวเช่ือมโยงกับกลุม
อนุภาคลุมแมนํ้าโขงโดยสนับสนุนการคา
ชายแดนและการทองเที่ยวเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น  

2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับ
สะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 3 ที่จังหวัด
นครพนมใหมีศักยภาพที่เอ้ือตอการบริการ
ดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
เช่ือมโยงกับเพื่อนบาน อาทิ ดานศุลกากร 
คลังสินคา สถานที่จอดรถสินคา  

3. พัฒนาเมืองชายแดนใหเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจสรางสรรคของภูมิภาค เช่ือมโยง
การคา การลงทุน การทองเที่ยวและ
วัฒนธรรม 

4. เสริมสรางศักยภาพในการรับรูและเตรียม
ความพรอมนากรเขาสูประชาคมอาเช่ียน
และการเปดเสรีทางการคาในกรอบความ
รวมมือตางๆ แกภาคีการพัฒนาของภาค
ทั้งในสวนภาคธุรกิจ ชุมชนและทองถิ่น  

5. การจัดระเบียบชองทางนากรขนสงสินคา
ผานแดนใหมีความชัดเจน เชน การรับรอง 
การตรวจสินคาตางๆ (การเปดตู) การ
ตรวจสุขลักษณะ การจัดเก็บคาธรรมเนียม  

6. พัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหจังหวัด
ชายแดน และจังหวัดศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของภาคมีเจาหนาที่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนมีทักษะดาน
ภาษาที่สามารถส่ือสารกับประเทศเพื่อน
บาน รวมทั้งภาษาสากลในหลักภูมิภาค  

7. พัฒนาจังหวัดชายแดน ใหมีองคกรหรือ
หนวยงานดานวิเทศสัมพันธ ที่สามารถทํา
หนาที่ประสานเขื่อมโยงและพัฒนาความ
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
1. ขยายการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพืช

พลังงานไปยังประเทศเพื่อนบานพรอมกับ
สนับสนุนการเกษตรแบบขอตกลง
(contract Farming ) ที่มีการแบงปน
ผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน และเนน
การผลิตที่ยั่งยืน เพื่อปองกันการขยาย
พื้นที่ปลูกพืชพลังงานจากการรุกลํ้าพื้นที่
ปาไม  
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3. เพิ่มศักยภาพการผลิต

ทางการเกษตร ทั้งใน
และนอกเขตชลประทาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สงเสริมการผลิตพืชที่เปนวัตถุดิบในการ
ผลิตพลังงานทดแทน โดยยังคงความ
สมดุลและความม่ันคงของพืชอาหารที่
สามารถตอบสนองความตองการในระบบ
เศรษฐกิจ จากการเรงรัดนโยบายและ
มาตรการกําหนดพื้นที่เพาะปลูกอาหาร
และพลังงานตามศักยภาพของพื้นที่
สงเสริมสนับสนุนใหมีการเผยแพร ความรู
และขอมูลขาวสารในการผลิต การตลาด 
ของพืชอาหาร และพืชพลังงาน เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจแกเกษตรกร 

 

1. พัฒนาการผลิตในพื้นที่ที่อยูนอกเขต  12
ชลประทานเนนการผลิตเพื่อสรางความ
ม่ันคงดานอาหารของเกษตรกรรายยอย 
สนับสนุนการใชพันธุขาวพื้นเมืองที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่  

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใชนํ้าในเขต
ชลประทาน และปรับโครงสรางการผลิต
กระจายการผลิตใหหลากหลายเพื่อเพิ่ม
โอกาสและความเขมขนของการใชแรงงาน 
โดยผลิตพืชและสินคาเกษตรที่มีมูลคาเพิ่ม
สูงสอดคลองกับความตองการของตลาด  

3. สงเสริมการเพาะปลูกที่ใชนํ้านอย เชน 
พืชผักปลอดสารพิษ ไมดอกไมประดับ 
องุน เมล็ดพันธุคุณภาพสูง  

4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหมๆ 
เชน ยางพารา พืชผักสมุนไพร ในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ และเรงพัฒนาพันธุพืชให 
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสงเสริม
อุตสาหกรรมตอเน่ืองใหครบวงจรหวงโซ
การผลิตเพื่อเปนแหลงรายไดใหมของภาค  

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าใหเปนวาระ
แหงชาติวาดวยการจัดการนํ้า รวมทั้งการ
พัฒนาชลประทานระบบทอ เน่ืองจาก
สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพ
ความแหงแลงที่เกิดขึ้นเร็ว  

6. พัฒนาการบริหารจัดการสินคาเกษตร
ตลอดหวงโซอุปทาน รวมทั้งการสราง
ความสัมพันธที่ดีและสรางอํานาจตอรอง
ระหวางเกษตรกรผูผลิตกับโรงงาน  

7. ยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรไปสู
มาตรฐานขั้นสูง โดยเนนการผลิตสินคา
ปลอดภัย โดยใชวิธีการปลูกพืชหมุนเวียน 
การใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี และการ
ปลูกพืชปลอดสาร เปนตน  

8. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน และแกไข
ปญหาดินเค็มใหครอบคลุมพื้นที่ภาค 
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4. เพิ่มความม่ันคงของ
อาชีพเกษตรกร เพื่อ
รักษาภาคการเกษตร
และเกษตรกรรายยอย 
ใหอยูได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตอุตสาหกรรมที่
เช่ือมโยงกับฐานการผลิต
ของทองถิ่น โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
แปรรูปสินคาเกษตรดาน
อาหารและพลังงาน
ทดแทนที่เช่ือมโยงกับ
ฐานวัตถุดิบของภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สงเสริมระบบสหกรณใหเขามามีบทบาท
ในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อแกไข
ปญหาประสิทธิภาพและผลิตภาพแรงงาน
ต่ํา โดยรัฐใหการสนับสนุนแหลงเงินทุน
และเทคโนโลยี 

2. พัฒนากระบวนการแทรกแซงราคาสินคา
เกษตรที่สอดคลองกับกลไกตลาด สราง
หลักประกันใหเกษตรกรอยูไดอยางมี
ศักดิ์ศรีและไมมีหน้ีสิน โดยเนนความ
ตอเน่ืองของโครงการประกันรายได
เกษตรกรที่มุงชวยเกษตรกรรายยอยอยาง
ทั่วถึง ในขณะที่ไมสรางภาระดาน
งบประมาณของภาครัฐในระยะยาว 

3. พัฒนาระบบประกันพืชผลที่มี
ประสิทธิภาพมากกวาโครงการประกัน
รายไดเกษตรกรเพื่อสรางทางเลือกใหม
ใหกับประขาชนโดยมีภาคธุรกิจเขามามี
สวนรวมและมีบทบาทดําเนินการแทน
ภาครัฐ โดยยึดความตองการของ
เกษตรกรในพื้นที่เปนหลัก 

 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตลอด    
หวงโซการผลิต เชนสงเสริมใหเกษตรกรที่
ปลูกมันสําปะหลังทําการผลิตแบบมี
สัญญา(Contract Farming) กับ
โรงงานผลิตพลังงานทดแทน และการ
ปรับปรุงประสิทธิ ภาพการผลิตมัน
สําปะหลังและออยดวยการพัฒนาพันธุดี
เพื่อลดความกดดันความตองการพื้นที่  
หรือขยายพื้นที่เพาะปลูกที่จะมีผลกระทบ
ตอการรุกลํ้าพื้นที่ปาไม  

2. สงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทนําในการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมลักษณะคลัสเตอร 
เชน นครราชสีมา ขอนแกน กาฬสินธุ 
เปนเขตอุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน
ทดแทน นครราชสีมา ขอนแกน ชัยภูมิ 
เปนเขตอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

3. พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรูและแนว  
คิดเศรษฐกิจสรางสรรคบนพื้นฐานของ
การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สราง
นวัตกรรมในการผลิตสินคา บริการ และ
การเพิ่มมูลคาจากศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
โดยสงเสริมใหจังหวัดมีศักยภาพพัฒนาสู
การเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ อาทิ 
ขอนแกนเปนเมืองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร การศึกษา และการแพทย 
นครราชสีมาเปนเมืองแฟช่ัน อุดรธานี 
เปนเมืองอาหารอีสาน เลยเปนเมือง
เครื่องดื่มจากผลไม  
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6. สงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ใหมี
บทบาทในภาคและมี
ความเขมแข็งเพื่อ
เตรียมการรองรับโอกาส
และผลกระทบจากการ
เปดเสรีทางการคาและ
การลงทุน 

 
 
 
 
 

7. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
บนพื้น,ฐานองคความรู
ปญญาไทย  

 
 
 
 
 
 
8. เพิ่มศักยภาพดานการ

ทองเที่ยวและภาค
บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จากการบม
เพาะผูประกอบการสงเสริม การสรางตรา
สินคา(brand )  

2. พัฒนาแหลงเงินทุน และปรับปรุง
กฎระเบียบดานการเงินใหเอ้ือตอการ
พัฒนาใหความชวยเหลือSMEs ขนาดเล็ก
ใหสามารถแขงขันดําเนินธุรกิจได  

3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการ
ฝกอบรมในการพัฒนา SME เปนการ
เฉพาะ อาทิ การจัดตั้ง School of SMEs 
การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีหรือสูงกวา 
ในสาขาบริหารจัดการ SME 

 
1. สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ที่มี

ศักยภาพใหไดมาตรฐาน เพื่อสรางมูลคา
การผลิตใหสูงขึ้น เชน กลุมผาไหม ผาฝาย 
ผลิตภัณฑดินเผาโดยเนนการยกระดับ  

2. สงเสริมการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับ
การผลิตไปสูวิสาหกิจชุมชน ที่สามารถ
ขยายฐานการผลิตการลงทุนและขยาย
เครือขายชองทางการตลาดใหมากขึ้น  

 
1. สงเสริมการทองเที่ยวโดยนํามิติทาง

วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของแตละ
ทองถิ่น เชน งานบุญบั้งไฟ ประเพณีแซน
ตาโดน แหเทียนพรรษามาตอยอด 
เช่ือมโยงกับการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณคา
ของแหลงทองเที่ยวในแตละทองถิ่น  

2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
โดยใหบุรีรัมยและนครราชสีมา เปนศูนย
ทองเที่ยวอารยธรรมขอม ขอนแกน 
กาฬสินธุ และอุดรธานี เปนศูนยทองเที่ยว
ยุคกอนประวัติ ศาสตร (ซากไดโนเสาร 
และชุมชนบานเชียง) 

3. พัฒนา ฟนฟูสภาพแหลงทองเที่ยวและส่ิง
อํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐานและ
เนนการสรางคุณคาของการทองเที่ยวผาน
ความหมายจากเรื่องราวความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนาพื้นบานของ
ทองถิ่น โดยสงเสริมภาคธุรกิจใหมีบทบาท
ในการลงทุนพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่
สามารถนําเสนอประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรมโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อ
ดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเฉพาะ 
พรอมกับการคนหาอัตลักษณของทองถิ่น
ที่สามารถสรางความภูมิใจและความรักถิ่น
ฐานของคนในทองถิ่น และสามารถนําไปสู
การสงเสริมการทองเที่ยวอยางสรางสรรค  
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9. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
รองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  

1. เรงพัฒนาระบบ logistic ในแนว EWEC 
โดยเฉพาะโครงขายเสนทางรถไฟรางคูใน
ปจจุบันใหถึงนครราชสีมา และขยายสู
พื้นที่จังหวัดชายแดน (กทม.-นครราชสีมา-
ขอนแกน-หนองคาย) และโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง  

2. ขยายเสนทางถนนหลักเพื่อเช่ือมโยงการ
ขนสงและคมนาคมระหวางเมืองศูนยกลาง
เศรษฐกิจหลักและเมืองชายแดนของภาค
และของประเทศรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม การคา และการทองเที่ยว 
โดยเรงโครงการทางดวนพิเศษ (Motor 
Way) เช่ือมตอบางปะอิน-สระบุร-ี
นครราชสีมา  

3. พัฒนาศูนยกระจายสินคาพื้นที่จังหวัดที่
เปนประตูการคาสูประเทศเพื่อนบานและ
อินโดจีน 

4. เรงรัดการเจรจาวาดวยขอตกลงการใช
เสนทางคมนาคมผานแดน (Cross Border 
Transport Agreement) ในกรอบ GMS 
เพื่อสนับสนุนการคา การลงทุนและการ
ทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 

2. พัฒนาคนใหมี
คุณภาพภายใต
แนวทางการ
เรียนรูตลอดชีวิต  

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยเนนกา
พัฒนาทั้งดานการศึกษา
และดานสุขภาพ สรางคน
มีความรู มีจริยธรรม มี
สุขภาพกายและจิต 
เสริมสรางคุณภาพแรงงา
ใหมีทักษะ มีความรู และ
สุขอนามัย ยกระดับสู
แรงงานมีฝมือและมีผลิต
ภาพการผลิตที่สูงขึ้น เปน
ปจจัยหลักที่นําไปสูการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภาคและของประเทศอยา
ยั่งยืน และการอยูดีมีสุข
ของประชาชนในพื้นที่  
 

1. พัฒนาคุณภาพคน ให
พรอมรองรับโอกาสดาน
อาชีพ ที่มาจากการ
ขยายตัวของการคาและ
การลงทุนจากการเปดเสรี
ในกรอบอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนาระบบการศึกษาให

สามารถรองรับคนทุกวัย 
เพื่อแกปญหาการขาด
โอกาสในการเรียนตอ 
และปญหาคุณภาพ
การศึกษาที่ต่ํา 

1. สรางโอกาสการเขาถึงแหลงความรู จาก
การสืบคน รวบรวม และจัดทําฐานขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําความรูที่ไดไปใช
แกไขปญหาระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาศักยภาพทักษะฝมือแรงงานเพื่อ
รองรับโอกาสการขยายตัวทางอุตสาห -
กรรมและการคาการลงทุนในกรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บานและการเปดเสรีในกรอบอาเซียน  

3. พัฒนาคน ชุมชนและทองถิ่น ใหสามารถ
รับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง สามารถ
กล่ันกรองขอมูล ขาวสาร เพื่อรูเทาทัน 
สามารถปรับตัวไดอยางทันทวงที 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม 
และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน  

 
1. พัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคลองกับ

สภาพพื้นที่ ความตองการและภูมิปญญา
ทองถิ่น  

2. สงเสริมการกระจายบทบาททางการศึกษา
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค แนวทางการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
เกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สงเสริมจริยธรรมและ
คานิยมที่ดีงามเพื่อปลูก 
ฝงคนรุนใหมใหเปนคนดีมี
ศีลธรรมจากปญหาการ 
แพรระบาดของวัฒนธรรม
ตะวันตกผานส่ือและชอง 
ทางอ่ืน รวมทั้งกระแส
บริโภคนิยมที่ทําใหคนใน
สังคมมีการแขงขันมากขึ้น 
ขาดความสนใจปฏิบัติตน
ใหอยูในกรอบจริยธรรม
และคานิยมที่ดีงาม 

 

3. เพิ่มโอกาสและชองทางการเขาถึงบริการ
ดานศึกษาของประชาชน โดยสงเสริมการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
การศึกษาทุกระดับ 

4. สงเสริมหลักสูตรการศึกษาใหเด็กรัก    
ถิ่นฐานและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  

5. ยกระดับการศึกษาของภาคเปนศูนยกลาง
ของอนุภูมิภาค โดยเนนการผลิตบุคลากร 
ที่มีความรูดานภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานโลจิสติกส และการผลิต
แรงงานฝมือในทุกสาขา โดยเฉพาะ
แรงงานเพื่อสาขาการผลิตที่มีศักยภาพใน
พื้นที่ภาค อาทิ อุตสาหกรรมพลังงาน 
อุตสาหกรรมทองเที่ยว และอุตสาหกรรม
เกษตร 

 

1. เพื่อความม่ันคงดานอาหาร โดยสงเสริมการ
เรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมและงานวิจัยของสถาบัน 
การศึกษาในทองถิ่นเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ความหลากหลายของการผลิต 

2. สงเสริมการเกษตรแบบประณีต เกษตร
อินทรีย เพื่อเพิ่มมูลคาการผลิตสินคาเกษตร
ดวยคุณภาพที่สอดคลองกับพฤติกรรม
ผูบริโภคที่เนนอาหารชวยเสริมสรางสุขภาพ
และสินคาที่ไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม  

3. พัฒนาความรู ทักษะฝมือแรงงานในภาค
เกษตร อาทิ กรีดยางที่มีคุณภาพ การทําตน
พันธุ การทํายางแผน การเล้ียงโคขุน เปนตน  

4. สรางแรงจูงใจใหเยาวชนคนรุนใหม รักถิ่น
ฐาน และคืนสูอาชีพเกษตรกร บนพื้นฐาน
การศึกษาและองคความรูที่ไดสืบทอดจาก
ปราชญทองถิ่น  

  

1. การสงเสริมจริยธรรมในสังคมเพื่อสรางคน
ดีมีคุณธรรม 

2. เชิดชูยกยองคนดีในสังคมใหเปนตนแบบ
แกคนรุนใหมโดยเนนความสําเร็จในชีวิต
ดานจริยธรรมมากกวาฐานะทางเศรษฐกิจ  

3. รื้อฟนวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม 
เพื่อใหคนรุนใหมไดมีโอกาสเรียนรูเขาใจ 
เขาถึง นําไปสูการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง  

4. สงเสริมสถาบันครอบครัวใหอบอุน โดย
เพิ่มบทบาทของชุมชนและทองถิ่นในการ
สรางแรงจูงใจใหพอแมดูแลครอบครัว 
และมีบทบาทเสริมในการดูแลเยาวชนให
อยูในกรอบจริยธรรมประเพณีที่ดีงาม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค แนวทางการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

5. สงเสริมสุขภาวะของ
ประชาชนโดยเนนทั้งทาง 
ดานการรักษาและการ
ปองกัน จากปญหาการ
อพยพแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบาน และ
ปญหาแรงงานสวนใหญไร
ฝมือและมีรายไดต่ํา และ
การขาดความรูดาน
โภชนาการที่ดีพอ ปญหา
แพรระบาดของยาเสพติด
จากประเทศเพื่อนบาน  

 
6. พัฒนาบริการดานสุขภาพ 

จากปญหาดานสุขภาวะ
ของประชาชนที่ยังมีอยูใน
ระดับสูง จากรูปแบบการ
บริโภคและการขาดการ
ดูแลสุขอนามัยที่ดี ขณะ 
เดียวกันจากศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาและ
สถานบริการดานสุขภาพที่
มีอยูสามารถยกระดับให
เปนศูนยกลางทาง
การแพทยของอนุภูมิภาค  

1. รณรงคเรื่องการดูแลสุขภาพ การออก
กําลังกาย การปองกันความเครียด และ
การดูแลดานโภชนาการ ดานเคหะสถาน 
และดานการสุขาภิบาลตางๆ   

2. ดูแลเฝาระวังและปองกันปญหายาเสพติด  
3. การปองกันปญหาเยาวชนที่ถูกบั่นทอน

จากวัฒนธรรมตะวันตกและการเขาสู
สังคมเมือง มากขึ้น 

4. เสริมใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพคนทุกวัย และลด ละ เลิก 
อบายมุข 

 
 
1. รณรงคเรื่องการดูแลสุขภาพ การออก

กําลังกาย การปองกันความเครียด และ
การดูแลดานโภชนาการ ดานเคหะสถาน 
และดานการสุขาภิบาลตางๆ  

2. การดูแลเฝาระวัง/ปองกันปญหายาเสพติด 
3. การปองกันปญหาเยาวชนที่ถูกบั่นทอน

จากวัฒนธรรมตะวันตกและการเขาสู
สังคมเมืองมากขึ้น  

  
 
 
 

3. สรางความเปน
ธรรมในสังคม
และความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

เพื่อสรางโอกาสในการ
อาชีพ มีความม่ันคง
ดานรายได ลดความ
เล่ือมลํ้าทางสังคม และ
เพิ่มโอกาสการเขาถึง
บริการภาครัฐ  

1. สรางโอกาสและความ
ม่ันคงในการอาชีพ บน
พื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ความสําเร็จของปราชญ
ชาวบานเปนแรงจูงใจเพื่อ
สืบทอดอาชีพเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจูงใจคนรุนใหมโดยเฉพาะกลุม
เยาวชนที่สนใจ และลูกหลานของ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตร 
โดยการเรียนรูและขยายผลจากปราชญ
ชาวบานที่ประสบความสําเร็จจากการยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เปนแรงบันดาลใจและเปนตัวอยางของ
ความสําเร็จ 

2. สงเสริมใหสถาบันการศึกษาในทองถิ่นมี
บทบาทเปนมหาวิทยาลัยที่มุงใหบริการ
ชุมชนและทองถิ่น โดยผลิตบุคลากรและ
หลักสูตร รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยที่
ตอบสนองความตองการและวิถีการผลิต
ของทองถิ่น 

3. สงเสริมการขยายเครือขายการทําเกษตร
อินทรีย เกษตรปราณีต เกษตรผสมผสาน
ใหมากขึ้น  

4. สงเสริมและสนับสนุนทุนแกแรงงานและ
เยาวชนเพื่อเขาสูภาคการเกษตร  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค แนวทางการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

2. การรื้อฟนประเพณีและ
วัฒนธรรมที่มีคุณคาให
เปนทุนทางสังคมเพื่อเพิ่ม
แรงยึดเหน่ียวของความ 
สัมพันธทางสังคมที่เริ่ม
ออนแอจากผลกระทบ
ความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมจาก
ภายนอก และการแพร
ระบาดของวัฒนธรรม
ตะวันตกที่เขามาตาม
กระแสโลกาภิวัฒน โดย
สนับสนุนการใชมิติทาง
วัฒนธรรมเพื่อสรางความ
ม่ันคงของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. สรางความเขมแข็งทุน
ทางการเงินของชุมชน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวรองรับการ
เปล่ียนแปลงของภาคและ
สรางภูมิคุมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฟนฟูวัฒนธรรมและประเพณีของภาคตะวัน- 
ออกเฉียงเหนือที่มีความเก่ียวพันตอวิถีชีวิต
ในภาคเกษตร โดยเฉพาะวัฒนธรรมขาว 
ของเกษตรกรที่สืบทอดมายาวนานใหเปน
แกนหลักในการยึดโยงประชาสังคมและ
ตอยอดองคความรูเปนพลังสืบทอดวิถีการ
ผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืน 

2. ใชทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชนสราง
กิจกรรมตางๆ เพื่อรื้อฟนประเพณีและ
วัฒนธรรมที่เสริมสรางความสัมพันธของ
คนในชุมชน 

3. สงเสริมเยาวชนเรียนรูดานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อสรางความรักและ
ผูกพันตอชุมชน ลดกระแสการบริโภค
วัฒนธรรมตะวันตก ลดการยายถิ่นที่อยู  

4. สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม 
เชน การทอผาไหม ดานการแพทย
ทางเลือกสมุนไพร ดานศิลปการแสดงและ
อ่ืนๆ เพื่อสรางงานสรางอาชีพและยึดโยง
ใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน 

5. สงเสริมและยกยองคนดี เพื่อเปนตนแบบ 
และสรางแรงจูงใจใหคนทําความดี  

 

1. พัฒนาแหลงเงินทุนฐานรากของชุมชนโดย
เนนการพัฒนาตอยอดความสําเร็จของ
กลุมออมทรัพยเดิม  

2. สงเสริมเครือขายระบบสวัสดิการชุมชน
และระบบสหกรณใหเข็มแข็งครอบคลุม
ทั่วทั้งภาค 

3. สรางโอกาสของประชาชนในการเขาถึง
แหลงเงินทุนโดยยกระดับกองทุนหมูบาน
ใหเปนธนาคารชุมชนที่สามารถบริหาร
จัดการไดมาตรฐาน โดยการสนับสนุนองค
ความรูและการแลกเปล่ียนเรียนรูจาก
ตัวอยางความสําเร็จและปราชญชาวบาน  

4. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขา
มามีบทบาทสนับสนุนมากขึ้น  

5. สงเสริมการออมทุกระดับและทุกกลุม
อาชีพ โดยใหความรูดานการจัดการ
การเงินสวนบุคคลและครัวเรือน และ
ขยายผลกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือ
องคกรการเงินฐานรากอ่ืนๆ ใหมีความเข็ม
แข็งครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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4. เพิ่มบทบาทภาครัฐและ
ชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ดินใน
พื้นที่ชุมชน เพื่อสราง
โอกาสในการอาชีพของ
ประชาชนที่ยากไร หรือ
ดอยโอกาส 

 
5. พัฒนาเมืองและชุมชนให

เปนเมืองนาอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. เรงการแกไขปญหาการขาดที่ดินทํากิน 
ตามแนวทางตางๆ อาทิ การออกโฉนด
ชุมชน การจัดรูปที่ดิน และธนาคารที่ดิน 

2. กระตุนการใชประโยชนจากที่ดินโดยใช
นโยบายการจัดเก็บภาษีที่ดิน เพื่อนําไปสู
การแกปญหาความเหล่ือมลํ้าของรายได  

 
 
1. สงเสริมการพัฒนาชุมชนทุกระดับทั้ง

ระดับจังหวัด เทศบาล อบต. และหมูบาน 
ใหเปนเมืองนาอยูครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อ
ปรับปรุงวิถีชีวิตของประชาชน ควบคุม 
ดูแล สรางเสริมสภาวะแวดลอม ใหอยูใน
สภาพดี สะอาด ปลอดภัยจากมลพิษและ
มลภาวะตางๆ โดยเนนความสมดุลของ
เมืองในทุกมิติ ควบคูไปกับการจัดการดาน
บริการสาธารณะตางๆ และพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของเมืองอยางเหมาะสม
และมีดุลยภาพ โดยใชหลักการมีสวนรวม
ของประชาชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองและยั่งยืน 

2. สงเสริมใหมีการทําแผนชุมชนครอบคลุม
ทุกพื้นที่ โดยเนนทุกมิติ ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให
สอดคลองกับกับแนวคิดการพัฒนาเมือง
นาอยู 

3. ปรับปรุงกระบวนการวางแผนการพัฒนา 
โดยใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกันทุก
ระดับตั้งแต แผนชุมชน แผนตําบล แผน
อําเภอ แผนจังหวัดและกลุมจังหวัด ให
สามารถตอบสนองกลุมเปาหมายและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

4. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ตอการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาลในระดับพื้นที่  
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6. เสริมสรางความม่ันคงของ
ประชาชนโดยสรางโอกาส 
ในการเขาถึงบริการทาง
สังคมอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม จากสถานภาพของ
ประชาชนที่สวนใหญ
ทํางานอยูนอกระบบ และ
สภาพปญหาทางสังคมที่ 
มาจากการปรับตัวเขาสู
สังคมเมืองมากขึ้น มีการ
อพยพแรงงานไปทํางาน
ตางถิ่นเกิดปญหาเด็กและ
คนชราหรือผูพิการ ผู
เจ็บปวย ถูกทอดทิ้ง ใหอยู
ตามลําพัง ขาดการดูแล
รักษาที่ดี และไมมี
หลักประกันทางสังคม 

1. ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบสวัสดิการ
สังคมของรัฐอยางทั่วถึง 

2. สงเสริมใหชุมชนและองคกรปกครอง
ทองถิ่น ตลอดจนองคกรอาสาสมัครใน
รูปแบบตางๆ มีบทบาทมากขึ้นในการดูแล 
ชวยเหลือ หรือรักษาพยาบาลผูสูงอายุและ
ผูถูกทอดทิ้ง 

3. สรางระบบเฝาระวังทางสังคมติดตาม
สถานการณในพื้นที่ และสรางเครือขาย
ความชวยเหลืออยางเปนระบบ  

  
  

4. การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
 

เพื่ออนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหมีความ
อุดมสมบูรณทั้งในดาน
ปาไม แหลงนํ้า ดิน ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ รักษาและ
พัฒนาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งการ
ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคา 
บนพื้นฐานการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ภายใตแนวคิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

1. อนุรักษ ฟนฟู และ
ปรับปรุงพื้นที่ปาไม 

 
 
 
 
 
 
 
2. สงเสริมบทบาทของชุมชน

และประชาชนในการเพิ่ม
พื้นที่ปาแลดูแลรักษาปา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การอนุรักษพื้นที่ปาเดิม ดวยการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม โดยเฉพาะความ
รวมมือของชุมชนโดยรอบพื้นที่ปา  

2. ฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรมโดยการปลูกปา
ในพื้นที่ปาสงวนเส่ือมโทรม พื้นที่ปาชุมชน 
และการสงเสริมการสรางฝายชะลอนํ้า
หรือฝายชุมช้ืน โดยสงเสริมการดําเนินงาน
ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

 
1. สนับสนุนการปลูกไมยืนตน เชน ยางนา 

สัก  ในทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ปาเส่ือมโทรม 
พื้นที่รกราง พื้นที่หัวไรปลายนา และอ่ืนๆ  
และสงเสริมระบบการเงินชุมชนสนับสนุน
การปลูกไมยืนตนดังกลาว โดยรัฐจัดเงิน
สนับสนุนกองทุนหรือระบบสวัสดิการ
ชุมชนโดยคิดจากจํานวนตนไมที่เกิดใน
พื้นที่ของชุมชนดังกลาว 

2. สงเสริมบทบาทชุมชน ในการดูแลปองกัน
การบุกรุกทําลายปา การปองกันไฟไหมปา 
โดนเนนการสงเสริมโครงการปาชุมชน 
และโครงการธนาคารตนไม 

3. สงเสริมการใชประโยชนจากการปลูกไม
ยืนตนในการขายคารบอนเครดิต โดย
พัฒนาชองทางการซ้ือชายคารบอนเครดิต
จากพื้นที่การปลูกปา และสวนยางพารา
ใหม ในพื้นที่อีสาน 
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3. การคนหาและตอยอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการ
อนุรักษรัพยากรธรรมชาติ
และสงเสริมการใช
ประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากร
นํ้า ใหเหมาะสม ทั่วถึง 
และเปนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สงเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ฟนความ
อุดมสมบูรณของสภาพแวดลอม เชน การรื้อ
ฟนกิจกรรมบวชตนไมหรือประเพณีรักษาป
ดอนปูตาเพื่อรักษาปา การทําวนเกษตรเพื่อ
ฟนฟูความชุมช้ืนของสภาพแวดลอม 

2. การทําเกษตรอินทรียและเกษตรปราณีตเพื่
เปนการฟนฟูดิน และยับยั้งการแพรกระจา
ของดินเค็ม ควบคูไปกับการยกระดับ
คุณภาพสินคา 

3. เรงแกไขปญหาปญหาดินเค็มใหครอบคลุม
พื้นที่ภาค โดยการสงเสริมและขยายผล
โครงการที่ประสบความสําเร็จชวงที่ผานมา 

4. สงเสริมการคนควา และตอยอดการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะพืชสมุนไพร เพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหมากขึ้น 

 
1. ทําการวางแผนบริหารจัดการลุมนํ้าทั้ง

ระบบ เพื่อการปองกันปญหานํ้าทวม 
2. สนับสนุนการใช ภูมิปญญาทองถิ่นในการ

จัดการทรัพยากรนํ้าโดยการสืบคน ตอยอด
ถายทอดองคความรูพื้นบานและทองถิ่น 
ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการ
จัดการปญหาพื้นฐานซํ้าซาก เชน ภัยแลง 
นํ้าทวม ควรจัดหาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอและนํารูปแบบ (Model) 
การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ประสบผลสําเร็จไปขยายผลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากร เชน สนับสนุน
บทบาทของคณะกรรมการลุมนํ้าโขง ชี มูล 
ใหมีอํานาจในการเสนอแนะโครงการและ
จัดสรรงบประมาณการพัฒนาแหลงนํ้าและ
แกไขปญหานํ้าแลง นํ้าทวม โดยเช่ือมโยง
กับคณะกรรมการแหลงนํ้าของตําบลหรือ
หมูบาน และกลุมผูใชนํ้า เปนตน รวมทั้ง
สงเสริมชุมชน องคกรปกครองทองถิ่นมี
สวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่
ชุมชนโดยเนนความสมดุลและความยั่งยืน 
รวมทั้งสงเสริมชุมชน องคกรปกครอง
ทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า
ในพื้นที่ชุมชนโดยเนนความสมดุลและ
ความยั่งยืน 

4. ศึกษาพัฒนาระบบชลประทานใหเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของภาค อาทิ 
ระบบทอสงนํ้าเพื่อลดการสูญเสียของนํ้า 
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5. พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
และสภาพทางกายภาพ
ของพื้นที่และพัฒนาระบบ
ชลประทาน ใหมีแหลงกัก
เก็บนํ้าเพียงพอกับความ
ตองการ ทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และการ
อุปโภคบริโภค ทั้งในเขต
เมืองและชนบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ควบคุม กํากับ ดูแล 

คุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยู
ในระดับมาตรฐาน ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน  

1. ปรับปรุงแหลงนํ้าเดิมใหมีปริมาตรกักเก็บ
ไดเพิ่มขึ้น เนนพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก 
เชน การพัฒนาแหลงนํ้า 1 ตําบล 1 อาง
เก็บนํ้าและสงเสริมการขุดบอนํ้าขนาดเล็ก
ในไรนา รวมทั้งจัดหาแหลงนํ้าใหมที่มี
ศักยภาพตามที่กรมชลประทานระบุ อีก 
7.1 ลานไร โดยเฉพาะพื้นที่ลุมนํ้ามูลที่ยังมี
สัดสวนในการกักเก็บต่ํา 

2. การพัฒนาแหลงนํ้าใหเหมาะสมกับพื้นที่ 
เชน ลํานํ้าชี มีความลาดชันสูง เปนเพียง
รองนํ้า นํ้าทวมในฤดูฝน และนํ้าแหงในฤดู
แลง ควรทําฝายหรือแกมลิงเพื่อกักเก็บนํ้า 
สงเสริมการผันนํ้าจากลํานํ้าชี มูล มาใช 
รวมทั้งควรนําผลการศึกษาพัฒนาแหลงนํ้า
ที่มีอยูมาปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมที่ชัดเจน 

3. การพัฒนาแหลงนํ้า ระบบชลประทาน 
และแหลงนํ้าขนาดเล็กในไรนาใหทั่วถึงทุก
ชุมชน 

4. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
บทบาทในการดูแล รักษา ควบคุม
คุณภาพดิน นํ้า อากาศ ใหอยูในระดับ
มาตรฐานไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และสุขภาพอนามัย 

5. พัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยที่เกิด
จากความแปรปรวนของธรรมชาติ 
โดยเฉพาะภัยจากนํ้าปาไหลหลาก ดินถลม 
และความแหงแลง พรอมกับวางแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่
เส่ียงครอบคลุมทั้งภาค  

 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ 

นํ้าเสีย มลพิษทางอากาศ และฝุนละออง 
รวมทั้งการสงเสริมใหทองถิ่นเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยให
มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่เหมาะสมใน
การบําบัดและกําจัดขยะและนํ้าเสีย โดย
การมีสวนรวมของชุมชน 

2. สงเสริมใหชุมชนรับรูและมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ อาทิ การทําเหมืองแรทองคํา 
และเหมืองแรโปแตช 
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ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา  53/1 และมาตรา  

53/2 บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติและตอบสนองความตองการของประชาชน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด  เพื่อปรับปรุงใหมีความสมบูรณ  มีคุณภาพ
และสอดคลองกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการของประชาชน 

สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 20 จังหวัด ไดมีการจัดกลุมจังหวัดออกเปน  5 กลุม
จังหวัด ไดแก 
 
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
ประกอบดวยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู เลย และบึงกาฬ 

เศรษฐกิจโดยรวมพิจารณาจากผลิตภัณฑกลุมจังหวัด ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
(2550-2552) อยูอันดับ 4 ของภาค โดยมีสาขาการคาและสาขาเกษตรกรรม เปนตัวขับเคลื่อนหลักซึ่งมี
สัดสวนเฉลี่ยรอยละ 16.3 และ 16.6 ตอป ของภาคตามลําดับ มูลคาการคาผานแดนของกลุมจังหวัดสูงที่สุดใน
ภาค เฉลี่ยรอยละ 53.7 ของภาค  

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของกลุม ในดานเกษตรกรรมอยูในระดับสูงจากสภาพพื้นที่ที่เอื้ออํานวยในการ
ปลูกพืชหลัก ทั้งดานพืชไร เชน ออย ขาว มันสําปะหลัง  ผลไม เชน องุน สม พืชผัก เชน มะเขือเทศ เปนตน 
นําไปสูการแปรรูปสินคาเกษตร ซึ่งมีโรงงานแปรรูปสินคาเกษตร  อาทิ โรงสีขาว  โรงงานนํ้าตาล  แปงมัน  และ 
นํ้ามะเขือเทศ และเปนกลุมจังหวัดที่ปลูกพืชเศรษฐกิจใหมโดยเฉพาะอยางย่ิง ยางพารามากที่สุด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 49.7 ของภาค นอกจากน้ียังมีศักยภาพในดานการทองเที่ยว  
โดยพิจารณาจากรายไดจากการทองเที่ยว อยูอันดับที่ 2 ของภาค ซึ่งมีทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เน่ืองจากมี
ภูมิประเทศสวยงาม สภาพอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว  มีอุทยานแหงชาติหลายแหง  อาทิ ภูกระดึง  ภูหลวง   
ภูเรือ และแหลงทองเที่ยวริมนํ้าโขง เชน เชียงคาน นอกจากน้ียังมีแหลงอารยธรรมบานเชียง  ซึ่งสามารถสราง
จุดเดนของพื้นที่ และการทองเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน อาทิ เมืองหลวงพระบาง  ซึ่งเปนมรดกโลก  
และเมืองเวของประเทศเวียดนาม รวมถึงศักยภาพในดานการคาและการลงทุน สามารถใชประโยชนจากระบบ
สาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบการขนสงทั้งทางบกและทางอากาศใหเปนประตูสูอินโดจีน โดยการพัฒนาความ
รวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เน่ืองจากมีดานที่เปนชองทางการคาหลายแหง  และดานทาลี่ เปนจุดสามารถนํา
สินคาภายใตโครงการ Contract Farming ที่รวมมือกับ สปป.ลาว และโดยเฉพาะที่จังหวัดหนองคายเปนดาน
ที่มีมูลคาการคามากที่สุดในภาค  

 
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ขาว ออย มันสําปะหลัง และยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสู GAP และการปรับโครงสรางการผลิตสูสินคาที่ใหผลตอบแทนสูง อาทิ ไมยืนตน ไมดอกไม
ประดับเมืองหนาว ฯลฯ และการขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ใหมากข้ึน 
รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการเกษตรเพื่อสรางมูลคาสินคาในหวงโซการผลิต  
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2. เรงพัฒนายกระดับสิ่งอํานวยความสะดวกของเมืองและดานชายแดนใหไดมาตรฐานสากลและ
เปนศูนยกลางขนสงทางบกและทางอากาศสูอินโดจีน รวมทั้งการแกไขปญหาอุปสรรคทางดานการคา การ
ลงทุนในประเด็นตางๆ  

3.  พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศน และการทองเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน  
4. การฟนฟูระบบนิเวศนเพื่อรักษาความสมดุลธรรมชาติควบคูกับการใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยว 

ดวยการปรับปรุงใหมีมาตรฐาน สะดวก และความปลอดภัย และเรงรัดการบริหารจัดการลุมนํ้า  เพื่อแกไข
ปญหานํ้าทวมและการขาดแคลนนํ้า 

5. พัฒนาบุคลากรและหนวยงานวิเทศสัมพันธ รองรับการขยายตัวทางการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะดานภาษา การสื่อสาร และการบริหารจัดการธุรกิจเช่ือมโยงสูอนุภูมิภาค 

 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ป 2553–2556  
 
1. วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด 

“เปนประตูการคาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุมนํ้าโขง” 
 
2. พันธกิจ 

2.1  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการคาและการทองเที่ยว 
2.2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการผลิตและการบริการใหไดมาตรฐาน 
2.3  พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะในการบริการ 

 
3. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

3.1  การเพิ่มศักยภาพการคาชายแดน 
3.2  การยกระดับการคา การผลิตสินคาทางการเกษตร 
3.3  การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

4. เปาประสงค 
4.1  เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนและเปดโอกาสในการลงทุน 
4.2  เพื่อผลิตสินคาทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน และการแปรรูปสินคาเพื่อเพิ่มมูลคา 
4.3  เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

5. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
5.1  รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาการคาชายแดน รอยละ 3 ตอป 
5.2  รอยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดดานการเกษตร (GPP) รอยละ 3 
5.3  รอยละที่เพิ่มข้ึน ของรายไดจากการทองเที่ยว รอยละ 5 
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ตารางที่ 5.1.4.2  กลยุทธในการพัฒนากลุมจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ 

1. การเพิ่มศักยภาพ
การคาชายแดน 

1.1 พัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน 
 

1.2 เพิ่มศักยภาพผูประกอบการ
และแรงงาน 

 
 
1.3 สงเสริมและพัฒนาการคาการ

ลงทุนใหมีประสิทธิภาพ 

1. การพัฒนาระบบโลจิสติกส การคา การลงทุน 
 
 
1. การเพิ่มศักยภาพผูประกอบการคา และ 

อุตสาหกรรม 
2. การเพิ่มศักยภาพและยกระดับแรงงาน 
 
1. การสงเสริมการลงทุนและผูประกอบการให

สามารถแขงขันได 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 

2. การยกระดับการคา 
การผลิตสินคา
ทางการเกษตร 

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิต และการแปรรูปสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐาน 

 
 
 
 
2.2 สรางเครือขายการบริหาร

จัดการการเกษตรแบบครบ
วงจรและพัฒนาชองทาง
การตลาด 

1. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

2. การพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐาน 

3. การพัฒนาองคกรการผลิต (GAP) การแปรรูป 
(GMP/HACCP) และการตลาด 

 
1. การบริหารจัดการตลาดกลางสินคาการเกษตร 
2. เช่ือมโยงการผลิตสินคาเกษตรกับตลาด และ

โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร (Contract 
Farming) 

3. การพัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 

3.1 เพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ 

 
 
 
 
3.2 พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวและการบริการ 

1. การสงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แบบบูรณาการ 

2. ศึกษาเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 

3. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
 
1. พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

และบริการ 
2. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยว 
3. เผยแพรประชาสัมพันธการตลาดการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. สงเสริมเสนทางทองเที่ยวเชิงนิเวศนอีสาน

ตอนบน 
5. สงเสริมและพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเช่ือมโยง

กับประเทศเพือ่นบาน 
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กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
ประกอบดวย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  

เศรษฐกิจโดยรวมในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อยูอันดับที่ 5 ของภาค สัดสวนเฉลี่ย
รอยละ 8.0 ของภาค สาขาการผลิตหลัก คือ เกษตรกรรม ในป 2552 คิดเปนรอยละ 8.1 ของภาค มีแนวโนม
เพิ่มข้ึน สาขารองลงมา  คือ สาขาการคา โดยเฉพาะมูลคาการคาผานแดน ชวง  3 ปแรก ( 2550-2552) ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 35.5 ตอป เทียบกับมูลคารวมของภาค เพิ่มข้ึนจากรอยละ  
33.6 ตอป ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  

ศักยภาพของกลุม ในดานการเกษตรสูง เน่ืองจากมีพื้นที่อยูในระบบชลประทานมาก  และปริมาณ
นํ้าฝนดี และยังสามารถรวมมือกับประเทศเพื่อนบานทําการเกษตรในรูป Contract Farming ทั้งขาวโพด ออย 
ยูคาลิปตัส พืชผัก พืชพลังงานทดแทน  และปศุสัตว เพื่อขยายวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  
รวมทั้งโคเน้ือของสหกรณโพนยางคําที่สามารถสรางมาตรฐานการผลิตใหเปนที่ยอมรับ นอกจากน้ียังมี
ศักยภาพในการพัฒนาใหเปนประตูการคา เช่ือมโยง สปป.ลาว เวียดนาม และตะวันออกไกล  สามารถสงเสริม
ใหเปนศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) และการทองเที่ยวเช่ือมโยงกับเพื่อนบานได  เน่ืองจาก        
มีสะพานขามแมนํ้าโขงที่มุกดาหาร  และกําลังกอสรางที่จังหวัดนครพนม   หากสําเร็จลุลวงจะทําใหการคา       
ผานแดนยกระดับมากข้ึน สามารถเช่ือมการขนสงสูทาเรือนํ้าลึกที่เมืองวินด  และดานัง  ในประเทศเวียดนาม  
ตามเสนทางหมายเลข 8 และ 9 สะดวกข้ึน สวนการทองเที่ยวมีโอกาสจากการสงเสริมงานวัฒนธรรมประเพณี 
รวมทั้งผลิตภัณฑชุมชน เชน ผายอมครามที่ควรเรงพัฒนามาตรฐานการออกแบบใหเขาสูสากลมากข้ึน 

 
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2  

1. การพัฒนาการคาชายแดนและสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อการรวมมือทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบบ  Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในเมืองและดานชายแดนใหสะดวก รวดเร็ว เอื้อตอการคา การลงทุน 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา  เชน จัดทําเวลาทําการของ
ดานมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และดานแดนสะหวัน-ลาวบาว  ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน การใหสัตยาบัน
ภาคผนวกและพิธีสารแนบทายการดําเนินการความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้า
โขง (GMS Cross-Border Transport Agreement : GMS CBTA) เพื่ออํานวยความสะดวกการผานแดนของ
คนและสินคาในอนุภูมิภาค การรวมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection : SWI เพื่อใหเอื้อตอ
การตรวจปลอยสินคา ณ จุดเดียว Single Stop Inspection : SSI ที่ดานมุกดาหาร-สะหวันนะเขต 

3. พัฒนาการทองเที่ยว โดยเนนทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประ เพณีเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน  เรงฟนฟู
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสรางมูลคาการผลิตและการบริการ   

4. พัฒนาการเกษตร และอุตสา หกรรมการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเนนสงเสริมให
พื้นที่ชลประทานเปนพื้นที่เกษตรกาวหนา ผลิตสินคาเกษตรมูลคาเพิ่มสูง อาทิ พืชผัก ไมดอกไมประดับ และ
ผลไม และการขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ใหมากข้ึน ควบคูกับการสนับสนุน
การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเน้ือ  

5. พัฒนาบุคลากรในดานภาษาและการติดตอสื่อสารทางธุรกิจและการทองเที่ยว เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปดประตูสูอินโดจีน โดยยกระดับการศึกษาและสงเสริม ฟนฟู แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาของกลุมจังหวัดสนุก : สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ป 2553–2556 มีดังน้ี 
1.  วิส ัยทัศน (Vision) กลุมจังหวัด  

“สะพาน การค า และการทองเท ี่ยวอ ินโดจีน” 
(Trade and Tour Bridge to Indochina and Beyond) 

 

2. เป าประสงครวม (Objectives) 
“ความม ั่งค่ัง ความม ั่นคง” 

 

3. ประเด ็นย ุทธศาสตรการพัฒนากลุมจ ังหว ัด (Strategic Issues) 
1. การพัฒนาการคาและความสัมพ ันธกับประเทศเพื่อนบาน 
2. การพ ัฒนาการท องเที่ยว 
3. การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

4. กลยุทธในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 

ตารางที่ 5.1.4.3 กลยุทธในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ 

1. การพัฒนาการคา 
และความ 
สัมพันธกับ
ประเทศเพื่อน
บาน 

1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
1.2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
1.3 สงเสริมการลงทุน 
1.4 พัฒนาและสงเสริมดานวัฒนธรรม

และเช่ือมโยงเมืองเพื่อนมิตร 
1.5 สงเสริมทางดานการศึกษา

เช่ือมโยงทางดานการคาชายแดน
กับประเทศเพื่อนบาน 

 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาโลจิสติกส
และคมนาคมขนสง 

2. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ
ขยายทางรถไฟจากจังหวัดอุดรธานี
ผานจังหวัดสกลนครและจังหวัด
นครพนมถึงมุกดาหาร 

3. โครงการจัดงานแสดงสินคาในประเทศ 
4. โครงการจัดงานแสดงสินคาใน

ตางประเทศและการจับคูธุรกิจ 
5. โครงการสงเสริมศักยภาพของ

ผูประกอบการคา และประชาสัมพันธ
สินคาสงออก 

6. โครงการแลกเปลี่ยนการแสดง
วัฒนธรรมกับ ประเทศเพื่อนบาน 

7. โครงการแขงขันกีฬาเพื่อมิตรภาพ
ระดับเยาวชนกับประเทศเพื่อนบาน 

2. การพัฒนาการ
ทองเที่ยว 

2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
2.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยว 
2.3 สงเสริมดานบริหารจัดการดาน

การทองเที่ยง 
2.4 สงเสริมบุคลากรดานการทองเที่ยว 
2.5 สงเสริมการตลาดและการ

ประชาสัมพันธ 

1. โครงการจัดทํารถโมบาย
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

2. โครงการทําปายประชาสัมพันธเสนทาง 
ยุทธศาสตรทองเที่ยวกลุมจังหวัดสนุก 

3. โครงการเช่ือมโยงโครงขายกิจกรรม
การทองเที่ยวกลุมสนุกและประเทศ
เพื่อนบาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ 
 4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและสินคาที่

ระลึกเพื่อการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
สนุก 

5. โครงการอาหารปลอดภัยเสริมสราง
ความมั่นใจนักทองเที่ยว 

6. โครงการออกแบบ ผลิตเผยแพรสื่อทาง
อินเตอรเนท 

7. โครงการจัดทํากิจกรรมและสงเสริม
การขายและการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
สนุก 

8. โครงการออกแบบ ผลิตสื่อและการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุม
จังหวัด 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
สงตอในเครือขายกลุมจังหวัดสนุก 

10. โครงการจัดต้ังศูนยประชุมนานาชาติ
อินโดจีน 

11. โครงการพัฒนาโครงขายบริหารจัดการ
ดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสนุก 

12. โครงการจัดทําแผนที่ทองเที่ยวเสนทาง
บุญกลุมจังหวัดสนุกโดยเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน (ลาว เวียดนาม) 

13. โครงการอินโดจีน Family Rally 2010 
14. โครงการ “สนุก” เวลคัม 
15. โครงการ เสริมสรางศักยภาพการ

ทองเที่ยวกลุมสนุก 
16. โครงการปองกันและปราบปรามการ

ลักลอบตัดไมพะยูง และไมมีคาทาง
เศรษฐกิจ พื้นที่วิกฤตในและรอบแนว
เขตอุทยานแหงชาติภูผายล รอยตอ
ระหวาง จังหวัดสกลนคร นครพนม
และมุกดาหาร 

17. โครงการพัฒนาปาไมตามแนว
พระราชดําริปาดงภูพาน จังหวัด
สกลนคร/มุกดาหาร 

18. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
การทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

19. โครงการจัดทํา Moving sign board 
(ปายไฟว่ิงคอมพิวเตอร) 

20. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวกลุม
จังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ 
21. โครงการยกระดับการบริหารจัดการ

ดานการทองเที่ยว 
22. โครงการสงเสริมการประชาสัมพันธ 

การทองเที่ยวกลุมจังหวัด 
3. การพัฒนาการ

เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

3.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
3.2 เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ 
3.3 แปรรูปและเพิ่มมูลคาสินคา 
3.4 พัฒนาทางดานการตลาด 
3.5 พัฒนาบุคลากรทางดาน

เกษตรกรรม 
3.6 สงเสริมการเกษตรในพื้นที่และ 

ในประเทศเพื่อนบาน 

1. โครงการเช่ือมโยงการสงเสริมการผลิต
ขาวหอมมะลิอินทรียกลุมจังหวัด 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคเน้ือ โค
ขุนกลุมจังหวัด 

3. โครงการสงเสริมการผลิตสัตวนํ้าในบอ
ดินและกระชัง 

4. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

4.1 ยกระดับและเพิ่มขีด
ความสามารถใหกับประชาชนทุก
ภาคสวน 

 

1. โครงการเพชรภูมิภาคอินโดจีน. 
2. โครงการคายเยาวชนสมองแกว 
3. โครงการฝกซอมแผนระดับกลุมจังหวัด 
4. โครงการสนับสนุนการใหทุนการศึกษา 

แกนักเรียนทุนพยาบาลกลุมจังหวัด 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

เครือขายองคความรู KBO (knowledge 
Based Otop) กลุมจังหวัด 

6. โครงการจัดต้ังเครือขายองคความรู 
KBO (knowledge Based Otop) 
กลุมจังหวัด 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือขาย ศูนยบริการสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนครบวงจรกลุมจังหวัด 

8. โครงการสงเสริมพัฒนาและคุมครอง 
แรงงานนอกระบบ 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษา 
ตางประเทศ ในกลุมแรงงานนอกระบบ
การศึกษา 

10. โครงการพัฒนากลุม ผลิตภัณฑสู
ผูดอยโอกาสสูการคาชายแดน 

11. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการ ชุมชนพอเพียงเพื่อความ
เขมแข็งและย่ังยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ 
12. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการ

สอบ เขามหาวิทยาลัยและสถาบัน
อาชีวศึกษากลุมจังหวัด 

13. โครงการขยายการบริการอาชีวศึกษา 
กลุมจังหวัด 

14. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาใหกาวหนาสู
ระดับสากล 

15. โครงการคายยุวเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงกลุมจังหวัด 

16. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล       
อนุภูมิภาคอินโดจีนเพื่อการพัฒนา 

17. โครงการพัฒนาทักษะ ICT ใหกับ
นักเรียน นักศึกษากลุมจังหวัด 

18. โครงการเสริมการเรียนรูหนังสือกลุม
จังหวัด 

19. โครงการเชิดชูเยาวชนคนดีอินโดจีน 
20. โครงการสรางสมรรถนะเพื่อขับเคลื่อน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษากลุมจังหวัด 

21. โครงการมหกรรมการศึกษาภูมิภาคอิน
โดจีน 

22. โครงการพัฒนางานแพทยแผนไทย 
23. โครงการจัดต้ังและพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินกลุมจังหวัด 

24. โครงการจัดต้ังหองสมุดสําหรับเด็กเล็ก 
(Child Library) 

25. โครงการจัดหลักสูตรและความรวมมือ
อบรมอาชีพระยะสั้นสูชุมชนแบบ
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิกลุมจังหวัด 

26. โครงการจัดต้ังสมัชชาการศึกษา      
อินโดจีน 

27. โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) และE-
Learning กลุมจังหวัด 
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กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง  
ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด 

เศรษฐกิจโดยรวมในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อยูอันดับ 2 ของภาค สัดสวนเฉลี่ย  
รอยละ 29.1 ของภาค โดยมีสาขาอุตสาหกรรม สาขาการคา และสาขาเกษตรกรรม เปนตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของกลุม เฉลี่ยรอยละ 52.9  24.1  และ 23.0 ของภาคตามลําดับ  

ศักยภาพของกลุม สามารถพัฒนาดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคา และบริการ  เน่ืองจากต้ังอยู
กลางภาค และมีบริการพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน โดยเฉพาะดาน  Logistic มีถนนสายหลัก
คือสายมิตรภาพและสาย  E-W Economic Corridor พาดผาน  มีเสนทางรถไฟ และเสนทางการบินเขาสู
กรุงเทพมหานคร ศักยภาพดานการเกษตรกรรม สามารถพัฒนาคลัสเตอรขาวหอมมะลิคุณภาพสูง  เน่ืองจาก
พื้นที่สวนใหญอยูในทุงกุลารองไห  และอยูในพื้นที่ชลประทานขนาดกลาง  และขนาดใหญหลายแหง  อาทิ 
ชลประทานลําปาว ที่กาฬสินธุ หนองหวายที่ขอนแกน  และชลประทานรอยเอ็ด  นอกจากน้ียังเปนแหลงผลิต
วัตถุดิบที่สําคัญคือ ออย และมันสําปะหลัง มีศักยภาพการพัฒนาดานอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
เน่ืองจากมีโรงงานผลิตเอทานอล  ต้ังในพื้นที่น้ีจํานวนมาก  สวนดานบริการและการคา มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเน่ืองจากมีสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและของเอกชนที่เปนสถาบันหลัก
ของภาค มีบริการดานสุขภาพ รวมทั้งมีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานและเปนศูนยราชการของภาค มีการสงเสริม
ใหเปน ICT City รวมทั้งมีสถานประกอบการดานโรงงานอุตสาหกรรมและดานบริการธุรกิจ สามารถสงเสริมให
เปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของภาค โดยเนนการผลิตแรงงานมีฝมือสนองความตองการแรงงาน
ภายในภาคและของประเทศ สวนดานการทองเที่ยวมีแหลงโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร และมีผลิตภัณฑ
ชุมชนในกลุมผาไหมและผาฝายที่มีช่ือเสียง สามารถสงเสริมใหเปนแหลงรายไดจากการทองเที่ยวที่เนนการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณคดีได 
 
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง 

1. การพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตร  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการนํ้าเพื่อแกปญหาการขาดแคลนนํ้า และลดปญหาอุทกภัย  สงเสริมการทําเกษตรที่เนนการผลิต
สินคามูลคาสูง อาท ิเมล็ดพันธุพืช พันธุปลา ไมดอก พืชผัก และใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
เพิ่มคุณคา (Value Creation)  

2. เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิ โดยยกมาตรฐานการผลิตสูสินคาปลอดภัย  การสรางตรา
สินคา (Brand) สําหรับขาวหอมมะลิ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและเอกลักษณ และขอบงช้ี
ทางภูมิศาสตร (Geographical indicator) ในพื้นที่สุวรรณภูมิ  

3. พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  (Ethanol) อาทิ การจัดระบบ  Contract Farming ที่เปน
ธรรมแกเกษตรกรและเจาของโรงงาน และการจัด  Zoning สําหรับมันสําปะหลัง และออยโรงงาน  ควบคูกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร  

4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคา และการลงทุนของภาค  อาทิ 
เขตอุตสาหกรรม  ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) Container Yard หรือ  Inland 
Container Depot และพัฒนาระบบ  Logistic ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขนถายสินคาสูภาคอื่นและสูประเทศ
เพื่อนบาน และการพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

5.  พัฒนาบริการการดานศึกษาและบริการดานสุขภาพ โดยเนนการยกระดับไปสูศูนยกลางดาน
วิชาการ การศึกษาวิจัย และการบริการ ของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง และการเช่ือมโยงสูอินโดจีน  

6. พัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยเนนทองเที่ยวโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร  (ภูเวียง  และภูกุมขาว ) 
รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสูสากล  
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ป 2553–2556 
1. วิสัยทัศน : ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทน 

 

2. เปาหมาย (เปาประสงค) 
1. สรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการเกษตร 
2. เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

3.  ประเด็นยุทธศาสตร  
1. การพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตร 
2. การเสริมสรางความพรอมในการสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนากกลุมจังหวัด 

 

ตารางที่ 5.1.4.4 กลยุทธในการพัฒนากลุมจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ 
1. การพัฒนา

มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการ
ผลิตดาน
การเกษตร 

 

1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการ
ผลิตดานการเกษตร 

1.2 การพัฒนามาตรฐานการผลติ
การเกษตร 

1.3 การกําหนดเขตพื้นที ่เพื่อสงเสริม
การผลิตดานการเกษตร 

1. โครงการพัฒนาและใชประโยชนจากลุมนํ้า
เพื่อการเกษตรโดยขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ 
3. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุดี 
4. โครงการจัดการทรัพยากรดินเพื่อเพิ่ม

ผลผลิต 
5. โครงการเสวนาและเรียนรูเทคโนโลยี เพื่อ

เพิ่มผลิตภาพการผลิต 
6. โครงการสงเสริมการวิจัยคิดคนนวัตกรรม

เทคโนโลยีการผลิตจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. โครงการสงเสริมการผลิตภาคเกษตรที่ดี

และเหมาะสม (GAP) 
8. โครงการศึกษา เพื่อกําหนดเขตการใช

พื้นที่เพื่อการผลิตภาคเกษตร 
2. การเสริมสราง

ความพรอมใน
การสงเสริมการ
ลงทุนดาน
อุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตร 

2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ตอการสงเสริมการลงทุน 

2.2 พัฒนาฝมือแรงงานที่จําเปนตอ
การสงเสริมการลงทุน 

2.3 พัฒนาเพื่อความพรอมดานวัตถุดิบ
ที่จําเปนตอภาคอุตสาหกรรม 

1. โครงการพัฒนาโครงขายระบบ Logistic สู
เสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก 

2. โครงการพัฒนาทักษะและยกระดับฝมือ
แรงงาน 

3. โครงการสงเสริมการวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ 
เพื่อสงเสริมการลงทุน 

3. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
พัฒนากลุม
จังหวัด 

3.1 พัฒนาสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด 

3.2 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณา
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
การทํางานแบบบูรณาการ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
เพื่อการพัฒนากลุมจังหวัด 
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กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 
ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร 

เศรษฐกิจโดยรวม ในชวง  3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูงที่สุดของภาค เฉลี่ยรอยละ 31.5 
ของภาค โดยมีสาขาเกษตรกรรม สาขาการคา และสาขาอุตสาหกรรมเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุม โดย
มีสัดสวนเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 35.1 31.6 และ 29.8 ของภาคตามลําดับ เน่ืองจากเปนกลุมที่มีพื้นที่ปลูก          
มันสําปะหลัง ออย และขาวนาปมากที่สุดของภาค โดยคิดเปนรอยละ 60.9  42.0 และ 30.2 ตามลําดับ และที่
สําคัญคือการสงเสริมการลงทุนโดยมีเขตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา สงผลตอการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของกลุม รวมทั้งดานการทองเที่ยวมีจํานวนนักทองเที่ยวสูงที่สุดของภาค เน่ืองจากมีแหลง
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรอารยธรรมขอม  

ศักยภาพของกลุม สามารถพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ดานการเกษตรกรรม 
เน่ืองจากมีพื้นที่เพาะปลูกกวางใหญไดผลผลิตจํานวนมาก ไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง และปศุสัตว 
โดยเฉพาะ ไกเน้ือ โคนม จึงเปนแหลงผลิตวัตถุดิบหลักของภาคเขาสูอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่เปนฐานการ
ผลิตเดิม และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ที่มีการขยายโรงงานมากข้ึน การพัฒนาดานเกษตรควร
เนนยกมาตรฐานคุณภาพเพื่อสรางมูลคา  (value creation) ใหสูงข้ึน สาขาอุตสาหกรรม นอกจาก
อุตสาหกรรมแปรรูปแลวยังมีศักยภาพในดานอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต การประกอบยานยนต 
อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส ที่สามารถสนองตลาดไดทั้งในประเทศและตางประเทศ เน่ืองจากมีเสนทางขนสง
เช่ือมลงสูแหลงอุตสาหกรรมและทาเรือนํ้าลึกในภาคตะวันออก รวมทั้งมีอุตสาหกรรมไหมและสิ่งทอที่มี
ช่ือเสียง เปนแหลงรายไดที่เช่ือมโยงกับการทองเที่ยว ซึ่งมีศักยภาพทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรม
ขอม เน่ืองจากมีอุทยานแหงชาติที่สําคัญหลายแหง อาทิ เขาใหญ ผาหินงาม ฯลฯ และมีแหลงทองเที่ยว
ประวัติศาสตร  อาทิ ปราสาทหินพิมาย ปราสาทเขาพนมรุง ปราสาทเมืองตํ่า และปราสาทตาเมืองทม          
ที่สามารถเช่ือมโยงเรื่องราวกับแหลงทองเที่ยวปราสาทนครวัตของกัมพูชาได  
 
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1  

1. การพัฒนาการเกษตร โดยพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ รองรับการผลิตที่เนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ ควรเนนไปสูมาตรฐาน GAP หรือเกษตร
อินทรีย หรือเกษตรปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑไหม  

2. พัฒนาและเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanal) และเรงจัดZoning สําหรับ
มันสําปะหลังและออยโรงงาน ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสรางความสมดุลและมั่นคงดาน
อาหาร  

3. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรม
ขอม ดวยการจัดทําเรื่องราว (Story) ใหนักทองเที่ยว และพัฒนาเสนทางเช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวของ
ประเทศเพื่อนบาน  

4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม การคาและบริการ เพื่อลด
ตนทุนดาน Logistic โดยเฉพาะการพัฒนาการขนสงระบบรางใหสะดวก รวดเร็วข้ึน  

5. การพัฒนาคุณภาพและทักษะฝมือแรงงานสูสากล  เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และ
บริการในกลุมจังหวัด 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
1. วิส ัยทัศน (Vision) กลุมจังหวัด 

ประตูอีสานสูสากล (Northeast Gateway to Global Communities)  
  

2. พันธกิจ (Mission) 
1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการแขงขันทางการตลาดสินคา

เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งภายในและตางประเทศ 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑไหม ทั้งภายใน

และตางประเทศ 
3. เพิ่มศักยภาพและเช่ือมโยงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการทองเที่ยว ทั้งภายในและ

ตางประเทศ 
4. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานสูการแขงขันในตลาดแรงงาน 

 

3. ประเด ็นย ุทธศาสตรการพัฒนากลุมจ ังหว ัด ( Strategic Issues ) 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑไหม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและทักษะฝมือแรงงานสูสากล 
 

4. เปาประสงค 
1. ดานการพัฒนาการเกษตร 

- เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตสินคาการเกษตร 
2. ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑไหม 

2.1 ผลิตภัณฑไหมมีคุณภาพและมาตรฐานมีศักยภาพเชิงพาณิชย 
2.2 ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษและพัฒนาอยางย่ังยืน 

3. ดานการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
- รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

4. ดานการพัฒนาคุณภาพและทักษะฝมือแรงงานสูสากล 
4.1 เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายไดเพิ่มข้ึน 
4.2 ผลิตแรงงานใหมีทักษะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งในและ

ตางประเทศ 
 
ตารางที่ 5.1.4.5 กลยุทธในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 1 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ 
1. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเกษตร 
 

1.1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต
สินคาเกษตรใหไดผลผลิตมี
ปริมาณและคุณภาพมาตรฐาน 

1.2 สงเสริมและพัฒนาปจจัยการ
ผลิต 

1. โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิ
คุณภาพดีสูสากล 

2. โครงการสงเสริมการผลิตมันสําปะหลัง 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ 
2. ยุทธศาสตรการ

พัฒนา คุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ไหม 

2.1 การตลาดนําการผลิต 
2.2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานผลิตภัณฑไหม 
2.3 สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินให

ไดรับการอนุรักษและพัฒนา
อยางย่ังยืน 

2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑไหม 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิต
เสนไหมใหไดมาตรฐาน 

2. โครงการพัฒนาการเลี้ยงไหมพันธุไทย 
3. โครงการเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงไหมเชิง

พาณิชย 
4. โครงการลดตนทุนการปลูกหมอน

เลี้ยงไหม 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพเสนไหมใหได

มาตรฐาน 
6. โครงการพัฒนาเครือขายและเช่ือมโยง

การตลาดเสนไหม 
7. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ

ปลูกหมอนเลี้ยงไหม 
8. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิต 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพดานการผลิต

ใหไดมาตรฐาน 
10. โครงการพัฒนาและสรางตนแบบการ

บําบัดนํ้าเสียของอุตสาหกรรมชุมชน
การฟอกยอมสีผาไหม (ขนาด 10 คิว
ตอวัน) 

11. โครงการพัฒนาการรวมกลุม
อุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป
ผลิตภัณฑไหม 

12. โครงการเสริมสรางศักยภาพการตลาด
ผลิตภัณฑไหม 

13. โครงการอนุรักษและพัฒนาลายผา
ไหมเอกลักษณจังหวัดกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

14. โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เสนทางสายไหมกลุมจังหวัด 

15. โครงการมหกรรม Thai Silk Festival 
16. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลผูผลิต 

ผูประกอบการ ต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า 
ปลายนํ้าของทุกจังหวัด 

17. โครงการประชาสัมพันธผลิตภัณฑไหม
นครชัยบุรินทร 

3. ดานการพัฒนา
ศักยภาพการ
ทองเที่ยว 

3.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยว 
3.2 พัฒนาเครือขายเช่ือมโยงการ

ทองเที่ยว 
3.3 พัฒนาสินคาและบริการการ

ทองเที่ยว 
3.4 ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

1. โครงการจัดต้ังศูนยขอมูลการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดและเครือขาย 

2. โครงการพัฒนาปจจัยโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
เสนทางทองเที่ยว 

3. โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิม 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

การทองเที่ยว 
5. โครงการสงเสริมการตลาดการ

ทองเที่ยวภายในและตางประเทศ 
6. โครงการจัดระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยและสุขภาพนักทองเที่ยว 
4. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาคุณภาพและ
ทักษะฝมือแรงงานสู
สากล 

4.1 สงเสริมและพัฒนาฝมือ
แรงงานใหไดมาตรฐานตรงกับ
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4.2 พัฒนาเครือขายทักษะแรงงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

1. โครงการบริหารจัดการโครงการ 
ประกอบดวยผูเกี่ยวของจากภาครัฐ
และเอกชน 

2. โครงการจัดทําฐานขอมูลเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

3. โครงการจัดทําหลักสูตร และฝกอบรม
แรงงานตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4. โครงการจัดทํางานวิจัยประเมินผล
การดําเนินงานของกลุมจังหวัดในการ
พัฒนาฝมือแรงงาน 

 
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ  

เศรษฐกิจโดยรวมในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อยูอันดับ  3 สัดสวนเฉลี่ยรอยละ 15.9 
ของภาค โดยมีสาขาเกษตรกรรม และสาขาการคา เปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุม เฉลี่ยรอยละ 17.2 
และ 18.9 ของภาคตามลําดับ โดยกลุมน้ีมีพื้นที่ปลูกขาวนาป เปนอันดับ 3 คิดเปนรอยละ 22.7 ของภาค เปน
แหลงปลูกขาวหอมมะลิที่สําคัญของภาค สวนมูลคาการคาผานแดนมีสัดสวนรอยละ  10.7 ของภาคแตมี
แนวโนมเพิ่มข้ึน  

ศักยภาพการพัฒนาของกลุมจังหวัด ดานการเกษตร สามารถพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิใหมี
คุณภาพสูง โดยเนนการผลิตปลอดสารพิษ การทําไมผล ไมยืนตน การผลิตและแปรรูปปศุสัตวจําพวกอาหาร
แปรรูป และมีศักยภาพการพัฒนาใหเปนประตูการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศ      
เพื่อนบานทั้งลาวและกัมพูชา โดยเนนการพัฒนาหุนสวนทางธุรกิจ และสามารถพัฒนาใหเปนศูนยกลางการ
ผลิตและกระจายสินคาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน  และมีฐาน
วัฒนธรรม ประเพณีที่สามารถสรางคุณคาผลิตภัณฑทองเที่ยวจากผลิตภัณฑชุมชน เชน ผาไหม และงานแสดง
ชาง ที่สามารถดึงดูดการทองเที่ยวใหมากข้ึน 
 
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด  

1. การพัฒนาการเกษตร โดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนํ้าเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้า 
และการปองกันนํ้าทวม และเนนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะขาวหอมมะลิ พรอมกับพัฒนาระบบมาตรฐาน 
GAP และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเพื่อแกไขปญหาความยากจนของประชากร 
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2. การพัฒนาตลาด การคา การลงทุน โดยสนับสนุนใหกลุมจังหวัดเปนประตู (Gate Way) การคา 
การลงทุน และการทองเที่ยวตอนลางของภาคเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เช่ือมโยงสูเมืองชายแดนและดานชายแดน และพัฒนาการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

3. การพัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการ เพื่อสรางงานและสรางรายไดจากการทองเที่ยวใหมากข้ึน โดยการ
ปรับปรุงสภาพแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดใหอยูในสภาพสมบูรณ มีสิ่งอํานวยความสะดวกไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด 
ปลอดภัย และจัดเสนทางทองเที่ยวเช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวของประเทศเพื่อนบาน  

 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
1. วิส ัยทัศน (Vision) กลุมจังหวัด  

 "ขาวหอมมะลิเปนเลิศ ยกระดับการทองเที่ยวและการคาชายแดน" 
 

2. พันธกิจ (Mission) กลุมจังหวัด 
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. ฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
3. เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายวิสาหกิจชุมชนผูประกอบการเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและ 

สงเสริมเครือขายพันธมิตรธุรกิจการคาชายแดน 
 

3. เปาประสงค (Goal/Purpose) 
1. เพิ่มผลผลิตและสรางมูลคาผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหไดมาตรฐานและเสริมสรางการบริหารจัดการ  

การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในแหลงเที่ยว 
3. สรางเครือขายการคากลุมจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนดวยระบบโลจิสติกส 

(Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
1. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด 
2. พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหไดระดับมาตรฐานและย่ังยืน 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคาชายแดนครบวงจร 
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ตารางที่ 5.1.4.6 กลยุทธในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 2 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ 

1. พัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มมูลคาขาวหอม
มะลิสูความตองการ
ของตลาด 

 

1.1 พัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตขาว
หอมมะลิคุณภาพ
มาตรฐาน GAP 

1.2 สงเสริมเครือขาย
ผูประกอบการแปรรูป
และสรางผลิตภัณฑขาว
หอมมะลิคุณภาพ
มาตรฐาน GMP 

1.3 เพิ่มชองทางการตลาด
ขาวหอมมะลิคุณภาพดี  

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ
คุณภาพดี 

2. สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตขาวหอม
มะลิคุณภาพมาตรฐาน GAP 

3. สราง/พัฒนาเครือขายขาวหอมมะลิคุณภาพ
ดี 

4. สงเสริมและพัฒนากระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพดีมาตรฐาน 
GMP 

5. สงเสริมกิจกรรมการตลาดขาวหอมมะลิ
คุณภาพดี  

2. พัฒนาคุณภาพการ
ทองเที่ยวใหได
ระดับมาตรฐานและ
ย่ังยืน 

2.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพของแตละ
จังหวัดในกลุมใหได
คุณภาพและมาตรฐาน 

2.2 สงเสริมการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.3 สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพธุรกิจการ
ทองเที่ยวและธุรกิจที่
เกี่ยวเน่ืองของกลุม
เครือขายการทองเที่ยว 

2.4 พัฒนาการตลาดและ
ภาพลักษณการทองเที่ยว
ที่มีศักยภาพในกลุม
จังหวัด 

1. การกําหนดแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพและ
แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

2. การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวตามเกณฑ
มาตรฐานสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
(สพท.) 

3. สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและชุมชนในทองถ่ิน 

4. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหาร
จัดการของเครือขายผูประกอบการทองเที่ยว 

5. และธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง 
6. สงเสริมการประชาสัมพันธและสนับสนุน

กิจกรรมการตลาดการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ  

3. พัฒนาระบบ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการธุรกิจ
การคาและเพิ่ม
มูลคาการคา
ชายแดนครบวงจร 

3.1 เสริมสรางความเขมแข็ง
เครือขายธุรกิจการคา 

3.2 เสริมสรางเครือขาย
พันธมิตรทางการคา การ
ลงทุน ในกลุมจังหวัดและ
ประเทศเพื่อนบาน 

3.3 การศึกษาวิจัยและการ
พัฒนาระบบการคา การ
ลงทุน (Logistics) เพื่อ
สนับสนุนการคา 

1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการ
สงมอบ (Logistics) เพื่อสนับสนุนการคาการ
ลงทุน ในกลุมจังหวัด 

2. สงเสริมการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชน
และผูประกอบการเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

3. สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
เครือขายวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการ
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

4. สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนของเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจการคาในกลุม
จังหวัด 

5. สงเสริมกิจกรรมเครือขายพันธมิตรการคา 
การลงทุนในกลุมจังหวัด และประเทศ    
เพื่อนบาน 
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5.1.5 ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีเหมืองแรโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือป 2553 - 2556 
 
1. จังหวัดอุดรธานี  

1. วิสัยทัศน ( Vision ) จังหวัดอุดรธานี ป 2553 - 2556 
“เมืองนาอยู ศูนยกลางการคา แหลงอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาระบบนิเวศและธรรมชาติ
เพื่อการทองเที่ยว” 

2. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (Strategic Issues) ป 2553-2556 
1. ยุทธศาสตรดานการคาการลงทุน 
2. ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตรดานการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว 

3. ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ป 2553-2556 ตามราละเอียดในตาราง 5.1.5.1 
 
ตารางที่ 5.1.5.1 ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ป 2553-2556 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1. ยุทธศาสตรดาน

การคาการลงทุน 
1.1 พัฒนาจังหวัดอุดรธานี

ใหเปนศูนยกลางการคา 
การลงทุนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เช่ือมโยงกับ
อนุภาคลุมนํ้าโขง 

 
 
 
 
 
 

1.2 สินคาผลิตภัณฑชุมชน
ของจังหวัดอุดรธานี มี
คุณภาพมาตรฐาน 
สามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมของ
จังหวัด (GPP) 

2. พัฒนาศักยภาพและสงเสริมผูประกอบการ 
SMEs ทั้งรายเกาและรายใหมที่มีความ
ตองการของตลาด 

3. ชวยแสวงหาตลาดใหแกผูประกอบการ
อุตสาหกรรมการเกษตรปลอดภัยและ
ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ  

4. พัฒนาความรวมมือทางการคาการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบาน และในกลุมประเทศความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ 

 

1. การจัดทําแผนสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ
ชุมชนที่มีคุณภาพ 

2. เพิ่มศักยภาพผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ิน 

3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ิน 

2. ยุทธศาสตรดานสังคม
และคุณภาพชีวิต 

2.1 คนอุดรธานีมีคุณภาพ 
2.2 คนอุดรธานีมีสุขภาพดี 

 
2.3 เพื่อบริหารจัดการแบบ

บูรณาการใหสังคมทุก
ระดับเขมแข็งและ
ปลอดภัย 

1. ยกระดับการศึกษาของคนอุดรธานี 
1. แกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของ

ประชาชน 
1. เสริมสรางความมั่นคงทางสังคมแกประชาชน

อยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งชวยเหลือ
และพัฒนาคนยากจนและผูดอยโอกาสให
สามารถพึ่งตนเองไดมากที่สุด 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 ครอบครัวและชุมชน 
เขมแข็ง 

2. พัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภค 
3. เสริมสรางความสงบสุขใหสังคมโดยเฉพาะ

อยางย่ิงการปองกัน และแกไขปญหายาเสพ
ติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4. พัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาพื้นที่เสี่ยงที่เปน
ตนเหตุของภัยตางๆ  

5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนตนเหตุของ
ภัยตางๆ โดยเฉพาะภัยดานการจราจร 

6. การบริหารจัดการแบบองครวมทั้งดานการ
จัดทําแผน การประชุมปรึกษาหารือ การ
ติดตามประเมินผล และการดําเนินการที่เปน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จังหวัดแบบบูรณาการเพื่อสังคมเขมแข็ง 

 

1. สงเสริมการพัฒนาผูนําชุมชนกลุม/องคกร
ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนดวย
กระบวนการแผนชุมชน 

3. ยุทธศาสตรดาน
เกษตร 

3.1 เพิ่มผลผลิตสินคาเกษตร
และลดตนทุนการผลิต
สินคาที่เปนเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัด 

 

3.2 ผลิตสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑที่ปลอดภัยมี
คุณภาพไดมาตรฐาน 

 

3.3 เกษตรกรมีอาชีพมั่นคง
พนจากความยากจน 

 

3.4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติดาน
การเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. การพัฒนาสินคาเกษตร/เพิ่มประสิทธิภาพ/
สรางมูลคาเพิ่ม 

 
 
 

1. สรางมาตรฐานสินคาเกษตรGAP/เกษตร
อินทรีย 

 
 

1. สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและองคกร
การเกษตรกร 

 

1. บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
3. พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตร 

4. ยุทธศาสตรดานการ
ทองเที่ยว 

4.1 ธุรกิจการทองเที่ยวการ
บริการ เปนตัวแปรที่
ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สรางงานและกระจาย
รายได 

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและแหลงทองเที่ยว
ใหม 

2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการใหบริการ
และปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวทั้งในดาน
บุคลากร โครงสรางพื้นฐานและความ
ปลอดภัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
5. ยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

5.1 เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของจังหวัด
แบบบูรณาการ 

1. พัฒนาระบบขอมูลกลางที่สามารถเช่ือมตอ
และเขาถึงไดทุกกลุมผูใช 

2. การจัดทําแผนแมบทแบบบูรณาการ 
3. การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 
4. สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 
5. การสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาองคความรูดานการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน 
 
 
2. จังหวัดสกลนคร 

1. วิสัยทัศน (Vision) ป 2553-2556 
“กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู  ควบคูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย”  

2. เปาประสงครวม (Objectives)   
“สกลนครบรรลุเกณฑคุณภาพชีวิต อยางมั่นคง” 

3. ตัวชี้วัด 
คุณภาพชีวิตของคนสกลนครดีข้ึนตามเกณฑ จปฐ. จากลําดับที่ 58 เปนลําดับที่ 48 ในป 2556 
(พ.ศ. 2553  ลําดับที่ 55) 
(พ.ศ. 2554  ลําดับที่ 52) 
(พ.ศ. 2555  ลําดับที่ 50) 
(พ.ศ. 2556  ลําดับที่ 48) 

4. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร (Strategic Issues) ป 2553-2556 
1. 5การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2. 5การพัฒนาการทองเที่ยว การคาและการลงทุน 
3. การพัฒนาที่ดิน การเกษตรและอุตสาหกรรม 
4. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพื่อความอยูดี มีสุข 
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลและย่ังยืน 

7. ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร  ป 2553-2556 ตามรายละเอียดตารางที่ 5.1.5.2 
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ตารางที่ 5.1.5.2  ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร  ป 2553-2556 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

1. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

1.1 การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถใหกับ
ประชากรทุกภาคสวน 

1.2 สงเสริมและเผยแพรภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพื่อการพัฒนา 

1.3 เพิ่มขีดความสามารถ
สถาบันการศึกษาในการ
บริการทางวิชาการ 

1.4 สถาบันทรัพยากรมนุษย ได
มาตรฐาน 

1.5 ประชาชนมีคุณธรรม นํา
ความรูสูความเขมแข็ง  

1.6 สงเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชนใหเขมแข็ง 

1. การพัฒนาและปรับปรุงสมรรถภาพประชากร 
2. ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อรองรับการเปนเจาภาพ

กีฬาเยาวชนแหงชาติและการกีฬาของจังหวัด 
3. การอบรมและพัฒนาอาชีพแกราษฎร 
4. จัดการศึกษาที่สนองตอบยุทธศาสตรดานตางๆ 

ของจังหวัด 
5. การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบโดยใชเครื่องมือ 

คือ สถาบันมาตรฐานการศึกษาสกลนคร 
6. เพิ่มจํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู

ความสามารถ 
7. พัฒนาแผนชุมชนใหมีคุณภาพ 
8. การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 

2. การพัฒนาการ
ทองเที่ยว การคา
และการลงทุน 

2.1 หน่ึงจังหวัดหน่ึงพิพิธภัณฑ 
2.2 การนําเที่ยวรวมกันระหวาง

กลุมจังหวัดชายแดนและ
ประเทศเพื่อนบานกลุมอินโด
จีน   

2.3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ดานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 

2.4 สงเสริมความรวมมือ
ทางดานการคา 

2.5 สงเสริมผลิตภัณฑ OTOP 
2.6 เสริมสรางความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ 
2.7 การสนับสนุนใหเกิดการ

แขงขันที่เปนธรรม และ การ
กระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนาอยางเปนธรรม 

 

1. พิพิธภัณฑภูพาน 
2. ยกระดับโครงสรางพื้นฐานการบริการ

ทองเที่ยวและพัฒนาบุคลากรภาคบริการ 
3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและศูนยขอมูลการ

ทองเที่ยว 
4. การพัฒนาความสามารถในการแขงขันและ

รายได 
5. ปรับปรุงโครงสรางการผลิต OTOP 
6. พัฒนากองทุน สถาบันการเงิน และสวัสดิการ

ชุมชนใหเขมแข็ง 
7. สรางเครือขาย SME ที่เขมแข็ง 
8. สรางฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ การคา การ

ลงทุน 
9. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบมีสวนรวม

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
10. สนับสนุนการลงทุนธุรกิจเกษตร ที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและมีการบริหารจัดการที่เปนธรรม
กับลูกคาและเกษตรกร 

11. เพิ่มชองทางในการกระจายสินคาของ
ผูประกอบการทองถ่ิน 

12. สนับสนุนการจัดกลุมของผูประกอบการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
3. การพัฒนาที่ดิน 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

3.1 การพัฒนาศูนยวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนออกแบบ
ผลิตภัณฑในทองถ่ิน 

3.2 การปรับโครงสรางการผลิต 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคา
ของสินคาและบริการบน
ฐานความรูและความเปน
ไทย 

3.3 การสรางภูมิคุมกันของระบบ
เศรษฐกิจ 

 

1. สงเสริม พัฒนาดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

2. การสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
3. การสนับสนุนการเขาถึงแหลงขอมูลดาน

การเกษตร 
4. การปรับโครงสรางระบบการผลิตทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรม 
5. การกําหนดเขตเกษตรกรรมที่เหมาะสม      

(โซนน่ิง ) 
6. เพิ่มมูลคาแกสินคาที่มีตลาดรองรับอยูแลว 
7. สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมในระดับภูมิภาค 

ระดับชาติและนานาชาติ 
8. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย และ

ไดมาตรฐาน 
9. สรางสินคาหรือผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีลูทาง

การตลาด 
10. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองจาก

ผลผลิตทางการเกษตร 
11. สนับสนุนอุตสาหกรรมใหม ที่คํานึงถึง

ผลประโยชนที่สมดุลระหวางผูประกอบการ
สังคมและสิ่งแวดลอม เชน โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑจากยางพารา เหมืองโปแตช 

12. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการรายยอย 

13. การสนับสนุนการใชเกษตรอินทรีย 
4. การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี เพื่อ
ความอยูดี มีสุข 

4.1 การรักษาความมั่นคง 
เรียบรอย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

4.2 การบริการประชาชน 
4.3 การปองกันและบรรเทา สา

ธารณภัย 
4.4 การปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
4.5 การปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
4.6 เปนศูนยกลางการคมนาคม

ขนสง 
4.7 การอํานวยความเปนธรรม

และเสริมสรางธรรมาภิบาล 

1. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถดานการ
รักษาความมั่นคงเรียบรอย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

2. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถดานการ
บริการประชาชน 

3. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

4. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถดานการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

5. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถดานการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6. การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถดานการ
เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง 

7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรค และ
สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ไมขัดตอ
ศีลธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
5. การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอมที่
สมดุลและย่ังยืน 

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศไดรับการปกปอง
ดูแลรักษาและฟนฟูใหมี
ความอุดมสมบูรณ 

5.2 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพไดรับการสํารวจ 
คนหา และรวบรวมภูมิ
ปญญา 

5.3 ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่จังหวัด
สกลนครไดรับการวางระบบ
บริหารจัดการลุมนํ้าเพื่อใหมี
นํ้าที่มีคุณภาพเหมาะสม
สําหรับการอุปโภคบริโภค
และการผลิตอยางพอเพียง 
รวมทั้งการปองกันและแกไข
ปญหานํ้าแลง นํ้าทวม 

5.4 ประชาชน เอกชน ชุมชน 
และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตระหนักในสิทธิ 
หนาที่ และมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้ง มีแหลง
ธรรมชาติเพื่อการศึกษา
เรียนรู และการนันทนาการ 

5.5 รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
เขตเมืองและชุมชน ใหอยูใน
เกณฑมาตรฐานระดับดี เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีและการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 

1. ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ กลไก กระบวนการ 
วิธีการ และใชเครื่องมือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. เรงรัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ให
กลับคืนความสมบูรณ 

3. สรางกระบวนการเรียนรูและสํารวจจัดทํา
ฐานขอมูล องคความรู และภูมิปญญา ทองถ่ิน
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใหชุมชน 

4. ศึกษา วางแผน และการพัฒนาการบริหาร
จัดการนํ้าแบบบูรณาการอยางเปนระบบ     
ทั้งลุมนํ้า 

5. ฟนฟูและพัฒนาระบบประปา รวมทั้งการ
สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของ อปท. ในการ
จัดการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 

6. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงนํ้าและเสริมสราง
ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการใชนํ้า อยาง
คุมคาและย่ังยืน  

7. สงเสริมใหชุมชนทุกภาคสวนและทุกระดับมี
สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ และพื้นที่ปาทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพื่อการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

8. ประชาสัมพันธเผยแพรและสงเสริมการ
ถายทอด ความรูเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยน 
ภูมิปญญา รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการ
เฝาระวังภัยธรรมชาติใหกับกลุมเปาหมายและ
สาธารณชน 

9. สนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรม การมี
สวนรวมปองกันเฝาระวังและควบคุมมลพิษ 
รวมทั้งจัดหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่และ
สิ่งแวดลอมเพื่อใหความรู ความเขาใจ ให
คําปรึกษาแนะนําในการบรรเทาความ
เดือดรอน จากปญหาในเชิงรุก 

10. พัฒนาขีดความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการจัดการนํ้าเสียและขยะ 
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3. จังหวัดชัยภูมิ 
1.  วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดชัยภูมิ ป 2553–2556 

“เกษตรกรรมย่ังยืน อุตสาหกรรมกาวหนา แหลงทองเที่ยวช้ันนํา สังคมมีความสุข” 
2. พันธกิจ (Mission) จังหวัดชัยภูมิ ป 2553-2556 

1. พัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาและสงเสริมใหเปนเมืองอุตสาหกรรมช้ันนําควบคูกับอุตสาหกรรมการแปรรูปและ

อุตสาหกรรมใหม 
3. พัฒนาตลาดสินคาหัตถกรรมสิ่งทอ และสินคาการเกษตร 
4. พัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยวครบวงจร 
5. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรมนําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี 

3. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (Strategic Issues) ป 2553-2556 
1. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรม 
3. การพัฒนาการทองเที่ยว 
4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. การสรางความเขมแข็งของชุมชนและบริการกิจการบานเมืองที่ดี 

4. ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ป 2553-2556 ตามรายละเอียดในตารางที่ 5.1.5.3 
 
ตารางที่ 5.1.5.3 ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ป 2553-2556 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพ
และขีด
ความสามารถดาน
การเกษตร 

1.1 อนุรักษฟนฟูและพัฒนา
แหลงนํ้าเพื่อเพิ่มนํ้า
ตนทุนและบรรเทาปญหา
นํ้าขาดแคลนและอุทกภัย
โดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน 

1.2 ภาคการเกษตร
เจริญเติบโตอยางมั่นคง 
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร มีความเขมแข็ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

1.3 เกษตรไดรับจัดที่ดินทํา
กินกระจายสิทธิ และการ
ใชประโยชนที่ดินที่
เหมาะสม 
 

1.1 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

• อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตรให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อใหสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางย่ังยืน 

• ฟนฟูและขุดลอกแหลงนํ้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่
ชลประทานพัฒนาแหลงนํ้าผิวดิน ใตดิน โดยการ
กอสรางระบบชลประทานขนนาดใหญ กลาง 
และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแลง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกระจายนํ้า รวมทั้งศึกษาความ
เปนไปไดของระบบผันนํ้า 

• จัดหาระบบประปาที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
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1.2 พัฒนาคุณภาพสินคา การเกษตรการตลอด และ

เครือขายสินคาเกษตร 

• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานการเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิตโดย
สงเสริมการใชปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่
เหมาะสม และการกระจายทรัพยากรการผลิต
ทางการ เกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการผลิตสินคาการเกษตร 

• สงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืช
พลังงานทดแทนในที่รกรางวางเปลาและ
สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนจากผลผลิต
สินคาเกษตร 

• สงเสริมการวิจัยและพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีดานการเกษตรที่สอดคลองกับทองถ่ิน
อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

• พัฒนาดานการวางแผนพัฒนาการเกษตรและ
ระบบสารสนเทศทางการการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการถายโอน
ภารกิจใหทองถ่ินและชุมชน 

• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกตษร และ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 
รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการดานการตลาด 

• สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินคาเกสรรวมกับ
ภาคเอกชนตามแนวทางการตลาดนําการผลิต 
และระบบการจัดการดานการตลอด 

1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน 

• สงเสริมการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมในระดับชุมชน 
และการทําเกษตรย่ังยืนเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร 

• เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหาร
จัดการของสถาบันเกษตรกรและพัฒนาการ
ดําเนินงานขององคกรเกษตรกรและพัฒนาการ
ดําเนินงานขององคกรเกษตรกรโดยการมีสวน
รวมของชุมชน 
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• พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองที่ดิน 

• วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินทํากิน
และกระจายสิทธิโดยเรงรัดการออกโฉนดที่ดินให
ทั่วถึงและเปนธรรม 

• เรงรัดการจัดที่ดินทํากินใหแกเกษตรกร และ
ประชากรที่ยากจน 

• สงเสริมการใชประโยชนจากที่ดิน โดยกําหนด
แนวเขตการใชที่ดินอยางเหมาะสม ทั้งเขตเกษตร
เศรษฐกิจและการจัดทําผังเมือง และผังชุมชน 

2. การพัฒนา
อุตสาหกรรม
เปาประสงค 
 

2.1 ภาคอุตสาหกรรมมีการ
เจริญเติบโต มีผลิตภาพ
การผลิตและมีประสิทธิ-
ภาพการผลิตสูงข้ึนอยาง
ตอเน่ืองและมีเสถียรภาพ 

2.2 บริหารจัดการดานแรงงาน 
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 ผลิตภัณฑชุมชนมีคุณภาพ 
มีศักยภาพเชิงพาณิชย 
และสามารถจําหนายได
มากข้ึน 

2.4 ผูประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนสามารถ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
มีการบริหารจัดการที่
เขมแข็ง มีบริษัทภิบาล 
และมีจํานวนเพิ่มข้ึน  

 

1.1 พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแปรรูปผลผลิต
การเกษตร 

• พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม 

• สงเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานที่
เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพของจังหวัด เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
พลังงาน และอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากแรโปแตช 

• สงเสริมใหมีระบบ Logistics เพื่อการพัฒนา
ขนสงสินคาอุตสาหกรรมและสินคาอื่นๆ อยาง
เปนระบบ 

• สงเสริมและพัฒนาใหมีการรวมกลุมอุตสาหกรรม
หรือกลุมสินคา (Cluster และ Supply Chain) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

• พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถดานการบริหารจัดการรวมทั้ง
เสริมสรางความเปนบรรษัทธรรมาภิบาลใหแก
ผูประกอบการ 

• สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรและ
พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมตอเน่ืองจาก
แรโปแตช 

• เตรียมความพรอมใหกับคนหางาน และสนับสนุน
การพัฒนาทักษะความชํานาญใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
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• สงเสริมใหกลุมบุคคลพิเศษ มีโอกาสและ
ทางเลือกในการทํางานภาคอุตสาหกรรม และมี
ความเสมอภาคในการจางงาน 

• การคุมครองแรงงานใหไดรับสิทธิตามมาตรฐาน
แรงงาน จัดระบบการคุมครองแรงงานนอกระบบ
ใหครอบครุมมากข้ึน 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการดานแรงงานใหมี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบคาจาง 

• สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน แรงงาน
สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 

1.2 พัฒนาและสงเสริมเหมืองแรโปแตช และ
อุตสาหกรรมตอเน่ือง 

• ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรโปแตชของจังหวัด
ไปสูนโยบายระดับชาติ 
- นําผลการศึกษาและวิจัยอุตสาหกรรมเหมือง

แรโปแตชของจังหวัดเสนอคณะรัฐมนตร ี
- สํารวจความตองการของประชาชนในทองถ่ิน

ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่เพื่อ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในมิติใหมในอนาคต 

• สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อรับการ
เกิดอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากแรโปแตช 

1.3 พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในทองถ่ิน (OTOP) 

• เสริมสรางศักยภาพองคกรวิสาหกิจชุมชนใหเกิด
ความเขมแข็ง 

• สงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ิน 

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ
ชุมชน และพัฒนาชองทางการตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ 

• เสริมสรางชุมชนใหมีองคความรู มีการรวมกลุม
ผูผลิตเชิงธุรกิจพึ่งพาตนเองไดและนําเอกลักษณ 
วัฒนาธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
พัฒนาสินคา 
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1.4 พัฒนาผูประกอบการและเครือขายดานการตลาด 

(พาณิชยกรรม) 

• พัฒนาองคความรูดานการตลาดโดยเพิ่มบทบาท
ศูนยบมเพราะผูประกอบการใหครอบคลุมสินคา
และบริการ เพื่อใหผูประกอบการสามารถแขงขัน
ได ตลาดจนเสริมสรางองคกรวิสาหกิจชุมชน 
(SMEs) ใหเกิดความเขมแข็ง 

• สรางและเช่ือมโยงเครือขายผูประกอบ การทั้งใน
ระดับจังหวัด และภูมิภาคเพื่อชองทางทางการคา 
รวมทั้งเช่ือมโยงเครือขายการคากับประเทศ
เพื่อนบาน 

• จัดต้ังศูนยประสานการลงทุนดานอุตสาหกรรม
และพาณิชกรรมในระดับจังหวัดและระดับภาค 

3. การพัฒนาการ
ทองเที่ยว 

3.1 แหลงทองเที่ยวมีมาตรฐาน
สามารถรับนักทองเที่ยว
อยางมีคุณภาพและมีการ
บริหารจัดการที่ย่ังยืน 

3.2 แหลงทองเที่ยวสามารถ
สรางรายไดและมีการ
ขยายตัวอยางย่ังยืน 

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการ
ทองเที่ยวใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและ
ชุมชนใหเกิดการทองเที่ยว
อยางย่ังยืน 
 

 

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่มี
ศักยภาพสูความเปนเลิศ 

• พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหมีความหลากหลายมากข้ึนเพื่อให
เปนจังหวัดทองเที่ยวช้ันนําของภาคอีสาน 

• พัฒนาแหลงทองเที่ยวแบบครบวงจรและ
ทองเที่ยวไดตลอดปและทุกฤดูกาล 

• พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเขาสูแหลง
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานและเช่ือมโยงกับแหลง
ทองเที่ยวอื่นๆ ในภูมิภาค 

3.2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทองเที่ยว 

• พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยาง
เปนระบบ โดยสนับสนุนใหองคกรปกครอง
ทองถ่ินและชุมชนเขามามีสวนรวม 

• สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจสินคา และบริการ
ดานการทองเที่ยวพัฒนาสูมาตรฐานและบริการ
ระดับสากล 

• การดูแลรักษาความปลอดภัยและใหบริการ
อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และบริการให
มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
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• พัฒนาและปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการ
ทองเที่ยวอยางเปนระบบและเช่ือมโยงขอมูลการ
ทองเที่ยวระดับจังหวัดเขากับการทองเที่ยวใน
ระดับชาติ เพื่ออํานวยการความสะดวกใหกับ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

• ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมการตลอดของ
แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลอดการ
ทองเที่ยวกลุมเปาหมาย 

• สนับสนุนการรวมกลุมสินคาชุมชน และบริการ
เพื่อพัฒนาสินคาการทองเที่ยวที่สราง สรรคจาก
เอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยใชความรู
และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม 

• สงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยจําหนายสินคาชุมชน
เพื่อการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

4. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

4.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี เด็กและเยาวชนไดรับ
การพัฒนาทั้งทักษะชีวิต 
และมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย อยูใน
สภาพแวดลอมที่นาอยู มี
หลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต 

4.2 ประชาชนทุกกลุม ทุกวัย 
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากลทันตอ
การเปลี่ยนแปลงต้ังแต
ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต 
มีศักยภาพในการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพใน
ทองถ่ิน 

4.3 สถานศึกษาและบุคลากร
ดานการศึกษาไดรับการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน 

4.4 ประชาชนมีหลักประกัน

4.1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

• เพิ่มศักยภาพและสงเสริมใหสถาบันศาสนาเขามา
มีบทบาทหลักในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกประชาชน รวมทั้งรวมกับครอบครัว ชุมชน 
และสถาบันการศึกษา ในการสรางคานิยม
ครอบครัวอบอุน และการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ใหเปนคนดีมีคุณธรรมนําความรู 

• การปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหคนในชุมชน/
ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการฟนฟูเผยแพร
และสืบสานคุณคาความหลากหลายของ
วัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงาม
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

• สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชน และประชาชนผูมี
ความรูความสามารถดานวัฒนธรรมไดมีเวที
แสดงออก เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กลุมวัฒนธรรมตางๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับ
ทองถ่ินอยางตอเน่ือง 

• พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหมีขีด
ความสามารถที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พัฒนาการของสมองและอารมณ รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อปองกันและแกไขปญหาสังคม 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  5-62 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
สุขภาพอยางครอบคลุม มี
คุณภาพและเขาถึงบริการ
ไดอยางไมเปนอุปสรรค 

4.5 การบริการและการบริหาร
จัดการสาธารณสุข มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมมี
คุณภาพมาตรฐาน 

4.6 ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ดี มีพฤติกรรมสุขภาพ
เหมาะสม สามารถควบคุม
และลดปจจัยเสี่ยงตอโรค
เรื้อรัง รวมทั้งมีระบบเฝา
ระวังปองกันและควบคุม
โรคเชิงรุก  

4.7 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดออกกําลังกาย
เลนกีฬาเปนประจําเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.8 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงาม 

4.9 ขยายโอกาสการมีงานทํา
และเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

 

• เสริมสรางสภาพแวดลอมที่นาอยูโดยสงเสริมให
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับชุมชน 
สามารถวางและจัดทําผังเมือง การจัดบริการข้ัน
พื้นฐาน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม
ในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ศักยภาพพื้นที่และความตองการของประชาชน 
ควบคูกับการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดลอมอยาง
เครงครัด 

• สงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
อาชีพ สรางรายได และสงเสริมการออม  เพื่อให
ประชาชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

4.2 การพัฒนาการศึกษา 

• พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ิน โดยการมีสวนรวม
ของประชาชน ในการสรางกระบวนการเรียนรู 
ปลูกฝงจิตสํานึกคานิยม คุณธรรม วัฒนธรรม 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนใน
การเขาถึงบริการการศึกษา และแหลงเรียนรู 
ตลอดจนสรางปจจัยและสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง
ใหกับคนทุกชวงวัย 

• สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู เพื่อการเรียนรูใหทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน  

• สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการ
การศึกษา และสรางหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาแกผูดอยโอกาสและผูพิการ รวมทั้ง
พัฒนาเครือขายความรวมมือในการใหบริการ 
และชวยเหลือทางการศึกษาใหกับผูยากไรและ
ผูดอยโอกาส 
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•  สนับสนุนการสรางเครือขายรวมกันระหวาง
สถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ใน
การถายทอดความรูใหแกชางทองถ่ิน รวมทั้งการ
รับรองและตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน 

4.3 การพัฒนาการสาธารณสุข  

• เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนาใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไมเปน
อุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมี
คุณภาพมาตรฐาน 

• จัดระบบบริหารจัดการทางการแพทยและ
สาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้ง
การวิจัยและพัฒนาองคความรู รักษาพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค และการฟนฟู
สภาพ 

• สงเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความ
เสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

• สงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนจากภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นฐาน 
การแพทยทางเลือกและสมุนไพรไทยเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพของประชาชน 

• พัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรค รวมทั้งภัยสุขภาพ โดยมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพและความเขมแข็งของเครือขาย 

• สนับสนุนสรางแรงจูงใจ ทักษะความรูแก
อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อรองรับการขยาย
ภารกิจในการปฏิบัติงาน โดยเช่ือมโยงการ
ดําเนินการรวมกับองคกรปกครองทองถ่ิน 

• สงเสริมและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการจัด
กิจกรรมและเพิ่มชองทางใหประชาชนเขาถึงกีฬา
และนันทนาการ 

• สงเสริมและพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬา
อาชีพ โดยการพัฒนาและนําวิทยาศาสตร
ทางการกีฬามาใชอยางจริงจัง 
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4. จังหวัดนครราชสีมา 
1. วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดนครราชสีมา ป 2553-2556 

“ประตูสูอีสาน ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินคาเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม และ
การทองเที่ยว” 

2. พันธกิจ (Mission) จังหวัดนครราชสีมา ป 2553–2556 
1. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการอยางย่ังยืน 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การจัดการและการแขงขันทางตลาดสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรม  
3. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑไหม 
4. เพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการทองเที่ยว 
5. สงเสริมการอนุรักษ คุมครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
7. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
3. เปาประสงครวม (Goal) 

1. เพื่อสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
2. เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสูการเปนศูนยกลางการผลิตสินคา

เกษตร  
3. เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑไหมของภูมิภาค 
4. เพื่อเสริมสรางศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดสูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวและบริการ

ของภูมิภาค 
5. เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการอนุรักษ คุมครอง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
6. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
7. เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (Strategic Issues) ป 2553-2556  
1. การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
2. การพัฒนาการเกษตร   
3. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑไหม 
4. การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
7. การบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5. ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ป 2553 - 2556 ตามรายละเอียดในตารางที่ 5.1.5.4 
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ตารางที่ 5.1.5.4  ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ป 2553-2556 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

1. ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการนํ้า
เพื่อการพัฒนา
จังหวัด 

 

1.1 เพื่อสรางความ
เขมแข็งในการ
บริหารจัดการนํ้า
เพื่อการพัฒนา
อยางย่ังยืน 

  

1. การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการปองกันและแกไขปญหาภัย
แลง อุทกภัย และนํ้าเสีย 

• การกําหนดปฏิญญารวมกันวาดวยการบริหารจัดการนํ้า
เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอยางยืน 

• พัฒนาแหลงนํ้าใหมและปรับปรุงฟนฟูแหลงนํ้าเดิมที่
เสื่อมโทรมใหกลับมาใชประโยชนได 

• การสนับสนุนใหมีการประสานแผนการพัฒนาและ
จัดการแหลงนํ้าอยางเปนระบบลุมนํ้า 

• การจัดหานํ้าที่มีคุณภาพใหเพียงพอโดยคํานึงถึงการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ความเปนธรรมในการกระจายนํ้า 

• การจัดการลุมนํ้า การมีสวนรวมของประชาชน และการ
สนับสนุนจากรัฐ 

• จัดทําแผนแมบทในการจัดหานํ้าตนทุนและการจัดการ
นํ้าอยางเปนระบบในการแตละลุมนํ้า โดยมีโครงการและ
แผนงานดําเนินการอยางเดนชัด 

• การสื่อสารสรางความเขาใจของการพัฒนาแหลงนํ้าและ
การอนุรักษ 

• การสรางจิตสํานึกตอความคุมคาในการลงทุนลุมนํ้าและ
ขอผูกพันระหวางอนุภูมิภาค 

2. การบริหารจัดการนํ้าเพื่อสงเสริมอาชีพ    

• การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• พัฒนาแหลงนํ้าชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ และการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร ปศุ
สัตว และประมง 

• การสรางเครือขายการเฝาระวัง ดูแลรักษาและปกปองแห
นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า 

• การบริหารจัดการความรูในการใชประโยชนจากนํ้าเพื่อกา
ดํารงชีพ 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตร 

 

2.1 เพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถของ
การพัฒนาจังหวัดสู
การเปนศูนยกลาง
การผลิตสินคา
เกษตร  

1. การพัฒนาความแข็งแกรงทางการเกษตร  
• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ Logistic เพื่อรองรับ

ตลาดสินคาการเกษตร ปศุสัตว และ อุตสาหกรรม
การเกษตร 

• สงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีสูสากล โดยการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตและปรับปรุงแหลงนํ้าใหเพียงพอ 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 • สงเสริมการเลี้ยงสัตวในครัวเรือนเพื่อสรางรายไดและ

พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในฐานรากชุมชน 

• สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและพัฒนาเครือขายการผลิตเพื่อยกระดับรายได
ของเกษตรกร 

• อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอมเพื่อลดตนทุน
ผลิตดานเกษตร ปศุสัตว และ  ประมง 

• สงเสริมและพัฒนาตนแบบเพื่อการจัดการและขยายผล
พลังงานทางเลือกในชุมชน 

• เฝาระวัง เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชตางๆ และโรค
สัตว 

• สงเสริมการพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
เกษตรทฤษฎีใหม 

• สงเสริมการจัดต้ังศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมูบาน/ชุมชน 

2. การสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร 

• พัฒนาการรวมกลุมสหกรณและอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาการเกษตรมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

• สงเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการแปรรูปสินคา
เกษตร 

• สงเสริมและพัฒนารูปแบบ การบรรจุภัณฑ และ
เครื่องหมายการคาสินคาเกษตร 

• ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสินคา
การเกษตร 

3. การเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการตลาดสินคาเกษตร   

• เช่ือมโยงการผลิต การรวบรวม การกระจาย และ
การตลาดสินคาเกษตร 

• สงเสริมการตลาดและเสริมสรางประกันสินคาเกษตร
อยางเปนระบบ 

• สงเสริมการเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสินคาเกษตรทั้งใน
และตางประเทศ 

• สงเสริมการนําใชขอมูลขาวสารสนเทศเพื่อการแขงขัน
ทางการตลาด สินคาการเกษตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
3. ยุทธศาสตรในการ

พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑไหม 

3.1 เพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถของ
การพัฒนา
อุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑไหมของ
ภูมิภาค 

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑไหม 

• สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกหมอน โดยการ
ปรับปรุงแหลงนํ้า  

• สงเสริมการเลี้ยงไหมใหมีประสิทธิภาพ 
2. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐ   

• ผสมผสานภูมิปญญา ความรู และเทคโนโลยีการ
ผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐานตาม ความ
ตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 

• ศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตไหมใหมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับความตองการของผูใช 

3. ยกระดับศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑไหม 

• พัฒนาคุณภาพฝมือผูประกอบการรายยอยเขาสูมาตรฐาน
ผลิตภัณฑไหมรองรับความตองการของตลาด 

• พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป 
ผลิตภัณฑไหมสูความมั่นคงย่ังยืน 

• เพิ่มประสิทธิภาพกลุมอาชีพดานการบริหารจัดการ การ
ผลิต การตลาด การจัดการทุน 

• เสริมสรางศักยภาพเครือขายผูผลิตและผูประกอบการ
ใหม 

4. สงเสริมการตลาดผลิตภัณฑไหม 

• สงเสริมพัฒนาแนวทางเพื่อการสงออกผลิตภัณฑไหม 

• สงเสริมและพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑไหม 

• สงเสริมการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑไหม 

• จัดกิจกรรมแสดงแฟช่ันและจําหนายผลิตภัณฑไหม 
4. ยุทธศาสตรในการ

พัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยว 

4.1 เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพของการ
พัฒนาจังหวัดสู
การเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวและ
บริการของ
ภูมิภาค 

 

1. การพัฒนามาตรฐานการบริการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

• สนับสนุนความรวมมือในการพัฒนามาตรฐานธุรกิจการ
ทองเที่ยวระหวางภาครัฐ เอกชน ทองถ่ิน ประชาชน 

• พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย การอํานวยความ
สะดวก และการบริการพื้นฐานในแหลงทองเที่ยวใหมี
มาตรฐาน สะอาด สะดวก ปลอดภัย 

• พัฒนาความรู ภาษา ความสามารถ และบุคลิกภาพในกา
ใหบริการอยางมีคุณคาของมัคคุเทศกทองถ่ิน 

• ปรับปรุง บํารุง รักษาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 
อารยธรรมขอม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปกรรม วรรณคดี และภูมิปญญาโคราช 
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5. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

 

5.1 เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการ
อนุรักษ คุมครอง 
และบริหารจัดกา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

 

1. การอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการดิน ปาไม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

• สงเสริมการเพาะชํากลาไม การปลูกปาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การปลูกตนไมยืนตนปองกันดินเค็ม และเพิ่มพื้นที ่
สีเขียวเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศนปาไมและความ
หลากหลายทางธรรมชาติ 

• บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยการจัดต้ังจุดสกัดในพื้นที่ลอแหลม 
แกไขปญหามลพิษทางนํ้า กอสราง ฝายนํ้าสรางความ 
ชุมช้ืนแกดิน และปรับปรุงแหลงนํ้าเชิงอนุรักษ 

• สงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเหมาะสมไมมีผลกระทบอยางย่ังยืนในชุมชน 

2. การปองกัน เตือนภัย แกไข บรรเทาและฟนฟูความเดือดรอน
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

• พัฒนาระบบฐานขอมูลทางภูมิศาสตรมาใชกําหนดแนว
และพื้นที่ทรัพยากรปาไม ลุมนํ้า ดินและทรัพยากรตางๆ  

• จัดระบบการปองกัน การเตือนภัยและบรรเทาความ
เดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ สาธารณภัย 

• จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนและเกี่ยวของในพื้นที่
เปราะบางหรือเสี่ยงตอภัยพิบัติอันเกิดจากภาวะโลกรอน 
เชน นํ้าทวม แผนดินหรือโคลนถลม นํ้าแลง ตลอดจนภัย
พิบัติ เปนตน 

• สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวัง เตือน
ภัย บรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

3. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษที่เหมาะสม    
เอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

• ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
และการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรโขง ชี มูล 

• สงเสริมความรวมมือและสรางการมีสวนรวมของชุมชน
ในการเฝาระวังภาวะมลพิษสิ่งแวดลอมตางๆ  

• สงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การผลิต
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

• สงเสริมการปองกันมลพิษที่แหลงกําเนิดและลดกาซ
เรือนกระจก  

• พัฒนาองคความรูในการบริการจัดการทรัพยากรแบบ
บูรณาการผสมผสานเทคโนโลยีที่ลดมลพิษ 
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6. ยุทธศาสตรในการ

พัฒนาสังคมและ
การแกไขปญหา
ความเดือดรอนฯ 

 

6.1 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
แกไขปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน 

 

1. สรางรายไดและศักยภาพของสังคมในระดับฐานรากโดย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• สงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนตามศักยภาพ ความ
เหมาะสมและความพรอม 

• สงเสริมกิจกรรมสูวิกฤติเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อเพิ่ม
รายได ลดรายจายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• สงเสริมใหมีทักษะฝมือในการประกอบอาชีพ และ
คุมครองแรงงาน  

2. สงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งของประชาชน 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมในการดํารงชีวิต 

• สงเสริมความเขมแข็งของประชาชนในหมูบานชุมชนใน
การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• สงเสริมใหชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาและ
แกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชน 

• สงเสริมการนําศาสนา จริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 

• สงเสริมสุขภาพอนามัย การศึกษา การกีฬาและ
นันทนาการในชุมชนแบบองครวม 

• สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภาษา และภูมิปญญาทองถ่ิน 

• ลดระดับความรุนแรงของการแพรระบาดของยาเสพติด 
และอาชญากรรม 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมใหแกเยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม  

• สงเสริมใหประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

• จัดใหมีระบบการบริการทางการศึกษา การแพทยและ
สาธารณสุขแกประชาชนตามสิทธิประโยชนอยางมี
คุณภาพมาตรฐาน 

• เสริมสรางภูมิคุมกันในเด็ก สตรี เยาวชนและความ
เขมแข็งครอบครัว ชุมชนและสวัสดิการสังคม 

• จัดระบบการรับเรื่องราวรองทุกข การคุมครองผูบริโภค 
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
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4. การพัฒนาความพรอมของเมืองชุมทาง/เมืองอุตสาหกรรม  

• พัฒนาเสนทางคมนาคมและการขนสงเพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนสงและ
คมนาคม 

• วางระบบการถือครองและการใชที่ดินอยางเหมาะสม
และเปนธรรม 

• จัดวางผังเมืองใหเปนระบบและเปนเมืองนาอยู 

• สงเสริมการผลิตบุคลากรภาคแรงงานอยางเพียงพอและ
เหมาะสม 

7. ยุทธศาสตรในการ
บริหารจัดการ
อยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

7.1 เพื่อสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

1. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน   

• เสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ภาครัฐใหเปนมืออาชีพ 

• สรางกระแสและผลักดันใหสวนราชการและ อปท. นําระบบ 
PMQA มาใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• สนับสนุนใหมีบริการ one stop service/service link 
และสงเสริมศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

• สนับสนุนการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีมาใชในหนวยงานภาครัฐ 

• ปรับปรุงศูนยราชการและสรางบรรยากาศที่ดีของที่
สํานักงานในทุกระดับ 

2. เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน   
• การสงเสริมระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

ระดับจังหวัด/ระดับอําเภอและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

• พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 
และเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

• สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ อยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรใหมีความสามารถในการบริหาร
จัดการภาครัฐ   
• พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
• สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานของภาครัฐอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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5.2   โครงสรางพ้ืนฐานดานสังคมของจังหวัดในพ้ืนท่ีเหมืองโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
1. จังหวัดอุดรธานี 

1. ท่ีต้ัง ต้ังอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริเวณเสนรุงที่  17 องศาเหนือ  เสนแวงที่  
103 องศาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร 

2. ขนาดพ้ืนท่ี  มีพื้นที่ประมาณ  11,730.302 ตร.กม. หรือประมาณ  7,331,438.75 ไร คิดเปน    
รอยละ  2.29 ของพื้นที่ทั้งประเทศ  มากเปนอันดับ  4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปนอันดับ  11 ของ
ประเทศ 

3. ลักษณะภูมิประเทศ  ประกอบดวย  ภูเขา ที่สูง ที่ราบ  ที่ราบลุม  และพื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืน  แบง
ออกได 2 บริเวณ คือ 

- บริเวณที่สูงทางทิศตะวันตกและทางทิศใต สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาบางสวน 
เปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืนถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ  200 เมตร 

สภาพภูมิประเทศ ลักษณะน้ีครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอนํ้าโสม อําเภอหนองวัวซอ อําเภอโนนสะอาด อําเภอ
ศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอและดานตะวันตกของอําเภอกุดจับและอําเภอบานผือ  มีเทือกเขาสูงสลับเนินเต้ีย  
บางสวนเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืนสลับพื้นที่นา มีที่ราบลุมอยูบริเวณริมแมนํ้า เชน ลํานํ้าโมง ลําปาว เปนตน 

• บริเวณพื้นที่ลูกคลื่นทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศสวนใหญ 
เปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนต้ืน  มีที่ดอนสลับที่นา  บางสวนเปนที่เนินเขาเต้ียๆ มีความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 187 เมตร สภาพภูมิประเทศลักษณะน้ีครอบคลุมพื้นที่บริเวณอําเภอ
บานผือ อําเภอกุดจับ อําเภอเมือง อําเภอกุมภวาป อําเภอหนองแสง อําเภอไชยวาน อําเภอเพ็ญ อําเภอทุงฝน  
อําเภอสรางคอมและอําเภอบานดุง มีที่ราบลุมเปนบริเวณกวางในเขตอําเภอเมืองและอําเภอกุมภวาป  ซึ่งเปน
ตนกําเนิดของลํานํ้าปาว  พื้นที่ลูกคลื่นดังกลาวจะมีพื้นที่สูง  ซึ่งเปนปาสงวนแหงชาติเดิมทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอําเภอบานดุงนอกจากน้ี  ยังมีพื้นที่ราบลุมบริเวณแมนํ้าตางๆ เชน  หวยนํ้าสวย     
หวยหลวง ลํานํ้าเพ็ญ หวยดาน หวยไฟจานใหญและแมนํ้าสงคราม เปนตน 

4.  เขตการปกครอง   แบงการปกครองออกเปน 20 อําเภอ  156 ตําบล  1,880 หมูบาน  101 ชุมชน 
1 องคการบริหารสวนจังหวัด  1 เทศบาลนคร  3 เทศบาลเมือง  44 เทศบาลตําบล  และ 132 องคการบริหาร
สวนตําบล 
 
โครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค/สวนกลาง และสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

1. สวนภูมิภาค จํานวน 31 สวนราชการ 
2. สวนกลางประจําจังหวัด จํานวน 77 สวนราชการ 
3. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 18 หนวยงาน 
4. สวนทองถ่ิน  181 แหง ไดแก  1 องคการบริหารสวนจังหวัด  1 เทศบาลนคร  3 เทศบาลเมือง        

44 เทศบาลตําบล 132 องคการบริหารสวนตําบล 
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โครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ไฟฟา 

- การจายกระแสไฟฟาไดมีการจายเขาไปยังหมูบานทุกหมูบานในเขตจังหวัดครบทั้ง 1,880  หมูบาน 
- การจายกระแสไฟฟาใหแกครัวเรือนในหมูบาน  ไดดําเนินการติดต้ังมิเตอรไฟฟาแลว  จํานวน  

352,863 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ยังไมมีกระแสไฟฟาใชคงเหลือ 160 ครัวเรือน 
2. ประปา  

ขอมูลป 2552 มีกําลังการผลิต 1,830 ลบ.ม./ช่ัวโมง (ตามระบบที่ออกแบบไว ) แตผลิตไดจริง  2,300 
ลบ.ม./ช่ัวโมง ใชแหลงนํ้าดิบจากอางเก็บนํ้าหวยหลวงและอางเก็บนํ้าหนองสําโรง  ผลิตและจําหนายในพื้นที่
เทศบาลนครอุดรธานี/เทศบาลหนองสําโรง/เทศบาลหนองบัวลําภู/เทศบาลโนนสูง -นํ้าคํา และเทศบาลตําบล
นาขารวมพื้นที่บริการ 143 ตร.กม. 

- ปริมาณการผลิต 62,897.45 ลบ.ม./วัน 
- ปริมาณนํ้าจําหนาย 41,901.29 ลบ.ม./วัน 
- จํานวนผูใชนํ้า 51,506 ราย 

3. โทรศัพท/การสื่อสาร มีสถานภาพการใหบริการโทรศัพท ดังน้ี 
1. มีจํานวนชุมสายโทรศัพทของโครงขาย TOT และ TT&T จํานวน 59 ชุมสาย 
2. จํานวนศูนยบริการลูกคา 6 แหง (TOT 4 แหง และ TT&T 2 แหง) 
3. เลขหมายที่ใหบริการ รวม 64,840 เลขหมาย (TOT จํานวน 40,141 เลขหมาย และ TT&T  

จํานวน 24,699 เลขหมาย) 
4. เลขหมายที่มีผูขอใชบริการ รวม 54,629 เลขหมาย (TOT จํานวน 34,715 เลขหมาย และ 

TT&T จํานวน 19,914 เลขหมาย) 
5. ปจจุบันยังคงเหลือเลขหมายโทรศัพทที่สามารถใหบริการประชาชนเหลืออยูอีก รวม 10,211  

เลขหมาย (TOT จํานวน 5,420 เลขหมาย และ TT&T จํานวน 4,785 เลขหมาย) 
6. เลขหมายโทรศัพทสาธารณะที่เปดใหบริการ รวม 3,564 เลขหมาย 

 
เสนทางคมนาคม 

จังหวัดอุดรธานีเปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาค  โดยมีความไดเปรียบในดานที่ต้ัง  มีโครงขาย
คมนาคมที่มีมาตรฐานเช่ือมโยงระหวางจังหวัด และสวนกลาง ไมวาจะเปนทางรถยนต ทางรถไฟ ทางอากาศ  
ทั้งน้ีสนามบินจังหวัดอุดรธานีมีอัตราการใชบริการสูงสุดของภาคเน่ืองจากที่ ต้ังของจังหวัดอยูในศูนยกลางการ
คมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และอยูหางจากสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพียง 54 กิโลเมตร 
จังหวัดอุดรธานีมีระบบเศรษฐกิจสูงเปนอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจากผลการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช.) เมืองอุดรธานีจะเปนศูนยบริการใน
อนุภาคลุมแมนํ้าโขง ( Greater Mekong Sub Region Service Complex) เพื่อเปนศูนยกลางของการเงิน  
การคากับประเทศลาว จีน (ยูนาน) และเวียดนาม รวมทั้งเปนฐานการคมนาคมขนสงออกทางอากาศ ( Export 
Oriented Aviation Complex) เช่ือมโยงไปสูกลุมประเทศอินโดจีน 
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ทางถนน  
มีจํานวนทั้งสิ้น 74 สายทาง แยกไดเปน 2 สวน คือ 

1.  เสนทางคมนาคมที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานทางหลวงชนบท  จังหวัดอุดรธานี  มี
โครงขายทางหลวงชนบทที่รับผิดชอบ  จํานวน  57 สายทาง  ครอบคลุมทุกอําเภอในเขตจังหวัด  ระยะทางทุก
สายทางรวม 950.104 กิโลเมตร ประกอบดวย 

• เปนถนนลูกรัง 268.979 กิโลเมตร 

• ทางลาดยาง 668.206 กิโลเมตร 

• ทางคอนกรีต 12.919 กิโลเมตร 
2.  เสนทางคมนาคมที่อยูในความรับผิดชอบของแขวงการทางอุดรธานี มีสายทางที่รับผิดชอบรวม    

17 สายทาง ระยะทางรวม 711.50 กิโลเมตร ประกอบดวย 

• เสนทางผิวคอนกรีต 125.361 กิโลเมตร 

• เสนทางผิวแอสฟลต 584.316 กิโลเมตร 

• ทางรักษาสภาพ 2.073 กิโลเมตร 
 
การเดินทางโดยรถยนต 
เสนทางรถยนตมีทางหลวงที่สําคัญ คือ 

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 เปนเสนทางจากกรุงเทพฯผานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดแก  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกน  จังหวัดอุดรธานีและสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย  
ระยะทางถึงจังหวัดอุดรธานีประมาณ 562 กิโลเมตร โดยตัดผานใจกลางเทศบาลนครอุดรธานี ใน
ช่ือถนนทหารและถนนอุดรดุษฎี 

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 22 เช่ือมระหวางจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนครโดยสิ้นสุดที่
จังหวัดนครพนม  มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร  โดยเริ่มตนจากใจกลางเทศบาลนคร
อุดรธานีในช่ือถนนโพศรี 

• ทางหลวงหมายเลข 210 เช่ือมระหวางจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย โดยแยกไปสิ้นสุดที่จังหวัด
เพชรบูรณ มีระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร โดยมีถนนเช่ือมจากเขตเทศบาลนครอุดรธานีไป
ยังทางหลวงเสนน้ี  

 
ทางรถโดยสารประจําทาง  ไดแก  บริการรถโดยสารทั้งธรรมดาและรถปรับอากาศว่ิงระหวางกรุงเทพฯ-
อุดรธานีทุกวัน รถออกจากสถานีขนสงสายตะวันออกเฉียงเหนือ (จตุจักร) ถนนกําแพงเพชร 2 

รถประจําทาง ในตัวจังหวัดอุดรธานีมีรถชนิดตางๆ ใหบริการ นักทองเที่ยวสามารถเลือกใชบริการ
ยานพาหนะตางๆ ไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 

รถสองแถว มีว่ิงบริการจากสถานีขนสงไปยังที่ตางๆ ในตัวเมือง นักทองเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไป
เที่ยวไดทั้งในเมืองและตางอําเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ข้ึนอยูกับระยะทางและการตอรอง 

รถสามลอเคร่ืองและมอเตอรไซครับจาง  จอดอยูตามจุดตางๆ ในจังหวัด เชน  หนาตลาดเทศบาล 
หนาสถานีขนสง คาบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแตระยะทางและแบบเหมาจาย 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_22
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_210&action=edit&redlink=1
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ระยะทางจากอําเภอเมืองอุดรธานีไปยังอําเภอตางๆ คือ 
อําเภอกุดจับ 24 กิโลเมตร     อําเภอหนองหาน 35 กิโลเมตร     อําเภอหนองแสง 35 กิโลเมตร 
อําเภอหนองวัวซอ 39 กิโลเมตร     อําเภอกุมภวาป 43 กิโลเมตร   อําเภอเพ็ญ 43 กิโลเมตร    
อําเภอพิบูลยรักษ 50 กิโลเมตร     อําเภอโนนสะอาด 53 กิโลเมตร  อําเภอบานผือ 55 กิโลเมตร     
กิ่งอําเภอกูแกว 61 กิโลเมตร  อําเภอไชยวาน 62 กิโลเมตร    อําเภอทุงฝน 65 กิโลเมตร    
อําเภอสรางคอม 68 กิโลเมตร   อําเภอศรีธาตุ 72 กิโลเมตร อําเภอบานดุง 84 กิโลเมต      
อําเภอวังสามหมอ 96 กิโลเมตร   อําเภอนํ้าโสม 110 กิโลเมตร อําเภอนายูง 129 กิโลเมตร 
กิ่งอําเภอประจักษศิลปาคม 36 กิโลเมตร  
 
เสนทางเชื่อมการทองเท่ียวกับจังหวัดใกลเคียง 

1. อุดรธานี-หนองบัวลําภู-เลย 
จากวัดปาบานตาด-วัดถํ้ากลองเพล-อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร-ถํ้าเอราวัณ-ภูกระดึง 
หรือภูหลวง-ภูเรือ-แกงคุดคู 

2. อุดรธานี-หาดโขงแกงโขง 
จากอุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท-วัดปาภูกอน-วัดปาบานเพิ่ม-หาดคัมภีร-แกงคุดคู-นํ้าตกตาด
หมอก-นํ้าตกธารทอง 

3. อุดรธานี-หนองคาย 
จากวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองคต้ือ-เวียงคุก-สะพานมิตรภาพ-ทาเสด็จ-ศาลาแกวกู 

4. อุดรธานี-หนองบัว-ขอนแกน 
วัดถํ้ากลองเพล-อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา-เข่ือนอุบลรัตน-วัดพระพุทธบาทภูพานคํา-       
วัดพระธาตุขามแกน-นํ้าตกธารงาม 

5. อุดรธานี-สกลนคร 
บอสรางเหวย-บานเชียง-วัดปาอุดมสมพร-วัดถํ้าขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุ  เชิงชุม-วัดปา
สุทธาวาส-พระตําหนักภูพานราชนิเวศ-นํ้าตกปรีชาสุขสันต-เข่ือนนํ้าอูน 

6. อุดรธานี-กาฬสินธุ 
วัดปาบานตาด-วัดมหาธาตุเจดียดอนแกว-วัดปาแมว-วนอุทยานภูพระ-เข่ือนลําปาว-สวนสะออน-
ไดโนเสารสหัสขันธ-บานโพนแพรวา 

 
ทางรถไฟ 
จังหวัดอุดรธานีอยูในเสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเสนทางดังน้ี 

- เริ่มจากสถานีกรุงเทพมุงไปทางทิศเหนือ ผานอยุธยา, สระบุร,ี นครราชสีมา, บุรีรัมย, สุรินทร,  
ศรีสะเกษ และสุดปลายทางที่อุบลราชธานี ( กม.575 ) 

- ที่ชุมทางถนนจิระในจังหวัดนครราชสีมามีทางแยกไปจังหวัดขอนแกน , อุดรธานี สุดปลายทางที ่
หนองคาย (กม.624 ) 

- ที่สถานีแกงคอย จังหวัดสระบุรีมีทางแยกผานลํานารายณ จังหวัดลพบุร,ี จัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ 
(กม.346) 
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เท่ียวว่ิงของรถไฟในปจจุบัน 
1. กรุงเทพฯ-หนองคาย มีขบวนรถตอนเชา – เย็น 
2. กรุงเทพฯ-อุดรธานี มีขบวนรถตอนเชา – เย็น 
3. นครราชสีมา-หนองคาย 
4. อุดรธานี-ทานาแลง (ลาว) 

สถานีรถไฟอุดรธานี ต้ังอยูที่ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีระยะทางหางจากสถานีกรุงเทพ 
568 กิโลเมตร เปนสถานีระดับหน่ึง  อักษรยอ รด.  การรถไฟแหงประเทศไทย จัดบริการรถไฟว่ิงระหวาง
กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หนวยบริการเดินทาง การรถไฟแหงประเทศไทย  
โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 www.railway.co.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.2.1 เสนทางรถไฟ 

 
ตารางที่ 5.2.1 การเดินรถไฟเที่ยวเขาสูอุดรธานี 

ขบวนรถ ตนทาง-ปลายทาง ตนทางออก ปลายทางถึง เวลาถึงอุดรธานี 

ดวนดีเซลราง 77  กรุงเทพ - หนองคาย 18.30 04.15 03.27 

เร็ว 133  กรุงเทพ - หนองคาย 18.00 07.20 06.20 

ดวน 69  กรุงเทพ - หนองคาย 19.20 08.30 07.26 

ทองถ่ิน 415  นครราชสีมา-หนองคาย 06.20 12.25 11.42 

เร็ว 137  กรุงเทพ - หนองคาย 22.00 18.25 17.25 

ดวนดีเซลราง 75 กรุงเทพ - อุดรธานี 08.20 18.00 18.00 

ทองถ่ิน 417 นครราชสีมา-อุดรธานี 16.28 21.40 21.40 
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ตารางที่ 5.2.2 การเดินรถไฟเที่ยวออกจากอุดรธานี 

ขบวนรถ ตนทาง-ปลายทาง ตนทางออก ปลายทางถึง เวลาออกอุดรธานี 

ทองถ่ิน 416  อุดรธานี- นครราชสีมา  05.35 11.15 05.35 

ดวนดีเซลราง 76 หนองคาย- กรุงเทพ 05.40 17.00 06.31 

เร็ว 138  หนองคาย- กรุงเทพ 08.15 21.10 09.16 

ทองถ่ิน 418 หนองคาย-นครราชสีมา 12.50 19.25 13.49 

ดวนดีเซลราง 78 อุดรธานี- กรุงเทพ 18.30 04.35 18.30 

ดวน 70  หนองคาย- กรุงเทพ 18.10 05.45 19.21 

เร็ว 134  หนองคาย- กรุงเทพ 19.15 07.30 20.02 

  
ทางอากาศ 
 จังหวัดอุดรธานีเปนศูนยกลางการคมนาคมทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี
สนามบิน  คือ ทาอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 8 (Udon Thani International Airport) สายการบินที่
ใหบริการ ไดแก 

• การบินไทย - (กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ) 
• นกแอร - (กรุงเทพฯ-ดอนเมือง) , (เชียงใหม) 
• นกมินิ - (เชียงใหม) 
• ไทยแอรเอเชีย - (กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ) , (ภูเก็ต) 
• โอเรียนท ไทย แอรไลน - (กรุงเทพฯ-ดอนเมือง) 
• แฮปปแอร - (เชียงใหม) (เร็วๆ น้ี)  

 
ทางนํ้า 

จังหวัดอุดรธานีต้ังอยูในพื้นที่ลุมนํ้าหลัก 2 ลุมนํ้า ไดแก ลุมนํ้าชี และลุมนํ้าโขง  มีรายละเอียด ดังน้ี 
ลุมนํ้าชี  (บริเวณตนนํ้าพองและตนลําปาว ) ไดแก พื้นที่ในเขต  อําเภอกุมภวาป  อําเภอหนองแสง  

อําเภอโนนสะอาด อําเภศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ ซึ่งประกอบดวยลุมนํ้ายอย ดังน้ี 
1. ลุมนํ้าปาว  เกิดจากลําหวยสาขาตางๆ มารวมกันที่อําเภอหนองหาน  อําเภอกุมภวาป ไหลผาน

อําเภอศรีธาตุ  และอําเภอวังสามหมอ  ลงสูเข่ือนลําปาว  จังหวัดกาฬสินธุ  พื้นที่ลุมนํ้าครอบคลุมอําเภอเมือง  
อําเภอหนองแสง  อําเภอกุมภวาป  อําเภอประจักษศิลปาคม  อําเภอกูแกว  อําเภอหนองหาน  อําเภอไชยวาน
อําเภอศรีธาตุ  อําเภอโนนสะอาด  และอําเภอวังสามหมอ  รวมพื้นที่ลุมนํ้า  3,133 ตารางกิโลเมตร  ความยาว       
ลําหวย 191,429 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย  25,722,000 ลบ.ม. การไหลของนํ้าระยะเวลา       
6 เดือนระหวางเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 0-100 ซม. สูงสุด 100-400 ซม. 

2. ลุมนํ้าเสือเตน เกิดจากลําหวยสาขาของเทือกเขารอยตอระหวางอําเภอโนนสะอาดอําเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี และอําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ไหลลงสูลําหวยเสือเตนอําเภอโนนสะอาด  และ
ไหลลงสูลํานํ้าพองในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน  พื้นที่ลุมนํ้าครอบคลุมอําเภอโนนสะอาดรวมพื้นที่ลุมนํ้า  214 
ตารางกิโลเมตร ความยาวลําหวย 121 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย1,815,000 ลบ.ม. การไหล
ของน้ําระยะเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 0–100 ซม. สูงสุด 200–300 ซม. 

ลุมนํ้าโขง ไดแก พื้นที่อําเภอเมือง อําเภอหนองวัวซอ อําเภอกุดจับ อําเภอนํ้าโสมอําเภอบานผือ อําเภอ
นายูง  อําเภอเพ็ญ  อําเภอสรางคอม  อําเภอบานดุง  อําเภอหนองหาน  อําเภอพิบูลยรักษอําเภอไชยวาน  และ 
อําเภอทุงฝน ประกอบดวยลุมนํ้ายอย ดังน้ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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1. ลุมนํ้าโสม เกิดจากลําหวยในเขตพื้นที่อําเภอนํ้าโสม  จังหวัดอุดรธานี  และอําเภอนาดวง  จังหวัด
เลย ไหลลงสูลําหวยนํ้าโสม อําเภอนายูง และไหลลงสูนําโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคาย  รวมพื้นที่
ลุมนํ้าในจังหวัดอุดรธานี 1,088 ตารางกิโลเมตร ความยาวลําหวย  เปนระยะทาง  255 กิโลเมตร  
ปริมาณนํ้าเฉลี่ย  5,737,500 ลบ.ม. การไหลลงของนํ้าระยะเวลา  6 เดือน  ระหวางเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด  0-100 ซม. สูงสุด 50-300 ซม. 

2. ลํานํ้าคะนาน ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของอําเภอนํ้าโสม  และไหลผานไปทางทิศใตเขาสูจังหวัด
หนองบัวลําภู  พื้นที่ลุมนํ้า  178 ตารางกิโลเมตร  รวมความยาวลําหวย  46 กิโลเมตร  ปริมาณนํ้า
ตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย  1,035,000 ลบ.ม. การไหลของนํ้าระยะเวลา  6 เดือน ระหวางเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 0-50 ซม. สูงสุด 100-200 ซม. 

3. ลุมนํ้าโมง เกิดจากลําหวยสาขาจากเทือกเขาในเขตอําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู  กับ
อําเภอนาดวง  จังหวัดเลย  ไหลรวมกันเปนลํานํ้าโมง  ผานอําเภอสุวรรณคูหา  อําเภอบานผือ       
และไหลเขาสูเขตพื้นที่อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย  พื้นที่ลุมนํ้าครอบคลุมอําเภอบานผือ  
อําเภอกุดจับ  รวมพื้นที่ลุมนํ้า 897 ตารางกิโลเมตร  ความยาวลําหวย  276 กิโลเมตร  ปริมาณนํ้า
ตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย  6,210,000 ลบ.ม.การไหลของนํ้าระยะเวลา  6 เดือน ระหวางเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 40-50 ซม. สูงสุด 50-300 ซม. 

4. ลุมนํ้าหวยคุก เกิดจากที่ราบสูงในเขตอําเภอบานผือ ไหลไปลงนํ้าโขงในเขตอําเภอทาบอ  จังหวัด
หนองคาย พื้นที่ลุมนํ้าครอบคลุมอําเภอบานผือ  รวมพื้นที่ลุมนํ้า  116 ตารางกิโลเมตร  ความยาว
ของลําหวย   36 กิโลเมตร  ปริมาณนํ้าตลอดลําหวย  โดยเฉลี่ย  540,000 ลบ.ม. การไหลของนํ้า
ระยะเวลา 6 เดือน ระหวางดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด0-50 ซม. สูงสุด 50-200 ซม 

5. ลุมนํ้าสวย เกิดจากลําหวยสาขาในเขตรอยตออําเภอบานผือ อําเภอเพ็ญ และอําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ไหลลงสูนํ้าสวยผานอําเภอเพ็ญและอําเภอเมือง  ลงสูแมนํ้าโขง  พื้นที่ลุมนํ้าครอบคลุม
อําเภอเพ็ญอําเภอเมืองและอําเภอบานผือ รวมพื้นที่ลุมนํ้า 706 ตารางกิโลเมตร ความยาวลําหวย 
176 กิโลเมตร ปริมาณนํ้าตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย  2,640,000 ลบ.ม. การไหลของนํ้า  ระยะเวลา   
6 เดือน ระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดับนํ้าตํ่าสุด 50-100 ซม. สูงสุด 100-300 ซม. 

6. ลุมนํ้าหวยหลวง เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอหนองวัวซอ ไหลลงสูล้ําหวยหลวง และไหลลงแมนํ้า
โขง พื้นที่จังหวัดหนองคาย  พื้นที่ลุมนํ้าครอบคลุมอําเภอหนองวัวซอ  อําเภอกุดจับ  อําเภอเมือง  
อําเภอประจักษศิลปาคม  อําเภอหนองหาน  อําเภอเพ็ญ  อําเภอทุงฝน  อําเภอพิบูลยรักษ  อําเภอ
บานดุง  และอําเภอสรางคอม  รวมพื้นที่ลุมนํ้า  3,933 ตารางกิโลเมตร  ความยาว ของลําหวย  
1,497.5 กิโลเมตร  ปริมาณนํ้าตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย  35,940,000 ลบ .ม. การไหลของนํ้า  
ระยะเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดับตํ่าสุด 0-100 ซม. สูงสุด100-400 ซม. 

7. ลุมนํ้าสงคราม เกิดจากลําหวยสาขาตางๆ ที่ไหลลงจากภูเขาในเขตอําเภอวังสามหมอ อําเภอไชยวาน  
และอําเภอสองดาว  จังหวัดสกลนคร  แมนํ้าสงครามเปนเขตแดนกั้นระหวางจังหวัดอุดรธานีและ
สกลนคร  ไหลผานจังหวัดหนองคาย  และลงสูแมนํ้าโขงที่จังหวัดนครพนม  พื้นที่ลุมนํ้าครอบคลุม
อําเภอไชยวาน อําเภอหนองหาน อําเภอทุงฝน  อําเภอบานดุง  รวมพื้นที่ลุมนํ้า  980 ตารางกิโลเมตร  
ความยาวลําหวย 736 กิโลเมตร ปริมาณน้ําตลอดลําหวยโดยเฉลี่ย  13,248,000 ลบ.ม. การไหลของ
นํ้าระยะเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ระดับตํ่าสุด 0-100 ซม. สูงสุด 100-400 ซม. 
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2. จังหวัดสกลนคร 
ท่ีต้ังและอาณาเขต 

จังหวัดสกลนครมีเน้ือที่ประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร หรือ 6 ลานไร เปนจังหวัดที่มีขนาดใหญเปน
อันดับที่ 19 ของประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบสูงและที่ราบลุมสลับพื้นที่ลอนลาด  มี
เทือกเขาภูพานอยูทางตอนใตของจังหวัด และมีหนองหารซึ่งเปนหนองนํ้าจืดที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของ
ประเทศไทย เปนแหลงนํ้าสําคัญของจังหวัด มีนํ้าตลอดป    ต้ังอยูประมาณ  เสนรุงที่ 160 องศา  45´ ลิปดา ถึง 
180 องศา 15´ ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 1030 องศา 15´ ลิปดา ถึง 1040 องศา 30´ ลิปดา ตะวันออก หาง
จากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตประมาณ 647 กิโลเมตร และหางจากแมนํ้าโขงจุดที่ต้ังจังหวัดนครพนม 
ซึ่งเปนเขตแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 90 กิโลเมตร   
การปกครอง 

จังหวัดสกลนครแบงเขตการปกครองออกเปน 18 อําเภอ 124 ตําบล 1,515 หมูบาน องคการบริหาร
สวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 25 แหง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 114 แหง  
  
ตารางตารางที่ ที่ 55..22..33  แสดงหนวยการปกครองจังหวัดสกลนครแสดงหนวยการปกครองจังหวัดสกลนคร    

ลําดับ อําเภอ 
เขตปกครองจังหวัดสกลนคร 

ตําบล หมูบาน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล 
1.  เมืองสกลนคร 15 173 9 8 
2.  สวางแดนดิน 16 187 11 7 
3.  วานรนิวาส 14 182 12 4 
4.  พรรณานิคม 10 135 7 4 
5.  บานมวง 9 98 8 2 
6.  อากาศอํานวย 8 94 4 5 
7.  วาริชภูมิ 5 71 2 4 
8.  พังโคน 5 69 3 3 
9.  กุสุมาลย 5 69 5 1 
10.  เจริญศิลป 5 59 5 1 
11.  โพนนาแกว 5 52 4 1 
12.  ภูพาน 4 65 3 1 
13.  คําตากลา 4 61 3 2 
14.  โคกศรีสุพรรณ 4 53 3 1 
15.  สองดาว 4 46 3 2 
16.  เตางอย 4 32 4 - 
17.  นิคมนํ้าอูน 4 29 4 - 
18.  กุดบาก 3 40 1 3 

รวม 124 1,515 90 49 
 
ที่มา  :  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสกลนคร (ขอมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2555) 
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โครงสรางพ้ืนฐาน 
ทางถนน 

จังหวัดสกลนคร มีถนนที่กอสรางเสร็จแลว รวมทั้งสิ้น 1,898,982 กม. เปนถนนในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเดิม 1,457,848 กม. สํานักงานโยธาธิการจังหวัดเดิม 423,124 กม. 
และศูนยปฏิบัติเรงรัดพัฒนาชนบทเดิม 18,010 กม. ถนนดังกลาว สวนใหญเปนถนนลูกรัง 869,635 กม. 
(45.79%) นอกน้ัน เปนถนนลาดยาง 856,060 กม. (45.08%) คอนกรีต 173,287 กม. (9.13%) ซึ่งปจจุบันได
โอนใหสํานักงานทางหลวงชนบทและทองถ่ิน   

ทางรถยนต  ระยะทาง  647 กิโลเมตร  ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง จากกรุงเทพฯ  ตามทาง
หลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี  เลี้ยวขวาเขาถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข  2) ผานจังหวัด
นครราชสีมา แลวแยกเขาอําเภอบานไผ  เลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข  23 ผานจังหวัดมหาสารคาม  และ
ทางหลวงหมายเลข 213 ผานจังหวัดกาฬสินธุ ขามเทือกเขาภูพาน เขาสูจังหวัดสกลนคร 
 
การเดินทางไปสกลนคร  
โดยรถยนต  

จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 
แยกขวาเขาสูทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผานจังหวัดนครราชสีมา จนถึงอําเภอบานไผ แยกขวาเขาสูทาง
หลวงหมายเลข 23 ไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แลวแยกใชทางหลวงหมายเลข 213 ผานจังหวัดกาฬสินธุ 
จนถึงจังหวัดสกลนคร 
 
โดยรถประจําทาง  

มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนสง จํากัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-สกลนคร  ออกจาก
สถานีขนสงสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกําแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใชเวลาเดินทางประมาณ     
10 ช่ัวโมง สอบถามรายละเอียดไดที่บริษัท ขนสง จํากัด โทร.1490 www.transport.co.th 

สําหรับบริษัทเอกชน  ไดแก  
- บริษัท แสงประทีปเดินรถ จํากัด โทร. 0 4252 0411  
- บริษัท ชัยสิทธ์ิ จํากัด โทร. 0 4252 0561  
- บริษัท เชิดชัย ทัวร จํากัด โทร. 0 4251 2098, 08 6225 6063 

 
การเดินทางภายในสกลนคร  

ในตัวจังหวัดสกลนครมีรถชนิดตางๆ ใหบริการ นักทองเที่ยวสามารถเลือกใชบริการยานพาหนะตางๆ 
ไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 

รถสองแถว มีว่ิงบริการจากสถานีขนสงไปยังที่ตางๆ ในตัวเมือง นักทองเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไป
เที่ยวไดทั้งในเมืองและตางอําเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ข้ึนอยูกับระยะทางและการตอรอง 

รถสามลอเครื่องและมอเตอรไซครับจาง จอดอยูตามจุดตางๆ ในจังหวัด เชน หนาตลาดเทศบาล หนา
สถานีขนสง คาบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแตระยะทางและแบบเหมาจาย   

ระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภอไปยังอําเภอตางๆ  
โคกศรีสุพรรณ 22 กิโลเมตร เตางอย 28 กิโลเมตร  
ภูพาน 33 กิโลเมตร โพนนาแกว 35 กิโลเมตร  
พรรณนานิคม 39 กิโลเมตร กุสุมาลย 40 กิโลเมตร  

http://www.transport.co.th/
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พังโคน 54 กิโลเมตร กุดบาด 69 กิโลเมตร  
อากาศอํานวย 57 กิโลเมตร วาริชภูมิ 69 กิโลเมตร  
สวางแดนดิน 84 กิโลเมตร วานรนิวาส 85 กิโลเมตร  
เจริญศิลป 90 กิโลเมตร นิคมนํ้าอูน 99 กิโลเมตร  
คําตากลา 109 กิโลเมตร สองดาว 109 กิโลเมตร  
บานมวง 120 กิโลเมตร  

 

ระยะทางจากจังหวัดสกลนครไปยังจังหวัดใกลเคียง  
นครพนม 93 กิโลเมตร มุกดาหาร 119 กิโลเมตร  
กาฬสินธุ 128 กิโลเมตร อุดรธานี 159 กิโลเมตร 
รถโดยสารประจําทาง บริษัท ขนสง จํากัด  เปดบริการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ-นครพนม มีรถ

โดยสารปรับอากาศจากสถานีขนสงหมอชิต 2 ทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2936 2852-66 นครพนม 
โทร. 0 4251 1403 บริษัทเอกชนติดตอ บริษัท แสงประทีปเดินรถ จํากัด โทร. 0 4252 0411 บริษัท ชัยสิทธ์ิ  
จํากัด โทร. 0 4252 0561 และบริษัท เชิดชัย ทัวร จํากัด โทร. 0 4251 2098 หรือ  08 6225 6063 
 
ทางรถไฟ 

สามารถเดินทางโดยการรถไฟแหงประเทศไทยซึ่งมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ  (หัว
ลําโพง) ไปจังหวัดอุดรธานี แลวเดินทางตอไปโดยรถประจําทางไปจังหวัดสกลนครอีกประมาณ 159 กิโลเมตร 
 
ทางอากาศ 

การเดินทางโดยเครื่องบินโดยมีสายการบินที่ใหบริการคือ บริษัท นกแอร จํากัด มีบริการเที่ยวบินจาก
กรุงเทพฯ ดอนเมือง ไปยังทาอากาศยานสกลนครทุกวัน 
 
ทางนํ้า 

จังหวัดสกลนครไมมีทาเรือ หรือการเดินทางทางนํ้า มีแตแหลงนํ้าที่ใชสําหรับการเกษตร/ประมงและ
การผลิตกระแสไฟฟา 
 
แหลงนํ้าของจังหวัดสกลนคร 

มีแมนํ้า หวย ลําธาร คลอง  270 สาย ซึ่งในจํานวนน้ี มีที่ใชงานไดในฤดูแลง 266 สาย มีหนอง บึง  
202 แหง ที่มีสภาพใชงานไดฤดูแลง  197 แหง มีนํ้าพุ นํ้าซับ 10 แหง ใชงานในฤดูแลงไดทุกแหง และมีแหลง
นํ้าอื่นๆ  อีก  11 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลงทุกแหงเชนเดียวกัน  
 แหลงนํ้าที่สําคัญของจังหวัดสกลนคร นอกจากนํ้าฝนแลวยังไดแก นํ้าทา ซึ่งประกอบดวย แหลงนํ้า
ธรรมชาติหลายสาย อันมีตนนํ้าอยูในบริเวณเทือกเขาภูพาน ลํานํ้าธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก  

- ลํานํ้าสงคราม เปนลํานํ้าขนาดคอนขางใหญ ปริมาณนํ้ามาก ตนนํ้าเกิดบริเวณพื้นที่อําเภอสองดาว 
ไหลผานอําเภอสวางแดนดิน อําเภอคําตากลา อําเภอบานมวง อําเภอวานรนิวาส และอําเภออากาศอํานวย 
แลวไหลลงแมนํ้าโขงที่อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

- ลํานํ้ายาม เปนลํานํ้าขนาดเล็ก ตนนํ้าเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน เขตอําเภอวาริชภูมิ ไหลผานอําเภอ
สองดาว อําเภอสวางแดนดิน อําเภอวานรนิวาส อําเภอพรรณานิคม และไหลลงแมนํ้าสงครามที่อําเภออากาศ
อํานวย  
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- ลํานํ้าอูน เปนลํานํ้าขนาดกลาง มีตนนํ้าอยูที่เทือกเขาภูพาน เขตอําเภอกุดบาก ไหลลงสูเข่ือนกั้นลํา
นํ้าอูน ซึ่งเปนเข่ือนขนาดใหญที่สุดของจังหวัดสกลนคร ปริมาณเก็บกักนํ้าได 520 ลานลูกบาศกเมตร ไหลผาน
อําเภอพังโคน อําเภอพรรณานิคม ไปบรรจบกับแมนํ้าสงครามที่อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เปนลํานํ้า
ที่ไดพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนทางการเกษตรมากที่สุด เน่ืองจากมีปริมาณ นํ้ามากไหลผานพื้นที่ราบ ซึ่งเปน
แหลงอุดมสมบูรณของจังหวัดสกลนครไดมีการพัฒนาใหมีการกระจายนํ้าชลประทานในระดับแปลงนา การจัด
รูปที่ดิน พื้นที่ประมาณ 164,574 ไร เขตพื้นที่อําเภอพังโคน อําเภอพรรณานิคมและอําเภอเมืองสกลนคร 
นอกจากจะมีการสงเสริมใหเกษตรกรทํานาตามฤดูกาลแลว ยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชในชวงฤดูแลง
ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมีมูลคาสูงมาก  

- ลําหวยปลาหาง เปนลํานํ้าขนาดเล็ก มีตนนํ้าในพื้นที่อําเภอวาริชภูมิ ผานอําเภอ  สวางแดนดิน 
อําเภอพังโคน แลวไหลบรรจบลํานํ้าอูนที่อําเภอพังโคน 

- ลํานํ้าพุง ตนนํ้าเกิดในเขตอําเภอกุดบากมีสภาพลาดชันชวงตนนํ้าไหลผานทองที่อําเภอกุดบากลง     
สูเข่ือนนํ้าพุงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยความจุ 165 ลานลูกบาศกเมตร จากน้ันไหลผานอําเภอ
เตางอย อําเภอโคกศรีสุพรรณและอําเภอเมืองสกลนคร แลวไหลลงหนองหาร  

- ลํานํ้าก่ํา เปนลํานํ้าลักษณะพิเศษที่มีตนนํ้าที่สําคัญอยูที่หนองหาร เสมือนหน่ึงทางระบายนํ้าของ     
ลุมนํ้าพุง และนํ้าในหนองหารไปยังแมนํ้าโขง โดยไหลผานอําเภอเมืองสกลนคร อําเภอโคกศรีสุพรรณ ของ
จังหวัดสกลนครผานอําเภอนาแก ลงแมนํ้าโขงที่อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หนองหาร เปนหนองนํ้า
ธรรมชาติขนาดใหญ เน้ือที่ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร มีนํ้าตลอดป ลึกเฉลี่ยประมาณ 3–6 เมตร มีเกาะ
แกงมากมาย หนองหารน้ีเปนที่รวมของลําหวยตางๆ หลายสาย ปจจุบันหนองหารเปนแหลงประมงนํ้าจืดที่
ใหญที่สุดของจังหวัดและยังเปนสถานที่เพาะพันธุปลานํ้าจืดของกรมประมงดวย 
 

แหลงนํ้าใตดิน  
เกิดในช้ันหินแบบ CRERACEOUS UPPER SGIFFERS ซึ่งมีลักษณะเปนช้ันหินดินดาน นํ้าตาลแดง

และนํ้าตาลเทา ช้ันหินทรายและ หินเกลือหนาถึง 15 เมตร ในระดับลึก 60-300 เมตร  สามารถเจาะพบนํ้าใต
ดินต้ังแตระดับผิวดินไปจนถึงความลึกประมาณ 155 เมตร การเจาะใน ที่ตํ่าอาจพบนํ้าเค็มได จากการเจาะบอ
บาดาลพบวา รอยละ 90 จะพบนํ้าจืดคุณภาพดี มีอัตราการใหนํ้า 5-10 ลบ.ม./ชม 
 
3.  จังหวัดชัยภูมิ 

1. ขนาดและท่ีต้ัง 
จังหวัดชัยภูมิ ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณใจกลางของประเทศเสนรุง 15 องศาเหนือ 

เสนแวงที่ 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับนํ้าทะเล 631 ฟุต หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 332 
กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,986,429 ไร คิดเปนรอยละ 7.6 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของภาค และรอยละ 2.5 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีเน้ือที่ใหญเปนอันดับ 3 ของภาคและใหญเปน
อันดับ 7 ของประเทศ  
 

2. ลักษณะทางการเมืองและการปกครอง 
จังหวัดชัยภูมิ ไดแบงการปกครองออกเปนสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน โดยที่การปกครองสวน

ภูมิภาค  ประกอบดวย 16 อําเภอ แยกเปน 123 ตําบล 1 ,617 หมูบาน สําหรับองคกรปกครองทองถ่ิน 
ประกอบดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด  1 แหง เทศบาล 19  แหง และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  
122 แหง จําแนกรายอําเภอ  
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ตารางที่ 5.2.4 การแบงเขตการปกครอง จังหวัดชัยภูมิ  

ท่ี อําเภอ เน้ือท่ี 
จํานวน
ตําบล 

จํานวน
หมูบาน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เทศบาล อบต. 

1. เมืองชัยภูม ิ 1,169.898 18 224 3 17 
2. คอนสวรรค   468.147 9 102 1 9 
3. แกงครอ   582.196 10 126 2 10 
4. หนองบัวแดง  2,215.459 8 130 1 8 
5. ภักดีชุมพล   900.456 4 47 - 4 
6. ภูเขียว   801.757 11 153 2 11 
7. เกษตรสมบูรณ  1,418.967 11 144 2 11 
8. บานแทน   308.707 5 66 1 5 
9. คอนสาร   966.665 8 85 1 8 
10. จัตุรัส   647.031 9 118 2 9 
11. บานเขวา   544.315 6 86 1 6 
12. บําเหน็จณรงค   560.300 7 89 2 7 
13. เทพสถิต   875.604 5 92 1 5 
14. หนองบัวระเหว   841.782 5 58 1 5 
15. เนินสงา   222.003 4 48 - 4 
16. ซับใหญ   225.000 3 36 - 3 

รวมท้ังสิ้น 12,748.287 123 1,617 20 122 
 
 

การคมนาคม 
ทางถนน 
การขนสงทางรถยนต 

การคมนาคมขนสงทางบกของจังหวัดชัยภูมิ มีความสะดวกสบายและเปนที่นิยมของประชาชนใน
จังหวัดชัยภูมิมาก โดยมีเสนทางติดตอกับกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียงไดอยางสะดวก มีทางรถยนตโดยสาร  
ว่ิงระหวางจังหวัดกรุงเทพฯ มายัง จังหวัดชัยภูมิหรือจังหวัดอื่นซึ่งผานจังหวัดชัยภูมิ 4 สายและรถยนตโดยสาร
ว่ิงระหวางจังหวัดชัยภูมิไปยังจังหวัดใกลเคียง  จํานวน 25 สาย รถยนตโดยสารว่ิงระหวางจังหวัดกับอําเภอมี 
29 สาย และเสนทางเดินรถภายในชุมชนเมืองชัยภูมิ 3 สาย จังหวัดชัยภูมิ มีเสนทางคมนาคมติดตอกับจังหวัด
ตางๆ หลายจังหวัด สภาพถนนดี และเดินทางสะดวกทุกฤดูกาล ดังน้ี  

จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผานรังสิต วังนอย จนถึงสามแยกจังหวัดสระบุรี  
เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ผานอําเภอปากชอง จะมีทางแยกซายมือเขาสูทางหลวงหมายเลข  201 
ผานอําเภอสีค้ิว อําเภอดานขุดทด เขาเขตจังหวัดชัยภูมิ ที่อําเภอจัตุรัส ขับตรงเขาสูตัวจังหวัดชัยภูมิ  

จากจังหวัดลพบุรี เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผานอําเภอชัยบาดาล ตําบลลํานารายณ เลี้ยว
ซายไปตามทางหมายเลข 205 ผานอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จนถึงสี่แยกตําบลหนองบัวโคก  เลี้ยวซายไป
ตามทางหลวง 201 ผานอําเภอจัตุรัสเขาสูตัวจังหวัดชัยภูมิ  
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จากจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ผานตําบลจอหอ อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา เลี้ยวซายไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ผานอําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาตรงไปจนถึง   
สี่แยกตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 เขาสูจังหวัดชัยภูมิ  

จากจังหวัดขอนแกน มาได 2 ทาง คือ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ผานบานทุม  อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน เลี้ยวซายไปตามทางหลวงหมายเลข 2062 ผานอําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน     
แลวเลี้ยวซายไปตามทางหลวงหมายเลข 2149 ตรงไปจนถึงสามแยกชองสามหมอ  เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง
หมายเลข 201 เขาสูจังหวัดชัยภูมิ หรือมาจากจังหวัดเลย จนถึงตลาดบานหัน เลยวซายข้ึนทางหลวงหมายเลข 
12 ถึงสามแยกชุมแพ เลี้ยวขวา  ไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ผานอําเภอภูเขียว แกงครอ เขาสูจังหวัด
ชัยภูม ิ 

จากจังหวัดเพชรบูรณ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ผานอําเภอคอนสาร ตรงไปถึงสามแยก
ชุมแพ เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 ผานอําเภอภูเขียว แกงครอ เขาสูจังหวัดชัยภูมิ  

จากจังหวัดนครสวรรค เขาอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ผานอําเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ 
เขาอําเภอภักดีชุมพล หนองบัวระเหวและอําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งจากการเดินทางติดตอไดหลาย
จังหวัดดังกลาว ทําใหจังหวัดชัยภูมิ เปนศูนยกลางการคมนาคมระหวางภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รถประจําทางจากชัยภูมิไปจังหวัดและอําเภอตางๆ    

นอกจากจังหวัดชัยภูมิจะเปนศูนยกลางที่มีรถโดยสารติดตอไปยังจังหวัดตางๆ แลว ยังมีรถโดยสาร
ติดตอไปยังอําเภอตางๆ ไดอยางสะดวก จากสถานีขนสงชัยภูมิมีรถโดยสารประจําทางไป  กรุงเทพฯ เลย 
เชียงใหม นคสวรรค นครราชสีมา ขอนแกน เพชรบูรณ-หลมสัก  พิษณุโลก ชุมแพ บัวใหญ คอนสวรรค         
หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ บานเขวา สมอทอด คอนสาร ลํานารายณ บานไผ 
 
รถยนต  

จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน ) ถึงสระบุรี แยกขวาไปตามทางหลวง
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แลวแยกซายเขาสูทางหลวงหมายเลข 201 ที่อําเภอสีค้ิว ผานอําเภอดานขุนทด 
อําเภอจัตุรัส เขาสูจังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร 
 อีกเสนทางหน่ึง คือ จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามถนนพหลโยธิน ผานสระบุรี ถึงแยกพุแค แยกเขา
ทางหลวงหมายเลข 21 ถึงอําเภอชัยบาดาล จากน้ันเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 205 ผานอําเภอเทพสถิต 
อําเภอจตุรัส เขาสูจังหวัดชัยภูมิ  
 

รถประจําทาง  
รถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนสง จํากัด และ บริษัท เอกชน  สาย

กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ จากสถานีขนสงหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมงครึ่ง 
บริษัทเอกชน  
- บริษัท แอรชัยภูมิ  โทร. 0 4481 1556  
- นครชัยแอร    โทร. 0 4481 1739  
- ชัยภูมิจงเจริญ   โทร. 0 4481 1780  
- ชัยภูมิทัวร    โทร. 0 4481 6012 
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การเดินทางภายในจังหวัดชัยภูมิ  
ในตัวเมืองชัยภูมิมีรถโดยสารประจําทางไปยังอําเภอตางๆ ไดอยางสะดวก  สามารถเลือกใชบริการ

ยานพาหนะไดหลายรูปแบบตามอัธยาศัย  สอบถามรายละเอียดไดที่  สถานีขนสงชัยภูมิ โทร. 0 4481 1493 
นอกจากน้ีมีรถสองแถวไปอําเภอและแหลงทองเที่ยว เชน อําเภอจัตุรัส อําเภอภักดีชุมพล อําเภอหนองบัวแดง 
ซึ่งสวนใหญแลว คิวรถจะอยูในสถานีขนสง 
 

ระยะทางจากอําเภอเมืองชัยภูมิไปยังอําเภอตางๆ คือ 
อําเภอบานเขวา 13 กิโลเมตร      อําเภอเนินสงา 30 กิโลเมตร      
อําเภอหนองบัวระเหว 35 กิโลเมตร อําเภอคอนสวรรค 38 กิโลเมตร    
อําเภอจัตุรัส 36 กิโลเมตร   อําเภอแกงครอ 45 กิโลเมตร 
อําเภอหนองบัวแดง 49 กิโลเมตร    อําเภอซับใหญ 55 กิโลเมตร     
อําเภอบําเหน็จณรงค 58 กิโลเมตร อําเภอภูเขียว 76 กิโลเมตร       
อําเภอภักดีชุมพล 85 กิโลเมตร    อําเภอบานแทน 92 กิโลเมตร 
อําเภอเกษตรสมบูรณ 102 กิโลเมตร  อําเภอเทพสถิต 105 กิโลเมตร   
อําเภอคอนสาร 120 กิโลเมตร 

 

ทางรถไฟ 
มีรถไฟ จากสถานีหัวลําโพงไปยังชัยภูมิทุกวัน โดยข้ึนรถขบวนที่เดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เชน ขบวนกรุงเทพฯ-หนองคาย แลวลงที่สถานีบัวใหญ จากน้ันตอรถโดยสารประจําทางไปอีก 51 กิโลเมตร 
 

ทางอากาศ 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ยังไมมีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดชัยภูมิ หากประสงคจะเดินทางไป

โดยเครื่องบินจะตองลงที่จังหวัดขอนแกน  จากน้ันสามารถตอรถโดยสารจากจังหวัดขอนแกนยอนกลับเขา
ชัยภูม ิระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร หรือจะลงที่จังหวัดนครราชสีมา แลวตอรถโดยสารเขาจังหวัดชัยภูมิ  
ประมาณ 119 กิโลเมตร  
 
ทางนํ้า 

จังหวัดชัยภูมิไมมีทาเรือ หรือการสัญจรทางนํ้า มีแตแหลงนํ้าธรรมชาติหรือแองเก็บนํ้าสําหรับ
การเกษตร ประมงและผลิตกระแสไฟฟา  จังหวัดชัยภูมิ มีแหลงนํ้าธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 
สรุปได ดังน้ี 
 
แหลงนํ้าธรรมชาติ ประกอบดวยแหลงนํ้าผิวดินและแหลงนํ้าใตดิน ไดแก 

1.  แหลงนํ้าผิวดิน จังหวัดชัยภูมิ เปนแหลงกําเนิดตนนํ้าลําธาร มีลํานํ้ายอยหลายสาย กอใหเกิดลํา
นํ้าสําคัญ ดังน้ี 

1.1 ลํานํ้าชี ตนนํ้าอยูบริเวณเทือกเขาพญาฝอ เขตอําเภอหนองบัวแดง ไหลผานอําเภอหนองบัว
ระเหว บานเขวา จัตุรัส เนินสงา เมืองชัยภูมิ คอนสวรรค และแกงครอ 

1.2 ลํานํ้าพรม ตนนํ้าอยูบริเวณเทือกเขาพญาฝอเชนเดียวกัน ไหลผานอําเภอคอนสาร ภูเขียว 
และอําเภอบานแทน เปนเสนแบงเขตระหวางจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน ไหลลง
เข่ือนอุบลรัตน 

1.3 ลําคันฉู ไหลผานอําเภอบําเหน็จณรงค จัตุรัส และอําเภอเมืองชัยภูมิ 
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1.4 ลํานํ้าเชิญ ไหลผานอําเภอคอนสาร และอําเภอภูเข 
1.5 ลําชีลอง ไหลผานอําเภอเมืองชัยภูมิ และอําเภอบานเขวา 
1.6 ลําปะทาว ไหลผานอําเภอเมืองชัยภูมิ 
1.7 ลําสามหมอ ไหลผานอําเภอแกงครอ และอําเภอคอนสวรรค  
1.8 ลํานํ้ากล่ํา ไหลผานอําเภอคอนสวรรค ไปลงนํ้าลํานํ้าชี 

2.  แหลงนํ้าใตดิน ปริมาณนํ้าใตดินของจังหวัดชัยภูมิเฉลี่ยประมาณ 20–100 แกลลอนตอนาที พื้นที่
ที่มีคุณภาพดี ไดแก บางสวนทางตอนเหนือของอําเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ หนองบัวแดง บานแทน ภูเขียว 
และอําเภอแกงครอ เปนตน นํ้าที่ขุดไดบริเวณน้ีมีคุณภาพดี แตจะมีปญหานํ้าเค็มในพื้นที่ที่เปนภูเขาทาง
ตอนกลางและตะวันตกของจังหวัดเฉลี่ยประมาณนํ้า 20 –50 แกลลอนตอนาที เปนนํ้าที่มีแรธาตุปนอยูมาก 
สวนบริเวณไหลเขาจะมีนํ้านอยเฉลี่ย 20 แกลลอนตอนาที และทางตอนลางของจังหวัดเปนพื้นที่ที่มีเกลือมาก
นํ้าที่ได จึงเปนนํ้าเค็มอยูถึงรอยละ 90 ของที่ขุดได 

3.  แหลงนํ้าชลประทาน 
 แหลงนํ้าชลประทานที่อยูภายในจังหวัด ประกอบดวย 

3.1 การกอสรางเข่ือนเพื่อประโยชนดานพลังงานและเกษตรกรรม 

• เข่ือนจุฬาภรณ ต้ังอยูในเขตอําเภอคอนสาร มีปริมาณเก็บกักนํ้า 188 ลานลูกบาศกเมตร 

• เข่ือนลําปะทาว ต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ และอําเภอแกงครอ มีปริมาณเก็บกักนํ้า    
43 ลานลูกบาศกเมตร 

• เข่ือนหินทิ้งหวยกุม ในเขตอําเภอเกษตรสมบูรณ เก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตร 

• เข่ือนชีบน มีตนนํ้าอยูที่เขาเสียงตาล เทือกเขาภูเขียว ในเขตอําเภอหนองบัวแดง เก็บกักนํ้า
ได 325 ลานลูกบาศกเมตร 

3.2 โครงการชลประทานขนาดกลาง (อางเก็บนํ้า) เพื่อการเกษตรและการบริโภค-อุปโภค มีจํานวน 
14 แหง ในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ จัตุรัส บานเขวา ภูเขียว เกษตรสมบูรณ บําเหน็จณรงค  
เทพสถิต และซับใหญ รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 187,298 ไร  

3.3 โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อางเก็บนํ้าหรือฝายนํ้าลน) ไดแก โครงการอางเก็บนํ้าขนาด
เล็ก เหมือง ฝายนํ้าลน ที่กระจายอยูทั่วจังหวัดตามแหลงนํ้าธรรมชาติ ซึ่งสามารถกักเก็บนํ้า
ได 47.72 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่รับประโยชน 181,909 ไร 

3.4 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กและแหลงนํ้าในไรนา ไดแก โครงการของหนวยราชการที่
ไดจัดสรางแหลงนํ้าสาธารณะขนาดเล็ก ประกอบดวยบอนํ้าต้ืน บอบาดาล สระเก็บนํ้าใน
หมูบาน เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงโครงการแหลงนํ้าในไรนา โครงการปรับโครงสรางและ
ระบบการผลิตการเกษตรและโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ทฤษฎีใหมตาม
แนวพระราชดําริ) รวม 4,226 แหง พื้นที่เก็บกักนํ้าประมาณ 5.32 ลานลูกบาศกเมตร 

3.5 โครงการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร ( Check Dam) ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2550 มีฝาย
ตนนํ้าลําธารทั้งสิ้น 2,500 ฝาย 

3.6 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา ขอมูลจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2547 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ไดดําเนินการจัดต้ังสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาในจังหวัดชัยภูมิแลว จํานวน 73 สถานี พื้นที่
โครงการ 154,954 ไร เพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม และขจัดปญหาความแหงแลงของ
พื้นที่ที่นอกเขตชลประทาน  

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  5-86 

4. จังหวัดนครราชสีมา 
1.  ท่ีต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดนครราชสีมา  ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนที่ราบสูงโคราชระหวางเสนรุงที่  14-16 

องศาเหนือและเสนแวงที่ 101-103 องศาตะวันออก ตัวจังหวัดอยูระหวางจากกรุงเทพมหานครโดยรถยนตเปน
ระยะทาง 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟเปนระยะทาง 264 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 20,493.964 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร เทากับรอยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขนาดของ
พื้นที่เปนอันดับ 1 

2.  ดานการปกครอง 
ในป พ.ศ. 2551 จังหวัดนครราชสีมา   แบงการปกครองสวนภูมิภาคเปน  32 อําเภอ  287 ตําบล 

3,743 หมูบาน ไดแก อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอแกงสนามนาง อําเภอขามทะเลสอ อําเภอขามสะแกแสง 
อําเภอคง อําเภอครบุรี อําเภอจักราช อําเภอโชคชัย อําเภอชุมพวง  อําเภอดานขุนทด  อําเภอโนนแดง  อําเภอ
โนนไทย  อําเภอโนนสูง  อําเภอหนองบุญมาก  อําเภอบานเหลื่อม  อําเภอบัวใหญ  อําเภอปากชอง  อําเภอ
ประทาย อําเภอพิมาย อําเภอสีค้ิว อําเภอสูงเนิน อําเภอเสิงสาง อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอหวยแถลง  อําเภอ
ปกธงชัย  อําเภอวังนํ้าเขียว อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอเมืองยาง  อําเภอเทพารักษ  อําเภอพระทองคํา  
อําเภอบัวลาย และอําเภอสีดา 

หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคมีทั้งสิ้น 30 หนวยงาน สังกัดสวนกลาง  196 หนวยงาน   หนวยงาน
อิสระ 26 หนวยงาน  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  27 แหง หนวยงานราชการบริหารสวนทองถ่ิน  จํานวน334 
หนวยงาน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด  1 แหง เทศบาลนคร  1 แหง เทศบาลเมือง  3 แหง เทศบาลตําบล  
52 แหง องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 277 แหง 
 
การคมนาคมและการขนสง 

จังหวัดนครราชสีมา  ถือเปนศูนยกลางทางดานการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  
โดยมีเสนทางติดตอกับจังหวัดตางๆ ไดอยางสะดวก 3 เสนทาง ทางรถไฟ ทางรถยนต และทางอากาศ คือ 
 
ทางถนน 

จังหวัดนครราชสีมา มีเสนทางหลวงชนบทรวม 66 เสนทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,395.790 กิโลเมตร 
เปนผิวถนนลาดยาง 1,279.251 กิโลเมตร เปนผิวถนนคอนกรีต 6.888 กิโลเมตร และเปนผิวถนนลูกรัง 
109.651 กิโลเมตร 
 
รถโดยสารประจําทาง 

- การเดินทางจากกรุงเทพฯ  มีรถโดยสารธรรมดา  และ รถปรับอากาศช้ัน  1 และช้ัน  2 สาย 21 
(กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ว่ิงใหบริการจากสถานีขนสงหมอชิต  2 กรุงเทพฯ  มายังจังหวัดนครราชสีมา  ทุกวัน
ตลอด 24 ช่ัวโมง  โดยมีบริษัทเอกชนที่ไดรับสัมปทานเปดบริการเดินรถโดยสารสาย  21 จํานวน  3 รายคือ 
บริษัท ราชสีมาทัวร  จํากัด บริษัท แอรโคราชพัฒนา  จํากัด และบริษัท สุรนารีแอร  จํากัด ใหบริการ  รับ-สง 
ผูโดยสารที่สถานีขนสงทั้งสองแหง คือ สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 1 (ถนนบุรินทร) และ สถานีขนสงผูโดยสาร
แหงที่ 2 (ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) นอกจากน้ัน ยังสามารถที่จะเลือกเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางจาก
กรุงเทพฯ ปลายทางจังหวัดตางๆ ในภาคอีสานที่ผานจังหวัดนครราชสีมาไดอีกดวย 
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- การเดินทางภายใน เขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง  มีขนสงสาธารณะใหบริการหลายสาย ไดแก           
รถโดยสารประจําทางหมวด 1 และหมวด 4 (รถสองแถว) ว่ิงบริการภายในเขตเทศบาล และบริเวณใกลเคียง  
รถโดยสารหมวด 1 แบงออกเปน 21 สาย ว่ิงบริการภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียงไปตามเสนทางตางๆ  
รถเมลโดยสารปรับอากาศจํานวน  2 สายว่ิงใหบริการคือ  สาย 15 และ สาย 17 รถแท็กซี่มิเตอร  (TAXI-
METER) เปดใหบริการในชวงการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งที่ 24 มีจุดจอดรถแท็กซี่อยูที่สถานีขนสงผูโดยสาร
แหงที่ 2 และศูนยการคาเดอะมอลล นครราชสีมา   

- การเดินทางระหวางจังหวัด  มีรถโดยสารประจําทางธรรมดา  และปรับอากาศ  หมวด 2 และ 3 
จํานวนหลายเสนทางในจังหวัดตางๆ ว่ิงใหบริการผานจังหวัดนครราชสีมาที่สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่  2      
(ถนนมิตรภาพ-หนองคาย) ทุกวัน นอกจากน้ี ยังมีรถโดยสารประจําทางใหบริการรับสงผูโดยสาร  จากตนทาง
จังหวัดนครราชสีมา ไปยังปลายทางจังหวัดอื่น ในภาคตางๆ  

- มีสถานีขนสงผูโดยสารที่ใหบริการแกผูที่ตองเดินทางไปยังอําเภอ หรือจังหวัดตางๆ ดังน้ี 

• สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 1 ต้ังอยูเลขที ่86 ถนนบุรินทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

• สถานีขนสงผูโดยสารแหงที่ 2 ต้ังอยูที ่ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

• สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอโชคชัย ต้ังอยูเลขที ่1 หมูที ่12 ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย  

• สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอพิมาย ต้ังอยูบริเวณตําบลในเมือง อําเภอพิมาย  
 
ทางรถไฟ 

มีรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี) และ (กรุงเทพ - หนองคาย)ทั้งขบวน
รถดวนพิเศษ , รถดวน , รถเร็ว , รถธรรมดา  ว่ิงใหบริการจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ  (หัวลําโพง ) ผานจังหวัด
นครราชสีมา ทุกวัน นอกจากน้ี ยังมีขบวนรถทองถ่ิน ว่ิงใหบริการระหวางสถานีรถไฟนครราชสีมา ไปยังสถานี
รถไฟ จังหวัดอื่นๆ เชน อุบลราชธานี, อุดรธานี, หนองคาย, แกงคอย จังหวัดสระบุรี อีกดวย 
 
ทางอากาศ  

มีทาอากาศยานพาณิชย 1 แหง อยูที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  มีสายการบิน แฮปปแอร 8 ใหบริการ ณ 
ทาอากาศยานนครราชสีมา8 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เที่ยวบินระหวางนครราชสีมา-กรุงเทพ และ นครราชสีมา-
เชียงใหม   
 
ทางนํ้า 

จังหวัดนครราชสีมาไมมีทาเรือ และการคมนาคมทางนํ้า แหลงนํ้าตางๆ ใชการเกษตร/ประมง และ
ผลิตกระแสไฟฟา  
 
แหลงนํ้า 

สภาพแหลงนํ้า มีทั้งแหลงนํ้าธรรมชาติที่สําคัญมี 9 ลุมนํ้า ไดแก ลุมนํ้ามูลตอนบน  ลุมนํ้าลําพระเพลิง
ลุมนํ้าลําตะคอง ลุมนํ้าลําเชียงไกร  ลุมนํ้าลําชี  ลุมนํ้าลําสะแทด  ลุมนํ้าลํามูลตอนลาง  ลุมนํ้าลําจักรราช  และ    
ลุมนํ้าลําปลายมาศ รวมพื้นที่ลุมนํ้า  20,493 ตร.กม. ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย  1,078.6 มม./ป ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ย  
3,512 ลาน ลบ.ม./ป ปจจุบันชวยเหลือพื้นที่ชลประทาน  702,458 ไร คิดเปน  5.48 % ของพื้นที่จังหวัด
ทั้งหมด จังหวัดนครราชสีมา มีอางเก็บนํ้าที่สําคัญๆ ดังตอไปน้ี 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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โครงการชลประทานขนาดใหญ 
1.  อางเก็บนํ้าลําตะคอง ที่ต้ัง ตําบลคลองไผ  อําเภอสีค้ิว  ความจุ  314.49 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่

ชลประทาน 164,186 ไร 
2.  อางเก็บนํ้าลําพระเพลิง  ที่ต้ัง ตําบลตะขบ  อําเภอปกธงชัย  ความจุ  110.00 ลานลูกบาศกเมตร

พื้นที่ชลประทาน 67,760 ไร และอางเก็บนํ้าลําสําลาย  ที่ต้ัง ตําบลตะขบ  อําเภอปกธงชัย  ความจุ  39.8 ลาน
ลูกบาศกเมตร  พื้นที่ชลประทาน 17,200 ไร 

3.  อางเก็บนํ้ามูลบน  ที่ต้ัง ตําบลจระเขหิน  อําเภอครบุรี  ความจุ  141 ลานลูกบาศกเมตร  พื้นที่
ชลประทาน 45,136 ไร และเข่ือนลําแซะ ที่ต้ัง ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี  ความจุ  275 ลานลูกบาศกเมตร 
พื้นที่ชลประทาน 113,750 ไร 

4.  อางเก็บนํ้าลําปลายมาศ  ที่ต้ัง ตําบลโนนสมบูรณ  อําเภอเสิงสาง  ความจุ  98.00 ลานลูกบาศก
เมตร  พื้นที่ชลประทาน  24,536 ไร (เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา )  และอางเก็บนํ้าหวยเตย   ที่ต้ัง ตําบล      
สระตะเคียนอําเภอเสิงสาง ความจุ 4.100 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร 

5.  เข่ือนพิมาย ที่ต้ัง ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย เปนเข่ือนทดนํ้า – ระบายนํ้าในลํานํ้ามูล  ชวยเหลือ
พื้นที่ชลประทาน 152,931 ไร 
 
5.3   สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดในพ้ืนท่ีเหมืองโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
1.  จังหวัดอุดรธานี 

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
ในป พ.ศ.2553 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรายงานวาจังหวัด

อุดรธานี มีผลิตภัณฑจังหวัดหรือผลรวมของมูลคาเพิ่ม (Value added : VA) ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม
การผลิตสินคาและบริการทุกชนิดในขอบเขตพื้นที่จังหวัด  (GPP) ตามราคาประจําป  84,704 บาท ผลิตภัณฑ
จังหวัดเฉลี่ยตอหัว  (Percapita GPP) 52,012  บาทเปนลําดับที่  4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รองจาก
จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเลย และเปนลําดับที่ 58 ของประเทศ 
 
ตารางที่ 5.3.1 แสดง 14รายไดที่ประชากรของประเทศไดรับจากการผลิตสินคาและบริการ  

                                                            GPP (หนวย : บาท/คน/ป)  
 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
อุดรธานี 32,569 33,065 37,551 44,476 46,671 48,747 52,012 
สกลนคร 26,165 27,983 30,221 29,174 29,793 39,859 41,581 
ชัยภูมิ 26,669 27,541 31,750 35,578 38,344 43,435 46,922 
นครราชสีมา 43,629 44,295 49,744 54,362 58,481 56,877 61,136 

  
จังหวัดอุดรธานีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  ประมาณ  16,684 บาท และรายไดที่เปนตัวเงิน  

13,361 บาทตอเดือนตอครัวเรือน  สําหรับในป  พ.ศ.2552 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  พบวา 
ครัวเรือนในจังหวัดอุดรธานี มีคาใชจายทั้งสิ้น 17,307 บาท โดยคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค 16,060 บาท
ตอครัวเรือนตอเดือน 
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ในป 2552 จังหวัดอุดรธานี  มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น  1,267 แหง จํานวนเงินลงทุน  
20,550 ลานบาทและจํานวนคนทํางาน 25,741 คน ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการประกอบกิจการมากที่สุด คือ 
อุตสาหกรรมอื่นๆ 251 แหงและรองลงมาไดแกอุตสาหกรรมขนสง  219 แหงและผลิตภัณฑอโลหะ  จํานวน 
180 แหงตามลําดับ 

เน่ืองจากพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูง  เปนดินปนทรายและดินลูกรัง  พืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหแก
จังหวัดอุดรธานีเปนอันดับแรก ไดแก ออยโรงงาน 4,859,408 ตัน รองลงมา คือ มันสําปะหลัง  1,394,378 ตัน 
และ ขาว (ขาวนาป+ขาวนาปรัง) 1,028,511 ตัน ตามลําดับ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต 5 จังหวัดอุดรธานีไดรายงานวา  ในป 
พ.ศ. 2550 มีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งสิ้น  1,464,509 คน จํานวนนักทัศนาจร  618,573 คน มีจํานวนโรงแรม
ทั้งสิ้น 43 แหง และมีจํานวนหองพัก 3,270 หอง สําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุดรธานี  

 

2. ผลิตภัณฑมวลรวมรายสาขา ตามรายละเอียดในตารางที่ 5.3.2 
 
ตารางที่ 5.3.2 แสดงผลิตภัณฑมวลรวมรายสาขา จ.อุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

     
(Millions of Baht) 

  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

Agriculture 8,719 8,724 8,267 9,547 11,003 11,196 12,938 14,637 

Agriculture, Hunting and Forestry 8,384 8,376 7,872 9,099 10,468 10,793 12,483 14,163 

Fishing 336 348 394 449 535 403 455 474 

Non-Agriculture 39,426 42,179 43,862 49,825 59,290 60,708 66,012 70,067 

Mining and Quarrying 19 49 47 307 4,139 4,100 4,187 4,794 

Manufacturing 6,660 6,569 5,332 6,985 8,305 8,835 9,748 10,937 

Electricity, Gas and Water Supply 881 959 981 1,053 1,045 1,011 1,283 1,334 

Construction 2,310 2,550 2,270 2,516 2,612 2,940 3,840 4,850 

Wholesale and Retail Trade; 
Repair of Motor Vehicles, 
Motorcycles and  

                

  Personal and Household Goods 11,362 12,069 13,067 14,344 15,924 15,832 16,960 16,517 

Hotels and Restaurants 1,401 1,582 1,728 1,474 1,383 1,311 1,532 1,324 

Transport, Storage and 
Communications 

2,838 2,942 3,213 3,483 4,014 3,978 4,219 4,119 

Financial Intermediation 1,575 1,777 1,946 2,491 2,896 3,148 3,445 3,717 

Real Estate, Renting and Business 
Activities 

1,982 2,009 2,095 2,161 2,188 2,151 2,227 2,300 

Public Administration and 
Defence; Compulsory Social 
Security 

3,837 4,401 4,824 5,232 5,587 5,567 5,694 6,403 

Education 4,595 5,111 5,856 6,925 8,119 8,651 9,567 10,280 

Health and Social Work 1,640 1,785 2,098 2,344 2,576 2,678 2,816 2,990 
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จังหวัดอุดรธานี 
     

(Millions of Baht) 

  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

Other Community, Social and 
Personal Services Activities 

220 266 292 397 387 387 373 382 

Private Households with 
Employed Persons 

107 111 113 113 117 120 123 121 

Gross Provincial Product (GPP) 48,145 50,902 52,128 59,372 70,293 71,904 78,950 84,704 

GPP Per capita (Baht) 31,086 32,569 33,065 37,387 43,939 44,650 48,747 52,012 

Population (1,000 persons) 1,549 1,563 1,577 1,588 1,600 1,610 1,620 1,629 
 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
ป 2553 สาขาที่มีมูลคาผลิตภัณฑมากที่สุด  คือ การขายสงและขายปลีก  จํานวน  16,517 ลานบาท  

รองลงมาไดแก  สาขาเกษตรกรรม  14,637 ลานบาท  และสาขาการผลิตอุตสาหกรรม  10,937 ลานบาท  
ตามลําดับ 
 
2.   จังหวัดสกลนคร 

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสกลนครป 2553 มีคาผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ยตอหัว ( GPP per 

capital) เทากับ  41,581 บาทตอป ผลิตภัณฑจังหวัดสกลนครข้ึนอยูกับสาขาการเกษตร สาขาการคาปลีก  
คาสง และสาขาการศึกษา  
 

ตารางที่ 5.3.3 แสดง14รายไดที่ประชากรของประเทศไดรับจากการผลิตสินคาและ บริการ จ.สกลนคร 
                                    GPP (หนวย : บาท/คน/ป)  

 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
สกลนคร 26,165 27,983 30,221 29,174 29,793 39,859 41,581 

 
2. ผลิตภัณฑมวลรวมรายสาขาตามรายละเอียดในตารางที่ 5.3.2 

 

ตารางที่ 3.3.4 ผลิตภัณฑมวลรวมรายสาขา จ.สกลนคร 
จังหวัดสกลนคร  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

Agriculture 7,219 6,843 7,457 7,475 7,727 8,102 9,887 9,985 
Agriculture, Hunting and Forestry 7,011 6,605 7,219 7,368 7,632 8,000 9,772 9,865 
Fishing 208 238 238 107 94 102 115 120 
Non-Agriculture 19,904 22,136 23,805 28,038 31,525 32,782 35,871 38,023 
Mining and Quarrying 6 7 6 3 2 2 3 4 
Manufacturing 1,944 2,274 1,776 2,215 3,018 3,518 3,582 3,942 
Electricity, Gas and Water Supply 421 411 439 498 491 471 597 631 
Construction 1,186 1,312 1,520 1,687 1,762 1,766 2,153 2,438 
Wholesale and Retail Trade; Repair of 
Motor Vehicles, Motorcycles and  

                

Personal and Household Goods 6,121 6,961 7,507 9,435 10,250 10,642 11,899 12,109 
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จังหวัดสกลนคร  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

Hotels and Restaurants 162 183 192 238 262 313 301 296 
Transport, Storage and Communications 1,302 1,253 1,378 1,419 1,554 1,611 1,686 1,622 
Financial Intermediation 733 865 1,049 1,417 1,713 1,654 1,810 2,012 
Real Estate, Renting and Business 
Activities 

1,364 1,389 1,436 1,502 1,548 1,534 1,551 1,547 

Public Administration and Defence; 
Compulsory Social Security 

2,249 2,628 2,785 2,933 3,151 2,954 2,983 3,454 

Education 3,367 3,667 4,293 5,010 5,944 6,414 7,231 7,760 
Health and Social Work 787 877 1,105 1,263 1,417 1,500 1,674 1,782 
Other Community, Social and Personal 
Services Activities 

223 265 279 375 367 354 351 375 

Private Households with Employed 
Persons 

40 42 43 44 46 49 51 50 

Gross Provincial Product (GPP) 27,123 28,979 31,262 35,513 39,251 40,884 45,758 48,008 
GPP Per capita (Baht) 24,711 26,165 27,983 31,569 34,629 35,828 39,859 41,581 
Population (1,000 persons) 1,098 1,108 1,117 1,125 1,133 1,141 1,148 1,155 

 

โครงสรางการผลิตของจังหวัดสกลนครลําดับที่ 1 อยูในภาคการเกษตร ปริมาณพืชผลทาง
การเกษตรที่สําคัญของจังหวัด เชน ขาวเหนียว  ยางพารา มันสําปะหลัง ออย และดานปศุสัตว ผลผลิตที่
สําคัญ ไดแก โคเน้ือ โคขุน กระบือ สุกร และสาขาขายสง ขายปลีก สาขาการศึกษา ตามลําดับ 
 
3.   จังหวัดชัยภูมิ 

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ข้ึนกับภาคการเกษตร ภาคการคาสงคาปลีก  และภาคอุตสาหกรรม         
เปนสําคัญ ภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิมีแนวโนมชะลอตัวลงจากปที่ผานมา โดยพิจารณาจากการผลิต
ในสาขาการเกษตรและสาขาอุตสาหกรรม ดานการบริโภค ดานการลงทุนและดานการเงิน ซึ่งเปนผลมาจาก
เศรษฐกิจชะลอตัวลง ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงมีการปรับตัวสูงข้ึน  กอปรกับสถานการณความไมแนนอนทาง
การเมือง  ขณะที่การจัดเก็บรายไดภาครัฐ และการประกันตนในระบบประกันสังคมยังคงมีการขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง  

- ดานการบริโภค 
ภาพรวมดานการบริโภค มีการขยายตัวในลักษณะชะลอตัวลงเปนผลมาจากปจจัยความไมแนนอน

ทางการเมือง รวมทั้งราคานํ้ามันเช้ือเพลิงที่ปรับตัวสูงข้ึน จึงสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นของบริโภค  
- ดานการลงทุน 
ภาคอุตสาหกรรม อยูในภาวะชะลอตัว คือ ไมมีการขออนุญาตจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม และ

ไมมีการแจงขอเลิกกิจการ 
 

ตารางที่ 5.3.5 แสดง14รายไดที่ประชากรของประเทศไดรับจากการผลิตสินคาและ บริการ จ.ชัยภูมิ 
    GPP (หนวย : บาท/คน/ป)  

 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
ชัยภูมิ 26,669 27,541 31,750 35,578 38,344 43,435 46,922 
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2. ผลิตภัณฑมวลรวมรายสาขา 
 
ตารางที่ 5.3.6 ผลิตภัณฑมวลรวมรายสาขา จ.ชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

    
(Millions of Baht) 

  2547 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

Agriculture 7,589 8,583 7,809 7,835 9,166 11,561 12,330 13,410 

Agriculture, Hunting and Forestry 7,393 8,264 7,555 7,612 9,004 11,374 12,170 13,230 

Fishing 196 319 254 222 162 188 160 180 

Non-Agriculture 20,182 21,351 23,086 24,337 28,790 31,275 33,572 38,443 

Mining and Quarrying 16 15 6 5 75 85 83 117 

Manufacturing 2,913 3,804 3,994 3,662 4,780 5,239 5,863 7,344 

Electricity, Gas and Water Supply 592 641 656 682 765 785 743 932 

Construction 787 830 1,134 1,005 1,100 1,151 1,252 1,971 

Wholesale and Retail Trade; Repair 
of Motor Vehicles, Motorcycles and  

                

Personal and Household Goods 6,887 6,928 7,230 7,650 8,701 9,502 10,521 11,924 

Hotels and Restaurants 65 66 66 81 99 81 67 84 

Transport, Storage and 
Communications 

1,310 1,199 1,214 1,362 1,645 1,546 1,638 1,674 

Financial Intermediation 823 848 970 1,050 1,435 1,526 1,611 1,706 

Real Estate, Renting and Business 
Activities 

1,455 1,456 1,528 1,605 1,621 1,657 1,644 1,664 

Public Administration and Defence; 
Compulsory Social Security 

1,506 1,519 1,768 1,964 2,114 2,280 2,246 2,265 

Education 2,833 3,102 3,476 3,953 4,730 5,548 5,954 6,642 

Health and Social Work 780 713 790 1,052 1,373 1,529 1,617 1,794 

Other Community, Social and 
Personal Services Activities 

193 206 230 242 327 319 303 295 

Private Households with Employed 
Persons 

22 24 25 26 27 29 31 32 

Gross Provincial Product (GPP) 27,771 29,934 30,895 32,171 37,956 42,837 45,902 51,853 

GPP Per capita (Baht) 24,382 26,054 26,669 27,541 32,283 36,219 38,615 43,435 

Population (1,000 persons) 1,139 1,149 1,158 1,168 1,176 1,183 1,189 1,194 
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4. จังหวัดนครราชสีมา 
1.  ภาพรวมเศรษฐกิจ 
นักลงทุนทั้งในประเทศไทยและตางชาติตางใหความสําคัญกับจังหวัดน้ีมาก จึงไดต้ังฉายาใหกับจังหวัด

น้ีวาเปน "มหานครแหงอีสาน"  เปนเสมือนเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพราะเปนศูนยกลาง
ทางดานตางๆ ของภูมิภาค ไดแก การปกครอง การศึกษา  การสาธารณสุข การคมนาคมขนสง การ
อุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร การพาณิชย  การลงทุน การสื่อสารโทรคมนาคม ฯลฯ มีคําขวัญของเมือง
โคราชวา มหานครแหงอีสาน เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ประตูเชื่อมโยงพันธมิตร สรางเศรษฐกิจสูสากล 

โครงสรางของผลิตภัณฑมวลรวม หรือ  GPP ของจังหวัดนครราชสีมา ณ  ระดับราคาคงที่ในป  พ.ศ. 
2553 เทากับ 163,168 ลานบาท สูงกวาปที่ผานมา (ป 2552 GPP = 162,974 ลานบาท) รายไดตอหัว
ประชากร ป 2553 เทากับ 58,481 บาท/คน/ป สูงกวาปที่ผานมาเชนกัน (ป 2552 = 58,095บาท/คน/ป)
ภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมาข้ึนกับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการคาสงคา
ปลีกเปนสําคัญ  โดยมีสัดสวนตาม GPP คิดเปนรอยละ  19.72,19.11 และ 16.36 ตามลําดับ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : สศช.) 
 
ตารางที่ 5.3.7 ผลิตภัณฑมวลรวมหรือ GPP ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ระดับราคาคงที่ป พ.ศ.2546–2553 

 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
GPP ลานบาท 111,034 118,277 121,141 137,479 150,987 158,677 162,974 163,168 
GPP/Cap/Baht 41,321 43,629 44,295 49,908 54,443 56,872 58,095 58,481 
Population:1,000 2,687 2,711 2,735 2,755 2,773 2,790 2,805 2,790 

 
2. ผลิตภัณฑมวลรวมรายสาชา ตามรายละเอียดในตารางที่ 5.3.8 

 
ตารางที่ 5.3.8 ผลิตภัณฑมวลรวมรายสาชา จ.นครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

     
(Millions of Baht) 

  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

Agriculture 9,898 11,887 10,905 9,697 12,308 13,026 13,554 13,743 
Agriculture, Hunting and 
Forestry 

9,729 11,735 10,803 9,575 12,211 12,927 13,388 13,574 

Fishing 169 152 102 122 97 100 166 169 

Non-Agriculture 46,734 50,894 52,713 52,304 54,008 55,891 54,312 54,587 

Mining and Quarrying 497 506 537 479 760 837 639 771 

Manufacturing 13,286 15,578 16,228 14,521 15,416 15,609 13,651 13,732 
Electricity, Gas and Water 
Supply 

2,405 2,542 2,667 2,870 3,127 3,336 3,516 3,683 

Construction 2,562 3,022 3,413 2,843 3,135 3,110 2,651 2,690 
Wholesale and Retail 
Trade; Repair of Motor 
Vehicles, Motorcycles  
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จังหวัดนครราชสีมา 
     

(Millions of Baht) 

  2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
and Personal and 
Household Goods 

9,232 9,820 9,960 10,269 10,374 10,981 11,281 11,692 

Hotels and Restaurants 1,997 2,024 2,199 2,329 1,417 1,016 969 1,063 
Transport, Storage and 
Communications 

4,522 4,840 4,800 5,098 5,132 5,344 5,944 5,406 

Financial Intermediation 1,500 1,656 1,875 1,857 2,218 2,403 2,525 2,704 
Real Estate, Renting and 
Business Activities 

2,709 2,817 2,915 3,091 3,224 3,318 3,454 3,510 

Public Administration and 
Defence; Compulsory 
Social Security 

3,516 3,540 3,491 3,756 3,693 3,864 3,557 3,121 

Education 2,886 3,004 3,036 3,305 3,561 3,985 4,009 4,052 

Health and Social Work 1,255 1,154 1,159 1,306 1,377 1,490 1,494 1,571 
Other Community, Social 
and Personal Services 
Activities 

285 307 343 493 488 511 533 501 

Private Households with 
Employed Persons 

83 85 88 88 86 88 89 91 

Gross Provincial Product 
(GPP) 

56,632 62,781 63,618 62,001 66,316 68,917 67,865 68,330 

 
5.4   สภาพสังคมของจังหวัดในพ้ืนท่ีเหมืองโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
จังหวัดอุดรธานี 

 

นายูง 

น้ําโสม 

 บานผือ 
เพ็ญ  

สรางคอม
 บานดุง    

ทุงฝน 

  เมือง  
กุดจับ 

 หนองหาน 

ไชยวาน 

โนนสะอาด ศรีธาตุ

 

วังสามหมอ

  กูแกว

พิบูลยรักษ

  หนองคาย

     
  สกลนคร

 ขอนแกน

กาฬสินธุ

เลย

หนองบัวลําภู

N

  

  

  

    

    

 

   

  

 

  

 หนองวัวซอ

กุมภวาป

ก.ประจกัษ

 
พื้นท่ี
20     อําเภอ  
155   ตําบล   

1,880 หมูบาน

 หนองแสง  
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5.4.1   ประชากร 
ป 2553 จังหวัดอุดรธานี  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้นจํานวน  1,544,786 คน ชาย  771,770 คน หญิง 

773,016 คน เปนจังหวัดที่มีประชากรมากเปนอันดับ 7 ของประเทศ มีจํานวนครัวเรือน 431,506 ครัวเรือน 
 

จํานวนประชากรและบาน จําแนกเปนรายอําเภอ จังหวัดอุดรธานี  ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 

จังหวัด/อําเภอ/ตําบล 
จํานวน

ประชากรรวม 
จํานวน

ประชากรชาย 
จํานวน

ประชากรหญิง 
จํานวนบาน 

   จังหวัดอุดรธานี 1,544,786 771,770 773,016 431,506 
1. อําเภอเมืองอุดรธานี 398,876 195,911 202,965 134,959 
2. อําเภอกุดจับ 63,827 32,087 31,740 17,154 
3. อําเภอหนองวัวซอ 62,103 31,029 31,074 14,580 
4. อําเภอกุมภวาป 125,095 62,281 62,814 33,440 
5. อําเภอโนนสะอาด 49,022 24,545 24,477 12,083 
6. อําเภอหนองหาน 115,340 57,877 57,463 29,348 
7. อําเภอทุงฝน 31,627 15,912 15,715 7,952 
8. อําเภอไชยวาน 38,732 19,522 19,210 8,681 
9. อําเภอศรีธาตุ 48,417 24,482 23,935 12,157 
10. อําเภอวังสามหมอ 57,191 29,060 28,131 15,032 
11. อําเภอบานดุง 123,227 61,808 61,419 32,135 
12. อําเภอบานผือ 108,488 54,647 53,841 28,924 
13. อําเภอนํ้าโสม 57,457 29,030 28,427 15,413 
14. อําเภอเพ็ญ 111,956 55,996 55,960 29,831 
15. อําเภอสรางคอม 28,697 14,486 14,211 7,324 
16. อําเภอหนองแสง 26,628 13,528 13,100 6,663 
17. อําเภอนายูง 26,983 13,765 13,218 7,557 
18. อําเภอพิบูลยรักษ 24,267 12,154 12,113 6,702 
19. อําเภอกูแกว 21,898 11,085 10,813 5,651 
20. อําเภอประจักษศิลปาคม 24,955 12,565 12,390 5,920 

 

ที่มา : สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
รวบรวมโดย : สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

5.4.2  การประกอบอาชีพ 
1. การวางงาน 
ป 2522 จังหวัดอุดรธานี มีกําลังแรงงานท้ังสิ้น 846,876 คน แยกเปนชาย 491,414 คน หญิง 355,462 คน 

ผูมีงานทําท้ังสิ้น 828,821 คน เปนชาย 480,252 คน และหญิง 348,569 คน ผูไมมีงานทําท้ังสิ้น 9,733 คน เปนชาย 
5,576 คนและเปนหญิง 4,157 คน 
 

(ท่ีมา : จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรรอบท่ี 4/2552 (ต.ค.-ธ.ค) : สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี)  



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  5-96 

อัตราการวางงาน จําแนกตามเพศ จังหวัดอุดรธานี 

 เพศ  
 2544   2545   2546   2547   2548   2549   2550   2551   2552  

 Sex  
 (2001)  (2002)   (2003)  (2004)   (2005)   (2006)   (2007)   (2008)   (2009)  

รวม 11.7 3.9 2.1 1.6 1.4 1.5 1.1 2.5 2.4 Total 
ชาย 9.3 3.8 1.9 1.5 1.4 1.4 1.4 3.1 2.6 Male 
หญิง 14.8 4.1 2.4 1.8 1.4 1.6 0.8 1.7 2.1 Female 

 
ที่มา :  การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสาร 
รวบรวมโดย : สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

• ดานแรงงานและการจางงาน จังหวัดอุดรธานี มีจํานวนประชากรอยูในกําลังแรงงาน 769,352 คน คิดเปน 
รอยละ 53.8 ของประชากรรวม และเปนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน 297,111 คน หรือคิดเปนรอยละ  20.8 
สวนผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน  คือ ผูที่มีอายุตํ่ากวา  15 ป และผูที่มีอายุมากกวา  60 ป จํานวน  364,403 
คน หรือรอยละ 25.5 แยกไดเปน 
- ผูมีงานทํา จํานวน 861,494 คน ชาย 477,903 คน หญิง 383,592 คน 
- ผูวางงาน  หมายถึง  ผูไมมีงานทําและพรอมที่จะทํางาน  จํานวน  16,544 คน เปนชาย 10,121 คน                       

หญิง 6,423 คน 
- ผูรอฤดูกาล หมายถึง ผูที่ไมไดทํางานและไมพรอมที่จะทํางานเน่ืองจากรอทํางานในฤดูกาลเพาะปลูก

ตอไป จํานวน 1,464 คน 
- การเคลื่อนยายแรงงานนอกพื้นที่ จากขอมูลการสํารวจสภาวการณทํางานของประชากรของสํานักงาน

สถิติแหงชาติ  พบวาประชากรสวนใหญทํางานในภาคเกษตรกรรม  สวนหน่ึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเขา
ทํางานเปนลูกจางในภาคอุตสาหกรรม  งานบริการ  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ตลอดจน
เดินทางไปทํางานในตางประเทศ  โดยพบวาประชากรวัยกําลังแรงงานเคลื่อนยายแรงงานไปทํางาน
นอกพื้นที่ แยกเปน 
1. ภายในประเทศ  มีแรงงานที่ผานระบบการจัดหางานเดินทางไปทํางานเปนลูกจาง

ภาคอุตสาหกรรม  ของสถานประกอบการในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  ระยอง  ปราจีนบุรี  ปทุมธานี  
กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

- ป พ.ศ.2548 จํานวน 314 คน (ชาย 148 คน หญิง 166 คน) 
- ป พ.ศ.2549 จํานวน 418 คน (ชาย 180 คน หญิง 238 คน) 
- ป พ.ศ.2550 จํานวน 270 คน (ชาย 118 คน หญิง 152 คน) 
- ป พ.ศ. 2551 จํานวน 1,199 คน (ชาย 1,326 คน หญิง 2,526 คน) 

2. ตางประเทศ มีประชากรเดินทางไปทํางานตางประเทศมากที่สุดของประเทศโดยมีคนทํางานที่
ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศจากกรมการจัดหางาน ดังน้ี 

- ป พ.ศ.2548 จํานวน 18,093 คน (ชาย 15,754 คน หญิง 2,339 คน) 
- ป พ.ศ.2549 จํานวน 20,561 คน (ชาย 18,131 คน หญิง 2,430 คน) 
- ป พ.ศ.2550 จํานวน 20,534 คน (ชาย 18,326 คน หญิง 2,491 คน) 
- ป พ.ศ. 2551 จํานวน 19,356 คน (ชาย 17,045 คน หญิง 2,311 คน) 
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3. ประเทศที่คนงานในจังหวัดอุดรธานีนิยมเดินทางไปทํางานตามลําดับ คือ  
1. ไตหวัน  
2. เกาหลีใต  
3. อิสราเอล  
4. สิงคโปร  
5. บรูไน  

มีรายไดของแรงงานจังหวัดอุดรธานี สงกลับสูประเทศ ประมาณปละ 8,000 ลานบาท 
 
5.4.3.  ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 

1.  รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชาชนจังหวัดอุดรธานี 
 2548 2549 2550 2551 2552 
รายได/หัว/ป 33,065 37,596 43,914 46,517 49,854 

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
 
รายไดเฉลี่ยตอประชากร 49,854 บาท/คน/ป อยูในลําดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจาก

จังหวัดขอนแกน นครราชสีมาและเลย และจัดอยูในลําดับที่ 58 ของประเทศ  

 
 

2. รายไดครัวเรือน/รายจายครัวเรือนจังหวัดอุดรธานี 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2537-2552           หนวย : บาท 
  2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 
อุดรธานี 6,693 7,766 7,744 6,841 9,885 10,789 14,097 14,097 16,684 

 

ที่มา :  การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
- ในป 2552 จังหวัดอุดรธานี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน ประมาณ 16,684 บาท และ

รายไดที่เปนตัวเงิน 13,361 บาทตอเดือนตอครัวเรือน 
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คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2539-2553      หนวย : บาท 
 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 
อุดรธานี 7,503 5,492 5,169 7,859 8,365 12,257 14,759 14,353 17,307 20,697 

 

ที่มา :   การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  สํานักงานสถิติแหงชาติ  กระทรวงเทคโนโลยี     
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ในป 2553 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  พบวา ครัวเรือนในจังหวัดอุดรธานี  มีคาใชจาย

ทั้งสิ้น 20,697 บาท 
 
3. หน้ีสินครัวเรือน 
สําหรับหน้ีสินภาคครัวเรือนน้ัน สํานักงานสถิติแหงชาติ  พบวาจํานวนครัวเรือนที่มีหน้ีสินลดเหลือ 

10.69 ลานครัวเรือนจากป 2552 มีครัวเรือนที่มีหน้ีสิน 11.04 ลานครัวเรือน  ซึ่งโดยขอมูลบงช้ีหน้ีครัวเรือน
นาจะเพิ่มข้ึนเน่ืองจากสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคบุคคลของธนาคารพาณิชยที่ขยายตัวเปน 16.8% ยอดเงิน
คงคางสินเช่ือเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยเพิ่ม 10.9% (สัดสวน 50%) เชาซื้อเพิ่ม 31.8% (สัดสวน 24%) และอื่นๆ  
เพิ่ม 15.7% เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือน  จากขอมูลสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ธนาคารแหงประเทศไทย  (ธปท.)  จัดเก็บพบวา  สัดสวนสินทรัพยตอ
หน้ีสินภาคครัวเรือนและสถาบันไมแสวงหากําไรมีแนวโนมลดลงตอเน่ืองจากสัดสวน 3.49 เทา ในป 2552 เปน 
3.18 เทา ในป 2553 และ 3.07 เทาเดือนมีนาคม ที่ผานมา ซึ่งหน้ีที่เพิ่มสวนหน่ึงเปนผลจากนโยบายภาครัฐใน
การชวยเหลือผูมีรายไดนอย  โดยการใหสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าแกเกษตรกรและการแปลงหน้ีนอกระบบใหเขาสู  
ระบบทําใหมีการกูเพิ่มข้ึนมาโดยเฉพาะสถาบันเฉพาะกิจ 
 

4. ความยากจน  
เสนความยากจน  (Poverty line) เปนเครื่องมือสําหรับใชวัดภาวะความยากจน  โดยคํานวณจาก

ตนทุนหรือคาใชจายของปจเจกบุคคลในการไดมาซึ่งอาหารและสินคาบริการจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
 
เสนความยากจน (บาท/คน/เดือน) 

จังหวัด 2543 2545 2547 2549 2550 
ทั่วประเทศ 1,135 1,190 1,242 1,386 1,443 
อุดรธานี 972 1,043 1,085 1,238 1,288 

 

สัดสวนคนจน    คํานวณจากจํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคตํ่ากวาเสนความยากจน  
หารดวย จํานวนประชากรทั้งหมด คูณดวย 100 
 
สัดสวนคนจน (รอยละ) 

จังหวัด 2543 2545 2547 2549 2550 
ทั่วประเทศ 20.98 14.93 11.16 9.55 8.48 
อุดรธานี 60.64 31.25 21.95 13.13 4.02 
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จํานวนคนจน หมายถึง จํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคตํ่ากวาเสนความยากจน  
 
จํานวนคนจน (พันคน) 

 2543 2545 2547 2549 2550 
อุดรธานี 881.7 459.2 327.9 189.1 57.3 

 
ที่มา :  ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ประมวลผลโดย  สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช. 
หมายเหตุ :  สัดสวนคนจน คํานวณจากจํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคตํ่ากวาเสนความยากจน  

หารดวย จํานวนประชากรทั้งหมด 
จํานวนคนจน หมายถึง จํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคตํ่ากวาเสนความยากจน 

 
สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได 

คาสัมประสิทธ์ิ  จีน่ี (Gini coefficient) เปนเครื่องมือในการวัดความไมเทาเทียมในรูปของสัดสวน 
(Gini ratio) ซึ่งคาอยูระหวาง 0 กับ 1 ย่ิงคาเขาใกล 1 มากเทาไร แสดงวาความไมเทาเทียมกันของรายไดย่ิงมี
มากข้ึน โดยคํานวณจากการใชคาของพื้นที่ระหวาง Lorenz curve ของการกระจายรายไดกับเสนการกระจาย
รายไดสัมบูรณเปนตัวต้ัง และคาของพื้นที่ใตเสนการกระจายรายไดสัมบูรณทั้งหมดเปนตัวหาร  
 
จําแนกตามภาค และจําแนกตามเขตพื้นที่ ป 2531-2550 

ป พ.ศ. 
ท่ัว

ประเทศ 
กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต เขตเมือง 

เขต
ชนบท 

2531 0.487 0.388 0.435 0.439 0.454 0.463 0.434 0.439 
2533 0.515 0.420 0.480 0.468 0.434 0.469 0.478 0.447 
2535 0.536 0.457 0.462 0.476 0.471 0.481 0.494 0.439 
2537 0.520 0.405 0.461 0.468 0.472 0.498 0.473 0.457 
2539 0.513 0.401 0.468 0.458 0.470 0.470 0.479 0.440 
2541 0.507 0.415 0.443 0.462 0.460 0.491 0.465 0.450 
2543 0.522 0.417 0.448 0.469 0.483 0.476 0.471 0.468 
2545 0.507 0.438 0.437 0.467 0.469 0.464 0.473 0.448 
2547 0.493 0.422 0.433 0.478 0.448 0.445 0.461 0.445 
2549 0.511 0.452 0.443 0.483 0.494 0.473 0.478 0.479 
2550 0.497 0.468 0.422 0.469 0.468 0.460 0.473 0.457 

 
ที่มา :  ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
     ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช.    
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5.4.4   สุขภาพ 

• จังหวัดอุดรธานีมีโรงพยาบาลทั้งสิ้น  27 แหง (เปนโรงพยาบาลของรัฐบาล  จํานวน  21 แหงโรงพยาบาล
เอกชน  6 แหง) สถานีอนามัย  209 แหง คลินิกทุกประเภท  269 แหง มีจํานวนแพทยทั้งสิ้น  260 คน     
เปนแพทยโรงพยาบาลรัฐบาล  218 คน และแพทยโรงพยาบาลเอกชน  42 คน จํานวนผูปวยทั้งสิ้น  
1,757,456 คน โดยแยกเปนผูปวยในจํานวน 141,038 คน และผูปวยนอกจํานวน 1,616,418 คน 

 
จํานวนโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี                                  หนวย : แหง 
 

ภาค 
ป
 

 

2548 2549 2550 2550 2552 

เอกชน 4 4 4 4 6 

รัฐบาล 2
 

2
 

2
 

2
 

2
    

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี
 

• อัตราสวนของบุคลากรสาธารณสุขตอประชากร                           หนวย :  คน 

สัดสวนบุคลากร ทาง
การแพทย/ ประชากร 

ป
 

 

 
2548 

 
2549 

 
2550 

 
2551 

 
2552 

ทันตแพทย 6
 

6
 

6
 

7
 

7
 แพทยทั่วไป 2

 

31
 

3

 

33
 

2

 
พยาบาล 1,630 1,596 1,639 1,829 1,436 

 
ที่มา :  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณาสุข 
 

จากตารางขอมูลขางตน พบวา จังหวัดอุดรธานีมีสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยเพียงพอ  
สําหรับบริการประชาชนในจังหวัดอุดรธานี 1.4 ลานคน 

จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวา ผูปวยโรคเรื้อรัง
เพิ่มข้ึน เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับตับและตับออน ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ  
เน่ืองจากประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  เชน ทานอาหารไมถูกสุขลักษณะหรือ
อาหารปรุงไมสุก และมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุสูงข้ึน 
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อัตราการตาย จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2546-2553 

สาเหตุการตาย 
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

(2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) 
รวม 558.82  539.96  552.94  539.43  547.37  559.76  531.26  567.37  

โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 17.16  16.79  16.37  16.19  15.11  21.33  17.11  17.84  
อุบัติเหตุ และการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 49.00  48.10  50.09  47.52  45.06  39.53  39.36  42.42  
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 108.20  99.59  106.10  102.51  107.51  106.90  105.51  102.93  
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69)  26.51   20.45   16.57   13.57   14.26   15.65   16.65   21.79  
บาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอ่ืนๆ (X60-X84,X85-Y09) 9.88  5.16  5.72  6.36  6.87  7.57  6.83  6.81  
โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 15.21  10.26  16.70  17.04  15.24  13.18  13.66  14.07  
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 14.56  13.00  11.04  9.24  10.20  10.96  8.78  9.86  
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 22.36  22.35  26.76  30.02  25.96  31.57  27.32  32.30  
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 11.37  7.84  7.17  4.72  4.58  5.81  6.05  6.16  
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 23.79  12.68  8.61  6.75  4.90  4.89  3.97  3.83  
อ่ืนๆ  260.79  283.74  287.81  285.51  297.69  302.38  286.02  309.37  

ชาย 641.06  616.83  638.08  619.49  635.17  635.27  609.92  662.46  
โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 19.28  19.15  20.21  17.28  19.73  23.34  20.94  22.84  
อุบัติเหตุ และการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 78.42  73.60  81.88  77.11  70.84  62.59  60.35  69.17  
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 124.61  112.94  123.99  119.26  127.56  129.74  124.61  125.23  
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69) 33.13  25.40  21.52  15.32  18.30  19.82  20.29  26.60  
บาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอ่ืนๆ (X60-X84,X85-Y09) 17.34  8.86  9.32  11.13  10.72  11.74  11.97  11.55  
โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 21.48  12.38  22.83  23.56  21.56  17.86  18.73  19.47  
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 16.82  14.59  13.51  11.65  13.46  14.34  10.54  13.11  
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 21.35  22.41  26.50  30.37  27.97  32.86  26.28  28.94  
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 13.46  10.42  10.63  6.81  6.53  7.82  8.19  9.21  
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 27.82  13.81  11.15  8.38  4.97  4.95  4.81  5.19  
อ่ืนๆ  267.34  303.27  296.54  298.62  313.53  310.20  303.21  331.17  

หญิง 475.86  462.60  467.45  459.16  459.44  484.19  452.57  472.35  
โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 15.01  14.42  12.52  15.10  10.47  19.32  13.27  12.84  
อุบัติเหตุ และการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 19.32  22.42  18.18  17.85  19.24  16.44  18.35  15.69  
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 91.65  86.15  88.14  85.71  87.44  84.05  86.40  80.65  
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69) 19.84  15.47  11.59  11.81  10.21  11.48  13.01  16.99  
บาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอ่ืนๆ (X60-X84,X85-Y09) 2.35  1.44  2.11  1.58  3.01  3.39  1.69  2.07  
โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 8.88  8.13  10.54  10.50  8.90  8.48  8.59  8.69  
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 12.27  11.41  8.56  6.83  6.94  7.57  7.03  6.61  
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 23.37  22.29  27.01  29.67  23.95  30.28  28.37  35.66  
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 9.27  5.24  3.69  2.63  2.62  3.78  3.90  3.11  
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 19.71  11.54  6.06  5.12  4.84  4.83  3.12  2.46  
อ่ืนๆ  254.18  264.08  279.04  272.37  281.82  294.56  268.84  287.58  

 

ที่มา :    สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
รวบรวมโดย :    สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

5.4.5   การเขาถึงระบบการศึกษา 
การศึกษาเปนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาคนใหเต็มศักยภาพและชวยใหคนมี

ความรู มีวิจารณญาณคานิยมและจริยธรรม ทั้งยังเสริมสรางทักษะอาชีพและสังคมที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
อยางมีศักด์ิศรี และสรางคุณคาใหแกสังคม จากรายงานของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ไดเสนอตัวบงช้ี
ระบบการศึกษา ไดแก จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย รอยละของผูที่มี่มีโอกาสเลาเรียน การกระจายตัวของ
สถานศึกษา สัดสวนนักเรียนตอหองเรียน และสัดสวนนักเรียนตอครู โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย  
ป พ.ศ. 2552 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรบงช้ีการสะสมความรูภายในระบบประชากรไทย  

มีจํานวนการศึกษาเฉลี่ย 7.68 ป จากเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10         
ต้ังความหวังกําหนดเปาหมายใหคนไทยมีการศึกษาเฉลี่ย 10 ป โดยภาคกลางมีคาสูงสุดและภาคเหนือมีคาตํ่าสุด 
คาเฉลี่ยของทั้งประเทศ  

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
 2548 2549 2550 2551 2552 2548 2549 2550 2551 2552 

15 ปข้ึนไป 8.7 8.7 8.7 8.9 9 6.5 6.5 6.5 6.6 6.7 
15 - 39 10.6 10.7 10.9 11 11.2 8.7 8.8 8.9 9.1 9.4 
40 - 59 8 8 8.1 8.2 8.4 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 
15 - 59 9.5 9.6 9.6 9.7 9.9 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 
60 ข้ึนไป 4.7 4.7 4.9 5 5.1 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 

 

จังหวัดอุดรธานี 2549 2550 2551 2552 
15-39 ป 10.07 10.14 9.97 10.11 
40-59 ป 6.29 6.47 6.9 7.21 
15-59 ป 8.43 8.5 8.58 8.76 
60 ข้ึนไป 4.35 4.43 4.67 4.69 

 
2.  มีจํานวนสถานศึกษาในสังกัด  สพฐ./เอกชน/อปท./การศึกษาพิเศษ /อาชีวะ/อุดมศึกษา /สาธิต/

ตชด. จํานวนทั้งสิ้น  966 แหง จํานวนครู  16,351 คน และมีจํานวนนักเรียน  จํานวน  292,550 คน คิดเปน
สัดสวนระหวางครูกับนักเรียน คือ 1 : 17.89 

3.  มีสถานศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 966 แหง แยกตามสังกัดได ดังน้ี 
- สังกัดอุดมศึกษา จํานวน 1 แหง 
- สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1-4 จํานวน 885 แหง 
- สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 55 แหง 
- สังกัดการศึกษาทองถ่ิน จํานวน 9 แหง 
- สังกัดอาชีวศึกษา จํานวน 9 แหง 
- สังกัด ตชด. จํานวน 5 แหง 
- สังกัด อื่นๆ จํานวน 2 แหง 

4.  จากขอมูลสํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ในป พ.ศ. 2550 จังหวัดอุดรธานีมีจํานวนโรงเรียนแยก
ตามสังกัด 966 โรงเรียน จํานวนหองเรียน จํานวน 12,071 หอง ครูจํานวน 16,351 คน และมีจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 292,550 คน อัตราครูตอนักเรียน 1 : 17.89 

5.  จากขอมูลการรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนของ  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1-4 พบวามีเด็กที่เขาเกณฑเขาศึกษาในระดับประถมศึกษา  ไดรับการศึกษา  
คิดเปนรอยละ 98 และเด็กที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ  
75 อยางไรก็ตามจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งศึกษาระดับ
การศึกษาในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  แมมีสัดสวนการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  แต
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีระดับคะแนนเฉลี่ยลดลง  สวนระดับมัธยมตอนปลายและ
อาชีวะ มีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนเล็กนอย 
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6.  จํานวนสถานศึกษาภาคอุดมศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
(หนวย : แหง) 

 

สถาบัน 
ป
 

 

   2548 2549 2550 2551 2552 2553 

อาชีวศึกษา 9 9 9 9 9 9 

มหาวิทยาลัย 8 8 8 8 8 8 
 
 
5.4.6  อนามัยสิ่งแวดลอม 
 

1. พ้ืนท่ีทํากิจกรรมทางศาสนา นันทนาการ และการกีฬา  
 
 ศาสนสถาน 

จังหวัดอุดรธานีมีวัดที่ข้ึนทะเบียนกองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ        
จังหวัดอุดรธานี ป 2552  จํานวน 1,143 แหง 
 

ท่ี อำเภอ 
มหาน ิกาย ธรรมยตุ ิ รวม 

วัด ท ี่พักสงฆ ว ัด ท ี่พ ักสงฆ  
1.  เมอืง 124 78 46 36 284 
2.  กุดจับ 49 26 3 17 95 
3.  หนองวัวซอ 24 23 29 9 85 
4.  เพ็ญ 122 68 1 16 207 
5.  หนองหาน 117 68 12 20 217 
6.  บานด ุง 74 71 9 33 187 
7.  ศรีธาตุ 38 19 7 16 80 
8.  นํ้าโสม 13 45 4 27 89 
9.  นายูง 10 36 5 14 65 
10.  ไชยวาน 32 14 4 5 55 
11.  สรางคอม 29 29 - 1 59 
12.  ทุงฝน 23 12 3 8 46 
13.  ว ังสามหมอ 9 26 5 - 40 
14.  บานผือ 101 66 24 27 218 
15.  หนองแสง 15 12 5 5 37 
16.  โนนสะอาด 38 6 8 4 56 
17.  กุมภวาป 103 31 21 13 168 
18.  พิบูลยรักษ 24 18 1 6 49 
19.  กูแกว 7 20 3 5 35 
20.  ประจักษศิลปาคม 1 9 - 7 17 
 รวม 953 677 190 269 2,089 
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2. พ้ืนท่ีกิจกรรมสาธารณะ 
อุดรธานีมีพื้นที่รวม  11,730.30 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปาไม 1,847 ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเปน     

รอยละ 15.75 ของพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติจํานวน 21 ปา พื้นที่ 2,908,723.5 ไร 
วนอุทยาน 5 แหง ปาของจังหวัดอุดรธานีสวนใหญเปนชนิดปาแดงหรือปาโคก (ปาเต็ง –รัง) ข้ึนอยูบนที่สูง   
สวนใหญอยูบริเวณที่เปนภูเขาทางดานทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงใตของ จังหวัดอุดรธานี ทองที่อําเภอ
นํ้าโสม อําเภอหนองวัวซอ อําเภอกุดจับ อําเภอบานผือ อําเภอกุมภวาป และอําเภอวังสามหมอ 
 
พ้ืนท่ีกิจกรรมสาธารณะในเมือง 

1. สวนสาธารณะหนองประจักษศิลปาคม  ต้ังอยูในเขตเทศบาลนคร เปนหนองนํ้าขนาดใหญมีมา
ต้ังแตกอนต้ังเมืองอุดรธานี เดิมเรียกวา หนองนาเกลือ  ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของตัว เมืองเพื่อเปนเกียรติ
ประวัติแกพลตรีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม  ผูทรงกอต้ังเมืองอุดรธานี ในป พ.ศ. 2530 
เทศบาลเมืองอุดรธานีไดทําการปรับปรุงหนองประจักษข้ึนใหม เพื่อถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางนํ้าไดจัดทํา
สวนหยอม ปลูกไมดอกไมประดับหลายชนิดสวยงามมาก ทําสะพานเช่ือมระหวางเกาะ มีนํ้าพุ หอนาฬิกา และ
สวนเด็กเลน แตละวันจะมีประชาชนไปพักผอนและออกกําลังกายเปนจํานวนมาก  ทางดานทิศตะวันตกเฉียง
เหนือจะมีพระตําหนักหนองประจักษซึ่งเคยเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน 

2.  สวนสาธารณะหนองสิม เปนสวนสาธารณะในยานชุมชนที่จะใหบริการแกประชาชนสําหรับเปน
สถานที่ใชใน การออกกําลังกาย พักผอน ซึ้งภายในไดมีการจัดพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมตางๆ  

3.  สวนสาธารณะหนองบัว  เปนสวนสาธารณะสําหรับใชออกกําลังกายจัดกิจกรรมตางๆ ให
ประชาชนในพื้นที่ไดเปนสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะหนองบัวต้ัวอยูภายในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี  
ภายในจัดเปนสวนหยอมปลูกตนไมตกแตงไวอยางสวยงาม รวมทั้งมีการจัดแสดงนํ้าพุ และรอบสวนสาธารณะ
หนองบัวยังมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจําจังหวัดอุดรธานีต้ังอยู คือ ศาลเจาปูยา จังหวัดอุดรธานี 
 
สนามกีฬา 
 จังหวัดกําลังกอสรางสนามกีฬาที่ทันสมัย เปนศูนยกีฬาประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ในพื้นที่ 33 ไร 
กอสรางบนพื้นที่ของกรมสรรพามิตร ถนนโพธิศรี อําเภอเมือง เพื่อสงเสริมใหคนในทองถ่ิน ไดเขาใจถึงการมี
สุขภาพที่ดี มีทักษะในการเลนกีฬา และสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ประมาณการกอสรางเสร็จในป 
2557  

 
จํานวนเร่ืองรองเรียนของจังหวัดอุดรธานี 

- เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน จังหวัดอุดรธานี เปดชองทางรับเรื่องรองเรียน รองทุกขผาน
ทาง www.udonthani.go.th โดยมีหอการคาจังหวัดอุดรธานี รวมสนับสนุนแนวคิด  

- ต้ังแต เดือนมกราคม 2554-เมษายน 2554 ปรากฏวามีเรื่องรองเรียนทั้งสิ้นจํานวน 39 เรื่อง ไดมี
การดําเนินการแลว ดังน้ี 

• ยุติเรื่อง จํานวน 17 เรื่อง และตอบขอรองเรียนแลว จํานวน 17 เรื่อง 

• อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 10 เรื่อง และตอบขอรองเรียน จํานวน 10 เรื่อง 

• ยังไมรายงาน จํานวน 12 เรื่อง และไมตอบขอรองเรียน จํานวน 12 เรื่อง 
 

http://www.udonthani.go.th/
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แยกเปนหนวยงานที่ยังไมรายงานผลและตอบขอรองเรียน ดังน้ี  
1. เทศบาลเมืองหนองสําโรง จํานวน 1 เรื่อง 
2. ตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จํานวน 5 เรื่อง 
3. แขวงการทางอุดรธานี จํานวน 3 เรื่อง 
4. โรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม จํานวน 1 เรื่อง 
5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 เรื่อง 
6. อําเภอเมืองอุดรธานี จํานวน 1 เรื่อง  

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี  ไดเนนยํ้าใหสวนราชการ/อําเภอ  ในการประชุมหัวหนาสวนราชการ  
ประจําเดือนเมษายน 2554 ในการใหความสําคัญในการจัดเจาหนาที่ประจําเพื่อตรวจสอบเรื่องรองเรียน อยาง
สม่ําเสมอ เปนประจําทุกวัน หากพบวามีเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับหนวยงาน  ใหรีบดําเนินการแกไขปญหา
และช้ีแจง หรือตอบ 
 
5.4.7   ความปลอดภัยในชุมชน 

ปญหาอาชญากรรมเพิ่มสูงข้ึน  โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนคดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ  คดีเกี่ยวกับชีวิต  รางกาย  และเพศ  ตลอดจนคดีประทุษรายตอทรัพยมี
แนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเชนกัน สําหรับปญหายาเสพติดไมพบวาจังหวัดอุดรธานี  มีผูคารายใหญอยูในพื้นที่  แตเปน
เสนทางลําเลียงยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบานผานแนวตะเข็บชายแดน  อยางไรก็ตาม  จากขอมูลการ
ประเมินสถานการณของศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี  ป 2552 พบวา  จํานวน
ผูเกี่ยวของกับยาเสพติดเพิ่มข้ึนทุกกลุม ทั้งผูคารายยอย ผูเสพ และพื้นที่ที่มีปญหา 
 
สถิติการรับแจงและจับกุมกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ จําแนกตามประเภทคดีท่ีรับแจง  
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2544 - 2553 

ประเภทคดี 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

 
รับแจง (Reported) 

รวม 153 110 150 70 97 100 64 48 71 73 
ฆาผูอื่นโดยเจตนา 117 62 104 44 50 49 30 32 45 39 

ปลนทรัพย 5 7 11 3 9 10 7 3 5 14 
ชิงทรัพย 20 20 18 12 23 30 15 6 16 13 

ลักพาเรียกคาไถ - - - - 3 - - - - - 
วางเพลิง 11 21 17 11 12 11 12 7 5 7 

 
จับ (Arrested) 

รวม 41 45 54 40 48 48 45 38 50 57 
ฆาผูอื่นโดยเจตนา 21 16 32 21 21 17 16 23 29 29 

ปลนทรัพย 1 4 8 3 9 8 6 3 5 14 
ชิงทรัพย 10 14 8 9 12 17 12 5 14 10 

ลักพาเรียกคาไถ - - - - - - - - - - 
วางเพลิง 9 11 6 7 6 6 11 7 2 4 

 ที่มา : สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 รวบรวมโดย : สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.4.8   เครือขายชุมชน 
“เครือขายองคกรชุมชน” หมายความถึง กลุมองคกรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคที่จะ

กระทํากิจการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อประโยชนขององคกรชุมชนในกลุมน้ัน เปนกลุมองคกรชาวบานที่สัมพันธ
กัน มีโครงสรางและระบบการจัดการเครือขายเปนไดหลายระดับ ต้ังแตตําบลถึงระดับชาติ 
 องคกรภาครัฐใหความสนใจ และสนับสนุนการรวมกลุมดังกลาว เพื่อการเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวน
สามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคา
และศักด์ิศรี ใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที ่
สงเสริมใหภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม  
พัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของ
ผูบริโภค  สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ินเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและ
ตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม สรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความไวเน้ือเช่ือใจและเกื้อกูล
กันในสังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาล เพื่อนําไปสูการเปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและ การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปนธรรม
อยางบูรณาการ  

จากความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดต้ังองคกร สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  เพื่อเปน
องคกรหลักในการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย โดยมีวัตถุประสงค  

1.  เพื่อให เกิดการต่ืนตัวขององคกรชุมชนที่จะรวมปรึกษาหารือ วางแนวทางเช่ือมโยงการทํางานกับ 
อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของในการทําใหเกิดการรับรองสถานภาพ 

2.  เกิดการยอมรับสถานะ ตัวตนองคกรชุมชน กิจกรรมที่ทําและเกิดการประสานการทํางานรวมกัน 
3.  เกิดขอมูลองคกรชุมชนที่ชัดเจนเปนปจจุบัน  ชุมชน/อปท./หนวยงานภาคีสามารถนําไปใช

ประโยชนได 
4.  องคกรชุมชนสามารถนําสถานภาพที่ไดรับการรับรองไปใชประโยชนในการติดตอสัมพันธ 

ประสานการทํางานกับหนวยงานตางๆ ได 
5.  องคกรชุมชนไดเห็นสถานะที่เปนอยูขององคกร  จุดแข็งจุดออนเพื่อนําไปสูการกําหนดตัวช้ีวัด 

วางเปาหมายการพัฒนาคุณภาพองคกร สรางความเขมแข็งรวมกัน อยางเปนขบวนการตอไป 
ในปจจุบันมีกลุมเครือขายที่ย่ืนขอการรับรองจากสถาบันสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) 39,742 เครือขาย เปนกลุมเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,891 เครือขาย ในจํานวนดังกลาว    
มีกลุมเครือขายของจังหวัดอุดรธานี รวมอยูดวย 222 เครือขาย  

ในดานวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี  มี 20 อําเภอ  156 ตําบล  1,881 หมูบาน  มีการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดจํานวน  1,995 แหง และเครือขายวิสาหกิจชุมชน  จํานวน 2 แหง และมีการประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  จํานวน  1,811 แหง ซึ่งอยูในระดับดี  จํานวน  426 แหง ปานกลาง  946 แหง และ 
ปรับปรุง 439 แหง สําหรับกิจกรรมที่ดา  เนินการมีหลายประเภท  อาทิเชน  กิจกรรม  การปลูกพืช  เลี้ยงสัตว  
ประมง พัฒนาที่ดิน  การแปรรูป การจักสาน การใหบริการ ฯลฯ 
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- เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานของจังหวัดอุดรธานี  จัดต้ัง
ข้ึนเมื่อ  ป พ.ศ.2547 โดยปจจุบันน้ีมีการขยายเครือขายและสมาชิกมากกวา  7,000 คนอยางไรก็ตาม  ใน
ปจจุบันน้ีมีสมาชิกเครือขายฯไมครอบคลุมในระดับหมูบานและระดับตําบล  ซึ่งตามหลักการทํางานของ
เครือขายความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอมแลว  การมีเครือขายครอบคลุมในทุกระดับพื้นที่จะทําใหการ
ดําเนินการมีประสิทธิภาพมากที่สุด  จากการประเมินผลการดําเนินงานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมูบานของจังหวัดอุดรธานี ที่ผานมา พบวามีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ประสานงานและการดําเนินกิจกรรมของเครือขายฯ  ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากไมมีองคกรหรือหนวยงานที่ทําหนาที่
ประสานงานเครือขายในระดับอําเภอทําใหการดําเนินงานเครือขายขาดความตอเน่ือง  ดังน้ันการจัดต้ังศูนย
ประสานงานเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานในระดับอําเภอจึงเปน
แนวทางหน่ึงที่จะสามารถชวยใหการดําเนินงานเครือขายเกิดความคลองตัวและเขาถึงประชาชนไดมากข้ึน 

- เครือขายนักศึกษาติดตามและเฝาระวังผลกระทบจากเหมืองแรประเทศไทย 
- เครือขายชาวบานกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี  นางมณี บุญรอด ตัวแทน 
- เครือขายองคความรู (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดอุดรธานี  นายปญญา โคตรเพชร 

เลขานุการ 
- ศูนยขอมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (ศสส.) อีสาน นายสุวิทย กุหลาบวงษ ผูประสานงานศูนยฯ  

 
 
5.4.9  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 

 กลุมทอผายอมสีธรรมชาติ บานโคก จ.อุดรธานี 
 

   กลุมทอผาหมี่ยอมคราม อ.ประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี  

   กลุมผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ บานนางาม จ.อุดรธานี 

   กลุมหัตถกรรมผาไหม ผามัดยอม  จ.อุดรธานี 
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   ขาวกลองงอก  จ.อุดรธานี 

  ปลาราบอง(ทาตูม)   จ. อุดรธานี 

  ผามัดหมี่ยอมคราม   จ.อุดรธานี 

    ผาไหมมัดหมี ่  จ. อุดรธานี 

   ผาไหมลายขิด    จ. อุดรธานี 

  แมบานเกษตรกรทอผามัดหมี่ยอมครามบานดงยาง-พรพิบูลย

  ผาแปรรูป  จ.อุดรธานี 

  ผลิตภัณฑจากกก  จ.อุดรธานี 
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  เขียนสีลายบานเชียง  จ.อุดรธานี 

   ผาฝายมัดหมี่ยอมคราม จ. อุดรธานี 

   ผลิตภัณฑจากตนคลา  อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 

  ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร จ. อุดรธานี 

  หมอนขิด จังหวัดอุดรธานี 

  ผามัดหมี ่จังหวัดอุดรธานี 

  ผาลายสายฝน จังหวัดอุดรธานี 

   ตะกราลายขิด บานดุง จ.อุดรธานี 
 

ที่มา :   คลังภูมิปญญาไทย จังหวัดอุดรธานี  กรมพัฒนาชุมชน หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 
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สําหรับภูมิปญญาทองถ่ิน ถือไดวาเปนองคความรูที่มีคุณคา และความดีงาม ที่จรรโลงชีวิตและวิถี
ชุมชนใหอยูรวมกับธรรมชาติและภาวะแวดลอมไดอยางกลมกลืนและสมดุล เน่ืองจากภูมิปญญาทองถ่ินเปน
พื้นฐานการประกอบอาชีพและเปนรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนา
เพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองคความรูสากลบนพื้นฐาน         
ภูมิปญญาเดิม เพื่อเกิดเปนภูมิปญญาใหมที่เหมาะสมกับยุคสมัย ดังน้ันภูมิปญญาทองถ่ินจึงมีคุณคา ไมเพียงแต
ตอทองถ่ินและผูคนเทาน้ัน แตยังเอื้อประโยชนอยางใหญหลวงตอการวางแผนพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนและ
มั่นคงตอไป 
 นอกจากน้ี ยังมีการรวบรวมปราชญชาวบานในจังหวัด อาทิ เชน  

1. นางวนิดา โคตรศาลา  ปราชญชาวบานดานอาหารพื้นบาน คือ ปลาราบอง  และสามารถเพิ่ม
มูลคาเพิ่มรายไดใหกับชุมชนพัฒนาการทําปลาราบองใหถูก สุขอนามัยเปนที่ช่ืนชอบผูที่ไดลิ้มลอง
รสชาติซื้อเปนของฝาก ตลอดจนเปนสินคาสงออก (ปลาราบองทาตูม) 

2. นายประสงค ใจเปน เกษตรกรชาวบานหนองตอ ตําบลเชียงยืน อําเภอเมืองอุดรธานี  ผูเคย
ลมเหลวกับการทําการเกษตรเพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจ แตมาประสบผลสําเร็จอยางสูงกับการทํา
การเกษตรตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง จนไดรับการยอมรับในระดับชาติและ
ปจจุบันเปนวิทยากรในการบรรยายเรื่องการทํา การเกษตรตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การเกษตรชีวภาพ หมอดินอาสา เปนตน มีอายุ 66 ป 

 
5.4.10  โบราณสถาน 

จังหวัดอุดรธานี เปนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เปนจังหวัดที่มีแหล งทองเที่ยว
หลากหลายทางธรรมชาติ  ทางโบราณคดี  ทางประวัติศาสตร  วัฒนธรรมและประเพณีเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยวโดยทั่วไป ไดแก  

- แหลงโบราณคดีบานเชียง อําเภอหนองหาน  เปนแหลงทองเที่ยวดานโบราณคดี  พบวา เคยเปน
ที่ต้ังถ่ินฐานของมนุษยยุคประวัติศาสตร เปนลักษณะชุมชนเกษตรกรรมอายุราว  1,800-5,600 ป
มาแลว  ตอมาไดรับการยกยองเปนมรดกโลก  ลําดับที่  359 เปนแหลงโบราณคดีแหงแรกของ
ประเทศไทย  

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง  จัดแสดงเรื่องราวและวัฒนธรรมของบานเชียงในอดีต  
ตลอดจนโบราณวัตถุ เชน เครื่องมือเครื่องใชของมนุษยในยุคกอนประวัติศาสตร เครื่องปนดินเผามี
อายุ 4,000-7,500 ป 

- อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท คนพบหลักฐานรองรอยมนุษยยุคกอนประวัติศาสตร โดยเฉพาะ 
ภาพเขียนที่ผนัง เพิงหิน ทราย อายุราว 2,500–3,000 ป 

 - อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท  
- คําชะโนด เปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวบานบริเวณใกลเคียงใหความเคารพนับถือมีความเช่ือมั่นวา

เปนปากเมืองบาดาลที่มีตํานานเกี่ยวกับพญานาคตามความเช่ือของชาวอีสานและชาวลาว  มีตน
ชะโนดข้ึนปกคลุมหนาแนน ในพื้นที่ประมาณ  20 ไร บรรยากาศภายในเยือกเย็นมาก  มีศาลเจา
และบอนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ จึงมีประชาชน นักทองเที่ยว ผูมีศรัทธาไปเย่ียมชมกราบไหวเปนจํานวนมาก  
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แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี และศาสนสถานท่ีสําคัญ ไดแก 
- อนุสาวรียกรมหลวงประจักษศิลปาคม อําเภอเมืองอุดรธานี 
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง อําเภอหนองหาน 
- อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท อําเภอบานผือ 
- พระพุทธบาทบัวบก อําเภอบานผือ 
- พระพุทธบาทบัวบาน อําเภอบานผือ 
- วัดปาภูกอน อําเภอนายูง 
- วัดปาเกสรศีลคุณ (วัดปาบานตาด) อําเภอเมืองอุดรธานี 
- วัดทิพยรัฐนิมิต อําเภอเมืองอุดรธานี 
- ศาลหลักเมือง อําเภอเมืองอุดรธานี 
- ศาลเจาปู-ยา อําเภอเมืองอุดรธานี 
- วัดโพธิสมภรณ อําเภอเมืองอุดรธานี 
- วัดมัชฌิมาวาส อําเภอเมืองอุดรธานี 
- วัดถํ้าสหาย อําเภอหนองวัวซอ 

 
5.4.11  แหลงพักผอนและแหลงทองเท่ียว 

จังหวัดอุดรธานีมีแหลงทองเที่ยวหลายประเภท ไดแก แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรและโบราณคดี แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

1. แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก 
- อางเก็บนํ้าโครงการชลประทานหวยหลวง     อําเภอเมืองอุดรธานี 
- หนองประจักษศิลปาคม                อําเภอเมืองอุดรธานี   
- สวนกลวยไมหอมอุดรซันไฌน             อําเภอเมืออุดรธานี 
- วนอุทยานแหงชาตินายูงนํ้าโสม             อําเภอนายูง 
- อุทยานธารงาม                      อําเภอหนองแสง  
- นํ้าตกคอยนาง                       อําเภอหนองแสง   
- อางเก็บนํ้าพาน                      อําเภอสรางคอม 
- หนองไชยวาน                       อําเภอไชยวาน 
- นํ้าตกผาอินแปลง                     อําเภอโนนสะอาด 
- นํ้าตกนางริน                       อําเภอโนนสะอาด 
- อางเก็บนํ้าลําหวยทราย                 อําเภอโนนสะอาด    
- วัดเขาสามยอด                     อําเภอโนนสะอาด     
- วัดถํ้าสุมณฑา                      อําเภอวังสามหมอ 
- วัดดอยนางหงษ                     อําเภอวังสามหมอ 
- นํ้าตกผาแดง                       อําเภอวังสามหมอ 
- บอนํ้าเสวย                        อําเภอหนองหาน 
- หนองแลง                         อําเภอทุงฝน 
- ถาสิงห                           อําเภอกุดจับ 
- วัดถํ้าพระเทพนิมิตร                   อําเภอกุดจับ 
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- อางเก็บนํ้าหวยสามพาด                 อําเภอหนองแสง 
- ศูนยรวมพรรณไม 60 พรรษามหาราชิน    อําเภอหนองแสง 
- คายเยาวชนพิทักษไพร ภูฝอยลม           อําเภอหนองแสง 
- นํ้าตกหินต้ัง                        อําเภอหนองวัวซอ   
- อางเก็บนํ้ากุดดู                      อําเภอหนองวัวซอ 

 
2. แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร 

- พระอารามหลวง  วัดโพธิสมภรณ          อําเภอเมืองอุดรธานี 
- พระอารามหลวง  วัดมัชฌิมาวาส          อําเภอเมืองอุดรธานี 
- ศาลเทพารักษ                    อําเภอเมืองอุดรธานี 
- ศาลเจาพอหลักเมือง                 อําเภอเมืองอุดรธานี 
- พระตําหนักหนองประจักษ               อําเภอเมืองอุดรธานี 
- ศาลเจาปูยา                        อําเภอเมืองอุดรธานี 
- อนุสาวรียพลตรีพระเจาบรมวงศเธอ         อําเภอเมืองอุดรธานี  

กรมหลวงประจักษศิลปาคม             
- อาคารราชินูทิศ                    อําเภอเมืองอุดรธานี 
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง           อําเภอหนองหาน 

- อุทยานประวัติศสตรภูพระบาท            อําเภอบานผือ 

- วัดปาบานตาด                      อําเภอเมืองอุดรธานี 

- พระธาตุดอนแกว                   อําเภอกุมภวาป    
- เมืองคําชะโนด                     อําเภอบานดุง 
- กูแกว                           อําเภอกูแกว 

- วัดปาสันติกาวาส                     อําเภอไชยวาน 

- วัดปาภูวังงาม                       อําเภอไชยวาน 

- อนุเสาวรียเจาคุณเหลา                อําเภอโนนสะอาด 

- พระธาตุนางเพ็ญ                    อําเภอเพ็ญ 

- อนุเสาวรียชนเมืองโสม                 อําเภอนํ้าโสม 

3. แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม   
- หมูบานนาขา                     อําเภอเมืองอุดรธานี 
- หมูบานสังขา                     อําเภอเพ็ญ 
- บานธาตุ                     อําเภอหนองหาน 
- บานคําออ                        อําเภอหนองหาน 
- บานปูล ู                        อําเภอหนองหาน 
- บานหนองออ                      อําเภอหนองวัวซอ  
- ศูนยผลิตผามัดหมี่ยอมครามธรรมชาติ        อําเภอพิบูลยรักษ 
- งานทุงศรีเมืองอุดรธานี 1 - 15 ธ.ค.ทุกป    อําเภอเมืองอุดรธานี 
- งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก 12-15 คํ่า    อําเภอบานผือ  

เดือน 3 ของทุกป 
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- งานเทศกาลโคมลม พฤศจิกายน          อําเภอพิบูลยรักษ 
- งานถนนอาหาร สงกรานตเมืองอุดร          ณ หนองประจักษ อําเภอเมืองอุดรธานี 

ชวงสงกรานต ณ สวนสาธารณหนองประจักษ   
- บุญบั้งไฟลาน 15 คํ่า เดือน 6          อําเภอเพ็ญ 
- ประเพณีแขงเรือยาว  ออกพรรษา         อําเภอกุมภวาป   
- งานขาวหลาม หวาน มัน พันดอน พฤศจิกายน  อําเภอกุมภวาป 

 
 ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี 
 
เสนทางเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับจังหวัดใกลเคียง 

- อุดร-หนองบัวลําภู-เลย จากวัดปาบานตาด-วัดถํ้ากลองเพล-อนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร 
- ถํ้าเอราวัณ-ภูกระดึง หรือ ภูหลวง-ภูเรือ-แกงคุดคู 
- อุดร-หาดโขงแกงโขง จากอุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท-วัดปาภูกอน-วัดปาบานเพิ่ม- 

หาดคัมภีร-แกงคุดคู-นํ้าตกตาดหมอก-นํ้าตกธารทอง 
- อุดร -หนองคาย  จากวัดพระธาตุบังพวน -วัดพระธาตุองคต้ือ -เวียงคุก -สะพานมิตรภาพ -       

ทาเสด็จ-ศาลาแกวกู 
- อุดร -หนองบัวลําภู -ขอนแกน  จากวัดถํ้ากลองเพล -อุทยานแหงชาติภูเกา -ภูพานคํา -         

เข่ือนอุบลรัตน-วัดพระพุทธบาทภูพานคํา-วัดพระธาตุขามแกน-นํ้าตกธารงาม 
- อุดร-สกลนคร จากบอสรางเหวย-บานเชียง-วัดปาอุดมสมพร-วัดถํ้าขาม-หนองหาน- 

วัดพระธาตุเชิงชุม -วัดปาสุทธาวาส -พระตําหนักภูพานราชนิเวศ -นํ้าตกปรีชาสุขสันต -         
เข่ือนนํ้าอูน 

- อุดร -กาฬสินธุ  จากวัดปาบานตาด -วัดมหาธาตุเจดียดอนแกว -วัดปาแมว -วนอุทยาน                
ภูพระบาท เข่ือนลําปาว-สวนสะออน-ไดโนเสารสหัสขันธ-บานโพนแพรวา 
 

จังหวัดอุดรธานี เปนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เปนจังหวัดที่มีแหล งทองเที่ยว
หลากหลายทางธรรมชาติ  ไดแก ภูฝอยลม อางเก็บนํ้าหวยหลวง วนอุทยานนายูงนํ้าโสม นํ้าตกยูงทอง ถํ้าสิงห  
 
5.4.12  ความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชน 

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอาศัยอยูบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวน รวมของประชาชน
โดยในแตละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ เชนมิติทางดานเศรษฐกิจมิติ
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติ  มิติทางดานสังคม และมิติทางดานวัฒนธรรม  ดวยการกระตุนและสราง
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม  รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมใหชุมชนรวมกันคิดรวมกันทําและมีการ
เรียนรู  เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนําไปสูการพัฒนา ที่ย่ังยืนในระยะยาว  ทั้งน้ีมีกิจกรรมหลักที่
ดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดแก 

1. การสงเสริมกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปญหาวิกฤต  โดยพัฒนา
ศักยภาพใหคนใน/ชุมชนรวมกลุมกันรวมคิดรวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมรักษาผลประโยชนของชุมชนดวย
ตนเองสนับสนุนใหชุมชนบริหารจัดการและ แกไขปญหาของชุมชนเอง 
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2. การสงเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะ “รวมคิด รวมทํา  และรวม
เรียนรู” เพื่อสงเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวยกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนชุมชนไดมี
การเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
สวัสดิภาพของชุมชนการฟนฟูอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การคนหาศักยภาพและการ
พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนการจัดทําแผนความตองการของชุมชน  รวมทั้งการสรางประชาคมภายใน
ชุมชนและการสรางเครือขายของชุมชน 
 จังหวัดอุดรธานีไดใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวมาก โดยได กําหนดไวเปนขอหน่ึงในพันธกิจของ
จังหวัด คือ เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและความเขมแข็งของชุมชนแบบมีสวนรวม และมีกลยุทธในการ
ดําเนินการ ตลอดจนการติดตามผล 
 ผลงานความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชน เชน  

- เครือขายชาวบานกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี ที่ทําการตอตาน โครงการ เหมืองแร
โปแตซ มายาวนานกวา 10 ป  
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จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

ป 2553 จังหวัดสกลนคร มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  1,122,905 คน เปนชาย  561,472 คน เปนหญิง  
561,433 คน เปนจังหวัดที่มีประชากรมากเปนอันดับ 17 ของประเทศ มีจํานวนครัวเรือน 313,945 ครัวเรือน 
 

5.4.13  จํานวนประชากรและบาน จําแนกเปนรายอําเภอ จังหวัดสกลนคร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
 

จังหวัด/อําเภอ/ตําบล 
จํานวนประชากร

รวม 
จํานวน

ประชากรชาย 
จํานวนประชากร

หญิง 
จํานวนบาน 

   จังหวัดสกลนคร 1,122,905 561,472 561,433 313,945 

1. อําเภอเมืองสกลนคร 192,823 95,475 97,348 62,603 

2. อําเภอกุสุมาลย 45,833 22,777 23,056 12,226 

3. อําเภอกุดบาก 32,259 16,272 15,987 8,592 

4. อําเภอพรรณานิคม 79,429 39,435 39,994 23,932 

5. อําเภอพังโคน 52,384 25,970 26,414 16,579 

6. อําเภอวาริชภูมิ 51,564 25,492 26,072 13,706 

7. อําเภอนิคมนํ้าอูน 14,292 7,213 7,079 3,610 

8. อําเภอวานรนิวาส 122,059 61,103 60,956 29,910 

9. อําเภอคําตากลา 38,796 19,513 19,283 10,167 

10. อําเภอบานมวง 68,739 34,913 33,826 16,941 
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จังหวัด/อําเภอ/ตําบล 
จํานวนประชากร

รวม 
จํานวน

ประชากรชาย 
จํานวนประชากร

หญิง 
จํานวนบาน 

11. อําเภออากาศอํานวย 69,256 34,751 34,505 18,711 

12. อําเภอสวางแดนดิน 148,735 74,278 74,457 40,252 

13. อําเภอสองดาว 33,614 17,065 16,549 8,037 

14. อําเภอเตางอย 23,597 11,904 11,693 6,801 

15. อําเภอโคกศรีสุพรรณ 33,978 16,917 17,061 10,498 

16. อําเภอเจริญศิลป 43,301 21,874 21,427 10,699 

17. อําเภอโพนนาแกว 36,029 18,075 17,954 10,106 

18. อําเภอภูพาน 36,217 18,445 17,772 10,575 
 

ที่มา : สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

รวบรวมโดย : สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
5.4.14  การประกอบอาชีพ 
    การวางงาน  

 
 

การจางงาน  
ในป 2552 การจางงานของจังหวัดสกลนคร ณ เดือนธันวาคม 2552 ภาคอุตสาหกรรม มีการจางงาน  

6,065 คน เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปที่แลว อุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานมากที่สุด คือ 
อุตสาหกรรมการเกษตร รองลงมา คือ อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและ
เฟอรนิเจอร ตามลําดับ มีอัตราคาแรงข้ันตํ่าอยูในระดับ 166 บาท 
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อัตราการวางงาน จําแนกตามเพศ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2544 - 2552 

เพศ 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

Sex 
(2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) 

รวม 5.1 4.1 3.9 3.0 3.6 2.4 2.3 2.0 1.8 Total 
ชาย 4.9 4.1 4.5 2.8 3.5 2.5 2.4 2.4 1.2 Male 
หญิง 5.5 4.1 3.1 3.1 3.9 2.2 2.1 1.3 2.6 Female 

 

ที่มา :  การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

รวบรวมโดย :  สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

5.4.15  เปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
1. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชาชนจังหวัดสกลนคร  

หนวย : บาท 
 2548 2549 2550 2551 2552 

รายได/หัว/ป 31,569 34,629 35,828 39,859 41,581 
 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี
 
2. รายไดครัวเรือน จังหวัดสกลนคร 

หนวย : บาท 
  2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 
สกลนคร 5,541 7,747 7,660 7,751 10,227 8,971 11,295 11,957 16,679 

 

ที่มา :  การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
- ในป 2552 จังหวัดสกลนคร มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน ประมาณ 16,679 บาท  

 
3. คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน         

หนวย : บาท 
 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 
สกลนคร 6,143 6,721 6,019 8,998 8,004 11,006 10,916 11,389 12,623 11,007 

 

ที่มา :  การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
- ในป 2553 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน พบวา ครัวเรือนในจังหวัด สกลนครมีคาใชจาย

ทั้งสิ้น 20,697 บาท 
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4. หน้ีสินครัวเรือน 
สําหรับหน้ีสินภาคครัวเรือนน้ัน สํานักงานสถิติแหงชาติ  พบวา จํานวนครัวเรือนที่มีหน้ีสินลดเหลือ 

10.69 ลานครัวเรือน จากป 2552 มีครัวเรือนที่มีหน้ีสิน 11.04 ลานครัวเรือน  ซึ่งโดยขอมูลบงช้ีหน้ีครัวเรือน
นาจะเพิ่มข้ึนเน่ืองจากสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคบุคคลของธนาคารพาณิชยที่ขยายตัวเปน 16.8% ยอดเงิน
คงคางสินเช่ือเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยเพิ่ม 10.9% (สัดสวน 50%) เชาซื้อเพิ่ม 31.8% (สัดสวน 24%) และอื่นๆ 
เพิ่ม 15.7%  

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือน จากขอมูลสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคารพาณิชย
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จัดเก็บพบวา สัดสวนสินทรัพยตอหน้ีสินภาค
ครัวเรือน และสถาบันไมแสวงหากําไรมีแนวโนมลดลงตอเน่ือง จากสัดสวน 3.49 เทา ป 2552 เปน 3.18 เทา 
ในป 2553 และ 3.07เทา เดือนมีนาคมที่ผานมา  ซึ่งหน้ีที่เพิ่มสวนหน่ึงเปนผลจากนโยบายภาครัฐในการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอย โดยการใหสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าแกเกษตรกรและการแปลงหน้ีนอกระบบใหเขาสูระบบ
ทําใหมีการกูเพิ่มข้ึนมาโดยเฉพาะสถาบันเฉพาะกิจ 
 
5. ความยากจน  

เสนความยากจน  (Poverty line) เปนเครื่องมือสําหรับใชวัดภาวะความยากจน  โดยคํานวณจาก
ตนทุนหรือคาใชจายของปจเจกบุคคลในการไดมาซึ่งอาหารและสินคาบริการจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
 
เสนความยากจน (บาท/คน/เดือน) 

จังหวัด 2543 2545 2547 2549 2550 
ทั่วประเทศ 1,135 1,190 1,242 1,386 1,443 
สกลนคร 969 1,023 1,064 1,240 1,314 

 
สัดสวนคนจน (รอยละ) 

จังหวัด 2543 2545 2547 2549 2550 
ทั่วประเทศ 20.98 14.93 11.16 9.55 8.48 
สกลนคร 51.60 23.23 34.26 14.90 14.40 

 
จํานวนคนจน (พันคน) 
 2543 2545 2547 2549 2550 

สกลนคร 532.8 242.9 366.4 160.0 155.6 
 

ที่มา :  ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช. 
 
หมายเหตุ :  สัดสวนคนจน คํานวณจากจํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคตํ่ากวาเสนความยากจน     

หารดวย จํานวนประชากรทั้งหมด คูณดวย 100 
          จํานวนคนจน หมายถึง จํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคตํ่ากวาเสนความยากจน 
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สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได 
คาสัมประสิทธ์ิ  จีน่ี (Gini coefficient) เปนเครื่องมือในการวัดความไมเทาเทียมในรูปของสัดสวน 

(Gini ratio) ซึ่งคาอยูระหวาง 0 กับ 1 ย่ิงคาเขาใกล 1 มากเทาไร แสดงวาความไมเทาเทียมกันของรายไดย่ิงมี
มากข้ึน โดยคํานวณจากการใชคาของพื้นที่ระหวาง Lorenz curve ของการกระจายรายไดกับเสนการกระจาย
รายไดสัมบูรณเปนตัวต้ัง และคาของพื้นที่ใตเสนการกระจายรายไดสัมบูรณทั้งหมดเปนตัวหาร  
 

จําแนกตามภาค และจําแนกตามเขตพ้ืนท่ี ป 2531-2550 
ป พ.ศ. ท่ัวประเทศ กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต เขตเมือง เขตชนบท 
2531 0.487 0.388 0.435 0.439 0.454 0.463 0.434 0.439 
2533 0.515 0.420 0.480 0.468 0.434 0.469 0.478 0.447 
2535 0.536 0.457 0.462 0.476 0.471 0.481 0.494 0.439 
2537 0.520 0.405 0.461 0.468 0.472 0.498 0.473 0.457 
2539 0.513 0.401 0.468 0.458 0.470 0.470 0.479 0.440 
2541 0.507 0.415 0.443 0.462 0.460 0.491 0.465 0.450 
2543 0.522 0.417 0.448 0.469 0.483 0.476 0.471 0.468 
2545 0.507 0.438 0.437 0.467 0.469 0.464 0.473 0.448 
2547 0.493 0.422 0.433 0.478 0.448 0.445 0.461 0.445 
2549 0.511 0.452 0.443 0.483 0.494 0.473 0.478 0.479 
2550 0.497 0.468 0.422 0.469 0.468 0.460 0.473 0.457 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ   
ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช.    

 

5.4.16   สุขภาพ 
จํานวนโรงพยาบาล สถานีอนามัย แพทยและพยาบาล 

 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2550 2551 
โรงพยาบาล 20 20 
รัฐบาล  19 19 
เอกชน 1 1 
สถานีอนามัย 167 167 
คลินิก 146 144 
แพทย 127 144 
ทันตแพทย 38 35 
เภสัชกร 75 74 
พยาบาล 1,078 1,212 
จํานวนเตียง 1,411 1,411 
จํานวนผูปวย 1,368,573 1,286,377 
อัตราสวนประชากร/แพทย 1 คน 8,036 8,535 
อัตราสวนประชากร/พยาบาล 1 คน 1,604 1,597 
อัตราสวนประชากร/เตียง 1 เตียง 787 789 

 

ที่มา :  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (ธันวาคม 2551) 
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อัตราการตาย จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2546–2553 

สาเหตุการตาย 
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

(2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) 
รวม 537.93 555.58 564.26 559.47 566.49 578.98 575.79 577.51 

โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 14.04 13.63 15.32 14.10 14.49 17.14 17.01 16.69 
อุบัติเหตุและการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 36.55 33.49 35.36 37.68 41.13 38.13 40.10 38.28 
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 120.73 121.25 119.42 108.98 117.10 117.54 118.86 117.70 
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69) 16.93 17.97 14.15 12.38 15.39 14.80 15.04 17.13 
การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตายและอ่ืนๆ  
(X60-X84,X85-Y09) 

7.29 5.33 6.89 5.60 5.22 5.74 4.92 7.23 

โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 14.67 10.65 15.23 16.18 14.40 13.73 14.14 10.98 
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 11.43 11.83 7.44 7.14 9.27 7.18 10.47 8.57 
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 32.32 27.90 32.55 30.00 31.41 39.12 40.01 34.62 
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 8.73 6.95 6.26 5.42 6.48 5.02 5.55 4.91 
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 22.33 13.72 8.98 7.14 5.58 4.04 3.40 2.68 
อ่ืนๆ  252.90 292.87 302.67 314.85 306.02 316.54 306.29 318.74 

         ชาย 614.51 624.43 630.02 640.16 631.77 640.16 648.59 647.30 
โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 15.15 15.73 19.98 15.93 17.48 21.18 21.12 20.70 
อุบัติเหตุและการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 59.14 56.95 57.21 62.08 64.69 59.06 65.70 61.57 
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 145.51 137.04 137.66 129.23 134.43 128.89 146.98 132.42 
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69) 20.74 24.23 18.89 14.12 19.64 18.49 17.54 21.59 
การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอ่ืนๆ  
(X60-X84,X85-Y09) 

12.08 9.76 12.71 8.87 9.01 10.05 7.88 11.96 

โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 18.57 11.93 18.34 23.53 16.76 17.77 21.48 15.71 
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 13.52 12.47 8.54 8.33 12.25 8.62 11.10 10.71 
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 31.92 26.39 31.06 28.78 32.44 38.24 37.42 35.52 
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 11.18 9.76 8.35 7.96 9.19 7.36 7.70 6.96 
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 26.87 18.26 9.63 8.33 7.03 5.39 3.94 2.86 
อ่ืนๆ  259.83 301.91 307.65 333.02 308.86 325.11 307.74 327.31 

         หญิง 461.57 486.90 498.69 479.01 501.34 517.85 503.00 507.72 
โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 12.95 11.54 10.68 12.27 11.51 13.09 12.89 12.67 
อุบัติเหตุและการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 14.03 10.10 13.58 13.36 17.62 17.22 14.50 14.99 
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 96.02 105.49 101.22 88.80 99.80 106.19 90.75 102.97 
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69) 13.13 11.72 9.42 10.65 11.15 11.12 12.53 12.67 
การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอ่ืนๆ  
(X60-X84,X85-Y09) 

2.52 0.90 1.09 2.35 1.44 1.43 1.97 2.50 

โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 10.79 9.38 12.13 8.84 12.05 9.69 6.80 6.25 
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 9.35 11.18 6.34 5.96 6.29 5.74 9.85 6.42 
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 32.73 29.39 34.04 31.22 30.39 40.00 42.60 33.73 
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 6.29 4.15 4.16 2.89 3.78 2.69 3.40 2.86 
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 17.80 9.20 8.33 5.96 4.14 2.69 2.86 2.50 
อ่ืนๆ  245.98 283.84 297.69 296.72 303.18 307.98 304.84 310.16 

         ที่มา :   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
รวบรวมโดย :   สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.4.16  การเขาถึงระบบการศึกษา 
1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร 2549 2550 2551 2552 
15-39 ป 9.75 9.98 10.2 10.59 
40-59 ป 6.79 6.97 1.02 7.66 
15-59 ป 8.34 8.5 8.67 9.13 
60 ข้ึนไป 4.65 4.66 4.82 4.82 

 
ขอมูลสถิติ นักเรียนในจังหวัดสกลนคร ป 2550 

หนวยงาน / สังกัด 
ระดับ 

อนุบาล 
(คน) 

ประถม 
(คน) 

มัธยม 
(คน) 

รวม 
(คน) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 7,982 27,039 21,463 55,701 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 12,706 38,338 22,419 73,463 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 10,450 33,255 17,335 61,040 
รวม 31,138 98,632 61,217 190,204 

 

ที่มา : ตุลาคม 2550 : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร 
 

5.4.17  อนามัยสิ่งแวดลอม 
1. พ้ืนท่ีทํากิจกรรมทางศาสนา นันทนาการ และการกีฬา 
ศาสนาสถาน  จังหวัดสกลนคร เปนเมืองพุทธศาสน พระธาตุหาแหง แหลงอารยธรรมสามพันป มี

พุทธศาสนิกชน จํานวน 1,072,594 คน ศาสนาคริสต 40,963 คน ศาสนาอิสลาม  163 คน 
 2547 2546 2547 2548 

วัด 1,028 877 1,004 1,679 
สํานักสงฆ 327 277 163 449 
โบสถคริสต 60 60 63 40 
มัสยิด 1 1 1 1 
พระภิกษุ 4,365 4,486 5,409 5,537 
สามเณร 2,193 2,220 1,095 1,258 

 

ที่มา  :  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  
 

พิพิธภัณฑเกจิอาจารย 
- พิพิธภัณฑหลวงปูมั่น ภูริทัตโต วัดปาสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 
- พิพิธภัณฑหลวงปูฝน อาจาโร วัดปาอุดมสมพร  อ.พรรณานิคม 
- พิพิธภัณฑหลวงปูวัน อุตตโม วัดถํ้าอภัยดํารงธรรม อ.สองดาว  
- พิพิธภัณฑหลวงปูหลุย จันทสาโร วัดปาสุทธาวาส อ.เมืองสกลนคร  
- เทสกเจดีย วัดถํ้าขาม อ.พรรณานิคม  
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2. พ้ืนท่ีกิจกรรมสาธารณะในตัวเมือง 
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 

ต้ังอยูติดกับหนองหาน บริเวณตําบลธาตุเชิงชุมในตัวเมืองเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม เน้ือที่
ประมาณ 120 ไร เปนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี          
มีเน้ือที่ 120 ไร เปนพื้นดิน ประมาณ 70 ไร และพื้นนํ้าประมาณ 50 ไร สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี
เสด็จเปนประธานเปดสวนดวยพระองคเอง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 มีตนไมประจําสวน คือ นนทรี 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร สกลนคร เปนสวนสาธารณะที่ติดกับบึงหรือหนองนํ้าใหญ  ที่เรียกวา  หนองหาร  
หนองนํ้าธรรมชาติของภาคอีสานที่มีอาณาเขตกินเน้ือที่หลายจังหวัดและเปนที่  พักพิงและที่อยูอาศัยของสัตว
นํ้าและนกนํ้าเปนจํานวนมาก พื้นที่สวนหน่ึงของสวนย่ืนล้ําเขาไปในหนองหารและเปนบริเวณหนาสวนที่เดน  
ทําใหภูมิทัศนมีความสวยและสงางาม กลางสวนยังมีบึงเรียกวา "สระพังทอง"  มีตํานานที่เลาวาเปนบึงที่
ชาวบานขุดข้ึนมาพรอมพระธาตุเชิงชุมซึ่งเปน  ศาสนสถานสําคัญของจังหวัดสกลนครซึ่งมีอายุยอนไปถึง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 และตลอดสวนมีตนไมใหญเดิมข้ึนอยูมากจึงทําใหสวนแหงน้ีมีความรมเย็น ในการ
สรางสวน ไดมีการจัดปลูกไมใหญใหรมเงาเพิ่มข้ึน ปลูกไมดอกไมประดับเพื่อเพิ่มความงาม มีสวนปา สวนนํ้า 
และสวนหินประดับ มีสวนและถนนเดินและว่ิงเหยาะออกกําลังกายโดยรอบสวน  
 
เร่ืองรองเรียนของจังหวัดสกลนคร 

ผลการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขในชวงเดือน มีนาคม 2552  จํานวน 41 เรื่อง 
1. เรื่องแจงเบาะแส  ทั้งสิ้นจํานวน 7 เรื่อง เปนการแจงผานศูนยดํารงธรรมจังหวัด 2 เรื่อง และแจง

มาจากสวนกลาง จํานวน 5 เรื่อง ซึ่งยุติแลว จํานวน 1 เรื่อง 
2. เรื่องเดือดรอน ทั้งสิ้นจํานวน 17 เรื่อง เปนการแจงผานศูนยดํารงธรรมจังหวัด 12 เรื่อง และแจง

มาจากสวนกลาง จํานวน 5 เรื่อง ซึ่งยุติแลว จํานวน 2 เรื่อง 
3. เรื่องกลาวโทษเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งสิ้น 5 เรื่อง เปนการแจงผานศูนยดํารงธรรมจังหวัด  3 เรื่อง 

และแจงมาจากสวนกลาง 2 เรื่อง อยูระหวางการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงจํานวน 5 เรื่อง 
2. เรื่องที่ดิน ทั้งสิ้น 3 เรื่อง เปนการแจงผานศูนยดํารงธรรมจังหวัด 2 เรื่อง และแจงมาจาก

สวนกลาง 1 เรื่อง ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ จํานวน 3 เรื่อง 
3. เรื่องอื่นๆ  ทั้งสิ้น 9 เรื่อง เปนการแจงผานศูนยดํารงธรรมจังหวัด 4 เรื่อง และแจงมาจาก

สวนกลาง 5 เรื่อง ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการ จํานวน 9 เรื่อง 
 เมื่อเปรียบเทียบจํานวนเรื่องรองเรียนระหวางเดือนกุมภาพันธ 2552 กับเดือนมีนาคม 2552  ปรากฏ
วา เรื่องรองเรียนเพิ่มข้ึน 8 เรื่อง สําหรับเรื่องที่อยูระหวางการดําเนินการสวนใหญจะเปนเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ และรองขอใหชวยทั่วๆ ไป 
 
5.4.18  ความปลอดภัยในชุมชน 

สถิติคดีที่เกิดข้ึนในจังหวัดสกลนคร  ในความรับผิดชอบของสานักงานคุมประพฤติ  จังหวัดสกลนคร
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 (ตุลาคม  พ.ศ. 2551-กันยายน  พ.ศ. 2552) ประกอบดวย  คดีสืบเสาะ        
และพินิจ 849 ราย คดีควบคุมและสอดสอง 4,251 ราย คดีตรวจพิสูจน 804 รายและคดีฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด 772 ราย 
 
 

http://www.mochit.com/place/2135
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การปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
การปองกันปราบปรามอาชญากรรม รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ  แบงออกเปน    

5 กลุมดวยกัน โดยเฉพาะเรื่องสําคัญๆ ที่สงผลตอความสงบเรียบรอยในสังคมและประชาชนเปนเกณฑ สําหรับ
คดีอาญาที่แบงออกเปนกลุมๆ น้ันมีรายละเอียดดังน้ี 
กลุมท่ี 1  เปนคดีประเภทอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ ซึ่งประกอบดวยความผิดในขอกลาวหา ดังตอไปน้ี 
1. ฆาผูอื่นโดยเจตนา  2.  ปลนทรัพย  3. วางเพลิง        
4. ลักพาเรียกคาไถ 5. ชิงทรัพย (ทั้งไดรับบาดเจ็บและไมบาดเจ็บ) 

การปฏิบัติงาน 
ป ีงบประมาณ 2551 
(ต.ค.50 – ก.ย.51) 

ป ีงบประมาณ 2552 
(ต.ค. 51 – ก.ย. 52) 

ปงบประมาณ 2553 
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53) 

1. รับแจง 32 3

 

2

 2. จับกุมแลว 27 3

 

2

  
กลุมท่ี 2  เปนคดีประเภทท่ีเก่ียวกับชีวิต รางกายและเพศ ประกอบดวยความผิดในขอกลาวหา ดังตอไปน้ี 
1. ฆาผูอื่นโดยเจตนา  2. ฆาผูอื่นโดยไมเจตนา  3 . พยายามฆา  
4. ทํารายรางกาย  5 . ขมขืนกระทําชําเรา  
6. กระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย 

การปฏิบัติงาน 
ปงบประมาณ2551 
(ต.ค.50 – ก.ย.51) 

ปงบประมาณ 2552 
(ต.ค. 51 – ก.ย. 52) 

ปงบประมาณ 2553 
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53) 

1. รับแจง 303 34

 

29

 2. จับกุมแลว 210 26

 
24

  
กลุมท่ี 3 เปนคดีประเภทท่ีเก่ียวกับทรัพย ซึ่งประกอบดวยความผิดในขอกลาวหา ดังตอไปน้ี 
1. ลักทรัพย  2. ว่ิงราวทรัพย  3. รีดเอาทรัพย   
4. กรรโชกทรัพย   5.  ปลนทรัพย  6.  รับของโจร  
7. ชิงทรัพย (ทั้งไดรับบาดเจ็บและไมบาดเจ็บ)  8. ทําใหเสียทรัพย 

การปฏิบัติงาน 
ปงบประมาณ2551 
(ต.ค.50 – ก.ย.51) 

ปงบประมาณ 2552 
(ต.ค. 51 – ก.ย. 52) 

ปงบประมาณ 2553 
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53) 

1. รับแจง 298 29

 

2

 

2. จับกุมแลว 233 24

 

2

 
 
กลุมท่ี 4 เปนคดีประเภทคดีท่ีนาสนใจ ซึ่งประกอบดวยความผิดในขอกลาวหา ดังตอไปน้ี 
1.  โจรกรรมรถจักรยานยนต  2. โจรกรรมรถยนต  3. โจรกรรมโค-กระบือ   
4.  โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร  5. ปลน-ชิงทรัพยรถยนตโดยสาร  6. ปลน-ชิงทรัพยรถแท็กซี่   
7.  ขมขืนและฆา  8. ลักพาเรียกคาไถ  9. ฉอโกงทรัพย    
10. ยักยอกทรัพย 

การปฏิบัติงาน 
ปงบประมาณ 2551 
(ต.ค. 50 – ก.ย. 51) 

ปงบประมาณ 2552 
(ต.ค. 51 – ก.ย. 52) 

ปงบประมาณ 2553 
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53) 

1. รับแจง 3

 

32

 

2

 

2. จับกุมแลว 1

 

16

 

1
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กลุมท่ี 5 เปนคดีประเภทท่ีรัฐเปนผูเสียหาย ซึ่งประกอบดวยความผิดในขอกลาวหา ดังตอไปน้ี 
1. พรบ.อาวุธปน แบงเปน อาวุธปนธรรมดา อาวุธปนสงคราม วัตถุระเบิด   
2. พรบ. การพนัน แบงเปน การพนันทั่วไป การพนันสลากกินรวบ  
3. พรบ.ยาเสพติด แบงเปน เฮโรอีน ฝน กัญชา สารระเหย ยาบา พืชกระทอม   
4. พรบ.ปรามการคาประเวณี  5. พรบ.สถานบริการ    
6. พรบ.โรงแรม  7. มีหรือเผยแพรวัตถุลามกอนาจาร 

การปฏิบัติงาน 
ป ีงบประมาณ 2551 
(ต.ค. 50 – ก.ย. 51) 

ปงบประมาณ 2552 
(ต.ค. 51 – ก.ย. 52) 

ป ีงบประมาณ 2553 
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53) 

1. สถิติคดีท ี่เกิดข้ึน 21

 

21

 

5

 2. สถิติคดีท ี่เสียช ีว ิต 14

 

16

 

4

 3. สถิติคดีทีบ่าดเจ็บ 13

 
14

 
3

  
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร 

 
การปฏิบัติงาน 

ปงบประมาณ2551 
(ต.ค.50 – ก.ย.51) 

ปงบประมาณ 2552 
(ต.ค. 51 – ก.ย. 52) 

ปงบประมาณ 2553 
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53) 

1. เกิดเหตุ 2,606 2,5

 

2,6

 2. ผูตองหา 4,520 4,1

 

4,0

 ที่มา : กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร (ขอมูล วันที่ 19 กันยายน 2553) 
        (ขอมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553) 
 
5.4.19  เครือขายชุมชน 

ปจจุบันมีกลุมเครือขายที่ย่ืนขอการรับรองจากสถาบันสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)   
39,742 เครือขาย เปนกลุมเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,891 เครือขาย ในจํานวนดังกลาวมีกลุม
เครือขายของจังหวัดสกลนคร รวมอยูดวย 64 เครือขาย ซึ่งจํานวนดังกลาว ไมไดรวมเครือขายที่ไมไดย่ืนขอ
การรับรอง ในดานกลุมวิสาหกิจชุมชน มีการจดทะเบียน ดังน้ี 

อำเภอ 
ขอมูลจากระบบสารสนเทศ จํานวนท่ีประกอบการจริง 

ว ิสาหกิจชุมชน เครือข ายว ิสาหกิจ
  

ว ิสาหกิจชุมชน เครือขายว ิสาหกิจชุมชน 
# วสช. # สมาชิก # ครือขาย # สมาชิก # วสช. # 

 
# เคร ือข าย # สมาชิก 

1. เม ืองสกลนคร 7 1,616 2 70 67 1,207 2 70 

2. อากาศอํานวย 50 1,374 - - 50 1,374 - - 

3. พรรณานิคม 65 1,664 - - 65 1,664 - - 

4. สวางแดนดิน 415 8,110 2 167 415 8,110 2 167 

5. วาริชภูมิ 33 497 - - 33 497 - - 

6. กุสุมาลย 66 1,690 - - 66 1,690 - - 

7. วานรนิวาส 218 4,933 - - 218 4,933 - - 

8. กุดบาก 39 1,161 - - 39 1,161 - - 

9. พงัโคน 62 905 - - 62 905 - - 

10. บานมวง 103 1,956 - - 103 1,956 - - 
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อำเภอ 
ขอมูลจากระบบสารสนเทศ จํานวนท่ีประกอบการจริง 

ว ิสาหกิจชุมชน เครือข ายว ิสาหกิจ
  

ว ิสาหกิจชุมชน เครือขายว ิสาหกิจชุมชน 
# วสช. # สมาชิก # ครือขาย # สมาชิก # วสช. # 

 
# เคร ือข าย # สมาชิก 

11. สองดาว 53 1,205 - - 53 1,205 - - 

12. นิคมนํ้าอูน 14 185 - - 14 185 - - 

13. คาตากลา 176 3,307 - - 176 3,307 - - 

14. เตางอย 36 769 - - 36 769 - - 

15. โคกศร ีพรรณ 40 969 - - 30 764 - - 

16. เจริญศิลป 78 1,589 - - 36 1,037 - - 

17. โพนนาแกว 30 487 1 30 30 487 1 30 
18. ภูพาน 179 2,683 2 18 116 1,393 2 18 

รวม 1,734 35,100 8 330 1,591 32,434 8 330 
 
การประเมินผลกลุมวิสาหกิจชุมชน 

ขอมูลโดยรวมของจังหวัด  ประเมินศักยภาพแล ว 1,511 แหง คิดเปนร อยละ 87.14 (ของจํานวนที่    
จดทะเบียน) โดยแยกเปน  

ระดับดี    445 แหง      คิดเปนรอยละ 29.45 (ของจํานวนที่ประเมินฯ)  
ระดับปานกลาง   718 แหง คิดเปนรอยละ 47.52 (ของจานวนที่ประเมินฯ)  
ระดับปรับปรุง   348 แหง      คิดเปนรอยละ 23.03 (ของจํานวนที่ประเมินฯ) 

ตัวอยางกลุมเครือขาย เชน 
- สตรีแมบาน บานบะฮ ี อ.พรรณานิคม    ผูประสานงาน นางนฤมล รัตนวงค 
- กลุมเกษตรชาวนา บานหนองมวง ม.3 อ.สองดาว  ผูประสานงาน นายลอด สายเมือง  
- กองทุนหมูบาน บานเหลาใหญ ม.2  อ.สองดาว   ผูประสานงาน นายสุภาพ สีพันดร 
- เครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย จังหวัดสกลนครมีการรวมกลุมเกษตรกรที่ทํานาในจังหวัด

สกลนคร  โดยอาจารยพิเศษ  ผูอํานวยการศูนยเรียนรูโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต  และนักศึกษาหลักสูตร       
ศิลปศาสตร ปริญญาตรี โท  สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินเพื่อเรียนรูการผลิตและใชปุย  อินทรีย
ชีวภาพ อะตอมมิคนาโน ที่เปนนวัตกรรมของคนไทยทดลองกับนาขาวในอําเภอเมือง  อําเภอ โคกศรีสุพรรณ
และอําเภออากาศอํานวย ทําใหขาวมีผลผลิตสูงข้ึนจากเดิม 250-300 กก./ไร เปน  500-600 กก./ไร  ในปที่ 2 
และ 800 กก./ไร ในปที่ 3 ป 2552 มีการรวมกลุมผูสนใจข้ึนทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย
กวา 20 กลุม รวมกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียในจังหวัดเปนเครือขายจังหวัด  และตัวแทนแตละจังหวัด
กอต้ังเปนสมาคม  ช่ือวา"สมาคมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย 52" ต้ังอยูที่ตําบลลุมพุก อําเภอ         
คําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร ปจจุบัน ดร.รณวริทย ปริยฉัตรตระกูล เปนนายกสมาคม ข้ึนทะเบียนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรียในจังหวัดสกลนคร 5 กลุม รับการรับรองเปนองคกรภายใตองคกรการคาอยางเปนธรรม  
(fairtrade) ของยุโรป รวมกับกลุมสามาชิกในสมาคมเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย 52 และรวมกับ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย  จัดอบรมเตรียมความพรอมเกษตรกรพรอมรับการเปด
เขตการคาเสรีกลุมอาเซียน ใน 3 จังหวัด คือ รอยเอ็ด สกลนครและอํานาจเจริญ  เขารวม สํานักงานสหกรณ
จังหวัดนครพนมดําเนินงานยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด 6.2 หรือกลุมจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม  และ
มุกดาหาร) กลุมคัสเตอรขาว พัฒนาขาวหอมมะลิอินทรีย เพื่อรับการรับรองการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ขาวอินทรียครบวงจร 
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5.4.20  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
- ขาวฮางงอก กลุมขาวฮางบานหนองบัวสราง บานเลขที่ 27 หมูที่ 12 ตําบลอุมจาน อําเภอกุสุมาลย 

จังหวัดสกลนคร ขาวฮางจากกลุม คือ ขาวอินทรียขาว GAP ที่ผานการจากศูนยวิจัยขาวสกลนครศูนยเมล็ดขาว
ที่ 18 อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มาแลว 2 ป ขาวหอมนุมน่ิม อรอย ปองกันโรคเหน็บชา  ตานเบาหวาน 
บํารุงสุขภาพ เปนขาวเพื่อสุขภาพ เหมาะสําหรับผูรักษาสุขภาพและครอบครัวเพื่อสุขอนามัย  และกลุมยังทํา
เมล็ดขาวพันธุจําหนายควบคูไปกับทําขาวฮางงอก ทําปุยอินทรียครบวงจรดวยการจําหนายทั้งสงและปลีก เปน
เอกลักษณของกลุมไดมาตรฐานของสินคา ซึ่งสํานักงานเกษตรอําเภอกุสุมาลย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เฉลิมพระเกียรติสกลนครใหการรับรองมาตรฐาน 

- กลุมทอผายอมสีธรรมชาติบานหนองนอย  หมูที่ 3 ตําบลทุงแก  อําเภอเจริญศิลป  เกิดจากการ
รวมกลุมของสตรีที่ตองการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน พัฒนาชุมชนอําเภอเจริญศิลป นําสงคัดสรรผลิตภัณฑ 
ป 2553 ไดระดับ  5 ดาว ทําใหกลุมมีโอกาสนําผลิตภัณฑไปจัดแสดงและจําหนายในสถานที่ตางๆ ใน
ระดับประเทศ จากการสงเสริมของหนวยงานราชการและเอกชนหลายภาคสวน ตอมาชาวบานเริ่มหันมาทอผา
ยอมสีธรรมชาติที่เปนสีครามที่ไดจากตนคราม ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถ่ินด้ังเดิมของกลุมชนในแถบอีสานเหนือ  
โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร และไดพัฒนาการทอผาแบบลายขัดพื้นฐาน เปนการทอผาแบบหลายตะกอ  ทําให
ผลิตภัณฑของกลุมเปนที่ยอมรับและตองการของตลาดมากอีกครั้ง  เพราะกระแสการกลับมานิยมการใช
ผลิตภัณฑจากธรรมชาติและการชวยลดภาวะโลกรอน ประกอบกับครามมีคุณสมบัติพิเศษในการปองกันแสง
อุลตราไวโอเลตไดเปนอยางดีตามความรูและสืบทอดจากคนรุนกอนและผานการทดสอบมาแลววาผาที่ยอม
ดวยครามจะปองกันแสงแดดไดนานและรักษาผิวใตรมผาไมใหแสงแดดทําลาย  กลุมจึงหันมาทอผายอมคราม
และพัฒนาการยอมสีครามต้ังแตน้ันเปนตนมา  

- ผาไหมบานหนองแข ศูนยทอผาไหมบานหนองแข เลขที่ 21 หมู 5 บานหนองแข ตําบลตองโขบ 
อําเภอ โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร จุดเดนของผลิตภัณฑ คือ  มีลวดลายแปลกตา และมีสีสันสวยงาม 
ลวดลายที่ขายดี คือ ลายขอ รางวัลที่ไดรับ เปนผลิตภัณฑระดับ 5 ดาว ป 2552-2553  

- นํ้าหมากเมา ไอคํา หจก. รัฐพงษนํ้าออยสด เลขที่ 32 หมูที่ 1 ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร หมากเมาเปนไมยืนตนสูงของไทย เกิดในปาตามธรรมชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร เทือกเขาภูพาน ปจจุบันมีการขยายพันธุและปรับปรุงสายพันธุใหมีลูกดกและมีเน้ือมาก  
ลูกโต เปนผลไมที่อุดมดวยคุณคาทางอาหาร แรธาตุ วิตามิน เชน โปรตีน ใยอาหาร คารโบไฮเดรต แคลเซี่ยม 
เหล็ก วิตามิน บี 1 บี 2 ปริมาณสูง มีสารตานอนุมูลอิสระ ชวยใหอายุยืน สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงจาก
มะเร็ง (จากนิตยสารใกลหมอ) มีกรดอะมิโนซึ่งมีประโยชนตอรางกาย รางวัลที่ไดรับ ป 2552 ไดรับอนุญาตใช
ตราสัญลักษณผลิตภัณฑมาตรฐานสกลนคร และกลุมไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑดีเดน ระดับ 4 ดาว 

- ผาหมลายดอกแกว กลุมผาหมลายดอกแกวบานมวงคํา บานเลขที่ 275 หมูที่ 4 ตําบลนาตาล 
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ผาหมลายดอกแกวเปนผาพื้นเมืองที่ทอกันมาต้ังแตโบราณของชาวบานมวงคํา 
ตําบลนาตาล อําเภอเตางอย เพื่อใชเปนผาหมกันหนาว ไวใชในครัวเรือน ไวทําบุญประจําป หรือเปนของฝาก  
แตเดิมจะนําเสนใยฝายที่ปลูกนํามาปนเปนเสนดายแลวจึงทอ แตในปจจุบันฝายที่ปลูกใชกันเองหาไดยาก      
จึงดัดแปลงมาใชผาคอเสื้อยืดซึ่งมีความยืดหยุนคลายกันแตจะใหสีสันที่สวยงาม สะดุดตา ปจจุบันมีวิวัฒนาการ
ใหมในการดัดแปลงผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและสวยงาม  ทันตามยุคตามสมัย มีการคิดคนแปรรูป
ผลิตภัณฑจากผาหมลายดอกแกวมาเปน ผาคลุมไหล ผาพันคอ กระเปาใสสตางค และอื่นๆ อีกมากมาย สงผล
ใหมีรายไดเพิ่มมากข้ึน และเปนที่สนใจของตลาดมากย่ิงข้ึน 
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- ผาขาวมา กลุมทอผาบานมวง หมูที่ 1 ถ.บานดุง-คําตากลาตําบลมวง อําเภอ บานมวง จังหวัด
สกลนคร จุดเดนของผลิตภัณฑเน้ือผานุมซับนํ้าเพราะทอจากผาฝายดายคอเสื้อ  เน้ือแนนเรียบเนียนเพราะใช
ฟม สแตนเลส ขนาดใหญไดมาตรฐาน คือ กวาง 85 เซนติเมตร ยาว 220 เซนติเมตร สามารถนําไปแปรรูปเปน
เสื้อผาเครื่องแตงกายหรือผาที่ใชตกแตงบานเรือนหรือสถานที่ตางๆ ได 
 
ปราชญชาวบานจังหวัดสกนคร 

จังหวัดสกลนคร มีศูนยเครือขายปราชญชาวบาน จํานวน 2 ศูนย ตัวอยางปราชญชาวบาน เชน  
- นายเล็ก กุดวงคแกว อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
สรางเครือขายการศึกษาเพื่อชีวิตเล็ก กุดวงคแกว เปนบุคคลที่สมควรไดรับการยกยองในฐานะที่ทาน

เปน “ปราชญชาวบาน” และเปนผูนําตามธรรมชาติของชุมชน ผลงานโดดเดน คือ การเผยแพรความคิดในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับแนวคิดทางพุทธศาสนา แนวความคิดของ
นายเล็กสามารถนําไปปฏิบัติและกอใหเกิดผล อีกทั้งยังสัมพันธกับวิถีเศรษฐกิจของชาวบาน  บนพื้นฐานของ
การใชชีวิตอยางพออยูพอกิน 
 
5.4.21  โบราณสถาน 

• โบราณสถานโบราณวัตถุและโบราณคดี  
- พระธาตุภูเพ็ก ต.นาหัวบอ อ.พรรณานิคม 
- พระธาตุดุม ต.งิ้วดอน อ.เมืองสกลนคร 
- พระธาตุนารายณเจงเวง อ.เมืองสกลนคร  
- พระธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร  
- สะพานขอม อ.เมืองสกลนคร 
- เจดียหิน อ.สวางแดนดิน  
- กุฏิพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต วัดปาภูริทัตตถิราวาส อ.พรรณานิคม  
- กูพันนา อ.สวางแดนดิน 

• แหลงโบราณคดีบานดอนธงชัย อ.สวางแดนดิน 
- หอไตรวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร 
- พระธาตุอุปมุง วัดปาธาตุศรีทอง อ.วานรนิวาส  

• วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
- เทศกาลนมัสการองคพระธาตุเชิงชุม 
- งานประเพณีออกพรรษาแหปราสาทผึ้งและแขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานฯ อําเภอเมือง

สกลนคร 
- งานประเพณีเซิ้งผีโขน อําเภอพังโคน 
- งานประเพณีโสรําลึก อําเภอกุสุมาลย 
- งานกาชาดและงานรวมนํ้าใจไทสกล อําเภอเมืองสกลนคร 
- ประเพณีลอยพระประทีป อําเภอเมืองสกลนคร 
- ประเพณีไหลเรือไฟ อําเภออากาศอํานวย และ อําเภอเตางอย 
- ประเพณีบุญบั้งไฟ อําเภอพังโคน 
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5.4.22  แหลงพักผอนและแหลงทองเท่ียว 

• แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร  
- ประติมากรรมหนองหารหลวง อําเภอเมืองสกลนคร 
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทรสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร 
- อุทยานแหงชาติภูพาน อําเภอภูพาน 
- หนองหาร อําเภอเมืองสกลนคร 
- นํ้าตกคําหอม อําเภอเมืองสกลนคร 
- อุทยานแหงชาติภูผายล (หวยหวด)  อําเภอเตางอย 
- ศูนยศิลปาชีพบานกุดนาขาม อําเภอเจริญศิลป 
- ปราสาทพระธาตุนารายณเจงเวง อําเภอเมืองสกลนคร 
- พระธาตุภูเพ็ก อําเภอพรรณนานิคม 
- เทสกเจดีย เทสกรังสีอนุสรณ อําเภอพรรณนานิคม 
- วัดถํ้าอภัยดํารงธรรม (พิพิธภัณฑพระอาจารยวัน อุตตโม) อําเภอสองดาว 
- พระตําหนักภูพานราชนิเวศน อําเภอเมืองสกลนคร 
- องคพระธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร 
- พิพิธภัณฑพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต  อําเภอเมืองสกลนคร 
- พิพิธภัณฑพระอาจารยหลุย จันทสาโร อําเภอเมืองสกลนคร 
- พิพิธภัณฑพระอาจารยฝน อาจาโร  อําเภอพรรณนานิคม 

• วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
- เทศกาลนมัสการองคพระธาตุเชิงชุม 
- งานประเพณีออกพรรษาแหปราสาทผึ้งและแขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานฯ   อําเภอ

เมืองสกลนคร 
- งานประเพณีเซิ้งผีโขน อําเภอพังโคน 
- งานประเพณีโสรําลึก อําเภอกุสุมาลย 
- งานกาชาดและงานรวมนํ้าใจไทสกล อําเภอเมืองสกลนคร 
- ประเพณีลอยพระประทีป สิบสองเพ็งไทสกล อําเภอเมืองสกลนคร 
- ประเพณีไหลเรือไฟ อําเภออากาศอํานวย และ อําเภอเตางอย 
- ประเพณีบุญบั้งไฟ อําเภอพังโคน 
- เทศกาลแหดาว (คริสตมาส) 
- เทศกาลตรุษจีน-เวียดนาม จังหวัดสกลนคร 
- เทศกาลบุญขาวจี ่
- เทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร  

• การละเลนพ้ืนเมือง  
- รํามวยโบราณ อ.เมืองสกลนคร  
- รําภูไทย อ.วาริชภูมิ 
- การเลนกลองเส็ง อ.วาริชภูมิ 
- การเลนโสทั่งบั้ง อ.กุสุมาลย 
- โยยกลองเลง อ.อากาศอํานวย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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• พิธีกรรมและความเชื่อ 
- รําผีหมอ หรือคลองชาง อําเภอกุดบาก 
- รําหมอเหยา บานโนนหอม อําเภอเมืองสกลนคร อําเภอกุสุมาลย อําเภออากาศอํานวย 

อําเภอวานรนิวาส  
 
5.4.23  ความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชน 

จังหวัดสกลนครไดใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนมา
อยางตอเน่ือง และไดนําประเด็นดังกลาวบรรจุไวเปนกลยุทธหลักของจังหวัดอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน ใน
แผนพัฒนาจังหวัด 2553-2556 ไดมีเปาประสงคหลักที่เกี่ยวเน่ือง 2 หัวขอ คือ  

- ประชาชนมีคุณธรรม นําความรู สูความเขมแข็ง  
- สงเสริมการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็งและมียุทธศาสตรในการพัฒนาเพื่อมุงสูเปาหมาย

ดังกลาว คือ - กลยุทธ พัฒนาแผนชุมชนใหมีคุณภาพ 
- กลยุทธ การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 

 

ตัวอยาง 
-  ขาวอินทรียสกลนคร  เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและแหลงเรียนรูของเกษตรกรออนไลน  ใน

กระบวนการ  ทําเกษตรแบบธรรมชาติแบบครบวงจร ต้ังแตกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป  และ
การตลาด  ใหสามารถพึ่งพาตนเองได และหลุดพนจากวงจรอุบาทส โง จน เจ็บ  เพื่อการหลุดพนจากวงจร
อุบาทกดังกลาว ในป 2550 เกษตรกรในจังหวัดสกลนครและจังหวัดตางๆ ในภาคอีสาน 13 จังหวัด จึงรวมกัน
จัดเวทีเสวนา  ข้ึนที่โรงแรมอิมพีเรียล  กําหนดแนวทางในการสรางองคกรข้ึน  ป 2552 เกษตรกรในจังหวัด
สกลนคร 8 อําเภอ จึงรวมกันเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน  ตามพ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ข้ึนทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูและพัฒนาการทําเกษตรกรรมอินทรียเรียนรูการใชปุยจุลินทรียนาโน  
เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต รวมตัวแทนแตละกลุม  เปนเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียจังหวัด
สกลนคร ประสาน งานกับหนวยงานและองคกรภาครัฐและเอกชน สรางเครือขา ยองคกร  ใหมีความเขมแข็ง 
เช่ือมโยงเครือขายตางๆ ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด  เปนเครือขายเกษตรอินทรียในนามสมาคม เครือขาย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย 5  

-  อินแปงสถานที่อันอุดมเหมือนพระอินทรแปง (สราง)  กวา 23 ปที่ผานมานับต้ังแตป 2530  ที่
มูลนิธิหมูบานและวิทยาลัยครูสกลนคร ซึ่งปจจุบันยกฐานะเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครเมื่อป  2538  ไดรวมกันทํา
โครงการศึกษาวิจัยวิถีชีวิตชาวกะเลิงบนเทือกเขาภูพาน  โดยมี
ธวัชชัย กุณวงษ  นักศึกษาในฐานะของนักวิจัยในขณะน้ันใช
ชีวิตรวมคลุกคลีกับชาวบานบัว หมู 5 ตําบลกุดบาก อําเภอกุด
บาก จังหวัด สกลนคร เพื่อเก็บขอมูลเรื่องราวตางๆ ในการ
ดํารงชีวิตของชาวกะเลิง นับเปนจุดเริ่มตนและการกอเกิดของ  
“เครือขายอินแปง ”จากการคอยๆ เกาะกลุมรวมตัวกันเพื่อ
แกปญหาหน้ีสิน การบุกรุกทําลายปาที่เกิดจากการทําเกษตร
พืชเชิงเด่ียว  โดยการชักชวนจากโครงการ  ผานธวัชชัย  ทําใหเกิดกลุมกองทุนพันธุไมพื้นบาน เพื่อการฟนฟู
อนุรักษและสงเสริมการปลูกพืชพื้นบานจนสามารถปลูกหวายแลกกับขาวแกปญหาการขาดแคลนขาวไดใน
ระดับหน่ึง และดวยความหลากหลายของพันธุพืชพรรณไมตางๆ ในปาภูพาน ซึ่งระบบนิเวศนมีความสําคัญตอ
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ระบบสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนรอบภูพานเปนอยางมาก เพราะความหลากหลายทางชีวภาพอัน
เปนตนกําเนิดของสายนํ้าสําคัญในเขตพื้นที่อีสานเหนือ เชน นํ้าอูน นํ้าสงคราม นํ้าพุง เปนตน เหมือนกับมีพระ
อินทรสรางไว จึงเปลี่ยนช่ือเปน “กลุมอินแปง” เมื่อป 2535 ใหสมกับอินแปงสถานที่อันอุดมเหมือนพระอินทร
แปง  (สราง)  ปจจุบันจากกลุมพันธุไมพื้นบานที่เกิดจากกลุมเล็กๆ ของชาวบานจํานวน 13 คน เริ่มจาก
เพาะพันธุหวาย กลายมาเปนเครือขายอินแปง องคกรชาวบานที่ทํางานรอบเขาภูพาน โดยมีภารกิจอินแปงที่มุง
สรางสังคมเกษตรกรรมอยางย่ังยืนในชุมชนรอบเทือกเขาภูพาน  เปนภารกิจสําคัญ ปจจุบันมีสมาชิก                 
58 เครือขาย ครอบคลุมพื้นที่ 87 ตําบลในพื้นที่ 5 จังหวัดไดแก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ  และ
อุดรธานี  มีแกนนําที่เรียกไดวาเปน  ปราชญชาวบาน  20 คน  มีผูนําจากแตละเครือขายรวม 240 คน  มี
ครอบครัวตนแบบที่ยกปาภูพานมาไวในสวนจํานวน  4,330 ครอบครัว  ซึ่งเครือขายมีศูนยประสานงานหลัก
ต้ังอยูที่บานบัว ตําบลกุดบาก อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร และหากประเมินสินทรัพยโดยประมาณ จะมี
มูลคาเทากับ 100 ลานบาท  
 
จังหวัดชัยภูมิ 
5.4.24  ประชากร 

ป 2553 จังหวัดชัยภูมิ มีจํานวนประชากรทั้งสิ้นจํานวน  1,127,423 คน เปนชาย  561,146 คน เปน
หญิง 566,277 คน เปนจังหวัดที่มีประชากรมากเปนอันดับ 7 ของประเทศ มีจํานวนครัวเรือน  339,686 
ครัวเรือน 
 

จํานวนประชากรและบาน จําแนกเปนรายอําเภอ จังหวัดชัยภูมิ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 

จังหวัด/อําเภอ/ตําบล 
จํานวนประชากร

รวม 
จํานวนประชากร

ชาย 
จํานวนประชากร

หญิง 
จํานวนบาน 

   จังหวัดชัยภูม ิ 1,127,423 561,146 566,277 339,686 
1. อําเภอเมืองชัยภูม ิ 184,431 90,492 93,939 65,289 
2. อําเภอบานเขวา 51,197 25,412 25,785 15,445 
3. อําเภอคอนสวรรค 54,463 27,076 27,387 17,049 
4. อําเภอเกษตรสมบูรณ 110,963 55,441 55,522 29,030 
5. อําเภอหนองบัวแดง 98,561 49,539 49,022 28,183 
6. อําเภอจัตุรัส 75,865 37,111 38,754 23,396 
7. อําเภอบําเหน็จณรงค 53,583 26,659 26,924 16,594 
8. อําเภอหนองบัวระเหว 37,001 18,666 18,335 11,258 
9. อําเภอเทพสถิต 67,142 33,987 33,155 21,477 
10. อําเภอภูเขียว 124,297 61,543 62,754 34,629 
11. อําเภอบานแทน 45,684 22,769 22,915 11,709 
12. อําเภอแกงครอ 92,531 46,088 46,443 27,103 
13. อําเภอคอนสาร 61,729 30,983 30,746 17,435 
14. อําเภอภักดีชุมพล 30,135 15,371 14,764 9,533 
15. อําเภอเนินสงา 25,648 12,733 12,915 7,136 

 

ที่มา : สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

รวบรวมโดย : สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.4.25  การประกอบอาชีพ 
 อาชีพของชาวจังหวัดชัยภูมิเปนการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมประมาณรอยละ 58.69 อาชีพที่
สําคัญ ไดแก การทํานา ทําไร และทําสวนผลไมยืนตน เชน มะมวง มะขาม กลวยนํ้าวา มีการปลูกพืชผัก ผลไม 
สวนครัวและไมประดับบาง การประกอบอาชีพนอกเหนือภาคเกษตรกรรมประมาณรอยละ 41.31 

ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง พริก ซึ่งมูลคาผลิตภัณฑจากสาขา
การเกษตรข้ึนกับราคาและปริมาณนํ้าสําหรับทําการเกษตร 
 
การอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูม ิ

โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมข้ันพื้นฐานลักษณะการแปรรูปผลผลิตทางดาน
การเกษตรเบื้องตน และสงตอไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ  
 
สถิติโรงงานอุตสาหกรรม 

ในป พ.ศ.2550 มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 523 แหง เงินทุน 9,514,509,128.07 บาท มีจํานวน
คนงานทั้งสิ้น 21,255 คน เมื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรมแลวพบวา  อุตสาหกรรมการเกษตรมากเปน
อันดับ 1 มีโรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน 104 โรงงาน  อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ มีโรงงานอุตสาหกรรม 81, 57, 52 โรงงาน ตามลําดับ 

เงินทุนรวมโรงงานของจังหวัดชัยภูมิ  9,514,509,128.07 บาท อุตสาหกรรมการเกษตร มีเงินทุน
จํานวน 1,937,483,476.07 บาท อุตสาหกรรมอโลหะ 243,711,500 บาท อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
86,188,400 บาท อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 38,092,265 บาท 

การจางงานมีจํานวนคนงานทั้งสิ้น 21,255 คน อําเภอที่มีการจางงานมากที่สุด คือ อําเภอเมืองชัยภูมิ 
6,104 คน รองลงมา คือ อําเภอแกงครอ 5,664 คน อําเภอจัตุรัส 2,280 คน อําเภอเกษตรสมบูรณ  2,000 คน 
อําเภอภูเขียว 1,562 คน ตามลําดับ 

สําหรับแหลงที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาจากความหนาแนนของโรงงาน ขนาดเงินลงทุน และ
จํานวนการจางงาน ไดแก 

1.  อําเภอเมือง เปนพื้นที่ที่มีโรงงานต้ังอยูหนาแนนมากเปนอันดับ 1 และมีจํานวนการจางงานสูงเปน
อันดับ 1 มีเงินทุนภาคอุตสาหกรรมสูงเปนอันดับ 2 รองจากอําเภอภูเขียว 

2.  อําเภอภูเขียว เปนแหลงที่ต้ังสําคัญของอุตสาหกรรมการเกษตร (นํ้าตาลทราย) และเปนแหลง
ที่ต้ังสําคัญในการผลิตเอทานอล มีเงินทุนภาคอุตสาหกรรมสูงเปนอันดับ 1 ของจังหวัดชัยภูมิ 

3.  อําเภอแกงครอ เปนแหลงที่ต้ังสําคัญของกลุมอุตสาหกรรมถักทอ การตัดเย็บเสื้อผา เปนพื้นที่ที่มี
การจางแรงงานสูงเปนอันดับ 2 รองจากอําเภอเมือง 

4.  อําเภอจัตุรัสและอําเภอบําเหน็จณรงค เปนแหลงที่ต้ังสําคัญของอุตสาหกรรมการเกษตรในกลุม
แปงมันสําปะหลัง อุตสาหกรรมพลาสติก และอําเภอบําเหน็จณรงคเปนแหลงที่ต้ังเหมืองโปแต ชของโครงการ
อาเซียน 

สวนในพื้นที่ของ 11 อําเภอที่เหลือ คือ คอนสวรรค บานเขวา เกษตรสมบูรณ หนองบัวแดง หนองบัว
ระเหว เทพสถิต บานแทน คอนสาร ภักดีชุมพล เนินสงา และกิ่งอําเภอซับใหญ  แมสถานภาพปจจุบันจะบงช้ี
วามีธุรกรรมอุตสาหกรรมต้ังอยูเบาบาง แตมีหลายพื้นที่ที่มีศักยภาพการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่         
ที่เขมแข็ง เชน การผลิตผลิตภัณฑผาไหม สิ่งถักทอ ในอําเภอคอนสวรรค  บานเขวา เนินสงา  เทพสถิต และ
หนองบัวระเหว อุตสาหกรรมการเกษตรจากผลผลิตวัตถุดิบพืชผักผลไมและปศุสัตวในอําเภอคอนสาร  เกษตร
สมบูรณ หนองบัวแดง ภักดีชุมพล และเทพสถิต 
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อัตราการวางงาน จําแนกตามเพศ จังหวัดชัยภูม ิพ.ศ. 2544-2552 

เพศ 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

Sex 
(2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) 

รวม 3.1 2.4 1.7 1.7 1.4 2.1 1.0 1.2 1.5 Total 
ชาย 3.1 2.3 1.3 2.0 1.4 2.3 1.2 1.3 1.4 Male 
หญิง 3.0 2.5 2.2 1.3 1.5 1.8 0.6 1.1 1.5 Female 

 

ที่มา :   การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

รวบรวมโดย :  สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
5.4.26  ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
1. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชาชนจังหวัดชัยภูม ิ                หนวย : บาท 

จังหวัดชัยภูมิ 2548 2549 2550 2551 2552 
รายได/หัว/ป   32,283    36,219    38,615   43,435   46,922 

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี      
 
2. รายไดจังหวัดชัยภูม ิ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2537 – 2552            หนวย : บาท 
 จังหวัด 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 
ชัยภูมิ 4,842 7,166 6,220 7,683 8,364 9,161 11,551 11,253 12,380 

ที่มา :  การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

3. รายจายครัวเรือนจังหวัดชัยภูมิ 
คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2539 – 2553         หนวย : บาท 
 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 
ชัยภูมิ 4,902 4,895  5,940    7,269 7,579 8,842 9,344 9,344 10,324 13,086 

ที่มา :   การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
4. หน้ีสินครัวเรือน 

สําหรับหน้ีสินภาคครัวเรือนน้ัน สํานักงานสถิติแหงชาติ  พบวาจํานวนครัวเรือนที่มีหน้ีสินลดเหลือ 
10.69 ลานครัวเรือนจากป 2552 มีครัวเรือนที่มีหน้ีสิน 11.04 ลานครัวเรือน  ซึ่งโดยขอมูลบงช้ีหน้ีครัวเรือน
นาจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคบุคคลของธนาคารพาณิชยที่ขยายตัวเปน 16.8% ยอดเงิน
คงคางสินเช่ือเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยเพิ่ม 10.9% (สัดสวน 50%) เชาซื้อเพิ่ม 31.8% (สัดสวน 24%) และอื่นๆ 
เพิ่ม 15.7%  
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เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือน จากขอมูลสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคารพาณิชย
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จัดเก็บพบวา สัดสวนสินทรัพยตอหน้ีสินภาค
ครัวเรือน และสถาบันไมแสวงหากําไรมีแนวโนมลดลงตอเน่ืองจากสัดสวน 3.49 เทา ป  2552 เปน 3.18 เทา 
ในป 2553 และ 3.07 เทา เดือนมีนาคมที่ผานมา  ซึ่งหน้ีที่เพิ่มสวนหน่ึงเปนผลจากนโยบายภาครัฐในการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอย โดยการใหสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าแกเกษตรกรและการแปลงหน้ีนอกระบบใหเขาสูระบบ
ทําใหมีการกูเพิ่มข้ึนมาโดยเฉพาะสถาบันเฉพาะกิจ 
 
5. ความยากจน   

เสนความยากจน  (Poverty line) เปนเครื่องมือสําหรับใชวัดภาวะความยากจน  โดยคํานวณจาก
ตนทุนหรือคาใชจายของปจเจกบุคคลในการไดมาซึ่งอาหารและสินคาบริการจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
 
เสนความยากจน (บาท/คน/เดือน) 

จังหวัด 2543 2545 2547 2549 2550 
ทั่วประเทศ 1,135 1,190 1,242 1,386 1,443 

ชัยภูมิ 1,019 1,081 1,077 1,256 1,318 
 
สัดสวนคนจน (รอยละ) 

จังหวัด 2543 2545 2547 2549 2550 
ทั่วประเทศ 20.98 14.93 11.16 9.55 8.48 

ชัยภูมิ 36.14 9.23 32.93 17.13 16.86 
   

จํานวนคนจน (พันคน) 
 2543 2545 2547 2549 2550 

ชัยภูมิ 392.9 101.9 367.3 184.0 181.7 
 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ประมวลผลโดย : สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช. 
 
หมายเหตุ :  สัดสวนคนจน คํานวณจากจํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคตํ่ากวาเสนความยากจน    

หารดวย จํานวนประชากรทั้งหมด คูณดวย 100 
          จํานวนคนจน หมายถึง จํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคตํ่ากวาเสนความยากจน 
 

สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได 
  คาสัมประสิทธ์ิ  จีน่ี (Gini coefficient) เปนเครื่องมือในการวัดความไมเทาเทียมในรูปของสัดสวน 
(Gini ratio) ซึ่งคาอยูระหวาง 0 กับ 1 ย่ิงคาเขาใกล 1 มากเทาไร แสดงวาความไมเทาเทียมกันของรายไดย่ิงมี
มากข้ึน โดยคํานวณจากการใชคาของพื้นที่ระหวาง Lorenz curve ของการกระจายรายไดกับเสนการกระจาย
รายไดสัมบูรณเปนตัวต้ัง และคาของพื้นที่ใตเสนการกระจายรายไดสัมบูรณทั้งหมดเปนตัวหาร  
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จําแนกตามภาค และจําแนกตามเขตพ้ืนท่ี ป 2531-2550 
ป พ.ศ. ท่ัวประเทศ กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต เขตเมือง เขตชนบท 

2531 0.487 0.388 0.435 0.439 0.454 0.463 0.434 0.439 
2533 0.515 0.420 0.480 0.468 0.434 0.469 0.478 0.447 
2535 0.536 0.457 0.462 0.476 0.471 0.481 0.494 0.439 
2537 0.520 0.405 0.461 0.468 0.472 0.498 0.473 0.457 
2539 0.513 0.401 0.468 0.458 0.470 0.470 0.479 0.440 
2541 0.507 0.415 0.443 0.462 0.460 0.491 0.465 0.450 
2543 0.522 0.417 0.448 0.469 0.483 0.476 0.471 0.468 
2545 0.507 0.438 0.437 0.467 0.469 0.464 0.473 0.448 
2547 0.493 0.422 0.433 0.478 0.448 0.445 0.461 0.445 
2549 0.511 0.452 0.443 0.483 0.494 0.473 0.478 0.479 
2550 0.497 0.468 0.422 0.469 0.468 0.460 0.473 0.457 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ   
ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช.    
 
5.4.27  สุขภาพ 

ป 2552 จังหวัดชัยภูมิ มีโรงพยาบาล 15 แหง จําแนกเปนโรงพยาบาลศูนยระดับจังหวัด 1 แหง และ
โรงพยาบาลชุมชนระดับอําเภอ 14 แหง สถานีอนามัย 168 แหง คลินิกทุกประเภท 175 แหง จํานวนเตียง 
1,020 เตียง นอกจากน้ันยังมีสถานีอนามัย ตําบลหมูบาน สถานพยาบาลของเอกชนและรานขายยา มีจํานวน
แพทย 126 คนพยาบาล 1,028 คน มีผูปวยรวมทั้งสิ้น 561,012 คน สัดสวนแพทยตอประชากร  1 : 8,895 
สัดสวนพยาบาลตอประชากร 1 : 1,090 คน การใหบริการยังไมเพียงพอตอความตองการของผูปวยภายใน
จังหวัด โดยเฉพาะในทองถ่ินชนบททั่วไป ทั้งน้ี เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในดานน้ี การแกไขปญหา
เฉพาะหนา โดยการออกหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่อยางสม่ําเสมอ 
 จังหวัดชัยภูมิ มีหนวยแพทยอาสาสมัครสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.) ออกชวยเหลือรักษาพยาบาล
ประชาชนที่อยูหางไกลการคมนาคม โดยไมคิดมูลคา  โครงการน้ีมีแผนปฏิบัติการตลอดปจํานวน 24 ครั้ง 
(เดือนละ 2 ครั้ง) สามารถรักษาพยาบาลผูเจ็บปวย โดยเฉลี่ยครั้งละ 500-700 ราย บางครั้งมีผูปวยหนักตอง
รับการรักษาพยาบาลเปนพิเศษ ก็ไดติดตอกับ พอ.สว. กลาง สงไปบําบัดรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดหรือ
โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนคนไขหลวง 
 
สถิติ จํานวนโรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก และบุคลากร จังหวัดชัยภูม ิ

ท่ี สถิติโรงพยาบาล 
จํานวน
(แหง) 

บุคลากร เตียง ผูปวย 

1. โรงพยาบาลระดับจังหวัด 1 869 120 26,774 ตอเดือน 
2. โรงพยาบาลชุมชนระดับอําเภอ 14 1,647 30 – 60 99,518 ตอเดือน 
3. สถานีอนามัย 168 643 - 15,806 ตอเดือน 
4. คลินิกทุกประเภท 175 - - - 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ
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อัตราการตาย จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัดชัยภูม ิพ.ศ. 2546-2553 

สาเหตุการตาย 
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

(2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) 
รวม 519.63 553.35 553.08 564.83 583.90 586.47 600.85 

โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 15.21 14.18 12.80 14.22 14.74 15.34 20.64 
อุบัติเหตุ และการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 30.94 32.80 33.84 36.40 31.71 34.16 39.68 
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 90.88 98.84 95.97 96.06 95.14 96.96 101.70 
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69) 16.08 18.00 12.89 11.00 12.33 18.29 18.15 
การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตายและอ่ืนๆ (X60-X84,X85-Y09) 10.37 9.22 5.73 6.98 7.06 6.78 7.30 
โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 15.91 10.28 18.08 15.47 15.28 16.86 16.73 
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 12.66 11.61 10.30 9.93 10.63 11.42 13.70 
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 17.32 15.87 18.35 18.25 22.24 25.51 24.20 
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 7.47 6.91 5.46 5.28 7.33 5.44 6.41 
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 14.41 13.30 5.64 6.35 4.20 4.01 2.85 
อ่ืนๆ  288.38 322.33 334.01 344.89 363.24 351.70 349.50 

ชาย 572.70 610.11 605.08 617.57 636.15 647.61 669.63 
โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 14.11 14.95 13.66 15.08 15.24 16.47 22.15 
อุบัติเหตุ และการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 50.61 52.31 52.31 57.82 51.11 56.58 62.87 
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 110.73 121.52 122.96 124.45 119.09 123.36 128.07 
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69) 16.57 20.28 12.94 11.13 14.17 21.84 20.72 
การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอ่ืนๆ (X60-X84,X85-Y09) 16.22 14.77 8.81 11.13 11.84 9.67 12.32 
โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 22.92 14.59 25.71 23.52 21.70 22.02 25.18 
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 13.40 15.12 13.66 13.83 12.73 15.22 15.72 
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 15.34 16.90 16.18 18.32 22.78 26.50 25.36 
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 9.70 9.96 8.81 7.36 10.94 7.34 9.11 
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 17.63 14.77 7.37 8.62 5.74 4.66 3.93 
อ่ืนๆ  285.47 314.93 322.67 326.29 350.81 343.95 344.19 

หญิง 466.89 497.00 501.49 512.49 532.04 525.76 532.58 
โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 16.30 13.43 11.95 13.36 14.24 14.22 19.15 
อุบัติเหตุ และการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 11.39 13.43 15.52 15.15 12.46 11.91 16.67 
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 71.15 76.33 69.20 67.89 71.38 70.74 75.53 
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69) 15.60 15.72 12.84 10.87 10.50 14.75 15.60 
การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอ่ืนๆ (X60-X84,X85-Y09) 4.56 3.71 2.68 2.85 2.31 3.91 2.30 
โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 8.94 6.01 10.52 7.48 8.90 11.73 8.33 
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 11.92 8.13 6.96 6.06 8.54 7.64 11.70 
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 19.28 14.84 20.51 18.18 21.72 24.53 23.05 
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 5.26 3.89 2.14 3.21 3.74 3.55 3.72 
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 11.22 11.84 3.92 4.10 2.67 3.38 1.77 
อ่ืนๆ  291.28 329.68 345.26 363.34 375.58 359.40 354.76 

         

ที่มา :  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
รวบรวมโดย  :  สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.4.28  การเขาถึงระบบการศึกษา 
จังหวัดชัยภูมิ จัดการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จําแนกได ดังน้ี 
1. การศึกษาในโรงเรียน มีจํานวนโรงเรียน 797 แหง หองเรียน 8,027 หอง นักเรียน  170,330 คน  

และครู 7,435 คน อัตราสวนนักเรียนตอหองเรียน 23 คน 

2. การศึกษานอกโรงเรียน กําลังขยายไปอยางกวางขวางหลายรูปแบบ มีโรงเรียนเบ็ดเสร็จพื้นฐาน
ดําเนินการสอนตอเน่ือง  โรงเรียนการศึกษาผูใหญ   โรงเรียนสารพัดชาง การฝกอบรมอาชีพดานตางๆ ของ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนของจังหวัด มีหองสมุดประชาชนระดับจังหวัด -อําเภอ ที่อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน รวมถึงกลุมสนใจฝกฝนเพื่อพัฒนาอาชีพของหนวยงานในจังหวัดตางๆ ในจังหวัด  
  
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 

จังหวัดชัยภูมิ 2549 2550 2551 2552 
15-39 ป 9.49 9.29 9.49 9.6 
40-59 ป 6.54 6.86 6.5 6.74 
15-59 ป 8.02 8.04 7.86 8.08 
60 ข้ึนไป 4.18 4.32 4.22 4.41 

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
5.4.29  อนามัยสิ่งแวดลอม 

1. พ้ืนท่ีทํากิจกรรมทางศาสนา นันทนาการ และการกีฬา 
ศาสนสถาน  จังหวัดชัยภูมิ มีจํานวนวัดทั้งสิ้น 964 แหง สํานักสงฆ 415 แหง พระภิกษุ  4,246 รูป และ

สามเณร 1,833 รูป  
 

ท่ี สถิติดานศาสนา 
จํานวน 
(แหง) 

พระภิกษุ สามเณร 

1. จํานวนวัดทั้งหมด 964 5,692 1,147 
 1.1 วัดพระอารามหลวง 1   
 1.2 วัดราษฎร 963   

2. ที่พักสงฆ 456   
3. วัดราง 7   
4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกสามัญ 8   
5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาล ี 130   
6. ศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย 34   
7. วัดพัฒนาตัวอยาง 16   
8. หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล 64   

 

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูม ิ
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2. พ้ืนท่ีกิจกรรมสาธารณะ 
 จังหวัดชัยภูมิโดยเฉพาะในเขตเทศบาลประสบปญหาขาดแคลนพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะหรือ
พื้นที่นันทนาการ เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวสําหรับนันทนาการ 
พักผอนหยอนใจ จากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึนทําใหมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย และที่ทํา
กินเปนสวนใหญ 

ปญหาที่เกิดข้ึนกับแหลงธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ คือ การบุกรุกพื้นที่แหลงธรรมชาติ เน่ืองจากการ
เพิ่มของจํานวนประชากร ขาดแหลงที่อยูอาศัยและแหลงทํากิน จึงเกิดปญหาการขัดแยงกันระหวางประชาชน
ดวยกันเอง และระหวางประชาชนกับรัฐ เชนพื้นที่บึงละหาน สําหรับแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษในจังหวัด
ชัยภูมิ ตามประกาศเมื่อ พ.ศ. 2532 มีจํานวน 6 แหง ผานการประเมินคุณคา จํานวน 16 แหง และกระจายอยู
ในอําเภอตางๆ  

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กันยายน 2548 
 
สวนสาธารณะ/อุทยานแหงชาติ ที่มีช่ือของจังหวัด ไดแก 

-  สวนสาธารณะในเขตเทศบาลสวนสาธารณะหนองปลาเฒา  อยูในความรับผิดชอบของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ  ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ  ประจําป 2546 ไดรับ         
เข็มทองคําจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  พรอมโลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒาประกอบดวยพื้นที่สวนที่
เปนหนองนํ้า สําหรับกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง สวนพื้นที่ที่เหลือจัดไวเปนสวนสาธารณะเพื่อพักผอน 

• อุทยานแหงชาติปาหินงาม ต้ังอยูบริเวณเทือกเขาพังเหย ต.บานไร จากกรุงเทพฯ ใชเสนทาง
กรุงเทพฯ-สระบุรี ชัยบาดาล ตอดวยทางหลวง หมายเลข 205 เสนทางชัยบาดาล-เทพสถิต-
ชัยภูมิ กอนถึง อ.เทพสถิต มีทางแยกซายมือไปปาหินงาม 29 กม. 

• อุทยานแหงชาติตาดโตน   ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของเทือกเขาภูแลนคา ใชทางหลวง
หมายเลข 2051 ระยะทาง 21 กม. มีนํ้าตกตาดโตน ไหลลดหลั่นเปนช้ันๆ ตามลานหินกวาง  
ดูสวยงามมาก โดยเฉพาะฤดูฝนซึ่งมีนํ้าหลาก 

 
 
 
 
 

แหลงธรรมชาติอันควรอน ุร ักษตามประกาศเมื่อ พ.ศ. 2532 
1 หนองแวง แหล งนํ้า คอนสวรรค คอนสวรรค ชัยภูมิ 
2 บึงละหาน แหลงนํ้า บานกอก/หนองบัวใหญ/ 

หนองบ ัวบาน/ละหาน 

จัต ุร ัส ชัยภูม ิ

3 ปาห ินงาม ภูเขา บานไร เทพสถ ิต ชัยภูมิ 
4 ถํ้าวัวแดง ถํ้า บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 
5 นํ้าตกตาดโตน นํ้าตก นาฝาย เมืองชัยภูม ิ ชัยภูมิ 
6 ผาเกง ภูเขา กุดชุมแสง หนองบ ัวแดง ชัยภูมิ 
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จํานวนเร่ืองรองเรียนของจังหวัดชัยภูมิ 
การดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ 

ชองทางการรองเรียน มีดังน้ี 
1. ทางโทรศัพทหมายเลข 0-4481-2724 ,0- 4481 – 1533 ,0-4482-2369 สายดวน 1567 
2. ทางไปรษณีย ตู ป.ณ. 101 ปทจ. ชัยภูมิ 36000 และ รับเรื่องรองเรียนของประชาชน  ณ บริเวณ

หนาบานพักผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ 
3. การมารองเรียนดวยตนเอง ณ ที่ต้ังศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ช้ัน 4 
4. ชองทางอื่นๆ  อาทิ การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากสํานักนายกรัฐมนตรี ศูนยดํารงธรรม

กระทรวงมหาดไทย ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปนตน 
 
ผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรม จังหวัดชัยภูมิ 

ต้ังแต 1 มกราคม 2550-25 มกราคม 2552  จํานวน   733 เรื่อง  
แกไขแลว/ยุติ     จํานวน   480 เรื่อง   คิดเปน 65.48 %  
อยูระหวางดําเนินการ      จํานวน   253 เรื่อง   คิดเปน  34.52 %  

 
เดือนมกราคม 2552 รับเรื่องรองเรียน จํานวน 29 เรื่อง จําแนกเปน 

 แจงเบาะแสการกระทําผิด            2  เรื่อง 
 ปญหาความเดือดรอน (บริการข้ันพื้นฐาน/เหตุรําคาญ)  1 เรื่อง 
 กลาวโทษเจาหนาที่ของรัฐ (ทุจริต/ไมเปนธรรม/พฤติกรรม)     16 เรื่อง 
 ปญหาที่ดิน (ขอพิพาท/บุกรุก)          3    เรื่อง 
 ขอความชวยเหลือ/สงเคราะห (ขอทุนประกอบอาชีพ/ขอที่ทํากิน)    3    เรื่อง 
 ปญหาอื่นๆ              4 เรื่อง 
 

5.4.30  ความปลอดภัยในชุมชน 
สถิติการรับแจงและจับกุมกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ  จําแนกตามประเภทคดีท่ีรับแจง 

จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2544-2552  

ประเภทคด ี
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

(2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) 

 
รับแจง (Reported) 

 
รวม 59 56 76 45 48 51 41 39 35 

ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 48 45 61 39 37 37 33 29 30 
ปลนทรัพย 2 2 4 1 2 5 1 1 - 
ชิงทรัพย 4 8 5 5 6 8 4 6 1 
ลักพาเรียกคาไถ - - - - - - - - - 
วางเพลิง 5 1 6 - 3 1 3 3 4 

 
จับ (Arrested) 

 
รวม 31 26 33 32 35 42 31 30 27 

ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 21 19 23 26 25 30 25 23 22 
ปลนทรัพย 1 1 3 1 2 5 1 - - 
ชิงทรัพย 4 5 4 5 6 6 2 4 1 
ลักพาเรียกคาไถ - - - - - - - - - 
วางเพลิง 5 1 3 - 2 1 3 3 4 

 ที่มา :   สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 รวบรวมโดย : สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  5-139 

5.4.31  เครือขายชุมชน 
ในปจจุบันมีกลุมเครือขายที่ย่ืนขอการรับรองจากสถาบันสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) 39,742 เครือขาย เปนกลุมเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,891 เครือขาย ในจํานวนดังกลาวมี
กลุมเครือขายของจังหวัดชัยภูมิ รวมอยูดวย 13 เครือขาย มีสมาชิก 869 คน ซึ่งจํานวนดังกลาว ไมไดรวม
เครือขายที่ไมไดย่ืนขอการรับรองตัวอยางกลุมเครือขาย  

ในดานขอมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนโดยภาพกวางๆ จังหวัดชัยภูมิ  มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือขายวิสาหกิจชุมชน  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ 2548 ต้ังแตป  2548 จนถึง
ปจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชน 1,269 แหง สมาชิก 21,603 ราย มีเครือขายวิสาหกิจชุมชน  จํานวน  2 แหง สมาชิก 
34 รายมีการประกอบกิจการประเภทตางๆ ดังน้ี  กลุมผลิตสินคาที่มีการจดทะเบียนอันดับ  1 การผลิตพืช  
อันดับ 2 การผลิตปศุสัตว อันดับ 3 ผลิตภัณฑผาทอ/เสื้อผา อันดับ 4 การผลิตและปจจัยการผลิต กลุมบริการ 
อันดับ 1 การบริการอื่นๆ อันดับ 2 ออมทรัพยชุมชน รานคาชุมชน อันดับ 3 วิสาหกิจชุมชนสวนมากจะอยูใน
ระดับปฐมภูมิ มีการประกอบกิจการในระดับทองถ่ิน จะมีสวนนอยที่มีการประกอบกิจการที่สามารถผลิตสินคา
และผลิตภัณฑที่สามารถจําหนายไปยังตางจังหวัดและตางประเทศได 
 

อำเภอ 

ขอมูลจากระบบสารสนเทศ จํานวนท่ีประกอบการจริง 
ว ิสาหกิจชุมชน เครือข ายว ิสาหกิจช ุมชน ว ิสาหกิจชุมชน เครือข ายว ิสาหกิจช ุมชน 

วสช. สมาช ิก เครือข าย สมาช ิก วสช. สมาช ิก เครือข าย สมาช ิก 

1.  เมอืงชัยภ ูม ิ 252 5,594   210 4,962   
2.  บานเขวา 89 1,154 1 16 29 349 1 16 
3.  คอนสวรรค 73 1,443   57 855   
4.  เกษตรสมบูรณ 112 1,461   63 882   

5.  หนองบัวแดง 94 1,666   55 995   
6.  จัตุรัส 21 587   12 398   
7.  บําเหน็จณรงค 49 750   38 654   
8.  หนองบัวระ

 
98 1,053   89 912   

9.  เทพสถิต 113 1629   43 786   
10. ภูเขียว 82 1255   14 391   
11. บานแทน 30 739   18 438   
12. แกงครอ 53 1,177   42 925   
13. คอนสาร 92 1,484 1 18 84 1260 1 18 
14. ภักดีชุมพล 30 430   23 302   
15. เนินสงา 31 525   12 214   
16. ซับใหญ 50 565   26 289   

 

ที่มา :  รายงานขอมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 2/2554 สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูม ิ
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ตัวอยาง 
เครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ตําบลบานขาม แหงแรก ซึ่งเปนตนแบบชุมชนจัดการ

ตนเอง ระบุเปาหมายวางรากฐานสรางชุมชนพึ่งตนเองในอนาคตทางดานสังคม เศรษฐกิจ  และสรางการเมือง
ภาคพลเมืองสมานฉันท ยกระดับสูการจัดสวัสดิการชุมชนดูแลซึ่งกันและกันต้ังแตเกิดจนตาย  ตําบลบานขาม
เปนตําบลแหงการเรียนรูดานการพัฒนาชุมชนทองถ่ินตนเอง โดยกระบวนการรวมกลุม องคกรชุมชนหมูบาน
ทั้งตําบลรวม 117 องคกร ประกอบดวย กลุมกองทุนหมูบาน  กลุมสัจจะออมทรัพย  กลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต กลุมกองทุนสวัสดิการวันละบาท กลุมรานคาชุมชน ธนาคารขาว กองทุนปุย กลุมโรงสีชุมชน  กลุมอาชีพ  
กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมพัฒนาสังคม เปนตน โดยแยกเปนกลุมที่มีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการตนเอง
ไดดี 66 กลุม กลุมที่มีความเขมแข็งปานกลาง 38 กลุม และกลุมเรียนรู 13 กลุม มีแกนนําหลักในพัฒนาซึ่งเปน
ผูนํากลุมองคกรชุมชนและผูนําทองถ่ิน รวม 47 คน 
 
5.4.32  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

-  หม่ํา กลุมผูผลิต  นางลํายูร  ฐานวิสัย  เลขที่ 64/8 หมู 5 ตําบลชองสามหมอ  อําเภอคอนสวรรค  
จังหวัดชัยภูมิ บรรพบุรุษสมัยโบราณนําเน้ือสัตวที่เหลือรับประทานในแตละมื้อเก็บรักษาโดย  การตากแหง 
และมีการคิดนําเน้ือสัตวมาสับแลวใสเกลือและบรรจุในลํา ไสใหญและกระเพาะวัวและควายเพื่อ ใหเก็บไวได
นาน จะมีรสชาติออกเปรี้ยว อรอย  จึงเรียกวา  "หม่ํา"  ต้ังแตน้ันเปนตนมาประชาชนในหมูบานชนแดน  ได
ดําเนินการแปรรูปอาหารจากเน้ือสัตวทําเปนหม่ํา (ใชเน้ือวัวหรือเน้ือ หม)ู สมัยกอนไมมีตูเย็นในการเก็บรักษา
อาหารสด คนอีสานจึงหาวิธีการถนอมอาหารโดยการนําเน้ือสัตวมาหมักเพื่อเก็บไวรับประทาน 

-  ไขเค็มผสมไอโอดิน กลุมไขเค็มเสริมไอโอดีน 125 หมู 1 บานตลาด ตําบลกุดนํ้าใส  อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูม ิไขเค็มบานตลาดเปนผลิตภัณฑที่พัฒนามาจากภูมิปญญาทองถ่ิน ในการถนอมอาหารใหมีรสชาด
มัน อรอย เปนเอกลักษณไขเค็มบานตลาด 

-  มะกรูดดับกลิ่น กลุมอาชีพสมุนไพรไมหอม เลขที่ 202/2 หมู 2 บานกอก ตําบลบานกอก  อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เปนภูมิปญญาไทยที่สืบเน่ืองกันมานาน โดยใชมะกรูดดับกลิ่นคาวตางๆ และกลิ่นที่ไมพึง
ประสงคจึงเกิดความคิดในแงมุมตางๆ ในการนํามะกรูดมาดัดแปลงรูปแบบตางๆ และทดลองใช และมีผูสนใจ
จึงผลิตจําหนาย 

-  ผาไหมนาเสียว กลุมผูประกอบการ ผลิตภัณฑกลุม ผาไหม ประธานกลุม  นางแสงเงิน  จันทสิทธ์ิ
ที่ต้ังกลุม เลขที่ 78 บานนาวัง หมูที่ 2 ตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  เดิมแมบานจะทอผา
เพื่อไวใชในครัวเรือน  ทอเพื่อรับไ หวญาติผูใหญของวาที่บุตรเขยสําหรับลูกสาวที่จะแตงงานตอมา  รูจักทอ
จํานวนมากข้ึนและแบงขายเปนบางโอกาสเพื่อแลกกับเงินตรา ลักษณะเดน คือ ใชวัตถุดิบจากเสนใยธรรมชาติ
เน้ือผามีความหนาแนน คงทน ลวดลายสวยงาม 

-  ผาเกล็ดเตา ประธานกลุม  นางรัศมี  อาจสามารถ  สถานที่ต้ังกลุม  บานเลขที่  29 หมูที่ 2 ตําบล
บานบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ  พัฒนามาจากผาฝายยอมครามผสมกับการทอผาโสรงที่ใชไหม
สองเสนควบหากัน  นํามาทอผสมกันเปนลักษณะลายสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีความคลายคลึงกับตาผาขาวมา  แต
สามารถใชประโยชนไดหลายอยางมากกวาเพราะใชฟมที่ยาวและลายมีขนาดเล็กคลายๆ กับลายบนกระดอง
เตา จึงเรียนช่ือวา “ผาเกล็ดเตา” ผาเกล็ดเตานิยมนํามาตัดเปนชุดทํางานของสุภาพสตรี เพราะมีลักษณะลาย
ที่กลมกลืนและเลือกสีไดตามความชอบและดูแลรักษางายกวาผาไหมราคาไมสูงมาก 

-  ผาไหมมัดหมี่  กลุมทอผาไหม  เลขที่ 50 หมูที่ 11 ตําบลบานโสก  อําเภอคอนสวรรค  จังหวัด
ชัยภูม ิผาไหมมัดหมี่ยอมสีธรรมชาติทํามาต้ังแตบรรพบุรุษตอมามีการดัดแปลงนําเคมี มายอมเพื่อลดคาใชจาย
และไดผาไหมที่ราคาถูกแตเปนปญหาทําใหสีตกกลุม จึงไดนําภูมิปญญาด้ังเดิมกลับมาใชยอมไหมโดยใชสีจาก
เปลือกไมซึ่งเปน ธรรมชาติ ทําใหแกไขปญหาสีไมตก สวยงามและมีเอกลักษณอยูในตัวผา 
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-  มวยน่ึงขาว กลุมผูผลิต กลุมจักสานไมไผ เลขที่ 46 หมูที่ 3 ตําบลคอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค  
จังหวัดชัยภูมิ มวยน่ึงขาว ไดจักสานมาต้ังแตบรรพบุรุษ เพราะมวยเปนอุปกรณที่สําคัญในการน่ึงขาวเหนียว  
ซึ่งทุกครัวเรือนของคนอีสานที่กินขาวเหนียวจะตองมีไว โดยแตกอนจะมีเฉพาะผูสูงอายุอายุเทาน้ันที่สามารถ
ทําได ตอมา ปูยาตายาย จึงไดถายทอดใหกับบุตรหลานและทําการจักสานมากข้ึนจนถึงผลิตเพื่อจําหนายเพิ่ม
รายได ตอมามีการรวมกลุมและไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน  สํานักงานเกษตร
อําเภอ และไดสงผลิตภัณฑประกวดและไดรับรางวัลทําใหมวยน่ึงขาวมีช่ือเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย 
 ที่มา  :  คลังภูมิปญญา OTOP  กรมพัฒนาชุมชน หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

 
ปราชญชาวบาน 

1. สสจ 11 คน 
2. ปศุสัตว 4 คน 
3. กษ 3 คน 
4. เกษตรจังหวัด 11 คน 
5. พัฒนาชุมชน 99 คน 
6. วัฒนธรรม 688 คน 
7. เมืองชัยภูม ิ 105 คน 
8. ซับใหญ 6 คน 
9. เกษตรสมบูรณ 1 คน 
10. แกงครอ 1 คน 
11. หนองบัวแดง 21 คน 
12. บานเขวา 10 คน 
13. จัตุรัส 9 คน 
14. คอนสวรรค 8 คน 
15. เนินสงา 10 คน 
16. คอนสาร 3 คน 
17. บําเหน็จณรงค 14 คน 
18. บานแทน 209 คน 
  รวม 1,213  คน 

 

ตัวอยาง 
-  แมระเบียบ เข็มภูเขียว หรือ เจาแมรอยลาย ปราชญชาวบาน ตํานานผาขิดบานโนนเสลา โนนทัน 

ตําบลหนองตูม อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมินางระเบียบ เข็มภูเขียว นับไดวาเปนผูเช่ียวชาญดานลายผาขิด ได
ออกแบบลายขิ ดจนมีผูกลาวขานวาเจาแมรอยลาย ที่นําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุคใชผาขิดเปนงาน
ศิลปะหัตถกรรมทองถ่ินที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะและมีความเกี่ยวของกับประเพณีของทองถ่ิน วิถี
แหงการดํารงชีวิตของคนในชุมชน  เชน ประเพณีบุญบวชนาค  (แหนาคโหด)  ประเพณีแตงงาน  ประเพณีบุญ
พระเหวด เปนตน ทั้งยังเปนภูมิปญญาทองถ่ินที่บรรพชน ไดอบรมสั่งสอนสืบทอดจากรุนสูรุนที่ลูกหลานสืบตอ
กันมา 
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-  นายดอกไม  ยกจัตุรัส ปราชญชาวบานสาขากีฬาและการละเลนพื้นบาน (เปาใบไมเปน
เสียงดนตรี) ที่อยู 31 หมูที่ 4 ตําบลยางกลัก อําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ นายดอกไม เปาใบไมไดมากมาย
หลายชนิดที่ไพเราะเพราะพริ้ง คือ ใบลําดวน นายดอกไม เปาใบไมจนไดรับการคัดเลือกจากผูคนในหมูบานให
เขารวมวงดนตรีชนเผา  ซึ่งเรียกวา  กระแจะ  ชนเผาชาวบนไมมีภาษาเขียน  ไมมีตัวหนังสือ  การถายทอด
วัฒนธรรมตอชนสูชน เปนการถายทอดดวยปาก   
 
5.4.33  โบราณสถาน  

- ชัยภูมิวนาราม หมู 5 โนนสมอ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
- บอนํ้าสักสิทธ์ิวัดไพรีพินาศ หมู 2 เมืองเกา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
- วัดปรางกู (โบราณสถาน) บานหนองบัว เลขที ่37 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
- พระธาตุเจดียชัยภูม ิวัดชุมพลสวรรค บานทาหวา หมู 3 ตําบลบานคาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ
- เมืองหามหอก  หมู 6 บานไร ตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 
- พระธาตุเจดียศิริมหามงคล วัดศิริพงษาวาส บานกอก ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
- หลวงพอโต  บานปะโค หมู 3 ตําบลบานชวน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
- โบสถเกาวัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม หมู 2 ตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
- โบสถวัดทองคําพิง บานทองคําปงใน หมู 6 ตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
- พระธาตุกลางบาน (พระธาตุผักปง) บานผักปง หมู 1 ตําบลผักปง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
- ธาตุโนนงาม ภายในวัดโนนธาตุงาม หมู 17 ตําบลผักปง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
- ธาตุเตอะเลอะ บานธาตุงาม หมู 17 ตําบลผักปง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
- พระแทน บานหัน หมู 1 ตําบลบานหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
- ศาลเจาพอหมขาว บานหัน หมู 4 ตําบลบานหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ
- ศาลตาปูบานตลาด บานหัน หมู 3 ตําบลบานหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
- ซากโบสถวัดพระเจาอุย(บานโนนสุขสันต) หมู9 ตําบลโนนกอก อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ
- ซากเจดีย(วัดพระเจาอุย) บานโนสุขสันต หมู9 ตําบลโนนกอก อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ
- ธาตุเปอย บานเปอย หมู 4 ตําบลโนนกอก อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
- ธาตุกุดจอก บานยาง หมู 2 ตําบลบานยาง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
- ธาตุบานเปา บานเปา หมู 9 ตําบลบานเปา อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ
- ธาตุบานโนนงิ้ว วัดฉิมพลีวราราม หมู 6 ตําบลบานบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
- เสาหิน บานหัวขัว หมู 2/บานหัวขัว ตําบล บานบัว อ. เกษตรสมบูรณ จ. ชัยภูมิ 
- ศาลปูหอคํา บานบัว หมู 1 ตําบลบานบัว อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ
- ธาตุจมื่น บานจมื่น หมู 3 ตําบลบานเด่ือ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ
- วัดธาตุจอมศร ีบานนกเอี้ยงเกา หมู 6 ตําบลบานหัน อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
- ซากอุโบสถวัดธาตุสังวราราม หมู 11 ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ
- พระธาตุพีพวย บานโนนทัน หมู 11 ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
- พระธาตุสมโฮง บานสมโฮง หมู 12 ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
- ธาตุตาผาขาว บานสมกบ หมู 5 ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ
- ศาลปูแสง บานเมืองเกา หมู 6 ตําบลบานเมืองเกา อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ 
- ธาตุทาเริง  บานเมืองเกา หมู 12 ตําบลบานยาง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ
ที่มา :  ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูม ิ

http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=63
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=65
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=67
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=94
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=176
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=230
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=282
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=285
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=289
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=846
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=850
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=851
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=972
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=973
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=976
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=977
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=984
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=1018
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=1022
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=1039
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=1040
http://cd.m-culture.go.th/chaiyaphum/index.php?c=showitem&item=1043
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5.4.34  แหลงพักผอนและแหลงทองเท่ียว 
  จังหวัดชัยภูมิ มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย  มีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว  3 ฤดู มีการ
ประชาสัมพันธใหรูจักแหลงทองเที่ยวอยางตอเน่ือง ชวยสรางแรงจูงใจใหเดินทางมาเที่ยวมากข้ึนและนําเงินมา
ใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยวเปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในจังหวัดอีกทางหน่ึง สถานที่ทองเที่ยว
สําคัญ ดังน้ี 

-  อนุสาวรียพระยาภักดีชุมพล (แล) ต้ังอยูกลางวงเวียนศูนยราชการ ปากทางเขาสูตัวเมืองชัยภูมิ 
อนุสาวรียแหงน้ีชาวจังหวัดชัยภูมิไดรวมใจกันสรางข้ึนเพื่อเปนอนุสรณแดพระยาภักดีชุมพล ผูกอต้ังเมืองชัยภูมิ 
ซึ่งชาวชัยภูมิทั้งหลายเรียกทานวา “เจาพอพระยาแล” 

-  ศาลเจาพอพระยาแล ต้ังอยูริมหนองปลาเฒา หางจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 3 กิโลเมตร  ตาม
เสนทางสายชัยภูมิ-บานเขวา เลี้ยวขวาเขาสูริมหนองปลาเฒา ที่ริมนํ้าแหงน้ีมีตนมะขามใหญ  ซึ่งกลาวกันวา 
เจาพอพระยาแลถูกทหารเวียงจันทนประหารชีวิตที่น่ี เมื่อป พ.ศ. 2369 มีศาลสรางดวยไมต้ังอยูใตตนมะขาม  
ตอมาในป พ.ศ. 2511 ชาวชัยภูมิไดพรอมใจกันสรางศาลพระยาภักดีชุมพลข้ึนประดิษฐานรูปหลอของทานไว
ภายในเพื่อเปนที่เคารพสักการะของชาวชัยภูมิ  

-  ปรางคกู โบราณสถานเกาแก หางศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร 
ปรางคกูน้ีกอดวยศิลาแลง ภายในมีพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีประดิษฐานอยูองคหน่ึงเปนที่เคารพสักการะของ
ชาวชัยภูมิทั่วไป มีงานสรงนํ้าพระพุทธรูปทุกป ในวันเพ็ญเดือน 5 

-  อุทยานแหงชาติตาดโตน บริเวณอุทยานมีนํ้าตกหลายแหง ไดแก นํ้าตกตาดโตน นํ้าตกผาเอียง 
นํ้าตกผาสองช้ัน นํ้าตกผานิต นํ้าตกตาดฟา จากตัวเมืองถึงอุทยานระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ตาม
เสนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 205 

-  ภูพระ เปนภูเขาเต้ียๆ มีโบราณวัตถุ  คือ รอยสลักหินเปนรูปพระพุทธรูปน่ังขัดสมาธิ ชาวบาน
เรียกวา “พระเจาองคต้ือ” อยูในตําบลนาเสียวหางจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศเหนือ 12 กิโลเมตร 

- ภูแฝด สถานที่พักผอน  ตําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูมิ  จากชัยภูมิตามถนนสายชัยภูมิ -ภูเขียว  
ประมาณ 10 กิโลเมตร จะมีทางแยกเขาภูแฝดอีก 5 กิโลเมตร ภูแฝดเปนเนินเขาเต้ียๆ มีลานหินเปนที่
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 

- ผาเก้ิง เปนหนาผาสูงของยอดเขาภูแลนคา ซึ่งเปนภูเขาที่กั้นอาณาเขตระหวางอําเภอเมืองชัยภูมิ
กับอําเภอหนองบัวแดง อยูหางออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 30 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2159 
บนผาเกิ้งมีพระพุทธรูปขนาดใหญ มีสวนสูงถึง 14 ศอก (7 เมตร) นามวา “พระพุทธรูปชัยภูมิพิทักษ” 

- บึงนกเปดนํ้าคอนสวรรค  บริเวณหนองแวง อําเภอคอนสวรรค หางจากจังหวัดไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 38 กิโลเมตร ตามเสนทางสายชัยภูมิ-บัวใหญ (ทางหลวงหมายเลข 202) ในชวง
ฤดูหนาวตอฤดูรอนจะมีฝูงนกเปดนํ้าอพยพมาอาศัยนับหมื่นนับแสนตัว เชน นกเปดแดง เปดคับแค นกอีลา 
และนกอีแจว 

- ถํ้าวัวแดง  เปนถํ้าใหญที่สวย งาม อยูในตําบลนางแดด อําเภอหนองบัวแดง หางจากที่วาการ
อําเภอ 60 กิโลเมตร บริเวณถํ้าวัวแดงมีถํ้าใหญนอยหลายแหง เชน ถํ้ายายชี ถํ้าบอทอง เปนตน     

- ถํ้าแกว อยูในตําบลแหลมทอง อําเภอภักดีชุมพล หางจากที่วาการอําเภอประมาณ  15 กิโลเมตร 
เปนถํ้าขนาดใหญ มีหินงอก หินยอย ที่สวยงามแปลกตา ใสเหมือนแกวเวลาที่ตองแสงไฟ 

- ถํ้าพระ อยูบริเวณเดียวกับถํ้าแกว มีซอกมุม หลืบถํ้าที่งดงามนาสนใจ มีศาลาพักผอนภายในถํ้า 
- บานเขวา มีช่ือเสียงในการทอผาไหม ผาขิ ด คุณภาพดี ลวดลายสวยงาม อยูหางจากตัวจังหวัด

ชัยภูมิประมาณ 13 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 225 ทางเขาเลี้ยวซายตรงทางแยกสถานีตํารวจอําเภอ
บานเขวา 
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- พระธาตุหนองสามหมื่น  เปนปูชนียสถานเกาแกของชัยภูมิ อยูที่บานแกงหมู 1 ตําบลบานแกง 
อําเภอภูเขียว หางจากอําเภอภูเขียว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 25 กิโลเมตร สันนิษฐานวาสราง
ข้ึนสมัยเดียวกับพระธาตุพนม มีลักษณะเจดียยอมุมไมสิบสอง ต้ังอยูบนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวาง
ประมาณ 32.70 เมตร สูงถึงยอดประมาณ 45.30 เมตร มีบันไดทางข้ึนทั้ง 4 ดาน เหนือฐานเขียงเปนฐานบัว
ควํ่า บัวหงาย รองรับองคพระธาตุ ซึ่งมีซุมทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรําพึงและปางลีลาภายในองค
พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา 

- เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว  มีพื้นที่ครอบคลุมเขตปาเขาของอําเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ 
และอําเภอหนองบัวแดง เปนศูนยดําเนินงานดานการอนุรักษสัตวปาและแหลงตนนํ้าลําธารและยังเปนแหลง
ทัศนะศึกษาทางชีววิทยาปาไมและสัตวปาแกเยาวชนและผูสนใจทั่วไป นอกจากน้ีบนทุงกระมังยังมีพระตําหนัก
ที่ประทับอยูบนเนินเหนืออางเก็บนํ้าเปนจุดที่มีทิวทัศนสวยงามมาก 

- เขื่อนจุฬาภรณ (เขื่อนนํ้าพรม) เปนเข่ือนเก็บกักนํ้าของกรมชลประทาน เดิมช่ือวาเข่ือนนํ้าพรม  
อยูในเขตอําเภอคอนสาร ตอมาไดรับพระราชทานมงคลนามวา “เข่ือนจุฬาภรณ ” การเดินทางใชเสนทาง
ชัยภูม-ิชุมแพ ระยะทาง 90 กิโลเมตร เดินทางตอตามถนนสายชุมแพ-หลมสัก ถึงทางแยกซายสูเข่ือนจุฬาภรณ 
ประมาณ 77 กิโลเมตร 

- อุทยานแหงชาติปาหินงาม เปนปาที่มีหินกอนใหญๆ รูปรางแปลกๆ กระจายอยูเต็ม เปนบริเวณ
กวาง 200 ไร มีตนไมเล็กใหญ และกลวยไมตางๆ  ข้ึนเต็มบริเวณ หินบางกลุมมีรูปรางเหมือนตะปู บางกลุมมี
รูปเหมือนหัวพญานาค และบางกลุมมีรูปเหมือนปราสาทโบราณ ในฤดูฝนและฤดูหนาวจะมีดอกกระเจียว ซึ่ง
เปนดอกไมปาสีชมพูอมมวงข้ึนอยูเต็มบริเวณและยังมีดอกกลวยไมสีเหลืองข้ึนตามซอกหินและดอกไมปาหลาย
ชนิดลอมดวยนํ้าตกนอยใหญ เชน นํ้าตกเทพพนา นํ้าตกเทพประทาน เปนตน การเดินทางจากตัวเมืองใช
เสนทางสายอําเภอเมือง -จัตุรัส -บําเหน็จณรงค -เทพสถิต ระยะทาง 89 กิโลเมตร แลวแยกขวาสูถนน รพช .          
วะตะแบก-นายางกลัก-ซับใหญ 

 
5.4.35  ความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชน 

1.  จังหวัดชัยภูมิ มียุทธศาสตรที่ 5 วาดวยการสรางความเขมแข็งของชุมชนและการบริหารจัดการ      
ที่ดี ในกลยุทธและแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาศักยภาพ  ขอที่ 3 ให
ความสําคัญการพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  จึงทาใหโอกาสในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนใหเปนองคที่เขมแข็งไดเปนไดสูงมาก  และยุทธศาสตรของจังหวัดไดใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
พัฒนาการทองเที่ยว ทําใหโอกาสที่วิสาหกิจชุมชนจะไดรับการพัฒนาทางดานสินคาและสินคาสามารถที่จะ
รองรับยุทธศาสตร สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด  

2.  จากขอมูลการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของหนวยงานภาคีของจังหวัดชัยภูมิ จะมีวิสาหกิจชุมชนที่
ไดรับการสนับสนุนทั้งทางดาน ความรู ปจจัยการผลิต  เงินทุนแกวิสาหกิจชุมชน  จะมีจํานวนนอยที่ไดรับการ
สนับสนุนและจะสนับสนุนในวิสาหกิจชุมชนเดิมและเปนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเขมแข็งอยูแลว  หนวยงาน
ภาคีสวนใหญจะไปตอยอด  จึงทําใหวิสาหกิจชุมชนไมเขมแข็งจะไมไดรับการพัฒนาและสนับสนุนจาก
หนวยงานภาคี ประกอบกับวิสาหกิจชุมชนสวนมากที่จดทะเบียนเพื่อรองรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ
ในรูปใหเปลา เมื่อไมไดรับการสนับสนุนจึงไมดําเนินกิจการอยางตอเน่ือง  
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3.  จากผลการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ ในกลุมที่มีการพัฒนาจากระดับปานกลางไป
เปนระดับดีหรือระดับที่มีความเขมแข็งและจากดีไปเปนระดับสูง น้ัน วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาตัวเอง  
สงผลใหกับสมาชิกและชุมชน  มีรายไดเพิ่มข้ึนสงผลทาใหเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึนในภาพรวมของจังหวัด  
สามารถทํารายไดไมนอยกวา 200 ลานบาทตอป  

4.  จากการศึกษาขอมูลของการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ  สวนใหญเปน
ผูประกอบการดานการปลูกพืช เลี้ยงสัตวและผลิตภัณฑผาทอ/เสื้อผา เปนจํานวนมาก  ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ  มีทุน
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ทุนทางภูมิปญญา ทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติ ที่เปนแหลง
ทองเที่ยวไดทั้งป  แนวโนมในทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด  จะเนนไปในการพัฒนาแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรม เพื่อรองรับนักทองเที่ยว จากการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด 
 
จังหวัดนครราชสีมา 
5.4.36  ประชากร     

จังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากเปนอันดับหน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมากเปนอันดับ
สองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยประชากรหลากหลายเช้ือชาติหรือหลายชาติพันธุ      
แตกลุมชาติพันธุในจังหวัดนครราชสีมาที่มีจํานวนมากมีอยูสองกลุมใหญ  คือ ไทย (หรือเรียกอีกอยางวา ไทย
โคราช) และอีกกลุมคือ ลาว (หรือไทยอีสาน)  และมีชนกลุมนอยอีก  ไดแก มอญ กุย (หรือสวย) ชาวบน จีน 
ไทยวน ญวน และแขก  

ปจจุบันจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนครัวเรือน 382 ,033 ครัวเรือน ประชากรจํานวนทั้งสิ้น 
2,801,755 คน แบงเปนเพศหญิง 1,419,145 คน คิดเปน รอยละ 50.65 เพศชาย 1,382,610 คน คิดเปนรอย
ละ 49.35 สัดสวนเพศหญิง : เพศชาย เทากับ 1.026 : 1 จําแนกเปนกลุม ประชากรเด็กอายุ 0-14 ป จํานวน 
589,352 คน (รอยละ 22.93)  หญิงวัยเจริญพันธุ จํานวน 682,309 คน (รอยละ 26.55 ) สูงอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 
332,78 คน (รอยละ 12.95 )  
 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด  ไดแก  อําเภอเมืองนครราชสีมา รองลงมาไดแก อําเภอปากชอง 
อําเภอพิมาย อําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด ไดแก อําเภอบานเหลื่อม  
      ความหนาแนนของประชากร 12 5.40 คนตอตารางกิโลเมตร พื้นที่ที่มีความหนาแนนขอ งประชากรมาก
ที่สุด คือ อําเภอเมือง มีประชากรหนาแนน 575.65 คนตอตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ อําเภอแกงสนามนาง 
351.56 คนตอตารางกิโลเมตร อําเภอที่มีความหนาแนนนอยที่สุด ไดแก อําเภอวังนํ้าเขียว 36.80 คน ตอตาราง
กิโลเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
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จํานวนประชากรและบาน จําแนกเปนรายอําเภอ จังหวัดนครราชสีมา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 

จังหวัด/อําเภอ/ตําบล 
จํานวน

ประชากรรวม 
จํานวน

ประชากรชาย 
จํานวน

ประชากรหญิง 
จํานวนบาน 

   จังหวัดนครราชสีมา 2,582,089 1,277,333 1,304,756 802,134 
1. อําเภอเมืองนครราชสีมา 190,209 91,625 98,584 72,363 
2. อําเภอครบุร ี 78,199 38,888 39,311 25,183 
3. อําเภอเสิงสาง 55,054 27,751 27,303 14,812 
4. อําเภอคง 75,989 37,662 38,327 17,814 
5. อําเภอบานเหลื่อม 17,576 8,820 8,756 4,349 
6. อําเภอจักราช 66,307 33,113 33,194 16,661 
7. อําเภอโชคชัย 46,603 22,747 23,856 14,775 
8. อําเภอดานขุนทด 107,393 53,514 53,879 28,784 
9. อําเภอโนนไทย 55,202 27,774 27,928 14,034 
10. อําเภอโนนสูง 86,914 42,675 44,239 20,737 
11. อําเภอขามสะแกแสง 32,957 16,458 16,499 8,195 
12. อําเภอบัวใหญ 69,120 34,654 34,466 16,126 
13. อําเภอประทาย 71,422 35,750 35,672 16,502 
14. อําเภอปกธงชัย 91,842 45,051 46,791 26,627 
15. อําเภอพิมาย 120,911 59,787 61,124 33,167 
16. อําเภอหวยแถลง 68,826 34,779 34,047 16,681 
17. อําเภอชุมพวง 72,836 36,490 36,346 17,044 
18. อําเภอสูงเนิน 67,421 33,080 34,341 21,936 
19. อําเภอขามทะเลสอ 24,677 12,313 12,364 6,567 
20. อําเภอสีค้ิว 83,647 41,778 41,869 25,647 
21. อําเภอปากชอง 114,164 57,348 56,816 46,848 
22. อําเภอหนองบุญมาก 59,729 29,847 29,882 15,581 
23. อําเภอแกงสนามนาง 37,484 18,656 18,828 9,455 
24. อําเภอโนนแดง 20,858 10,254 10,604 4,698 
25. อําเภอวังนํ้าเขียว 40,112 20,073 20,039 14,714 
26. อําเภอเทพารักษ 23,842 12,087 11,755 6,863 
27. อําเภอเมืองยาง 19,845 10,061 9,784 4,797 
28. อําเภอพระทองคํา 37,743 18,793 18,950 10,056 
29. อําเภอลําทะเมนชัย 27,667 13,872 13,795 6,752 
30. อําเภอบัวลาย 22,191 11,068 11,123 5,484 
31. อําเภอสีดา 20,518 10,289 10,229 5,012 
32. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 30,103 14,804 15,302 7,846 
ที่มา : สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

รวบรวมโดย : สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.4.37  การประกอบอาชีพ 
แรงงานในจังหวัด 

จังหวัดนครราชสีมาประชากรสวนใหญกวาครึ่งหน่ึงอยูในภาคการเกษตร  จึงทําใหไมเกิดปญหาการ
วางงานที่รุนแรง เมื่อเกิดภาวะทางเศรษฐกิจตกตํ่าจนทําใหเกิดภาวะวางงานอยางรุนแรงในภาคอุตสาหกรรม
หรือภาคบริการ แรงงานเหลาน้ีจะกลับคืนสูภาคเกษตรกรรมจากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
ของจังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส  3/50 (กรกฎาคม -กันยายน  2550) ของสํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา  
พบวาผูอยูในวัยทํางาน  (อายุ 15 ปข้ึนไป ) มีจํานวน  1,422,621 คน หรือรอยละ  52.7 ของประชากรรวม       
และเปนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน 635,816 คน หรือรอยละ 23.6 เปนผูมีงานทํา จํานวน 1,399,571 คน หรือ
รอยละ  98.4 ผูวางงานจํานวน  22,908 คน หรือคิดเปนอัตราการวางงาน  รอยละ  1.6 จากขอมูลสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2544-2549 ของจังหวัดนครราชสีมา  แสดงใหเห็นวาแตละปอัตราการมี
สวนรวมในกําลังแรงงานมีอัตราคอนขางสูง  คือ เกินกวารอยละ  70 สวนอัตราการวางงานเฉลี่ยของจังหวัดมี
ลักษณะข้ึนๆ ลงๆ ตามที่กลาวในเบื้องตนแลววาแรงงานสวนใหญอยูในภาคการเกษตรโดยในป  พ.ศ. 2550          
มีอัตราการวางงานเฉลี่ยลดลงเปนรอยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับป  2549 ที่มีอัตราการวางเฉลี่ยรอยละ  2.6 
ซึ่งอาจมีผลเน่ืองมาจากจังหวัดนครราชสีมาเปนแหลงการผลิตอุตสาหกรรมที่สําคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานในเขตจังหวัดใกลเคียงเขามาต้ังถ่ินฐานและหางาน
ทําอีกทั้งโรงงานมีการรับพนักงานในอัตราที่เพิ่มข้ึน 
 
การมีงานทํา 

ประชากรผูมีงานทําของจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  1,569,352 คนน้ันเปนชาย  858,540 คน และ
หญิง 710,812 คน หรือรอยละ  59.2 และ 47.2 ของจํานวนผูมีงานทําตามลําดับ  ผูมีงานทํา  1,569,352 คน 
พบวาทํางานในภาคเกษตรกรรม 651,959 คน คิดเปนรอยละ 41.9 ของผูมีงานทําทั้งหมด  ผูทํางานนอกภาค
เกษตรกรรมมีจํานวน 917,393 คน รอยละ 58.1 ของผูทํางานทั้งหมด โดยกลุมผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรม
จะทํางานในสาขาการผลิตมากที่สุด มีจํานวน 255,401 คน คิดเปนรอยละ  16.5 ผูทํางานในสาขาการขายสง
การขายปลีกการซอมแซม  ยานยนต  รถจักรยานยนต  ของใชสวนบุคคล  และของใชในครัวเรือน  จํานวน 
240,353 คน รอยละ 15.5 สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร จํานวน 88,414 คน หรือรอยละ 5.7 ผูทํางานดาน
กอสราง จํานวน 87,053 คน รอยละ 5.6 ผูที่ทํางานดานการบริหารราชการและการปองกันประเทศ  รวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับและการศึกษาซึ่งมีสัดสวนใกลเคียงกัน  คือ จํานวน  53,519 คน และ 46,805 คน 
ตามลําดับ  หรือรอยละ  3.5 และ 3.0 และผูทํางานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห  ผูทํางานดาน
อสังหาริมทรัพย การใหเชาและกิจกรรมทางธุรกิจผูที่ทํางานกิจกรรมดานบริการชุมชน  สังคมและการบริการ
สวนบุคคลอื่นๆ ผูทํางานดานการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม  จํานวน  29,129 คน 27,650 คน 
26,367 คน และ 25,818 คน หรือรอยละ 1.9,1.8,1.7 และ 1.7 ตามลําดับ ที่เหลือกระจายอยูในอุตสาหกรรม
อื่นๆ  
 
การวางงาน 

ไตรมาส 3/2551 จังหวัดนครราชสีมา มีผูวางงานทั้งสิ้น จํานวน 18,765 คน เปนชาย 15,459 คน และ
หญิง 3,306 คน คิดเปนรอยละ 82.4 และ 17.6 สําหรับอัตราการวางงานของประชากร หมายถึง  สัดสวนของ   
ผูวางงานตอจํานวนประชากรที่อยูในกําลังแรงงาน พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการวางงานรอยละ  1.2 
โดยชายมีอัตราการวางงานรอยละ 1.8 และหญิงมีอัตราการวางงานรอยละ 0.5   
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อัตราการวางงาน จําแนกตามเพศ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2544-2552  

เพศ 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

Sex 
(2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) 

รวม 3.4 1.0 1.4 1.7 2.4 2.5 1.8 1.5 1.0 Total 
ชาย 4.1 1.1 1.3 2.0 2.7 2.6 2.2 1.6 1.2 Male 
หญิง 2.5 0.9 1.4 1.1 2.1 2.5 1.4 1.4 0.7 Female 

 

ที่มา :   การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

รวบรวมโดย :  สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
5.4.38  ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
1. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา 

 2548 2549 2550 2551 2552 
รายได/หัว/ป 48,648 53,012 54,503 56,877 61,136 

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี      
 
2. รายไดครัวเรือน  
รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน พ.ศ. 2537 – 2552             หนวย : บาท 
  2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 
นครราชสีมา 8,166 8,803 9,418 8,415 8,415 11,398 13,320 14,177 19,158 
 

ที่มา :  การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

3. คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2539–2553     หนวย : บาท 
 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 
นครราชสีมา 7,402 6,910 6,524 7,405 9,141 10,154 11,305 13,228 13,939 13,665 
 

ที่มา :  การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
4. หน้ีสินครัวเรือน 

สําหรับหน้ีสินภาคครัวเรือนน้ัน สํานักงานสถิติแหงชาติ  พบวาจํานวนครัวเรือนที่มีหน้ีสินลดเหลือ 
10.69 ลานครัวเรือน จากป 2552 มีครัวเรือนที่มีหน้ีสิน 11.04 ลานครัวเรือน  ซึ่งโดยขอมูลบงช้ีหน้ีครัวเรือน
นาจะเพิ่มข้ึนเน่ืองจากสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคบุคคลของธนาคารพาณิชยที่ขยายตัวเปน 16.8% ยอดเงิน
คงคางสินเช่ือเพื่อจัดหาที่อยูอาศัยเพิ่มข้ึน 10.9% (สัดสวน 50%) เชาซื้อเพิ่ม ข้ึน 31.8% (สัดสวน 24%) และ
อื่นๆ เพิ่มข้ึน 15.7%  
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เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือน จากขอมูลสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคารพาณิชย
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จัดเก็บพบวา สัดสวนสินทรัพยตอหน้ีสินภาค
ครัวเรือน และสถาบันไมแสวงหากําไรมีแนวโนมลดลงตอเน่ืองจากสัดสวน 3.49 เทา ป  2552 เปน 3.18 เทา 
ในป 2553 และ 3.07เทา เดือนมีนาคมที่ผานมา  ซึ่งหน้ีที่เพิ่มสวนหน่ึงเปนผลจากนโยบายภาครัฐในการ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอย โดยการใหสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าแกเกษตรกรและการแปลงหน้ีนอกระบบใหเขาสูระบบ
ทําใหมีการกูเพิ่มข้ึนมาโดยเฉพาะสถาบันเฉพาะกิจ 
 
5. ความยากจน   

เสนความยากจน  (Poverty line) เปนเครื่องมือสําหรับใชวัดภาวะความยากจน  โดยคํานวณจาก
ตนทุนหรือคาใชจายของปจเจกบุคคลในการไดมาซึ่งอาหารและสินคาบริการจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
เสนความยากจน (บาท/คน/เดือน) 

จังหวัด 2543 2545 2547 2549 2550 
ทั่วประเทศ 1,135 1,190 1,242 1,386 1,443 
นครราชสีมา 1,016 1,049 1,078 1,254 1,321 

 

สัดสวนคนจน (รอยละ) 
จังหวัด 2543 2545 2547 2549 2550 

ทั่วประเทศ 20.98 14.93 11.16 9.55 8.48 
นครราชสีมา 22.42 18.34 8.81 15.42 9.97 

   

จํานวนคนจน (พันคน) 
จังหวัด 2543 2545 2547 2549 2550 

นครราชสีมา 562.6 467.8 227.0 392.1 254.3 
 

ที่มา :   ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช. 
 
หมายเหตุ :  สัดสวนคนจน คํานวณจากจํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคตํ่ากวาเสนความยากจน 

หารดวย จํานวนประชากรทั้งหมด คูณดวย 100 
จํานวนคนจน หมายถึง จํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคตํ่ากวาเสนความยากจน 

 

สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได 
  คาสัมประสิทธ์ิ  จีน่ี (Gini coefficient) เปนเครื่องมือในการวัดความไมเทาเทียมในรูปของสัดสวน 
(Gini ratio) ซึ่งคาอยูระหวาง 0 กับ 1 ย่ิงคาเขาใกล 1 มากเทาไร แสดงวาความไมเทาเทียมกันของรายไดย่ิงมี
มากข้ึน โดยคํานวณจากการใชคาของพื้นที่ระหวาง Lorenz curve ของการกระจายรายไดกับเสนการกระจาย
รายไดสัมบูรณเปนตัวต้ัง และคาของพื้นที่ใตเสนการกระจายรายไดสัมบูรณทั้งหมดเปนตัวหาร  
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จําแนกตามภาค และจําแนกตามเขตพ้ืนท่ี ป 2531-2550 
ป พ.ศ. ท่ัวประเทศ กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต เขตเมือง เขตชนบท 

2531 0.487 0.388 0.435 0.439 0.454 0.463 0.434 0.439 
2533 0.515 0.420 0.480 0.468 0.434 0.469 0.478 0.447 
2535 0.536 0.457 0.462 0.476 0.471 0.481 0.494 0.439 
2537 0.520 0.405 0.461 0.468 0.472 0.498 0.473 0.457 
2539 0.513 0.401 0.468 0.458 0.470 0.470 0.479 0.440 
2541 0.507 0.415 0.443 0.462 0.460 0.491 0.465 0.450 
2543 0.522 0.417 0.448 0.469 0.483 0.476 0.471 0.468 
2545 0.507 0.438 0.437 0.467 0.469 0.464 0.473 0.448 
2547 0.493 0.422 0.433 0.478 0.448 0.445 0.461 0.445 
2549 0.511 0.452 0.443 0.483 0.494 0.473 0.478 0.479 
2550 0.497 0.468 0.422 0.469 0.468 0.460 0.473 0.457 

 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ  
ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช.    
   
5.4.39  สุขภาพ 

จังหวัดนครราชสีมามีประชากรทั้งสิ้น 2,801,755 เปนชาย 1,382,610 หญิง 1,419,145 คน สัดสวน 
ชายตอหญิง เทากับ 1:1.026 อายุขัยเฉลี่ยเพศชาย 70.52 ป อายุขัยเฉลี่ยในเพศหญิง 76.79 ป  

อัตราการเกิดเทากับ 10.56 ตอพันประชากร อัตราตายเทากับ 5.9 ตอพันประชากร อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
เทากับ 4.66 ตอพันประชากร อัตราทารกตายเทากับ 6..59 ตอพันการเกิดมีชีพ อัตรามารดาตายเทากับ 11.05 ตอ
แสนการเกิดมีชีพ   
 
ขอมูลรายงานสถานสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา พบวา 

1.  จํานวนผูปวยนอกมารับการรักษาพยาบาล จํานวน 7,843,025 คน-ครั้ง สาเหตุของการปวยสูงสุด คือ 
1)  โรคระบบทางเดินหายใจ   2)  โรคระบบยอยอาหาร/โรคในชองปาก  3)  โรคระบบกลามเน้ือรวมโครงรางและเน้ือ
เย้ือเกี่ยวพัน  4)  โรคระบบไหลเวียนโลหิต 5) โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตาบอลิซึม ตามลําดับ 

2.  จํานวนผูปวยในมารับการรักษาพยาบาล 327,547 คน-ครั้ง สาเหตุการปวยสูงสุด คือ 1)  ความดันโลหิตสูง 
2)  ภาวะคลอดปกติ  3)  ภาวะติดเช้ือในลําไส  4)  โรคระบบยอยอาหาร  5)  ภาวะแทรกซอนจากการต้ังครรภ   

3.  สาเหตุการตาย มากที่สุด เรียงตามลําดับ ดังน้ี 1)  เน้ืองอก (มะเร็ง)    2)  โรคติดเช้ือและปรสิต       
3)  โรคระบบไหลเวียนโลหิต   4)  สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย   5)  โรคระบบหายใจ             
6)  โรคระบบยอ ยอาหาร รวม ถึงโรคในชองปาก  7)  โรคระบบสืบพันธุและปสสาวะ   8)  อุบัติเหตุจากการ
ขนสงและผลที่ตามมา  9)  โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตาบอลิซิม  10)  โรคระบบประสาท  

4.   โรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับ ไดแก   1)  โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน   2)  ไขไม
ทราบสาเหตุ  3)  ปอดบวม   4)  ตาแดง   5)  อาหารเปนพิษ และสาเหตุการตายจากโรคที่ตองเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา 5 อันดับ ไดแก   1)  โรคไขเลือดออก  2)  ไขหวัดใหญ  3)  อุจจาระรวงเฉียบพลัน   4)  ไขไม
ทราบสาเหตุ  5)  สุกใส  
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ประชากรมีหลักประกันสุขภาพ จํานวน 2,577,256 คน คิดเปนรอยละ 99.90 ของประชากรที่อาศัยอยูจริง 
โดยแบงตามสิทธิการมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดแก 

- ขาราชการ    198, 842 คน คิดเปนรอยละ  7.70  
- ประกันสังคม    419,282 คน คิดเปนรอยละ 16.24  
- ประกันสุขภาพถวนหนา  1,961,132 คน คิดเปนรอยละ 75.96 
- ไมไดประกันสุขภาพ     2,488 คน คิดเปนรอยละ  0.10  

ป พ.ศ. 2551 จังหวัดนครราชสีมามีประชากรที่มีอายุเฉลี่ยของเพศชายเทากับ  70.52 ป เพศหญิง
เทากับ 76.79 ป มีโรงพยาบาลทั้งหมด 42 แหง เปนโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดสาธารณสุข  30 แหง เปนระดับ
โรงพยาบาลศูนยขนาด  1,406 เตียง 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน  27 แหง 1,603 เตียง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ  1 แหง และโรงพยาบาลจิตเวช  1 แหง สังกัดกลาโหม  2 แหง 430 เตียง  และเอกชน  10 แหง         
805 เตียง มีศูนยสุขภาพชุมชน 84 แหง และศูนยสุขภาพชุมชนในเขตเมือง 8 แหง  

- อัตราสวนแพทยตอประชากรเทากับ   1 : 4,724  
- ทันตแพทยตอประชากรเทากับ    1 : 19,279 
- เภสัชกรตอประชากร     1 : 11,148  
- พยาบาลวิชาชีพตอประชากรเทากับ   1 : 879  
- จํานวนผูปวยนอกมารับการรักษาพยาบาล   7,110,379  ครั้ง  
- จํานวนผูปวยใน      236,080  คน  

สาเหตุการปวยของผูปวยนอกสูงสุด  คือ โรคระบบทางเดินหายใจ  โรคระบบยอยอาหาร  โรคระบบ
กลามเน้ือ สาเหตุการปวยของผูปวยในสูงสุด คือ โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ  โรคติดเช้ือทางเดินอาหาร  โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคทางระบาดวิทยาที่เปนปญหาสูงสุด คือ โรคอุจจาระรวง  ไขไมทราบสาเหตุ  ปอดบวม  สาเหตุ
การตายสูงสุด  ไดแก โรคติดเช้ือและปรสิต  มะเร็งและเน้ืองอก  โรคระบบไหลเวียนเลือด  เมื่อวิเคราะหทาง
ระบาดวิทยาพบสาเหตุการตายสูงสุด ไดแก โรคปอดบวม ฆาตัวตาย อุจจาระรวง 
 
อัตราการตาย จําแนกตามสาเหตุการตาย และเพศ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2546-2553 

สาเหตุการตาย 
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

(2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) 
รวม 558.71 605.45 591.73 573.38 581.93 598.90 587.26 621.69 

โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 22.70 23.70 25.09 25.16 26.66 28.45 24.88 23.95 
อุบัติเหตุและการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 67.24 61.40 58.47 62.29 62.91 59.59 62.30 55.03 
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 67.86 69.55 69.29 72.36 78.42 83.00 83.68 84.02 
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69) 35.69 41.05 31.93 30.53 30.58 33.61 30.68 38.89 
บาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตายและอ่ืนๆ (X60-X84,X85-Y09) 16.28 11.66 10.74 8.94 8.03 7.78 8.18 11.18 
โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 15.08 11.07 13.76 15.25 16.09 16.33 16.86 16.57 
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 22.27 30.48 23.36 23.09 23.76 25.52 24.61 26.97 
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 14.35 14.15 11.95 14.15 15.82 16.22 16.43 15.56 
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 7.93 7.41 6.21 7.88 6.50 6.84 6.97 4.39 
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 20.76 15.13 9.56 9.56 9.67 9.65 8.06 6.64 
อ่ืนๆ  268.55 319.86 331.37 304.17 303.50 311.92 304.61 338.50 

ชาย 645.24 683.61 665.94 655.25 650.66 676.24 661.88 706.54 
โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 24.40 26.27 28.42 29.44 29.96 32.44 27.38 26.67 
อุบัติเหตุและการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 108.05 96.50 91.83 93.78 95.03 89.66 94.80 85.66 
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 77.88 83.52 82.23 90.61 93.29 101.58 101.80 99.55 
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69) 38.90 46.80 36.99 34.42 33.13 37.25 34.07 44.79 
บาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตายและอ่ืนๆ (X60-X84,X85-Y09) 25.65 18.25 16.43 14.48 12.25 12.71 13.37 18.51 
โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 20.50 14.39 16.91 19.07 20.79 20.84 22.50 22.04 
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สาเหตุการตาย 
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

(2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) 
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 24.48 36.18 27.38 27.30 29.17 29.20 28.40 32.40 
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 15.44 13.21 11.51 12.98 15.73 15.55 15.26 15.77 
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 10.68 9.99 8.81 9.65 8.70 9.63 10.23 6.28 
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 23.23 17.93 11.51 12.50 10.99 10.73 9.44 8.39 
อ่ืนๆ  276.04 320.57 333.92 311.00 301.61 316.65 304.62 346.49 

หญิง 473.54 528.64 518.87 493.04 514.52 523.06 514.14 538.60 
โรคหัวใจ (I05-I09,I20-I25,I26-I28,I30-I52) 21.02 21.18 21.82 20.97 23.42 24.54 22.43 21.28 
อุบัติเหตุและการเปนพิษ (V01-V99,W00-W99,X00-X59,Y10-Y89) 27.08 26.90 25.72 31.38 31.41 30.11 30.45 25.04 
มะเร็งทุกชนิด (C00-D48) 58.00 55.81 56.58 54.45 63.83 64.78 65.91 68.82 
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I10-I15,I60-I69) 32.53 35.40 26.96 26.72 28.08 30.03 27.37 33.11 
บาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอ่ืนๆ (X60-X84,X85-
Y09) 

7.06 5.18 5.14 3.50 3.88 2.94 3.08 3.99 

โรคเก่ียวกับตับ และตับออน (K70-K87) 9.74 7.81 10.68 11.49 11.48 11.92 11.33 11.21 
ปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด (J12-J18,J80-J94) 20.10 24.89 19.40 18.95 18.46 21.90 20.89 21.66 
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N00-N29) 13.27 15.07 12.39 15.30 15.90 16.87 17.58 15.36 
วัณโรคทุกชนิด (A15-A19) 5.22 4.87 3.66 6.14 4.34 4.10 3.78 2.53 
โรคภูมิคุมกันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B20-B24) 18.34 12.37 7.64 6.68 8.38 8.59 6.71 4.92 
อ่ืนๆ  261.17 319.16 328.87 297.47 305.34 307.27 304.60 330.67 
 

ที่มา :   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
รวบรวมโดย  :   สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
5.4.40  การเขาถึงระบบการศึกษา 
   จังหวัดนครราชสีมาแบงพื้นที่การศึกษา 7 เขต เปนศูนยกลางการศึกษาภาครัฐและเอกชน มี
สถานศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  จํานวน 1 ,589 แหง นักเรียนสังกัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (ม.1-ม.6) จํานวน 329,377 คน เปนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษารอยละ 14. 93 ประถมศึกษา 
รอยละ 52.08 มัธยมศึกษาศึกษาตอนตน รอยละ 23.07 มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลายรอยละ 9.92 สัดสวนของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับตํ่ากวาประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมแตกตางกัน สัดสวนผูจบการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งสวนใหญเปนบัณฑิตสายวิชาการมากกวาสายอาชีพและสายวิชาการศึกษา  
     
จํานวนสถานศึกษา ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ปการศึกษา 2553  

สังกัด 
สถานศึกษา 

(โรง) 
ครู คณาจารย 

บุคลากรทางการศึกษา (คน) 
นักเรียน 
(คน) 

สพฐ. 1,377 16,729 326,172 
สอศ. 12 1,261 23,025 
กศน 32 648 85,628 

สช. สายสามัญ 93 2,396 61,172 
สช. สายอาชีพ 11 405 9,116 

สกอ. 9 2,185 28,150 
รวม 1,534 23,624 533,263 

    

     
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  5-153 

ระดับการศึกษาสูงสุดของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป ในป 2553 
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ รวม รอยละ ชาย รอยละ หญิง รอยละ 

1. ไมมีการศึกษา 101,005 4.6 31,547 3.0 69,458 6.2 
2. ตํ่ากวาประถมศึกษา 734,108 33.6 339,318 32.0 394,790 35.3 
3. ประถมศึกษา 469,249 21.5 261,707 24.6 207,542 18.6 
4. มัธยมศึกษาตอนตน 368,467 16.9 196,971 18.5 171,496 15.3 
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย 279,867 13.2 137,749 12.9 142,118 12.7 
   5.1 สายสามัญ 215,731 9.9 104,237 9.8 111,494 10.0 
   5.2 สายอาชีวศึกษา 64,136 2.9 33,512 3.1 30,624 1.3 
6. มหาวิทยาลัย 229,643 10.5 96,942 8.6 132,701 11.9 
   6.1 สายวิชาการ 105,378 4.8 36,578 3.4 68,800 6.2 
   6.2 สายวิชาชีพ 97,590 4.5 46,732 4.4 50,858 4.5 
   6.3 สายวิชาการศึกษา 26,675 1.2 13,632 2.0 13,043 1.2 

ยอดรวม 2,182,339 100.0 1,064,234 100.0 1,118,105 100.0 
         

จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2551/2552 มีจํานวนทั้งสิ้น 120,242 คน      
เปนสายสามัญ 104,332 คน อาชีวศึกษา 9,993 คน อุดมศึกษา 5,917 คน 
      

สถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรต้ังแตปริญญาตรีข้ึนไปทั้งของภาครัฐและเอกชน จํานวน 9 แหง  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
4. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
5. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
8. วิทยาลัยนครราชสีมา 
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท 

 
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยชองจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 2549 2550 2551 2552 
15-39 ป 10.05 10.23 10.4 10.43 
40-59 ป 6.76 6.88 7.22 7.21 
15-59 ป 8.57 8.66 8.93 8.86 
60 ข้ึนไป 4.23 4.25 4.68 4.35 

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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5.4.41  อนามัยสิ่งแวดลอม 
1. พ้ืนท่ีทํากิจกรรมทางศาสนา 

• ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  
• มีวัด 2,568 แหง พระภิกษุ 13,872 รูป และสามเณร จํานวน 1,935 รูป 
• โบสถคริสตจํานวน 19 แหง 
• มัสยิด 4 แหง 
• มีมหาวิทยาลัยสงฆ ไดแก มหาวิทยาลัยสงฆจุฬาลงกรณนครราชสีมา 
• จํานวนศาสนสถาน ศาสนิกชนของศาสนาตางๆ รายตําบลใน ปพ.ศ. 2553  

ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

ลําดับท่ี อําเภอ  จํานวนศาสนสถาน (แหง) จํานวนศาสนิกชน (คน) 
1  เมืองนครราชสีมา 165 431,343 
2  ครบุร ี 117 92,871 
3  เสิงสาง 68 67,703 
4  คง 98 80,388 
5  บานเหลื่อม 34 21,264 
6  จักราช 75 69,097 
7  โชคชัย 61 77,664 
8  ดานขุนทด 153 125,192 
9  โนนไทย 86 71,654 
10  โนนสูง 119 125,198 
11  ขามสะแกแสง 37 42,737 
12  บัวใหญ 103 82,802 
13  ประทาย 124 77,001 
14  ปกธงชัย 141 114,556 
15  พิมาย 123 128,599 
16  หวยแถลง 81 74,060 
17  ชุมพวง 99 81,273 
18  สูงเนิน 102 78,734 
19  ขามทะเลสอ 35 28,355 
20  สีค้ิว 163 120,846 
21  ปากชอง 227 183,763 
22  หนองบุญมาก 53 58,890 
23  แกงสนามนาง 55 37,077 
24  โนนแดง 33 25,213 
25  วังนํ้าเขียว 76 41,220 
26  เทพารักษ 34 23,462 
27  เมืองยาง 32 27,889 
28  พระทองคํา 38 41,778 
29  ลําทะเมนชัย 38 31,824 
30  บัวลาย 37 24,462 
31  สีดา 42 24,090 
32  เฉลิมพระเกียรติ 33 34,566 
  รวม  2,682 2,545,571 
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2. สวนสาธารณะ  
จังหวัดนครราชสีมา จําแนกเปนพื้นที่การเกษตรรอยละ 70 ของพื้นที่ รองลงมาเปนพื้นที่ปาไมรอยละ 

18 ของพื้นที่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง รอยละ 6 ของพื้นที่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด เชน ทุงหญา  เมืองเกา  ฯลฯ 
รอยละ 4 ของพื้นที่ และเปนพื้นที่แหลงนํ้า รอยละ 2 ของพื้นที่  

พื้นที่ปาไมจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มมากข้ึนจาก ป 2548 ซึ่งเปนผลมาจากการใหความสําคัญกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และคืนพื้นที่ใหแกปาเพิ่มมากข้ึน ปจจุบันมีสภาพปาสมบูรณเน้ือที่ประมาณ 
1,968,075 ไร คิดเปนรอยละ 15.37 ของพื้นที่ มีการกําหนดเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย ดังน้ี 

1. พื้นที่อุทยานแหงชาติ จํานวน 2 แหง  คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญ และอุทยานแหงชาติทับลาน 
รวมเน้ือที่ประมาณ 1,412,425 ไร 

2. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 29 ปา รวมเน้ือที่ประมาณ 4,864,238.50 ไร  
จากการแปลภาพถายจากดาวเทียม Landsat-TM มาตราสวน 1 : 50,000 เมื่อป 2546 พบวา 

จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปา คิดเปนรอยละ 15.74 ของพื้นที่ หรือคิดเปนเน้ือที่ 2,045,250 ไร  
ตอมาในป 2547 พื้นที่ปาลดลงเหลือรอยละ 15.37 ของพื้นที่ หรือคิดเปนเน้ือที่ 1,968,087.50 ไร    

ในป 2548 พบวา พื้นที่ปาลดลงเหลือรอยละ 15.20 ของพื้นที่ หรือคิดเปนเน้ือที่ 1,968,075 ไร เห็นไดวา 
พื้นที่ปาไมมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ เน่ืองจากยังคงมีการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไม สาเหตุเน่ืองมาจากความตองการ
ไมใชสอย ความตองการในเรื่องของที่ดินทํากินมีเพิ่มมากข้ึนตามจํานวนประชากรที่สูงข้ึน  

ในป 2549 มีการทําคํารับรองความรวมมือการปองกันการตัดไมทําลายปา ระหวางผูวาราชการ
จังหวัดนครราชสีมากับผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของระดับอําเภอ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 เพื่อรวมมือ ในการ
เพิ่มพื้นที่ปาไมในรูปแบบตางๆ สงผลใหในปจจุบันพื้นที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึนเปน 2,297,735 ไร 
คิดเปนรอยละ 17.94 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  

ป พ.ศ. 2551 มีสภาพปาดิบสมบูรณเน้ือที่ประมาณ 1,243,743ไร คิดเปนรอยละ 9.71 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด มีพรรณไมสําคัญที่ข้ึนอยู ไดแก ไมประดู ไมแดง ไมมะคาโมง ไมเต็ง ไมรัง ไมยาง ไมเหียง ไมพลวง 
เปนตน รองลงมาเปนปาผลัดใบสมบูรณรอยละ 3.54 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด และพื้นที่ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู
รอยละ 2.48 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยมีการกําหนดใหเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย ดังน้ี 

1. พื้นที่อุทยานแหงชาติ จํานวน 2 แหง คือ  อุทยานแหงชาติเขาใหญและอุทยานแหงชาติทับลาน 
รวมเน้ือที่ประมาณ 1,412,425 ไร ครอบคลุมพื้นที่ ดังน้ี 

อุทยาน เน้ือท่ี (ไร) อาณาเขต 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ 227,550 อําเภอปากชอง    อําเภอวังนํ้าเขียว 
อุทยานแหงชาติทับลาน 1,184,875 อําเภอวังนํ้าเขียว  อําเภอปกธงชัย  อําเภอครบุรี    

อําเภอเสิงสาง 
 

2. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 29 ปา รวมเน้ือที่ประมาณ 4,864,238.50 ไร ซึ่งพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินเปน 3 เขต 
คือ           

- เขตพื้นที่เหมาะสมการเกษตร (Zone A) เน้ือที่ประมาณ 91,012 ไร 
- เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) เน้ือที่ประมาณ 1,575,218 ไร 
- เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เน้ือที่ประมาณ 3,282,186 ไร 

โดยพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ ( Zone E) บางสวน และพื้นที่เหมาะสมการเกษตร ( Zone A) กรมปาไม      
ไดมอบพื้นที่ใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนําไปปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมแลว 
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 นอกจากพื้นที่ดังกลาวในดานตัวเมือง /ชุมชน ไดเตรียมความพรอม เชน 
-  เทศบาลตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จัดทําสวนสาธารณะจํานวน 4 แหง 

เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจใหกับประชาชนในและนอกเขตเทศบาลใชเปนที่พักผอนและออกกําลังกาย 
ประกอบดวย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  อยูหนาโรงเลื่อยไมหินดาด   และมีอนุสาวรียทาวสุรนารีต้ังอยู      
ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหงน้ี  พรอมอุปกรณออกกําลังกายกลางแจง  สวนสาธารณะทิศตะวันออก  
หนาสถานีอนามัยหินดาด มีเครื่องออกกําลังกายกลางแจงและสนามเด็กเลน สวนสาธารณะหนาสถานี 

-  ลานอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
-  วนสาธารณะบึงสีค้ิว ต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองสีค้ิว  เปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชน  

ในเขตเทศบาลเพื่อใหประชาชนออกกําลังกาย พักผอนหยอนใจ  ทํากิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมอื่นๆ  
เปดเวลา 05.00 น. และปดเวลา 20.00 น. ภายในบริเวณสวนสาธารณะบึงสีค้ิว มีบริการตางๆ ไวเพื่อบริการ
ประชาชน เชน ลานแอโรบิก บริเวณเกาะกลาง จะมีประชาชนมาออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเวลา 
18.00-19.00 น.  ของทุกวัน นอกจากน้ียังไดจัดทําทางว่ิงออกกําลังกายรอบเกาะกลาง  และภายใน  
สวนสาธารณะบึงสีค้ิวยังเปนที่ต้ังของศูนยเยาวชนเทศบาลเมืองสีค้ิว ซึ่งใหบริการสระวายนํ้าสําหรับประชาชน 
มีบริการฟตเนส ซาวนา และหองสมุดไวคอยบริการ 

-  สวนนํ้าบุงตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สวนสาธาณะตนแบบ แหลงเก็บนํ้า สถานที่ออกกําลังกาย 
สถานที่พักผอน ที่ใหญที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา 

-  สวนสาธารณะเขาแคน  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 

การดําเนินการรับเร่ืองรองเรียน 
สามารถสงเรื่องรองทุกขถึงสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา  ไดโดยการ

สงผานระบบอีเมล  เว็บบอรด  หรือผานระบบแบบฟอรมรับเรื่องรองทุกขของทางเว็บไซตได  โดยสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมาจะนําเรื่องราว และขอมูลของทานมาพิจารณาและปรับปรุงให
ชุมชนของเราดีข้ึน ทั้งน้ีทานยังสามารถเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ถึงสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดนครราชสีมาได  และสามารถแสดงความคิดเห็นไดทั้งแบบสวนตัว  (สงตรงถึงสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา โดยการสงอีเมล หรือใชแบบฟอรมของเว็บไซต)  และแบบเปดเผยตอ
สาธารณะดวยการใชงานผานเว็บบอรดไดอีกดวย  

ทานสามารถเลือกการสงเรื่องราวรองทุกขได 3 วิธี คือ  
1.  สงขอมูลเรื่องรองทุกข ถึง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ผานทาง

อีเมล admin@koratlocal.go.th 
2.  สงขอมูลเรื่องรองทุกข ถึง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา  โดยการสง

ขอความผานทางระบบเว็บบอรดของเว็บไซต และเปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได 
3.  สงขอมูลเรื่องรองทุกข ถึง สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา  โดยการสง

ขอความผานทางแบบฟอรมของเว็บไซต (กรุณากรอกขอมูลที่ทานตองการใหครบสมบูรณ) 
 
 
 
 

http://dir.sanook.com/clickstat.php?linkid=247370
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ต้ังแตป 2548 จนถึง 5 ก.พ. 2553 จังหวัดนครราชสีมา มี เรื่องรองเรียนที่เขาสูระบบตรวจสอบและ
พิจารณาเรื่องรองเรียนของสํานักงานผูตรวจราชการแผนดิน จํานวนทั้งสิ้น 299 เรื่อง แบงเปนเรื่องรองเรียนที่
ดําเนินการพิจารณาแลวเสร็จจํานวน 285 เรื่อง  อยูระหวางการพิจารณาจํานวน 14 เรื่อง  โดยในป 2551 
จํานวน 2 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ  และในป 2552 จํานวน 12 เรื่อง  อยูระหวางดําเนินการ  ซึ่งสวนใหญ
เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา หนวยงานกรมปาไม ชลประทานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  
สาธารณสุขจังหวัด เปนตน สําหรับหนวยงานของจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกรองเรียนมากที่สุด 5 ลําดับ ไดแก  

1. กระทรวงศึกษาธิการ 175 เรื่อง ประกอบดวย ทองถ่ินจังหวัด จํานวน 88 เรื่อง  ที่ดินจังหวัด 
จํานวน 43 เรื่อง และ อําเภอ กรมการปกครอง นายอําเภอตางๆ จํานวน 41 เรื่อง       

2. สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยตํารวจภูธรจังหวัดฯ จํานวน 26 เรื่อง  
3. เกษตรจังหวัด และ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จํานวน 21 เรื่อง  
4. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน สถานศึกษาตางๆ จํานวน 18 เรื่อง  
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กรมปาไม จํานวน 13 เรื่อง  
ซึ่งประเด็นที่มีการรองเรียนมากที่สุด ไดแก การทุจริตงบประมาณ การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ การบุก

รุก/รุกล้ําที่ดิน สวัสดิการ  การออกเอกสารสิทธ์ิ  การรังวัดที่ดิน  ปญหาทับซอนที่ดิน  การดําเนินคดีการกลั่น
แกลงยัดเยียดขอหาดําเนินคดี การสอบสวน ทุจริต ความประพฤติ และการทําลายปา เปนตน  

 
5.4.42  ความปลอดภัยในชุมชน 
 
สถิติการรับแจงและจับกุมกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ จําแนกตามประเภทคดีท่ีรับแจง  
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2544 – 2553 

ประเภทคดี 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
  รับแจง (Reported) 
รวม 160 166 273 155 160 118 100 108 60 89 
ฆาผูอื่นโดยเจตนา 106 120 232 100 103 85 68 82 50 69 
ปลนทรัพย 11 6 11 12 18 10 9 6 4 9 
ชิงทรัพย 36 28 21 34 32 15 19 18 6 9 
ลักพาเรียกคาไถ - - 1 - - - - - - - 
วางเพลิง 7 12 8 9 7 8 4 2 - 2 
  จับ (Arrested) 
รวม 98 85 67 101 83 84 71 80 50 74 
ฆาผูอื่นโดยเจตนา 63 54 39 53 44 58 43 59 42 57 
ปลนทรัพย 5 3 10 12 12 10 8 5 4 9 
ชิงทรัพย 24 20 15 28 22 11 16 15 4 7 
ลักพาเรียกคาไถ - - - - - - - - - - 
วางเพลิง 6 8 3 8 5 5 4 1 - 1 
ที่มา : สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
รวบรวมโดย : สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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5.4.43  เครือขายชุมชน 
 ปจจุบันมีกลุมเครือขายที่ย่ืนขอการรับรองจากสถาบันสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  
39,742 เครือขาย เปนกลุมเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,891 เครือขาย ในจํานวนดังกลาวมีกลุม
เครือขายของจังหวัดนครราชสีมารวมอยูดวย 228 เครือขาย ซึ่งจํานวนดังกลาวไมไดรวมเครือขายที่ไมไดย่ืนขอ
การรับรอง  
 

ขอม ูลการจดทะเบียนว ิสาหกิจชุมชนและเครือขายว ิสาหกิจชุมชน ที่ม ีการประกอบกิจการจริง 

อำเภอ 
ขอมูลจากระบบสารสนเทศ จํานวนที่ประกอบการจริง 

ว ิสาหกิจชุมชน เครือข ายว ิสาหกิจช ุมชน ว ิสาหกิจชุมชน เครือข ายว ิสาหกิจช ุมชน 
วสช. สมาช ิก เครือข าย สมาช ิก วสช. สมาชิก เครือข าย สมาช ิก 

เมือง 71  1      
ครบุร ี 95 1,600   77 1,398   
เสิงสาง 87 2,017   87 2,017   
คง 79 1,494 1  77 1,410   
บานเหล ื่อม 30 579   30 578   
จักราช 69 1,574   22 653   
โชคชัย 71        
ดานขุนทด 82 1,667   25 578   
โนนไทย 37 1,023   30 866   
โนนส ูง 40 820   40 820   
ขามสะแกแสง 35  1      
บัวใหญ 74 1,853   74 1,840   
ประทาย 47 1,005   39 907   
ปกธงช ัย 107 1,463   106 1,349   
พ ิมาย 79 1,557   75 1,494   
หวยแถลง 63 1,356   63 1,356   
ช ุมพวง 42 1,046   42 1,046   
สูงเนิน 40 681   40 681   
ขามทะเลสอ 43 1,055   37 975   
สีคิ้ว 142 1,158   142 1,158   
ปากชอง 43 719   30 491   
หนองบุญมาก 59 546   58 530   
แก งสนามนาง 62 1,518 1  39 1,255   
โนนแดง 22 347   22 347   
ว ังนํ้าเขียว 61 1,108   60 1,100   
เทพาร ักษ  55 546   55 546   
เมืองยาง 16 1,046   30 901   
พระทองคํา 36 586   15 298   
ลําทะเมนช ัย 51 477   17 321   
บัวลาย 48 1,500   48 1,500   
สีดา 29 1,121   28 842   
เฉล ิมพระเกียรติ 32 798   28 705   
รวมทั งหมด 1,853 32,260 4  1,184 19,200   
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ขอมูลการประเมินศักยภาพ  
จังหวัดนครราชสีมา ประเมินศักยภาพแลว 1,749 แหง คิดเปนรอยละ 94.38  

- ระดับดี 369 แหง คิดเปนรอยละ 19.91  
- ระดับปานกลาง 880 แหง คิดเปนรอยละ 47.49  
- ระดับปรับปรุง 500 แหง คิดเปนรอยละ 26.98 

 
5.4.44  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 บานศิลางาม  (Ban SilaNgam) เลขที่ 35 หมู17 ตําบลวังนํ้าเขียว  อําเภอ วังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 30370 ผลงานเดนของบานศิลางาม ไดแก  

-  แกะสลักพระพุทธรูปและรูปเหมือนสัตวตางๆ ตามความตองการของผูสั่ง ทํามานานกวา 20 ป  
-  แกะสลักพระนอน ยาว 12 ศอก โดยทําจากหินเพียงกอนเดียว หนัก 37 ตันที่วัดปอแดง อําเภอ

ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
-  แกะสลักอนุสาวรียพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ยืนอยูขางรถจักรยานยนต ต้ังอยูที่บริเวณหนาที่พัก

ริมทางบนทางหลวงหมายเลข 2 จังหวัดสระบุรี-นครราชสีมา หรือถนนมิตรภาพริมอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง  
-  พระนาคปรก ขนาดสูง 2 เมตร จะสงไปที่ประเทศจีน ในเร็วๆ น้ี 

 กลุมผลิตภัณฑเคร่ืองนอนพุทธชาด เลขที่ 13 หมูที่ 8 บานพุทธชาติ ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังนํ้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 

กลุมธนาคารสมุนไพรวังนํ้าเขียว เลขที่ 25 หมู 1 บานศาลเจาพอ ตําบลวังนํ้าเขียว อําเภอวังนํ้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 30370 เปนกลุมผลิตสมุนไพรรักษาโรคอัมพฤกษ ฮอรโมนเสริมสุขภาพสตรี และ สมุนไพร
บํารุงสุขภาพหลายชนิด  

กลุมผลิตสมุนไพรรักษาโรค และ สมุนไพรปราบแมลงศัตรูพืช 
กลุมผลิตภัณฑซากไม ทาวังไทร  131 หมู 2 บานทาวังไทร  ตําบลวังหมี  อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด

นครราชสีมา 30370 
ศูนยศึกษาการพัฒนาของชาวบาน" สหกรณกสิกรรมไรสารพิษ อําเภอวังนํ้าเขียว  
ปราชญชาวบาน เชน 
-  พอประคอง มนตกระโทก จ.นครราชสีมา 
-  พอจันที ประทุมภา เกษตรกรบานโนนรัง ตําบลตลาดไทร อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  

เปนอีกหน่ึงเกษตรกรที่ไดดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ไดพระราชทานเปนแนวทางการดําเนินชีวิตแกชาวไทยทุกหมูเหลา 

-  ไกร ชมนอย หรือลุงไกร เจาของสวนลุงไกร วัย 58 ป ปราชญเดินดินอยูกินแบบพอเพียงแหงบาน
ไทยสามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  

-  นายฉะออน เผนโคกสูง  ปราชญชาวบาน  ตําบลหนองไขนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
ประสบความสําเร็จอยางงดงามในการเลี้ยงกบแบบคอนโด โดยใชยางรถยนตมาเรียงตอกันเปนช้ันๆ เพื่อใชเปน
ที่เลี้ยงกบ ทําใหสามารถประหยัดเน้ือที่การเลี้ยงไดอยางมาก  อีกทั้งกบยังเติบโตไดเร็วสามารถจับขายไดเร็ว
กวาปกติ 
 
 
 
 

http://wangnamkheo.com/localwisdom.htm
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5.4.45  โบราณสถาน 
โบราณสถาน ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา 
1.  อนุสาวรียทานทาวสุรนารี สรางเมื่อ พ.ศ. 2477 ต้ังอยูหนาประตูชุมพลอยูในเขตเทศบาล   เปน

รูปหลอทองแดงรมดํา สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม เปนรูปทาวสุรนารีแตงเครื่องยศที่ไดรับพระราชทาน
มือขวาถือดาบมือซายทาวสะเอว หันหนาไปทางทิศตะวันตก มีการจัดงานเฉลิมฉลอง  ในวันที่  23 มีนาคม  ถึง
วันที่ 3เมษายน เปนประจําทุกป 

2.  ประตูชุมพล ต้ังอยูที่กําแพงเมืองดานทิศตะวันตก  หลังอนุสาวรียทานทาวสุรนารี  กอดวยอิฐกอน
ใหญเปนรูปเชิงเทียน เหนือกําแพงมี “หอรบ” ทําดวยไมแกน หลังคามุงกระเบื้องอยูในเขตเทศบาลเมือง 

3.  ศาลเจาพอหลักเมือง สรางสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ต้ังอยูตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
4.  ศาลเจาพอชางเผือก เปนศาลเจาสรางครอบหลักตะเคียนหิน ศาลปจจุบันต้ังอยูริมเมืองดานทิศ

เหนืออยูที่ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
5.  วัดศาลาลอย  อยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนวัดที่มีอุโบสถเปนแบบ

สุโขทัยเปนลักษณะศิลปประยุกต สรางเปนรูปกําแพงโตคลื่นใชวัสดุพื้นเมือง (กระเบื้องดินเผาของดานเกวียน ) 
และไดรับรางวัลแบบสถาปตยกรรมดีเดนจากสมาคมสถาปนิกสยาม 

6.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จมหาวีรวงษ เปนพิพิธภัณฑสถานต้ังอยูในวัดสุทธจินดา ตรงขาม
ศาลากลางจังหวัด มีพระพุทธรูปศิลาสมัยขอม สมัยอยุธยา เครื่องเคลือบดินเผาตางๆ เครื่องใชสมัยโบราณและ
ไมแกะสลัก 

7.  ปราสาทหินพนมวัน ต้ังอยูหางจากตัวเมือง 18 กิโลเมตร ตามถนนนครราชสีมา –หนองคายขาม
ทางรถไฟ  กรุงเทพมหานคร –หนองคาย  ประมาณ  6 กิโลเมตร  ปราสาทต้ังอยูในบริเวณวัด  มีลักษณะคลาย
ปราสาทหินพิมายแตมีขนาดเล็กกวา  เรียกประสาทน้ีวา  “เทวศรม” สรางเปนปรางคและวิหารมีทางเดิน
ติดตอกันเปนรูปสี่เหลี่ยม และมีซุมประตูดานละซุม อยูที่ตําบลบานโพธ์ิ อําเภอเมือง 

8.  ปราสาทหินพิมาย ต้ังอยูเขตอําเภอพิมายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทาง  50 กิโลเมตร  
สรางดวยหินทรายและศิลาแดงมีประตูลอมไวสี่ดานและรอบประตูแตละทิศเปนภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนาลั ทธิ
หินยาน สันนิษฐานวาสรางในสมัยพระเจาชัยวรมัน ที่ 6 มหาราช องคสุดทายของขอม 

9.  ดินดานเกวียน  ในสมัยโบราณเปนที่พักของเกวียนคาขายระหวางโคราช -เขมร  มีแมนํ้ามูลไหล
ผานชุมชนโบราณใชดินแถบแมนํ้ามูลมาปนเปนภาชนะใชสอย อยูในตําบลดานเกวียน อําเภอโชคชัย 

10. พิพิธภัณฑกลางแจง ต้ังอยูในบริเวณหนวยศิลปากรที่  6 อําเภอพิมาย  มีศิลปวัตถุสมัยขอมเปน
ศิลาจารึกเทวรูปพระพุทธศิวลึงค และศิลาทับหลังกับช้ินสวนประกอบสถาปตยกรรม ซึ่งหนวยศิลปากรที่ 6 ได
เก็บรวบรวมมาจากสถานที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11. ปรางคกูบานสีดา  อยูที่บานสีดา  อําเภอสีดา  เปนปรางคกูรูปสี่เหลี่ยมสรางดวยหินศิลาแลง
สี่เหลี่ยมวางกอฐานจนยอดปรางคตัวกูปดมิดทั้งสี่ดาน 

12. ปรางคกู อยูที่บานดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ เปนปรางคกูฐานสี่เหลี่ยมสรางดวยศิลาแลงกอน
สี่เหลี่ยมจนยอดปรางค ตัวกูปดมอดทั้งสี่ดาน 

13. ปราสาทหินนางรํา  ในปราสาทน้ีมีเทวรูปนางรําประทับอยูคูกับปราสาท  ต้ังอยูในตําบ ลนางรํา 
อําเภอประทาย 

14. ทุงสัมฤทธิ์ อยูที่อําเภอพิมาย เปนบริเวณที่คุณหญิงโมตีกองทัพลาวแตกพาย 
15. บอไก อยูที่ลานสีดา อําเภอบัวใหญ ลักษณะเปนอางหินกลมคลายกับกะทะปากกวาง   ประมาณ  

2 เมตร ตามปกติไมมีนํ้าขังอยู 
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16. พระนอนหินทรายเมืองเสมา หรือพระนอนคลองขวางและเสมาธรรมจักร  ซึ่งสรางดวยศิลาเปน
ศิลปะแบบทวารวดีอยูที่วัดธรรมจักรเสมาราม บานคลองขวาง หมูที่ 3 ตําบลเสมา หางจากที่วาการอําเภอสูง
เนิน ประมาณ 7.5 กิโลเมตร 

17. ปราสาทหินเมืองเกา เปนเทวสถานของศาสนาพราหมณสรางดวยศิลาแลงและศิลาแดงอยูที่วัด
บานเมืองเกา หมูที่ 1 ตําบลโคราช หางจากที่วาการอําเภอสูงเนินประมาณ 5 กิโลเมตร 

18. ปราสาทหินเมืองแขกและปราสาทหินโนนกู  อยูในตําบลโคราชหางจากที่วาการอําเภอสูงเนิน  
ประมาณ 3 กิโลเมตร 

19. ปรางคบึงคํา ปรางคจําปาทอง ปรางคหนองหอย อยูเชิงเขาตะกุดรัง ตําบลสะแกราช  อําเภอปก
ธงชัย และตําบลวังนํ้าเขียว อําเภอวังนํ้าเขียว หางจากที่ต้ังอําเภอประมาณ 13 กิโลเมตร 

20. ปรางคนาแค ตําบลเมืองปก อําเภอปกธงชัย หางจากที่วาการอําเภอประมาณ 2 กิโลเมตร 
21. ปรางคบานปรา งค อยูในทองที่ตําบลสําโรง  อําเภอปกธงชัย  หางจากที่วาการอําเภอประมาณ       

9 กิโลเมตร 
22. วัดพระยาคอหัก อยูที่บานทาแดง ตําบลตูม หางจากที่ต้ังอําเภอปกธงชัย 11 กิโลเมตร 
23. โนนหิน ต้ังอยูในทองที่ตําบลสําโรง  อําเภอปกธงชัย  อําเภอปกธงชัย  หางจากที่วาการอําเภอ

ประมาณ 9 กิโลเมตร 
24. บานประตูหอไตร เปนบานประตูลายรดนํ้า ฝมือชวงสมัยรัชกาลที่  2 แหงกรุงรัตนโกสินทรอยูที่

หนาวัดพระธาตุ บานตะคุ หมูที่ 1 ตําบลตะคุ หางจากที่ต้ังอําเภอประมาณ 4 กิโลเมตร 
25. ภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตร  ต้ังอยูในสํานักสงฆเขาจันทรงาม  เขตบานเลิศสวัสด์ิตําบล

ลาดบัวขาว อําเภอสีค้ิว หางจากถนนมิตรภาพราว 4 กิโลเมตร เปนภาพเขียนสีลงผนังถํ้าขนาดใหญที่งามที่สุด
แหงหน่ึง แสดงเรื่องราววิถีชีวิตมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรที่มีอายุราว 3,000-4,000 ปมาแลว 

26. ชุมชนโบราณบานปราสาท ไปตามเสนทางสายมิตรภาพชวงระหวางนครราชสีมา -ขอนแกนเมื่อ
ถึงกิโลเมตรที่ 44 มีทางแยกซายมือบอกเสนทางเขาสูหมูบานปราสาท เปนถนนเล็กๆ ตัดผานทุงนาระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงบานปราสาทใต หมูที่ 7 ตําบลธารปราสาท  อําเภอโนนสูง  ในอดีตเปนที่ต้ังชุมชน
โบราณ จากหลักฐานการขุดคนพบโครงกระดูกมนุษยฝงเรียงรายทับซอนกันเปนระดับเรื่อยลงไป ประกอบกับ
สิ่งของเครื่องใชเครื่องประดับที่ฝงรวมกับศพ เช่ือวาชุมชนแหงน้ีมีอายุในราว 2,500-4,000 ปลวงมาแลว 

27. ภาพแกะสลักหินในถํ้าวัวแดง ต้ังอยูที่เขาถํ้าวัวแดง บานเฉลียง หมู 2 ตําบลเฉลียง  อําเภอครบุรี  
ลักษณะเขาถํ้าวัวแดงสูงประมาณ 30 เมตร  ผนังถํ้าแกะสลักเปนรูปโคอุสภราช  และแกะสลักเทวรูป  (ทหาร ) 
บริเวณทั่วไปในปจจุบันน้ีจัดเปนพุทธสถาน  มีการสรางพระพุทธรูปประทับยืน  3 องค และยังเปนที่ต้ังสํานัก
สงฆวัดถํ้าวัวแดง 

28. ปรางคครบุรี ต้ังอยูที่บานครบุรี  หมูที่ 6 อําเภอครบุรี  ลักษณะของปรางค  กอสรางดวยหินศิลา
แลง ขนาดกวาง  10 วา ยาว 20 วา มีกําแพงลอมรอบทั้งสี่ดาน  และมีสระนํ้านอกกําแพงดานทิศเหนือ  จาก
หลักฐานที่พบสันนิษฐานวาปรางคครบุรี คงสรางในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ในพุทธศตวรรษที่ 16 

29. ปรางคพะโค ต้ังอยูที่อําเภอโชคชัย เปนเทวสถานในศาสนาพราหมณกอดวยหินทรายปนอิฐ  ตาม
แบบศิลปกรรมเขมร ชวงพุทธศตวรรษที่ 15-16 

30. ปราสาทหินถนนหัก ต้ังอยูที่อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  เปนเทวสถานในศาสนา
พราหมณ ลัทธิไวษณพนิกาย กอดวยหินทรายศิลาแลงตามแบบศิลปกรรมเขมรในชวงพุทธศตวรรษที่ 16-17 

31. ปรางคบานปรางค ต้ังอยูที่ตําบลบานปรางค อําเภอคง เปนเทวสถานในศาสนาพราหมณกอสราง
ดวยศิลาแลงปนหินทราบตามแบบศิลปกรรมเขมรในชวงพุทธศตวรรษที่ 16-17 
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32. แหลงหินตัด บานมอจะบก ต้ังอยูที่หลักกิโลเมตรที่ 205 ริมถนนมิตรภาพ  บริเวณบานมอจะบก  
อําเภอสีค้ิว เปนแหลงหินตัดหินทรายเพียงแหลงเดียวในเขตจังหวัดนครราชสีมา สันนิษฐานวาเปนแหลงหินตัด
ที่นําไปสรางปราสาทตางๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชวงพุทธศตวรรษที่ 15-17 

จังหวัดนครราชสีมามีศูนยวัฒนธรรม  ต้ังอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  มีหนาที่สงเสริม
วัฒนธรรมพื้นบาน ไดแก ภาษาโคราช และเพลงโคราช เปนตน 
 
งานเทศกาลประเพณีท่ีสําคัญ 

จังหวัดนครราชสีมามีงานเทศกาลประเพณี คือ 
1.  งานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี ระหวางวันที่  23 มีนาคม -3 เมษายน  ทุกป ณ บริเวณ

หนาศาลากลางจังหวัด และอนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอเมือง ชมขบวนแหสักการะทาวสุรนารี  พิธีจุดพลุสี่มุม
เมือง การออกรานนิทรรศการของหนวยราชการและเอกชน  การแสดงมหรสพนานาชนิด  และการประกวด
ผลิตผลทางการเกษตร เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกพื้นบาน 

2.  งานประเพณีกินเขาคํ่าของดีเมืองสูงเนิน  จัดข้ึนในวันเสาร -อาทิตย  สัปดาหที่  2 ของเดือน
มีนาคมทุกป  ณ โบราณสถานปราสาทเมืองแขก  อําเภอสูงเนิน  ประเพณี  “กินเขาคํ่า” เปนการรับประทาน
อาหารเย็นพรอมชมการแสดงแสงเสียง เรื่อง “ศรีจนาศะปุระ” การละเลนพื้นบาน    การประกวดของดีเมือง
สูงเนิน 

3.  งานประเพณีสงกรานตอาหารยอนยุค ระหวางวันที่ 12–14 เมษายนของทุกป ณ ลานอนุสาวรีย
ทาวสุรนารีและหนาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ชมการประกวดอาหารยอนยุค  การประกวดขบวนกลอง
ยาวการแขงขันกีฬาพื้นเมือง การประกวดรําวงมาตรฐาน การทําบุญตักบาตร ขาวสารอาหารแหง  พิธีรดนํ้าดํา
หัว การแสดงมหรสพดนตรี 

4.  งานประเพณีแหเทียนพรรษา จัดข้ึนในชวงวันเขาพรรษา ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด 
ชมการประกวดขบวนแหเทียนพรรษาจากอําเภอและคุมวัดตางๆ และการแสดงมหรสพในภาคกลางคืน 

5.  งานเทศกาลเท่ียวพิมาย  ระหวางสัปดาหที่  2 ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกป ณ อุทยาน
ประวัติศาสตรพิมาย และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย  ชมการออกรานสาธิตและจําหนายหัตถกรรม  ขนม
พื้นบาน อาหารพื้นเมือง และ High light ในยามคํ่าคืนกับการแสดงแสงเสียง “วิมายนาฎการ ” ที่นาต่ืนตาต่ืน
ใจและเปนฝไมลายมือของชาวพิมายที่รวมกันรังสรรคข้ึนสัมผัสกับบรรยากาศแหงประวัติศาสตรอันนา
มหัศจรรยยอนรําลึกอดีตอันรุงเรืองของเมืองโบราณอันย่ิงใหญแหงดินแดนอีสานใต 

6.  งานแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทาน อําเภอพิมาย ชวงเดียวกับการจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย  ณ บริเวณลํานํ้าจักราช  อําเภอพิมาย มีการประกวดพาเหรดเรือแฟนซีทั้งประเภทสวยงามและ
ความคิด การแขงขันประลองความเร็ว การออกรานและจัดมหรสพในภาคกลางคืน 

7.  งานวันผาไหมและของดีเมืองปกธงชัย  ประมาณกลางเดือนธันวาคม ของทุกป ณ บริเวณลาน
อเนกประสงค หนาที่วาการอําเภอปกธงชัย ชมขบวนแหผาไหมและของดีปกธงชัย  การประกวดผาไหม  และ
การออกรานจําหนายผาไหม การประกวดธิดาผาไหม 

8.  งานเท่ียวโคราชดะดาดของดี ประมาณกลางเดือนธันวาคม ทุกป บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร   ประกวดอาหารพื้นเมืองโคราช   ประกวดวงโยธวาทิต  
การจําหนายสินคาหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ และสินคาที่ระลึกพื้นเมือง 
 

ที่มา :  ขอมูลเบื้องตน แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556  
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5.4.46  แหลงพักผอนและแหลงทองเทียว 
1.  อุทยานแหงชาติเขาใหญ  ต้ังอยูที่อําเภอปากชอง  และเขตพื้นที่อีก  3 จังหวัด  คือ นครนายก  

สระบุรี และปราจีนบุรี  เปนอุทยานแหงชาติแรกของไทยที่ไดรับการยกยองและไดรับเหรียญสดุดีพรอมเงิน
รางวัล  50 ดอลลาร  จากที่ประชุมอุทยานแหงชาติของโลก  ครั้งที่  2 ณ อุทยานแหงชาติเยลโลสโตน  
สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2525 ในฐานะที่เปนอุทยานแหงชาติซึ่งดําเนินงานไดตรงตามเปาหมาย นอกจากน้ียัง
เปนอุทยานแหงชาติแหงเดียวในโลกที่มีนกเงือกมารวมกันเปนจํานวนมากในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน
ทุกปไดรับอนุมัติใหเปนอุทยานแหงชาติ  เมื่อวันที่  7 ตุลาคม  พ.ศ. 2502 และมีนํ้าตกหลายแหง  เชน นํ้าตก    
รองแกว นํ้าตกผากลวยไม นํ้าตกเหวสุวัต นํ้าตกเหวนรก นํ้าตกไมปลอง เปนตน 

2.  นํ้าตกมวกเหล็ก  อยูที่อําเภอปากชอง  และอยูในเขตพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี  มีลําธารนํ้าตกใส
สะอาดไหลอยูตลอดเวลา มีรมไมและสวนดอกไมงดงามเหมาะแกการพักผอนชมทิวทัศนธรรมชาติ หรือลงเลน
นํ้า มีรานอาหารต้ังอยูเปนจํานวนมาก 

3.  นํ้าตกปกธงชัย  หางจากตัวจังหวัดประมาณ  55 กิโลเมตร  โดยน่ังรถยนตถึงเข่ือนลําพระเพลิง  
แลวน่ังเรือไปอีก 2.2 กิโลเมตร บริเวณนํ้าตกมีลักษณะเปนโขดหินสลับซับซอนนํ้าจะตกลงมาจากหนาผาหลาย
ช้ัน แตจะมีนํ้าไหลเฉพาะหนาฝนตลอดระยะเวลาที่น่ังเรือจากตัวเข่ือนลําพระเพลิงไปยังนํ้าตกจะไดชมทิวทัศน
ของอางเก็บนํ้า ซึ่งมีทิวทัศนของอางเก็บนํ้าและมีทิวเขาอยูทั้งสองฝงสวยมาก 

4.  นํ้าตกวะภูแกว  อยูในเขตอําเภอสูงเนิน  แยกลงไปจากถนนมิตรภาพที่ตําบลมะเกลือใหมไปอีก
ประมาณ 15 กิโลเมตร เปนที่ลาดชันไมมากแตมีความกวางของทางนํ้าไหลนาเลนมาก   และจะมีนํ้าเฉพาะใน
ฤดูฝนเทาน้ัน 

5.  อางเก็บนํ้าลําตะคอง   เปนโครงการอางเก็บน้ําขนาดใหญ   อยูริมถนนมิตรภาพบริเวณตําบล     
ลาดบัวขาว  อําเภอสีค้ิว  เริ่มสรางเมื่อป  พ.ศ. 2507 เสร็จในป  พ.ศ. 2515 ใชเงินงบประมาณ  249 ลานบาท          
จุนํ้าได 310 ลูกบาศกเมตร สามารถสงนํ้าไปยังพื้นที่นาได 238,000 ไร เปนสถานที่รมรื่นขนานดวยทางรถไฟ
และทางรถยนต มีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะที่จะไปเที่ยวชมอยางย่ิง 

6.  อางเก็บนํ้าลําพระเพลิง อยูในเขตอําเภอปกธงชัย เปนสถานที่รมรื่นมากอีกแหงหน่ึงเหมาะที่จะ
ไปเที่ยวพักผอนอารมณ ดวยการชมธรรมชาติของปลาและลํานํ้า โดยการน่ังเรือเที่ยวตลอดจนเลนสกี 

7. ไทรงาม (อําเภอพิมาย ) เปนตนไทรขนาดใหญซึ่งงดงามมาก  มีอายุประมาณ  350 ป เหมาะกับ
การพักผอนชมทิวทัศน ต้ังอยูฝงแมนํ้ามูลหางจากที่วาการอําเภอพิมาย  2 กิโลเมตร  เช่ือกันวาเปนไทรที่ใหญ
ที่สุดในเอเชียอาคเนย 

8.  อางเก็บนํ้าซับประดู  ต้ังอยูหมูที่  6 ถนนมิตรภาพ  ตําบลมิตรภาพ  อําเภอสีค้ิว  เปนอางเก็บนํ้า
ขนาดใหญ  เหมาะสําหรับการพักผอนและการเลนกีฬาทางนํ้า  เชน วินเซิรบ  ตกปลา  นอกจากน้ียังมีที่พัก
สําหรับนักทองเที่ยวพักคางคืนได 

9.  สวนสัตวนครราชสีมา  ลักษณะเปนแบบซาฟารี  พื้นที่ 545 ไร ต้ังอยูที่ตําบลไชยมงคล  อําเภอ
เมือง ถนนสายนครราชสีมา- ปกธงชัย ระยะทาง 18 กิโลเมตร 

10. อุทยานไมกลายเปนหิน  ต้ังอยูที่บานโกรกเดือนหา  หมูที่ 7 ตําบลสุรนารี  อําเภอเมืองเสนผา น
ศูนยกลางมากกวา  50 เซนติเมตร  กวางกวา  1 เมตร  จํานวนกวา  10,000 ช้ิน อายุประมาณ  1-70 ลานป จะ
จัดเปนพิพิธภัณฑแหงแรกทวีปเอเชีย 

11. ศูนยวัฒนธรรมผาไหมปกธงชัย  อยูในเขตตําบลเมืองปก  อําเภอปกธงชัย  ผาไหมและสินคา
หัตถกรรมอื่นๆ จากผลผลิตของหมูบานทอผาปกธงชัย 
ที่มา :  ขอมูลเบื้องตน แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556  
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5.4.47  ความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชน  
จังหวัดนครราชสีมา กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนไวเปนแผนระยะสั้น  1 ป และ

ระยะยาว 3 ป เริ่มดําเนินการในป 2555 โดยรวมกับคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจัดทํา แผนดังกลาว
เสร็จสิ้นแลว และไดเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ  และงบประมาณพัฒนาจังหวัด  
ดังน้ี  
วิสัยทัศน การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  

“มุงมั่นพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ใหไดมาตรฐานอยางเขมแข็งและย่ังยืน”  
เปาหมาย  

-  สรางกิจการใหไดมาตรฐาน  
-  มีรายไดเพิ่มข้ึนและแนนอน  
-  มีการเช่ือมโยงเครือขายและการตลาด  
-  ชุมชนเขมแข็ง และพึ่งพาตนเองได  
การดําเนินงานอยูภายใตแผน 4 แผน ดังน้ี  

1. แผนการบริหารจัดการ  
2. แผนการถายทอดความรู  
3. แผนการลงทุน  
4. แผนการตลาด/การประชาสัมพันธ  

แนวทางการดําเนินงานในป 2555 
-  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรแบบมืออาชีพ 1 ครั้ง 15 วัน 
-  พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนอยางครบวงจร 1 ครั้ง 5 วัน 
 จํานวน 150 ราย  
-  สงเสริมการผลิตสินคาโดยใชนวัตกรรมผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินจํานวน32 แหง 160 ราย  
-  ปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตใหไดสุขลักษณะตามมาตรฐาน จํานวน 32 แหง  
-  สรางชองทางจําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑสินคา E-COMMERCE 1 ระบบ  
-  จัดงานแสดงสินคาวิสาหกิจชุมชน จํานวน 5 ครั้ง  
-  พัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนใหไดรับการรับรองมาตรฐาน จํานวน 5 ผลิตภัณฑ 

ประเด็นแนวทางการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  
1. ผูบริหารระดับจังหวัด / อําเภอ  

-  มียุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจน   
-  เพิ่มอัตรากําลังหรือแตงต้ังผูรับผิดชองโครงการ  
-  พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบทุกระดับ  

2. หนวยงานภาคี  
-  จัดประชุมช้ีแจงหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทุกระดับ   
-  จัดทําแผนปฏิบัติงานรวมกัน  โดยหนวยงานภาคี  

3. เกษตรกร  
-  ใหความรูช้ีแจงโครงการใหชัดเจนกอนดาเนินการ  
-  จัดฝกอบรมกิจการที่เกี่ยวของ  
-  ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ   
-  เนนการมีสวนรวม   
- มีแผนการดาเนินกิจการ  
-  มีการดําเนินงานตามแผนอยางตอเน่ือง  
-  มีการประเมินผล   
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4. งบประมาณ  
-  จัดทําแผนขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   
-  จัดต้ังกองทุนชุมชนตามศักยภาพ  

5. เจาหนาที่ขาดแรงจูงใจ  
-  กําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจน  
-  ใหผลตอบแทนแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดีเดนตามลําดับ  

6. การจัดการดานการตลาด  
-  สํารวจสินคาที่ตลาดตองการ  
-  กําหนดปริมาณ / ชนิด / คุณภาพ / ราคา  
-  สํารวจชวงเวลาความตองการ  
-  ศึกษาระบบตลาดที่มั่นคง / เครือขาย  
-  สรางจุดรวมสินคา  
-  จัดตลาดนัดระดับจังหวัด  
-  มีผูจัดการสินคา / เจรจาการคา  
-  สรางคูการคาถาวร  
-  ประชาสัมพันธทางดาน IT  
-  สรางความเช่ือมั่น / ตรงเวลา / ตามสั่งจอง  
-  จัดจําหนายสินคาหนาสานักงานเกษตรจังหวัด 

ที่มา : รายงานขอมูลวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
 

5.5   ตัวช้ีวัดและชอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
5.5.1 ตัวชี้วัดและขอมูลดานเศรษฐกิจ 
 
เปาหมายเชิงคุณภาพ ดัชนีชี้วัด ขอมูล 
1.   เศรษฐกิจของ

ประเทศเติบโต
อยางมีเสถียรภาพ 

 

1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ (GDP 
Growth) รอยละตอป 

เปนตัวช้ีวัดความเขมแข็งและการพัฒนาประเทศ 
ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
     ป50   51   52   53  54  
GDP  4.9    2.5  -2.3   7.8  3.5 

2. รายไดจากภาษี เปนตัวช้ีวัดสะทอนสถานะ การคลังความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
 - ภาษีเงินได(สรรพากร) 44,889 ลานบาท 
 - ภาษีสรรพสามิต    31,375 ลานบาท 

3. อัตราเงินเฟอของประเทศ เปนตัวช้ีวัดคาครองชีพและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 
เงินเฟอป  2553   3.3 % 

2554  3.8 %  
4. อัตราการวางงาน เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงการมีงานทําและ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
อัตราการวางงานป 2547 - 2553 
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เปาหมายเชิงคุณภาพ ดัชนีชี้วัด ขอมูล 
5. ผูมีงานทํา เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงการมีงานทําและ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
อัตราการทํางานป  2547-2553 

6. การเติบโตรายสาชา
เศรษฐกิจ(อุตสาหกรรม ) 

เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงการกระจายรายไดสู
ภาคอุตสาหกรรม 2547 - 2553 

7. การเติบโตรายสาขา
เศรษฐกิจ(เกษตร/ประมง) 

เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงการกระจายรายไดสูภาค
เกษตรและประมง 2547 - 2553 

8. การเติบโตรายสาขา
เศรษฐกิจ(ทองเที่ยว / 
บริการ ) 

เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงการกระจายรายไดสูภาค
ทองเที่ยว/บริการ 2547 - 2553 

2. ความคุมคาในการ 
ลงทุน 

9. ความคุมคาในการลงทุน เปนตัวช้ีวัดวาการพัฒนาเหมืองในรูปแบบตางๆ  
จะมีความคุมคา/เหมาะสมทีจะดําเนินการ
หรือไม ในมุมมองดานเศรษฐศาสตร 

3. การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของ
จังหวัดในพื้นที่
เหมืองโปแตชอยาง
มีเสถียรภาพ 

10. อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด GPP 
(Gross Province 
Product) 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา  

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงความเขมแข็งและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
                   51  52 
อุดรธานี              2.7  4.6 
สกลนคร             - 0.3  6.1 
ชัยภูมิ               3.5  7.1   
นครราชสีมา           -1.5  0.7       

11. รายไดจากภาษี  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา  

เปนตัวช้ีวัดสะทอนสถานะ การคลังและความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
ขอมูลป 2547 – 2553  
ขอมูลภาษีเงินได / ภาษีสรรสามิต 
 

12. อัตราเงินเฟอ 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา 

เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงคาครองชีพ 
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ขอมูลป 2547 – 2553  
 

13. อัตราการวางงาน  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ  
- จ.นครราชสีมา 

เปนตัววัดที่สะทอนถึงการมีงานทํา และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ขอมูลป 2547 – 2553 
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เปาหมายเชิงคุณภาพ ดัชนีชี้วัด ขอมูล 
14. ผูมีงานทํา  

- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา  

เปนตัววัดที่สะทอนถึงการมีงานทํา และ
เสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจ 
ขอมูลป 2547 - 2553  
 

15. การเติบโตรายสาขา 
เศรษฐกิจ (อุตสาหกรรม)  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา 

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงรายไดที่กระจายสู
ภาคอุตสาหกรรม /แรงงาน รายจังหวัด 
ขอมูลป 2547 – 2553  
 

16. การเติบโตรายสาขา
เศรษฐกิจ (เกษตรประมง)  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา 

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงรายไดที่กระจายสูภาค
เกษตรและประมงรายจังหวัด 
ขอมูล ป 2547 - 2553  
 

17. การเติบโตราย สาขา
เศรษฐกิจ (ทองเที่ยว
บริการ)  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา  

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงรายไดที่กระจายสูภาค 
บริการและทองเที่ยว 
ขอมูล ป 2547 - 2553  
 

18. อัตราการเพิ่มของกลุม
อาชีพ  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา 

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงการขยายตัวของ
เศรษฐกิจชุมชนและการพึ่งตนเอง 

19. สัดสวนการจางแรงงาน 
ทองถ่ิน 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา  

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงระดับการพึ่งพิงแรงงาน
ทองถ่ินในการแจงแรงงาน 
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5.5.2  ตัวชี้วัดและขอมูลดานสังคม 

เปาหมายเชิงคุณภาพ ดัชนีชี้วัด ขอมูล 

1. ความสามารถการ
เรียนรู (ดานคิดเปน
ทําเปน)  

 

1. จํานวนสถานศึกษาระดับตางๆ 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานของ
ประเทศ  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา 

เปนตัวช้ีวัดการเสริมสรางการเรียนรูของ
ประชากรในพื้นที ่
ขอมูลป 2547 - 2553 

2. อัตราบุคลกรทางการศึกษา
ระดับตางๆ เปรียบเทียบกับ
จํานวนผูเรียน 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา 

เปนตัวช้ีวัดการเสริมสรางการเรียนรูของ
ประชากรในพื้นที ่
ขอมูลป 2547 - 2553 

3. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรในพื้นทีเ่ปรียบเทียบ
กับคาเฉลี่ยของประเทศ 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา    

เปนตัวช้ีวัดถึงคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษยถามีการพัฒนา
อุตสาหกรรม  
ขอมูล 2547 - 2553  
 

2. ดานสุขภาพอนามัย 
การมีชีวิตยืนยาว  

 

4. อายุเฉลี่ย  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา    

เปนตัวช้ีวัดผลกระทบของเหมืองตอคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในพื้นที่ 
ขอมูลป 2547 - 2553  
 

2. ดานสุขภาพอนามัย 
2.1 การเขาถึงบริการ

สาธารณสุข    

5. สัดสวนประชากรที่มี
หลักประกันสุขภาพ 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงความมั่นคงของชีวิต 
ขอมูลป 2547 - 2553 
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เปาหมายเชิงคุณภาพ ดัชนีชี้วัด ขอมูล 

2.2 ความเพียงพอของ 
บริการสาธารณสุข  

 

6. จํานวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎรตอเจาหนาที่ทาง 
การแพทย  1 คน รายจังหวัด 
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ
ประเทศ 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงการถึงระบบบริการ
สาธารณสุขของรัฐ  
ขอมูลป 2547 - 2553  
 

2.3 จํานวนและความ
ครอบคลุมของสถาน
บริการสาธารณสุข 

7. จํานวนและความครอบคลมุ
ของสถานบริการสาธารณสุข
รายจังหวัด  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงการ 
เขาถึงระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ขอมูลป 2547 - 2553  
 

2.4 จํานวนแพทยเฉพาะ
ทางดานอาชีวเวช
ศาสตรและ
สิ่งแวดลอม 

8. จํานวนแพทยเฉพาะทางดาน
เวชศาสตรและสิ่งแวดลอมราย
จังหวัด  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงการ 
เขาถึงระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ขอมูลป 2547 - 2553  
 

2.5 ดานสุขภาพกายและ
จิตใจ 

9. จํานวนและอัตราผูปวยทาง
สุขภาพจิตตอประชากร 
100,000 คน  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงสุขภาพจิตของ
ประชากร 
ขอมูลป 2547 - 2553  
 

10. อัตราการเจ็บปวยของ 
ประชากรรายจังหวัด 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงสุขภาพกายของ
ประชากร 
ขอมูลป 2547 - 2553  
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เปาหมายเชิงคุณภาพ ดัชนีชี้วัด ขอมูล 

3. สังคมสงบสุข 
 

11. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพย
ตอจํานวนประชากร 100,000 
คน เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ประเทศ 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดสะทอนความปลอดภัยของชุมชน 
ขอมูลป 2547 - 2553  
 

12. จํานวนเรื่องรองเรียนดาน
สิ่งแวดลอมในพื้นที ่
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมมีผลตอคุณภาพชีวิตของชุมชนจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ขอมูลป 2547 - 2553  
 

13. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การ
อพยพแรงงาน 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงคุณภาพชีวิตความ
ปลอดภัยในชีวิตของขุมชนจากการพัฒนา
เหมือง 
ขอมูล 2547 - 2553  
 

14. จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน
ระหวางการกอสราง ระหวาง
ดําเนินเนินงาน และหลังหมด
สัมปทาน  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดสะทอนถึงคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัยในชีวิตของขุมชนจากการพัฒนา
เหมือง 
 

4. ดานเอกลักษณ
วัฒนธรรม 

 

15. ความเช่ือและยึดมั่นในประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวสะทอนถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีตอ
เอกลักษณ วัฒนธรรม 
ทองถ่ิน จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน 
ขอมูล 2547 – 2553 
 
 

16. การมีสวนรวมของชุมชนในการ
ทํานุบํารุงศาสนสถาน  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวสะทอนถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีตอ
เอกลักษณ วัฒนธรรม 
ทองถ่ิน จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน 
ขอมูล 2547 - 2553 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  5-171 

เปาหมายเชิงคุณภาพ ดัชนีชี้วัด ขอมูล 

 17. รอยละความสําเร็จของกิจกรรม
ตามวันสําคัญของชาติ ศาสนาที่
ดําเนินแลวเสร็จ 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวสะทอนถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีตอ
เอกลักษณ วัฒนธรรมทองถ่ินจากการเปลี่ยน 
แปลงวิถีชีวิตชุมชน 
ขอมูล 2547 - 2553  
 

5. ศักยภาพชุมชนและ
การมีสวนรวม 

5.1 การพึ่งพิงไดของ
พื้นที่  

18. อัตรารายไดตอรายจายชุมชน 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดวิถีชีวิตของชุมชนในดานความ
พอเพียงดานความเปนอยูของชุมชน 
ขอมูล 2547 - 2553  
 

19. อัตราสวนรายไดตอรายจาย
ครัวเรือน  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัวช้ีวัดความเขมแข็งของครัวเรือน 
ขอมูล 2547 - 2553  
 

5.2 หน้ีครัวเรือนเฉลี่ย  
 

20. อัตราสวนหน้ีครัวเรือนเฉลี่ย 
ของพื้นที่ เปรียบเทียบกับของ
ประเทศ 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัววัดที่สะทอนถึงภาระความเดือดรอน
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
ขอมูล 2547 – 2553 
หน้ีสินครัวเรือนทั่วประเทศ 
ป 2553 เฉลี่ย 134 ,699 บาทตอครัวเรือน 
 

5.3 ความเสมอภาคทาง
รายได GINI 
Coefficient  

 

21. คาสัมประสิทธิจีน่ี หรือ คาสัม
ประสิทธิความไมเสมอภาคทาง
รายได  
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

เปนตัววัดที่สะทอนถึงความเปนธรรมในการ
กระจายรายได 
ขอมูล 2547 – 2553 
 ขอมูลของประเทศป     2547 0.525 
 ภาคตะวันออก            0.550 
 ภาคเหนือ              0.525  
 

5.4 การรวมคิด 
   
 

22. อัตราการรวมประชุมในชุมชน 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

 

เปนตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความพรอมและการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ิน 
ขอมูล 2547 - 2553  
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5.5 การแกปญหาเอง 23. จํานวนแผนงานหรือ
ความสําเร็จของแผนงานที่
ชุมชนจัดทําข้ึน 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

 

เปนตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสามารถของชุมชน
ในการบริหารจัดการดวยตนเอง 
ขอมูล 2547 - 2553 

5.6 การมีสวนรวมใน
กิจกรรมสาธารณะ 

24. รอยละของการมีสวนรวมใน 
การทํากิจกรรมสาธารณะ 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

 

เปนตัวช้ีวัดสะทอนความเขมแข็งของชุมชน 
ขอมูล 2547 - 2553 

5.7 ศักยภาพการ
รวมกลุมของชุมชน  

 

25. จํานวนเครือขาย 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

 

เปนตัวช้ีวัดสะทอนความเขมแข็งของชุมชน 
ขอมูล 2547 - 2553  
 

26. จํานวนสัดสวนของชาวบานที่
เปนสมาชิกเครือขายชุมชนตอ
ประชากรในพื้นที่ 
- จ.อุดรธานี 
- จ.สกลนคร 
- จ.ชัยภูมิ 
- จ.นครราชสีมา   

 

เปนตัวช้ีวัดสะทอนความเขมแข็งของชุมชน 
ขอมูล 2547 - 2553 
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5.6  บทสรุป 
จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในมหภาคและจุลภาคในกลุม

จังหวัดที่เลือกเปนตัวอยางในเบื้องตน พบวา ดานเศรษฐกิจไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะระยะน้ีเปน
การรณรงคเพื่อเตรียมความพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดมีสวน
กระทบตรงในบทบาทที่จะเปนประตูการคา การลงทุนและการทองเที่ยวเช่ือมโยงสูอินโดจีน ในโครงการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ( GMS) และโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี 
เจาพระยา แมโขง ( ACMECS) ดานสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของสังคมและสิ่งแวดลอมดวย
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไรพรมแดน สงผลใหสังคมมีแนวโนมเปนสังคมเมืองเร็วข้ึน แรงยึดเหน่ียวทางประเพณี
และวัฒนธรรมเดิมลดลง จึงตองมีการสรางภูมิคุมกันและสรางชุมชนใหเขมแข็งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  

เพื่อใหทิศทางการพัฒนาภูมิภาคฯ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555–2559) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดทบทวนแผนและกําหนด
ทิศทาง โดยกําหนดเปาหมายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555–2559 ไว 4 แนวทาง คือ 

1. เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตใหแข็งแกรง มีความสมดุล และมีความสามารถในการแขงขัน  
2. พัฒนาคนใหมีคุณภาพภายใตแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต  
3. สรางความเปนธรรมในสังคมและความเขมแข็งของชุมชน  
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
 จากขอมูลดังกลาวจะพบวาโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบกับ
เปาหมายทุกขอ ดังน้ันการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรจึงเปน คําตอบ เปน แนวทางที่จะประยุกต
มุมมองทุกดานและขอคิดเห็นการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมใหครอบคลุม เพื่อเสนอทางเลือกใน
การพัฒนาเหมืองใหสมดุลเพื่อมุงสูเปาหมายสูงสุดของประเทศชาติ 
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บทท่ี 6 
การทบทวนนโยบายและขอมูลดานทรัพยากรส่ิงแวดลอม  

 
6.1 การทบทวนนโยบายดานสิ่งแวดลอม  
6.1.1 แผนยุทธศาสตรระดับชาติ [6.1] 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดจัดทําข้ึนในชวงเวลาที่
ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
สงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับต้ังแตระดับปจเจก ครอบครัว
ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูได
อยางมั่นคงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนใน
สังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศอยางตอเน่ือง เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการ
พัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ครั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
สวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเน่ือง 
เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ   รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของ
แผนฯ เพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรง
สรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึน เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกันยังจําเปนตองบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่
ภารกิจและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ย่ังยืนของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สะทอนใหเห็นวาการพัฒนาประเทศ
ในชวงที่ผานมาขาดความสมดุลและไมย่ังยืน ขณะที่ประเทศไทยกําลังจะตองเผชิญกับความทาทายที่สําคัญย่ิง
ในมิติของการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ัน ในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงควรใหความสําคัญกับการอนุรักษและฟนฟูดูแลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกับการใชอยางตระหนักรูคุณคา บริหารจัดการอยางดี สรางความ
เปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงในการเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากร และคํานึงถึงตนทุน
สิ่งแวดลอมของประเทศ การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนเศรษฐกิจและ
สังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การควบคุมและลดมลพิษเพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน และการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม รวมทั้งการสราง
ภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเพิ่ม
บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ ดังน้ี 
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      1. การอนุรักษ ฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแนวทางหลัก 
ดังน้ี 

- คุมครอง ปองกัน รักษา ฟนฟูพื้นที่ปาไม และเขตอนุรักษ 
- พัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการจัดการองคความรู 
- ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบและกระจายการถือครองที่ดินใหเกิดความเปนธรรม 
- เรงรัดพัฒนาและฟนฟูคุณภาพดินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและ

ความมั่นคงทางอาหาร 
- วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- เรงรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน 

และลดปญหาอุทกภัยและภัยแลงไดอยางย่ังยืน 
- พัฒนาปรับปรุงและฟนฟูแหลงนํ้า เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนในแหลงนํ้าที่มีศักยภาพในการกัก

เก็บนํ้า ใหเหมาะสมกับระบบนิเวศ ภูมิสังคม เศรษฐกิจและความตองการรวมกันของชุมชนทองถ่ินและผูมีสวน
ไดเสีย เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานแกประเทศ 

- พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

- จัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคอยางเปนระบบ 
- สงเสริมการอนุรักษใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม 

2. การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจ
และสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีแนวทางหลัก ดังน้ี 

- ปรับโครงสรางการผลิตของประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

- เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสง เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก 
- พัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมสังคม และระบบ

นิเวศเขาดวยกัน 
- ปรับพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมคารบอนตํ่าที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให
สังคมมีภูมิคุมกัน มีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 

- พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
- พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง และพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางตอเน่ือง โดย 
- จัดทําแผนที่และจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด 
- พัฒนายกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ กําหนดมาตรการใหครอบคลุมทั้งดานการ

เตรียมพรอม การปองกัน การลดผลกระทบ การเตือนภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การชวยเหลือบรรเทา
ทุกข และการฟนฟูบูรณะ 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติ 
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- วางระบบเพื่อสงเสริมการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ  พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของ
ประเทศอยางจริงจัง และใหมีมาตรฐานตามหลักสากล ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและ
ผูนําทองถ่ิน 

- สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถ่ิน ใหมีการเตรียมความพรอม 
5. การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดย 
- ติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอการคาและการลงทุน 

ทั้งที่เปนมาตรการฝายเดียวของภาคีการคาหลัก และมาตรการในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อ
เตรียมพรอมในการปองกันหรือรองรับมาตรการดังกลาว 

- เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการคาและขอตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะมาตรการภาษีที่เก็บจากสินคา
ขามพรมแดน 

- ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธรายสินคา รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่
เกี่ยวของ ควบคูกับการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตสินคา บริการ และอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และการเปนพันธมิตรรวมทุนกับประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นต โดยสนับสนุนทั้งดานการเงิน การใหความรูและการ
อํานวยความสะดวก 

- สรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ  เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนหรือที่เนน
ความคิดสรางสรรค รวมทั้งสรางตลาดรองรับ 

6. การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดย 

- ศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจของพันธกรณี รวมทั้งติดตามสถานการณการเจรจาและ
ทาทีของประเทศตางๆ  ภายใตอนุสัญญาขอตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมและกรอบความตกลงอื่นๆ  ที่
มีประเด็นเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่จะมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบตอประเทศ ทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

- สรางความพรอมและพัฒนาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐเพื่อเสริมสรางเทคนิคการเจรจา 
- พัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียน และประเทศคูคาสาคัญ เพื่อประโยชนรวมกันโดยเฉพาะ

ความรวมมือในการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจก และการปรับตัวการบริหาร
จัดการและการใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยางย่ังยืน อาทิ ดานทรัพยากรนํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และสรางแนวรวมเพื่อสรางอานาจตอรองในเวทีระหวางประเทศดานการคา การลงทุน และสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งจัดเตรียมแผนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ 

- สนับสนุนการดําเนินงาน ตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอตกลง อนุสัญญา และพิธีสารที่เกี่ยวของ อาทิ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และพิธีสารที่เกี่ยวของ 

7. การควบคุมและลดมลพิษเพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน มีแนวทางสําคัญดังน้ี 
- ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก 
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียชุมชน 
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- พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเช้ือ 
- ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 
- พัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ ทั้ง

ระดับประเทศและระดับทองถ่ิน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินตลอดจน
กําหนดมาตรการรักษา เยียวยาและฟนฟูสิ่งแวดลอมและผูไดรับผลกระทบเมื่อมีเหตุอุบัติภัยดานมลพิษ 

8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพโปรงใส
และเปนธรรมอยางบูรณาการ มีแนวทางหลัก ดังน้ี 

- พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและย่ังยืน 

- สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของทองถ่ินและชุมชน 
- ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและบังคับใชอยาง

เสมอภาคเปนธรรม ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ 
- ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ผลักดันใหมีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม รวมถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณของ

ประเทศ 
- สรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพสงเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ใหมีการอนุรักษ การวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมทองถ่ินและพืชพื้นบาน 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสราง
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพอยางบูรณาการ 
 
6.1.2   แผนยุทธศาสตรระดับพ้ืนท่ี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/จังหวัดในพ้ืนท่ีเหมืองแรโปแตซ) 

 ผังกลยุทธการพัฒนาพื้นที่ [6.2] 
ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใหเปนไปอยาง

สอดคลองกับบทบาท และวิสัยทัศนอยางเหมาะสม ไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาในแตละดานที่ชัดเจนและ
เปนไปอยางสอดคลองกับบทบาท ศักยภาพอันนําไปสูการแกปญหาของพื้นที่ โดยแบงชวงการพัฒนา  3 ระยะ 
ไดแก ผังกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555) ผังกลยุทธระยะ  10 ป (พ.ศ. 2560) และผังกลยุทธระยะ 15 ป        
(พ.ศ. 2565) โดยมีแนวทางในการกําหนดกลยุทธ สรุปไดดังน้ี 

 
กลยุทธที่ 1 : การพัฒนาภาคเปนศูนยกลางการเกษตรเศรษฐกิจดวยความสําคัญของการเกษตร

ประกอบกับการขนสงที่สามารถเช่ือมตอกับประเทศเพื่อนบานอยางสะดวก จึงควรพัฒนาภาคใหเปนศูนยกลาง
การเกษตรเศรษฐกิจ โดยใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลผลิตรวม
ทางการเกษตรเพิ่มข้ึน และใหเกิดการกระจายการผลิตดานการเกษตรโดยยึดหลักการอนุรักษสิ่งแวดลอมดาน
การเกษตรเปนสําคัญ 

กลยุทธที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ปจจุบันเศรษฐกิจของภาคกําลัง
ขับเคลื่อนไปขางหนาอยางตอเน่ืองสูความสําเร็จ เพราะที่ต้ังของภาคและความเช่ือมโยงกับภูมิภาคอื่นของ
ประเทศและกับประเทศเพื่อนบานกลุมอินโดจีน และการขยายบทบาททางเศรษฐกิจใหเปนประตูการคาสูกลุม
ประเทศอินโดจีน แผนการพัฒนาเศรษฐกิจจึงเนนโอกาสสรางความสําเร็จจากศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของ
ภาค โดยเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใชฐานทรัพยากรในภาคมาเปนวัตถุดิบในการผลิต 
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กลยุทธที่ 3 : การพัฒนาเมืองศูนยกลาง การคาและบริการ  จากความเหมาะสมของพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในดานระบบโครงขายที่ถือวามีความสมบูรณ ตลอดจนโครงการพัฒนาขนาดใหญที่
ภาครัฐไดใหการสนับสนุน ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเปนศูนยกลางการคาและบริการไปสูประเทศใน
กลุมอินโดจีน สามารถที่จะทําไดงายข้ึนและมีความสะดวกมากข้ึน 

กลยุทธที่ 4 : การพัฒนาเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยเนนใหประเทศไทยเปนแหลง
ทองเที่ยวคุณภาพระดับโลก( World Class Tourist Destination) สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุงเนน
ยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของภาคใหมีความพรอมเหมาะสมตอการรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวระดับ
นานาชาติ 

กลยุทธที่ 5 : การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมอยางสมดุลและย่ังยืนปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในหลายพื้นที่ เน่ืองจากความไมสอดคลองระหวาง
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและการอนุรักษสิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ดังน้ันจําเปนตองมีการ
พัฒนาและอนุรักษพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 

กลยุทธที่ 6 : การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ   ในแตละปภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตองประสบกับ
ปญหาภัยธรรมชาติ ไดแก นํ้าทวม ภัยแลง นอกจากน้ียังมีปญหาดินเค็ม และปญหาดินถลม ปญหาเหลาน้ีลวน
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาค และกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนเปนอยางมาก ดังน้ันจําเปนตองมี
แผนงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 7 : การสรางสมดุลในการพัฒนาระหวางเมืองและชนบท เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต ชุมชนและ
สิ่งแวดลอมใหดีข้ึน การพัฒนาเมืองและชนบท จําเปนตองพัฒนาไปพรอมๆ  กับการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การขนสง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งการพัฒนาน้ีจะชวยลดความเหลื่อมล้ํา
ระหวางสังคม ชนบทและเมือง การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการกระจายไปในพื้นที่รอบนอกจะเปน
การเพิ่มแหลงงานใหกับแรงงานในพื้นที่ สงผลใหระบบเศรษฐกิจทองถ่ินดีข้ึน แตการพัฒนาดังกลาวจะตอง
คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ดวย 

กลยุทธที่ 8 : การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงอยางมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง 
ตองทําการปรับปรุงใหไดมาตรฐานเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ภาคมีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะการคากับประเทศเพื่อนบาน ประเทศกลุมอินโดจีน ประเทศจีนตอนใตและ
พมา จําเปนตองสรางระบบการขนสงคนและสินคาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย 
เปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญตอการพัฒนาพื้นที่ เพื่อขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และ
เพื่อสรางความสมดุลในการพัฒนาระหวางเมืองและชนบทซึ่งสอดคลองยุทธศาสตรการกระจายความเจริญ 
และการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน 

กลยุทธที่ 9 : การพัฒนาแหลงนํ้าใหเพียงพอสําหรับ  การอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม เน่ืองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรมากที่สุดของประเทศ ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพดานการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว และประมง ดังน้ันนํ้า จึงเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการ
ดํารงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาค โดยมีแผนงานการเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนการเพิ่มการเก็บกัก
นํ้า และการพัฒนาระบบกระจายนํ้า 

กลยุทธที่ 10 : การพัฒนาทางดานการศึกษาและสาธารณสุขอยางทั่วถึง เน่ืองจากการพัฒนาการ
ใหบริการในดานการศึกษาและสาธารณสุขในแตละแหงของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในระดับที่แตกตางกัน 
สถานบริการที่มีบุคลากรและอุปกรณพรอมจะกระจุกตัวอยูในพื้นที่เมืองใหญๆ  เชน เมืองนครราชสีมา เมือง
ขอนแกน เมืองอุดรธานี เปนตน ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนาการบริการข้ันพื้นฐานน้ีใหทั่วถึง เพื่อใหประชาชนมี
โอกาสที่จะไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน 
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กลยุทธที่ 11 : การพัฒนาพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ
จัดการดานพลังงานถือเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศและภาค ปจจุบันปญหา
การใชพลังงานและปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชพลังงานมีความรุนแรงมากข้ึน เชน ภาวะโลกรอน ดังน้ัน
ในการวางแผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตองใหความสําคัญกับการจัดการพลังงาน อันจะเปนฐาน
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีแผนงานพัฒนาใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางดานจัดสง
พลังงานประเทศเพื่อนบาน และจัดหาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

สําหรับผังกลยุทธการพัฒนาระยะ 5 ปซึ่งจะสามารถบอกไดถึงแนวทางในการดําเนินการไดเปนอยางดี 
จะมีดังตอไปน้ี [6.2] 
  กลยุทธที่ 1 : การพัฒนาภาคเปนศูนยกลางการเกษตรเศรษฐกิจ เปนชวงของการวางแผนและ
ปรับปรุงพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเกษตรกรรม การพัฒนาในชวงน้ีเนนการสรางความเขมแข็งและ
การพัฒนาขีดความสามารถการผลิตภาค โดย  

- ปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบปญหา การพัฒนาพืชเศรษฐกิจ เชน ขาวหอมมะลิ ออย มัน
สําปะหลัง และยางพารา ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี เลย สกลนคร บุรีรัมย สุรินทร         
ศรีสะเกษ และนครพนม 

- พัฒนาขีดความสามารถดานการผลิตและการจัดการสินคาเกษตร เพื่อเพิ่มการสงออก ในพื้นที่
จังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร บุรีรัมย ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
และอํานาจเจริญ 

- การสงเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชประโยชนที่ดินในพื้นที่จํากัดพอเหมาะ 
- การนํา เทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาและสงเสริมระบบเกษตรกรรมที่ย่ังยืน ลดตนทุนการผลิต 

และลดการพึ่งพาปจจัยการผลิต 
กลยุทธที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ เปนชวงของการวางแผนและเตรียม

ความพรอมของพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาในชวงน้ีเนนการสรางความเขมแข็ง
ภายในภาค และสรางความเช่ือมโยงกับภาคอื่นๆ  ภายในประเทศ โดย 

- จัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในภาคและจากภาค
อื่นๆ  ในประเทศ เริ่มจากพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมต้ังอยูในจังหวัดขอนแกน และอุดรธานี 

- การจัดต้ังนิคมหรือศูนยอุตสาหกรรมขนาดยอมรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ในจังหวัด
มุกดาหาร นครพนม เลย และศรีสะเกษ 

- ทําการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะดานซึ่งใชทรัพยากร
ภายในภาคเปนวัตถุดิบในการผลิต จากภายนอกประเทศ 

- ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินคาเกษตรที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

- ศูนยกลางผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในประเทศและสงออกที่ อ.เมือง จ.ขอนแกน 
- ศูนยกลางของการผลิตและการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไปยังประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคที่ 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
- ศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออกไปยังประเทศลาวตอนบนที่ อ.เมือง 

จ.อุดรธานี 
- ศูนยกลางอุตสาหกรรมยางพาราที่ อ.เมือง จ.หนองคาย 
- ศูนยกลางอุตสาหกรรมโปแตซที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
- ศูนยกลางอุตสาหกรรมผาไหมและสิ่งทอที่ อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 
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- ศูนยกลางอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
- ศูนยกลางอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่ อ.เมือง จ.ขอนแกน 
- ศูนยกลางอุตสาหกรรมเอทานอลที่ อ.เมือง จ.ขอนแกน 
- การพัฒนาศูนยกลางดาน ICT (ICT City/ Software Park) ที่ จ.ขอนแกน 

กลยุทธที่ 3 :  การพัฒนาเมืองศูนยกลางการคาและบริการ 
- พัฒนาพื้นที่การคาและบริการ โดยการเพิ่มศักยภาพใหกับเมืองศูนยกลางการคาที่สําคัญในภาค

ที่จังหวัดนครราชสีมาและขอนแกน 
- กําหนดใหมีศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งจะเปนศูนยที่ใชสําหรับ

การจัดการประชุมในระดับประเทศ ระดับภาค หรือการจัดประชุมในงานสําคัญตางๆ  รวมถึงการจัดแสดง
สินคานานาชาติ 

- พัฒนาเมืองประตูเศรษฐกิจการคา (Gateway) ในจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และ
อุบลราชธานี และพัฒนาเมืองการคาชายแดน ไดแก ชายแดนจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร ชองเม็ก 
ชองจอม และชองสะงํา เพื่อสงเสริมการลงทุนจากประเทศเพื่อนบาน หรือจากนักลงทุนตางชาติ รวมทั้งนัก
ลงทุนทองถ่ินใหมาลงทุนในบริเวณพื้นที่ 

กลยุทธที่ 4 : การพัฒนาเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- กําหนดพื้นที่ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทตางๆ  โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยว
โบราณสถาน และจัดใหมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

- จัดต้ังเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวของภาค ในพื้นที่เมืองขอนแกน อุดรธานี และนครราชสีมา 
เน่ืองจากเปนเมืองใหญที่มีความพรอมทางดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่สามารถใหบริการและ
รองรับนักทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก อีกทั้งมีที่ต้ังที่สามารถเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวตางๆ  ภายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และแหลงทองเที่ยวของประเทศเพื่อนบาน 

- พัฒนาแหลงทองเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยพัฒนาพื้นที่ความรวมมือดานการ
ทองเที่ยวสามเหลี่ยมมรกต  (The Emerald Triangle) เช่ือมโยงชายแดนประเทศลาว กัมพูชา และไทย 
พัฒนาพื้นที่ดังกลาวใหเปนศูนยกลางนันทนาการ และบันเทิง ใหความบันเทิงแกนักทองเที่ยวทั้งในดานการ
แสดงทางวัฒนธรรม ดนตรี และมีการสรางวงจรการเช่ือมโยงการทองเที่ยวไปประเทศเพื่อนบาน คือ สราง
วงจรทองเที่ยวในเสนทางอารยธรรมขอม (Khmer Civilization Route) โดย- ใหจังหวัดสุรินทรเปนประตูไปสู
กัมพูชา เสนทางการทองเที่ยวจากชองจอม จังหวัดสุรินทร / โอเสม็ด สูเสียมราฐ 

- ใหจังหวัดศรีสะเกษ เปนประตูไปสูกัมพูชา เสนทางการทองเที่ยวจากชองสะงํา อําเภอภูสิงห 
จังหวัดศรีสะเกษ สูเสียมราฐ เสนทางการทองเที่ยวศรีสะเกษ สูปราสาทเขาพระวิหาร 

- ใหจังหวัดศรีสะเกษ เปนประตูไปสูกัมพูชา และจังหวัดอุบลราชธานี เปนประตูไปสูลาว เสนทาง
การทองเที่ยวปราสาทขอมสามชาติ (ไทย-กัมพูชา-ลาว) 

กลยุทธที่ 5 : การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมอยางสมดุลและย่ังยืน 

- ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยจัดลําดับความสําคัญของแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของภาคโดยจัดหมวดหมูประเภทตางๆ  เพื่อควบคุมการใชประโยชนตามศักยภาพ
ของพื้นที่ 

- กําหนดหลักเกณฑหลักปฏิบัติสําหรับกิจกรรม / โครงการที่มีอยูในพื้นที่ตามลําดับความสําคัญ
และศักยภาพ 
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- ควบคุมการสํารวจขอมูล พื้นที่และสภาพกายภาพโดยเฉพาะพื้นที่อนุรักษปาและแหลงนํ้า         
จะเปนพื้นที่เปาหมายแรกของการจัดทําแผนงาน และโครงการพัฒนา ไดแก พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ 
เลย หนองบัวลําภู หนองคาย และอุดรธานี โดยใหมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อเปนปา ใหมีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากเดิม
เปนรอยละ 20 ถึงรอยละ 25 ของ พื้นที่ปาที่มีอยูในปจจุบัน 

- ทําการสํารวจและจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้นที่
แหลงโบราณคดีโบราณสถาน ชุมชนโบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ไดแก พื้นที่เมืองหนอง
หาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี พื้นที่เมืองพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ในขอบเขตจังหวัด
มหาสารคาม รอยเอ็ด บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ เพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินโดยรอบ 

กลยุทธที่ 6 : การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ - เปนการจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรพื้นที่
เสี่ยงภัยนํ้าทวม ในระดับภาคและจังหวัด โดยดําเนินการจัดทําในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและพื้นที่นํ้าทวมซ้ําซาก
เกือบทุกป ไดแก บริเวณทุงกุลารองไห ซึ่งอยูในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม และยโสธร 

- จัดทําแผนงานขยายเพิ่มเติมในพื้นที่นํ้าทวมขัง ในพื้นที่ลุมนํ้าชีและสาขา บริเวณจังหวัด
ขอนแกน และรอยเอ็ด บริเวณลุมนํ้ามูล คือ จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

- จัดทําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรแสดงพื้นที่เสี่ยงภัย แลง พื้นที่ที่ควรดําเนินกรแกไขปญหา
อยางเรงดวน คือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน ชัยภูมิ มหาสารคาม และบุรีรัมย 

- การจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองบัวลําภู ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี ขอนแกน อุดรธานี ชัยภูมิ และนครราชสีมา 

- จัดหาและปรับปรุงพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมอันตราย โดยเริ่มจากอําเภอเมืองและ
อําเภอใหญในจังหวัดตางๆ  ที่มีอุตสาหกรรมอันตรายเปนจํานวนมาก ไดแก  อําเภอเมืองใน จังหวัดขอนแกน 
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุดรธานี 

กลยุทธที่ 7 : การสรางสมดุลในการพัฒนาระหวางเมืองและชนบท เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต ชุมชนและ
สิ่งแวดลอมใหดีข้ึน 

- วางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองที่เปนที่ต้ังอําเภอที่ยังไมมีการวางผังเมืองรวมมากอนเพื่อพัฒนา
เมืองศูนยกลางระดับจังหวัดและอําเภอ เชน ทม.พิบูลมังสาหาร ทต.สวางแดนดินทต.ธาตุพนม ทต.นํ้าพอง 
ทต.บานแพง ทต.พรรณานิคมทต.สีค้ิว เปนตน 

- วางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองที่มิไดเปนที่ต้ังอําเภอหรือจังหวัดเพื่อพัฒนาชุมชนศูนยกลาง
ชนบท 

- จัดใหมีเขตอุตสาหกรรมการสงออก ในพื้นที่เมืองนครราชสีมา เมืองอุบลราชธานี เมืองขอนแกน 
และเมืองอุดรธานี 

- การจัดใหมีศูนยพัฒนาฝมือแรงงานและวิชาชีพอุตสาหกรรม บริการ และการทองเที่ยว ในพื้นที่
เมืองนครราชสีมา เมืองขอนแกน เมืองอุดรธานี และเมืองอุบลราชธานี 

- วางผังเฉพาะและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะยานการคาในชุมชนชายแดน ในจังหวัดเลย หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี สุรินทร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย 

- กําหนดพื้นที่เหมาะสมกับการต้ังถ่ินฐานชุมชน พรอมทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เขาถึงชุมชน
อยางทั่วถึง มุงสูการเปนสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันของคนและชุมชนในชนบทและเมือง ( Green and 
Happiness Society) 
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กลยุทธที่ 8 : การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงอยางมีประสิทธิภาพ 
- เปนการขยายถนนที่มุงสูประตูการคาหลัก โดยการขยายถนนสายชุมแพ-ขอนแกน (ทางหลวง

หมายเลข 12) -กาฬสินธุ-มุกดาหาร (ทางหลวงหมายเลข 209 และ 2042)สายนครราชสีมา-บุรีรัมย-สุรินทร-
ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี(ทางหลวงหมายเลข 226) 

- สงเสริมการใชจุดเปลี่ยนถายสินคา (ในภาค) โดยการกอสรางและปรับปรุง ICD และ CY ที่
ขอนแกน และ ICD ที่นครราชสีมา 

- เพิ่มความจุของระบบราง โดยการกอสรางเสนทางรถไฟแนวใหมสายขอนแกน-กาฬสินธุ-
มุกดาหาร 

- เพิ่มจุดสับหลีกทางรถไฟสายนครราชสีมา-ขอนแกน-หนองคาย และสายนครราชสีมา-บุรีรัมย-
อุบลราชธานี 

- พัฒนาศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนสงทางอากาศโดยพัฒนาทาอากาศยานอุดรธานี ให
เปนคลังสินคาทางอากาศ 

- จัดต้ังศูนยกลางขนสงหลายรูปแบบ ( Multimodal Terminals) ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน 
นครราชสีมา และอุบลราชธานี 

- จัดต้ังศูนยรวบรวมและกระจายสินคา ( ICD) ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน มุกดาหาร และ
นครราชสีมา 

- จัดต้ังลานกองสินคาทางรถไฟ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและขอนแกน 
- จัดต้ังศูนยการขนสงและบริการ (Hub) ในพื้นที่ศูนยกลางชุมชน คือ ขอนแกน และนครราชสีมา 
- การพัฒนาระบบการเช่ือมโยงขอมูลและฐานขอมูลโลจิสติกส ( Information Linkage and 

Database System)บริเวณดานศุลกากรมุกดาหาร CY ทาพระ จ.ขอนแกน ICD สถานีรถไฟกุดจิก 
- การพัฒนาธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Providers) 
- สงเสริมธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส โดยสนับสนุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

(SMEs) หันมาใชบริการ (Outsourcing) ของผูใหบริการโลจิสติกส 
กลยุทธที่ 9 : การพัฒนาแหลงนํ้าใหเพียงพอสําหรับการอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

- เพิ่มปริมาณนํ้าตนทุน โดยการปลูกปาและฟนฟูปาไมในพื้นที่ลุมนํ้าโขง ลุมนํ้าชี และลุมนํ้ามูล
จากรอยละ 17 เปนรอยละ 20 ในจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแกน และอุบลราชธานีเจาะบอนํ้าบาดาลเสริม โดย
ดําเนินการในพื้นที่ที่ประสบภัยแลงสูง ในจังหวัดนครราชสีมา บริเวณอําเภอปกธงชัย อําเภอพิมาย อําเภอสูง
เนิน อําเภอสีค้ิว อําเภอดานขุนทด และจังหวัดชัยภูมิ บริเวณ อําเภอบานแทน และ อําเภอภูเขียว  การผันนํ้า 
ตางลุมนํ้า  โดยดําเนินโครงการเลย-ลําพะเนียง  โครงการเซบังเหีย-อํานาจเจริญ  โครงการสิรินธร-ศรีสะเกษ 
โครงการนํ้างึม-หวยหลวง  และโครงการโขง-นํ้าสงคราม  ดําเนินการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ตนนํ้าลําธาร สราง
แหลงเก็บกักนํ้าและปรับปรุงแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 

- การเพิ่มการเก็บกักนํ้า โดยการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารกระจายอยูในพื้นที่ตนนํ้าลําธารในลุม
นํ้าโขง ลุมนํ้าชี และลุมนํ้ามูล การปลูกหญาแฝก เพื่อลดการชะลางหนาดินและสรางความชุมช้ืนในพื้นที่ตนนํ้า 
การสรางแหลงเก็บกักนํ้าใหชุมชนเมือง ชนบทและพื้นที่อุตสาหกรรม โดยเริ่มดํา เนินการในจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม บุรีรัมย  

- การพัฒนาระบบกระจายนํ้า โดยสรางโครงขายนํ้าภายในลุมนํ้าเดียวกัน การผันนํ้าทั้งภายในลุม
นํ้าเดียวกันและตางลุมนํ้ามายังพื้นที่ที่ขาดแคลนนํ้า พัฒนาระบบประปาใหแกชุมชนชนบท จํานวน 5,000 
หมูบาน ในพื้นที่ที่ประสบปญหาการขาดแคลนนํ้า พัฒนาระบบสงนํ้าและระบายนํ้าใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
เมือง ชนบทและพื้นที่อุตสาหกรรม 
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กลยุทธที่ 10 : การพัฒนาทางดานการศึกษาและสาธารณสุขอยางทั่วถึง 
- พัฒนาบุคลากรทางการสอนและระบบการเรียนการสอนโดยใชเครือขายเทคโนโลยี สรางแหลง

ความรูชุมชนเพื่อการเรียนรูดวยตนเองในจังหวัดขอนแกนและนครราชสีมา 
- กระจายโรงเรียนในระดับพื้นฐานใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
- จัดทําแผนงานเฉพาะกลุมพื้นที่การพัฒนา โดยเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในการ

ประกอบอาชีพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และบทบาทของพื้นที่เปาหมาย ไดแก พื้นที่
ศูนยกลางอุตสาหกรรม บริการและทองเที่ยว พื้นที่ศูนยกลางการคาและการลงทุน พื้นที่ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจชายแดน และพื้นที่ศูนยกลางการเกษตร และการทองเที่ยว 

- จัดใหมีการบริการสุขภาพกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ 
- ปรับปรุงสถานีอนามัยและพัฒนาการบริการสาธารณสุขตามแนวชายแดนจังหวัดนครพนม 

หนองคาย อุบลราชธานี สุรินทร และมุกดาหาร 
- สรางความเปนศูนยกลางการแพทยระดับนานาชาติและระดับภาคที่ขอนแกน เน่ืองจากมีความ

พรอมทางดานบุคลากรทางการแพทย เครื่องมือแพทย และเปนจังหวัดที่มีโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาล
รักษาโรคเฉพาะทาง เพื่อใหบริการแกประชาชนในภาค และประเทศเพื่อนบาน 

- สงเสริมการเปนศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน อุบลราชธานี และ 
นครราชสีมา 

กลยุทธที่ 11 : การพัฒนาพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- เพิ่มกําลังการผลิตไฟฟา เช่ือมทอกาซธรรมชาติจากสระบุรีไปยังนครราชสีมา และเช่ือมทอสง

นํ้ามันจากสระบุรีไปยังขอนแกน พรอมทั้งกอสรางคลังนํ้ามันที่ขอนแกน 
- นําพลังงานทดแทนมาใชประโยชนใหมากที่สุด ในพื้นที่ที่ใกลกับแหลงวัตถุดิบชีวมวล เพื่อลดคา

ขนสงเช้ือเพลิงชีวมวล ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และชัยภูมิ 
- ปรับปรุงโรงไฟฟาหรือโรงผลิตไอนํ้า ของโรงงานอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ ในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ ศูนยการคา โรงแรม และศูนยราชการ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี 
ขอนแกน และอุดรธานี 

- สนับสนุนใหเอกชนและการปโตรเลียมแหงประเทศไทยจัดต้ังสถานี NGV และ Bio-fuel ใน
พื้นที่ที่มีวัตถุดิบปอนใหกับโรงงาน ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และชัยภูมิ 

 
6.2 ขอมูลดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/จังหวัดในพื้นที่เหมืองแรโปแตซ) 
6.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ราบใหญใจกลางของแหลมทองหรืออินโดแปซิฟกอยูระหวางเสนแวง 
101 องศา กับ 105 องศาตะวันออก และเสนรุง 14 องศา กับ 18 องศา 30 ลิปดาเหนือ มีทิวเขาเปนกรอบ
ลอมรอบพื้นที่อยูเกือบทุกดาน จึงมีสภาพเปนที่ราบสูง พื้นที่แยกออกจากภาคกลางและภาคตะวันออกโดยมี
ทิวเขาและปาใหญกั้นไว มีลํานํ้าโขงกั้นอยูทางเหนือและทางตะวันออก เปนเสนเขตแดนระหวางไทยกับลาว  
     ในทางประวัติศาสตร สมัยโบราณภาคน้ีเคยเปนอาณาจักรขอมกอนที่จะตกมาเปนของไทย ดังน้ันใน
ปจจุบันจึงมีชนชาวเขมรและสวยปะปนอยูกับชนชาติไทยทางตอนใตของภาค สวนทางตอนเหนือและ
ตะวันออก มีชนชาวเวียดนามเขามาปะปนอยูบาง โดยเฉพาะอยางย่ิงหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาไดมีชาว
เวียดนามอพยพเขามาอยูอีกเปนจํานวนมาก นอกจากน้ันยังมีชนชาติอยูทั่วไปทั้งที่เปนจีนแทและลูกผสม  
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โดยเหตุที่มีพื้นที่เปนที่ราบสูง มีอากาศรอนจัดและหนาวจัด พื้นดินไมเก็บนํ้าจึงมีสภาพแหงแลง พื้นที่
อันกวางขวางจึงเปนปาดงและทุงหญา อยางไรก็ตามในระยะตอมาเมื่อไดมีโครงการชลประทานเพิ่มมากข้ึน ทํา
ใหภาคน้ีกลับกลายเปนอูขาวอูนํ้าแหลงที่สองรองจากภาคกลาง  

ในดานภูมิรัฐศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในวงกระหนาบของประเทศลาวและเขมร การติดตอ
กับประเทศลาวทําไดสะดวกตลอดแนวชายแดน เพราะมีเพียงลํานํ้าโขงกั้นอยู และประชาชนเปนชนเผา
เดียวกันกับไทย สวนทางเขมรน้ัน ทิวเขาพนมดงรักกั้นอยูอยางคอนขางสมบูรณ  การติดตอถูกจํากัดอยูตาม
ชองทางตางๆ  ผานเขาที่สูงชัน และเปนแนวยาวตลอด  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณ 155 ,400 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณหน่ึงในสามของ
พื้นที่ประเทศไทย และมีประชากรอยูประมาณหน่ึงในสามของประชากรทั้งประเทศ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
มีลักษณะแยกตัวออกจากภาคเหนือและภาคกลางอยางเดนชัด ทั้งน้ีเพราะการยกตัวของแผนดินสองดาน คือ 
ดานตะวันตกและดานใต ทําใหภูมิประเทศตะแคงลาดเอียงไปทางตะวันออก การยกตัวของ แผนดิน ดาน
ตะวันตกทําใหเกิดขอบสูงชันตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ ตอไปยังแนวเทือกเขาดงพญาเย็น โดยที่ดานขอบชัน 
หันไปทางตะวันตกตอบริเวณที่ราบภาคกลาง ภูมิประเทศทางดานใตตามแนวเทือกเขาสันกําแพง และ
เทือกเขาดงรัก แผนดินยกตัวสูงข้ึนเชนเดียวกับทางดานตะวันตกโดยที่หันดานขอบชันไปทางประเทศกัมพูชา
คลายๆ  กับพื้นที่ตะแคงหรือเอียงไปทางเหนือ บริเวณทางตอนกลางของภาค มีลักษณะเปนแองคลายกระทะ
ทางลุมแมนํ้าชีและแมนํ้ามูล ทั้งน้ีเพราะแนวเทือกเขาภูพานทอดยาวคอนไปทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของ
ภาคในแนวทิศตะวันออกเฉียงใต- ตะวันตกเฉียงเหนือ สวนทางตอนบน เปนแองหนอง หารและที่ราบลาด
เอียงไปทางแมนํ้าโขง ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาโดยทั่วๆ  ไปของภาคน้ีสวนใหญประกอบดวยหินช้ัน ซึ่ง
มีหินทรายและช้ันเกลือแทรกอยูในบางบริเวณ จากการสํารวจพบวาบางแหงความหนาของช้ันเกลือนับเปน
รอยเมตร หินดานที่เปนหินทรายเหลาน้ีเมื่อสึกกรอนสลายตัวไปเปนดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณและไม
เก็บนํ้า ทําใหเกิดปญหาความแหงแลงซึ่งปรากฏอยูทั่วๆ  ไปในภูมิภาคน้ี ทั้งๆ  ที่บางบริเวณมีปริมาณฝน
มากกวาภาคกลางของประเทศ  ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบงเขตยอยตามลักษณะและ
โครงสรางได 4 บริเวณดวยกัน คือ  

บริเวณภูเขาและที่สูงดานตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณในเขต จ .เลย 
ขอนแกน ทอดยาวมาเช่ือมตอกับเทือกเขาดงพญาเย็นในเขต จังหวัด ชัยภูมิ และนครราชสีมา ลักษณะภูมิ
ประเทศบริเวณน้ี สวนใหญประกอบดวยภูเขาหินทราย ชุดพระวิหารภูพานและชุดภูกระดึง การกัดเซาะสึก
กรอนบางแหงยังคงลักษณะภูมิประเทศ เปนภูเขาที่มีดานราบและมีขอบชัน ( mesa or table land)   เชน   
ภูกระดึง เขาใหญ เปนตน เทือกภูเขาสูงเปนแหลงเกิดของแมนํ้าลําธารสายสําคัญๆ  ที่ไหลไปทางตะวันออก 
ตามแนวลาดเอียงของภูมิประเทศ ไดแก แมนํ้าชี แมนํ้าพอง แมนํ้าพรม แมนํ้าเชิญ และลําธารสายสั้นๆ  อีก
มากมายบางบริเวณภูมิประเทศเปนที่สูงสลับลูกเนินเต้ียๆ  มีที่ราบแคบๆ  ในเขต จังหวัดชัยภูมิ เขตน้ีบางแหง
ยังมีปาดงดิบที่สมบูรณแหงหน่ึงของประเทศ ปจจุบันปาดังกลาวถูกกนถาง เพื่อทําไร 

บริเวณเทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาดงรัก ภูมิประเทศทางดานใตของภาคน้ี ดานที่ติดกับประเทศ
กัมพูชา พื้นที่ถูกยกตัวสูงข้ึนขนานไปตามแนวละติจูดบริเวณ ประเทศไทย เปนที่สูงลาดเอียงไปทางเหนือ สวน
ในประเทศกัมพูชาเปนที่ราบตํ่า จึงมักจะเรียกกันวาเขมรสูงและเขมรตํ่า แนวเทือกเขาสูงดังกลาวเปนแหลง
ของตนนํ้าลําธารหลาย สาย เชน ลําตะคอง ลําพระเพลิง  แมนํ้ามูล ลําปลายมาศ หวยขะยูง ลําโคมใหญและ
ลําโคมนอย สาขาเหลาน้ีไหลลงสูแมนํ้ามูลและแมนํ้าโขงในที่สุด ภูมิประเทศที่เปนที่ราบเชิงเขา มีการกัดเซาะ
สึกกรอน บางแหงเปนภูมิประเทศมีทั้งที่สูงที่ตํ่าสลับกันไปเชนเดียวกับที่ราบลูกฟูก นอกจากหินช้ันแลว บาง
แหงยังมีหินอัคนี ซึ่งสวนใหญเปนหินบะซอลท ยุคเทอรเชียรี แทรกดันตัวข้ึนมาเปนหยอมๆ  ในเขต จ.บุรีรัมย 
สุรินทร และศรีษะเกษ บางบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าชี และแมนํ้ามูล จัดเปนที่ราบลุมแมนํ้าที่มีอาณาบริเวณกวาง 
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ขวางที่สุดในภูมิภาค น้ีบาง แหงภูมิประเทศเปนที่ราบลูกฟูก สลับลูกเนิน ซึ่งกระจัดกระจายอยูทั่วไป ที่ราบลุม
แมนํ้าทั้งสองน้ี เน่ืองจากเปนที่ลุมตํ่า ประกอบกับบางบริเวณแมนํ้าไหลคดเค้ียว โคงตะวัด ( meangers) และ
บางแหงแมนํ้าลัดทางเดิน จึงมีทะเลสาบรูปแอกปรากฏอยูทั่วๆ  ไป ประชากรต้ังบานเรือนอยูในเขตน้ีหนาแนน
กวาเขตอื่นๆ  ของภาคสวนใหญมักจะรวมกันอยูบน ที่ดอนเปนกลุมๆ  ซึ่งลักษณะการต้ังบานเรือนดังกลาว
แตกตางไปจากการต้ังบานเรือนในบริเวณภาคกลางของประเทศ สาขาของแมนํ้าชีในสวนที่เกิดจากเทือกเขา       
ภูพาน เชน ลําเซ หวยเซบก ไหลลงสูแมนํ้าชี และไปรวมกับแมนํ้ามูลระหวาง อ.เข่ืองใน กับ อ.วารินชําราบ  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และแมนํ้ามูลไหลลงสูแมนํ้าโขงในเขต จ.อุบลราชธานีเชนเดียวกัน 

แองที่ราบโคราช (Korat basin) เปนที่ราบตํ่าที่อยูทางตอนลาง (ดานใต) ของภาค เริ่มต้ังแตบริเวณ
ชายขอบของเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งอยูทางดานใตข้ึนไปทางเหนือจดเชิงเขาภูพานและชายขอบของเทือกเขา
พญาเย็น ซึ่งอยูทางตะวันตกไปทางตะวันออกจนจดแมนํ้าโขง บริเวณแองโคราชน้ีมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่
ราบลูกระนาด สลับกับลุมแมนํ้าโดยมีที่สูงอยูทางดานตะวันตกและจะลาดตํ่าลงไปทางตะวันออก มีแมนํ้าไหล
ลงสูแมนํ้าโขง คือ แมนํ้าชี กับแมนํ้ามูล  

แองที่ราบสกลนคร (Sakon Nakorn basin) เปนแองที่อยูทางตอนเหนือของภาคมีพื้นที่เล็กกวาแองที่
ราบโคราช เริ่มต้ังแตบริเวณชายขอบเทือกเขาภูพานข้ึนไปทาง เหนือจนจดริมฝงแมนํ้าโขงใน จังหวัดหนองคาย 
และเริ่มต้ังแตภูกระดึงทางตะวันตก ไปจนจดฝงแมนํ้าโขงใน จ.นครพนม แองที่ราบน้ีจะสูงทางตอนใตซึ่งติดกับ
ภูพานแลวลาดตํ่า ไปทางเหนือและทางตะวันออก แมนํ้าสายตางๆ  ที่ไหลผานลงสูแมนํ้าโขง คือ แมนํ้า
สงคราม แองนํ้าจืดหรือทะเลสาบนํ้าจืด คือ หนองหาน ที่ จังหวัดสกลนคร กับหนองหาน ที่ อําเภอกุมภวาป 
จังหวัดอุดรธานี 

 
6.2.2 ธรณีวิทยาและแผนดินไหว  

ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคลายปากปลองภูเขาไฟขนาดใหญ โดยมีทิวเขาเลยอยู
ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิวเขาเพชรบูรณ ทิวเขาดงพระยาเย็น และทิวเขาสันกําแพงอยูทางดานทิศ
ตะวันตก ทิวเขาพนมดงรักอยูทางดานทิศใต มีภูเกาและภูพานอยูทางดานทิศเหนือ และเช่ือมตอกับทิวเขาเลย
มาพบทิวเขาพนมดงรัก พื้นที่โดยทั่วไปสูงเหนือระดับนํ้าทะเล ประมาณ 140-200 เมตร พื้นที่สวนใหญลาด
เอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 50 เมตร ลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นนอยๆ  เน้ือดินเปนดินปนทราย 
และเกือบไมมีดินตะกอนอยูเลย  

สําหรับภูเขาน้ัน มีทิวเขาไมมากนักและมีขนาดไมใหญนัก สวนใหญจะอยูตามริมขอบของภาค มีอยู
ตอนกลางของพื้นที่อยูบางเพียงเล็กนอย พอจะแบงทิวเขาในภาคน้ีออกไดเปน 4 ทิวเขาดวยกัน คือ ทิวเขาเลย 
ทิวเขาภูเกา ทิวเขาภูพาน และทิวเขาพนมดงรัก  

ทิวเขาเลย เปนทิวเขาหินแกรนิต อยูในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของภาค ในเขตจังหวัดเลยกับจังหวัด
อุดร ทิวเขาน้ีเปนแขนงของทิวเขาเพชรบูรณ ซึ่งแยกออกไปบนพื้นที่ราบสูงทางดานตะวันออก มีทิศทางจาก
ดานเหนือ บริเวณฝงลํานํ้าโขงทางทิศตะวันออกของ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ลงมาทางใตตอกับทิวเขา
เพชรบูรณทางดานตะวันออกในตอนภูผาลาย และภูกระทิง ทิวเขาเลยมีความสูงเฉลี่ย ประมาณ 500 เมตร 
ยอดสูงสุด ประมาณ 1,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเลกับที่ราบเลยออกจากจังหวัดอุดร และขอนแกน มีลํานํ้าที่
เกิดจากทิวเขาเลยอยูสองดานคือ ดานที่ไหลลงสูลํานํ้าโขง ไดแก ลํานํ้าเลยและลํานํ้าสงคราม สวนดานที่ไหลลง
สูลํานํ้ามูลมีหวยพะเนียง  

ทิวเขาภูเกา หรือทิวเขาเกายอด เปนทิวเขาหินแกรนิตขนาดเล็ก อยูทางดานทิศตะวันตกของอําเภอ
เมืองอุดร ในเขตอําเภอเมืองหนองบัวลําพู มีทิศทางจากเหนือในเขต อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ทอดตัว
ลงมาทางทิศใตถึงอําเภอภูเวียง และอําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ทิวเขาภูเกาเช่ือมตอกับทิวเขาเลยทางดาน
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ตะวันตก ทางดานตะวันออกไดทอดตัวไปใกลบริเวณหนองละหาน มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 500 เมตร และมี
ยอดสูงสุดไมเกิน 600 เมตร จากระดับนํ้าทะเล โดยลํานํ้าที่เกิดจากทิวเขาภูเกา แบงออกไดเปนสองดานคือ 
ดานที่ไหลลงสูลํานํ้าโขงไดแกหวยหลวง ดานที่ไหลลงสูลํานํ้ามูลไดแกแควของลํานํ้าพอง และแควของลํานํ้ามาว 
ซึ่งไหลลงสูลํานํ้าชี  

ทิวเขาภูพาน เปนทิวเขาหินปูน เปนทิวเขาที่มีขนาดใหญทิวหน่ึงของภาคน้ี ทิวเขาน้ีไดแบงพื้นที่ราบ
ออกเปนสองสวนใหญๆ  คือ ที่ราบนครราชสีมา-อุบล อยูทางดานใต กับที่ราบอุดร-นครพนมอยูทางดานเหนือ
ทิวเขาภูพานเริ่มตนจากบริเวณทิศตะวันออกของหนองละหาน ในเขตอําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ทอดตัว
ไปทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต ไปจดลํานํ้าโขงทางดานเหนือของปากนํ้ามูล ในเขตอําเภอโขงเจียม มีความ
ยาว ประมาณ 250 กิโลเมตร สวนที่กวางที่สุด ประมาณ 90 กิโลเมตร ในแนวระหวางภูหินปูน ซึ่งอยูทางดาน
ตะวันตกของอําเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี กับภูผานา ซึ่งอยูทางดานตะวันตกของอําเภอนาแก จังหวัด
สกลนคร ทิวเขาภูพานมีลักษณะเปนมุมใหญอยูทางดานใตของจังหวัดสกลนคร สวนที่ทอดตัวออกไปทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใตน้ัน แยกเปน 4 แนว คือ  

แนวที่ 1   ตอนเหนือสุดจากแนวลําหวยบางทรายไปหมดที่ภูพระบาท ในแนวลําหวยคําชะอี หางจาก
ลํานํ้าโขงประมาณ 4 กิโลเมตร ในทิวเขาชวงน้ีมียอดเขาสูงระหวาง 200-600 เมตร ยอดสูงๆ  ไดแก  ภูพาน   
สูง 602 เมตร ภูลานชางสูง 628 เมตร ตอนตะวันออกสูงสุด 230 เมตร และกวางประมาณ 2 กิโลเมตร  
        แนวที่ 2  เปนแนวระหวางหวยบางทรายกับหวยมุก เปนแนวติดตอกันโดยตลอด ตอนปลายสุดของ
แนวเขาอยูหางจากลํานํ้าโขงประมาณ 10 กิโลเมตร มียอดสูงระหวาง 300-500 เมตร ลูกตะวันออกสูงสุด 376 
เมตร และกวาง ประมาณ 10 กิโลเมตร  
         แนวที่ 3  เปนแนวระหวางหวยมุกกับหวยบังอี่ ตอนปลายตะวันออกสุดไปจดลํานํ้าโขงบริเวณใต
อําเภอมุกดาหาร ภูเขาตอนปลายดานตะวันออกไมตอกันเปนพืด ความสูงยอดเขาประมาณ 200-400 เมตร  
          แนวที่ 4  เปนแนวใตสุด อยูใตแนวหวยบังอี่ ทางตอนตะวันออกมีที่ราบค่ันเปนตอนๆ  และไปจดลํา
นํ้าโขงที่บริเวณภูคําในเขตอําเภอโขงเจียม ทิวเขาน้ีปนนํ้าลงสองดาน คือดานลํานํ้าโขง และดานลํานํ้ามูล มีลํา
หวยเล็กๆ  อยูมากมาย  

ทิวเขาพนมดงรัก เปนทิวเขาหินปูนอยูทางตอนใตสุดของภาค เริ่มตนจากบริเวณชองตะโก ซึ่งเปน
รอยตอกับทิวเขาสันกําแพงไปทางทิศตะวันออกจนถึงภูแดนเมือง แลวทอดตัววกข้ึนเหนือไปสุดที่ลํานํ้าโขง ใน
เขตอําเภอพิบูลมังษาหาร รวมความยาว ประมาณ 500 กิโลเมตร เปนทิวเขาแคบๆ  มีความกวางระหวาง 4-
25 กิโลเมตร ทางดานเหนือมีลักษณะเปนลาดยาวไปทางพื้นที่ราบสูง ซึ่งสูงประมาณ 200 เมตร สวนดานใต
เปนผาชันลงไปสูที่ราบตํ่าที่เรียกวาเขมรตํ่า ยอดเขาสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 500 เมตร ยอดสูงสุดคือพนมดงรัก 
สูง 721 เมตร อยูทางใตอําเภอเดชอุดม เปนตนกําเนิดของลํานํ้าโดมใหญ ยอดสูงๆ  จะอยูในเขต จังหวัด
ศรีษะเกษ ซึ่งจะมีความสูงเฉลี่ย ประมาณ 600 เมตร ไดแก  

- พนมแมไก สูง 532 เมตร อยูทางใต อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  
- พนมตาเหมือน สูง 672 เมตร อยูทางใต อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ  
- เขาพระวิหาร สูง 657 เมตร อยูในเขต อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ  
- ในทิวเขาน้ีมีชองทางผานหลายชอง ที่สําคัญคือ ชองจอม ชองเสม็ด และชองเม็ก  
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นอกจากทิวเขาทั้งสี่ดังกลาวมาแลว ยังมีเนินเขาโดดๆ  ไมสูงนักอยูในแถบตะวันออกเฉียงเหนือ ของ
ภาคในบริเวณพื้นที่ระหวางลํานํ้าสงครามกับลํานํ้าโขง ไดแก  

- ภูสิงห สูง 418 เมตร ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร  
- ภูวัว สูง 420 เมตร ยาวประมาณ 20กิโลเมตร  
- ภูเขาเหลาน้ีเปนปลายของทิวเขาที่ตอเน่ืองมาจากดินแดนฝงตะวันออกของลํานํ้าโขง 

 
6.2.3 ทรัพยากรดิน 

หินเปลือกโลกสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนหินทราย ซึ่งเมื่อสลายตัวจะเปนดินทรายที่
ขาดความอุดมสมบูรณและไมเก็บนํ้า ทําใหเกิดปญหาความแหงแลงซึ่งปรากฏอยูทั่วๆ  ไปในภูมิภาคน้ี ทั้งๆ  ที่
มีปริมาณฝนเฉลี่ยมากกวาภาคกลางของประเทศ ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะตางกันดังน้ี 
          - ดินตะกอน พบในบริเวณ 3 ฝง แมนํ้าสายใหญ ไดแก แมนํ้ามูล แมนํ้าชี แมนํ้าโขง บริเวณดังกลาวจะ
ไดรับตะกอนใหมทุกป มีเน้ือดินต้ังแตละเอียดปานกลาง ที่เหมาะสําหรับใชทํานา มีสภาพการระบายนํ้าเลว 
สวนตามคันดินที่มีระบายนํ้าดีหรือคอนขางดี สวนใหญใชปลูกพืชสวนครัวได 
          - ดินลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า สูงจากระดับนํ้าทะเลระหวาง 120-150 เมตร มีเน้ือดินละเอียดปาน
กลางจนถึงหยาบ เปนดินที่เกิดจากตะกอนนํ้าพามาทับถม พื้นที่บางแหงพบศิลาแลงโผลงข้ึนมาที่ผิวดิน ดินช้ัน
ลางบางแหงมีเกลือการระบายนํ้าคอนขางเลวและใชในการทํานาได 
          - ดินลานตะพักลํานํ้าระดับกลางและสูง พบตามภูมิประเทศที่เปนลูกคลื่น เปนดินสีเทา เน้ือดิน
ละเอียดปานกลางจนถึงหยาบมาก บางแหงพบเสนกรวดลูกรังอยู ตอนลาง มีปฏิกิริยาเปนกรด สวนใหญใชใน
การปลูกพืชไรหรือพื้นที่เปนปาไม 
          - ดินในที่สูงและภูเขา เปนดินเขตรอนที่มีสีแดงเหลือง เน้ือดินหยาบจนถึงเปนลูกรัง ช้ันดินบางมีหิน
ทราย หินกรวดหรือหินดินดาน อยูช้ันลาง พบบริเวณทิวเขา เพชรบูรณ ทิวเขาภูพาน ทิวเขาสันกําแพงและทิว
เขาพนมดงรัก สวนบริเวณภูเขาทางตอนใตของภาคมีหินบะซอลตโผลแทรกข้ึนมาเปนหยอมๆ  บริเวณที่มีดิน 
ธรรมชาติ จะมีดินแลเตอริติกสีแดง และดินปาสีนํ้าตาล (brown soil) 
 
6.2.4 ทรัพยากรแรธาตุ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทรัพยากรที่สําคัญ ไดแก 
- เกลือหิน แบงเปน 6 แหลง คือ แหลงชัยภูมิ แหลงนครราชสีมา แหลงมหาสารคาม แหลงยโสธร 

แหลงอุบลราชธานี แหลงอํานาจเจริญ แหลงอุดรธานี และแหลงหนองบัวลําภู 
- โปแตช มีการขุดพบที่ จ.ชัยภูมิ นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย และสกลนคร 
- เหล็ก แมงกานีส มีการขุดพบที่ จ.เลย 
- ยูเรเนียมและกาซธรรมชาติ พบที่ จ.ขอนแกน 
- ยูเรเนียม ทองแดง พบที่ จ.ขอนแกน 
- หินทราย พบที่ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ เปนตน 
- แบไรต พบที่ จ.เลย อุดรธานี และหนองบัวลําภู 
- ยิปซัม พบที่ จ.เลย 
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6.2.5 อุตุนิยมวิทยา [6.3] 
ประเภทภูมิอากาศ  
แบบรอนช้ืนสลับรอนแหงแลงหรือฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู  
อุณหภูมิ  
ฤดูรอนอากาศรอนจัดโดยทั่วไป อุณหภูมิสูงสุด 43.9 องศาเซลเซียส ที่ จังหวัดอุดรธานี ฤดูหนาว

อากาศเย็นจัด โดยทั่วไปอุณหภูมิตํ่าสุด 0.1 องศาเซลเซียส ที่ จังหวัดเลย ทั้งน้ีเพราะเปนลักษณะอากาศแบบ
ภาคพื้นทวีป 

ปริมาณนํ้าฝน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับฝนอยางเดนชัด 2 ทางดวยกันคือ ฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต ไดรับ

นอยและไมสม่ําเสมอเพราะมีทิวเขาเพชรบูรณ ดงพญาเย็น สันกําแพง และพนมดงรักกั้นฝนเอาไว พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนมากจึงเปนดานปลายลมของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และฝนจากพายุ ดีเปรสชันที่
เคลื่อนที่เขามาในทิศทางตะวันออก ไปทางตะวันตกปละ 3-4 ลูก ทําใหไดรับฝนเพิ่มข้ึน ซึ่งจังหวัดทางดาน
ตะวันออกก็จะไดรับฝนมากกวาจังหวัด ทางดานตะวันตกเชนเดียวกัน จังหวัดที่มีปริมาณฝนมากที่สุดของภาค
คือ จ.นครพนม จังหวัดที่มีปริมาณฝนนอยที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา (ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ย 
600-2000 มิลลิเมตร เขตที่ฝนตกชุกคือบริเวณทางตะวันออกของภาค เชน จังหวัดนครพนม สกลนคร 
มุกดาหาร อุบลราชธานี เพราะมีโอกาสไดรับพายุดีเปรสช่ันมากกวาเขตอื่นสวนที่ไดรับผลนอย คือ ดานหลัง
ของเทือกเขาสันกําแพง ไดแก จังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา ซึ่งประมาณนํ้าฝนถือวามีมากกวาบางภาคของ
ไทย แตแหงแลงเพราะดินไมอุมนํ้า อัตราการระเหยของนํ้าสูงกวาเขตอื่น) 

ฤดูกาล 
ฤดูฝน เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือตนเดือนมิถุนายนและไปสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ฝนที่

ไดรับสวนใหญเปนฝนที่มากับลมมรสุมตะวันตก เฉียงใตและจากพายุดีเปรสชันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมัก
เกิดปญหาฝนทิ้งชวง โดยเฉพาะในปที่ฝนเริ่มเร็วฝนอาจหยุดไประยะหน่ึงซึ่งจะทําใหพืชผลเสียหาย 

ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ เดือนตุลาคมเปนระยะเปลี่ยนฤดู
จากฤดูฝนมาเปนฤดูหนาว มวลอากาศเย็นหรือหยอมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผลงมาปกคลุม
โดยทั่วไป ซึ่งไดนําความเย็นและแหงแลงมาลงสูพื้นที่สวนใหญของภาค ทําใหอุณหภูมิคอยๆ  ลดลง จังหวัด
ทางตอนเหนือของภาคไดรับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นหรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน้ีมากที่สุด จึงมี
อุณหภูมิตํ่ากวาจังหวัดทางตอนกลางและตอนใตของภาค จังหวัดเลยเปนจังหวัดที่มีอุณหภูมิโดยทั่วไปตํ่าที่สุด
ของภาคและของประเทศ 

ฤดูรอน เริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มไดรับลมตะวันออก
เฉียงใตจากทะเลจีนใตและจากอาวไทย แตเน่ืองจากภูมิภาคน้ีอยูหางไกลทะเล อุณหภูมิจึงสูงโดยทั่วไปและ
แหงแลง 
 
6.2.6 แหลงนํ้าและชลประทาน 

ทรัพยากรนํ้า 
          - นํ้าบนผิวดิน คือ นํ้าที่ขังอยูตามแมนํ้า หนอง บึง หรือกุด แตสภาพทางธรณีวิทยาที่มีภูมิประเทศเปน
ลูกคลื่น ผิวดินบางและเปนดินทรายที่ไมอุมนํ้าน้ัน เมื่อฝนตกนํ้าก็จะไหลลงสูแมนํ้าอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจทําให
เกิดนํ้าทวมในที่ตํ่า และในฤดูแลงนํ้าจะมีการระเหยออกจากผิวดินไดงาย จึงมักเกิดความแหงแลงข้ึน โดยทั่วไป 
การพัฒนาแหลงนํ้าบนผิวดินสามารถกระทําไดโดยการสรางเข่ือนและอางเก็บนํ้า ขุดลอกกุดและขุดบอเก็บนํ้า 
โดยรองกนบอดวยแผนพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่กันการไหลซึมของนํ้าเพื่อใหสามารถเก็บกักนํ้าไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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          - นํ้าใตดิน มีการเจาะนํ้าบาดาลโดยกรมทรัพยากรธรณี สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมการปกครอง เปนตน ประมาณ 25,000 บอ รอยละ 30 เปนแหลงนํ้าใตดินที่มีความเค็มจนใชการไมได 
เพราะมีหินเกลืออยูในระดับต้ืนและปริมาณนํ้าฝนที่จะไหลซึมลงไปเติมช้ันนํ้าบาดาลมีเพียงรอยละ 3 ของ
ปริมาณนํ้าฝนที่ไดรับเทาน้ัน 

งานชลประทาน  
กรมชลประทาน ไดเริ่มไดเริ่มงานชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในนาม "โครงการกอสราง

อีสาน"โดยไดเริ่มงานกอสรางโครงการชลประทานในภาคตะวันออก เฉียงเหนือต้ังแตป พ.ศ. 2482 มีที่ทําการ
ต้ังอยูที่ จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกองกอสรางเปนการกอสรางโครงการชลประทานประเภทเหมืองฝาย 
จํานวน 5 โครงการ ซึ่งมีโครงการชลประทานหวยหลวง จังหวัดอุดรธานี รวมอยูดวย  และโครงการ 
ชลประทานประเภท สรางคันกั้นนํ้าเพื่อบรรเทาอุทกภัยอีก จํานวน 3 โครงการ ดังตอไปน้ี  

ประเภทเหมืองฝาย   
1. โครงการลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 
2. โครงการทุงสัมฤทธ์ิ จังหวัดนครราชสีมา 
3. โครงการหวยเสนง จังหวัดสุรินทร 
4. โครงการหวยหลวง จังหวัดอุดรธานี 
5. โครงการหวยนํ้าหมาน จังหวัดเลย 

ประเภทบรรเทาอุทกภัย 
1. โครงการลุมนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย 
2. โครงการบานตูม-บานต้ิว จังหวัดมหาสารคราม 
3. โครงการทุงแซงบาดาล จังหวัดรอยเอ็ด 

ในป พ.ศ. 2507  กรมชลประทานไดแบงสายงานการควบคุมการบริหารงานสงนํ้าและบํารุงรักษา 
โครงการชลประทานที่สรางเสร็จแลวใหมโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบงงานออกเปน 5 เขต แตละเขต
เปนแผนกมีฐานะเรียกวา แผนก โครงการชลประทาน หลวง เขต 1 - เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
นายชางตรวจการชลประทานหลวงเขต (ชตล.เขต) เปนหัวหนารับผิดชอบ โดยแบงเขตรับผิดชอบดับน้ี  

ชตล.เขต 1 รับผิดชอบในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย  
ชตล.เขต 2 รับผิดชอบในเขตจังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองคาย นครพนม 
ชตล.เขต 3 รับผิดชอบในเขตจังหวัดรอยเอ็ด มหาสาราคาม กาฬสินธุ 
ชตล.เขต 4 รับผิดชอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร 
ชตล.เขต 4 รับผิดชอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ  
ในป พ.ศ. 2517 กรมชลประทาน ไดแบงการบริหารงานชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน 

2 สวน คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี 2 เขต คือ เขต 1 และ เขต 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง มี 2 เขต คือ เขต 1 และ เขต 2 เชน เดียวกัน ในการแบงงานครั้งน้ีไดยึดถือเทาๆ  กัน มิไดยึดถือ
หลักการแบงตามลุมนํ้าหรือ หลักการแบงเขตการปกครองเปนเหตุใหเกิดความยุงยากสับสนในการติดตอ
ประสาน งานกับสวนราชการอื่นๆ   

ในป พ.ศ. 2518 กรมชลประทาน ไดพิจารณาแบงสวนราชการใหม ตามคําสั่งกรม ที่ 201/2518 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2518 โดยกําหนดใหมี สํานกงานชลประทานที่ 1-12 แตละสํานักงานชลประทานเปน
หนวยงานเทียบเทาประดับกอง โดยมีผูอํานวยการสํานัก งาน (ผชป.) เปนหัวหนารับผิดชอบ สําหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 สํานักชลงานชลประทาน ไดแก   
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สํานักชลประทานที่ 4 รับผิดชอบชลประทานในเขตจังหวัดขอนแกน มหาสารคราม อุดรธานี เลย 
และหนองคาย 

สํานักชลประทานที่ 5 รับผิดชอบชลประทานในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร นครพนม 
สกลนคร กาฬสินธุ รอยเอ็ด และยโสธร 

สํานักชลประทานที่ 6 รับผิดชอบชลประทานในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร      
ศรีสะเกษ  

ในป พ.ศ. 2545 กรมชลประทานไดพิจารณาแบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนที่ 103 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดย
กําหนดใหสํานักงานชลประทานที่ 1-16 แตละสําหนักงานชลประทานเปนหนวยงานเทียบเทาระดับกองโดยมี
ผูอํานวยการสํานักงาน  (ผส.ชป.) เปนหัวหนารับผิดชอบสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 สํานัก
ชลประทาน คือ  

สํานักชลประทานที่ 5 รับผิดชอบชลประทานในเขตจังหวัดขอนแกน มหาสารคราม อุดรธานี เลย 
และหนองคาย 

สํานักชลประทานที่ 6 รับผิดชอบชลประทานในเขตจังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ 
และรอยเอ็ด 

สํานักชลประทานที่ 7 รับผิดชอบชลประทานในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธ ร
มุกดาหาร และนครพนม 

สํานักชลประทานที่ 8 รับผิดชอบชลประทานในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ 
 
6.2.7 คุณภาพอากาศ [6.4] 

คุณภาพอากาศของประเทศไทยป 2550 (มกราคม-พฤศจิกายน) ในภาพรวมสวนใหญดีข้ึน ยกเวน
ในชวงตนปซึ่งพื้นที่ภาคเหนือประสบกับปญหา มลพิษหมอกควัน สงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน  ปญหามลพิษหลักยังคงเปนฝุนละอองขนาดไมเกิน  10 ไมครอน หรือ PM10 
พื้นที่ที่มีปญหา PM10 เชน ภาคเหนือตอนบน สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สระบุรี (หนาพระลาน) ชลบุรี 
(แหลมฉบัง) และพระนครศรีอยุธยา ปญหารองลงมา คือ กาซโอโซน ซึ่งเกินมาตรฐาน ในหลายพื้นที่ เชน 
กรุงเทพมหานคร สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง และชลบุรี สวนสารมลพิษประเภทอื่น เชน กาซซัลเฟอร
ไดออกไซด กาซไนโตรเจนไดออกไซด และกาซคารบอนมอนอกไซด ยังคงอยูในเกณฑมาตรฐาน 

คุณภาพอากาศในพื้นที่ตางจังหวัด : ปญหาหลัก คือ ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน พื้นที่ที่มีปญหา
มากที่สุด ไดแก ตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี คาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงตรวจวัดได 
31.0-302.2 มคก./ลบ.ม. และมีจํานวนวันที่เกินมาตรฐานรอยละ 23.6 และเมื่อเทียบกับปที่ผานมาพบวา
ความรุนแรง ลดลง (ป 2549 ตรวจวัดได 30.8-298.2 มคก./ลบ.ม. และเกินมาตรฐานรอยละ 39.3) สาเหตุ
หลักมาจากอุตสาหกรรมโม บดและยอยหิน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เหมืองหิน กิจกรรมการขนสงและ
การจราจรในพื้นที่ 

นอกจากน้ียังมีอีกหลายพื้นที่ที่มีปญหา PM10 ไดแก ชลบุรี (แหลมฉบัง) ลําปาง นครราชสีมา และ
พระนครศรีอยุธยา พบจํานวนวัน ที่เกินมาตรฐานรอยละ 19.2 7.7 4.8 และ 4.6 ตามลําดับ สําหรับกาซ
โอโซน พบเกินมาตรฐานหลายครั้งในบางพื้นที่ จังหวัดที่พบเกินมาตรฐานมากที่สุด คือ สระบุรี พบเกิน
มาตรฐาน 23 วัน รองลงมา คือ ระยอง เชียงใหม ชลบุรี และ ราชบุรี เกินมาตรฐาน 12 11 10 และ 7 วัน
ตามลําดับ สําหรับในพื้นที่ภาคใต สารมลพิษทุกประเภทยังอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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เน่ืองจากมลพิษทางอากาศมีผลตอสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในเขตเมือง ในการศึกษาน้ีได
ประเมินตนทุนมลพิษทางอากาศจากตนทุนสุขภาพของผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจในเขตเมืองทั้งหมด 21 
จังหวัด โดยพิจารณาจากจังหวัดที่มีจํานวนประชากรในเขตเทศบาลเกิน 100,000 คน จํานวน 12 จังหวัด 
ไดแก กรุงเทพฯ เชียงใหม นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแกน อุดรธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี 
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสงขลา และเพิ่มเติมจังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรม
ควบคุมมลพิษ ซึ่งแสดงถึงการตองเฝาระวังคุณภาพอากาศในบริเวณดังกลาวจํานวน 9 จังหวัด ไดแก ลําปาง 
นครสวรรค สระบุรี ปทุมธานี ระยอง นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี และภูเก็ต 

การประเมินตนทุนมลพิษทางอากาศจากคารักษาพยาบาลของผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ  ใช
ตนทุนคารักษาพยาบาลของผูปวยนอกและผูปวยใน กรณีผูปวยนอกมีคารักษาพยาบาลเฉลี่ย 275 บาทตอครั้ง 
(ราคาปพ.ศ. 2547) และในกรณีของผูปวยในโรคปอดอักเสบมีคารักษาพยาบาลเฉลี่ย 11,163 บาทตอราย 
(ราคาป พ.ศ. 2547) โรคหลอดลมอักเสบ หลอดลมพองและโรคหืด คารักษาพยาบาลเฉลี่ย 7,204 บาทตอราย 
(ราคาป พ.ศ. 2547) โรคระบบหายใจสวนบนติดเช้ือเฉียบพลัน และโรคอื่นๆ  ของระบบหายใจสวนบนมีคา
รักษาพยาบาลเฉลี่ย 14,277 บาทตอราย (ราคาป พ.ศ.2547) โรคเรื้อรังของระบบหายใจสวนลางมีคา
รักษาพยาบาลเฉลี่ย 15,272 บาทตอราย (ราคาป พ.ศ.2547) โรคหืด โรคหืดชนิดเฉียบพลัน และโรคอื่นๆ  
ของระบบหายใจ มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ย 5,317 บาทตอราย (ราคาป พ.ศ. 2547) จากการคํานวณ พบวา 
มูลคาความเสียหายดานสุขภาพจากมลพิษทางอากาศเฉลี่ยเทากับ 5,866 ลานบาทตอป 
        ขอมูลจํานวนผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจมีการเก็บรวบรวมโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนขอมูล
รายป รายจังหวัด อยางไรก็ตาม ไมมีการระบุถึงสาเหตุของการเกิดโรคที่แทจริง ดังน้ัน ควรศึกษาถึงสาเหตุของ
การเกิดโรคระบบทางเดินหายใจวามาจากสาเหตุใด เพื่อใหการคํานวณมูลคาความเสียหายดานสุขภาพที่เกิด
จากมลพิษอากาศมีความถูกตองมากข้ึน 
 
6.2.8 คุณภาพนํ้า  

คุณภาพแหลงนํ้าจืด [6.4] 
  ป พ.ศ. 2550 คุณภาพนํ้าของแหลงนํ้าโดยรวมในแตละภาค ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ แหลงนํ้าสวนใหญมีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑพอใช แหลงนํ้าสวนใหญอยูในเกณฑเสื่อมโทรม 
พารามิเตอรสําคัญที่ไมไดมาตรฐาน     

คุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดิน สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก แอมโมเนีย และความสกปรก ทั้งน้ี 
แหลงนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑพอใช ในป พ.ศ. 2549 และคุณภาพนํ้าลดลงเปนเสื่อมโทรมในป พ.ศ.2550 
ไดแก แมนํ้าทาจีนตอนบน กุยบุรี มูล ลาชี เสียว เลย นครนายก ระยองตอนลาง บางปะกงปราจีนบุรี ปาก
พนัง ทะเลนอย ทะเลหลวง และตรัง โดยพารามิเตอรสําคัญที่ทําใหคุณภาพนํ้าของแหลงนํ้าตํ่าลงอยูในเกณฑ
เสื่อมโทรม คือ คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย สวนแมนํ้าลําตะคองตอนลางบริเวณอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา คุณภาพนํ้ายังคงอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเหมือนปที่ผานมาสาเหตุที่ทาใหคุณภาพนํ้าของ
ประเทศเสื่อมโทรม พบวามาจากนํ้าเสียชุมชน รองลงมาเปนนํ้าเสียอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตามลําดับ 
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6.2.9  ขอมูลดานทรัพยากรชีวภาพ  
ทรัพยากรปาไม 
จังหวัดที่มีปาไมมากที่สุดตามลําดับ  คือ จังหวัดชัยภูมิ ( 3,011 ตร.กม .) จังหวัดเลย (2,889 ตร.กม .) 

จังหวัดที่มีปาไมนอยที่สุดของภาค คือ จังหวัดมหาสารคาม ( 32 ตร.กม .) จังหวัดที่มีปาไมคอนขางหนาแนน
ที่สุดของภาค คือ จังหวัด อํานาจเจริญ (รอยละ 32.7 ของพื้นที่จังหวัด) จังหวัดที่มีปาไมเบาบางที่สุด คือ 
จังหวัดมหาสารคาม (รอยละ 0.6 ของพื้นที่จังหวัด) 

ประเภทของปาไมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 
- ปาไมไมผลัดใบหรือปาดิบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมมีปาดิบที่สมบูรณเหมือนปาดิบในภาคใต

หรือภาคตะวันออก และปาดิบที่มีอยูในภาคจะมีลักษณะเปนปาดิบแลง ( Dry-evergreen forest) ซึ่งเปนปา
ดิบที่มีตนไมไมผลัดใบซึ่งมีความสูงปานกลาง มีใบหนาแข็ง เรือนยอดมีใบหนาแนน เชน ไมมะคาโมง ไม
กระเบากลัก ไมคงคาเดือด ไมมะพลับดง ไมตะเคียนหิน ไมตะแบกตางๆ  เปนตน สวนไมเล็กและไมระดับ
พื้นดินมีไมหนาแนนเทาปาดิบช้ืน 

- ปาไมผลัดใบ คือ ปาที่มีตนไมซึ่งจะผลัดใบในฤดูแลงเมื่อตนไมขาดนํ้า  มักพบในบริเวณที่ไมสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลเกินกวา 1,000 เมตร แบงเปน 2 ชนิด คือ 

- ปาเบญจพรรณ เปนปาไมเน้ือแข็งที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและยังเปนแหลงกําเนิดไมสัก ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปาเบญจพรรณเปนหยอมๆ  บริเวณ จังหวัดขอนแกน ถึง จังหวัดเลย สันนิษฐานวาเปน
ปาไมที่มีผูนําพันธุไมไปปลูกไวมากกวาจะเปนปาไมธรรมชาติ ปาสักจะมีลักษณะโปรง มีไมสักข้ึนอยูหางๆ กัน 
หรือปะปนกับไมทิ้งใบชนิดอื่น นอกจากไมสักแลว ปาเบญจพรรณยังเปนแหลงไมเน้ือแข็งที่ใชในการกอสรางได
ดี เชน ไมแดง ไมประดู ไมชิงชัน ไมมะคา ไมพยุง เปนตน 

- ปาแดง ปาโคก หรือปาแพะ เปนปาไมที่มีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ประมาณรอยละ 
75 ของปาไมในภาค พบในเขตเดียวกับปาเบญจพรรณ ในบริเวณที่เปนที่ราบหรือเชิงเขาที่มีดินแหงหรือเปน
ดินลูกรังหรือหินกรวดลูกรัง ซึ่งเปนดินโปรงถายเทนํ้าไดดี ปาแดงมีลักษณะเปนปาโปรง มีตนไมขนาดความสูง 
ปานกลางหรือตํ่าและมีหญาสูงเปนพันธุไมปกคลุมดินกับมีไมพุมชนิดตางๆ  ตัวอยางไมในปาแดง ไดแก ไมเต็ง 
ไมรัง ไมพลวง ไมเหียง ไมกราดหรือสะแบง ไมเขลง สวนพื้นที่อุดมสมบูรณจะมีไมปาเบญจพรรณดวย เชน 
ไมแดง ไมมะคาโมง เปนตน 

ทรัพยากรสัตวปา 
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เคยเปนภาคที่อุดมดวยสัตวปามากอน  เพราะมีพืชพรรณเปนทุงหญาเมือง
รอนกวางขวาง ปจจุบันน้ีมีสัตวปาเหลืออยูนอยลง ที่เหลืออยูบาง เชน ตามภู (ภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ ภูหอ) 
ใน จังหวัดเลย สัตวที่พบไดแก กระทิง กวาง เกง ชาง ที่ทุงกุลารองไหมีนกกระยางขาว นกกระสานวล ที่บึง
แวงหรือหนองแวง อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ มีนกเปดนํ้า และมีนกเปดแดงบริเวณเหนือเข่ือนลําปาว 
จังหวัดกาฬสินธุ สัตวที่นับวามีช่ือเสียงของประเทศไทย ที่มีแหลงกําเนิดในภาคน้ี คือ แมวปา (แมวโคราช) 
 
6.2.10 การใชประโยชนท่ีดิน [6.5] 

จังหวัด เน้ือท่ีท้ังหมด เน้ือท่ีปาไม 
เน้ือท่ีถือครอง
ทางการเกษตร 

เน้ือท่ีนอก
การเกษตร 

รวมทั้งประเทศ 320,696,888 107,241,030 131,595,547 81,860,311 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105,533,963 17,222,214 58,670,050 29,641,699 
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"ทรัพยากรที่ดิน" เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในการดํารงชีพของมนุษย ประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรมที่ตองใชที่ดินเปนปจจัยหลักการเพิ่มข้ึนของประชากร ประกอบกับความตองการใชที่ดินเพื่อใชใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาอื่นก็มีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน เชน การพัฒนาเมือง เขตอุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งตาราง
แสดงเน้ือที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปใชประโยชนโดยจะแบง 3 สวนกลาวคือ เน้ือที่ปาไม , เน้ือที่เพื่อ
การเกษตรและเน้ือที่นอกการเกษตร 
 
6.2.11 จราจร [6.4] 

สถานการณระดับเสียงในพื้นที่ทั่วไปน้ันจะแสดงถึงสภาพการจราจรของพื้นที่น้ันๆ  ไดซึ่งระดับเสียงใน
พื้นที่ตางจังหวัด : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณริมเสนทางจราจรอยูในชวง 46.4-77.6  dBA คาเฉลี่ย 
62.9 dBA (ป 2549 ระดับเสียงอยูในชวง 43.4-83.6 dBA คาเฉลี่ย 62.7 dBA) บริเวณที่ปญหามากที่สุด คือ 
จังหวัดสระบุรี มีระดับเสียงอยูในชวง 67.2-73.9 dBA สําหรับพื้นที่ทั่วไประดับเสียงอยูในชวง 47.6-76.1 dBA 
คาเฉลี่ย 58.7 dBA (ป 2549 ระดับเสียงอยูในชวง 45.1-79.0 dBA คาเฉลี่ย 59.3 dBA) 

 
6.2.12 การใชนํ้า 

"ทรัพยากรนํ้า" นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอยางย่ิง สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถดํารงชีวิต
อยูไดตองอาศัยนํ้า นอกจากน้ีนํ้ายังเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญไมวาจะเปนการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ โดยเฉพาะการผลิตภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเปนภาค
การผลิตที่ตองใชนํ้าเปนปริมาณมากแตทรัพยากรนํ้าเปนทรัพยากรที่มีอยูจํากัด ในโลกมีนํ้าอยูประมาณ 1,234  
ลานลูกบาศกกิโลเมตร เปนนํ้าจืดเพียงรอยละ 5 และประมาณ 4 ใน 5 ของนํ้าจืดที่มีอยู เปนนํ้าแข็งในเขตข้ัว
โลก นอกจากน้ียังเปนนํ้าใตดินถึงรอยละ 99 ของนํ้าจืดที่เปนของเหลว 

ประเทศไทยมีปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยตอหัวคอนขางนอยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน กลาวคือ  มี
ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยตอหัวเทากับ 3,344 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป ซึ่งเปนปริมาณนํ้าที่สูงกวาเกณฑเฉลี่ยที่
ยอมรับไดขององคการสหประชาชาติคือ ตองไมนอยกวา 1,700 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป หมายความวา
ประเทศไทยไมมีปญหาการขาดแคลนนํ้า ยกเวนในชวงฤดูแลง ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานของไทยมีปริมาณ
นํ้าทาเฉลี่ยตอหัวคอนขางสูง เชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยตอหัวมาที่สุดใน
เอเชียคือ 36,071 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป มาเลเซียมี 26,105 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป เมียนมารมี 18,442 
ลูกบาศกเมตรตอคนตอป กัมพูชามี 9,201 ลูกบาศกเมตรตอคนตอป และเวียดนามมี 4,690 ลูกบาศกเมตรตอ
คนตอป เปนตน  

ประเทศไทยมีพื้นที่รวม 512,000 ตารางกิโลเมตร แบงพื้นที่ตามสภาพภูมิประเทศซึ่งมีลุมนํ้าสายหลัก 
ไดเปน 25 ลุมนํ้าหลัก ไดรับปริมาณนํ้าฝนประมาณ 728,028 ลานลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งรอยละ 70 ของ
ปริมาณนํ้าจํานวนน้ี จะซึมลงใตดินและระเหยกลับไปสูบรรยากาศ และคางที่อยูในแองนํ้า หนอง และบึง
ธรรมชาติ สวนที่เหลือรอยละ 30 หรือประมาณ 213,424 ลานลูกบาศกเมตร เปนนํ้าทาที่ไหลไปตามแมนํ้า         
ลําคลอง หวย และลําธารตางๆ  โดยภาคเหนือมีปริมาณนํ้าทาประมาณ 38,567 ลานลูกบาศกเมตรตอป         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณนํ้าทาประมาณ 61,513 ลานลูกบาศกเมตรตอป ภาคกลางมีประมาณ 
24,976 ลานลูกบาศกเมตรตอป ภาคตะวันออกประมาณ 23,882 ลานลูกบาศกเมตรตอป และภาคใต
ประมาณ 64,486 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
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ปริมาณ/ความตองการ รวม ลุมนํ้าโขง ลุมนํ้ามูล ลุมนํ้าช ี
ปริมาณนํ้า (ลาน ลบ.ม.) 
ใชอุปโภคบริโภค 
ใชในอุตสาหกรรม 
ใชเพื่อชลประทาน 
ใชรักษาระบบนิเวศ 

61,513 30,769 
159 
63 

2,086 
2,141 

19,500 
235 
126 

2,654 
422 

11,244 
155 
108 

3,249 
219 

ความตองการใชนํ้า 11,617 4,449 3,437 3,731 
ปริมาณนํ้ากักเก็บได 10,434 

(17%) 
798 

(2.6%) 
2,937 

(15.1%) 
3,882 

(34.5%) 
ปริมาณนํ้าที่เหลือ 49,896 26,320 16,063 7,513 

 
 ที่มา :  [6.6] 

 
แมวาในปจจุบันปริมาณนํ้าที่เก็บกักไดจะมีคาสูงกวาความตองการใชนํ้า แตเน่ืองจากประสิทธิภาพ

การสงนํ้าที่ตํ่าและมีระบบสงนํ้าเปนระบบคลองเปดเปนสวนใหญทําใหมีขอจํากัดที่ไมสามารถสงนํ้าใหแกพื้นที่
ที่ขาดแคลนนํ้าในทุกพื้นที่ได นอกจากน้ันยังมีความผันแปรของปริมาณนํ้าตามพื้นที่และตามฤดูกาลทําใหมีการ
ขาดแคลนนํ้าในหลายลุมนํ้า 

ความตองการนํ้าสวนใหญของประเทศจะเปนความตองการนํ้าเพื่อใชในภาคเกษตรกรรม โดยประเทศ
ไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 132.5 ลานไร พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ชลประทานประมาณ 
40 ลานไร ปจจุบัน (ขอมูล ป พ.ศ. 2545) มีการพัฒนาเปนพื้นที่ชลประทานแลวรวม 32.0 ลานไร โดยคิดเปน
รอยละ 24.2 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด ทั้งน้ี พบวาภาคกลางมีพื้นที่ชลประทานสูงที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 
45.8 ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด รองลงมาคือภาคเหนือมีพื้นที่ชลประทานรอยละ 26.7 ของพื้นที่
ชลประทานทั้งหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ชลประทานรอยละ 17.2 ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 
และภาคใตมีพื้นที่ชลประทานคิดเปนรอยละ 10.3 ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 
 
การใชนํ้าประปา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายการ 2550 2551 2552 2553 
จํานวนผูใชนํ้าประปา (ราย)  710,590 735,489 773,242 813,103 
ปริมาณการผลิต (พันลูกบาศกเมตร) 250,424 259,482 278,591 298,796 
ปริมาณการจําหนาย (พันลูกบาศกเมตร) 174,617 179,195 191,758 210,326 
 

ที่มา :  [6.7] 
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6.2.13  การใชไฟฟา  
สถิติการใชไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

รายการ 2550 2551 2552     2553 
จํานวนผูใชไฟฟา (ราย)  [2] 4,903,664 5,013,444 5,149,583 5,299,150 
พลังงานไฟฟาที่จําหนายและใช 
(ลานกิโลวัตต-ช่ัวโมง) 

11,368 11,766 12,746 14,022 

- บานอยูอาศัย 4,432 4,488 4,905 5,371 
รายการ 2550 2551 2552 2553 

- กิจการขนาดเล็ก 1,510 1,584 1,709 1,890 
- กิจการขนาดกลาง 1,715 1,756 1,882 2,022 
- กิจการขนาดใหญ 2,587 2,772 2,928 3,274 
- กิจการเฉพาะอยาง 190 190 215 245 
- อื่นๆ  935 976 1,109 1,220 

 

 

 ท่ีมา :  [6.8]     
 
6.2.14  การระบายนํ้า  

การที่เปนที่ราบสูงที่มีกรอบโดยรอบเปนภูเขา ทําใหนํ้าฝนที่ตกลงมาไหลลงสูแองตอนกลาง ดังน้ันจึง
เกิดนํ้าทวมไดในฤดูฝน เชนเดียวกับภาคเหนือและภาคกลาง  

ลํานํ้าในภาคน้ีที่เปนลํานํ้าสายใหญ คือลํานํ้าโขง ซึ่งไหลอยูตามขอบของภาคโดยตลอด สวนลํานํ้าอื่นๆ  
เปนเพียงลํานํ้าที่สงนํ้าใหลํานํ้าโขง  

ลํานํ้าโขง  เปนลํานํ้าสายยาวที่สุดสายหน่ึงของทวีปเอเซีย มีความยาว ประมาณ 4,400 กิโลเมตร ตน
นํ้าเกิดจากทิวเขาทางดานตะวันออกเฉียงใตของที่ราบสูงธิเบต ไหลขนานอยูในตอนกลาง ระหวางลํานํ้าแยงซี
เกียงทางดานเหนือ และลํานํ้าสาละวินทางดานใต ลํานํ้าโขงไหลมาทางตะวันออกเฉียงใต ผานพื้นที่ภูเขาชัย
ซอน จนมาถึงที่ราบสูงยูนนานจึงไหลวกลงมาทางใต เขาสูประเทศลาว ที่บริเวณเมืองสิงห เมื่อไหลมาถึงเมือง
หวยทราย ชวงน้ีทองนํ้าเต็มไปดวยหินผาและเกาะแกงใชเดินเรือไมได  

ลํานํ้าโขงไหลผานประเทศไทย และใชเปนพรมแดนไทยกับลาว โดยเริ่มต้ังแตปากนํ้าเหือง จนถึง
ปากนํ้ามูล อาจจะแบงออกเปนตอนๆ  ตามสภาพทางกายภาพที่แตกตางกันไดดังน้ี  

ตอนระหวาง อําเภอเชียงของ - อําเภอเมืองหนองคาย ใชเดินเรือไดบางแตไมสดวก เพราะทองนํ้าเต็ม
ไปดวยเกาะแกง และกระแสนํ้าไหลเช่ียว  

ตอนอําเภอเมืองหนองคาย - อําเภอเมืองมุกดาหาร ชวงน้ีลํานํ้าขยายกวางออก พื้นลํานํ้าเปลี่ยนสภาพ
จากเดิมที่เปนพื้นหิน และดินแดงมาเปนพื้นทราย พื้นนํ้าราบเรียบใชเดินเรือไดส ะดวก ลํานํ้ากวางประมาณ 
700-1,000 เมตร บริเวณจังหวัดนครพนม และกวาง 1,350 เมตร ในเขตจังหวัดมุกดาหาร และมีความลึก
ประมาณ 15-25 เมตร  

ตอนใตลงมาบริเวณอําเภอเขมราฐ  เปนตอนที่กระแสนํ้าไหลเช่ียวจัด มีเกาะแกงอยูกลางนํ้าไมสะดวก 
และยากแกการเดินเรือ ชวงน้ีมีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ในระยะตอมาทางฝรั่งเศสไดจัดการแกไข 
จนใชเดินเรือไดโดยใชเรือที่มีระวางขับนํ้าไมเกิน 30 ตัน  

ตอนตอลงไปถึงแกงโขน ซึ่งเปนตอนสุดเขตแดนลาว ลํานํ้าโขงไหลเขาสูดินแดนเขมร มีแกงโขนซึ่งเปน
แกงใหญเปนลาดหินสูงประมาณ 17 เมตร ไดมีการขุดรองนํ้าออมแกงน้ีเพื่อใหเรือออมลงมาทางใต  

แควตางๆ  ที่ไหลลงสูลํานํ้าโขงในชวงที่ไหลผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยูเปนจํานวนมาก ดังน้ี  
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ทางฝงตะวันตก ซึ่งอยูในฝงไทย ไดแก ลํานํ้ากก ลํานํ้ารวก ลํานํ้าแมจัน ลํานํ้าอิง ลํานํ้าเหือง ลํานํ้าเลย 
ลํานํ้าโขง ลํานํ้าสงคราม ลํานํ้าก่ํา หวยบางทราย หวยมุก หวยบังอี่ และลํานํ้ามูล  

ลํานํ้ามูล  เปนลํานํ้าใหญเพียงสายเดียวบนที่ราบสูงแหงน้ี นับวาเปนเสมือนเสนโลหิตใหญที่หลอเลี้ยง 
พื้นที่ดินทรายอันกวางขวางตนนํ้าเกิดจากทิวเขาสองทิวดวยกัน คือ ทิวเขาหินแกรนิต ในทิวเขาสันกําแพง เปน
ทิวเขาที่เช่ือมทิวเขาดงพระยาเย็นกับทิวเขาพนมดงรัก ทิวเขาน้ีจะกั้นลํานํ้ามูลไวทางดานทิศตะวันออกของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทิวเขาหน่ึง คือ ทิวเขาหินปูน ซึ่งทอดตัวขนานอยูทางดานตะวันออก ตนนํ้าของ
ลํานํ้ามูลอยูในเขตอําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา แลวไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานอําเภอโชคชัย
แลวมีลําพระเพลิงไหลมาบรรจบทางฝงตะวันตก ผานอําเภอทาชาง อําเภอพิมาย โดยมีลําเชิงไกรไหลมา
บรรจบกอนถึงอําเภอพิมาย เมื่อไหลผานอําเภอพิมายแลวมีลําจักรราชไหลมาบรรจบ จากน้ันไหลไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือผานเขตอําเภอทาตูม มีลําปลายมาศ และสตึงเปรี๊ยะซีไหลมาบรรจบ จากน้ันไหลผาน
จังหวัดศรีสะเกษ มีหวยระวีและหวยทับทันไหลมาบรรจบ แลวไหลผานอําเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีลํานํ้าชี
ไหลมาบรรจบกอนถึงจังหวัดอุบลราชธานี  จากน้ันไหลผาน อําเภอพิบูลมังสาหาร แลวไปบรรจบลํานํ้าโขงที่
บานปากมูล อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในหวงน้ีลําหวยตางๆ ไหลมาบรรจบอีกหลายสาย  

ตอนใกลปากแมนํ้า คือ  ต้ังแตอําเภอพิบูลมังสาหารถึงลํานํ้าโขง ระยะทางประมาณ  34 กิโลเมตร      
มีเกาะแกงตางๆ ขวางลํานํ้ามูลอยูรวม 13 แหงดวยกัน แกงเหนือสุด ไดแก แกงสะพือ แกงเหลาน้ีเปนอุปสรรค
ตอการเดินเรือแตก็มีประโยชนเปนเสมือนฝายกั้นนํ้าในลํานํ้ามูลไมใหแหงไปในฤดูแลง หากไมมีแกงเหลาน้ี
กระแสนํ้าในลํานํ้ามูลจะไหลแรงข้ึนและนํ้าจะไหลลงสูลํานํ้าโขงเร็วข้ึนจนหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้น  

ลํานํ้ามูลเปนลํานํ้าสายเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หลอเลี้ยงเกือบทุกจังหวัดในภาคน้ี คือ       
12 จังหวัดใน 15 จังหวัด เวน 3 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม และหนองคาย ในตอนตนนํ้าจะไหลอยูในซอก
หินแลวจึงขยายกวางออกไปตามลําดับ ในฤดูแลงลํานํ้าบางตอนจะต้ืนเขินลุยขามไดความเร็วของกระแสนํ้าไม
ใครเปลี่ยนแปลง ในฤดูนํ้านํ้าจะทวมที่ลุมทั้งสองฟากในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จะกวางถึงสองกิโลเมตร และ
นับต้ังแตอําเภอทาชางจนถึงปากมูลจะมีนํ้าตลอดป ลํานํ้ามูลมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 600 กิโลเมตร ลําหวย
ที่สําคัญของลํานํ้ามูล ไดแก  

ลําพระเพลิง ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาสันกําแพง ไหลมาตามซอกเขาในเขต อําเภอปกธงชัย จนถึงบานบุ
หัวชาง ตําบลตะขบจึงพนจากซอกเขาแลวไหลข้ึนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปบรรจบลํานํ้ามูลที่บานบุ
สะเดา ตําบลตะโพก อําเภอปกธงชัย มีความยาว ประมาณ 98 กิโลเมตร ลํานํ้าสายน้ีมีนํ้าเปนตอนๆ ใชเดินเรือ
ไมได  

หวยสําราญ ตนนํ้าเกิดจากเขาหินรองทางดานตะวันตกของอําเภอปกธงชัยไหลบรรจบกับลําพระเพลิง 
ที่ตําบลลาดบัวขาว อําเภอโชคชัย ใชเดินเรือไมได  

ลําตะคอง  ตนนํ้าเกิดจากเขานครนายก เมื่อไหลผานทิวเขาไมจันทนแลวก็ไหลผาน อําเภอปากชอง 
อําเภอสีค้ิว อําเภอสูงเนิน อําเภอเมืองนครราชสีมา มีความยาวประมาณ 155 กิโลเมตร  

ลําเชิงไกร  หรือลําเชียงไกร ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาดงพระยาเย็น ไหลผานอําเภอดานขุนทด อําเภอ  
โพนไทย อําเภอโนนสูง  

ลําปลายมาศ  ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาพนมดงรัก ไหลผานอําเภอนางรอง อําเภอลําปลายมาศ อําเภอ      
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปบรรจบลํานํ้ามูลที่ ตําบลบานแปร ลําพระชี (สตรึงเปรี๊ยะซี)  ตนนํ้าเกิดจากทิว
เขาพนมดงรัก บริเวณชองเสม็ด มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร  

หวยระวี  เปนลําหวยอยูทางดานตะวันออกของลําพระชี ตนนํ้าเกิดจากปาบริเวณทิศเหนือของ 
จังหวัดสุรินทร มีความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร  
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 หวยทับทัน  ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาพนมดงรัก มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร  
หวยสําราญ  ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาพนมดงรัก บริเวณชองจอม ไหลผาน อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร 

อําเภอขุขันท จังหวัดศรีสะเกษ ไปบรรจบลํานํ้ามูลทางเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ มีความยาวประมาณ          
126 กิโลเมตร มีหวยทาเอกไหลมาบรรจบบริเวณเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ หวยทาเอกยาว 90 กิโลเมตร  

หวยขยุง เกิดจากแควหวยหา และแควหวยขยุง ซึ่งเกิดจากทิวเขาพนมดงรัก แควทั้งสองมาบรรจบกัน
ที่ อําเภอกันทารมณ จังหวัดศรีสะเกษ ในฤดูแลงนํ้าจะแหงเปนตอนๆ   

ลําชี เปนสาขาใหญที่สุดของลํานํ้ามูล มีขนาด และความยาวเกือบเทากัน  ลําชีหลอเลี้ยงจังหวัดใน
ภาคน้ี 8 จังหวัด มีลําหวยและลํานํ้าเล็กไหลลงสูลําชีเปนจํานวนมาก ตนนํ้าแบงเปนสองแคว  แควเหนือ ตนนํ้า
มาจากบึงอีจอย ในทิวเขาเพชรบูรณไหลมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต มาบรรจบกับแควตะวันตก คือลําคันถู  
ซึ่งเกิดจากทิวเขาดงพระยาเย็นไหลผานอําเภอบําเหน็จณรงค อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อแควทั้งสองน้ีไหล
มาบรรจบกันแลวก็ไหลผานอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอปญจคีรี อําเภอเมืองขอนแกน จากน้ันก็มีลํานํ้าพองไหล
มาบรรจบแลวไหลผาน อําเภอโกสุมพิสัย อําเภอเมืองมหาสารคาม จากน้ันมีลํานํ้าปาว ลํานํ้าไหลไหลมา
บรรจบ แลวไหลตอไปผานอําเภอเมืองยโสธร อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอมหาชนะชัย แลวไป
บรรจบลํานํ้ามูลที่บานทาดอน  ใกลอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

ลําชีมีลํานํ้าไหลมาบรรจบเปนจํานวนมาก  ที่สําคัญคือ นํ้าพอง นํ้าปาว และหวยยาว  
นํ้าพอง เปนแควใหญสุดของลําชี ไหลผานเขตจังหวัดเลย อุดร ชัยภูมิ และขอนแกน ตนนํ้าเกิดจาก

เขากระทิง (เขากระด่ิง) มีลําหวย หลายสายไหลมาบรรจบที่สําคัญคือ นํ้าพะเนียง นํ้าพาย และนํ้าเซิน  
- นํ้าพะเนียง ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาในจังหวัดเลยและเขาเกายอดไหลมาบรรจบนํ้าพองที่บานกุดปล้ํา  
- นํ้าพาย ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาภูกระดึง และรับนํ้าจากทิวเขาเพชรบูรณ ไหลมาบรรจบนํ้าพองที่

บานกุดหา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  
- นํ้าเซิน ตนนํ้าเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ และขอบที่ราบสูงโคราช ตอนตนนํ้ามีลําหวยสายเล็กๆ  

ไหลมารวมไดแก นํ้าแสม นํ้าหก และนํ้าสาย หวยเหลาน้ีไหลมารวมที่บานชุมแพ จังหวัดขอนแกน แลวไหลไป
บรรจบนํ้าพองที่บานอูมุง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

นํ้าพองไหลไปบรรจบ ลําชี ที่บานเผือ จังหวัดขอนแกน มีความยาวประมาณ100 กิโลเมตร  
นํ้าปาว รับนํ้าจากหนองหาร ในเขตอําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดร กับหนองพันสัก จังหวัดกาฬสินธุ  

- หนองหาร ไดรับนํ้าจากเขาผาแข็ง กวางประมาณ 5 กิโลเมตร ยาวประมาณ 12 กิโลเมตร  
- หนองพันสัก ไดรับนํ้าจากเขาผาพักและดงแมเผ็ด (แมเปรต) มีขนาดเล็กกวาหนองหารเล็กนอย  

นํ้าปาวไหลผาน จังหวัดกาฬสินธุ แลวไปบรรจบลําชีที่บานสิดด้ัง อําเภอกมลาสัย จังหวัดกาฬสินธุ มี
ความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร  

หวยยาว ไหลมาบรรจบลําชี ถัดจากลําปาวไปทางตะวันออก ตนนํ้าเกิดจากเทือกเขาภูพาน และไดรับ
นํ้าจาก ลําหวยตางๆ  จากดงแมเปรต หวยยาวไหลผาน จังหวัดกาฬสินธุ รอยเอ็ด แลวไปบรรจบลําชีในเขต 
จังหวัดยโสธร ตอนตนนํ้าเรียกวา หวยไผ เปนลํานํ้าที่เปนแนวแบงเขต อําเภอยางตลาด อําเภอกุฉินารายณ 
และอําเภอกมลาสัย ตอนปลายนํ้าเปนแนวเสนแบงเขต จังหวัดอุบลกับ จังหวัดรอยเอ็ด มีความยาวประมาณ 
120 กิโลเมตร  

ลํานํ้าที่ไหลอยูรอบนอกของที่ราบสูงหรือในลุมนํ้าโข เปนลํานํ้าซึ่งเกิดทางแถบเหนือของทิวเขาเลย  
ทิวเขาเกาลูกและทิวเขาภูพาน และทางทิศตะวันออกของทิวเขาภูพาน ไดแก ลํานํ้าเหือง ลํานํ้าเลย ลํานํ้าโมง 
ลํานํ้าสวย ลําหวยหลวง ลํานํ้าสงคราม ลํานํ้ายวม ลํานํ้าก่ํา หวยบางทราย หวยมุก หวยบังอี่  
 ลํานํ้าเหือง เปนลํานํ้าที่ใชเปนเสนแบงเขตแดนระหวางอําเภอทาลี่ จังหวัดเลยของไทยกับเมืองแกน
ทาวของลาว เปนลํานํ้าสายเล็กๆ  ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ คือ จากภูกอตอตอย ภูขัด และภูสวนแตน 
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ทางดานเหนือของอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตอนตนนํ้าช่ือ ลํานํ้าราหู ยาวประมาณ 35 กิโลเมตร ไหล
อยูในหุบเขาแคบๆ  ชวงที่เรียกวาลํานํ้าเหืองนับจากบานปากหมันถึงบานปากเหือง ยาวประมาณ 105 
กิโลเมตร ไหลอยูระหวางแนวลูกเนิน และภูเขา ไดแก แนวภูปางหา และภูเวินทองทางเหนือ กับภูผาแงมทาง
ฝงใต ไหลผานอําเภอทาลี่ ลงสูลํานํ้าโขงที่บานปากเหือง ทองนํ้าเปนหินกรวด ฤดูนํ้าจะไหลเช่ียว ฤดูแลงนํ้า
นอย ไมสะดวกตอการเดินเรือ แควที่สําคัญของลํานํ้าเหือง คือ นํ้าหมันและนํ้าหอย  

นํ้าหมัน เกิดจากภูเวียง (สูง 2,000 เมตร) และภูหลมลอ (สูง 1,900 เมตร) ในทิวเขาเพชรบูรณ 
ทางดานทิศตะวันตกของอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ไหลจากทางทิศใตไปตามหุบเขา ผานอําเภอดาน
ซาย จังหวัดเลย ไปบรรจบนํ้าเหืองที่บานปากหมัน  

นํ้าหอย เปนแควทางเหนืออยูในเขตลาว ตนนํ้าเกิดจากภูสอยดาวและภูหนองใหญในทิวเขาหลวง       
พระบาง เปนนํ้าและนํ้าหิน ไหลมารวมกันเปนนํ้าหอย ไหลผานซอกเขาลงสูนํ้าเหืองที่บริเวณตรงขามภูผาแงม  

ลํานํ้าเหืองมีทาขามอยูสองแหงคือที่ บานปากเหือง เปนทาลุยขามของเกวียนในฤดูแลง ติดตอกับ
อําเภอหลมสัก-ชอแดน ที่บานเมืองแพร เปนทาลุยขามของเกวียนในฤดูแลง ติดตอกับอําเภอหลมสักและ
อําเภอนครไทย  

ลํานํ้าเลย เปนลํานํ้าเล็กๆ  ประมาณ 155 กิโลเมตร ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาหลวง (สูง 1,000 เมตร) 
และภูกระทิง (สูง 600 เมตร) ไหลอยูบนที่ราบสูงจังหวัดเลย ซึ่งอยูในระหวางเขาแลวกับทิวเขาหลวง ไหลผาน
จังหวัดเลย แลวไหลลงสูลํานํ้าโขง ที่บานคดบาท ทางตะวันออกของปากนํ้าเหือง 12 กิโลเมตร ลํานํ้าเลยมีนํ้า
ตลอดป ในฤดูนํ้านํ้าเช่ียวมาก ทองนํ้าเปนกรวดและทราย ลํานํ้าน้ีใชเปนเสนทางคมนาคมทางนํ้าได จากอําเภอ
เชียงคาน ถึงอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยใชเรือยนตขนาดเล็ก ที่อําเภอเชียงคานเปนทาขามติดตอกับบาน
สานะคาม ซึ่งติดตอไปถึงเมืองหลวงพระบางได  

ลํานํ้าเลยไดรับนํ้าจากลําธารเล็กๆ  หลายสาย ที่สําคัญไดแกหวยสาย ซึ่งมีตนนํ้าจากภูแลวไหลไปทาง
ตะวันตกลงสูนํ้าเลย  

ลํานํ้าโมง  เปนลํานํ้าเล็กๆ  ตนนํ้าเกิดจากภูเขาแกวลูกในบริเวณเขาผาถํ้าชัง และเขาผาแข็ง (ความสูง 
500-600 เมตร) ในเขตอําเภอเมืองหนองบัวลําภู ไหลผาน จังหวัดอุดร หนองคาย แลวไหลลงสูลํานํ้าโขงที่ 
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ในฤดูแลงนํ้าแหงเปนชวงๆ ในฤดูนํ้า นํ้ามากและไหลเช่ียว ใชเรือขนาด 15 ตัน 
ข้ึนลองได  

ลํานํ้าสวย  เปนลํานํ้าเล็กๆ  ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ตนนํ้าเกิดจากพื้นที่เนินในเขตอําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย หวยวังพันดง หวยวัด หวยนาเสือ ไหลไปทางทิศตะวันตก รวมกันเปนลํานํ้าสวย 
แลวไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใชเปนเสนแบงเขต จังหวัดอุดรธานีกับ จังหวัดหนองคาย ไหลลงสูลํา
นํ้าโขงที่บานปากสวย จังหวัดหนองคาย ลํานํ้าสวยมีนํ้าเฉพาะฤดูนํ้าเทาน้ัน ทองนํ้าเปนทราย  

ลําหวยหลวง เปนลํานํ้าสายเล็กๆ  ตนนํ้าเกิดจากหมูเขาเกาลูก ในเขตอําเภอเมืองหนองบัวลําภู ไหล
ผานอําเภอเพ็ญ อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไหลลงสูลํานํ้าโขงที่ 
อําเภอโพนพิสัย ลําหวยหลวงมีนํ้าไหลตลอดป  

ลํานํ้าสงคราม  เปนลํานํ้าสายยาวที่สุดในแถบที่ราบลุมนํ้าโขง มีความยาวประมาณ 315 กิโลเมตร  
ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาภูพาน จากหมูเขาในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และจากทิวเขาผาหัก ในเขต
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ไหลไปทางทิศเหนือ แลววกลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต ไปบรรจบลํานํ้า
โขงที่ตําบลไชยบุรี อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ลํานํ้าน้ีใชเปนเสนทางแบงเขตจังหวัดสกลนครกับจังหวัด
อุดรธานีและจังหวัดหนองคายเกือบตลอดทั้งสาย มีนํ้าตลอดป ใชเดินเรือในฤดูนํ้า เรือขนาด 50 ตัน เดินจาก
ปากนํ้าถึงอําเภอบอศรีสงคราม ในฤดูแลงใชไดเฉพาะเรือขนาดเล็ก ลํานํ้าสงครามไดรับนํ้าจากแควหลายสาย  
ที่สําคัญไดแก ลํานํ้ายวม และลํานํ้าก่ํา  
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ลํานํ้ายวม เปนแควสายใหญของลํานํ้าสงคราม ยาวประมาณ 114 กิโลเมตร ตนนํ้าเกิดจากทิวเขา     
ภูพาน ไหลผาน อําเภอสวางแดนดิน อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในฤดูนํ้าเรือเดินไดถึงบานหนองแสง 
อําเภอสวางแดนดิน ฤดูแลงนํ้าแหงเปนชวงๆ   

ลํานํ้าก่ํา ตนนํ้าเกิดจากหมูเขาในทิวเขาภูพาน คือ ภูผานาง ภูผาแดง ภูหินแทน ไหลจากทิศตะวันตก
ไปทิศตะวันออกเฉียงใต ขนานกับแนวทิวเขาภูพาน ไหลผานที่ลุมสองแหงคือ หนองสัง และบึงผีปาชา ไดรับนํ้า
จากลําหวยเล็กๆ  ที่เกิดจากเทือกเขาภูพาน หลายสายเกือบตลอดความยาว เริ่มต้ังแตหวยยาง หวยกานเหลือง 
และหวยคําชะอี ลํานํ้าก่ํายาวประมาณ 100 กิโลเมตร ลํานํ้าคดเค้ียวมาก  

หวยบางทราย ตนนํ้าอยูระหวางหมูเขาในทิวเขาภูพาน ประกอบดวยหวยบางทรายเหนือ ตนนํ้าเกิด
จาก ภูพอก ภูข้ีแกว ภูถํ้าเสือ และภูหีบ หวยบางทรายใต ตนนํ้าเกิดจากภูกําพระ ภูเนย ภูผีหลอก และภูสีฐาน 
แควทั้งสองไหลมารวมกัน แลวไหลไปทางทิศตะวันออก ลงสูลํานํ้าโขงที่ บานบางทราย ในเขตอําเภอเมือง
มุกดาหาร มีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร  

หวยบังอี่ ตนนํ้าเกิดจากภูกันหวด ภูเมย และภูผีหลอก ตอนตนนํ้า นํ้าไหลอยูตามซอกเขา ถึงบานนา
สะแบงนอย จึงไหลในพื้นที่ราบเล็กๆ  ระหวาง ภูหินลิ่ว ทางทิศเหนือกับแนวภูถํ้าเมน ทางทิศใต มีทิศทางไหล
ไปทางดานทิศตะวันออก ไหลลงสูลํานํ้าโขงที่ดอนบังอี่ มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร  

หนองนํ้าและที่ลุม  
เน่ืองจากเปนที่ราบสูงและเปนพื้นดินทราย สะดวกตอการระบายนํ้า ในภาคน้ีจึงมีหนองนํ้าอยูไมมาก

นัก หนองนํ้าขนาดใหญ และมีความสําคัญมีอยูเพียงสามแหง ไดแก หนองหาร หนองพันสัก และหนองละหาน  
หนองหาร  เปนหนองนํ้าขนาดใหญ กวางประมาณ 8 กิโลเมตร ยาวประมาณ 13กิโลเมตร มีนํ้าตลอด

ป ขนาดของหนองจะขยายออกอีกประมาณเทาตัวในฤดูฝน กลางหนองมีเกาะเรียกวา ดอนสวรรค ตัวอําเภอ
เมืองสกลนคร อยูติดกับหนองทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต  

หนองพันสัก  มีความกวางประมาณ 5 กิโลเมตร ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร อยูทางทิศเหนือของ 
จังหวัดมหาสารคาม มีนํ้าตลอดป รับนํ้าจากภูผาแข็ง ในทิวเขาเกาลูกทางตะวันตกมีสภาพเปนแองพักนํ้าที่ไหล
มาจากทิวเขาภูพาน และเปนแหลงระบายนํ้าใหกับลํานํ้าปาวในฤดูนํ้า  

หนองละหาน  มีความกวางประมาณ  3 กิโลเมตร ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีนํ้าตลอดป ตรงกลาง
มีเกาะเรียกวาดอนแกว ตัวหนองอยูทางดานตะวันออกของ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี  

นอกจากหนองนํ้าขนาดใหญทั้งสามแหงน้ีแลว ยังมีหนองนํ้าขนาดเล็กอยูอีกหลายแหง อยูในเขต
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี  

พื้นที่ราบ  
พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบกวางใหญและติดตอถึงกันไดโดยตลอด มีทิวเขากั้นที่ราบออกเปนตอนๆ  อยู

บาง จึงทําใหสามารถแบงที่ราบออกเปนแตละตอนดังน้ี  
ที่ราบสูงนครราชสีมา-อุบลราชธานี  เปนที่ราบสูงใจกลางของภาค เปนพื้นที่ซึ่งอยูในตอนที่เขาใจวา

เปนปากปลองภูเขาไฟ เปนที่ราบกวางใหญบนลุมลํานํ้ามูล มีพื้นที่อยูในเขต 10 จังหวัด แยกออกจากที่ราบ
จังหวัดเลย และที่ราบจังหวัดอุดร-นครพนม ดวยแนวทิวเขาเลย ภูเกาและทิวเขาภูพาน  

ที่ราบสูงอุดร-นครพนม เปนที่ราบสูง สวนเหนือของภาคในแถบลุมนํ้าโขง มีพื้นที่ในเขต 4 จังหวัด คือ 
หนองคาย อุดรธานี สกลนคร และนครพนม มีแนวทิวเขาภูพานกั้นอยูทางตอนใต และมีทิวเขาภูเกากั้นอยูทาง
ทิศตะวันตก บนที่ราบน้ีมีลํานํ้าสายสั้นๆ  หลายสายไหลลงสูลํานํ้าโขงในทิศทางจากทิศใตไปทิศเหนือ และทาง
ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ลํานํ้าที่สําคัญ คือ ลํานํ้าสงคราม  

ที่ราบสูงเลย เปนที่ราบซึ่งมีสภาพเปนอางเล็กๆ  อยูในระหวางทิวเขาลอมรอบคือภูเมี่ยง และภูหลวง
ในทิวเขาเพชรบูรณทางดานทิศตะวันตก ภูเขาเลย และภูเกาทางทิศตะวันออก ภูกะดึง และภูผานกเคาใน     
ทิวเขาเพชรบูรณทางดานทิศใต ตอนใจกลางเปนลุมนํ้าเลย ซึ่งไหลจากทางทิศใตไปทางทิศเหนือ 
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6.2.15 ขยะและกากของเสีย  
สําหรับขยะมูลฝอยทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รายการ 2549 2550 2551 2552 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน (ตันตอวัน) 9,975 10,331 11,820 11,384 

 
ท่ีมา :  [6.4]  

     
ซึ่งจะสามารถแยกปริมาณขยะมูลฝอยในแตละจังหวัดไดดังน้ี 

           

 
 
สวนโรงงานอุตสาหกรรมการจัดการของเสียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีรายละเอียดดังน้ี [6.9] 

โรงงานประเภท 101 : 5แหง, โรงงานประเภท 105 : 40 แหง, และ โรงงานประเภท 106 : 5 แหง 
 
6.2.16 ระบบบําบัดนํ้าเสีย [6.4] 

 
จํานวนระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชนที่สรางเสร็จแลวไดรับการฟนฟูและเปดใหบริการ (แหง) 

ป พ.ศ. 2543 2544 2545 2546 2547 

รวม 43 47 68 68 78 

  - กรุงเทพมหานคร 3 3 7 7 6 

  - ภาคกลาง 11 13 20 20 22 

  - ภาคตะวันออก 9 10 14 14 14 

  - ภาคเหนือ 5 5 8 8 12 

  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 10 12 12 12 

  - ภาคใต 6 6 7 7 12 

http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?PHPSESSID=llnrtes70qd3841u90b7d8fti3&action=dlattach;topic=2.0;attach=62;image
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6.3  ตัวช้ีวัดและขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม 
เปาหมายเชิง

คุณภาพ 
ดัชนีชี้วัด ขอมูล 

ความเพียงพอของ
การใหบริการนํ้า 

สัดสวนของการใชนํ้าของ
ภาคอุตสาหกรรมกับภาค
สวนอื่นๆ  

จังหวัดอุดรธานี 
กําลังผลิตที่ใชงานทั้งหมด  216,552.00 ลบ.ม.   
จํานวนผูใชทั้งหมด 74,416 ราย  
จังหวัดสกลนคร                                
กําลังผลิตที่ใชงานทั้งหมด  10,603,636 ลบ.ม.                             
จํานวนผูใชทั้งหมด 30,656 ราย 
จังหวัดชัยภูม ิ                             
กําลังผลิตที่ใชงานทั้งหมด 20,123,536 ลบ.ม.  
จํานวนผูใชทั้งหมด 74,072 ราย 
จังหวัดนครราชสีมา                                                
กําลังผลิตที่ใชงานทั้งหมด  2,380929 ลบ.ม.   
จํานวนผูใชทั้งหมด 87,874 ราย  
ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค  2553 

ความเพียงพอของ
การใหบริการไฟฟา 

สัดสวนของการใชไฟฟา
ของภาคอุตสาหกรรมกับ
ภาคสวนอื่นๆ  

จังหวัดอุดรธานี 
มีจํานวนการใชไฟฟาทั้งหมด 26 แหง กระแสไฟฟาที่ใช
ทั้งสิ้น 519,272,782 หนวย และมีจํานวนผูใชไฟฟา
ทั้งสิ้น 270,163 ราย สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 
45.70% 
ที่อยูอาศัย 42.40%สถานที่ราชการและอื่นๆ  11.9%  
ที่มา : การจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. 
        พ.ศ. 2552 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
จังหวัดสกลนคร                                          
ป2550จํานวนผูใชไฟฟา256,464 ราย และกระแสไฟฟา
ที่จําหนาย  364,125,094.5รายสถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 31.64%   ที่อยูอาศัย 52.23%                                    
สถานที่ราชการและอื่นๆ  16.13% 
จังหวัดชัยภูม ิ
ขอมูลจากการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ รายงานวา 
จังหวัดชัยภูมิมีการใชกระแสไฟฟา 350 ลานยูนิต มีผูใช
ไฟฟา 231,237 ราย     
จังหวัดนครราชสีมา                                     
ในป พ.ศ. 2536  มีผูใชไฟฟาทั้งหมด 536,842 คน                    
ซึ่งใชพลังงานไฟฟารวมทั้งหมด 2,416,724,479 หนวย                                           
สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 70.39%  ที่อยูอาศัย 
23.33%          สถานที่ราชการและอื่นๆ  6.28% 
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เปาหมายเชิง
คุณภาพ 

ดัชนีชี้วัด ขอมูล 

การใชประโยชนของ
ที่ดิน  

สัดสวนของการใช
ประโยชนของที่ดิน และ
ขีดความสามารถในการ
รองรับดานกายภาพ 

จังหวัดอุดรธานี 
เน้ือที่ปาไม  11.84% 
เน้ือที่ทางการเกษตร 49.94% 
เน้ือที่นอกการเกษตร 38.32% 
จังหวัดสกลนคร                                                    
เน้ือที่ปาไม  19.90%        
เน้ือที่ทางการเกษตร 46.94%                          
เน้ือที่นอกการเกษตร 33.16% 
จังหวัดชัยภูม ิ                
เน้ือที่ปาไม  30.28%                                      
เน้ือที่ทางการเกษตร 42.33%                          
เน้ือที่นอกการเกษตร 27.39% 
จังหวัดนครราชสีมา                                      
เน้ือที่ปาไม  15.28%                                       
เน้ือที่ทางการเกษตร 60.10%                            
เน้ือที่นอกการเกษตร 24.62% 
ที่มา : การใชที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย  
        ระดับประเทศ  ภาค  จังหวัด  ป 2552           

การจัดการขยะอยาง
ถูกหลักวิชาการ 

ประมาณการปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน  

จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 786 ตันตอวัน 
จังหวัดสกลนคร       
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 462 ตันตอวัน 
จังหวัดชัยภูมิ   
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 490 ตันตอวัน 
จังหวัดนครราชสีมา          
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 1,322 ตันตอวัน              

คุณภาพแหลงนํ้า
ธรรมชาติ 
ที่อยูในเกณฑ 

คุณภาพนํ้าธรรมชาติ สรุปเกณฑคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าที่สําคัญของประเทศ
ไทย ป 2550 
คุณภาพนํ้าที่ดี : หนองหาน  สงคราม   
คุณภาพนํ้าที่พอใช : เลย  เสียว  มูล  พอง  ชี   ลําปาว                                           
คุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรม : ลําชี  ลําตะคอนตอนบน  
คุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรมมาก : ลําตะคอนตอนลาง 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ    -  ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงคุณภาพนํ้าที่มีความ
เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก ที่ไมไดมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าแหลงนํ้าผิวดิน ดังน้ี คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดแก แอมโมเนียและความสกปรกในรูปสารอินทรียสูง 
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เปาหมายเชิง
คุณภาพ 

ดัชนีชี้วัด ขอมูล 

คุณภาพอากาศที่อยู
ในเกณฑ 
 

คุณภาพอากาศ สรุปเกณฑคุณภาพอากาศของภาคอีสาน ป 2551-2552 
จุดตรวจวัด ณ โรงสูบนํ้าเสียเทศบาล จ.นครราชสีมา 
พบวา 
SO2 =2.6, NO2=11.1,CO=0.5, O3=21.8 ppm 
PM10=46.7 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ 

การขยายตัวของ
เมืองโดยเฉพาะระบบ
ขนสงทางบก 

มลพิษทางเสียง มลพิษทางเสียง 
ระดับเสียงพื้นที่ตางจังหวัด : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
บริเวณ ริมเสนทางจราจร อยูในชวง 46.4-77.6 dBA 
คาเฉลี่ย 62.9 dBA                                                                                        
(ป 2549 ระดับเสียงอยูในชวง 43.4 - 83.6 dBA 
คาเฉลี่ย 62.7 dBA)  
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ  

 
6.4  บทสรุป 

จากการทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตรและขอมูลทุติยภูมิตางๆ  ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม ที่เช่ือมโยง
กับการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของโครงการพัฒนาเหมืองโปแตซภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่ทุกภาค
สวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศ เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมใหเกิดการพัฒนาประเทศสู
ความสมดุลและย่ังยืน โดยมวิีสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ 
เพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง ”การพัฒนาประเทศ ที่เรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึน เพื่อเตรียมความพรอมคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม
ไดอยางเหมาะสมในการพัฒนาเหมืองโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

อยางไรก็ตามในการพัฒนาเหมืองโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือแมวาจะสรางความเจริญเติบโตและ
มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจ  รวมทั้งสรางฐานความรู เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหมที่เกิดตามมา จึงควรเนนใหความสําคัญ ดานปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยหลักพื้นฐาน การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อ
สะทอนใหเห็นวาการพัฒนาประเทศมีความสมดุลและย่ังยืน ประเด็นสําคัญดานสิ่งแวดลอมที่ควรคํานึงถึงเพื่อ
ลดปญหาดังกลาว เชน การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ควรคํานึงถึงดานการคุมครอง ปองกัน รักษา ฟนฟูพื้นที่ปาไมต้ังแตการเริ่มดําเนินการพัฒนา ระยะกําลังพัฒนา 
และฟนฟูหลังการดําเนินการ หรือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่ไมเปนธรรม ความเหลื่อมล้ําและความขัดแยง
ในการใชประโยชนทรัพยากร การขาดแคลนแหลงนํ้า คุณภาพนํ้าเสีย ปริมาณมลพิษและขยะมูลฝอยที่เพิ่มข้ึน 
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยแออัด การบริการดานการศึกษาและสาธารณะสุขอยางไมทั่วถึง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เปนตน ดังน้ันการจัดวางยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาเหมืองโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงควร



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   6-31 

คํานึงถึงหลักในการบริหารการใชทรัพยากรที่เปนธรรม การบริหารจัดการระบบนํ้าอยางบูรณาการเพื่อ พัฒนา
ปรับปรุงและฟนฟูแหลงนํ้า เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุนในแหลงนํ้าที่มีศักยภาพในการกักเก็บนํ้า ใหเหมาะสมกับ
ระบบนิเวศ ภูมิสังคม เศรษฐกิจและความตองการรวมกันของชุมชนทองถ่ินและผูมีสวนไดเสีย  ทั้งการพัฒนา
และสงเสริมใหเกิดการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  การสรางระบบ
การปองกันและควบคุมมลพิษที่ครอบคลุมพื้นที่น้ันๆ  รวมทั้งการพัฒนาดานการศึกษา ระบบฐานขอมูล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร และการจัดการองคความรู ที่มีศักยภาพสมดุลกับพื้นที่ ดัง วิสัยทัศนและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ที่มุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง ” โดยการนํากรอบการ ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ( Strategic Environmental 
Assessment: SEA)  มาใชชวยในการตัดสินใจตอการกําหนดกรอบการพัฒนาเหมืองโปแตซภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่คํานึงศักยภาพการรองรับของพื้นที่ 
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บทท่ี 7 
การทบทวนนโยบายและขอมูลการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

และอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่อง 
 
7.1 นโยบายและแผนการพัฒนาการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 จากเอกสารที่ออกโดยสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป 2552 เรื่อง“ความเห็น
และขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง นโยบายอุตสาหกรรมโปแตชกับการ
พัฒนาภาคอีสาน”[7.1] ไดแสดงถึงปญหาและแนวทางการแกไขตางๆ โดยรัฐบาลควรเปนหลักสําคัญในการ
จัดการแกไขปญหาเหลาน้ัน จากบทสรุปผูบริหารโดยสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดช้ี
ถึงปญหาตางๆ และขอแกไขดังตอไปน้ี 

ภาครัฐตองเรงดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอยางเรงดวน เพื่อสรางความชัดเจนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแร ในการแกไขควรดําเนินการใหครอบ คลุมทั้ง 3 ดานคือ ดานนโยบายและมาตรการ
อุตสาหกรรมโปแตช ดานการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนและธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม และดาน
มาตรการทางกฎหมาย รายละเอียดดังน้ี 

1.   นโยบายและมาตรฐานอุตสาหกรรมโปแตช 
1.1 รัฐตองจัดใหมีการศึกษาและกําหนดเปาหมายและแผนงาน การพัฒนาแรเกลือหินและโปแตช 

โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งน้ีโดยปรับแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมโปแตชจากที่มุงผลิต
เพื่อการสงออก มาเปนอุตสา หกรรมเพื่อทดแทนการนําเขาแรโปแตชและตอบสนองอุตสา หกรรม
ภายในประเทศเปนหลัก 

1.2 รัฐบาลควรกําหนดเปาหมายและแผนงานที่ชัดเจน ในการเรงรัดการดําเนินงานโครงการเหมืองแร
โปแตชอาเซียน จังหวัดชัยภูมิ เน่ืองจากไดมีการลงทุนและดําเนินงานมาจนใกลบรรลุผล และมีปริมาณเพียง
พอที่จะตอบสนองอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้งผลิตปุยเคมีทดแทนการนําเขา 

1.3 การพัฒนาเหมืองแรใตดิน และอุตสาหกรรมแรโปแตช ควรเริ่มจากการพัฒนาโครงการเหมืองแร
โปแตชอาเซียนใหประสบความสําเร็จ เปนโครงการตนแบบเหมืองแรโปแตชเปนลําดับแรก แลวจึงขยายไป
ดําเนินการในโครงการอื่นๆ ทั้งน้ีเพื่อชวยพัฒนาความรูดานการทําเหมืองใตดินของประเทศไทย และหาก
สามารถแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไดจริง จะชวยสราง
ความเช่ือมั่นใหกับประชาชนในพื้นที่ตางๆ ที่อาจจะมีการทําเหมืองแรใตดินในอนาคต 

1.4 รัฐตองสงเสริมใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมโปแตชตอเน่ือง โดยเฉพาะการนําโปแตชไปผลิต
เปนปุยเคมีเพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศและเปนการเพิ่มมูลคาแรโปแตชจากการใชประโยชนในรูป
ปุยโปแตช ตลอดจนการใชประโยชนจากผลพลอยไดจากการทําเหมือง เชน เกลือหิน และสารประกอบ
แมกนีเซียมในอุตสาหกรรมตอเน่ืองหากภายหนาความตองการแรโปแตชของตลาดภายในประเทศมีมากข้ึน
เกินกําลังการผลิตของโครงการเหมืองแรโปแตชอาเซียนจึงคอยพิจารณาดําเนินการโครงการเหมืองแรโปแตช  
อุดรธานีหรือพื้นที่ขยายอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมอีกครั้งหน่ึง 

1.5 ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปุยเคมีภายในประเทศ รัฐบาลตองมุงมั่นในการสงเสริมการใชปุย
อินทรีย หรือปุยชีวภาพ ตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 โดย
รักษาเปาหมายแผนพัฒนาเกษตรอินทรียเพื่อเปนรากฐานของระบบการเกษตร ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
สุขภาพเกษตรกร และผลิตอาหารที่ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค 
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 1.6 การดําเนินงานโครงการเหมืองแรโปแตชอาเซียน การมีสวนรวมของชุมชนควรวางมาตรฐาน
ปองกันการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมินิเวศ เชน การยุบตัวของดิน (Sinkhole) การแพรกระจายของความเค็ม หรือ
ปญหาสิ่งแวดลอม นํ้าเค็ม ฝุนเกลือ เปนตน ตลอดจนกําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมในการติดตาม ตรวจสอบ 
การทําเหมืองแร ระบบตรวจสอบวัดผลกระทบสิ่งแวดลอม ชีวอนามัยและความปลอดภัยพรอมกับให
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจัดใหมีการแสดงระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมตอสาธารณะ เพื่อเปนสิ่งบงบอก
ความสําเร็จในการจัดการมลพิษหรือการปองกันมลพิษ ตามแตกรณี 

1.7 ปรับปรุงอัตราคาภาคหลวงแรใหมใหเกิดความเปนธรรมในผลประโยชนตอบแทนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ โดยพิจารณาถึงตนทุนดานสิ่งแวดลอม การบําบัดเยียวยาผูไดรับผลกระทบ และคาเสียโอกาสอื่นๆ 
ทั้งน้ีควรจัดสรรคาภาคหลวงใหแกทองถ่ินไมตํ่ากวารอยละ 30 ของรายไดคาภาคหลวงจากสินแรน้ันๆ  

1.8 กรณีความขัดแยงของการพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตชอุดรธานี รัฐตองยึดมั่นในแนวทาง
สมานฉันทเพื่อจัดการปญหาความขัดแยงภายในชุมชนและระหวางชุมชน ซึ่งมีความสําคัญกวาปญหาเชิง
เทคนิค 

2. ขอเสนอเพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนและธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม 
2.1 ปฏิรูปนโยบายสงออกแรเปนวัตถุดิบ แรเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปไมอาจสรางใหมทดแทนได 

ดังน้ันรัฐบาลจึงควรมีนโนบายใชแรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชแรเพื่อการผลิตภายในประเทศเปนหลัก ยุติ
การทําแรขายเปนวัตถุดิบใหตางประเทศ แรบางชนิดประเทศไทยอาจยังไมมีความพรอมทางเทคโนโลยีที่จะ
นํามาใชเพิ่มมูลคาสินแรใหไดประโยชนสูงสุด ก็ควรเก็บไวสําหรับการพัฒนาในอนาคตเมื่อมีความพรอม 

2.2 รัฐตองกําหนดใหมีการใชเครื่องมือในการประเมินผลที่จะเกิดข้ึนจากกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ให
ครอบคลุมประกอบดวย การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (Environment Impact Assessment : EIA) 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ( Health Impact Assessment : HIA) และการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม ( Social Environment Assessment : SEA) ในระดับโครงการ รวมทั้งสงเสริมใหมีการพัฒนา
วิธีการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร ( Strategic Environment Assessment : SEA) และประเมินผล
กระทบอยางย่ังยืน ( Sustainable Impact Assessment : SIA) โดยจัดทําใหเปนระบบมาตรฐานที่สั งคม
ยอมรับและเช่ือถือได 

2.3 การดําเนินโครงการขนาดใหญของรัฐหรือเอกชน ตองมีมาตรการที่ชัดเจน เปดเผยตอสาธารณะ
ในการปองกัน เยียวยา ประกันความเสี่ยง การลดผลกระทบตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม การชดเชยผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ระบบขอมูลเพื่อเตือนภัยหรือการปองกัน โดยจัดต้ังกองทุนแกไขปญหา การ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมและเงื่อนไขถือพันธบัตรสิ่งแวดลอม (Performance Bond) 

2.4 พัฒนากลไก “กรรมการนโยบายสิ่งแวดลอมภาคประชาชน ” โดยอาจมี “สภาสุขภาพ
สิ่งแวดลอม” ในระดับชุมชน เพื่อใหสามารถทําการศึกษาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ( Environment 
Impact Assessment: EIA) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ( Health Impact Assessment: HIA) ใน
ระดับโครงการ และการประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร ( Strategic Environment Assessment: SEA) 
โดยกําหนดใหนําผลการศึกษาดังกลาวเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีรวมไปกับรายงาน
การศึกษาของผูดําเนินโครงการ 

2.5 ใหศูนยศึกษาระบบนิเวศภาคอีสานข้ึนในระดับจังหวัด และระดับภาคเพื่อเปนองคกรจัดการทาง
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรในทองถ่ินของตนเองอยางมีทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ โดยอาจ
สงเสริมใหสถาบันการศึกษาเปนองคกรหลักในการดําเนินการรวมกับภาคประชาชน และองคกรพัฒนาเอกชน 
และเช่ือมโยงกับหลักสูตรการศึกษาทองถ่ินวาดวย วิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบนิเวศภาคอีสาน เมื่อมีการ
จัดต้ังองคการอิสระดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมตามนัยมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 อาจถายโดยใหเปนสวนหน่ึงขององคการอิสระเพื่อสิ่งแวดลอม 
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2.6 สงเสริมและจัดใหมีกระบวนการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดทําแผนพัฒนา
ระดับพื้นที่จังหวัด อําเภอ ตําบล ชุมชน เพื่อใหประชาชนในแตละพื้นที่เปนผูกําหนดวิถีการพัฒนาของตนเอง
ใหบังเกิดผลอยางย่ังยืนแทจริง ทั้งน้ีโดยใหมีหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน ตามเปาหมายการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน และนําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 

2.7 เสริมสรางและพัฒนาระบบธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาลข้ึนในสังคมไทย ทั้งในระดับชุมชน 
หนวยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อใหเกิดการบูรณาการดานการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางบรรเทาหรือแกไข
ผลกระทบอยางเปนระบบ สามารถกํากับติดตามและวัดผลที่เกิดข้ึน 

2.8 รัฐบาลตองกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
การดําเนินกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ อันมีผลหรือาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพื่อเปน
หลักประกันสิทธิบุคคลที่จะมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่รัฐ และตองกําหนดจัดใหมีการ
ประชาพิจารณระดับเทคนิค (Technical hearing) ใหประชาชนไดรับทราบ ไดเกิดกระบวนการทําความเขาใจ 
กอนทําประชาพิจารณ (Public Hearing) เพื่อสรางเสริมความเขาใจที่สมบูรณในบรรดาทางเลือกตางๆ ของ
การดําเนินโครงการ 

3. ดานมาตรการทางกฎหมาย 
3.1 ปรับปรุงพระราชบัญญัติแร กฎหมายผูประกอบการทําเหมืองแร และกฎหมายที่เกี่ยวของ ให

สอดคลองกับมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยใหความสําคัญกับสิทธิ
ชุมชน สิทธิในทรัพยากร สิทธิในการับรูขาวสาร การเขาถึงขาวสาร และการเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายอยางแทจริง มากกวาการเอื้อสิทธิ และการสงวนสิทธิในทรัพยากรใตดินของภาคราชการ
กับเอกชน 

3.2 กําหนดแผนงานและเรงรัดการดําเนินงานกระบวนการแปลงสิทธิชุมชนตามมาตรา 66, 67 และ
นโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ไปสูแผนการปฏิบัติการ (National Agenda) อยางเปนรูปธรรมและอาศัย การมีสวนรวม
ของประชาชนเปนศูนยกลาง (People Oriented) 

 
7.2 เทคโนโลยีเกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

ขอมูลเทคโนโลยีเกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตชที่จะถูกนําเสนอตอไปน้ี เปนเทคโนโลยีที่ได
ทําการศึกษาเพื่อนํามาใชใน โครงการเหมืองโปแตช ของบริษัท เหมืองแรโปแตชอาเซียน จํากัด อําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ โครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี และขอมูลเทคโนโลยีเกี่ยวของกับทํา
เหมืองแรโปแตชของตางประเทศ ในอนาคต ถาทั้งโครงการเหมืองโปแตชทั้งสองน้ีไดดําเนินการ เทคโนโลยี
เกี่ยวของเหลาน้ี จะถูกนํามาใชในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  
 
7.2.1 เหมืองโปแตชอุดรธานี  

จากรายงานการวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีโครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัด
อุดรธานี [7.2] เหมืองโปแตชอุดรธานีเลือกใชวิธีทําเหมืองแบบชองทางสลับคํ้ายัน ( Room and Pillar) โดย
การเจาะชองอุโมงคจากพื้นดินลงไปลักษณะลาดเอียง ขนาดกวาง 6 เมตร สูง 4.5 เมตร จํานวน 2 ชอง ยาว
ประมาณ 2.7 กิโลเมตร เพื่อเปนเสนทางลงสูช้ันแรและขนสงลําเลียงแร จนเมื่อถึงช้ันความลึกที่ระดับประมาณ 
300 เมตร จากน้ันจะขุดเปนอุโมงคใตดินไปตามสายช้ันแรในแนวราบ ขณะเดียวกันก็จะเวนผนังบางสวนไว
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เปนเสาคํ้ายันเพื่อปองกันดินทรุด ดังน้ันจะมีการขุดเอาแรออกประมาณ 60–70% สวนที่เหลือทิ้งไวใหเปนเสา
คํ้ายัน เมื่อทําการขุดแรจะถูกลําเลียงโดยสายพานสูโรงแตงแรบนพื้นดิน โดยตัวโรงงานแยกแรจะอยูบนพื้นที่ 
2,000 ไร ใชวิธีการลอยแร ตกตะกอนแยกแรและอบแหง เพื่อใหไดโปแตชสําหรับเปนวัตถุดิบทําปุย มีกําลัง
การผลิตที่ประมาณ 6,000 ตัน/วันหรือสูงสุดปละ 2 ลานตัน 

ปริมาณหางเกลือ (หางแร) ที่เกิดจากการแยกแรปละประมาณ 2-4 ลานตัน โดยปที่ 9 มีปริมาณสูงสุด
คือ 10.7 ลานตัน หางแรทั้งหมดจะถูกนํามากองไวบริเวณโรงงานขนาดพื้นที่ 226,000 ตารางเมตร สูง 40 
เมตร โดยมีการปูพลาสติก (HDPE) กันนํ้าเกลือซึมอยูดานลาง ขณะที่ดานบนไมมีอะไรปกคลุม กองเกลือน้ีจะ
ทยอยนํากลับไปถมในอุโมงค ภายในเวลา 22 ป หางแรที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตจะถูกกําจัดดวยวิธีการถม
กลับแบบเปยก (Slurry backfill) โดยจะถูกลําเลียงในลักษณะของเหลวผานระบบทอจากชองทางที่โรงแยกแร 
ไปยังแผงที่จะทําการถมกลับ จนไมเหลือหางแรเลยหลังจากข้ันตอนการปดเหมือง การปองกันนํ้าเกลือจากลาน
กองเกลือน้ันจะมีคันคูกั้นไมใหนํ้าเค็มไหลออกไปขางนอก และมีทอรวมเพื่อนํามาสูบอเก็บนํ้าเกลือและบําบัด
ตอไป การปองกันฝุนจากกองเกลือจะฉีดพรมนํ้าในหนาแลง เพื่อไมใหฝุนเกลือฟุงกระจาย สวนกองเกลือน้ัน
ไมไดมีการกลาวถึงวาจะสงผลกระทบอยางไรตอพื้นที่ใกลเคียง 

สารเคมีตางๆ ที่ใชในกระบวนการผลิตในข้ันตอนตางๆ ประกอบดวย เอมีนทีใชในการลอยแร 
(Flotation amine) กรดไฮโดรคลอริก นํ้ามันสําหรับแยกแร ( Process oil) สารทําฟอง ( Frother) สารสกัด
เมือก ( Slime Collector) สารชวยตกตะกอน ( Settling Flocculant) สารปองกันการจับตัวเปนกอน 
(Anticaking Amine) และนํ้ามันขจัดฝุน ( Dedusting oil) สารเคมีเหลาน้ีบางสวนก็จะทิ้งคุณสมบัติไวกับ
ผลิตภัณฑ บางสวนจะติดไปกับหางแรหรือนํ้าเกลือจากการแตงแร ซึ่งจะลงไปสูบอบําบัดตอไปสารเคมีจะขนสง
โดยรถบรรทุกหรือรถไฟ โดยทั่วไปสารเคมีแตละชนิดจะเก็บไวในพื้นที่โรงงานในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการ
ใชงานใน 1 เดือน  

นอกจากสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิตแลว ในการดําเนินโครงการยังมีความตองการใชนํ้ามัน
เช้ือเพลิง นํ้ามันดีเซล กาซโซลีนไรสารตะกั่ว นํ้ามันไฮดรอลิก และนํ้ามันชนิดพิเศษเพื่อใชในกระบวนการผลิต
โดยนํ้ามันแตละชนิดจะจัดเก็บดังน้ี 

1. นํ้ามันเช้ือเพลิง หมายเลข 2 เก็บในถังขนาด 45 ลบ.ม. 
2. นํ้ามันดีเซล เก็บในถังขนาด 45 ลบ.ม. 
3. กาซโซลีนไรสารตะกั่วเก็บในถังขนาด 9 ลบ.ม. 
4. สารหลอลื่น เก็บในถังขนาด 45 ลบ.ม. 

โดยรถบรรทุกจะบรรทุกนํ้ามันมาเติมลงถัง ปริมาณความตองการนํ้ามันเช้ือเพลิงหมายเลข 2 สําหรับ
ใชกับเครื่องอบแหง หมอตมนํ้า และเครื่องระเหยนํ้าเกลือมีประมาณ 103,530 ตันตอป 

สารหลอลื่นและนํ้ามันชนิดพิเศษตางๆ จะแยกเก็บไวในอาคารที่ติดกับอาคารโรงแยกแรอาคารเก็บ
นํ้ามันน้ี ประกอบดวยถังนํ้ามัน (Oil Drum) 24 ถัง ถังนํ้ามันขนาดเล็ก (Pail) 20 ถังกระปองนํ้ามัน 12 โหล ถัง
บรรจุนํ้ามันขนาดใหญ (Bulk Oil Reservoirs) 4 ใบ และรถบรรทุกนํ้ามัน 1คัน สําหรับการใชงานใตดิน 

ไฟฟาที่ใชในโครงการจะผานสายสงดวยกําลังสง 115 กิโลวัตต ที่ตอมาจากเขตนิคม อุตสาหกรรมซึ่ง
อยูทางทิศเหนือของโรงแยกแร และจะถูกแปลงใหเปน 22 กิโลวัตตและ 6.6 กิโลวัตตเพื่อใชในโครงการ โดยมี
ความตองการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด 46 ลานวัตต คิดเปนความตองการไฟฟาเฉลี่ยประมาณ 39 ลานวัตต
สําหรับใชในการผลิตแรโปแตช 2 ลานตันตอป และมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองชนิดดีเซลเพื่อใชจายไฟฟาใน
สวนสําคัญในกรณีที่ระบบไฟฟาขัดของ 
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การใชนํ้าระยะกอสรางตองการนํ้าใชทั้งหมด ประมาณ 290 ลบ.ม.ตอวัน หรือ 87,500 ตอป โดยการ
ใชนํ้าจะประกอบดวยการใชนํ้าสําหรับคนงาน การฉีดพรมฝุน การลางทําความสะอาดอุปกรณและอื่นๆ โดยไม
มีการใชนํ้าเพื่อผสมคอนกรีตในพื้นที่โรงงาน เน่ืองจากโครงการจะใชคอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงานที่ต้ังอยูใน
จังหวัดอุดรธานี  

ในระยะดําเนินการมีความตองการใชนํ้าสําหรับกระบวนการผลิตแรโปแตช การทําความสะอาด
โรงงาน รวมไปถึงการใชนํ้าในสํานักงานและรดนํ้าตนไม รวมทั้งหมดประมาณ 724,500 ลบ.ม. ระบบการใชนํ้า
จะใชนํ้าหมุนเวียน โดยจะมีบอเก็บนํ้าฝนเพื่อใชในโครงการ นํ้าที่ใชแลวจะผานการบําบัดโดยการกลั่นเพื่อนํา
กลับมาใชใหม สวนนํ้าที่มีปริมาณมากเกินความตองการจะปรับปรุงคุณภาพจนมีความเค็มตํ่ากวาแหลงนํ้า
ธรรมชาติและปลอยออกสูทางนํ้าสาธารณะตอไป 

การฟนฟูและปดเหมือง หลังหมดอายุประทานบัตร (22 ปหลังจากปดเหมือง) วัสดุของเสียตางๆ ที่ไม
สามารถใชประโยชนไดจะถูกนําไปฝงในอุโมงค โรงเรือน เครื่องจักรตางๆ จะถูกรื้อถอนเพื่อจําหนาย จะทําการ
ปรับพื้นที่และสภาพภูมิทัศนตอไป 
 

7.2.2 เหมืองแรบําเหน็จณรงค  
จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองโปแตช ของบริษัท เหมืองแรโปแตช

อาเซียน จํากัด อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ [7.3] เหมืองแรโปแตชบําเหน็จณรงคใชวิธีการทําเหมืองใต
ดินแบบ Bulk Mining Method โดยการเจาะชองอุโมงคจากพื้นดินลงไปลักษณะลาดเอียงขนาด 3 ×6 เมตร 
ความลาดชัน 1 : 5 ยาวประมาณ 950 เมตรจํานวน 2 ชอง เพื่อใชในการขนถายอุปกรณการทําเหมือง เปน
เสนทางลงสูช้ันแร ขนสงลําเลียงแร และระบายอากาศ จนเมื่อถึงช้ันความลึกที่ระดับประมาณ 180 เมตร 
จากน้ันจะขุดเปนอุโมงคใตดินไปตามสายช้ันแรในแนวราบ และจะเวนผนังบางสวนไวเปนเสาคํ้ายันเพื่อปองกัน
ดินทรุด  

การสกัดแรโปแตชจากช้ันแร 
ข้ันที่ 1 Bottom Cut Development 
ข้ันที่ 2 Top Cut Development 
ข้ันที่ 3 Stope Production 

ในข้ันที่ 1 และ 2 ใชเครื่องตัดแรแบบ Continuous Miner เพื่อใหผิวเพดานและพื้นอุโมงคราบเรียบ  
สวนข้ันที่ 3 ขุดแรโดยใชการเจาะระเบิด การขุดเจาะในช้ันแรจะทําการขุดเจาะเปนอุโมงคหลาย ๆ อุโมงคเปน
แนวขนานกัน มีขนาดกวาง 15 เมตร สูง 24 เมตร และยาวตามแนวนอนของช้ันแร 400 เมตร เขตการทํา
เหมือง (Mining Block) ประกอบดวยอุโมงค 12 อุโมงคเหมือง แตละอุโมงคแบงกั้นดวยกําแพงคํ้ายัน ( Wall 
Pillar) ที่มีขนาดกวาง 20 เมตร และลอมรอบแตละเขตการทําเหมืองดวยกําแพงแรคารนัลไลท (Wall Barrier 
Pillar) ขนาดกวางประมาณ 50 เมตร มีอุโมงคลําเลียงแร (Salt Haulage Way) ค่ันกลาง เมื่อทําเหมืองบล็อก
ที่ 1 เสร็จ ก็จะทําเหมืองบล็อกที่ 2 และ 3 เย้ืองกันไป วิธีการทําเหมืองแบบ Bulk จะทําการขุดเจาะแบบ 
Box-Hole ซึ่งตองการทั้งหมด 5 ชอง (Stopes) สําหรับการผลิตแรแตละครั้ง ในขณะที่การทําเหมืองในบล็อก
ใหมกําลังดําเนินการไปเรื่อยๆ บล็อกที่มีการทําเหมืองเสร็จแลวจะมีชองอุโมงควางเตรียมไวสําหรับการเก็บกัก
สารละลายเกลือ ( Brine Filling) ที่เกิดจากกระบวนการแตงแรจากโรงแตงแรที่อยูบนผิวดิน และชวยเสริม
ความมั่นคงใหแก Pillar ดวย 

 



รายงานสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 7-6 

การระบายอากาศในเหมืองใตดิน ในชวงระยะเตรียมการทําเหมืองใชอุโมงคเดียวในการขนถา ย
อุปกรณทําเหมืองและระบายอากาศ ติดต้ังระบบพัดลมเปาอากาศพรอมทอนําอากาศขนาดใหญ โดยพัดลมจะ
สูบอากาศจากบรรยากาศเปาลงสูดานลางแลวนําอากาศจากภายในอุโมงคไหลผานข้ึนมาตามอีกสวนหน่ึงของ
ปลองออกสูบรรยากาศ เมื่อสรางอุโมงคที่ 2 แลวเสร็จ  จะใชเปนชองรับอากาศเขา ( Intake Airway) และ  
อุโมงคที่ 1 เปนปลองระบายอากาศออก ( Exhaust Airway) อัตราการระบายอากาศในเหมืองใตดิน จะ
กําหนดใหอัตราการระบายอากาศอยางนอยตองเทากับ 150 ลบ.ม./นาที/คน  

กระบวนการแตงแรเปนกระบวนการผลิตโปแตชเซียมคลอไรด ( KCI) จากแรโปแตชจากเหมืองใตดิน 
ดวยการละลายแลวตกผลึก KCl ดวยนํ้ารอนและนํ้าเย็น ซึ่งเรียกวา Hot Crystallization Process และ Cold 
Crystallization Process ตามลําดับ กระบวนการแตงแรเริ่มจากการคัดขนาดของแรดินปอน จากน้ันละลาย
แรดวยนํ้า แยกสารประกอบที่ไมตองการ ตกผลึก KCl ใหแยกออกมา ไปจนถึงการอบและอัดเม็ด KCl เพื่อ
จําหนายเปนผลิตภัณฑหลักของโครงการ 

หลักการทางเคมีของกระบวนการแตงแร  อาศัยหลักการของความสามารถในการละลายที่อุณหภูมิ
ตางกันของสารประกอบโซเดียมคลอไรด ( NaCl) โปแตชเซียมคลอไรด ( KCl) แมกนีเซียมคลอไรด ( MgCl2) 
และแคลเซียมคลอไรด (CaCl2) 

กระบวนการแตงแรโปแตชต้ังแตนําแรจากเหมืองใตดินมาผานกระบวนการตามข้ันตอนตางๆ จนได
ผลึกซิลไวท (KCl) ที่พรอมจะนําไปจําหนายประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 6 ข้ันตอน 

Hot Crystallization Process  
ข้ันตอนที่ 1 การคัดขนาดโดยการบด (Crushing and Grinding) นําแรดิบจากเหมืองใตดินมาบดจาก

ขนาดประมาณ 40 มม. ใหเหลือขนาดเพียง 0.1–4.0 มม. เพื่อใหเหมาะตอการละลายนํ้า 
ข้ันตอนที่ 2 การแยกแรโปแตชดวยนํ้า ( Decomposition) วิธี Hot Crystallization Process จะใช

นํ้ารอนละลายแมกนีเซียมคลอไรด ( MgCl2) ออกมาเปนอันดับแรก สวนโปแตชเชียมคลอไรด ( KCl) และ
โซเดียมคลอไรด (NaCl) น้ัน ยังคงอยูในรูปของแข็ง 

ข้ันตอนที่ 3 การละลายแรซิลไวท( KCl–Dissolution) KCl และ NaCl ในรูปของแข็ง (แรซิลวิไนท , 

Sylvinite) จะถูกนําไปผานระบบละลายแรดวยนํ้าที่อุณหภูมิ 98.89 °C หรือ 210 °F ซึ่งอุณหภูมิน้ีจะทําให 
KCl ละลายอยางสมบูรณ (มี NaCl ละลายออกมาบาง) สวน NaCl ยังคงอยูในรูปของของแข็ง ซึ่งจะถูกแยก
ออกไปเก็บไวในอุโมงคใตดิน ไอนํ้า (Steam) ที่ใชละลายแรซิลไวท ผลิตจาก Boiler สงมาใน Inner Coil โดย
ไมไดสัมผัสกับเน้ือแร เมื่ออุณหภูมิลดลงไอนํ้าจะกลั่นตัวแลวกลับไปยัง Boiler เพื่อผลิตไอนํ้านํากลับมาใชอีก 

ข้ันตอนที่ 4 การตกผลึกของซิลไวท (KCl–Crystallization) ซิลไวทในรูปสารละลาย จะนําเขาสูระบบ

การตกผลึก ( Crystallization System) โดยลดอุณหภูมิลงเปน 82.2 °C, 65.6°C, 48.9°C ตามลําดับ เพื่อ
ปองกันไมให NaCl ที่ละลายปนมาดวยตกผลึกออกมา จะมีการเติมนํ้าลงไปในขบวนการตกผลึกใหเทาๆ กับ
ปริมาณนํ้าที่ระเหยออกไป เพื่อรักษาความถวงจําเพาะของสารละลายใหคงที่ 

ข้ันตอนที่ 5 และ 6 การอบใหแหงและการอัดเปนเม็ด (Drying and Compacting) ซิลไวทในรูปผลึก
เปยก (Wet Crystal) นําไปผานระบบการเอานํ้าออก (Dehydration System) โดยสงเขาเครื่องอบแหงแบบ
หมุน (Rotary Dryer) ทําใหเปนเม็ดโดยสงเขาเครื่องอัด (Compactor) ตามขนาดและปริมาณ จํานวน 3 ชนิด 
ไดแก 

- รอยละ 65 ขนาดมาตรฐาน (Standard)  0.25 – 0.8 มม. 
- รอยละ 15 ขนาดหยาบ (Coarse)  0.8 – 2.4 มม. 
- รอยละ 20 ขนาดเม็ด (Granular)  1.6 – 3.3 มม 
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Cold Crystallization Process 
มีข้ันตอนสําคัญ 6 ข้ันตอนเหมือนกับ Hot Crystallization Process แตกตางกันเพียงรายละเอียดใน

ข้ันตอนที่ 2 (การแยกแรโปแตชดวยนํ้า) และข้ันตอนที่ 3 (การละลายของซิลไวท) เทาน้ัน กระบวนการแตแร
แบบ Cold Process แบงเปน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 จัดการกับผลผลิตพลอยไดสวนเกินและ Waste Brine ไว
ในชองเหมืองใตดิน และเก็บไวในบอบนผิวดินดวย กรณีที่ 2 จัดการกับผลผลิตพลอยไดและ Waste Brine ไว
ในชองใตดินทั้งหมด 
 
7.2.3 การทําเหมืองแรโปแตชในตางประเทศ 

ในหัวขอน้ีมีขอมูลทั่วไปของการทําเหมืองโปแตช และกระบวนการแตงแรโปแตชที่ถูกนํามาใชใน
ตางประเทศ มีรายละเอียดโดยสรุปดังตอไปน้ี 
 
การทําเหมืองโปแตชใตดิน 

แหลงแรโปแตชในเมือง Saskatchewan เกิดข้ึนจากการระเหยของนํ้าทะเล ซึ่งถูกกักในแอง เมื่อนํ้า
ทะเลระเหยจนแหงจะปรากฎผลึกของเกลือโปแตชเซียมคลอไรดอยูในช้ันของเกลือโซเดียมคลอไรด ซึ่งเปน
องคประกอบหลักของนํ้าทะเล [7.4] 

แหลงแรโปแตชใน Saskatchewan อยูลึกลงไปจากใตดินมาก ประมาณ 1 กิโลเมตรจากผิวดิน แร
โปแตชจากทําเหมืองจะขนสงข้ึนมาบนผิวดิน เกลือโปแตชเซียมคลอไรดในแรที่ถูกขุดจะถูกแยกออกจากเกลือ
ประเภทอื่น เพื่อผลิตเปนปุยและจําหนายตอไป  

เหมืองโปแตชแหงน้ีใชวิธีขุดแรแบบเชิงกล (Mechanical Excavation) โดยใชเครื่อง Continuous 
boring ขนาดใหญ ที่ตัว Continuous Borer ประกอบดวย Rotors ขนาดใหญติดต้ังบนลอตีนตะขาบ ซึ่ง
ขับเคลื่อน Rotors ที่กําลังหมุน ใหกดติดกับหนาเหมือง ทําใหแรบริเวณที่ Rotors สัมผัสเกิดแตกราวและหลุด
รวงออกจากหนาเหมืองและตกลงมากองที่พื้น ขนาดของกอนแรที่ขุดมีขนาดต้ังแต 1 ฟุต ไปจนถึงขนาดเม็ด
ฝุน ที่ผนังอุโมงคในเหมืองมีรอยเปนวงกลม เน่ืองจากการขุดทําเหมืองดวยเครื่องจักรชนิดน้ี ดังรูปที่ 7.1 

แรที่ถูกขุดไดจะถูกขนสงดวยสายพานลําเลียง ดวยอัตราประมาณ 2 ,000 ตันตอช่ัวโมง ไปสูหองเก็บ
แร ในเหมืองใตดิน เพื่อการขนถายแรสูผิวดินตอไป โดยอาศัยลิฟทขนแร (Skip) ที่มีความสามารถบรรทุก 20-
30 ตันแร แรที่จากเหมืองจะถูกสงไปยังกระบวนการแตงแรตอไป  

เหมืองโปแตชหลายๆ เหมืองใน Saskatchewan ใชการทําเหมืองแบบ Room and Pillar ชองวาง
จากการทําเหมือง (Room) กวาง 40–80 ฟุต ยาวประมาณ 2,000 ฟุตจะเรียงสลับ กับแรที่ไมถูกขุด (Pillar) 
เพื่อการคํ้ายัน เรียงตอเน่ืองกันยาว 4,000–6,000 ฟุต ตัวอยางของแผนผังของเหมืองถูกแสดงดังรูปที่ 7.2 เปน
แผนผังของเหมือง PCS Potash ทางตะวันออกเฉียงใตของ Saskatchewan มีคา Extraction Ratio นอยกวา 
40% 
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รูปที่ 7.1 สวนหนาของเครื่อง Continuous Borer กองแรบนพื้น และสภาพหนาเหมืองที่ถูกขุด 

 

 
รูปที่ 7.2 ตัวอยางของแผนผังของเหมือง Room and Pillar ที่ PCS Potash, Rocanville 

 
การทําเหมืองละลาย (Solution Mining) 

เหมืองโปแตชเหมืองหน่ึง ทางตอนใตของเมือง Saskatchewan, Canada ใกลกับเมือง Belle Plaine 
ใชวิธีการทําเหมืองละลาย (Solution Mining) เพื่อการผลิตแรโปแตช 

แหลงแรอยูลึกลงไปมากกวา 1 ,500 เมตร เสนทางลําเลียงแรสูผิวดินมีเพียงปลอง (Shaft Sinking) 
เทาน้ัน ทําใหยากลําบากในการทําเหมืองใตดิน แตเน่ืองจากแรโปแตชแหลงน้ีที่อยูลึกลงไปมีความรอน และ
สามารถทําเปนเหมืองละลายได เหมืองเปลี่ยนวิธีการทําเหมืองเปนแบบการทําเหมืองละลายละลายในป ค.ศ. 
1991 หลังจากไมสามารถแกปญหานํ้าทวมในป 1988 

เหมืองละลายโปแตชใชหลักการของความสามารถการละลายในนํ้าของ KCl และ NaCl ที่อุณหภูมิ
เดียวกัน โดยที่ความสามารถในการละลายของ KCl ในนํ้าหรือนํ้าเกลือจะมากกวา NaCl ดังรูปที่ 7.3 ซึ่ง
หลักการน้ีเปนพื้นฐานของการทําเหมืองแบบตกผลึก (Crystallization) และการทําเหมืองละลาย ( Solution 
Mining) 

 



รายงานสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 7-9 

 
รูปที่ 7.3 ความสามารถในการละลายของ KCl และ NaCl โดยใชอุณหภูมิเปนตัวกําหนด 

 
ในการทําเหมืองละลายโปแตช เริ่มตนจากการหลุมเจาะ ( Bore Holes) จากผิวดินลงไปยังช้ันแร

โปแตช ( Potash Bed) สารละลาย NaCl อิ่มตัวอุณหภูมิสูงจะถูกอัดลงไปยังช้ันแรโดยผานหลุมเจาะ เมื่อ
สารละลาย NaCl อิ่มตัวถึงช้ันแร สารละลาย NaCl อิ่มตัวจะละลายเพียง KCl เทาน้ัน และสุดทายสารละลาย
จะอิ่มตัวดวย KCl และถูกดูดกลับสูผิวดิน เพื่อทํากระบวนการแตงแรตอไป ในเหมืองละลายใชนํ้าเกลือที่มี
อุณหภูมิสูง ในปริมาตรมาก ดวยเหตุน้ีจึงใชพลังงาน และคาใชจายสูง มีเหมืองละลาย 2 เหมืองใน 
Sakatchewan ที่ใชกาซธรรมชาติเปนแหลงพลังงานของตัวเอง 

สารละลายเกลืออิ่มตัวอุณหภูมิสูงที่ถูกดูดกลับมายังผิวดิน จะผานกระบวนการตกผลึก KCl ดวยการ

ลดอุณหภูมิของสารละลาย สารละลายเกลือหลังจากการตกผลึก ยังคงมีอุณหภูมิเหลืออยูประมาณ 30-40 °C 
และยังคงมี KCl ในสารละลายอยู ทางเหมืองจึงใชขอไดเปรียบของสภาพอากาศในฤดูหนาวของเมือง 
Saskatchewan โดยการปลอยใหสารละลายเกลือไหลไปเก็บไวในบอพัก ใหอุณหภูมิของสารละลายเกลือ
ลดลงตามธรรมชาติ เกิดการตกผลึกของ KCl ที่กนบอพัก เกิดเปนช้ัน KCl สีขาว ปราศจากดินเหนียวปน ผลึก
ของ KCl ที่กนบอพัก จะถูกเรือขุด (Dredge) ตักและดูดข้ึนมาจากกนบอพัก ดังรูปที่ 7.4 และปอนสูโรงบดแร 
KCl ตอไป 

 

 
 

รูปที่ 7.4 การเก็บ KCl จากกนบอผึ่งโดยใช Dredge ที่เหมือง PCS Patience Lake mine 
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การแตงแรโปแตช 
การแตงแรโปแตชมีหลายวิธี วิธีที่นิยมใชในปจจุบันทั่วโลก ไดแก วิธีการลอยแร (Flotation) และการ

ตกผลึก (Crystallization) มีหลายเหมืองที่ใชวิธีการแตงแรทั้งสองวิธี การลอยแรถูกใชเพื่อผลิตหัวแร 
(Concentration) ที่มีเกลือโปแตชเซียมคลอไรด 95% สําหรับอุตสาหกรรมผลิตปุย และบางสวนของแรที่ผลิต
ไดจะถูกแตงดวยวิธีการตกผลึก ซึ่งจะไดความบริสุทธ์ิสูง เหมาะแกอุตสาหกรรมเคมี  โดยขอมูลการแตงแร
โปแตชทั้งสองวิธีไดกลาวแลวในหัวขอ 7.2.1 และ 7.2.2 

ตารางที่ 7.1 และตารางที่ 7.2 ตารางรวบรวมวิธีการทําเหมืองและการแตงแรโปแตชของเหมืองตางๆ 
บริเวณเมือง Saskatchewan, Canada และของทั่วโลก จากประสบการณบริษัท Kali–Umwelttechnik 
GmbH (K-UTEC) โดยสรุป วิธีการแตงแรโปแตชหลัก ที่นิยมใชในปจจุบันทั่วโลก ไดแก วิธีการลอยแร 
(Flotation) และการตกผลึก (Crystallization) 
 
ตารางที่ 7.1 กระบวนการแตงแรโปแตชของเหมืองโปแตชตางๆ บริเวณเมือง Saskatchewan, Canada [7.4] 
Company Location Mining Processing 

Agrium Vanscoy Conventional Flotation 
IMC Belle Plaine Solution Mechanical Crystallization 
IMC Colonsay Conventional Flotation 
IMC Esterhazy (K1 & K2) Conventional Heavy Media – Flotation 
PCS Allan Conventional Flotation 
PCS Cory Conventional Mechanical Crystallization 
PCS Patience Lake Solution Natural Crystallization 
PCS Lanigan Conventional Flotation 
PCS Rocanville Conventional Flotation 
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ตารางที่ 7.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ ของเหมืองตางๆ ในตางประเทศ [7.5] 
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ตารางที่ 7.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ ของเหมืองตางๆ ในตางประเทศ [7.5] (ตอ) 
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ตารางที่ 7.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ ของเหมืองตางๆ ในตางประเทศ [7.5] (ตอ) 
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ตารางที่ 7.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ ของเหมืองตางๆ ในตางประเทศ [7.5] (ตอ) 
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ตารางที่ 7.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ ของเหมืองตางๆ ในตางประเทศ [7.5] (ตอ) 
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ตารางที่ 7.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ ของเหมืองตางๆ ในตางประเทศ [7.5] (ตอ) 
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ตารางที่ 7.2 ขอมูลสรุปของวิธีการแตงแรโปแตชและแรเกลืออื่นๆ ของเหมืองตางๆ ในตางประเทศ [7.5] (ตอ) 

 

 
7.3 แหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที ่

จากการทบทวนขอมูลจากการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการเหมืองแรโปแตซ 
สามารถสรุปไดวา แหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่การพัฒนาเหมืองแรโปแตซและอุตสาหกรรมที่ตอเน่ือง ไดแก 
เหมืองใตดิน  โรงงานแตงแร  และลานกองแรและหางแร   สรางมลภาวะแกบริเวณใกลเคียง เชน ฝุน  เสียง 
ควันพิษ และการปนเปอนสารเคมี แรและหางแร จากกระบวนการผลิตแรลงสูแหลงนํ้าและดิน 

จากรายงานการวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีโครงการเหมืองแรโปแตซ จังหวัด
อุดรธานี  [7.6] มลพิษที่คาดวาจะเกิดภายในเหมืองใตดิน ไดแก ฝุน  เสียง และควันพิษ ผูปฏิบัติงานภายใน
เหมืองจะเปนผูที่ไดรับโดยตรง ภายในเหมือง ฝุนเกิดจากการทําเหมือง สวนมากเปนผงฝุนของแรเกลือ มลพิษ
ทางเสียงกําเนิดจากเครื่องจักรตางๆ ที่กําลังทํางานภายในเหมืองใตดิน สวนควันพิษสามารถเกิดข้ึนไดภายใน
เหมืองใตดิน ถาเครื่องจักรที่ใชในเหมืองใตดินใชเครื่องยนตสันดาปภายใน อาทิ เครื่องดีเซล เปนตน ดังน้ันเพื่อ
ปองกันผูปฏิบัติงานสัมผัสกับมลพิษเหลาน้ัน ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันบุคคล ขณะปฏิบัติงาน
ภายในเหมืองเสมอ 

มลพิษที่คาดวาจะเกิดภายนอกเหมืองใตดิน หรือผิวดิน ไดแก ฝุน  เสียง ควันพิษ และการปนเปอน
สารเคมี แรและหางแร จากกระบวนการผลิตแรลงสูแหลงนํ้าและดิน โดยมีโรงงานแตงแร และลานกองแรและ
หางแร เปนแหลงกําเนิดมลพิษ ฝุนถูกคาดวาเกิดจากการคมนาคมที่หนาแนนมากข้ึน เน่ืองจากการขนสงแร 
และการแตงแรและการกองแรและหางแร มลพิษทางเสียงถูกปลอยจากเครื่องจักรตางๆ บนผิวดิน ในโรงแตง
แรและลานกองแรและหางแร เครื่องจักรเหลาน้ันอาจสรางควันพิษและกระจายสูบริเวณขางเคียงโดยรอบ 
สุดทาย การปนเปอนสูแหลงนํ้าสาธารณะและดิน โดยนํ้าเค็มจากโรงงานแตงแร และลานกองแรและหางแร 
แพรกระจายออกนอกบริเวณของโรงงานแตงแร ดังน้ันมาตรการปองกันและการจัดการนํ้าเสียของเหมือง กับ
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและการจัดการอยางเครงครัด เปนสิ่งที่จําเปน 

 การ จัดทําแผนที่มลพิษอุตสาหกรรม [7.7] เพื่อเผยแพรขอมูลดานมลพิษนํ้า มลพิษอากาศ และกาก
ของเสียอุตสาหกรรมในรูปแผนที่ โดยนําเสนอขอมูลในเชิงปริมาณ ขอบเขต และตําแหนงของสิ่งที่ผูใช บริการ
สนใจศึกษา ซึ่งแผนที่มลพิษอุตสาหกรรมที่จัดทําข้ึนในป 2550 น้ี เปนการดําเนินงานระยะแรกที่ทําการ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกากของเสียอุตสาหกรรม  โดยนําขอมูลจากคําขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวออกนอกบริเวณโรงงานระหวางวันที่  26 เมษายน 2549 ถึง 30 มีนาคม 2550 ตามประกาศ กระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 มาวิเคราะห
และเผยแพรขอมูล ดังน้ี 



รายงานสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 7-18 

 ปริมาณกากของเสียรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณรวม 807,513.41 ตันตอป แบงเปน ของ
เสียไมอันตราย 792,821.81 ตันตอป และของเสียอันตราย 14,691.6 ตันตอป  
 
ตารางที่ 7.3 ปริมาณกากของเสียจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [7.7] 

 
ตารางที่ 7.4 รายงานสถิติปญหามลพิษที่ไดรับการรองเรียน (มกราคม 54 - ธันวาคม 54) [7.8] 

พื้นที่จังหวัด 

ประเภทปญหาที่รองทุกข 

กล่ิน
เหม็น 

เสียงดัง/
เสียงรบกวน 

ฝุนละออง/
เขมาควัน 

น้ําเสีย 
ขยะมูล
ฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 

ของเสีย
อันตราย 

ความ
ส่ันสะเทือน 

อื่นๆ  รวม 

ชัยภูมิ 0 4 0 1 0 0 0 0 5 
นครราชสีมา 5 1 5 2 0 0 0 0 13 
ขอนแกน 4 1 3 2 1 0 0 0 11 
อุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
บุรีรัมย 2 1 1 1 0 0 0 0 5 
สุรินทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ยโสธร 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
หนองคาย 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
หนองบัวลําภู 2 0 1 1 0 0 0 0 4 
รอยเอ็ด 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
กาฬสินธุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

ผลการวิเคราะหโดยพิจารณาจากขอมูลที่กลาวมาทั้งหมดโดยมุงเนนจังหวัดที่มีโครงการพัฒนาเหมือง
แรโปแตช พบวา จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณขยะสูงที่สุดถึง 544,542 ตัน/ป และมีเรื่องรองเรียนมากถึง 13 
ครั้ง เปนปญหาจากกลิ่นเหม็น ฝุนละออง/เขมาควัน นํ้าเสีย และเสียงดัง นับวาในจังหวัดนครราชสีมาความ
ความตองการการดูแลบริหารจัดการเปนพิเศษ รองลงมาไดแกจงหวัดชัยภูมิ มีปริมาณขยะ  120,149 ตัน/ป มี
เรื่องรองเรียน 5 ครั้ง เปนปญหาจากเสียงดังและนํ้าเสีย จึงมีตองการดูแลปองกันทางดานสิ่งแวดลอมเพิ่มมาก
ข้ึนเมื่อมีการทําเหมืองแรโปแตช 

จังหวัด ของเสียอันตราย (ตัน/ป) ของเสียไมอันตราย (ตัน/ป) ของเสียรวม (ตัน/ป) 
นครราชสีมา 12,177.49 532,365.16 544,542.65 

สุรินทร 149.18 29.29 178.47 
ชัยภูมิ 131.1 120,018.5 120,149.60 

ขอนแกน 681.62 36,115.2 36,796.82 
สกลนคร 191.5 57.5 249.00 
รอยเอ็ด 192.5 41 233.50 
บุรีรัมย 202.1 3,002.5 3,204.60 
อุดรธานี 117.08 10,992.94 11,110.02 

รวม 14,691.60 792,821.81 807,513.41 
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7.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแรโปแตซ 
อุตสาหกรรมแรโปแตชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ถึงแมวายังไมเกิดข้ึนเปนเหมือง

แรและอุตสาหกรรมแตงแรในปจจุบันก็ตาม แตก็เปนกรณีหน่ึงที่มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคต อาทิ แหลงแร
โปแตชชนิดคารนัลไลต โดยบริษัท เหมืองแรโปแตชอาเซียน จํากัด (มหาชน) (APMC) ที่อําเภอบําเหน็จณรงค 
จังหวัดชัยภูมิ และแหลงแรโปแตชชนิดซิลไวต ที่อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

การประกอบการต้ังแตการสํารวจ การทําเหมือง การผลิต และการแตงแรยอมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ไมทางตรงก็ทางออมทั้งจากตัวแรและจากแหลงแรเอง คือ  แรโปแตซซึ่งมีหลายชนิดและแร
ประกอบ ไดแก แรเกลือหิน ตลอดจนเพื่อนแรอื่นๆ เชน แรที่มีสวนประกอบของแมกนีเซียมแล ะแรอื่นๆ 
จําพวกแรดิน แรโบราไซต ฯลฯ หรือจากสารเคมีชนิดตางๆ ที่ตองถูกนํามาใชในกระบวนการแตงแรโปแตซ  
ดวยวิธีการตางๆ  

สารเหลาน้ีถึงแมวาจะไมมีอันตรายตอมนุษยเทากับโลหะหนักบางชนิด แตในทางสิ่งแวดลอมหากสาร
เหลาน้ีปนเปอนลงสูสิ่งแวดลอมหรือเกิดปญหาตอสุขภาพของมนุษยไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการเกิดการ
แพรกระจายทางอากาศและฝุนขนาดเล็ก ซึ่งหากถูกละเลยจากการควบคุม ปองกัน กําจัด และเฝาระวัง 
อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดมลพิษดังกลาวตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในแหลงใกลเคียงข้ึนไดซึ่งจะ
เปนผลเสียโดยรวม [7.9] 

การพัฒนาอุตสาหกรรมและเหมืองแรโปแตช เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับแรโปแตช และแรธาตุอื่นๆ ที่
เปนผลพลอยไดจากการทําเหมืองแรโปแตช จําเปนตองทําการประเมินขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ
สถาบันการศึกษาและผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรโปแตช เพื่อการเตรียมความ
พรอมดานบุคลากรทั้งในปจจุบันและอนาคต ดังน้ี [7.10] 
 องคความรูทางดานการทําเ หมืองแรของไทยน้ันมีมานานมาก แตในระยะหลังจํานวนโครงการทํา
เหมืองแรของไทยลดลงมาก  ซึ่งโครงการ สวนใหญจะเปนทางดานปโตรเลียม จึงทําความตองการบุคลากร
ทางดานน้ีไมมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

วิศวกรรมเหมืองแร จุฬาลงกรณ เชียงใหม 
ราชมงคล
ลานนา 

สุรนารี 
สงขลา

นครินทร 
ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

จํานวนอาจารยประจํา 13 6 2 ไมมีขอมูล 14 
  
 ดังน้ัน ผลการ สรุปโดยรวมคาดการณวา การทําเหมืองแร โปแตชของไทยน้ัน  นาจะมีองคความรูและ
บุคลากรที่จะถายทอ ดความรูและประสบการณ อยางเพียงพอกับโครงการที่จะเกิดข้ึน  โดยประสานความ
รวมมือกับผูเช่ียวชาญตางประเทศ 
 องคความรูในดานบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาจากมหาวิทยาลัยของไทยที่เปดสอนในสวน
ภาควิชาทางดานสิ่งแวดลอม จากการสืบคนพบมหาวิทยาลัยของไทยเกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปด
สอนต้ังแตปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเปนจํานวนมาก และมีอาจารยผูเช่ียวชาญเปนจํานวนมากเชนกัน จึงไมนา
เปนหวงในดานองคความรูและบุคลากรของไทยในดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม   
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7.4.1 ประเภทและท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 
ประเภทและที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมของโครงการเหมืองแรโปแตซที่มีขอมูล ไดแก  โครงการเหมือง

แรโปแตซ ของบริษัท เอเซีย แปซิฟค โปแตช จํากัด จังหวัดอุดรธานี และโครงการเหมืองโปแตช ของบริษัท 
เหมืองแรโปแตชอาเซียน จํากัด อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมของทั้งสอง
โครงการเปนเหมืองใตดินและโรงแตงแรเทาน้ัน สําหรับที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดังน้ี [7.2] [7.3] 

โครงการเหมืองแรโปแตซจังหวัดอุดรธานี ของบริษัท เอเซีย แปซิฟค โปแตช จํากัด ต้ังอยูหางจาก
อําเภอเมืองอุดรธานีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 15 กิโลเมตร แหลงแรโปแตซครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตรอยูทางตะวันออกของทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) พื้นที่โครงการเปนที่
โลงมีตนไมเกิดข้ึนอยูกระจัดกระจาย ปจจุบันชาวบานใชปลูกขาวหรือใชเปนทุงเลี้ยงสัตว ทางทิศเหนือของ
โครงการเปนอางเก็บนํ้าหนองนาตาน พื้นที่โครงการอยูสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 200 เมตร และเปน
พื้นที่เกือบราบ มีระดับสูงตํ่าตางกันนอยมากปจจุบันโครงการมีพื้นที่ในครอบครองเพื่อใชสําหรับกอสราง
อาคารและโรงแตงแรมากกวา 1,300 ไร 

โครงการเหมืองโปแตชอาเซียน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ต้ังอยูที่ละติจูด 15°28’ เหนือ 

ลองติจูด 101°45’ ตะวันออก หางจากกรุงเทพมหานครตามทางรถยนตประมาณ 28 กิโลเมตร ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 205 ผานดานใตของพื้นที่โครงการ และมีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผานดานเหนือ
ของพื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการบนผิวดินครอบคลุมเน้ือที่ประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร  
 สําหรับผลพลอยไดจากแรธาตุตางๆ ที่ไดจากการทําเหมืองโปแตช สามารถนําไปผานกระบวนการ
ผลิตเปนสารเคมทีี่สามารถนําไปใชประโยชนเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเน่ืองตางๆ ดังตารางที่ 7-3 [7.11] 
 
ตารางที่ 7-3 แสดงแรธาตุที่ไดจากการทําเหมืองแรโปแตช และการใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเน่ือง  

แรธาตุท่ีไดจากการทํา
เหมืองแรโปแตช 

ชนิดของสารเคมีท่ีไดจาก
กระบวนการปรับปรุงแร 

อุตสาหกรรมท่ีนําสารเคมีไปใช 

โซเดียมNa  โซเดียมซัลเฟต โซดาไฟโซดา
แอช 

กระดาษ, ขุดเจาะนํ้ามัน, กลั่นนํ้ามัน 
กําจัดนํ้าเสีย, ผงซักฟอก 
>50% แกว กระจก  
เสนใยเคมี สารทําใหเปยก (สิ่งทอ) 
สารปรุงรสอาหาร หมักดอง (ถนอมอาหาร) 

คลอไรด Cl  คลอรีน แอมโมเนียม ยูเรีย ยาฆาแมลง 
แอมโมเนียมคลอไรด สารฟอกส ี(กระดาษ สิ่งทอ) กําจัดนํ้าเสีย 

เครื่องสุขภัณฑ อุปกรณทําความสะอาด 
โปแตชเซียม K   ปุย ผงซักฟอก เซรามิก 

 หลอดภาพทีวี  
แมกนีเซียม Mg แมกนีเซียมคลอไรด ยาง ซีเมนต อาหารสัตว 

โลหะผสม (ลอแมกซ)  
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 สําหรับการวิเคราะหผลทางดานเศรษฐศาสตร ปรากฏวามี มูลคานําเขา Sodium hydroxide 
(caustic soda) ; potassium hydroxide (caustic potash) ; peroxides of sodium or potassium. 
โซเดียมไฮดรอกไซด (คอสติกโซดา) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (คอสติกโพแทช) เพอรออกไซดของโซเดียมหรือ
ของโพแทสเซียม  HS-Code 28.15 ในป พ.ศ. 2554 มีมูลคาถึง 1,490,693,242 บาท  เปนการนําเขาจาก
ประเทศจีนสูงสุด เปนมูลคา 806,529,684 บาท โดยมีรายละเอียดแยกแตละประเภทมีมูลคาการนําเขา  
(บาท) ไดดังน้ี 
 

2815.1100  Solid เปนของแข็ง 279,514,765 

2815.1200  In aqueous solution (soda lye or liquid soda) 
เปนสารละลายในนํ้า (โซดาไลยหรือโซดาเหลว) 

821,189,651 

2815.2000  Potassium hydroxide (caustic potash)  
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (คอสติกโพแทช) 

388,603,432 

2815.3000  Peroxides of sodium or potassium  
เพอรออกไซดของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม 

1,385,394 

 
 HS-Code 2815.1100.000 ป พ.ศ. 2554 ปริมาณ 17,353,968 เมตริกตัน เปนมูลคา 279,514,765 
บาท นําเขาจากประเทศจีนสูงสุดเปนมูลคา 160,689,778 บาท 
 HS-code 25.01 เกลือ (รวมถึงเกลือปนสาหรับรับประทาน และเกลือแปลงสภาพ) และโซเดียมคลอ
ไรดบริสุทธ์ิ  จะเปนสารละลายในนํ้าหรือเติมสารกันการจับตัวหรือสารทาใหวัตถุไหลคลองหรือไมก็ตาม  
รวมทั้งนํ้าทะเล  ป พ.ศ. 2554 มีการนําเปนมูลคา 84,633,735 บาท เปนการนําเขาจากประเทศจีนสูงสุด 
เปนมูลคา 16,290,254 บาท โดยมีรายละเอียดแยกแตละประเภทมีมูลคาการนําเขา (บาท) ไดดังน้ี 
  

2501.0010  Table salt เกลือปนสาหรับรับประทาน 8,700,159 

2501.0050  Sea water นํ้าทะเล 324,288 

2501.0090  Other เกลือทะเล โซเดียมคลอไรดบริสุทธ์ิ อื่นๆ  27,715,519 

  
อุตสาหกรรมปุยโปแตชเปนอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่สําคัญที่สุดกับกับการเกษตรของไทยจากการทําโคง

การเหมืองแรโปแตช เน่ืองประเทศไทยเปนประเทศที่การทําการเกษตรเปนจํานวนมาก มีการนําเขาใชปุยจาก
แรโปแตชจากตางประเทศเปนจํานวนมาก โดยสามามรถดูสถิติการนําเขาไดจาก พิกัดศุลกากร HS 31.04 ปุย
ที่ไดจากแรหรือปุยเคมี ที่มีธาตุโพแทสเซียม ในป พ.ศ. 2554 มีการนําเขาเปนมูลคา 10,646,114,127 บาท มี
การนําเขาจากประเทศแคนาดาสูงสุดปนมูลคา 3,970,871,426 บาท  มีมูลคาแยกตามสวนประกอบของธาตุ
ตามรายละเอียดดังรายละเอียดขางลางน้ี 

 

3104.2000  โพแทสเซียมคลอไรด (Potassium chloride) 10,382,886,188 

3104.3000  โพแทสเซียมซัลเฟต (Potassium sulphate) 196,473,625 

3104.9000  Other อื่นๆ  66,754,314 

http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticResult2550.jsp?productCode=28151100&statType=import&productCodeCheck=Y&countryCheck=null&country=&month=12&year=2011
http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticResult2550.jsp?productCode=28151200&statType=import&productCodeCheck=Y&countryCheck=null&country=&month=12&year=2011
http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticResult2550.jsp?productCode=28152000&statType=import&productCodeCheck=Y&countryCheck=null&country=&month=12&year=2011
http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticResult2550.jsp?productCode=28153000&statType=import&productCodeCheck=Y&countryCheck=null&country=&month=12&year=2011
http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticResult2550.jsp?productCode=25010010&statType=import&productCodeCheck=Y&countryCheck=null&country=&month=12&year=2011
http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticResult2550.jsp?productCode=25010050&statType=import&productCodeCheck=Y&countryCheck=null&country=&month=12&year=2011
http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticResult2550.jsp?productCode=25010090&statType=import&productCodeCheck=Y&countryCheck=null&country=&month=12&year=2011
http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticResult2550.jsp?productCode=31042000&statType=import&productCodeCheck=Y&countryCheck=null&country=&month=12&year=2011
http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticResult2550.jsp?productCode=31043000&statType=import&productCodeCheck=Y&countryCheck=null&country=&month=12&year=2011
http://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticResult2550.jsp?productCode=31049000&statType=import&productCodeCheck=Y&countryCheck=null&country=&month=12&year=2011
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 โดยมีการสงออกเปนมูลคาเพียง 86,162,971 บาท จึงทําใหมีสวนตางกันมากถึงประมาณ 3,900 ลาน
บาท ในป พ.ศ. 2554 [7.12] 
 ถากลับมาพิจารณาความสามารถในการผลิตปุยของประเทศไทยไดมีการริเริ่มโครงการมาเปน
เวลานาน แตก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร โดยประเทศไทยมีโรงงานปุยเคมีแหงแรกของประเทศไทย
เปนของบริษัท ปุยเคมี จํากัด ต้ังอยูที่ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง บริษัทจัดต้ังเมื่อ 9 พ.ค. 2506 โรงงานเริ่ม
ผลิตปุยเพื่อการคาเมื่อ 10 ก.พ.  2511 คากอสรางทั้งหมด 303,480,000 บาท ใชถานหินลิกไนตเปนวัตถุดิบ
สําคัญ โรงงานปุยของบริษัท ปุยเคมี จํากัด ผลิตปุยไดจริงตํ่ากวากําลังการผลิตมาก และตนทุนการผลิตสูงกวา
ปุยที่นําเขาจากตางประเทศ ในที่สุดจึงตองปดกิจการ 

ป พ.ศ. 2515 บริษัท ปุยเคมี จํากัดรวมกับบริษัท  ศรีกรุงวัฒนา จํากัด  ขอรับการสงเสริมการลงทุน
จากรัฐบางเพื่อต้ังโรงงานผสมปุย  โดยใชช่ือบริษัทรวมทุนวา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด  ตอมาบริษัท 
ปุยเคมี จํากัด  ถอนตัวจากการรวมกิจการ  โรงงานเริ่มผลิตปุยในป พ.ศ. 2518 ในระยะแรกก็ประสบปญหา
ขาดทุนเชนกัน รัฐบาลชวยเหลือโดยเพิ่มคาธรรมเนียมพิเศษแกปุยสําเร็จรูปที่นําเขาจากตางประเทศ เพื่อใหปุย
นําเขามีราคาแพงข้ึนใกลเคียงกับปุยที่ผลิตภายในประเทศ  ปจจุบันบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด ดําเนิน
กิจการอยู การผลิตปุยผสมใชกระบวนการ steam granulation กําลังผลิตประมาณ 1.2 ลานตัน/ป 

ป พ.ศ. 2524 กระทรวงอุตสาหกรรมไดริเริ่มจัดต้ังโครงการปุยแหงชาติข้ึน  โดยวางแผนใชแกส
ธรรมชาติจากอาวไทยเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต บริษัท ปุยแหงชาติ จํากัด จึงมีการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย เปนผูถือหุนใหญ โรงงานของบริษัทน้ีเริ่มผลิตปุยออกสูตลาดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 มีกําลังผลิต
ประมาณ 1.0 ลานตัน/ป 

เดือนเมษายน พ.ศ.  2539 บริษัท ปุยไทย จํากัด  ไดสรางโรงงานผลิตปุยผสม โดยใชกระบวนการ 
steam granulation ข้ึนที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงงานของบริษัทน้ีเริ่มผลิตปุยออกสูตลาดเมื่อปลายป 
พ.ศ. 2540 มีกําลังการผลิตประมาณ 600,000 ตัน/ป  

ปลายป พ.ศ. 2532 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดอนุมัติโครงการเหมือง แรโพแตสข้ึนในประเทศไทย  
เชนเดียวกับโครงการผลิตปุยยูเรียในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย  โครงการดําเนินการโดยบริษัท Asia 
Pacific Resources Limited (APR) คาดวาจะเริ่มผลิตโพแตสไดประมาณป พ.ศ. 2544 กําลังการผลิต
ประมาณ 1.8 ลานตัน/ป  

ป พ.ศ. 2533 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดอนุมัติโครงการผลิต caprolactam แกบริษัทไทยป
โตรเคมิคอล อินดัสทรี จํากัด (TPI) โรงงานต้ังอยูที่นิคมอุตสาหกรรม  จังหวัดระยอง กอสรางเสร็จในป  พ.ศ. 
2539 โรงงานดังกลาวสามารถผลิตปุย ammonium sulfate ไดประมาณ 420,000 ตัน/ป 
 นอกจากบริษัทผลิตแมปุยและปุยผสมแลว  ประเทศไทยยังมีประเทศไทยยังมีผูผลิตปุยผสมแบบ
คลุกเคลา (bulk blend) อีกประมาณ 12 ราย รายที่มีกําลังผลิตสูงไดแก  บริษัท ปุยไวกิ้ง จํากัด และบริษัท 
คารกิลลเมล็ดพันธุ จํากัด โดยมีกําลังผลิตรวมทุกบริษัทประมาณ 700,000 ตัน/ป 
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รูปที่ 7.5 ปริมาณผลผลิตปุยในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง 
  

จากสถิติขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ( FAO) ระบุวาประเทศไทยสามารถผลิต
ปุยเคมีใชเองไดเล็กนอยในระหวางป  พ.ศ. 2509-2521 โดยมีกําลังผลิต 906-11,507 ตัน/ป หลังจากน้ัน
ประเทศไทยสามารถผลิตปุยเคมีใชเองไดอีกครั้งในป  พ.ศ. 2540 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานใน
เอเชีย [7.13] พบวา  

• ประเทศมาเลเซีย  เริ่มผลิตปุยในป พ.ศ. 2510 สามารถผลิตปุยไดตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน  และ
สามารถผลิตปุยไดมากกวา 300,000 ตัน/ป ประเทศมาเลเซียมีแกสธรรมชาติและนํ้ามัน  ซึ่งเปน
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตปุยไนโตรเจน  

• ประเทศพมา เริ่มผลิตปุยในป พ.ศ. 2513 สามารถผลิตปุยไดตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบันเชนกับ  พมา
สามารถผลิตปุยไดประมาณ 50,000 ตัน/ป ยกเวนในชวง พ.ศ. 2527 - 2532 พมาผลิตปุยเพิ่มข้ึน  
โดยผลิตไดถึง 150,100 ตัน ในป พ.ศ. 2530  
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• ประเทศฟลิปปนส เริ่มผลิตปุยกอนป พ.ศ. 2504 และสามารถผลิตปุยไดตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน  
โดยผลิตไดมากกวา 300,000 ตัน/ป ในปจจุบัน  

• ประเทศเวียตนาม เริ่มผลิตปุยกอนป พ.ศ. 2504 และสามารถผลิตปุยไดตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน  
โดยผลิตไดมากกวา 150,000 ตัน/ป ในปจจุบัน  

 จากขอมูลการนําเขาปุยโพแทสเซียมเปนมูลคาจํานวนมาก กลับพบวามีโรงงานผลิตปุยเคมีในประเทศ
ไทยถึง 35 โรงงาน สวนใหญเปนโรงงานผลิตปุยจากปโตรเคมีดังรายช่ือบริษัทและที่ต้ังโรงงาน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 7.4 รายช่ือโรงงานผลิตปุยและจําหนายปุยในประเทศไทย [7.14] 

ชื่อโรงงาน ท่ีอยู ชื่อโรงงาน ท่ีอยู 
1. บริษัท คลอโรฟลล จํากัด บานคาย ระยอง 19. บริษัท กรีนลีฟส จํากัด คลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร 
2. บริษัท แกรนนูลาร โฮลด้ิง 

จํากัด  
บานคาย ระยอง 20. บริษัท สหภัณฑสงเสริม

การเกษตร จํากัด 
คลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 

3. บริษัท ชาลี อินดัสตรีส 
จํากัด  

บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 21. บริษัท ทรัพยไพศาล (โดโล
ไมท) จํากัด 

เมืองแพร แพร 

4. บริษัท เอ.พี.อานุภาพ
การเกษตร จํากัด 

เมืองนครราชสีมา 
นครราชสีมา 

22. บริษัท รุงเจริญ
อุตสาหกรรม (1994) 
จํากัด 

ธวัชบุรี รอยเอ็ด 

5. บริษัท เอส.ซี.สแตนดารด 
เอนเตอรไพรส จํากัด 

ลาดบัวหลวง 
พระนครศรีอยุธยา 

23. โรงปุยสมหวัง จังหาร รอยเอ็ด 

6. บริษัท เบานด เบล็นด 
เฟอทิไลเซอร จํากัด 

ลาดบัวหลวง 
พระนครศรีอยุธยา 

24. โรงงานปุยใชดี หวานใหญ มุกดาหาร 

7. บริษัท เวิลดเฟอท จํากัด บางไทร 
พระนครศรีอยุธยา 

25. มหาลาภ สันกําแพง เชียงใหม 

8. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี 
จํากัด (มหาชน) 

นครหลวง 
พระนครศรีอยุธยา 

26. บริษัท สามัคคีพัฒนา 
จํากัด 

ทามวง กาญจนบุร ี

9. บริษัท วี.ซี.เอส. อโกร เคม 
จํากัด 

ลําลูกกา ปทุมธานี 27. บริษัท โรงงานปุยเพื่อน
เกษตร จํากัด 

ทามวง กาญจนบุรี 

10. บริษัท พีค อโกรเคมี 2 
จํากัด 

สามโคก ปทุมธานี 28. บริษัท เอ็ม.เอส.เค.มารเก็ต
ต้ิงค จํากัด 

ดานมะขามเต้ีย 
กาญจนบุร ี

11. บริษัท ไอ ยู ไบโอเซฟ 
จํากัด 

 29. บริษัท ตรีบุตรวดี 
เฟอรติไลทเซอร แอนด 
ซายน จํากัด 

ศรีประจันต 
สุพรรณบุร ี

12. บริษัท วาย.วี.พี.เฟอรติไล
เซอร จํากัด 

ลาดหลุมแกว 
ปทุมธานี 

30. ช.ทุงเจริญ สองพี่นอง สุพรรณบุร ี

13. บริษัท เอเซียอุตสาหกรรม 
ปุยและโรงสีขาว จํากัด 

ธัญบุรี ปทุมธานี 31. เกษตรมั่นคง สามชุก สุพรรณบุร ี

http://factory.thaiwebdb.com/?fid=8344&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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http://factory.thaiwebdb.com/?fid=107774&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%20%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaiwebdb.com/?fid=107774&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%20%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaiwebdb.com/?fid=46445&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2.%E0%B8%A7%E0%B8%B5.%E0%B8%9E%E0%B8%B5.%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaiwebdb.com/?fid=46445&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2.%E0%B8%A7%E0%B8%B5.%E0%B8%9E%E0%B8%B5.%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaiwebdb.com/?fid=107918&q=%E0%B8%8A.%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
http://factory.thaiwebdb.com/?fid=46846&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://factory.thaiwebdb.com/?fid=46846&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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รายงานสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 7-25 

ชื่อโรงงาน ท่ีอยู ชื่อโรงงาน ท่ีอยู 
14. บริษัท ไบโอ มาสเตอร 

จํากัด 
เมืองปทุมธานี 
ปทุมธานี 

32. สามพี่นองการเกษตร หนองหญาไซ 
สุพรรณบุร ี

15. บริษัท ไทย ฟารเมอร ซัส
เซส จํากัด 

ไทรนอย นนทบุร ี 33. บริษัท อนันตสงเสริม
เกษตรกรรม จํากัด 

สามพราน นครปฐม 

16. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี 
จํากัด (มหาชน) 

พระสมุทรเจดีย 
สมุทรปราการ 

34. หางหุนสวนจํากัด เอเซีย
กสิกรเคมี 

สามพราน นครปฐม 

17. บริษัท ป.สุนทรพัฒนา 
จํากัด 

บุคคโล 
กรุงเทพมหานคร 

35. บริษัท กรีน เพาเวอร พลัส 
จํากัด 

เมืองสมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 

18. บริษัท เวสโกเคมีประเทศ
ไทย จํากัด 

ลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร 

  

 
 ดังน้ัน  สรุปไดวาความพรอมดานองคความรู โรงงาน และเครื่องจักรในการผลิตปุยจากโปแตชเซี่ยมใน
ประเทศไทยเพื่อลดการนําเขาไดอยางพอเพียงไมนาจะมีปญหา ยกเวนในเรื่องตนทุนวัตถุดิบ  คือ โปแตช ที่ใน
ปจจุบันสวนใหญมาจากทางประเทศแคนาดามีตนทุนคาขนสงสูงมาก 
 
7.4.2  มลพิษและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ 

7.4.2.1 มลพิษและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษในการทําเหมืองแรโปแตช 
ขอมูลของมลพิษและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษไดถูกรวบรวมจาก รายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมโครงการเหมืองโปแตช ของบริษัท เหมืองแรโปแตชอาเซียน จํากัด อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัด
ชัยภูมิ รายงานฉบับสมบูรณ รายงานสรุป  บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร จํากัด  เมษายน  2541 และ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรโปแตชอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
บริษัท เอเชีย แปซิฟค โปแตช คอรปอเรช่ัน จํากัด  กุมภาพันธ  2544 พบวา ในการกอสรางและการดําเนิน
โครงการเหมืองแรโปแตซจะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรอบโครงการ ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่
จะตองทําการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกอนที่จะเริ่มโครงการเพื่อลดผลกระทบใหเหลือนอยที่สุดและ
บรรเทาผลกระทบ โดยใชมาตรการตางๆ ที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมของโครงการจะพิจารณาทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

มลพิษหรือผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโครงการเหมืองแรโปแตซ ไดถูกรวบรวม พรอมกับผล
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และมาตรการลดผลกระทบที่มีประสิทธิภาพ โดยสรุปไดดังน้ี 

1. การทรุดตัวของพื้นดิน  
การดําเนินการทําเหมืองใตดินของโครงการเหมืองแรโปแตซจะชักนําใหเกิดการทรุดตัวบริเวณผิวดิน

อยางชาๆ เปนบริเวณกวาง และมีอัตราการทรุดตัวเทาๆ กัน ซึ่งทําใหไมสามารถสังเกตไดโดยปราศจาก
เครื่องวัด ผลกระทบแบบน้ีพบไดหลายพื้นที่ในโลกที่มีการทําเหมืองแรใตดิน มาตรการลดการทรุดตัวของ
พื้นดิน โดยการนําหางแรและสารละลายเกลือเขมขนลงไปเก็บไวใตดิน นอกจากน้ีการออกแบบเสาคํ้ายัน
อุโมงคใหมีขนาดที่เหมาะสม การติดต้ังเครื่องมือเฝาติดตามตรวจสอบการทรุดตัวของพื้นดินเพื่อตรวจสอบ
ระดับและลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นดินโดยรอบโครงการ นอกจากน้ียังตรวจสอบสภาพช้ันหินภายใน
เหมืองอยูอยางตอเน่ือง และแผนการเดินหนาเหมืองจะชวยใหการทรุดตัวของดินบริเวณโครงการเกิดข้ึนอยาง
ชาๆ สม่ําเสมอและทรุดตัวนอยที่สุดตลอดระยะเวลาการทําเหมือง 

http://factory.thaiwebdb.com/?fid=47678&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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http://factory.thaiwebdb.com/?fid=48496&q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AA%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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2. ดินเค็ม 
ปญหาดินเค็มเปนปญหาสําคัญในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลกระทบที่อาจ

เกิดข้ึนจากโครงการ คือ การปนเปอนของนํ้าเกลือลงสูดิน ซึ่งทําใหความเค็มของดินเพิ่มข้ึนไมเพียงเฉพาะดิน
ในบริเวณโครงการเทาน้ัน แตยังอาจสงผลตอพื้นที่เกษตรกรรมขางเคียงได พื้นที่กองหางแรและบอเก็บนํ้าเกลือ 
คือแหลงมลพิษที่อาจจะเกิดการรั่วไหลและการปนเปอนดังกลาวตามมามากที่สุด การจัดการมลพิษเน่ืองจาก
กองเกลือ คือ การออกแบบและกอสรางบอผึ่ง บอเก็บตะกอนดิน และบอเก็บกองเกลือ ใหมีระบบปองกันการ
รั่วไหลของนํ้าเกลือของสูภายนอก ตัวอยางเชน ทําคันดินลอมรอบบอ ปูพื้นบอผึ่งและบอเก็บตะกอนดินดวย
วัสดุกันนํ้า อาทิ HDPE สําหรับกองเกลือ ปูพื้นบอเก็บดวย PVC หนา 2 มิลลิเมตร เพื่อปองกันการรั่วซึมของ
นํ้าหรือนํ้าเกลือ การดูแลรักษาคันดินรอบบอผึ่ง บอเก็บตะกอนดิน และบอเก็บกองเกลือ การปลูกหญาบนคัน
ดินรอบๆ บอ เพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน การตรวจสอบการรั่วไหลของนํ้าเกลือจากบอตาง ๆ ออกสู
ภายนอกอยางสม่ําเสมอ มีการจัดการนํ้าเพื่อรวบรวมนํ้าฝนที่ชะพาเกลือไปเก็บไวในบอนํ้า และเพิ่มความถ่ีเปน
การตรวจสอบในชวงฤดูฝน เปนตน 

นอกจากน้ี นํ้าเสียจากขบวนการผลิตของโครงการในรูปสารละลายเกลือจะถูกสูบไปยังบอผึ่ง เพื่อให
เกลือตกผลึก สารละลายที่เหลือจากการตกผลึกจะถูกสูบลงไปเก็บไวในชองเหมืองใตดินเพื่อลดการทรุดตัวของ
พื้นดิน  

การเกิดภาวะดินเค็มจากการฟุงกระจายของฝุนเกลือลอยไปตามอากาศ เน่ืองจากฝุนเกลือมีนํ้าหนัก
มากกวาฝุนละอองทั่วไป จึงไมสามารถฟุงกระจายไปไดไกลมากนัก การจัดการมลพิษเน่ืองจากการฟุงกระจาย
ของเกลือลอยไปตามอากาศ โดยควบคุมความเขมขนของ KCl และ NaCl ที่ระบายออกจากปลองระบาย
อากาศตางๆ ของเหมืองใตดิน ไมใหมีคาเกินคามาตรฐานที่กําหนด อีกทั้งติดต้ังอุปกรณดักฝุนเกลือในโรงแตง
แรกอนระบายอากาศออกจากโรงแตงแร และปลูกพืชโตเร็วและทนเค็ม เชน กระถินณรงค ยูคาลิปตัส สะเดา 
และแคบาน โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนเกลือ 

3. ฝุนละอองในอากาศ 
ฝุนละอองในอากาศเกิดในระยะกอสราง โดยกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดการฟุงกระจายของฝุน คือ การ

เปดหนาดินในพื้นที่กอสราง การเจาะอุโมงค ไอเสียจากเครื่องจักร อุปกรณกอสราง และยานพาหนะ และการ
ฟุงกระจายของฝุนจากกิจกรรมการกอสรางระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการตางๆ การจัดการมลพิษ
เน่ืองจากฝุนละอองในอากาศ ไดแกการตรวจสอบและการบํารุงรักษาอุปกรณกอสรางทั้งหมดใหอยูในสภาพดี
ตลอดเวลา เพื่อลดมลพิษทางอากาศ การฉีดพรมนํ้าบนผิวถนนอยางสม่ําเสมอ เพื่อลดปริมาณฝุนในชวงฤดูแลง 
และการตรวจสอบและดูแลระบบระบายอากาศในเหมืองใตดินอยางสม่ําเสมอ  

4. คุณภาพนํ้า 
ตะกอนแขวนลอยในนํ้าเปนหน่ึงในมลพิษที่คาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพนํ้าในระยะ

กอสราง เน่ืองจากการเพิ่มปริมาณตะกอนแขวนลอยในนํ้าชะหนาดิน การจัดการตะกอนแขวนลอยในนํ้า ไดแก 
การสรางบอดักตะกอนใกลเคียงพื้นที่กอสรางเพื่อดักตะกอนดังกลาว เพื่อลดปริมาณตะกอนแขวนลอยที่
ระบายลงสูแหลงนํ้าสาธารณะใกลเคียง นอกจากน้ีควรมีการจัดการนํ้าทิ้งจากชุมชนแรงงาน และนํ้าเสียจาก
สํานักงาน ยกตัวอยาง กําหนดใหชุมชนแรงงานหางจากแหลงนํ้าสาธารณะ  อยางนอย   50 เมตร มีสวมที่ถูก
สุขอนามัยอยางเพียงพอในระหวางการกอสราง และการบําบัดนํ้าเสียจากสํานักงานอยางเหมาะสมดวยระบบ
บําบัดแบบ septic กอนปลอยใหซึมเขาสูทราย 
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5. เสียง 
มลพิษทางเสียงสามารถแบงออกเปนสองระยะ ไดแก ระยะพัฒนาและกอสรางเหมืองใตดินและโรง

แตงแร และระยะดําเนินการทําเหมืองใตดิน ระยะพัฒนาและกอสรางเหมืองใตดินและโรงแตงแรกอใหเกิด
เสียงดังภายในพื้นที่โครง การ  ไดแก การเตรียมพื้นที่และการเตรียมการทําอุโมงคลาด การทํางานของ
เครื่องจักรขนาดใหญ และการขนสงวัสดุอุปกรณ ผูปฏิบัติงานในบริเวณดังกลาวควรสวมใสอุปกรณปองกัน
ตลอดเวลา สําหรับเสียงจากกิจกรรมการขุดเจาะเหมืองใตดิน จะถูกดูดซับโดยช้ันหินและดินเกือบทั้งหมด ไมมี
ผลกระทบตอชุมชุนโดยรอบ ระยะดําเนินการทําเหมืองใตดิน แหลงกําเนิดเสียงที่สําคัญประกอบดวยเสียงจาก
โรงแยกแรและการระบายอากาศจากเหมืองใตดิน เน่ืองจากเหมืองแรโปแตซเปนเหมืองที่ทํางานอยูใตดิน เสียง
ที่เกิดจากกิจกรรมจึงถูกกักอยูในช้ันใตดินมีเพียงระดับเสียงตํ่าเทาน้ันที่จะไดยินบนช้ันผิวดิน ควรมีการตรวจวัด
ระดับเสียงที่เกิดจากเหมืองใตดิน  เพื่อตรวจสอบปญหาที่อาจเกิดข้ึนตอชุมชนใกลเคียงโดยเฉพาะในเวลา
กลางคืน นอกจากน้ีจะมีการปลูกตนไมที่ทนความเค็มไดโดยรอบบริเวณโครงการเปนกําแพงกั้นเสียงจากการ
ทําเหมืองอีกดวย 

7.4.2.2 การศึกษาศักยภาพในการจัดการมลพิษดานเทคโนโลยีและสมรรถนะกําลังคน 
1. ความสามารถดานเทคโนโลยี [7.12] 
จากการศึกษาขอมูลการนําเขาของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษทั้งทางนํ้าและอากาศ 

เพื่อวิเคราะหความสามารถในการสรางเทคโนโลยี ดังน้ี 
 HS-8421: Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and 
apparatus, for liquids or gases  
 เครื่องเซ็นตริฟวจ รวมถึงเครื่องทําใหแหงโดยวิธีหมุนเหว่ียง  เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณที่ใชกรอง
ของเหลวหรือกาซหรือทําใหของเหลวหรือกาซบริสุทธ์ิ  มีการนําเขามูลคารวม 18,837,023,750 บาท โดย
นําเขาจากประเทศญี่ปุนสูงสุดเปนมูลคา 5,319,438,241 บาท 
 HS-8543.70.40: Equipment for the removal of dust particles or the elimination of 
electrostatic charge during the manufacture of PCB/PWBs or PCAs; Machines for curing 
material by ultra-violet light for the manufacture of PCB/PWBs or PCAs 
 อุปกรณสําหรับขจัดอนุภาคฝุนหรือขจัดประจุไฟฟาสถิต  ระหวางการผลิตแผงวงจรพิมพแผงการ
เดินสายแบบ พิมพหรือแผงวงจรไฟฟา พีซีเอเครื่องจักรสําหรับบมวัตถุ โดยแสงอัลตราไวโอเลตสําหรับการผลิต
แผงวงจรพิมพ/ แผงการเดินสายแบบพิมพหรือแผงวงจรไฟฟา  พีซีเอ มูลคานําเขารวมทั้งหมด 40,661,582 
บาท นําเขาสูงสุดจากประเทศไตหวัน 20,594,458 บาท 
 เมื่อพิจารณาจากการนําเขาเครื่องจักรอุปกรณในการจักการมลพิษพอ ช้ีบงไดวา การพัฒนาเครื่องจักร
อุปกรณการกําจัดมลพิษทางนํ้าที่มีการนําเขามาใชในประเทศไทยป พ.ศ. 2554 มูลคา 18,837,023,750 บาท 
น้ัน แสดงวายังมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานน้ีไมมากจึงตองนําเขามาสูง  
 สวนการนําเขาเครื่องจักรอุปกรณทางดานการกําจัดมลพิษทางอากาศมีไมมากนัก  แตน่ันก็ไมได
หมายความวา เรามีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรทางดานน้ีมาก ในอุตสาหกรรมของไทยยังใหความสนใจใน
การจํากัดมลพิษทางอากาศไมมากนักโดยเฉพาะการจําจัดฝุนละเอียดที่มีขนาดเล็กมากที่จําเปนตองใชอุปกรณ
กําจัดฝุนแบบไฟฟาสถิต 

2. ความสามารถดานกําลังคน 
 โดย พิจารณาจากขอมูลสถานศึกษาที่ประกอบดวยบุคลากรอาจารยที่ถือวาเปนผูเช่ียวชาญในสาขาที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ และสรางบุคลากรของแตละมหาวิทยาลัยของไทย  เพื่อดูความ
พอเพียงทางดานบุคลากรในการจัดการมลพิษที่เพิ่มข้ึนจากอุตสาหกรรมของไทย ดังน้ี 
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 สาขาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้าใหการศึกษาในดานกลศาสตรของของไหล ชลศาสตร  อุทกวิทยาของนํ้า
ผิวดินและใตดิน วิศวกรรมแมนํ้า วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า  การควบคุมคุณภาพนํ้า วิศวกรรมชายฝงทะเล การ
ปองกันนํ้าทวม และการระบายนํ้าในชุมชนเมือง รวมทั้งการประยุกตวิชาการเพื่อการพัฒนา และจัดการแหลง
นํ้าทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชตอการบริหารจัดการระบบประปา
ในเมือง  การออกแบบระบบระบายนํ้าเสียและนํ้าฝน การทํานายนํ้าทวม กลศาสตรการไหลของนํ้า  การ
ออกแบบอาคารชลศาสตร การดําเนินการในการชลประทาน จัดการแหลงนํ้าทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุด และย่ังยืน ซึ่งการประยุกตเหลาน้ีอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญในการ
วางแผน ออกแบบ และการดําเนินการที่เหมาะสมที่สุดของทั้งระบบแหลงนํ้า โดยมหาวิทยาลัยของ รัฐที่เปด
สอนในสาขาน้ี มีดังน้ี [7.10] 
 

วิศวกรรมแหลงนํ้า/
ทรัพยากรธรนี 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

ปริญญาตร ี    

ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    

จํานวนอาจารยประจํา ไมมีขอมูล 15 3 
  

 จะเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่ตองพึ่งพาแหลงนํ้ามาก  กลับมีการผลิตบุคลากร
ออกมาจํานวนนอยมาก  เทาที่สืบคนไดเฉพาะภาควิชาที่เกี่ยวของทางดานการบริหารจัดการนํ้ามีเพียง 3 
มหาวิทยาลัยเทาน้ัน และมีอาจารยที่ทําการถายทอดความรูไมมากเทาที่ควร ทําใหเรามีบุคลากรที่มีองคความรู
ทางดานน้ีไมมากพอที่จะไปบริหารจัดการนําไดอยางทั่วถึง ซึ่งนาจะเปนจุดออนของประเทศไทยที่ยังไมไดให
ความสําคัญทางดานน้ีเทาที่ควร 
 องคความรูทางดานการทําเมืองแรของไทยน้ันมีมานานมาก แตในระยะหลังจํานวนโครงการทําเหมือง
แรของไทยลดลงมากซึ่งสวนใหญจะเปนทางดานปโตรเลียม จึงทําใหความตองการบุคลากรทางดานน้ีมีไมมาก 
ดังรายละเอียดดังน้ี 

วิศวกรรมเหมืองแร จุฬาลงกรณ เชียงใหม 
ราชมงคล
ลานนา 

สุรนารี 
สงขลา

นครินทร 
ปริญญาตร ี      

ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

จํานวนอาจารยประจํา 13 6 2 ไมมีขอมูล 14 
 ซึ่งสรุปโดยรวมในการทําเหมืองแรของไทยน้ันมีองคความรูและบุคลากรที่จะถายทอ ดน้ันอยาง
เพียงพอกับโครงการที่จะเกิดข้ึน 
 องคความรูในดานบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาจากมหาวิทยาลัยของไทยที่เปดสอนในสวน
ภาควิชาทางดานสิ่งแวดลอม จากการสืบคนพบวามหาวิทยาลัยของไทยเกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
เปดสอนต้ังแตปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเปนจํานวนมาก และมีอาจารยผูเช่ียวชาญเปนจํานวนมากเชนกัน จึง
ไมนาเปนหวงในดานองคความรูและบุคลากรของไทยในดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
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7.4.3 การวิเคราะหผลกระทบการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
1. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
จากรายงาน การ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองโปแตชของบริษัท เหมืองแรโปแตช

อาเซียน จํากัด อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ รายงานฉบับสมบูรณ รายงานสรุป  บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง 
เอนจิเนียร จํากัด เมษายน 2541 และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรโปแตช  
อุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  บริษัท เอเชีย แปซิฟค โปแตช คอรปอเรช่ัน จํากัด  กุมภาพันธ  2544 
[7.2] [7.3] หมูบานที่อยูในบริเวณพื้นที่ทําเหมือง ประชากรสวนใหญในครัวเรือนมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม 
ปลูกขาว ไมผล และตนยูคาลิปตัส สวนที่เหลือมีอาชีพรับจางทั่วไป รับจางทางเกษตรกรรม รับราชการ 
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม และคาขาย แตเน่ืองจากอาชีพเกษตรกรรมไมไดทําตลอดทั้งป ในชวงวางเวน
จากการทํางานในไรนา (ในฤดูแลง) ชาวบานจะประกอบอาชีพรองเพื่อเสริมรายได โดยมักเปนงานรับจาง
ประเภทตางๆ ทั้งในและนอกภาคการเกษตร ซึ่งแรงงานกลุมน้ีจะเปนแรงงานประเภท Non-Skilled Labor ที่
สามารถรองรับโครงการเหมืองแรโปแตชได ที่อําเภอบําเหน็จณรงค รายไดของครัวเรือนบริเวณน้ันโดยเฉลี่ย 
49,577.12 บาท/ป สวนรายจายโดยเฉลี่ย 45,445.67 บาท/ป และที่บริเวณพื้นที่โครงการเหมืองแรโปแตช  
อุดรธานี รายไดครัวเรือนบริเวณน้ันโดยเฉลี่ย 60,496 บาท/ป สวนรายจายโดยเฉลี่ยเทากับ 48,279 บาท/ป 
อยางไรก็ตาม พบวาประชากรบางสวนของพื้นที่สองประสบปญหารายไดไมเพียงพอตอการครองชีพ ปญหา
หลักในการประกอบอาชีพ ไดแก ภูมิอากาศแปรปรวน ขาดแคลนนํ้าทางการเกษตรในชวงฤดูแลง ดินเค็ม และ
ขาดแคลนเงินลงทุน 

สําหรับโครงการเหมืองแรโปแตชระยะกอสราง โครงการจะวาจางแรงงานช่ัวคราวในทองถ่ินหลัก เพื่อ
ลดปญหาการนําเขาแรงงานตางถ่ิน จะสงผลใหเศรษฐกิจในระดับทองถ่ินมีสภาพดีข้ึน นอกจากผลประโยชนใน
ดานการจางงานแลว ผลประโยชนโดยออมจะเกิดแกธุรกิจใกลเคียงพื้นที่โครงการ ในรูปธุรกิจการบริการ ที่อยู
อาศัย รานอาหาร เปนตน และแรงงานทองถ่ินคาดวาจะลดการทิ้งถ่ินฐานเขาสูกรุงเทพมหานคร สวนในระยะ
ดําเนินการ โครงการเหมืองแรโปแตชมีความตองการอัตรากําลังดานบุคคลากร ซึ่งสวนใหญจะเปนแรงงาน
ทองถ่ิน เจาหนาที่ในกลุมน้ีจะมีตําแหนงงานที่มั่นคงและรายไดดี ทําใหเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจในระดับ
ทองถ่ินในภาพรวม นอกจากน้ียังจะมีการวาจางแรงงานตางถ่ินในรูปวิศวกรและผูเช่ียวชาญตางประเทศ 
แรงงานกลุมน้ีจะกอใหเกิดผลประโยชนตอเศรษฐกิจทองถ่ินเชนกัน  

หลังจากการพัฒนาโครงการเหมืองโปแตชแลว อาจมีอุตสาหกรรมตอเน่ืองอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจะสงผล
ในการเพิ่มงานในทองถ่ินและลดปญหาแรงงานละถ่ินฐานเขาสูกรุงเทพมหานครในฤดูแลงอีกดวย นอกจากการ
จางงานในทองถ่ินแลว โครงการยังกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนโดยออมอื่นๆ เชน การพัฒนาของระบบคมนาคม
ขนสง เปนตน 
 การพัฒนา อุตสาหกรรมเหมืองแรโปแตชจะทําใหมีความตองการบุคลากรดานตางๆ เพิ่มมากข้ึน ไดแก 
วิศวกรเหมืองแร วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟา วิศวกรขนถาย ชางเทคนิคเครื่องกล ไฟฟา ชางซอมบํารุง
เครื่องกลหนัก พนักงานขับรถ ซึ่งกลุมบุคลากรเหลาน้ีสวนใหญนาจะไดรับการจางงานดวยการใหคาตอบแทน/
รายไดสูงกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งบางตําแหนงงานจําเปนตองมีการผลิตเพิ่มข้ึนเพื่อใหเพียงพอตอการจางงาน 
เกิดการกระจายรายไดและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่เปนอยางมาก 
 สวนงานควบคุมสิ่งแวดลอม เน่ืองจากมีมหาวิทยาลัยของไทยมีการผลิตบุคลากรดานน้ีเปนจํานวนมาก
และมีปริมาณเพียงพอ จึงทําใหไมมีปญหาในการจางงานและบุคลากรทางดานน้ีคงไมมีรายไดเพิ่มข้ึนมากนัก 
 สําหรับอุตสาหกรรมตอเน่ือง  ถาประเทศไทยมีนโยบายที่ ทําใหตนทุนการผลิตปุย ลดลงได จะทําให
ราคาปุยที่จําหนายถึงมือเกษตรกรตํ่ากวาปจจุบันมาก ซึ่งจะชวยทําใหอุตสาหกรรมการผลิตปุยโปแตชของไทย
ขยายตัวอยางมากและมีโอกาสในการ สงออกปุยไปตางประเทศได ทั้งน้ีโปแตชไมไดใชผลิตปุยเทาน้ันยัง
สามารถนําไปผลิตสินคาไดอีกหลายผลิตภัณฑดวยกัน สรางผลกระทบในการเติบโตดานเศรษฐกิจอยางมาก  
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2. ผลกระทบดานสังคม 
ผลกระทบทางดานสังคมจากการพัฒนาเหมืองโปแตช  ในขณะน้ีมีเพียงการเคลื่อนไหวคัดคานจาก

ประชาชนทองถ่ินตอโครงการการพัฒนาโครงการเหมืองโปแตช เน่ืองจากปจจุบันน้ี โครงการพัฒนาเหมืองแร
โปแตซและอุตสาหกรรมที่ตอเน่ืองยังเปนเพียงโครงการเทาน้ัน  ยังมิไดอยูในชวงกอสรางหรือดําเนินการ แต
อยางใด แตไดเกิดการเคลื่อนไหวคัดคานเปนอยางมากจากประชาชนทองถ่ินบางสวน  โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
จังหวัดอุดรธานี ขอมูลผลกระทบดานสังคมไดถูกรวบรวมจากวิทยานิพนธจํานวนสามเรื่อง และรายงานหน่ึง
ฉบับ ไดแก วิทยานิพนธของ วิเชียร บุราณรักษ ป 2548  “เรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชน ศึกษากรณี : กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี ” วิทยานิพนธของ นัฐวุฒิ สิงหกุล ป 2550  
“เรื่องเกลือและโปแตช ภาษา ความรูและอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใตพื้นอีสาน กรณีศึกษา 
โครงการเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี” วิทยานิพนธของ ฐากูร สรวงศสิริ ป 2553 “ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมคัดคานเหมืองแรโปแตชจังหวัดอุดรธานี” และรายงานของสันติภาพ  ศิริวัฒนไพบูลย เรื่อง “เหมือง
แรโปแตชอุดรธานี ความเปนมา ความเคลื่อนไหว และประเด็นปญหา”  [7.15] [7.16] [7.17] [7.18] 

ประเด็นการเคลื่อนไหวคัดคานโดยสรุปมีดังตอไปน้ี  
• ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อาทิ ดินเค็ม ดินทรุด ไอเกลือ เปนตน 
• การจัดสรรผลประโยชนจากคาภาคหลวงและภาษีตางๆ และผลประโยชนอื่นๆ ใหถึงมือ

ประชาชนสวนใหญอยางแทจริง 
• การเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนและผลกระทบตอวัฒนธรรมชุมชน กลายเปนวิถีชีวิตชุมชนเมือง อาจ

นํามาซึ่งปญหาสังคมอื่นๆ หากไมมีการวางแผนปองกันลวงหนาอาจนํามาซึ่งผลกระทบที่รุนแรง
ตอชุมชนได 

• ดานผลกระทบดานสุขภาพ เชน โรคทางเดินหายใจ และโรคไต 
• การลิดรอนสิทธิในการเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของชาวบานในพื้นที่ การ

ปดกันการมีสวนรวมของชาวบานในการตัดสินใจตอโครงการ 
• EIA มีเรื่องการประเมินทางสังคมนอย และการมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ิน  
• นอกจากน้ีความตองการดานสาธารณูปโภคที่เพิ่มข้ึนทั้งจากเหมือง โรงแตงแร และชุมชนรอบๆ 

เชน ปริมาณไฟฟา นํ้าด่ืม นํ้าใช และอาหาร อาจทําใหเกิดการขาดแคลนได 
3. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาเหมืองโปแตช ในขณะน้ียังไมเกิดข้ึน เน่ืองจากปจจุบันน้ี 

มีเพียงเหมืองแรโปแตชอาเซียน จํากัด อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ เทาน้ันที่เกิดข้ึนแตเปนเพียงโครง
เหมืองทดลอง มีขนาดเล็กมาก และไดหยุดทําการเปนระยะเวลานาน สําหรับโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตซ
และอุตสาหกรรมที่ตอเน่ืองอื่น ๆ ยังเปนเพียงโครงการเทาน้ัน ยังมิไดอยูในชวงกอสรางหรือดําเนินกา ร 
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดข้ึน เน่ืองจากโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตซและอุตสาหกรรมที่
ตอเน่ือง ไดกลาวไวแลวในหัวขอ 7.4.2 
 
7.5 การพัฒนาดานเกษตร 

ขอมูลการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/จังหวัดในพื้นที่เหมืองแรโปแตซ จะถูก
นําเสนอขอมูลของจังหวัดในพื้นที่มีศักยภาพการพัฒนาเหมืองแรโปแตซ มีสี่จังหวัด ไดแก จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา โดยวิเคราะหจากผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตรกรรม 
จากหัวขอ 3.3 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดในพื้นที่เหมืองโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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 1. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
จากหัวขอ 3.3 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดในพื้นที่เหมืองโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตอเน่ือง ลาสุด 
ระหวางป 2552–2553 ผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตรกรรมมีการขยายตัวประมาณ 10% ในจังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดชัยภูมิ แตจังหวัดนครราชสีมามีการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมสาขา
เกษตรกรรมคอนขางตํ่า ประมาณ 1.4% 
 2. ผลกระทบดานสังคม 

แนวโนมการเกษตรสมัยใหมจะเปนลักษณะของการปลูกพืชเชิงเด่ียว โดยเนนไปที่พืชเศรษฐกิจที่มี
ผลตอบแทนสูง รวมไปถึงพืชพลังงานโดยผูผลิตรายใหญและเนนการใชเครื่องจักรมากข้ึน ทําใหเกษตรกรราย
ยอยจึงไมสามารถแขงขันได และนําไปสูการโยกยายถ่ินฐานจากเขตชนบทไปสูเขตเมืองเพื่อทํางานในภาค
บริการและอุตสาหกรรม ดังน้ัน ปญหาที่ตามมา คือ ปญหาสังคมในชุมชนเมือง เชน สภาพแวดลอม ที่อยูอาศัย
ที่แออัด ความยากจน ความเลื่อมล้ําทางรายได ยาเสพติด และการลักทรัพย เปนตน [7.19] 
 3. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

จากการขยายตัวของการเกษตร ปริมาณการใชปุย และสารเคมีในเกษตรยอมเพื่อข้ึนตามไปดวย 
ดังน้ันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเน่ืองจากการใชสารเคมีในการเกษตรจะมีผลกระทบมากข้ึน สารเคมีที่ถูก
นํามาใชในการเพาะปลูกพืชตางๆ พืชเหลาน้ัน ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด ยางพารา ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวลิสง 
ออย และปาลมนํ้ามัน [7.20] ซึ่งเปนผลผลิตหลักของการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

7.6 แหลงชุมชน 
จากขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ ในห วขอ 4.2.10 คุณภาพนํ้า ป 2550 พบวาคุณภาพนํ้าของลํานํ้า

บางสายในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก สาเหตุที่คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม นํ้าเสียชุมชน 
รองลงมาเปนนํ้าเสียอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตามลําดับ ดังน้ัน การขยายตัวของชุมชน จะนํามลพิษทาง
นํ้าสูลํานํ้าสาธารณะใกลแหลงชุมชน มาตรการปองกันและการบําบัดนํ้าจากแหลงชุมชนตางๆ เปนสิ่งที่จําเปน 
 

7.7 แหลงน้ํา 
 1. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

การพัฒนาแหลงนํ้า กอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสาขาตาง ๆ จากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม 
จากหัวขอ 3.3 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดในพื้นที่เหมืองโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมของตัวเลข
ผลิตภัณฑมวลรวม มีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป 

2. ผลกระทบดานสังคม 
ในหัวขอ 4.2.14 การใชนํ้า ไดระบุวา ปริมาณนํ้าที่เก็บกักไดจะมีคาสูงกวาความตองการใชนํ้าใน

ปจจุบัน แตเน่ืองจากประสิทธิภาพการสงนํ้าที่ตํ่า และมีระบบสงนํ้าเปนระบบคลองเปดเปนสวนใหญ ทําใหมี
ขอจํากัดที่ไมสามารถสงนํ้าใหแกพื้นที่ที่ขาดแคลนนํ้าในทุกพื้นที่ได นอกจากน้ันยังมีความผันแปรของปริมาณ
นํ้าตามพื้นที่และตามฤดูกาลทําใหมีการขาดแคลนนํ้าในหลายลุมนํ้า ดังน้ันการขัดแยงเรื่องการใชนํ้าอาจจะ
สามารถเกิดข้ึนไดในอนาคต หากยังไมสามารถแกไขปญหาระบบสงนํ้าได 
 3. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

จากหัว 4.2.14 การใชนํ้า พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใชนํ้าเพื่อการเกษตรกรรมมีความ
ตองการใชนํ้ามากที่สุด สูงกวาภาคอุตสาหกรรม ดังน้ันการพัฒนาแหลงเปนสิ่งที่จําเปน และควรทําการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญ 
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7.8 การขนสง 
 1. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  

ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการขนสง เก็บสินคา และการสื่อสารของแตละจังหวัด จากหัวขอ 3.3 
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดในพื้นที่เหมืองโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
สกลนคร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตอเน่ืองทุกป ลาสุด ระหวางป 2552–2553 
ผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการขนสง เก็บสินคาและการสื่อสาร ซึ่งเปนตัวเลขสะทอนการสภาวะการขนสง มีการ
ชลอตัว มีเพียงจังหวัดชัยภูมิ ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมสาขาการขนสง เก็บสินคา และการสื่อสาร ปรับเพิ่มข้ึน
ประมาณ 2.5% 

2. ผลกระทบดานสังคม 
การพัฒนาการขนสงจะสงผลใหเกิดการขยายตัวในดานเศรษฐกิจหลายๆ ดาน ทําใหชุมชนมีรายได

มากข้ึน อยางไรก็ตาม การพัฒนาการขนสงอาจสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูตอประชาชนบางกลุม
ได ดังน้ัน ราชการและเอกชนควรรวมมือกันเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกลาวใหแกประชาชนกลุมน้ัน 

3. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการพัฒนาการขนสง แบงออกเปนสองระยะ ไดแก ระยะกอสราง 

และหลังจากกอสรางเสร็จ ในระยะกอสรางจะเกิดมลภาวะเน่ืองจากฝุนและเสียง เน่ืองจากการกอสรางและ
เครื่องจักร หลังจากกอสรางเสร็จแลว ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เดนชัดที่สุด เน่ืองการขนสงคือ เสียง จาก
หัวขอ 4.2.13 จราจร พื้นที่ทั่วไประดับเสียงอยูในชวง 47.6-76.1 dBA คาเฉลี่ย 58.7 dBA จังหวัดที่ความ
รุนแรงของปญหาเรื่องเสียงมากที่สุด คือ จังหวัดสระบุรีระดับเสียงอยูในชวง 67.2-73.9 dBA 
 
7.9 การทองเที่ยว 

1. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
จากหัวขอ 3.3 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดในพื้นที่เหมืองโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตอเน่ือง ลาสุด 
ระหวางป 2552–2553 ผลิตภัณฑมวลรวมสาขาโรงแรมและรานอาหาร ซึ่งเปนตัวเลขสะทอนการสภาวะการ
ทองเที่ยว มีการหดตัวของผลิตภัณฑมวลรวมสาขาโรงแรมและรานอาหาร ประมาณ 10% และ 1% ในจังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดสกลนคร ตามลําดับ แตผลิตภัณฑมวลรวมสาขาโรงแรมและรานอาหารของจังหวัดชัยภูมิ
และจังหวัดนครราชสีมา มีการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมสาขาโรงแรมและรานอาหาร ประมาณ 25% 
และ 3% ตามลําดับ 

2. ผลกระทบดานสังคม 
จากรายงาน โครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่อําเภอเมืองและพื้นที่ใกลเคียง 

จังหวัดระยอง ไดกลาวถึงการทองเที่ยวที่สงผลกระทบดานสังคม [7.19] ดังน้ี  
การทองเที่ยวสงผลกระทบดานสังคมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงบวกน้ันเมื่อการทองเที่ยวเขามามี

บทบาทความสําคัญตอวิถีชีวิตหรือทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองดวยการประกอบอาชีพ
สนับสนุนการทองเที่ยวไดน้ัน ก็จะทําใหเกิดการรวมกลุมกันระหวางชุมชนกับผูประกอบการดานการทองเที่ยว 
เปนการเช่ือมโยงและทําธุรกิจรวมกันในลักษณะการพึ่งพาอาศัยกัน ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนเองน้ัน 
จะเห็นความสําคัญและเขาใจการทองเที่ยวมากข้ึน ก็จะมีความรูสึกหวงแหนและรูสึกเปนเจาของรวมกันใน
ทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน มีการรวมกันกําหนดกติกา หลักการ และกฎเกณฑของการอยูรวมกัน 
สําหรับผลกระทบดานลบของการทองเที่ยวตอสังคม คือการทองเที่ยวที่นํามาซึ่งความเจริญใหแกชุมชน เกิด
การขยายตัวของชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว ชุมชนที่ไมมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม ก็จะทําให
เกิดปญหาทางสังคม เชน การหลงลืมรากเหงา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน  
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3. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
จากรายงาน โครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่อําเภอเมืองและพื้นที่ใกลเคียง 

จังหวัดระยอง [7.19] ไดกลาวถึง ผลกระทบดานลบของการทองเที่ยวตอสิ่งแวดลอม ดังน้ี ผลกระทบดานลบ
ของการทองเที่ยวตอสิ่งแวดลอมน้ันเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาจจะเกิดการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
ของหนวยงานภาครัฐที่ขาดสมดุล ความไมเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย ความรูเทาไมถึงการณของ
ประชาชนหรือผูประกอบการในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เชนการเปดรับนักทองเที่ยวจํานวนมากเกินกวา
แหลงทองเที่ยวจะรองรับได แตสวนใหญ สภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมน้ันเกิดจากผูประกอบการและ
นักทองเที่ยวที่ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชนการบุกรุกเพื่อยึดครองที่ดินสาธารณะ
ประโยชน การทิ้งสิ่งปฏิกูล เปนตน 
 
7.10 ตัวช้ีวัดและขอมูลทางดานเทคโนโลย ี

จากขอมูลขางตน ไดถูกนํามาสังเคราะหเพื่อกําหนดวัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ และ
ตัวช้ีวัด สําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ไดแก การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

วัตถุประสงคหลักของตัวช้ีวัดทางดานเทคโนโลยี ไดมุงเนนไปยังการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
ตอชุมชนใกลเคียง เน่ืองจากกิจกรรมและผลของกิจกรรมของเหมืองแรโปแตซ วัตถุประสงคหลักของตัวช้ีวัด
ทางดานเทคโนโลยี มีหาวัตถุประสงค ไดแก 1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมือง 2. ลดผลกระทบตอ
ชุมชนใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจากการใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมืองและการแตงแร 3. ลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 4. ลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมระยะยาวจากการทําเหมือง และ  5. ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากเหมืองหลัง
เสร็จสิ้นการทําเหมือง  

1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมือง 
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคหลัก ไดกําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพสองขอ ไดแก การใชเทคโนโลยี

การทําเหมือง การขุดแร  หรือการนําแรข้ึนมาใช ที่กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด (อาทิ เสียงและความ
สั่นสะเทือนจากในเหมืองใตดินสูผิวดิน) และการใชวิธีการควบคุมฝุนที่เหมาะสม ภายในเหมือง และขณะขนสง
แรจากเหมืองสูผิวดิน เพื่อลดมลพิษที่มีแหลงกําเนิดจากเหมือง 

2. ลดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจากการใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมือง
และการแตงแร  

เปาหมายเชิงคุณภาพเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคหลักขอน้ี ไดแก การจัดหาแหลงทรัพยากรตางๆ 
สําหรับการทําเหมืองและการแตงแรเอง โดยกระทบตอชุมชนใกลเคียงนอยที่สุด และการใชทรัพยากรตางๆ 
สําหรับการทําเหมืองและการแตงแรอยางคุมคา เพื่อลดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจากการใช
ทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมืองและการแตงแร 

3. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร  
สําหรับวัตถุประสงคหลักขอน้ี ไดกําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพ สองขอ คือ การปองกันการปนเปอน

จากหางแรและกากจากการทําเหมืองสูภายนอก ขณะกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและการแตงแร
บนผิวดิน และ การลดปริมาณกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร บนผิวดิน ขณะทําเหมือง 
เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากฝุนเกลือและนํ้าเค็ม จากกองหางแร 

4. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมระยะยาว จากการทําเหมือง  
เปาหมายเชิงคุณภาพ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมระยะยาว จากการทําเหมือง ซึ่งไดแก

ผลกระทบเน่ืองจากการทรุดตัวของผิวดิน เปาหมายเชิงคุณภาพของวัตถุประสงคหลักขอน้ี คือ รักษา
เสถียรภาพของชองเปดตางๆ ภายในเหมือง โดยปราศจากการพิบัติ และลดขนาดของการทรุดของผิวดิน 
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5. ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม และใชการประโยชนจากเหมือง หลังเสร็จสิ้นการทําเหมือง 
วัตถุประสงคหลักขอน้ี คือ การฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม และการการประโยชนจากเหมือง หลังเสร็จสิ้น

การทําเหมือง มีเปาหมายเชิงคุณภาพ ไดแก ฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณใกลเคียง ใหกลับมาใกลเคียง
กับสภาพเดิม และการพัฒนาเหมือง และพื้นที่รอบๆ เพื่อการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 

แตละวัตถุประสงคหลักมีเปาหมายเชิงคุณภาพ และตัวช้ีวัดตางๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคหลัก
น้ันๆ ตารางที่ 7.4 เปนตารางที่รวบรวมวัตถุประสงคหลักของตัวช้ีวัดทางดานเทคโนโลยี และเปาหมายเชิง
คุณภาพ และตัวช้ีวัดตางๆ ของแตละวัตถุประสงคหลัก 
 
ตารางที่ 7.4 ตารางตัวช้ีวัดทางดานเทคโนโลยี 

วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด 
1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ขณะทําเหมือง 
  

ใชเทคโนโลยีการขุดแรที่กระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด (อาท ิเสียงและ
ความสั่นสะเทือนจากในเหมืองใตดินสู
ผิวดิน)  

ใชวิธีการขุดทําเหมืองเชิงกล 
(Mechanical Excavation) หรือ
วิธีการอื่นที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตํ่า 

ใชวิธีการควบคุมฝุนที่เหมาะสม 
ภายในเหมือง และขณะขนสงแรจาก
เหมืองสูผิวดิน 

วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูก
ติดต้ังตามเสนทางขนสงแร 

2. ลดผลกระทบตอชุมชน
ใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจาก
การใชทรัพยากรตางๆ 
สําหรับการทําเหมืองและการ
แตงแร 

  
  

จัดหาแหลงทรัพยากรตางๆ สําหรับ
การทําเหมืองและการแตงแรเอง โดย
กระทบตอชุมชนใกลเคียงนอยที่สุด 

จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/
หรือแหลงพลังงานเอง สําหรับปอน
เหมืองและโรงแตงแร 

ใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทํา
เหมืองและการแตงแรอยางคุมคา 
  

มีระบบนํ้าหมุนเวียน เพื่อนํานํ้า
กลับมาใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมือง
และโรงแตงแร 
ติดต้ังอุปกรณเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน ในเหมืองและโรงแตงแร 

3. ลดผลกระทบตอสิ่ง 
แวดลอม เน่ืองจากการกอง
หางแรและกากจากการทํา
เหมืองและการแตงแร 

  
  
  

การปองกันการปนเปอนจากหางแร
และกากจากการทําเหมืองสูภายนอก 
ขณะกองหางแร และกากจากการทํา
เหมืองและการแตงแรบนผิวดิน 
  
  

ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอน 
จากกองหางแร และกากจากการทํา
เหมืองและการแตงแร 
ระบบปองกันการซึมและ
แพรกระจายสูดินของนํ้าที่ปนเปอน 
จากกองหางแร และกากจากการทํา
เหมืองและการแตงแร 
ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร 
และกากจากการทําเหมืองและการ
แตงแร 

การลดปริมาณกองหางแรและกาก
จากการทําเหมืองและการแตงแร บน
ผิวดิน ขณะทําเหมือง 

แผนการถมหางแร และกากจากการ
ทําเหมืองและการแตงแร กลับลงไป
ในชองวางใตดิน  
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วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด 
4. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ระยะยาว จากการทําเหมือง  
  
  

รักษาเสถียรภาพของชองเปดตางๆ 
ภายในเหมือง โดยปราศจากการพิบัติ 
  

วิธีการทําและการออกเหมือง 
เพื่อใหชองเปดตางๆ ภายในเหมือง
เกิดการเคลื่อนตัวนอย 
ติดต้ังระบบคํ้ายันที่มีประสิทธิภาพ 
สําหรับบางชองเปดที่ตองการเสริม
ความแข็งแรง 

ลดขนาดของการทรุดของผิวดิน ใชการถมกลับเพื่อลดการเคลื่อนตัว
ของชองเปดตางๆ ภายในเหมือง 
และลดการทรุดของผิวดินในระยะ
ยาว 

5. ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม และ
ใชการประโยชนจากเหมือง 
หลังเสร็จสิ้นการทําเหมือง 

  
  
  
  

ฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณ
ใกลเคียง ใหกลับมาใกลเคียงกับ
สภาพเดิม 
  
  

แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และ
บริเวณใกลเคียงใหกลับมาใกลเคียง
กับสภาพเดิม 
คณะกรรมการดําเนินการและ
ติดตามแผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง 
และบริเวณใกลเคียงใหกลับมา
ใกลเคียงกับสภาพเดิม 
มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอม
บริเวณเหมือง และชุมชนใกลเคียง 
(อาท ิเสถียรภาพของชองเปด และ 
การทรุดของผิวดิน) 

พัฒนาเหมือง และพื้นที่รอบๆ เพื่อ
การใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 
  

แผนพัฒนาเหมืองและพื้นที่รอบๆ 
เพื่อการใชประโยชนแกชุมชน
ใกลเคียง 
คณะกรรมการดําเนินการและ
จัดการ แผนพัฒนาเหมือง และพื้นที่
รอบๆ เพื่อการใชประโยชนแกชุมชน
ใกลเคียง 
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บทท่ี 8  
การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม 

  
 การรับฟงความคิดเห็นประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2555 คณะผูศึกษาได
นําเสนอวัตถุประสงคหลัก และตัวช้ีวัดตางๆ เพื่อนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาทําการปรับปรุงตัวช้ีวัดให
เหมาะสมมากย่ิงข้ึน  

 
8.1 ทบทวนและจําแนกประเด็นสําคัญที่จําเปนตองเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม 

8.1.1 มิติดานเทคโนโลยี  
 วัตถุประสงคหลัก ที่ไดถูกนําเสนอในการลงพื้นทีร่ับฟงความคิดเห็น มีหาขอ ไดแก 
 1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมือง 
 2. ลดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจากการใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมืองและ
การแตงแร 
 3. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 
 4. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมระยะยาว จากการทําเหมือง 
 5. ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม และใชการประโยชนจากเหมือง หลังเสร็จสิ้นการทําเหมือง 
 
 ดังน้ัน เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคหลักทั้งหาขอ มิติเทคโนโลยี จึงไดนําเสนอตัวช้ีวัดตางๆ ของแตละ
วัตถุประสงคหลัก โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมือง 
 เปาหมายเชิงคุณภาพของตัวช้ีวัดตัวน้ีมีสองขอ คือ ใชเทคโนโลยีการขุดแรที่กระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยที่สุด (ไดแก เสียงและความสั่นสะเทือนจากในเหมืองใตดินสูผิวดิน) และใชวิธีการควบคุมฝุนที่เหมาะสม 
ภายในเหมือง และขณะขนสงแรจากเหมืองสูผิวดิน ทําใหไดเกิดตัวช้ีวัดสองตัว คือ 
  1.1 ใชวิธีการขุดทําเหมืองเชิงกล (Mechanical Excavation) หรือวิธีการอื่นที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมตํ่า 
  1.2 วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูกติดต้ังตามเสนทางขนสงแร 
 2. ลดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจากการใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมืองและ
การแตงแร 
 เปาหมายเชิงคุณภาพของตัวช้ีวัดตัวน้ีมีสองขอ คือ จัดหาแหลงทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมือง
และการแตงแรเอง โดยกระทบตอชุมชนใกลเคียงนอยที่สุด และใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมืองและ
การแตงแรอยางคุมคา ทําใหไดเกิดตัวช้ีวัดสามตัว คือ 
  2.1 จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลงพลังงานเอง สําหรับปอนเหมืองและโรง
แตงแร โดยอาจจะประสานงานรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ยกตัวอยาง การไฟฟาฝายผลิต กรม
ชลประทาน เปนตน เพื่อใหมแีหลงนํ้าและ/หรือแหลงพลังงาน ที่เพียงพอตอกิจกรรมตางๆ ในการผลิตแร 
  2.2 มีระบบนํ้าหมุนเวียน เพื่อนํานํ้ากลับมาใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมืองและโรงแตงแร 
  2.3 ติดต้ังอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน ในเหมืองและโรงแตงแร 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 8-2 

 3. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 
 เปาหมายเชิงคุณภาพของตัวช้ีวัดตัวน้ีมีสองขอ คือ การปองกันการปนเปอนจากหางแรและกากจาก
การทําเหมืองสูภายนอก ขณะกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแรบนผิวดิน และการลด
ปริมาณกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร บนผิวดิน ขณะทําเหมือง ทําใหไดเกิดตัวช้ีวัดสี่ตัว
คือ 
  3.1 ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอน จากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 
  3.2 ระบบปองกันการซึมและแพรกระจายสูดินของนํ้าที่ปนเปอน จากกองหางแรและกาก
จากการทําเหมืองและการแตงแร 
  3.3 ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 
  3.4 แผนการถมหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร กลับลงไปในชองวางใตดิน 
 4. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมระยะยาว จากการทําเหมือง 
 เปาหมายเชิงคุณภาพของตัวช้ีวัดตัวน้ีมีสองตัว คือ รักษาเสถียรภาพของชองเปดตางๆ ภายในเหมือง 
โดยปราศจากการพิบัติ และลดขนาดของการทรุดของผิวดิน ทําใหไดเกิดตัวช้ีวัดสามตัว คือ 
  4.1 วิธีการทําและการออกเหมือง เพื่อใหชองเปดตางๆ ภายในเหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอย 
  4.2 ติดต้ังระบบคํ้ายันที่มีประสิทธิภาพ สําหรับบางชองเปดที่ตองการเสริมความแข็งแรง 
  4.3 ใชการถมกลับ เพื่อลดการเคลื่อนตัวของชองเปดตางๆ ภายในเหมือง และลดการทรุด
ของผิวดิน ในระยะยาว 
 5. ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม และใชการประโยชนจากเหมือง หลังเสร็จสิ้นการทําเหมือง 
 เปาหมายเชิงคุณภาพของตัวช้ีวัดตัวน้ีมีสองตัว คือ ฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณใกลเคียง ให
กลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิม และพัฒนาเหมือง และพื้นที่รอบๆ เพื่อการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง ทําให
ไดเกิดตัวช้ีวัดหาตัว คือ 
  5.1 แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณใกลเคียง ใหกลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิม 
  5.2 คณะกรรมการดําเนินการและติดตามแผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณใกลเคียง 
ใหกลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิม 
  5.3 มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมือง และชุมชนใกลเคียง (อาทิ เสถียรภาพ
ของชองเปด และ การทรุดของผิวดิน) 
  5.4 แผนพัฒนาเหมือง และพื้นที่รอบๆ เพื่อการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 
  5.5 คณะกรรมการดําเนินการและจัดการ แผนพัฒนาเหมือง และพื้นที่รอบๆ เพื่อการใช
ประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 
 วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ และตัวช้ีวัดตางๆ ไดถูกรวบรวมและสรุปเปนตารางที่ 8.1 
หลังจากการนําเสนอ ประชาชนในพื้นที่ตางๆ ไดใหขอคิดเห็นและขอคําถามมากมาย สําหรับมิติเทคโนโลยี 
ขอคิดเห็นและขอคําถามตางๆ ไดถูกเรียบเรียงดังตารางที่ 4.1 (บทที่ 4 หัวขอที่ 4.2 มิติเทคโนโลยี)  
  
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 8-3 

ตารางที่ 8.1   วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ และตัวช้ีวัดตางๆ มิติเทคโนโลยี ไดถูกนําเสนอ 
        ในการลงพื้นทีร่ับฟงความคิดเห็น 

วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด 

1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ขณะทําเหมือง 

ใชเทคโนโลยีการขุดแรที่กระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด (ไดแก 
เสียงและความสั่นสะเทือนจาก
ในเหมืองใตดินสูผิวดิน)  

1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองเชิงกล 
(Mechanical Excavation) หรือ
วิธีการอื่นที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตํ่า 

ใชวิธีการควบคุมฝุนที่เหมาะสม 
ภายในเหมือง และขณะขนสงแร
จากเหมืองสูผิวดิน 

2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุนที่
ถูกติดต้ังตามเสนทางขนสงแร 

2. ลดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง 
(สังคม) เน่ืองจากการใช
ทรัพยากรตางๆ สําหรับการทํา
เหมืองและการแตงแร 

จัดหาแหลงทรัพยากรตางๆ 
สําหรับ การทําเหมืองและการ
แตงแร โดยกระทบตอชุมชน
ใกลเคียงนอยที่สุด 

1. จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า 
และ/หรือแหลงพลังงานเอง 
สําหรับปอนเหมืองและโรงแตงแร 

ใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการ
ทําเหมืองและการแตงแรอยาง
คุมคา 

2. มีระบบนํ้าหมุนเวียน เพื่อนํานํ้า
กลับมาใชในกิจกรรมตางๆ ใน
เหมืองและโรงแตงแร 

3. ติดต้ังอุปกรณเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน ในเหมืองและโรงแตงแร 

3. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากการกองหางแรและ
กากจากการทําเหมืองและการ
แตงแร 

การปองกันการปนเปอนจากหาง
แรและกากจากการทําเหมืองสู
ภายนอก ขณะกองหางแร และ
กากจากการทําเหมืองและการ
แตงแรบนผิวดิน 

1. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอน 
จากกองหางแร และกากจากการ
ทําเหมืองและการแตงแร 

2. ระบบปองกันการซึมและแพร 
กระจายสูดินของนํ้าที่ปนเปอน 
จากกองหางแร และกากจากการ
ทําเหมืองและการแตงแร 

3. ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร 
และกากจากการทําเหมืองและ
การแตงแร 

การลดปริมาณกองหางแรและ
กากจากการทําเหมืองและการ
แตงแร บนผิวดิน ขณะทําเหมือง 

4. แผนการถมหางแร และกากจาก
การทําเหมืองและการแตงแร 
กลับลงไปในชองวางใตดิน  

4. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ระยะยาว จากการทําเหมือง 

รักษาเสถียรภาพของชองเปด
ตางๆ ภายในเหมือง โดย
ปราศจากการพิบัติ 

1. วิธีการทําและการออกเหมือง 
เพื่อใหชองเปดตางๆ ภายใน
เหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอย 

2. ติดต้ังระบบคํ้ายันที่มี
ประสิทธิภาพ สําหรับบางชองเปด
ที่ตองการเสริมความแข็งแรง 
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วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด 

ลดขนาดของการทรุดของผิวดิน 3. ใชการถมกลับ เพื่อลดการเคลื่อน
ตัวของชองเปดตางๆ ภายใน
เหมือง และลดการทรุดของผิวดิน 
ในระยะยาว 

5. ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม และใช
การประโยชนจากเหมือง หลัง
เสร็จสิ้นการทําเหมือง 

ฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และ
บริเวณใกลเคียง ใหกลับมา
ใกลเคียงกับสภาพเดิม 

1. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และ
บริเวณใกลเคียง ใหกลับมา
ใกลเคียงกับสภาพเดิม 

2. คณะกรรมการดําเนินการและ
ติดตามแผนฟนฟูสภาพพื้นที่
เหมือง และบริเวณใกลเคียง ให
กลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิม 

3. มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอม
บริเวณเหมือง และชุมชน
ใกลเคียง (อาทิ เสถียรภาพของ
ชองเปด และ การทรุดของผิวดิน) 

พัฒนาเหมือง และพื้นที่รอบๆ 
เพื่อการใชประโยชนแกชุมชน
ใกลเคียง 

4. แผนพัฒนาเหมือง และพื้นที่
รอบๆ เพื่อการใชประโยชนแก
ชุมชนใกลเคียง 

5. คณะกรรมการดําเนินการและ
จัดการ แผนพัฒนาเหมือง และ
พื้นที่รอบๆ เพื่อการใชประโยชน
แกชุมชนใกลเคียง 

 
 จากขอคิดเห็นและคําถามตางๆ เหลาน้ัน สําหรับมิติเทคโนโลยี  คณะผูศึกษาไดทําการปรับตัวช้ีวัด
ตางๆ เพื่อใหครอบคลุมและมีความกระชับมากย่ิงข้ึน ตัวช้ีวัดตางๆ ที่ไดถูกปรับ ไดถูกนํามาแสดงและ
เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดที่ถูกนําเสนอในการรับฟงความคิดเห็น ดังตารางที่ 8.2  
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ตารางที่ 8.2   เปรียบเทียบตัวช้ีวัดที่ถูกนําเสนอในการรับฟงความคิดเห็น และตัวช้ีวัดตางๆ ที่ไดถูกปรับ 

วัตถุประสงคหลัก 
ตัวชี้วัดท่ีถูกนําเสนอ 

ในการรับฟงความคิดเห็น 
ตัวชี้วัดท่ีถูกปรับแลว 

1. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ขณะทําเหมือง 

1.    ใชวิธีการขุดทําเหมืองเชิงกล 
(Mechanical Excavation) หรือ
วิธีการอื่นที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตํ่า 

1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า 

2.   วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่
ถูกติดต้ังตามเสนทางขนสงแร 

2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน 
ที่ถูกติดต้ังภายในเหมือง 

2. ลดผลกระทบตอชุมชน
ใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจาก
การใชทรัพยากรตางๆ 
สําหรับการทําเหมืองและ
การแตงแร 

3.   จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า 
และ/หรือแหลงพลังงานเอง 
สําหรับปอนเหมืองและโรงแตงแร 

3. จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า 
และ/หรือแหลงพลังงานเอง 
สําหรับปอนเหมืองและโรงแตง
แร 4.    มีระบบนํ้าหมุนเวียน เพื่อนํานํ้า

กลับมาใชในกิจกรรมตางๆ ใน
เหมืองและโรงแตงแร 

5.    ติดต้ังอุปกรณเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน ในเหมืองและโรงแตงแร 

3. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากการกองหางแร
และกากจากการทําเหมือง
และการแตงแร 

6.    ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอน 
จากกองหางแร และกากจากการ
ทําเหมืองและการแตงแร 

4. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่
ปนเปอน จากกองหางแร และ
กากจากการทําเหมืองและการ
แตงแร 

 
7.    ระบบปองกันการซึมและแพร 

กระจายสูดินของนํ้าที่ปนเปอน 
จากกองหางแร และกากจากการ
ทําเหมืองและการแตงแร 

8.    ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร 
และกากจากการทําเหมืองและ
การแตงแร 

5. ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร 
และกากจากการทําเหมืองและ
การแตงแร 

9.    แผนการถมหางแร และกากจาก
การทําเหมืองและการแตงแร 
กลับลงไปในชองวางใตดิน  

6. แผนการลดปริมาณหางแร และ
กากจากการทําเหมืองบนผิวดิน 

4. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ระยะยาว จากการทําเหมือง 

10.  วิธีการทําและการออกเหมือง 
เพื่อใหชองเปดตางๆ ภายใน
เหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอย 

7. วิธีการทําเหมือง และการออก
เหมือง เพื่อใหชองเปดตางๆ 
ภายในเหมืองเกิดการเคลื่อนตัว
นอย และลดการทรุดของผิวดิน 
ในระยะยาว 

11.  ติดต้ังระบบคํ้ายันที่มี
ประสิทธิภาพ สําหรับบางชองเปด
ที่ตองการเสริมความแข็งแรง 
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วัตถุประสงคหลัก 
ตัวชี้วัดท่ีถูกนําเสนอ 

ในการรับฟงความคิดเห็น 
ตัวชี้วัดท่ีถูกปรับแลว 

12. ใชการถมกลับ เพื่อลดการเคลื่อน
ตัวของชองเปดตางๆ ภายใน
เหมือง และลดการทรุดของผิวดิน 
ในระยะยาว 

5. ฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม และ
ใชการประโยชนจากเหมือง 
หลังเสร็จสิ้นการทําเหมือง 

13. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และ
บริเวณใกลเคียง ใหกลับมา
ใกลเคียงกับสภาพเดิม 

8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง 
และบริเวณใกลเคียง ใหกลับมา
ใกลเคียงกับสภาพเดิม และการ
ใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 

 
14. คณะกรรมการดําเนินการและ

ติดตามแผนฟนฟูสภาพพื้นที่
เหมือง และบริเวณใกลเคียง ให
กลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิม 

15. มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอม
บริเวณเหมือง และชุมชนใกลเคียง 
(อาทิ เสถียรภาพของชองเปด และ 
การทรุดของผิวดิน) 

9. มีระบบเฝาติดตาม
สภาพแวดลอมบริเวณเหมือง 
และชุมชนใกลเคียง 

16. แผนพัฒนาเหมือง และพื้นที่รอบๆ 
เพื่อการใชประโยชนแกชุมชน
ใกลเคียง 

- รวมกับตัวช้ีวัดที่ 8 

17. คณะกรรมการดําเนินการและ
จัดการ แผนพัฒนาเหมือง และ
พื้นที่รอบๆ เพื่อการใชประโยชน
แกชุมชนใกลเคียง 

 
สําหรับคําอธิบายตารางที่ 8.2  การปรับปรุงตัวช้ีวัดจากผลการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนได

สวนเสีย มีดังน้ี 
 ตัวช้ีวัดตัวแรก “ใชวิธีการขุดทําเหมืองเชิงกล ( Mechanical Excavation) หรือวิธีการที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมตํ่า ” ถูกปรับเปลี่ยนเปน “ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า ” เน่ืองการ
วิธีการทําเหมืองโปแตชสามารถทําไดหลายวิธี อาทิ การทําเหมืองใตดิน หรือการเหมืองละลาย ดังน้ันจึงได
ปรับตัวช้ึวัดขอน้ีใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 “วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูกติดต้ังตามเสนทางขนสงแร ” ไดถูกปรับเปลี่ยนให
เปน “วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูกติดต้ังภายในเหมือง” เพื่อใหพื้นที่ของการควบคุมฝุนครอบคลุมทั้ง
เหมือง ซึ่งเปนผลทําใหสภาพการทํางานดีย่ิงข้ึนตอผูปฏิบัติงานในเหมือง 
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ตัวช้ีวัดที่ 3, 4 และ 5 ไดถูกยุบรวมเปนขอเดียวเปน “จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลง
พลังงานเอง สําหรับปอนเหมืองและโรงแตงแร ” ทําใหเหมืองเปนผูที่ตองจัดหาแหลงนํ้าและแหลงพลังงาน 
ดังน้ัน เหมืองจะตองใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ เหมืองจะตองใชระบบนํ้าหมุนเวียน เพื่อนํานํ้า
กลับมาใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมืองและโรงแตงแร และมีอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานในเหมืองและโรง
แตงแร ดังตัวช้ีวัดที่ 4 “มีระบบนํ้าหมุนเวียนเพื่อนํานํ้ากลับมาใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมืองและโรงแตงแร ” 
และตัวช้ีวัดที่ 5 “ติดต้ังอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานในเหมืองและโรงแตงแร” เปนตน 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 และ 7 ถูกยุบรวมเปน “ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอนจากกองหางแรและกากจากการ
ทําเหมืองและการแตงแร ” เพราะความกระชับ ลดความซ้ําซอน เน่ืองจาก ระบบปองกันการซึมและ
แพรกระจายสูดินของนํ้าที่ปนเปอน จากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและการแตงแร “” เปนสวน
หน่ึงของ“ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอนจากกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร” 
 ตวช้ีวัดที่ 9 ถูกปรับเปน “แผนการลดปริมาณหางแร และกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน ” เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักและความไมเฉพาะเจาะจงไปที่การนําหางแรและกากจากการทําเหมืองและการ
แตงแรกลับลงไปในชองวางใตดินเทาน้ัน การลดปริมาณหางแรและกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน สามารถทํา
ไดหลายวิธี อาทิ การปรับแผนการทําเหมืองและการถมกลับ เปนตน 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 , 11, และ 12 ถูกยุบรวมเปน “วิธีการทําเหมือง และการออกเหมือง เพื่อใหชองเปด
ตางๆ ภายในเหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอย และลดการทรุดของผิวดินในระยะยาว ” เพื่อความกระชับ เน่ือง
การคํ้ายันและถมกลับเปนองคประกอบหน่ึงของการทําเหมืองโปแตช 
 ตัวช้ีวัดที่ 13, 14, 16 และ 17 ถูกปรับใหเปน “แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมืองและบริเวณใกลเคียง ให
กลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิมและการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง ” คณะกรรมการดําเนินการและจัดการ 
เปนสวนหน่ึงของแผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมืองและการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง ดังน้ัน  เพื่อความกระชับ
และลดความซ้ําซอนจึงไดปรับและยุบรวมตัวช้ีวัดที่ 13, 14, 16 และ 17 

 
8.1.2 มิติดานสิ่งแวดลอม  
การจัดการประชุมในครั้งน้ีคณะผูศึกษาไดช้ีแจงและสรางความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสียถึงความ

เปนมาของโครงการ กระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร รวมทั้งช้ีแจงขอมูลพื้นฐาน 4 มิติ คือ  
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ที่ไดจากการทบทวนเอกสารทุติยภูมิ และนําเสนอตัวช้ีวัดที่
จําเปนในแตละมิติ เพื่อรับฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และขอมูลพื้นฐานที่ตองการเพิ่มเติม จากผูเขารวม
ประชุมซึ่งเปนผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตามกรอบกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และนําเสนอ
ทางเลือกเบื้องตน 4 ทางเลือก เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรวมวิเคราะหทางเลือกที่ใชในการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และสามารถสรุปผลการประชุม (มิติดานสิ่งแวดลอม) ไดดังน้ี 

1. การประชุมที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเจริญ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผูเขารวมประชุม จํานวน 54 คน 

ผลการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นปรากฏวาผูเขารวมประชุมเห็นชอบและไมไดโตแยงตอตัวช้ีวัดการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร การพัฒนาเหมืองแรโปแตช ทั้ง 4 มิติ แตอยางใดและไดใหขอคิดเห็น
เพิ่มเติม ซึ่งคณะผูศึกษาจะไดนําไปใชประโยชนตอไป ดังน้ี 
 ขอคิดเห็นที่ 1 กระบวนการหรือวิธีการทําเหมือง ไมใชเพียงแคการคุมคา แตจะมีผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอมและสังคมอยางไรบาง  
 ขอคิดเห็นที่ 2 ควรเพิ่มเติมตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม หัวขอสิ่งมีชีวิตที่มีอยูในระบบนิเวศน ทางนํ้า   
ทางบก 
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 2. การประชุมที่จังหวัดสกลนคร วันที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรม เอ็ม เจ 
เดอะมาเจสติค อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีผูเขารวมประชุม จํานวน 46 คน ผลการจัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นปรากฏวาผูเขารวมประชุมเห็นชอบและไมไดโตแยงตอตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
การพัฒนาเหมืองแรโปแตช ทั้ง 4 มิติ แตอยางใดและไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งคณะผูศึกษาจะไดนําไปใช
ประโยชนตอไป ดังน้ี 
 ขอคิดเห็นที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม/กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีกระบวนการควบคุมทางดานมลพิษ 
(ฝุน นํ้า อากาศ) อยางไร  

3. การประชุมที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2555 ระหวาง เวลา 
09.00-16.30 น. ณ หองสัมมนาโรงแรมสยามริเวอรรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีผูเขารวมประชุม 
จํานวน   57 คน 

การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น การ นําเสนอตัวช้ีวัดที่จําเปนในแตละมิติ เพื่อรับฟงขอคิดเห็น
เกี่ยวกับตัวช้ีวัดฯ และขอมูลพื้นฐานที่ตองการเพิ่มเติม จากผูเขารวมประชุมซึ่งเปนผูที่มีสวนไดสวนเสีย     
ตามกรอบกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ผลปรากฏวาผูเขารวมประชุมเห็นชอบและไมได
โตแยงตอตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร การพัฒนาเหมืองแรโปแตช ทั้ง 4 มิติแตอยางใด  
และไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช้ีวัดในมิติสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

ขอคิดเห็นที่ 1 กระบวนการหรือวิธีการทําเหมือง ไมใชเพียงแคการคุมคา แตจะมีผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอมและสังคมอยางไรบาง ซึ่งการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมน้ีจะตองดําเนินการในโครงการ 
EIA อยางละเอียด โดยจะตองมีการแสดงใหเห็นในเชิงปริมาณซึ่งจะอางอิงกับเกณทหรือกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยหรือในระดับนานาชาติ 

ขอคิดเห็นที่ 2 ใหเพิ่มเติมตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอม ในหัวขอสิ่งมีชีวิตที่มีอยูในระบบนิเวศน  ทางนํ้า  
ทางบก เน่ืองจากกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร  และชุมชน กอใหเกิดมลพิษซึ่งจะทําลาย
สภาพแวดลอมทําใหระบบนิเวศนน้ีไดรับผลกระทบเสียหาย จึงจัดอยูในกลุมที่ตอง ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม  (Gap 
Analysis) โดยใชระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลเหลาน้ีเพิ่มเติมอีกดวย  ซึ่งการวิเคราะหผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมน้ี จะตองดําเนินการในโครงการ EIA อยางละเอียด โดยจะตองมีการแสดงใหเห็นในเชิงปริมาณซึ่ง
จะอางอิงกับเกณทหรือกฎหมายดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยหรือในระดับนานาชาติ 

ขอคิดเห็นที่ 3 กระทรวงอุตสาหกรรม/กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีกระบวนการควบคุมทางดานมลพิษ 
(ฝุน นํ้า อากาศ) อยางไ ร ซึ่งกระบวนการควบคุมมลพิษจะใช เกณทกระบวนการควบคุมมลพิษ (ฝุน นํ้า 
อากาศ) อางอิงกฏหมายดานสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ 

ขอคิดเห็นที่ 4 ผลกระทบปจจุบันจะเปนเหมือนกระบวนการทํานาเกลือปจจุบันหรือไมที่ทําใหเกษตรกร
ไมสามารถปลูกขาวได เน่ืองจากทํานาเกลือแลวปลอยนํ้าเค็มลงสูนาขา ว ซึ่ง ผูเขารวมประชุมมีความกังวล
เกี่ยวกับปญหาเกลือจากการทําเหมืองแรจะปนเปอนที่ทํากินของตัวเอง ซึ่งจะตองพิจารณาถึงมาตรการปองกัน
ปญหาเหลาน้ีที่อาจจะเกิดข้ึนไดในมาตรการปองกันลวงหนาตอไป 
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ตารางที่ 8.3    วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ และตัวช้ีวัดตางๆ มิติสิ่งแวดลอม ไดถูกนําเสนอ 
        ในการลงพื้นทีร่ับฟงความคิดเห็น 

 
วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด 

1. ความสมบูรณของ
สภาพทรัพยากรและ
ระบบนิเวศน 

1. ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อ
ใชในการอุปโภคบริโภค, ใชใน
อุตสาหกรรม 

ลบ.ม./คน/วัน                                         
(ใชเพื่ออุปโภคบริโภคของครัวเรือน)          

ลบ.ม./ป                                                            
(ใชเพื่อการทําเหมืองแรโปแตช) 

2. สัดสวนของการใชไฟฟาของ
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ  

หนวยตอรายผูใชไฟฟาครัวเรือน 
หนวย/เหมืองแรโปแตช  

3. สัดสวนของการใชประโยชนของ
ที่ดินและขีดความสามารถในการ
รองรับดานกายภาพ  

%เน้ือที่ปาไม 
%เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร                                           

2. มลพิษไมสงผล
กระทบตอคุณภาพ
ชีวิต  

4. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนและขีด
ความสามารถในการกําจัด 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน  

5. คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ  WQI (Water Quality Index)  
6. คุณภาพอากาศ  ตัวช้ีวัดมาตรฐานคุณภาพอากาศ เชน 

CO, SO2, ฝุนละออง เปนตน  
7. มลพิษทางเสียง  dBA (คาระดับเสียงจากการทําเหมือง)  

 
 

ตารางที่ 8.4 เปรียบเทียบตัวช้ีวัดที่นําเสนอรับฟงความคิดเห็น และตัวช้ีวัดที่ปรับแกไขแลว 
วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัดท่ีนําเสนอรับฟงความคิดเห็น ตัวชี้วัดท่ีปรับแลว 

1. ความสมบูรณของ
สภาพทรัพยากรและ
ระบบนิเวศน 

1. ลบ.ม./คน/วัน                                         
(ใชเพื่ออุปโภคบริโภคของ
ครัวเรือน)           

2. ลบ.ม./ป                                                            
(ใชเพื่อการทําเหมืองแรโปแตช) 

1. ลบ.ม./คน/วัน                                         
(ใชเพื่ออุปโภคบริโภคของ
ครัวเรือน)          

2. ลบ.ม./ไร/ฤดูการเพาะปลูก                           
(ใชเพื่อเกษตรกรรม)                        

3. ลบ.ม./ป                                                            
(ใชเพื่อการทําเหมืองแรโปแตช) 

3. หนวยตอรายผูใชไฟฟาครัวเรือน 
4. หนวย/เหมืองแรโปแตช 

4. หนวยตอรายผูใชไฟฟาครัวเรือน 
5. หนวย/เหมืองแรโปแตช  

5. เปอรเซ็นตเน้ือที่ปาไม 
6. เปอรเซ็นตเน้ือที่ถือครองภาค

เกษตร                                           

6. เปอรเซ็นตเน้ือที่ปาไม 
7. เปอรเซ็นตเน้ือที่ถือครองภาค

เกษตร  (ทํานา)                                           
8. เปอรเซ็นตเน้ือที่ถือครองภาค

เกษตร (พืชไร) 
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วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัดท่ีนําเสนอรับฟงความคิดเห็น ตัวชี้วัดท่ีปรับแลว 
2. มลพิษไมสงผล

กระทบตอคุณภาพ
ชีวิต  

7. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 9. อัตราการกําจัดขยะมูลฝอย                         
ตามหลักวิชาการ (%)  

8. WQI (Water Quality Index) 10. WQI (Water Quality Index)  
9. ตัวช้ีวัดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

เชน CO SO2 ฝุนละออง เปนตน 
11. ตัวช้ีวัดมาตรฐานคุณภาพอากาศ เชน 

CO SO2 ฝุนละออง เปนตน  
10. dBA (คาระดับเสียงจากการทํา

เหมือง) 
12. dBA (คาระดับเสียงจากการทํา

เหมือง) 
13. อัตราความแออัดของการจราจร 

 11. อื่นๆ  14. การทรุดตัวของดินในระยะยาว 
15. ความอุดมสมบูรณของดิน โดยเฉพาะ

ดินเค็ม 
16. ความหลากหลายทางชีวภาพของ

สิ่งมีชีวิตที่มีอยูในระบบนิเวศทั้งทาง
นํ้า/ทางบก 

 
สําหรับคําอธิบายตารางที่ 8.4 เปรียบเทียบตัวช้ีวัดที่นําเสนอรับฟงความคิดเห็นและตัวช้ีวัดที่ปรับแกไข

แลวมีดังน้ี 
วัตถุประสงคหลัก 1 ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรและระบบนิเวศน ผูที่มีสวนไดสวนเสียมีความ

เปนหวงกังวลจึงขอใหปรับปรุงตัวช้ีวัด ดังน้ี 
หัวขอตัวช้ีวัดที่ 1 ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค  ใชในอุตสาหกรรม  เพื่อ

ชลประทาน ใชรักษาระบบนิเวศ ไดมีการทบทวนและจัดใหมีการเพิ่มตัวช้ีวัด อีก 1 รายการ คือ ลบ.ม./ไร/
ฤดูกาลเพาะปลูก (ซึ่งจะเจาะจงชัดเจนในการใชเพื่อเกษตรกรรม) 

หัวขอตัวช้ีวัดที่ 3 สัดสวนของการใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับดาน
กายภาพ ไดมีการทบทวนและจัดใหมีการเพิ่ม ตัวช้ีวัดอีก 1 รายการ คือ %เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ซึ่งจะ
เจาะจงชัดเจนในการใชเพื่อเกษตรกรรมในการทํานาและปลูกพืชไร) 

วัตถุประสงคหลัก 2 มลพิษไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ผูที่มีสวนไดสวนเสียมีความเปนหวงกังวล
จึงขอใหปรับปรุงตัวช้ีวัด ดังน้ี 

หัวขอตัวช้ีวัดที่ 4 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนและขีดความสามารถในการกําจัด ไดมีการทบทวนและ
จัดใหมีการปรับเพิ่มตัว ช้ีวัด คือ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ไปเปน  อัตราการกําจัดขยะมูลฝอย ตามหลัก
วิชาการ (%) เพื่อใหเห็นถึงความสามารถที่จะนําไปกําจัดตามหลักวิชาการหรือนําไปใชประโยชนใหเกิดข้ึนกับ
ชุมชนน้ันๆ ตอไป 

หัวขอตัวช้ีวัดที่ 5 ความแออัดของการจราจร มีการทบทวนและจัดใหมีการเพิ่ม ตัวช้ีวัดอีก  1 รายการ 
คือ อัตราความแออัดของการจราจร เพราะวาจะมีผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมที่อยูโดยรอบพื้นที่ของ
โครงการดังกลาว 
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8.1.3 มิติดานสังคม 
 จากผลการจัดรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสีย คณะผูศึกษาไดทําการปรับปรุงตัวช้ีวัดดาน
สังคมใหเหมาะสมมากย่ิงข้ึน ดังน้ี 
 วัตถุประสงคหลัก ที่ไดนําเสนอในการลงพื้นที่รับฟงความคิดเห็น มี 5 ขอไดแก 

1. สงเสริมดานการคิดเปนทําเปน 
2. สงเสริมการมีสุขอนามัยที่ดี มีชีวิตยืนยาว 
3. สังคมสงบสุข 
4. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนการพึ่งพิงไดของพื้นที่ 
5. รักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ/ทองถ่ิน 
6. ระบบสาธารณะสุขพื้นฐานดี 
 
ดังน้ัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก 5 ขอของมิติดานสังคม จึงไดนําเสนอตัวช้ีวัดและเปาหมายเชิง

คุณภาพของแตละวัตถุประสงคหลัก ดังน้ี 
1. สงเสริมดานการคิดเปนทําเปน  
เปาหมายเชิงคุณภาพของวัตถุประสงคหลักขอน้ี  เพื่อ ศึกษาผลกระทบการพัฒนาเหมืองตอการ

สงเสริมความแข็งแกรงแกประชาชนในพื้นที่เพื่อใหมีความพรอมในการดํารงชีวิต คิดแกไขปญหาเปน และ
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี  ตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค มี 2 ตัววัด คือ 

1. จํานวนสถานศึกษาระดับตางๆ เปรียบเทียบกับมาตรฐานของประเทศ 
2. อัตราบุคลกรทางการศึกษาระดับตางๆ เปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียน 

2. สงเสริมการมีสุขอนามัยท่ีดี มีชีวิตยืนยาว 
เปาหมายเชิงคุณภาพของวัตถุประสงคหลักขอน้ี เพื่อศึกษาผลกระทบการพัฒนาเหมืองตอการสงเสริม

สภาวะแหงความสมบูรณและความสมดุลของบุคคลในพื้นที่  ทั้งรางกาย จิตใจ  อารมณและสังคม รวมทั้ง
สภาวะที่ปราศจากโรคและความพิการ ใหสามารถใชชีวิตอยูรวมกับคนอื่นในสังคมอยางปกติสุข การมีชีวิตที่ยืน
ยาว การมีสุขภาพดีเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเปนผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  
รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมไดอยางถูกตองเหมาะสม วัตถุประสงคน้ี มีตัวช้ีวัด 7 ตัว คือ 

1. อายุเฉลี่ย ชาย/หญิง ของประชากรในพื้นที่ 
2. สัดสวนประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพ 
3. จํานวนประชากร ตามทะเบียนราษฎรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 คน รายจังหวัด 
4. จํานวนและความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุขรายจังหวัด 
5. จํานวนแพทยเฉพาะทางดานเวชศาสตรและสิ่งแวดลอมรายจังหวัด 
6. จํานวนและอัตราผูปวยทางสุขภาพจิตตอประชากร 100,000 คน 
7. อัตราการเจ็บปวยของประชากรรายจังหวัด 

     3. สังคมสงบสุข 
เปาหมายเชิงคุณภาพของวัตถุประสงคหลักขอน้ีเพื่อศึกษาผลกระทบการพัฒนาเหมืองตอความสงบ

สุขของสังคมที่ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไมมีคดีประทุษรายตอชีวิตทรัพยสิน ตลอดจนไม
มีปญหาดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ วัตถุประสงคน้ีมีตัวช้ีวัด 2 ตัว คือ 

1. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพย ตอจํานวนประชากร 100,000 คน 
2. จํานวนเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 
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 4. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการพ่ึงพิงไดของพ้ืนท่ี 
 เปาหมายเชิงคุณภาพของวัตถุประสงคหลักขอน้ี เพื่อศึกษาผลกระทบการพัฒนาเหมือง ตอการ สราง
ความเขมแข็งของชุมชน 3เปนที่ทราบกันดีวาภาคสวนที่มีความสําคัญที่เปนพื้นฐาน ที่เปนรากแกวของสังคมไทย 
คือตัว "ชุมชน"  ความเขมแข็งของชุมชนเปรียบเสมือนความเขมแข็งของรากของฐานของประเทศ ชุมชนที่
เขมแข็งตองอยูไดดวยการพึ่งพาตนเอง สมาชิกในชุมชนรวมคิด รวมทํา รวมกันแกไขปญหาดวยตนเอง    
วัตถุประสงคหลักขอน้ีมีตัวช้ีวัด 9 ตัว คือ 

1. 3อัตรารายได ตอรายจายชุมชน 
2. 3อัตราสวนรายไดตอรายจายครัวเรือน 
3. 3อัตราสวนหน้ีสินครัวเรือนเฉลี่ยของพื้นที่เปรียบเทียบกับของประเทศ 
4. 3คาสัมประสิทธ์ิจีนี หรือคาสัมประสิทธิความไมเสมอภาคทางรายได 
5. 3อัตราการรวมประชุม ในชุมชน 
6. 3จํานวนแผนงาน หรือความสําเร็จของแผนงานที่ชุมชนจัดทําข้ึน 
7. 3รอยละของการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสาธารณะ 
8. 3จํานวนเครือขาย 
9. 3จํานวนสัดสวนของชาวบานที่เปนสมาชิกเครือขายชุมชนตอประชากรในพื้นที่  

 5. รักษาเอกลักษณ วัฒนธรรมของชาติ/ทองถ่ิน 
 เปาหมายเชิงคุณภาพของวัตถุประสงคหลักขอน้ี เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองตอ
เอกลักษณ วัฒนธรรมของชาติและทองถ่ินเพื่อรักษาความเปนเอกลักษณ วัฒนธรรมของชาติและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทองถ่ิน เอกลักษณและวัฒนธรรมเปนเครื่องแสดงถึงความเจริญและเชิดชูเกียรติของ
ประเทศชาติและทองถ่ิน เปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจของคนในทองถ่ินใหอยูรวมกันในสังคมอยางปกติสุขและ
เปนเครื่องชวยใหคนในทองถ่ินมีความภูมิใจในถ่ินกําเนิด 3วัตถุประสงคหลักขอน้ีมีตัวช้ีวัด 2 ตัว คือ 

1. 3ความสําเร็จของการมีสวนรวมของครัวเรือนในการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 

2. 3ความสําเร็จของคนในครัวเรือน ที่รวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบานชุมชน 
 6. ระบบสาธารณสุขพ้ืนฐานดี 
3 เปาหมายเชิงคุณภาพของวัตถุประสงคหลักขอน้ี เพื่อศึกษาผลกระทบการพัฒนาเหมืองตอคุณภาพ  
3ชีวิตที่ดีของชุมชนในพื้นที่มีตัวช้ีวัด 1 ตัว คือ 

1. การกําจัดขยะ การปองกันนํ้าเสีย 
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ตารางที่ 8.5  วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ และตัวช้ีวัดตางๆ มิติสังคม ไดถูกนําเสนอในการลงพื้นที ่
      รับฟงความคิดเห็น   

วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด 
1. สงเสริมดานการคิด

เปนทําเปน 
สงเสริมความแข็งแกรงแกประชาชนใน
พื้นที่เพื่อใหมีความพรอมในการดํารง 
ชีวิตคิดแกไขปญหาเปน และพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี   

1. จํานวนสถานศึกษาระดับตางๆ 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานของประเทศ 

2. อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับ
ตางๆ เปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียน 

2. สงเสริมการมี
สุขอนามัย ที่ดี มีชีวิต
ยืนยาว 

 

สงเสริมสภาวะแหงความสมบูรณและ
ความสมดุลของบุคคลในพื้นที่ทั้ง
รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 
รวมทั้งสภาวะที่ปราศจากโรคและความ
พิการใหสามารถใชชีวิตอยูรวมกับคน
อื่นในสังคมอยางปกติสุข และมีชีวิตที่
ยืนยาว 

1. อายุเฉลี่ย ชาย/หญิง ของประชากรใน
พื้นที ่

2. สัดสวนประชากรที่มีหลักประกัน
สุขภาพ 

3. จํานวนประชากร ตามทะเบียนราษฎร
ตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 คน ราย
จังหวัด 

4. จํานวนและความครอบคลุมของสถาน
บริการสาธารณสุขรายจังหวัด 

5. จํานวนแพทยเฉพาะทางดานเวช
ศาสตรและสิ่งแวดลอมรายจังหวัด 

6. จํานวนและอัตราผูปวยทางสุขภาพ 
จิตตอประชากร 100,000 คน 

7. อัตราการเจ็บปวยของประชากรราย
จังหวัด 

3. สังคมสงบสุข 
 

สงเสริมความสงบสุขของสังคมที่
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินไมมีคดีประทุษรายตอชีวิต
ทรัพยสิน ตลอดจนไมมีปญหาดาน
สิ่งแวดลอมในพื้นที่   

1. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพย ตอ
จํานวนประชากร 100,000 คน 

2. จํานวนเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ 

4. สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนการพึ่งพิงได
ของพื้นที ่

สงเสริม3ความเขมแข็งของชุมชนดวย
การพึ่งพาตนเอง  ใหสมาชิกในชุมชน
รวมคิด รวมทํา รวมกันแกไขปญหาดวย
ตนเอง     

1. อัตรารายได ตอรายจายชุมชน 
2. อัตราสวนรายไดตอรายจายครัวเรือน 
3. อัตราสวนหน้ีสินครัวเรือนเฉลี่ยของ

พื้นที่เปรียบเทียบกับของประเทศ 
4. คาสัมประสิทธิจีนี หรือคาสัมประสิทธิ

ความไมเสมอภาคทางรายได 
5. อัตราการรวมประชุม ในชุมชน 
6. จํานวนแผนงาน หรือความสําเร็จของ

แผนงานที่ชุมชนจัดทําข้ึน 
7. รอยละของการมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมสาธารณะ 
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วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด 
8. จํานวนเครือขาย 
9. จํานวนสัดสวนของชาวบานที่เปน

สมาชิกเครือขายชุมชนตอประชากรใน
พื้นที ่

5. รักษาเอกลักษณ 
วัฒนธรรมของชาติ/ 
ทองถ่ิน 

 

เพื่อสงเสริมรักษาเอกลักษณวัฒนธรรม
ของชาติและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมทองถ่ินอันเปนเครื่องแสดงถึง
ความเจริญและเชิดชูเกียรติของ
ประเทศชาติและทองถ่ิน 

1. ความสําเร็จของการมีสวนรวมของ
ครัวเรือนในการปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

2. ความสําเร็จของคนในครัวเรือน ที่รวม
ทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน
ชุมชน 

6. ระบบสาธารณสุข
พื้นฐานดี 

3เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
ในพื้นที่   

1. การกําจัดขยะ การปองกันนํ้าเสีย 

 
 
ตารางที่ 8.6 เปรียบเทียบตัวช้ีวัดที่นําเสนอรับฟงความคิดเห็น และตัวช้ีวัดที่ปรับแกไขแลว 

วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัดท่ีนําเสนอรับฟงความคิดเห็น ตัวชี้วัดท่ีปรับแลว 
1. สงเสริมดานการคิด

เปนทําเปน 
1. จํานวนสถานศึกษาระดับตางๆ 

เปรียบเทียบกับมาตรฐานของ
ประเทศ 

1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 

2. อัตราบุคลากรทางการศึกษาระดับ
ตางๆ เปรียบเทียบกับจํานวนผูเรียน 

2. สัดสวนครูตอนักเรียน 

2. สงเสริมการมี
สุขอนามัย ที่ดี มีชีวิต
ยืนยาว 

1. อายุเฉลี่ย ชาย/หญิง ของประชากร
ในพื้นที ่

1. อายุเฉลี่ย ชาย/หญิง ของประชากรใน
พื้นที ่

2. สัดสวนประชากรที่มีหลักประกัน
สุขภาพ 

2. สัดสวนประชากรที่มีหลักประกัน
สุขภาพ 

3. จํานวนประชากร ตามทะเบียน
ราษฎรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 
คน รายจังหวัด 

3. จํานวนบุคลากรทางการแพทยตอ
ประชากร 

4. จํานวนและความครอบคลุมของ
สถานบริการสาธารณสุขรายจังหวัด 

รวมอยูในตัวช้ีวัด ขัอ 2 และ 3 

5. จํานวนแพทยเฉพาะทางดานเวช
ศาสตรและสิ่งแวดลอมรายจังหวัด 

รวมอยูในตัวช้ีวัด ขัอ 2 และ 3 

6. จํานวนและอัตราผูปวยทางสุขภาพ 
จิตตอประชากร 100,000 คน 

4. จํานวนและอัตราผูปวยทางสุขภาพ 
จิตตอประชากร 100,000 คน 

7. อัตราการเจ็บปวยของประชากรราย
จังหวัด 

5. อัตราการเจ็บปวยของประชากรราย
จังหวัด 
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วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัดท่ีนําเสนอรับฟงความคิดเห็น ตัวชี้วัดท่ีปรับแลว 
3. สังคมสงบสุข 1. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพย ตอ

จํานวนประชากร 100,000 คน 
1. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพย ตอ

จํานวนประชากร 100,000 คน 
2. จํานวนเรื่องรองเรียนดาน

สิ่งแวดลอมในพื้นที ่
2. จํานวนเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม

ในพื้นที ่
4. สงเสริมความเขมแข็ง

ของชุมชนการพึ่งพิงได
ของพื้นที ่

1. อัตรารายได ตอรายจายชุมชน 1. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 
2. อัตราสวนรายไดตอรายจาย

ครัวเรือน 
2. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 

3. อัตราสวนหน้ีสินครัวเรือนเฉลี่ยของ
พื้นที่เปรียบเทียบกับของประเทศ 

ประยุกตรวมอยูในตัวช้ีวัดขอ 1 และ 2 

4. คาสัมประสิทธิจีนี หรือคาสัมประ
สิทธิความไมเสมอภาคทางรายได 

ยายไปรวมอยูในตัววัดมิติดานเศรษฐกิจ 

5. อัตราการรวมประชุมในชุมชน    
6. จํานวนแผนงาน หรือความสําเร็จ

ของแผนงานที่ชุมชนจัดทําข้ึน 
ตัวช้ีวัดที่นําเสนอขอ 5, 6, 7, 8, 9 
ไดนําไปรวมอยูในตัววัดดานความสําเร็จ
ของคนในครัวเรือนในการมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน
ชุมชน  

7. รอยละของการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมสาธารณะ 

8. จํานวนเครือขาย 
9. จํานวนสัดสวนของชาวบานที่เปน

สมาชิกเครือขายชุมชนตอประชากร
ในพื้นที ่

5. รักษาเอกลักษณ 
วัฒนธรรมของชาติ/ 
ทองถ่ิน 

1. ความสําเร็จของการมีสวนรวมของ
ครัวเรือนในการปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

1. ความสําเร็จของการมีสวนรวมของ
ครัวเรือนในการปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

2. ความสําเร็จของคนในครัวเรือน ที่
รวมทํากิจกรรมสาธารณะของ
หมูบานชุมชน 

2. ความสําเร็จของคนในครัวเรือน ที่รวม
ทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน
ชุมชน 

6. ระบบสาธารณสุข
พื้นฐานดี 

1. การกําจัดขยะ การปองกันนํ้าเสีย ยายไปรวมอยูในตัววัดในมิติสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 8-16 

ตารางที่ 8.7 ตัวช้ีวัดมิติดานสังคมที่ปรับแกไขจากผลการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัด การเพ่ิม/ลด/เหตุผล 

1. สงเสริมดานการ  คิด
เปน ทําเปน 

1. จํานวนสถานศึกษาระดับตางๆ 
เปรียบเทียบกับมาตรฐานของ
ประเทศ 

ยกเลิก ใชจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยแทน 

2. อัตราบุคลกรทางการศึกษาระดับ
ตางๆ เปรียบเทียบกับจํานวน
ผูเรียน 

ยังคงอยู 

2. สงเสริมการมีสุขอนามัย
ที่ดี มีชีวิตยืนยาว 

3. อายุเฉลี่ย ยังคงอยู 
4. สัดสวนประชากรที่มีหลักประกัน

สุขภาพ 
ยังคงอยู 

5. จํานวนประชากร ตามทะเบียน
ราษฎรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 
1 คน รายจังหวัด เปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ยของประเทศ 

ยังคงอยู 

6. จํานวนและความครอบคลุมของ
สถานบริการสาธารณสุขราย
จังหวัด  

ใชขอ 5 เปนตัวช้ีวัดหลัก จึงยกเลิก  ขอ 6 

7. จํานวนแพทยเฉพาะทางดานเวช
ศาสตรและสิ่งแวดลอมรายจังหวัด 

ยุบรวมอยูในจํานวนบุคลากรดาน
การแพทยเปนตัวช้ีวัดหลัก 

8. จํานวนและอัตราผูปวยสุขภาพจิต
ตอประชากร 100,000 คน  

ยังคงอยู 

9. อัตราการเจ็บปวยของประชากร
รายจังหวัด 

ยังคงอยู 

 สังคมสงบสุข 10. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยตอ  
จํานวนประชากร 100,000 คน  
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประเทศ 

 

การพัฒนาเหมืองจะทําใหพื้นที่เปลี่ยน 
เปนสังคมเมือง มีคนเขามาทํางานพื้นที่
มากข้ึน แตตองไมมีผลตอสังคมดานความ
สงบสุข ไมมีจํานวนประทุษรายตอทรัพย
เพิ่มข้ึน 

11. จํานวนเรื่องรองเรียนดาน
สิ่งแวดลอมในพื้นที ่

 

การพัฒนาเหมือง ตองไมสรางปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ตองไมมีจํานวนเรื่องรองเรียน
ดานสิ่งแวดลอม อันสืบเน่ืองจากการ
พัฒนาเหมือง 

4. สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนการพึ่งพิงได
ของพื้นที ่

12. อัตรารายได ตอรายจายชุมชน  
 

ใชตัววัดดานรายไดครัวเรือน 
ดานรายจายครัวเรือนแทน 

13. อัตราสวนรายไดตอรายจาย  
ครัวเรือน 

14. อัตราสวนหน้ีครัวเรือนเฉลี่ยของ  
พื้นที่ เปรียบเทียบกับของประเทศ 
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วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัด การเพ่ิม/ลด/เหตุผล 
15. คาสัมประสิทธ์ิจีน่ี หรือคา

สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาคทาง
รายได 

ยายไปอยูดานเศรษฐศาสตร 

16. อัตราการรวมประชุมในชุมชน ยกเลิก เน่ืองจากตัวช้ีวัดขอ 12 ครอบคลุม
เพียงพอ 

17. จํานวนแผนงานหรือความสําเร็จ
ของแผนงานที่ชุมชนจัดทําข้ึน 

ยกเลิก เน่ืองจากตัวช้ีวัดขอ 12 ครอบคลุม
เพียงพอ 

18. รอยละของการมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรมสาธารณะ 

ยังคงอยู 

19. จํานวนเครือขาย ยกเลิก เน่ืองจากตัวช้ีวัดขอ 12 ครอบคลุม
เพียงพอ 

20. จํานวนสัดสวนของชาวบานที่เปน
สมาชิกเครือขายชุมชนตอ
ประชากรในพื้นที ่

ยกเลิก เน่ืองจากตัวช้ีวัดขอ 12 ครอบคลุม
เพียงพอ 

5. รักษาเอกลักษณ
วัฒนธรรมของชาติ/
ทองถ่ิน 

21. 3ความสําเร็จของการมีสวนรวมของ
ครัวเรือนในการปฏิบัติตนตาม
ขนบ ธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

ยังคงอยู 

22. 3ความสําเร็จของคนในครัวเรือน ที่
รวมทํากิจกรรมสาธารณะของ
หมูบานชุมชน 

ยังคงอยู 

6. ระบบสาธารณะสุข
พื้นฐานดี 

23. จํานวนสัดสวนของชาวบานที่เปน
สมาชิกเครือขายชุมชนตอ
ประชากรในพื้นที ่

ยกเลิก เน่ืองจากตัวช้ีวัดขอ 12 ครอบคลุม
เพียงพอ 

 
 8.1.4 มิติดานเศรษฐศาสตร  
 จากผลการจัดรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสีย คณะผูศึกษาไดทําการปรับปรุงตัวช้ีวัดดาน
เศรษฐศาสตรใหเหมาะสมมากย่ิงข้ึน ดังน้ี 
 วัตถุประสงคหลัก ที่ไดนําเสนอในการลงพื้นที่ ครั้งแรก มี 2 ขอไดแก 

1. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
2. ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 

 
 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก 5 ขอ มิติดานสังคม จึงไดนําเสนอตัวช้ีวัดและเปาหมายเชิงคุณภาพของ
แตละวัตถุประสงคหลัก ดังน้ี 
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1. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
เปาหมายเชิงคุณภาพของวัตถุประสงคหลักขอน้ี เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองตอ

เสถียรภาพการเติบโตดานเศรษฐกิจของพื้นที่ เศรษฐกิจที่เติบโตอยางมีเสถียรภาพ เปนองคประกอบที่สําคัญ
ของความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ วัตถุประสงคหลักขอน้ี มีตัววัด 8 ตัว คือ 

1. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด GPP (Gross Provincial Product) 
2. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ภาคเกษตร (เกษตร  ประมง) 
3. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตร 
4. รายไดจากภาษี 
5. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 
6. อัตราเงินเฟอ 
7. สัดสวนแรงงานทองถ่ิน 
8. รายไดจากภาษีและคาภาคหลวงที่พื้นที่จะไดรับจากการทําเหมืองโปแตช 

2. ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
 เปาหมายเชิงคุณภาพของวัตถุประสงคหลักขอน้ี เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองตอความ
เปนธรรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่  วัตถุประสงคหลักขอน้ี มีตัววัด 2 ตัว คือ 

1. สัมประสิทธ์ิ ความไมเสมอภาคของรายได (GINI Coefficient) 
2. สัดสวนคนจน ดานรายได  
 

ตารางที่ 8.8  วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ และตัวช้ีวัดตางๆ มิติดานเศรษฐศาสตร ไดถูกนําเสนอ 
      ในการลงพื้นทีร่ับฟงความคิดเห็น 

วัตถุประสงคหลัก เปาหมายเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด 
1. เศรษฐกิจของจังหวัด

เติบโตอยางมี
เสถียรภาพ 

เศรษฐกิจของพื้นที่เจริญเติบโตอยาง
มีเสถียรภาพ มีความเขมแข็ง 

1. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด GPP (Gross Provincial 
Product) 

2. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด ภาคเกษตร (เกษตร ประมง) 

3. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด ภาคนอกเกษตร 

4. รายไดจากภาษี 
5. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 
6. อัตราเงินเฟอ 
7. สัดสวนแรงงานทองถ่ิน 
8. รายไดจากภาษีและคาภาคหลวงที่พื้นที่จะ

ไดรับจากการทําเหมืองโปแตช 
2. ความเปนธรรมทาง

เศรษฐกิจ 
การกระจายรายไดที่ทั่วถึง  1. สัมประสิทธ์ิ ความไมเสมอภาคของรายได 

(GINI Coefficient) 
2. สัดสวนคนจน ดานรายได  
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ตารางที่ 8.9  เปรียบเทียบตัวช้ีวัดที่นําเสนอรับฟงความคิดเห็น และตัวช้ีวัดที่ปรับแกไขแลว 
วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัดท่ีนําเสนอรับฟงความคิดเห็น ตัวชี้วัดท่ีปรับแลว 

1. เศรษฐกิจของจังหวัด
เติบโตอยางมี
เสถียรภาพ 

1. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด GPP (Gross 
Provincial Product) 

1. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัด GPP (Gross Provincial 
Product) 

2. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ภาคเกษตร 
(เกษตร ประมง) 

2. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัด ภาคเกษตร (เกษตร 
ประมง) 

3. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตร 

3. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัด ภาคนอกเกษตร 

4. รายไดจากภาษี 4. รายไดจากภาษี 
5. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 5. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 
6. อัตราเงินเฟอ 6. อัตราเงินเฟอ 
7. สัดสวนแรงงานทองถ่ิน 7. ปรับแกเปนอัตราการวางงาน 
8. รายไดจากภาษีและคาภาคหลวง

ที่พื้นที่จะไดรับจากการทําเหมือง
โปแตช 

8. รายไดจากภาษีและคาภาคหลวงที่
พื้นที่จะไดรับจากการทําเหมือง
โปแตช 

2. ความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ 

1. สัมประสิทธ์ิ ความไมเสมอภาค
ของรายได (GINI Coefficient) 

1. สัมประสิทธ์ิ ความไมเสมอภาคของ
รายได (GINI Coefficient) 

2. สัดสวนคนจน ดานรายได  2. สัดสวนคนจน ดานรายได  
 
ตารางที่ 8.10 ตัวช้ีวัดมิติดานเศรษฐศาสตรที่ปรับแกไขจากผลการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

วัตถุประสงคหลัก ตัวชี้วัด การเพ่ิม / ลด / เหตุผล 
1. เศรษฐกิจของจังหวัด

เติบโตอยางมี
เสถียรภาพ  

1. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด GPP (Gross 
Provincial Product) 

ยังคงอยู 

2. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ภาคเกษตร 
(เกษตร ประมง)  

ยังคงอยู 

3. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตร  

ยังคงอยู 

4. รายไดจากภาษี  ยังคงอยู 
5. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร ยังคงอยู 
6. อัตราเงินเฟอ ยังคงอยู 
7. สัดสวนแรงงานทองถ่ิน นํามารวมกับอัตราการวางงาน 
8. รายไดจากภาษีและคาภาคหลวง

ที่พื้นที่จะไดรับจากการทํา
เหมืองโปแตช (ระยะเวลา 22ป)  

 

2. ความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ  

1. สัมประสิทธ์ิ ความไมเสมอภาค
ของรายได (Gini Coefficient) 

ยังคงอยู 

2. สัดสวนคนจน (ดานรายได) ยังคงอยู 
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8.2  เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะหการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
      เพิ่มเติมใหครบถวน 

การจัดเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมใหครบถวนตามตัวช้ีวัดที่กําหนดในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรทั้ง 4 มิติ ไดแก มิติดานเทคโนโลยี มิติดานสิ่งแวดลอม มิติดานสังคม และมิติดานเศรษฐศาสตร 
ของจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร ซึ่งสามารถรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
จนมีความครบถวนสมบูรณตามตัวช้ีวัดที่ผานการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ดังน้ี 
 8.2.1 มิติดานเทคโนโลย ี
 หลังจากที่ไดปรับตัวช้ีวัดตางๆ จากเดิม 17 ตัวช้ีวัด เหลือ 9 ตัวช้ีวัด ตอจากน้ันไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะหการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเพิ่มเติม ไดแก ขอมูล
มาตรฐานของตัวช้ีวัดตางๆ พบวาบางตัวช้ีวัดสามารถใช ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายได แตบางตัวช้ีวัดไมมี 
ตารางที่ 8.11 ไดถูกนํามาแสดง ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมาย ที่ตัวช้ีวัดสามารถนํามาใชได โดยรายละเอียด
ของ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมาย  
 มาตรฐานของตัวช้ีวัดบางตัวที่ไมมีระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมาย กําหนดเอาไว ตองทําการศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อหาวาควรมีระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมาย หรือไม และหาคามาตรฐานเหลาน้ัน ตอไปถาผล
การศึกษาปรากฎวาระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายน้ันๆ จําเปนตองมี   
 
ตารางที่ 8.11 มาตรฐานตัวช้ีวัดของแตละตัวช้ีวัด สําหรับมิติเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด คามาตรฐานตัวชี้วัด 
1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมตํ่า 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับ
เสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมือง 

2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูกติดต้ัง
ภายในเหมือง 

มาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด 
หรือยอยหิน 

3. จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลง
พลังงานเอง สําหรับปอนเหมืองและโรงแตงแร 

ไมม ี

4. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอน จากกองหางแร 
และกากจากการทําเหมืองและการแตงแร 

K < 12 mg/l [8.1] 
Mg < 50 mg/l [8.1] 
Na < 250 mg/l [8.1] 
Ca < 300 mg/l [8.1] 
Chloride < 250 mg/l [8.1] 
คลอรีนอิสระ < 4 mg/l [8.1] 

5. ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร และกากจาก
การทําเหมืองและการแตงแร 

ไมมีคามาตรฐานสําหรับฝุนเกลือแตจะใช 
มาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด 
หรือยอยหิน 

6. แผนการลดปริมาณหางแร และกากจากการทํา
เหมือง บนผิวดิน 

ไมม ี

7. วิธีการทําเหมือง และการออกเหมือง เพื่อใหชอง
เปดตางๆ ภายในเหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอย 
และลดการทรุดของผิวดิน ในระยะยาว 

ไมม ี
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ตัวชี้วัด คามาตรฐานตัวชี้วัด 
8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณ

ใกลเคียง ใหกลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิม และ
การใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 

ตามกฎหมาย 

9. มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมือง 
และชุมชนใกลเคียง 

ไมม ี

 
ตารางที่ 8.12 การเพิ่มเติมขอมูลที่สมบูรณของตัวช้ีวัดมิติดานเทคโนโลยี  

วัตถุประสงคหลัก 
ดัชนีชี้วัดการ

บรรลุ
วัตถุประสงค 

คาตัวชี้วัดปจจุบัน คามาตรฐานตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด 

1. ลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
ขณะทําเหมือง 

1. ใชวิธีการขุดทํา
เหมืองที่มี
ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตํ่า  

ไมม ี
 

มีประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐาน
ควบคุม ระดับเสียง
และความ
สั่นสะเทือนจากการ
ทําเหมือง 

ตามประกาศฯ 

2. วิธีการ และ
อุปกรณ
ควบคุมฝุน ที่
ถูกติดต้ัง
ภายในเหมือง 

ไมม ี มีมาตรฐานควบคุม
การปลอยฝุนละออง
จากโรงโม บด หรือ
ยอยหิน  

ตามมาตรฐาน
ควบคุมฯ  

2. ลดผลกระทบตอ
ชุมชนใกลเคียง 
(สังคม)เน่ืองจาก
การใชทรัพยากร
ตางๆ สําหรับ
การทาํเหมือง
และการแตงแร  

3. จัดหาและ/
หรือสรางแหลง
นํ้า และ/หรือ
แหลงพลังงาน
เอง สําหรับ
ปอนเหมือง
และโรงแตงแร 

ไมม ี ไมม ี การศึกษาระดับ
โครงการโดยเหมือง  

3. ลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากการ
กองหางแรและ
กากจากการทํา
เหมืองและการ
แตงแร 

4. ระบบจัดการ
นํ้าผิวดินที่
ปนเปอน จาก
กองหางแร 
และกากจาก
การทําเหมือง
และการแตงแร 

งานวิจัย โครงการ 
กําหนดมาตรฐาน
มลพิษและการจัดการ
สิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมเหมือง
แรและ โลหกรรม 
(ตอเน่ือง) ชนิดแรโพ
แทช  
ม.มหิดล 2550  

K<12 mg/l 
Mg<50 mg/l 
Na<250 mg/l 
Ca<300 mg/l 
Chloride<250 

mg/l 
คลอรีนอิสระ<4 

mg/l 
[8.1]  

K<12 mg/l 
Mg<50 mg/l 
Na<250 mg/l 
Ca<300 mg/l 
Chloride<250 

mg/l 
คลอรีนอิสระ<4 

mg/l  
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วัตถุประสงคหลัก 
ดัชนีชี้วัดการ

บรรลุ
วัตถุประสงค 

คาตัวชี้วัดปจจุบัน คามาตรฐานตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด 

5. ระบบควบคุม
ฝุนจากกอง
หางแร และ
กากจากการทํา
เหมืองและการ
แตงแร 

ไมม ี ไมมีคามาตรฐาน
สําหรับฝุนเกลือแต
จะใชมาตรฐาน
ควบคุมการปลอย
ฝุนละอองจากโรงโม 
บด หรือยอยหิน 

ตามมาตรฐาน
ควบคุมการปลอย
ฝุนละอองจากโรง
โม บด หรือยอยหิน  

6. แผนการลด
ปริมาณหางแร 
และกากจาก
การทําเหมือง 
บนผิวดิน 

ไมม ี ไมม ี ไมม ี 

4. ลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
ระยะยาว จาก
การทําเหมือง 

7. วิธีการทํา
เหมือง และ
การออกเหมือง 
เพื่อใหชองเปด
ตางๆ ภายใน
เหมืองเกิดการ
เคลื่อนตัวนอย 
และลดการ
ทรุดของผิวดิน 
ในระยะยาว 

ไมม ี ไมม ี ไมม ี 

5. ฟนฟูสภาพ
สิ่งแวดลอม 
และใชการ
ประโยชนจาก
เหมือง หลัง
เสร็จสิ้นการทํา
เหมือง 

8. แผนฟนฟู
สภาพพื้นที่
เหมือง และ
บริเวณ
ใกลเคียง ให
กลับมา
ใกลเคียงกับ
สภาพเดิม และ
การใช
ประโยชนแก
ชุมชนใกลเคียง 

ไมม ี ตามกฎหมาย  ตามกฎหมาย  

9. มีระบบเฝา
ติดตาม
สภาพแวดลอม
บริเวณเหมือง 
และชุมชน
ใกลเคียง 

ไมม ี ไมม ี ไมม ี 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 8-23 

8.2.2 มิติดานสิ่งแวดลอม  
ตารางที่ 8.13  การเพิ่มเติมขอมูลที่สมบูรณของตัวช้ีวัดมิติดานสิ่งแวดลอม 

วัตถุ 
ประสงคหลัก 

ดัชนีชี้วัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
หนวยตัวชี้วัด 

คาตัวชี้วัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

1. ความสมบูรณ
ของสภาพ
ทรัพยากร
และระบบ
นิเวศน  

1.1 ความสามารถใน
การจัดการนํ้า
เพื่อใชในการ
อุปโภคบริโภค, 
ใชใน
อุตสาหกรรม, ใช
เพื่อชลประทาน, 
ใชรักษาระบบ
นิเวศ  

ลบ.ม./คน/วัน  
(ใชเพื่ออุปโภค
บริโภคของ
ครัวเรือน) 

0.74 (ชัยภูมิ) 
0.95 

(สกลนคร) 
0.008 

(อุดรธานี) 
ลบ.ม./คน/วัน  

[8.2] 

0.2 
ลบ.ม./คน/วัน 

0.2 
ลบ.ม./คน/วัน 

ลบ.ม./ไร/ฤดู
การเพาะปลูก 

(ใชเพื่อ
เกษตรกรรม) 

ไมมี  1,500  
ลบ.ม./ไร/ฤดู

เพาะปลูก  

1,500  
ลบ.ม./ไร/ฤดู

เพาะปลูก 

ลบ.ม./ป  
(ใชเพื่อการทํา

เหมืองแร
โปแตช) 

ไมม ี อางอิงผลการ 
ศึกษา EIA 
โครง การ

พัฒนาเหมือง
แรโปแตช 

อางอิงผล
การศึกษาEIA  

โครงการพัฒนา
เหมือง แร
โปแตช 

1.2 สัดสวนของการ
ใชไฟฟาของภาค 
อุตสาหกรรมกับ 
ภาคสวนอื่นๆ  

หนวยตอราย
ผูใชไฟฟา
ครัวเรือน  

1,513.60  
(ชัยภูมิ) 

1,419.79  
(สกลนคร) 
1,922.07  
(อุดรธานี) 

[8.3] 

ไมมี  4,992.89  
(อางอิงคา 
เฉลี่ยจังหวัด
ปทุมธานีซึ่ง
เปนเมืองอุต 
สาหกรรม)  

หนวย/เหมือง
แรโปแตช  

ไมม ี อางอิงผล 
การศึกษา EIA 

โครงการ
พัฒนา             

เหมืองแร
โปแตช  

อางอิงผล
การศึกษา EIA 
โครงการพัฒนา

เหมืองแร
โปแตช 
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วัตถุ 
ประสงคหลัก 

ดัชนีชี้วัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
หนวยตัวชี้วัด 

คาตัวชี้วัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

1.3 สัดสวนของการ
ใชประโยชนของ
ที่ดินและขีด
ความ สามารถใน
การรองรับดาน
กายภาพ  

%เน้ือที่ปาไม 
 
 
 
 
 

%เน้ือที่ถือครอง
ภาคเกษตร  

(ทํานา) 

30.00% 
(ชัยภูมิ) 
20.00% 

(สกลนคร) 
12.00% 
(อุดรธานี)  
45.00% 
(ชัยภูมิ) 
73.00% 

(สกลนคร) 
60.00% 
(อุดรธานี) 

 [8.4] 

33%  
(คาเฉลี่ยของ

ประเทศ)  
 
 
 

50%  
(คาเฉลี่ยของ

ประเทศ)  

34.00% 
(ชัยภูมิ) 
23.00% 

(สกลนคร) 
15.00% 
(อุดรธานี)  
45.00% 
(ชัยภูมิ) 
73.00% 

(สกลนคร) 
60.00% 
(อุดรธานี) 

%เน้ือที่ถือครอง
ภาคเกษตร  

(พืชไร)  

40.00% 
(ชัยภูมิ) 
7.00% 

(สกลนคร) 
27.00% 
(อุดรธานี) 

[8.4] 

21% 
(คาเฉลี่ยของ

ประเทศ)  

40.00% 
(ชัยภูมิ) 
7.00% 

(สกลนคร) 
27.00% 
(อุดรธานี) 

2. มลพิษไมสงผล
กระทบตอ
คุณภาพชีวิต  

2.1 ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดข้ึนและ
ขีดความสามารถ
ในการกําจัด 

 อัตราการกําจัด
ขยะมูลฝอยตาม

หลักวิชาการ  
(%)  

36% ของ
ปริมาณขยะมูล
ฝอยทั่วประเทศ 
อางอิงเกณฑ 
หมายเหตุ
มลพิษ 
กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เกณฑมาตรฐาน
และแนวทาง 
การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 
กรมควบคุม
มลพิษ 
กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เกณฑมาตรฐาน
และแนวทาง 
การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน
กรมควบคุม
มลพิษ 
กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2.2 คุณภาพแหลงนํ้า
ธรรมชาติ  

WQI  
(Water Quality 

Index)  

31-60                   
(พื้นที่บําเหน็จ
ณรงคใชแหลง
นํ้าจากลําชี) 

(ชัยภูมิ) 
ไมมี  

(สกลนคร) 
(อุดรธานี) 

[8.5]  

61-70  
(ชัยภูมิ) 

(อุดรธานี)  
(สกลนคร)  

(คุณภาพนํ้าอยู
ในเกณฑพอใช) 

 61-70 
(คุณภาพนํ้าอยู
ในเกณฑพอใช)  
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วัตถุ 
ประสงคหลัก 

ดัชนีชี้วัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
หนวยตัวชี้วัด 

คาตัวชี้วัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

2.3 คุณภาพอากาศ  ตัวช้ีวัดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ 
เชน CO, SO2, 

ฝุนละออง  
เปนตน  

ไมม ี มีมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ
ที่กําหนดโดย
ประกาศ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม
แหงชาติ  

อางอิงผลการ 
ศึกษา EIA
เกี่ยวกับ
คุณภาพอากาศ 
โครงการ
พัฒนาเหมือง
แรโปแตช 

2.4 มลพิษทางเสียง  dBA  
(คาระดับเสียง
จากการทํา

เหมือง)  

ไมมี  คาระดับเสียง
สูงสุด ไมเกิน 
115 dBA  
คาระดับเสียง
เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 
ไมเกิน 75 dBA  
คาระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
ไมเกิน 70 dBA  

อางอิงผล
การศึกษา EIA 
เกี่ยวกับมลพิษ
ทางเสียง 
โครงการ
พัฒนาเหมือง
แรโปแตช  

  dBA  
(คาระดับเสียง

ทั่วไป)  

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
บริเวณ              

ริมเสนทาง
จราจร    อยู

ในชวง 
46.4-77.6 dBA 

และคาเฉลี่ย 
62.9 dBA 

[8.5] 

คาระดับเสียง
สูงสุด ไมเกิน  
115 dBA  
คาระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
ไมเกิน 70 dBA  

อางอิงผล
การศึกษา EIA 
เกี่ยวกับมลพิษ
ทางเสียง 
โครงการ
พัฒนาเหมือง
แรโปแตช  

2.5 ความแออัดของ
การจราจร  

อางอิงการ
ควบคุม
การจราจร 
สํานัก
บํารุงรักษาและ
อํานวยความ
ปลอดภัยงาน
ทาง กรมทาง
หลวงชนบท  

ไมม ี อางอิงการ
ควบคุมการ 
จราจร สํานัก
บํารุงรักษาและ
อํานวยความ
ปลอดภัยงาน
ทาง กรมทาง
หลวงชนบท 

อางอิงผลการ 
ศึกษา EIA 
โครงการ
พัฒนาเหมือง
แรโปแตช 
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8.2.3 มิติดานสังคม 
 ตารางที่ 8.14  การเพิ่มเติมขอมูลที่สมบูรณของตัวช้ีวัดมิติดานสังคม 

วัตถุ 
ประสงคหลัก 

ดัชนีชี้วัด 
การบรรลุวัตถุประสงค 

หนวยตัวชี้วัด 
คาตัวชี้วัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

1. สงเสริมดานการ
คิดเปนทําเปน  

การเขาถึงระบบการ 
ศึกษา 
1. จํานวนปการศึกษา

เฉลี่ย             
(อายุ 15–59 ป) 

ป 9.60 
(ชัยภูมิ) 
10.43 

(นครราชสีมา) 
10.59 

(สกลนคร) 
10.11 

(อุดรธานี) 
[8.6] 

12 12 

2. สัดสวนครูตอ
นักเรียน 

คน  1: 22.9 
(ชัยภูมิ) 
1: 22.57  

(นครราชสีมา)  
1: 20.3  

(สกลนคร)  
1: 17.68  
(อุดรธานี) 

[8.6]  

ประถม 
1 : 22-28 

มัธยม 
1 : 18-22  

ประถม 
1 : 22-28 

มัธยม 
1 : 18-22  

2. สงเสริมการมี
สุขอนามัยที่ดี มี
ชีวิตยืนยาว  

3. สัดสวนประชากรที่
มีหลักประกัน
สุขภาพ  

รอยละความ
ครอบคลุมสิทธิ  

99.83  
(ชัยภูมิ) 
99.96 

(นครราชสีมา)  
99.87  

(สกลนคร)  
99.88  

(อุดรธานี)  
[8.7] 

100  100  

4. สัดสวนบุคลากร
ทางการแพทยตอ
ประชากร 

คน 
(ชัยภูมิ)  

แพทย 
1 : 8,895 
พยาบาล 
1 : 1,090 

แพทย 
1:  5,000 
พยาบาล 
1 : 500 

แพทย 
1 : 5,000 
พยาบาล 
1 : 500 

คน 
(นครราชสีมา)  

แพทย1:4,724 
พยาบาล 
1:879 

แพทย 
1:5,000 
พยาบาล 
1:500 

แพทย 
1:5,000 
พยาบาล 
1:500 
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วัตถุ 
ประสงคหลัก 

ดัชนีชี้วัด 
การบรรลุวัตถุประสงค 

หนวยตัวชี้วัด 
คาตัวชี้วัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

คน  
(สกลนคร)  

แพทย 
1 : 5515 
พยาบาล 
1 : 1,071 

แพทย 
1 : 5,000 
พยาบาล 
1 : 500 

แพทย 
1 : 5,000 
พยาบาล 
1 : 500 

คน 
(อุดรธานี)  

แพทย 
1 : 5,515 
พยาบาล 
1 : 1,071 

[8.8] 

แพทย 
1 : 5,000 
พยาบาล 
1 : 500 

แพทย 
1 : 5,000 
พยาบาล 
1 : 500 

 5. จํานวนผูปวยทาง
สุขภาพจิตตอ
ประชากร 

ผูปวยสุขภาพจิต
ตอประชากร  
100,000  

1,732 
(ชัยภูมิ) 
2,616  

(นครราชสีมา)  
1,470  

(สกลนคร)  
 1,037  

(อุดรธานี)  
[8.9] 

    2,947 
(ชัยภูมิ) 

 (นครราชสีมา)  
2,346  

(สกลนคร)  
(อุดรธานี)  

ลดลง 
จาก 

ปจจุบัน 
10% 

6. อัตราการเจ็บปวย
ของประชากร 
(จํานวนผูปวยนอก 
21 โรคตอจํานวน
ประชากร) 

ประชาชนใน
จังหวัดเขา
โรงพยาบาล 
(ครั้ง/คน/ป) 

2.4  
(ชัยภูมิ) 

3.1  
(นครราชสีมา)  

1.9  
(สกลนคร)  

 2.5  
(อุดรธานี)  

[8.9] 

2.4    2.4  

7. อายุเฉลี่ยชาย-หญิง  ป  ญ.75.6 
ช.73.4 
(ชัยภูมิ) 
ญ.76.79 
ช.70.52 

(นครราชสีมา) 
ญ.76 
ช.69 

(สกลนคร) 
ญ.76.48 
ช.74.5 

(อุดรธานี) 
[8.10] 

ญ.76.3 
ช.69.5 

ญ.76.3 
ช.69.5 
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วัตถุ 
ประสงคหลัก 

ดัชนีชี้วัด 
การบรรลุวัตถุประสงค 

หนวยตัวชี้วัด 
คาตัวชี้วัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

3. สังคมสงบสุข  8. จํานวนคดีอาญาที่
มีผลตอความปลอด 
ภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน  

คดี 
ตอประชากร 

100,000 
คน  

29.1  
(ชัยภูมิ) 

3.4  
(นครราชสีมา)  

2.8  
(สกลนคร)  

4.7  
(อุดรธานี) 

[8.11]  

ควบคุม
คดีอาญาซึ่งมี
ผลตอความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินไมเกิน 
177 คดี ตอ
ประชากรหน่ึง
แสนคน  

เทาคา 
มาตรฐาน  

9. จํานวนเรื่อง
รองเรียนที่ผาน
ศูนยดํารงธรรมของ
จังหวัด 

อัตราเรื่อง
รองเรียนตอ
ประชากร 

100,000 คน  

25.5 
(ชัยภูมิ)  

26 
(นครราชสีมา) 

25.5 
(สกลนคร) 

25.5 
(อุดรธานี) 

[8.12] 

22.4  ไมเกิน 
22.4  

4. สงเสริมความ
เขมแข็งของ
ชุมชนการพึ่ง พิง
ไดของพื้นที่  

10. อัตราผูมีงานทํา  รอยละ  
ผูมีงานทําตอผูอยู
ในกําลังแรงงาน  

98.7 
(ชัยภูมิ) 
97.8 

(นครราชสีมา) 
97.7 

(สกลนคร) 
98 

(อุดรธานี)  
[8.13]  

98.8  98.8  

11. รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตอครัวเรือน 

บาท  12,380 
(ชัยภูมิ) 
19,158 

(นครราชสีมา)  
16,679 

(สกลนคร)  
16,684 

(อุดรธานี) 
[8.14]  

15,358  15,358  
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วัตถุ 
ประสงคหลัก 

ดัชนีชี้วัด 
การบรรลุวัตถุประสงค 

หนวยตัวชี้วัด 
คาตัวชี้วัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

 12. รายจายเฉลี่ยตอ
เดือนตอครัวเรือน 

บาท  10,324 
(ชัยภูมิ) 
13,939 

(นครราชสีมา)  
12,623 

(สกลนคร)  
17,307 

(อุดรธานี) 
[8.15]  

อัตราการเพิ่ม
ไมเกิน 10 %  

อัตราการเพิ่ม 
ไมเกิน 10 %   

13. คนในครัวเรือน
ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถ่ิน 

จํานวนครัวเรือน
ที่ผานเกณฑตอ
จํานวนที่สํารวจ
ทั้งหมด  

99.99 
(ชัยภูมิ) 
99.80 

(นครราชสีมา)  
99.89 

(สกลนคร)  
99.90 

(อุดรธานี)  
[8.16] 

95  ไมตํ่ากวา 
 95  

14. รอยละความ 
สําเร็จของของคน 
ในครัวเรือนรวม 
ทํากิจกรรม
สาธารณะของ
หมูบานชุมชน 

จํานวนครัวเรือน 
ที่ผานเกณฑ 
ตอจํานวนที่
สํารวจ  

99.8 
(ชัยภูมิ) 
99.35 

(นครราชสีมา)  
99.91 

(สกลนคร)  
100 

(อุดรธานี)  
[8.16] 

100  100  
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8.2.4 มิติดานเศรษฐศาสตร 
ตารางที่ 8.15  การเพิ่มเติมขอมูลที่สมบูรณของตัวช้ีวัดมิติดานเศรษฐศาสตร 

วัตถุ 
ประสงคหลัก 

ดัชนีชี้วัด 
การบรรลุวัตถุประสงค  

หนวยตัว 
ชี้วัด  

คาตัวชี้วัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวชี้วัด  

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

1. เศรษฐกิจของ
จังหวัดเติบโต
อยางมี
เสถียรภาพ 

1. อัตราความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด 

% 8.4 
(ชัยภูมิ) 
8.02 

(นครราชสีมา)
4.9 

(สกลนคร)
7.29 

(อุดรธานี) 
[8.17] 

7.8 ไมตํ่ากวา 
มาตรฐาน 

7.8% 

2. อัตราความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด ภาคเกษตร 
(เกษตรกรรม/
ประมง) 

% 13.8 
(ชัยภูมิ) 
13.1 

(นครราชสีมา) 
0.99 

(สกลนคร) 
13.2 

(อุดรธานี) 
[8.17] 

10.6 ไมตํ่ากวา 
มาตรฐาน 
10.6%  

3. อัตราความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด ภาคนอก
เกษตร  

% 6.5 
(ชัยภูมิ) 

6.7 
(นครราชสีมา) 

6 
(สกลนคร) 

6.2 
(อุดรธานี) 

[8.17] 

6.9 ไมตํ่ากวา 
มาตรฐาน 

6.9%  
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วัตถุ 
ประสงคหลัก 

ดัชนีชี้วัด 
การบรรลุวัตถุประสงค  

หนวยตัว 
ชี้วัด  

คาตัวชี้วัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวชี้วัด  

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

 4. รายไดภาษี
สรรพากร 

ลานบาท  1,032,295 
เพิ่ม 40.7%        

(ชัยภูมิ) 
4,453,849  
เพิ่ม 10.5%       

(นครราชสีมา) 
817,617 เพิ่ม 

12% 
(สกลนคร) 
2,006.,492 
เพิ่ม 13.7% 
(อุดรธานี) 

[8.18] 

สูงกวาปกอนไม
นอยกวา  

30% 

สูงกวาป
กอนไมนอย
กวา 30% 

5. รายไดเฉลี่ยตอหัว
ของประชากร 
(GPP Per Capita) 

บาท  46,922
(ชัยภูมิ) 
61,136 

(นครราชสีมา) 
41,581  

(สกลนคร) 
52,012  

(อุดรธานี) 
[8.17]  

49,092 ไมตํ่ากวา 
คามาตรฐาน  

6. อัตราเงินเฟอ   % 6.30 
(ชัยภูมิ) 

4.2 
(นครราชสีมา) 

6 
(สกลนคร) 

4.10 
(อุดรธานี) 
 [8.19] 

3.8 ไมสูงกวา 
มาตรฐาน 
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วัตถุ 
ประสงคหลัก 

ดัชนีชี้วัด 
การบรรลุวัตถุประสงค  

หนวยตัว 
ชี้วัด  

คาตัวชี้วัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวชี้วัด  

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

 7. อัตราการวางงาน   % 0.4 
(ชัยภูมิ) 

0.6 
(นครราชสีมา) 

0.4 
(สกลนคร) 

0.8 
(อุดรธานี) 

[8.20] 

0.9 ไมสูงกวา 
มาตรฐาน 

8. รายไดจากภาษีและ
คาภาคหลวงที่พื้นที่
จะไดรับจากการทํา
เหมืองโปแตช
(ระยะเวลา 22 ป)  

ลานบาท  17,955 
(ชัยภูมิ)
17,955 

(นครราชสีมา) 
32,025

(สกลนคร) 
32,025     

(อุดรธานี) 
[8.21] 

รายไดของ 
พื้นที ่

เปนไปตาม
กรอบของ
กฏหมาย  

ไมตํ่ากวา 
มาตรฐาน 

2. ความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจ  

9. สัมประสิทธ์ิ ความ
ไมเสมอภาคของ
รายได(Gini 
Coefficient) 

คา 
0-1 

0.446 
(ชัยภูมิ) 
0.446 

(นครราชสีมา) 
0.446 

(สกลนคร) 
0.446 

(อุดรธานี) 
[8.22] 

0.485  เขาใกล 
 0  

ใหมากที่สุด 

10. สัดสวนคนจนดาน
รายได  

% 13.83 
(ชัยภูมิ) 
8.46 

(นครราชสีมา) 
17.84 

(สกลนคร) 
3.87 

(อุดรธานี) 
[8.23] 

13.31 ไมสูงกวา 
มาตรฐาน  
ของภาค 
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บทท่ี 9 
การวิเคราะหและประเมินผลกระทบในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

  

9.1 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานเทคโนโลย ี
 เทคโนโลยีการทําเหมืองการแตงแรโปแตชการจัดการของเสีย และการรักษาสิ่งแวดลอมจําเปนตองทํา
การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากตางประเทศ เน่ืองจากไมเคยมีประสบการณทําเหมืองโปแตชอยางเต็ม
รูปแบบมากอนในประเทศไทย เทคโนโลยีการทําเหมือง การแตงแรโปแตช การจัดการของเสีย และการรักษา
สิ่งแวดลอมที่จะถูกจัดหามา สามารถทําใหเช่ือไดวามีขีดความสามารถในการทําเหมือง การแตงแรโปแตช การ
จัดการของเสีย และการรักษาสิ่งแวดลอมได ในปจจุบัน เทคโนโลยีเหลาน้ีไดถูกนํามาใชในเหมืองแรโปแตชใน
ตางประเทศ อาทิ ประเทศเยอรมันนี และ ประเทศแคนาดา  
 
 การประเมินผลดีและผลเสีย 
 ในหัวขอน้ีจะประเมินผลดีและผล เสียของการทําเหมืองโปแตช การแตงแรโปแตช การปองกันการ
ปนเปอนของนํ้าเค็มและฝุน และการลดขนาดของการทรุดของผิวดิน (Subsidence)ดังน้ี 
 1. การทําเหมืองโปแตช 
 การทําเหมืองโปแตชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ถูกคาดวาเปนการทําเหมืองใตดิน 
หรือการทําเหมืองละลาย การทําเหมืองใตดินมีขอดีคือ ไมจําเปนตองเปดหนาดินเปนจํานวนมากเหมือนการทํา
เหมืองผิวดิน แตตองสรางชองเปดใตดินตางๆ เพื่อนําระบบสาธารณูปโภคตางๆ และเสนทางคมนาคม ระหวาง
เหมืองใตดินกับผิวดิน 
 การทําเหมืองใตดิน วิธี Room and Pillar ถูกคาดหมายวาเปนวิธีการทําเหมืองใตดินในโครงการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอดีของวิธีการทําเหมืองวิธีน้ีคือ  

- เปนการทําเหมืองแบบ Selective Mining แรจะถูกเลือกขุดออกมาจากหินขางเคียงเทาน้ัน ทําให
ไดแรจากเหมืองกอนเขาโรงแตงแรมีคุณภาพสูง  

- เปนการทําเหมืองชนิด Natural Supported Mining Method การคํ้ายันชองเปดสําหรับการขุด
แร หรือคูหาแร (Stope) และชองเปดตางๆ ในเหมืองใตดินใชการคํ้ายันโดยธรรมชาติ โดยอาศัยแรบางสวนที่
ไมไดถูกขุดทําหนาที่คํ้ายัน (Pillar) จึงทําใหชองเปดตางๆ ในเหมืองใตดินเกิดเสถียรภาพเปนอยางดี เปนผลทํา
ใหขนาดของการทรุดของผิวดินตํ่า และเปนการทรุดตัวในระยะยาว 

- การขุดทําเหมืองในเหมืองโปแตชมีหลายวิธี อาทิ วิธีการเจาะและการระเบิด ซึ่งเปนวิธีด้ังเดิม และ
วิธีการขุดเชิงกล (Mechanical Excavation) การขุดทําเหมือง ดวยวิธีการเจาะและการระเบิด ในเหมือง
โปแตชใตดินสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได เน่ืองความสั่นสะเทือน (Vibration) ถาการเจาะ
และการระเบิดไมไดถูกใชและถูกควบคุมเปนอยางดี จะกอใหเกิดความสั่นสะเทือนเปนอยางมาก และกอความ
รบกวนตอประชาชนและชุมชนรอบๆ เหมือง สําหรับวิธีการขุดเชิงกลเปนวิธีการที่เขามาทดแทนวิธีการเจาะ
และการระเบิด ในเหมืองโปแตชใตดิน วิธีการขุดทําเหมืองวิธีน้ีไมกอใหเกิดความสั่นสะเทือน ซึ่งเปนมลพิษจาก
การวิธีการเจาะและการระเบิด และวิธีการขุดเชิงกลเปนวิธีขุดทําเหมืองที่ปลอดภัยมากวิธีหน่ึง เน่ืองจากไมใช
วัตถุระเบิด และไมสรางความเสียหายใหแกผนังและเพดานของชองเปดตางๆ ในเหมืองโปแตชใตดิน 
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ขอเสียของการทําเหมืองโปแตชใตดินดวยวิธีการทําเหมืองใตดินแบบ Room and Pillar ไดแก 
- การทําเหมืองโปแตชใตดินสรางผลกระทบตอระดับของผิวดิน การทรุดของผิวดิน (Subsidence) 

เน่ืองจากการเหมืองใตดิน การทรุดของผิวดินเปนผลที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได อยางไรก็ตาม การทรุดของผิว
ดินเกิดแบบคอยเปนคอยไปและตอเน่ืองเปนระยะเวลาหน่ึง พื้นที่ของการเกิดการทรุดของผิวดินข้ึนกับขนาด
ของเหมืองโปแตชใตดิน แตหากชองเปดตางๆ ในเหมืองใตดินไดถูกถมกลับ จะทําใหขนาดของการทรุดของผิว
ดินลดลง 

- เน่ืองจากตองทิ้งแรบางสวนเพื่อการคํ้ายันเพดานของชองเปดตางๆ ภายในเหมืองโปแตชใตดิน ทํา
ใหผลผลิตแรโปแตชจากเหมืองลดลง 

- การขุดทําเหมืองดวยวิธีการเจาะและการระเบิดในเหมืองโปแตชใตดินสามารถกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมได เน่ืองความสั่นสะเทือน (Vibration) ถาการเจาะและการระเบิดไมไดถูกใชและถูกควบคุมเปน
อยางดี จะกอใหเกิดความสั่นสะเทือนเปนอยางมาก และกอความรบกวนตอประชาชนและชุมชนรอบๆ เหมือง 

- การขุดทําเหมืองดวยวิธีการขุดเชิงกลในเหมืองโปแตชใตดินไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอก
เหมืองใตดิน แตในขณะขุดทําเหมืองเครื่องจักรขุดทําเหมืองเชิงกลจะกอใหเกิดฝุนขณะขุดทําเหมือง อาจทําให
สภาพการทํางานไมเหมาะตอผูปฏิบัติงานในเหมือง ดังน้ันมาตรการควบคุมฝุนตางๆ อุปกรณควบคุมฝุน และ
อุปกรณปองกันฝุนสําหรับผูปฏิบัติงานในเหมืองตองนํามาใช เพื่อสุขอนามัยในการทํางาน 
 2. การแตงแร 
 หลังจากการขุดแรและขนสงแรข้ึนมาจากเหมืองใตดิน แรเหลาน้ันจะถูกนํามาคัดแยกใหแรมี
คุณภาพสูงมากข้ึน ตามความตองการของตลาด หรือการแตงแร เทคโนโลยีการแตงแรที่เหมาะสมที่จะถูก
จัดหา ไดแก การลอยแร (Flotation) และการตกผลึก (Crystallization)  
 ขอดีของการลอยแร และการตกผลึก ไดแก 

- การลอยแรโปแตชเปนวิธีการแตงแรโปแตชที่เหมาะสม การลอยแรโปแตชใชคุณสมบัติของการเปยก
นํ้าที่ผิวของเม็ดแรโปแตชและแรอื่นๆ (เพื่อนแร) ที่แตกตางกัน ทําใหสามารถคัดแยกแรโปแตชออกจากแรอื่นๆ 
ได การแตงแรโปแตชไมสามารถใชความหนาแนนของแรโปแตชและแรอื่นๆ ที่แตกตางกันได เน่ืองจากแร
โปแตชและแรอื่นๆ มีความแตกตางกันนอยมาก  

- การลอยแรโปแตชจําเปนตองใชสารเคมีในการปรับสภาพการลอยแร สารเคลือบผิวแร สารปรับความ
เปนกรดเปนดางและสารสรางฟอง ซึ่งปริมาณการใชสารเคมีเหลาน้ีจะแปรตามตามกําลังการแตงแรของเหมือง 
นํ้าที่ผสมสารเคมีเหลาน้ีสามารถนํามาบําบัดและนํานํ้าที่ถูกบําบัดแลวกลับไปใชในกระบวนการแตงแรได 

- การตกผลึก อาศัยหลักการความสามารถในการละลายที่แตกตางกัน ณ อุณหภูมิใดๆ ของแรโปแตช
และเพื่อนแรอื่นๆ ผลผลิตที่ไดจากการตกผลึกมีความบริสุทธ์ิสูง นอกจากน้ี วิธีการน้ีถูกนํามาใช เพื่อชวยลด
การสูญเสียแรโปแตชที่ละลายปนกับนํ้าที่ใชในการลอยแร ทําใหสามารถลดการสูญเสียแรโปแตช หรือได
ผลผลิตแรโปแตชมากข้ึน 
 ขอเสียของการลอยแร และการตกผลึก ไดแก 

- วิธีการแตงแรโปแตชทั้งสองวิธี การลอยแร และการตกผลึก จะเกิดการสูญเสียนํ้าออกจาก
กระบวนการแตงแร อาทิ การอบแหง และการระเหย (Evaporation) จําเปนตองใชนํ้าจืดเติมกลับเขาไปใน
กระบวนการแตงแรโปแตช ปริมาณของนํ้าจืดที่ตองการเพิ่มเขาไปในกระบวนการแตงแรแปรผันตรงกับกําลัง
การผลิตของโรงงานแตงงานถาปริมาณนํ้าที่โรงแตงแรตองการมีปริมาณสูง อาจกอใหเกิดความขัดแยงและแยง
ชิงนํ้าระหวางเหมืองกับชุมชนรอบๆ  

- วิธีการแตงแรโปแตชทั้ง การลอยแร และการตกผลึก ตองการใชพลังงานความรอน เพื่อใชในการอบ
แร และและการระเหย (Evaporation) พลังงานความรอนเหลาน้ีถูกสรางข้ึนจากกระแสไฟฟา ถากระแสไฟฟา
ในพื้นที่โครงการพัฒนาเหมืองโปแตชมีไมเพียงพอตอความตองการกระแสไฟฟาของโรงแตงแรและชุมชน
ใกลเคียง อาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวางเหมืองกับชุมชน 
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 3. การปองกันการปนเปอนของนํ้าเค็ม  
 เทคโนโลยีการปองกันการปนเปอนของนํ้าเค็มจากเหมืองและกองหางแร ที่จะถูกนํามาใชในโครงการ
พัฒนาเหมืองโปแตช ไดแก การใชแผน  HDPE ปองกันการรั่วซึมของนํ้าเค็ม รวมกับการใชอุปกรณตรวจวัด
นํ้าเค็มกับเครื่องสูบนํ้าเค็ม และระบบรองนํ้าตางๆ เพื่อปองกันนํ้าเค็มจากแหลงตางๆ รั่วไหลออกจากบริเวณ
พื้นที่เหมือง  
 ขอดีของวิธีการใชแผน HDPE ปองกันการรั่วซึมของนํ้าเค็ม รวมกับการใชอุปกรณตรวจวัดนํ้าเค็มกับ
เครื่องสูบนํ้าเค็ม และระบบรองนํ้าตางๆ  

- วิธีการน้ีเปนวิธีที่สะดวกและงายในการกอสรางและเฝาติดตามการรั่วซึมของนํ้าเค็ม ซึ่งเปนสาเหตุ
ของการปนเปอนของนํ้าเค็มสูบริเวณรอบๆ พื้นที่เหมือง 

ขอเสียของวิธีการใชแผน HDPE ปองกันการรั่วซึมของนํ้าเค็ม  รวมกับการใชอุปกรณตรวจวัดนํ้าเค็ม
กับเครื่องสูบนํ้าเค็ม และระบบรองนํ้าตางๆ  

- หากมีนํ้าที่ตองบริหารมีปริมาณมาก เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝน อาจทําใหระบบรองนํ้าตางๆ ภายใน
บริเวณพื้นที่เหมืองและบอพักไมสามารถระบายนํ้าและกักเก็บนํ้าปนเปอนได เปนทําใหนํ้าปนเปอนรั่วไหลออก
จากเหมืองสูพื้นที่รอบๆ เหมือง 
 4. การปองกันการฟุงกระจายของฝุนเกลือ  
 เทคโนโลยีการปองกันการฟุงกระจายของฝุนเกลือที่คาดหมายวาจะถูกนํามาใช คือ การพรมนํ้า เพื่อ
เพิ่มความช้ืนใหแกผิวของกองหางแร ทําใหฝุนเกลือไมสามารถลอยและฟุงกระจายจากกองหางแร  
 ขอดีของการปองกันการฟุงกระจายของฝุนเกลือ 

- เปนวิธีการที่สามารถปฎิบัติไดงาย และไดผลเปนอยางดี และสามารถใชนํ้าเค็มที่เหลือจากการแตง
แรไดอีกดดวย 
 ขอเสียของการปองกันการฟุงกระจายของฝุนเกลือ 

- เน่ืองจากวิธีการน้ี การพรมนํ้าเปนสวนที่สําคัญที่สุด ดังน้ันการพรมนํ้าตองปฏิบัติอยางตอเน่ืองและ
เครงครัด จึงจะทําใหวิธีการปองกันการฟุงกระจายของฝุนเกลือวิธีการน้ีไดผล 
 5. การลดขนาดของการทรุดของผิวดิน (Subsidence) 
 เทคโนโลยีการลดขนาดของการทรุดของผิวดินที่จะถูกนํามาใชคือการใชวิธีการถมกลับ โดยใชเศษวัสดุ
จากจากการทําเหมืองและหางแรจากการแตงแร  
 ขอดีของการใชวิธีการถมกลับ 

- ชวยลดขนาดของการทรุดของผิวดินไดดี 
- วิธีการถมกลับน้ีชวยใหขนาดกองหางแรบนผิวดินใหมีขนาดเล็กลง 

 ขอเสียของการใชวิธีการถมกลับ 
- การถมกลับทําใหตนทุนการทําเหมืองเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการขนสงวัสดุถมกลับจากผิวดินกลับไป

ยังเหมืองใตดิน 
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9.2 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
9.2.1  ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรและระบบนิเวศน จะมีอยู 3 หัวขอดังน้ี 

1. ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค  ใชในอุตสาหกรรม  ใชเพื่อชลประทาน  
ใชรักษาระบบนิเวศ  

1. จังหวัดชัยภูมิ 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมพบวาความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อ

ใชในการอุปโภคบริโภค สูงกวาเกณทมาตรฐานคือ 0.74 ลบ.ม./คน/วัน (ใชเพื่ออุปโภคบริโภคของครัวเรือน) 
และ ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อใชในการเกษตรกรรมซึ่งจะตองใหมีคาเกณทเฉลี่ยอยูที่ 1,500 ลบ.ม./
ไร/ฤดูการเพาะปลูก แตยังคงเปนปญหาการขาดแคลนนํ้าที่ใชในการเกษตรสืบเน่ืองมาจากลักษณะของดินที่ไม
สามารถจะกักเก็บนํ้าไดดีอีกทั้งปญหาดินเค็มที่มีการกระจายตัวเพิ่มข้ึน ทําใหความสามารถในการจัดการเพื่อ
ใชในการเกษตรกรรมยังคงเปนปญหาอยูในปจจุบัน  

สําหรับความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อการทําเหมืองแรโปแตชน้ัน ซึ่งอัตราการใชนํ้าน้ันจะ
ข้ึนอยูกับกําลังการผลิตของเหมืองแร ทําใหตองมีการการศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช เพิ่มเติม 
อยางไรก็ตามเหมืองแรเองก็จะตองมีระบบการกักเก็บนํ้าฝนเพื่อใชในกิจกรรมของเหมืองแรเอง ซึ่งจะไมมี
ผลกระทบหรือปญหาในการแยงชิงที่กังวลวาจะเกิดข้ึน 

2. จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมพบวา ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อ

ใชในการอุปโภคบริโภค ตํ่ากวาเกณทมาตรฐานคือ 0.074 ลบ.ม./คน/วัน (ใชเพื่ออุปโภคบริโภคของครัวเรือน) 
เน่ืองมาจากเปนจังหวัดใหญและมีประชากรอยูหนาแนน สงผลใหการจัดการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคยัง
ไมเพียงพอ และ ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อใชในการเกษตรกรรมซึ่งจะตองใหมีคาเกณทเฉลี่ยอยูที่ 
1,500 ลบ.ม./ไร/ฤดูการเพาะปลูก แตยังคงเปนปญหาการขาดแคลนนํ้าที่ใชในการเกษตรสืบเน่ืองมาจาก
ลักษณะของดินที่ไมสามารถจะกักเก็บนํ้าไดดีอีกทั้งปญหาดินเค็มที่มีการกระจายตัวเพิ่มข้ึน ทําใหความสามารถ
ในการจัดการเพื่อใชในการเกษตรกรรมยังคงเปนปญหาอยูในปจจุบัน       

สําหรับความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อการทําเหมืองแรโปแตชน้ัน ซึ่งอัตราการใชนํ้าน้ันจะ
ข้ึนอยูกับกําลังการผลิตของเหมืองแร ทําใหตองมีการการศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชเพิ่มเติม 
อยางไรก็ตามเหมืองแรเองก็จะตองมีระบบการกักเก็บนํ้าฝนเพื่อใชในกิจกรรมของเหมืองแรเอง ซึ่งจะไมมี
ผลกระทบหรือปญหาในการแยงชิงที่กังวลวาจะเกิดข้ึน 

3. จังหวัดอุดรธานี 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมพบวาความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อ

ใชในการอุปโภคบริโภค อยูในเกณทมาตรฐานคือ0.2 ลบ.ม./คน/วัน (ใชเพื่ออุปโภคบริโภคของครัวเรือน) และ
ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อใชในการเกษตรกรรมซึ่งจะตองใหมีคาเกณทเฉลี่ยอยูที่ 1,500 ลบ.ม./ไร/ฤดู
การเพาะปลูก แตยังคงเปนปญหาการขาดแคลนนํ้าที่ใชในการเกษตรสืบเน่ืองมาจากลักษณะของดินที่ไม
สามารถจะกักเก็บนํ้าไดดีอีกทั้งปญหาดินเค็มที่มีการกระจายตัวเพิ่มข้ึน ทําใหความสามารถในการจัดการเพื่อ
ใชในการเกษตรกรรมยังคงเปนปญหาอยูในปจจุบัน       

สําหรับความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อการทําเหมืองแรโปแตชน้ัน ซึ่งอัตราการใชนํ้าน้ันจะ
ข้ึนอยูกับกําลังการผลิตของเหมืองแร ทําใหตองมีการการศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชเพิ่มเติม 
อยางไรก็ตามเหมืองแรเองก็จะตองมีระบบการกักเก็บนํ้าฝนเพื่อใชในกิจกรรมของเหมืองแรเอง ซึ่งจะไมมี
ผลกระทบหรือปญหาในการแยงชิงที่กังวลวาจะเกิดข้ึน 
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4. จังหวัดสกลนคร 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมพบวาความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อ

ใชในการอุปโภคบริโภค สูงกวาเกณทมาตรฐานคือ 0.95 ลบ.ม./คน/วัน (ใชเพื่ออุปโภคบริโภคของครัวเรือน) 
และ ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อใชในการเกษตรกรรมซึ่งจะตองใหมีคาเกณทเฉลี่ยอยูที่ 1,500 ลบ.ม./
ไร/ฤดูการเพาะปลูก แตยังคงเปนปญหาการขาดแคลนนํ้าที่ใชในการเกษตรสืบเน่ืองมาจากลักษณะของดินที่ไม
สามารถจะกักเก็บนํ้าไดดีอีกทั้งปญหาดินเค็มที่มีการกระจายตัวเพิ่มข้ึน ทําใหความสามารถในการจัดการเพื่อ
ใชในการเกษตรกรรมยังคงเปนปญหาอยูในปจจุบัน       

สําหรับความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อการทําเหมืองแรโปแตชน้ัน ซึ่งอัตราการใชนํ้าน้ันจะ
ข้ึนอยูกับกําลังการผลิตของเหมืองแร ทําใหตองมีการการศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช เพิ่มเติม 
อยางไรก็ตามเหมืองแรเองก็จะตองมีระบบการกักเก็บนํ้าฝนเพื่อใชในกิจกรรมของเหมืองแรเอง ซึ่งจะไมมี
ผลกระทบหรือปญหาในการแยงชิงที่กังวลวาจะเกิดข้ึน 

2. สัดสวนของการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ        
1. จังหวัดชัยภูมิ 
ผลการวิเคราะหและประเมิน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พบวามีปริมาณการใชไฟฟา 1,513.60 

หนวยตอรายผูใชไฟฟาเมื่อเทียบกับการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ ของจังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งเปนเขตอุตสาหกรรมและมีประชากรอยูหนาแนนมีปริมาณการใชไฟฟา 4,992.89 หนวยตอรายผูใชไฟฟา 
จะเห็นวาจะมีความตองการในการใชปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนอยางแนนอน ซึ่งภาครัฐ เองจะตองมีการ
สนับสนุนไมวาจะเปนเทคโนโลยีใหมหรือพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองกับความตองการที่เพิ่มข้ึนดังกลาว
ตลอดจนใหความรู ความเขาใจใหกับผูใชกระแสไฟฟาเพื่อใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด 

สําหรับปริมาณไฟฟาที่จะใชในการทําเหมืองแรโปแตชน้ัน ซึ่งอัตราการใชไฟฟาจะข้ึนอยูกับกําลัง
การผลิตของเหมืองแร ทําใหตองมีการการศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช เพิ่มเติม อยางไรก็ตาม
เหมืองแรเองก็จะตองมีระบบการจัดการพลังงานเพื่อใชในกิจกรรมของเหมืองแรเอง ซึ่งจะไมมีผลกระทบหรือ
ปญหาในการแยงชิงที่กังวลวาจะเกิดข้ึน 

2. จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิเคราะหและประเมิน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พบวามีปริมาณการใชไฟฟา 4,501.71 

หนวยตอรายผูใชไฟฟา จะใกลเคียงกับการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ ของจังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งเปนเขตอุตสาหกรรมและมีประชากรอยูหนาแนนมีปริมาณการใชไฟฟา 4,992.89 หนวยตอรายผูใชไฟฟา
สําหรับปริมาณไฟฟาที่จะใชในการทําเหมืองแรโปแตชน้ัน ซึ่งอัตราการใชไฟฟาจะข้ึนอยูกับกําลังการผลิตของ
เหมืองแร ทําใหตองมีการการศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช เพิ่มเติม อยางไรก็ตามเหมืองแรเอง
ก็จะตองมีระบบการจัดการพลังงานเพื่อใชในกิจกรรมของเหมืองแรเอง ซึ่งจะไมมีผลกระทบหรือปญหาในการ
แยงชิงที่กังวลวาจะเกิดข้ึน 

3. จังหวัดอุดรธานี 
ผลการวิเคราะหและประเมิน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พบวามีปริมาณการใชไฟฟา 1,922.27 

หนวยตอรายผูใชไฟฟาเมื่อเทียบกับการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ ของจังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งเปนเขตอุตสาหกรรมและมีประชากรอยูหนาแนนมีปริมาณการใชไฟฟา 4,992.89 หนวยตอรายผูใชไฟฟา 
จะเห็นวาจะมีความตองการในการใชปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนอยางแนนอน ซึ่งภาครัฐ เองจะตองมีการ
สนับสนุนไมวาจะเปนเทคโนโลยีใหมหรือพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองกับความตองการที่เพิ่มข้ึนดังกลาว
ตลอดจนใหความรู ความเขาใจใหกับผูใชกระแสไฟฟาเพื่อใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด 
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สําหรับปริมาณไฟฟาที่จะใชในการทําเหมืองแรโปแตชน้ัน ซึ่งอัตราการใชไฟฟาจะข้ึนอยูกับกําลัง
การผลิตของเหมืองแร ทําใหตองมีการการศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช เพิ่มเติม อยางไรก็ตาม
เหมืองแรเองก็จะตองมีระบบการจัดการพลังงานเพื่อใชในกิจกรรมของเหมืองแรเอง ซึ่งจะไมมีผลกระทบหรือ
ปญหาในการแยงชิงที่กังวลวาจะเกิดข้ึน 

4. จังหวัดสกลนคร 
ผลการวิเคราะหและประเมิน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พบวามีปริมาณการใชไฟฟา  1,419.79 

หนวยตอรายผูใชไฟฟาเมื่อเทียบกับการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ ของจังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งเปนเขตอุตสาหกรรมและมีประชากรอยูหนาแนนมีปริมาณการใชไฟฟา 4,992.89 หนวยตอรายผูใชไฟฟา 
จะเห็นวาจะมีความตองการในการใชปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนอยางแนนอน ซึ่งภาครัฐ เองจะตองมีการ
สนับสนุนไมวาจะเปนเทคโนโลยีใหมหรือพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองกับความตองการที่เพิ่มข้ึนดังกลาว
ตลอดจนใหความรู ความเขาใจใหกับผูใชกระแสไฟฟาเพื่อใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด 

สําหรับปริมาณไฟฟาที่จะใชในการทําเหมืองแรโปแตชน้ัน ซึ่งอัตราการใชไฟฟาจะข้ึนอยูกับกําลัง
การผลิตของเหมืองแร ทําใหตองมีการการศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม
เหมืองแรเองก็จะตองมีระบบการจัดการพลังงานเพื่อใชในกิจกรรมของเหมืองแรเอง ซึ่งจะไมมีผลกระทบหรือ
ปญหาในการแยงชิงที่กังวลวาจะเกิดข้ึน 

3. สัดสวนของการใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพ  
1. จังหวัดชัยภูมิ 
ผลการวิเคราะหและประเมิน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พบวา30% เปนเน้ือที่ของปาไมจะอยู

ใกลเคียงเกณทเฉลี่ย, 45% เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ทํานา) และ 40% เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (พืชไร) จะ
สูงกวาเกณทเฉลี่ยน้ันจะสามารถบอกไดวา พื้นที่ปาไมกําลังถูกนําไปใชทําประโยชนในภาคสวนเกษตรกรรม ซึ่ง
จะตองมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ใหชัดเจนโดยมีการจัดทําขอบเขตพื้นที่ปากันชนและชุมชนใหชัดเจน
ตลอดจนสงเสริมใหมีสวนรวมดูแลรักษาและฟนฟูการปลูกปาใหเพิ่มข้ึนสําหรับโครงการเหมืองแรโปแตซน้ันจะ
เกี่ยวพันกับพื้นที่ที่นําไปใชทําประโยชนในภาคสวนเกษตรกรรม ดังน้ันผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในมิติดาน
สิ่งแวดลอม จะตองคํานึงถึงสัดสวนของการใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับดาน
กายภาพเปนสําคัญดวย (โดยอางอิง เกณทเฉลี่ยของเน้ือที่ปาไมอยูที่ 33% เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ทํานา) 
อยูที่ 50% และเน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (พืชไร) อยูที่ 21%) 

2. จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมพบวา 15% เปนเน้ือที่ของปาไมจะอยูตํ่า

กวาเกณฑเฉลี่ย 49% เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ทํานา) และ 43% เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (พืชไร) จะสูง
กวาเกณทเฉลี่ยน้ันจะสามารถบอกไดวา พื้นที่ปาไมกําลังถูกนําไปใชทําประโยชนในภาคสวนเกษตรกรรม ซึ่ง
จะตองมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ใหชัดเจนโดยมีการจัดทําขอบเขตพื้นที่ปากันชนและชุมชนใหชัดเจน
ตลอดจนสงเสริมใหมีสวนรวมดูแลรักษาและฟนฟูการปลูกปาใหเพิ่มข้ึนสําหรับโครงการเหมืองแรโปแตซน้ันจะ
เกี่ยวพันกับพื้นที่ที่นําไปใชทําประโยชนในภาคสวนเกษตรกรรม ดังน้ันผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในมิติดาน
สิ่งแวดลอม จะตองคํานึงถึงสัดสวนของการใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับดาน
กายภาพเปนสําคัญดวย (โดยอางอิง เกณทเฉลี่ยของเน้ือที่ปาไมอยูที่ 33% เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ทํานา) 
อยูที่ 50% และเน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (พืชไร) อยูที่ 21%) 
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3. จังหวัดอุดรธานี 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมพบวา 12% เปนเน้ือที่ของปาไมจะอยูตํ่า

กวาเกณทเฉลี่ย, 60% เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ทํานา) และ 27% เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (พืชไร)จะสูง
กวาเกณทเฉลี่ยน้ันจะสามารถบอกไดวา พื้นที่ปาไมกําลังถูกนําไปใชทําประโยชนในภาคสวนเกษตรกรรม ซึ่ง
จะตองมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ใหชัดเจนโดยมีการจัดทําขอบเขตพื้นที่ปากันชนและชุมชนใหชัดเจน
ตลอดจนสงเสริมใหมีสวนรวมดูแลรักษาและฟนฟูการปลูกปาใหเพิ่มข้ึนสําหรับโครงการเหมืองแรโปแตซน้ันจะ
เกี่ยวพันกับพื้นที่ที่นําไปใชทําประโยชนในภาคสวนเกษตรกรรม ดังน้ันผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในมิติดาน
สิ่งแวดลอม จะตองคํานึงถึงสัดสวนของการใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับดาน
กายภาพเปนสําคัญดวย (โดยอางอิง เกณทเฉลี่ยของ เน้ือที่ปาไมอยูที ่33% , เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ทํานา)
อยูที่ 50% และ เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (พืชไร)อยูที่ 21%) 

4. จังหวัดสกลนคร 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมพบวา20% เปนเน้ือที่ของปาไมจะอยูตํ่า

กวาเกณทเฉลี่ย, 73% เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ทํานา) และ 7% เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (พืชไร) จะสูง
กวาเกณทเฉลี่ยน้ันจะสามารถบอกไดวา พื้นที่ปาไมกําลังถูกนําไปใชทําประโยชนในภาคสวนเกษตรกรรม ซึ่ง
จะตองมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ใหชัดเจนโดยมีการจัดทําขอบเขตพื้นที่ปากันชนและชุมชนใหชัดเจน
ตลอดจนสงเสริมใหมีสวนรวมดูแลรักษาและฟนฟูการปลูกปาใหเพิ่มข้ึนสําหรับโครงการเหมืองแรโปแตซน้ันจะ
เกี่ยวพันกับพื้นที่ที่นําไปใชทําประโยชนในภาคสวนเกษตรกรรม ดังน้ันผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในมิติดาน
สิ่งแวดลอม จะตองคํานึงถึงสัดสวนของการใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับดาน
กายภาพเปนสําคัญดวย (โดยอางอิง เกณทเฉลี่ยของ เน้ือที่ปาไมอยูที่ 33% , เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ทํานา) 
อยูที่ 50% และ เน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (พืชไร) อยูที่ 21%) 

 
9.2.2 มลพิษไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต จะมีอยู 5 หัวขอดังน้ี 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนและขีดความสามารถในการกําจัด  (อัตราการกําจัดขยะมูลฝอยตาม
หลักวิชาการ) 

ผลการวิเคราะหและประเมินผลพบวา 
จังหวัดอุดรธานี : ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 786 ตันตอวัน 
จังหวัดสกลนคร : ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 462 ตันตอวัน 
จังหวัดชัยภูมิ : ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 490 ตันตอวัน 
จังหวัดนครราชสีมา : ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 1,322 ตันตอวัน  
ดังน้ัน สามารถกลาวไดวา ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนเฉลี่ยในปจจุบันเปน 0.65 กิโลกรัม /คน/วัน ซึ่ง

สามารถกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาลคิดเปนรอยละ 6 ของปริมาณขยะที่เกิดข้ึน แสดงใหเห็นวาความสามารถ
ในการรองรับเพื่อกําจัดอยางถูกหลักวิชาการยังไมเพียงพอ เมื่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจากการพัฒนา
เหมืองแรทั้งจากกิจกรรมจากเหมืองแรโดยตรงและชุมชนที่เพิ่มขนาดข้ึน จะตองควบคุมอัตราการผลิตขยะใน
เขตเมืองไมเกิน 1 กก./คน/วัน และของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตอง 
80% จะเปนไปไดเน่ืองจากแนวโนมในการใชพลังงานจากชีวมวลมีความตองการที่เพิ่มข้ึนเพื่อทดแทนแหลง
พลังงานที่กําลังจะหมดไปน่ันเอง 
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2. คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ  
ผลการ วิเคราะหและประเมินผล พบวาจังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัด

สกลนครคุณภาพนํ้า (WQI ,Water Quality Index) อยูในเกณฑดี-พอใช ยกเวน ลําตะคองตอนลาง ซึ่งจะอยู
ในเขตจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา บางพื้นที่จะมีคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ซึ่งหากจะใหอยูในเกณท
ที่ดีแลวคุณภาพแหลงนํ้า ควรจะอยูในเกณฑที่ พอใช และดี รวมกันไมตํ่ากวา 85% สําหรับการพัฒนาเหมือง
แรโปแตช จะตองไมสรางผลกระทบตอคุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม 
ปศุสัตว ระบบนิเวศนและอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งบริเวณโรงงานจะตองมีแนวกั้นให หางจากชุมชนอยางนอยตาม
กฎหมายที่กําหนดและมีระบบปองกันมิใหไอเกลือหรือฝุนเกลือปนเปอนในบรรยากาศ 

3. คุณภาพอากาศ  
ผลการวิเคราะหและประเมินผลพบวาจังหวัดชัยภูมิ , จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดอุดรธานี , จังหวัด

สกลนคร บริเวณริมเสนทางของจังหวัดที่มีการจราจรหนาแนน มีแนวโนมที่คุณภาพอากาศจะเกินเกณท
มาตรฐานในชวงเวลาดังกลาว แตโดยรวมแลวคุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐานสําหรับการพัฒนาเหมืองแร
โปแตชจะทําใหชุมชนขยายตัวข้ึน มีการจราจรที่แออัดมากข้ีน แนนอนปญหามลพิษทางอากาศก็จะเกิดข้ึน
อยางหลีกเลี่ยงไดยากและเมื่อมองไปที่การขุดแรใตดินและโรงแตงแรบนพื้นดินน้ัน จะมีอุปกรณและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการลดมลพิษทางอากาศที่จะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4. มลพิษทางเสียง  
ผลการ วิเคราะหและประเมินผล พบวาจังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัด

สกลนคร ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณริมเสนทางจราจร อยูในชวง 46.4-77.6 dBA คาเฉลี่ย 62.9 dBA 
(อางอิง เกณทมาตรฐานที่ คาระดับเสียงสูงสุด ไมเกิน 115 dBA, คาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ไมเกิน 75 dBA 
คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไมเกิน 70 dBA) มีแนวโนมที่จะเกินเกณทมาตรฐานในชวงเวลาการจราจรที่
หนาแนน แตโดยรวมแลวยังอยูในเกณฑมาตรฐานสําหรับการพัฒนาเหมืองแรโปแตชจะทําใหชุมชนขยายตัว
ข้ึน มีการจราจรที่แออัดมากข้ีน แนนอนปญหามลพิษทางเสียงก็จะเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไดยาก ซึ่งจะมีกฏ
เกณทในการบริหารจัดการที่ชัดเจน  

สําหรับการขุดแรใตดินและโรงแตงแรบนพื้นดิน น้ัน หากมีระยะแนวกั้นใหหางจากชุมชนและเลือก
วิธีการขุดเหมืองตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ที่กอใหเกิดมลพิษเสียงไมมากนัก ก็จะสงผลกระทบ
นอยลงตามลําดับ  

5. ความแออัดของการจราจร 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลพบวา จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดอุดรธานี , จังหวัด

สกลนคร พบวาความแออัดของการจราจร ยังไมมีขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหและประเมินผล ซึ่งจะตองมีการ
การศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช เพิ่มเติมเพื่อใหไดมาตรการปองกันตามรายงานผลการศึกษา 
EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในข้ันตอนตอๆ ไป 
 
9.3 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสังคม  
9.3.1  ผลกระทบดานการคิดเปนทําเปน มีการศึกษาตัวชี้วัด 2 หัวขอ คือ 
 1. การเขาถึงระบบการศึกษา จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย ของกลุมประขากรอายุ 15–39 ป ซึ่งเปนกลุม
ประชากรวัยแรงงาน ในป 2553 จากการศึกษาและวิเคราะห สรุปขอมูลได ดังน้ี 
  จังหวัดชัยภูมิ  มีคาเฉลี่ยของจํานวนปการศึกษา 09.60  ป  
  จังหวัดนครราชสีมา  มีคาเฉลี่ยของจํานวนปการศึกษา 10.43  ป  
  จังหวัด สกลนคร  มีคาเฉลี่ยของจํานวนปการศึกษา 10.59   ป  
  จังหวัดอุดรธานี   มีคาเฉลี่ยของจํานวนปการศึกษา 10.11   ป    
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 จากขอมูลพบวาจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของกลุมประชากรวัยแรงงานของ 4 พื้นที่ มีคาตํ่ากวาคา
มาตรฐานของประเทศที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากําหนดไวคือ 12 ป แตมีคาเฉลี่ยสูงกวาคนไทย
ทั่วไป ซึ่งในป 2553 การศึกษาเฉลี่ยของประเทศเทากับ 8.9 ป ซึ่งในประเด็นดังกลาว หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ไดดําเนินการสงเสริมใหประชากรในวัยทํางานและประชากรโดยทั่วไปมีจํานวนปการศึกษาที่เพิ่มข้ึน ดวยการ
จัดการศึกษาในระบบอยางมีคุณภาพและเรงจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีความ
หลากหลายมากข้ึน รวมทั้งเพื่อใหสามารถตอบสนองตอวิถีชีวิตและความตองการของผูดอยโอกาสตางๆ ใน
ประเด็นของการพัฒนาเหมืองนาจะเปนผลกระทบในเชิงบวกของการพัฒนาและเรียนรู ในอาชีพใหมดาน
อุตสาหกรรมเหมืองแร 
 2. สัดสวนครูตอนักเรียน 
 ผลการวิเคราะหและประเมิน สัดสวนครูตอนักเรียน สรุปไดดังน้ี  
  จังหวัดชัยภูมิ    1 : 22.90 
  จังหวัดนครราชสีมา   1 : 22.57 
  จังหวัดสกลนคร    1 : 20.30  
  จังหวัดอุดรธานี    1 : 17.68 
 คามาตรฐานของตัวช้ีวัด เกณฑอัตรากําลังสํานักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก .ค.ศ.) 
กําหนดช้ันประถม ครูตอนักเรียน 1 : 22-28 ช้ันมัธยม 1 : 18-22 จะพบวา 4 จังหวัด มีจํานวนครูตอนักเรียน
อยูในระดับมาตรฐาน โดยจังหวัดอุดรธานีจะมีคาที่ดีกวามาตรฐานเล็กนอย ในกรณีที่มีการพัฒนาเหมือง  จะ
สงผลใหในแตละจังหวัดมีจํานวนประชากรเพิ่มคือพนักงานของเหมืองซึ่งคาดวาเหมืองละ 1,000 คน ชุมชนจะ
มีคนมากข้ึน รวมทั้งจํานวนเด็กเพิ่ม อาจสงผลตอจํานวนสัดสวนครูตอนักเรียนที่เพิ่มข้ึน แตไมมากนัก เพราะ
เปนสวนเพิ่มที่นอย 
 
9.3.2 ผลกระทบดานการสงเสริมการมีสุขอนามัยท่ีดี มีชีวิตยืนยาว พิจารณาผลกระทบ 5 หัวขอคือ 

1. สัดสวนประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพ 
 ผลการวิเคราะหและประเมิน จํานวนผูมีสิทธิมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา ตอจํานวนประชากรใน
พื้นที่ ในป 2553 สรุปไดดังน้ี 
  จังหวัดชัยภูมิ    99.83 
  จังหวัดนครราชสีมา   99.96 
  จังหวัด สกลนคร   99.87 
  จังหวัดอุดรธานี    99.88 
 คามาตรฐานที่สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ กําหนดคือ ความครอบคลุมของการมีสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนชาวไทย 100% แตทั้ง 4 จังหวัด ยังมีคาตํ่ากวามาตรฐาน แตก็ไมมากนัก 
โดยเฉพาะมีแนวโนมที่สูงข้ึนตามลําดับ ทั้งน้ีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ไดพยายามปรับปรุง ระบบ บริการ ใหเกิดความสะดวก โดยเฉพาะในป 2553 นับเปนการกาวยางเขาสูปแหง
การ “รักษาฟรี 48 ลานคน” โดยใชบัตรประชาชนใบเดียวของคนไทยที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนา ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 การสรางหลักประกันสุขภาพเปนนโยบายที่
รัฐบาลใหความสําคัญเปนอยางมาก  เน่ืองจากเปนการดําเนินงานที่ชวยลดภาระคาใชจายดานสุขภาพของ
ประชาชน  คูขนานไปกับความพยายามจัดบริการที่มีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน  ผูรับบริการไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการรักษาพยาบาล  และไมตองเสียคาใชจาย  เพื่อใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตในสังคมได  
และยังชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของทั้งผูปวย ครอบครัว และสังคมใหดีย่ิงข้ึน 
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 2. สัดสวนบุคลากรทางการแพทย 
 ผลการวิเคราะหและประเมิน พบวาบุคลากรทางการแพทย 1 คน ตอประชากรในพื้นที่ มีดังน้ี 
 
ตารางที่ 9.1  สัดสวนบุคลากรทางการแพทย 
 

ชัยภูมิ นครราชสีมา 
สกลนคร 
2553 

อุดรธานี 
2553 

ท้ังประเทศ 
2553 

เกณฑตอ
ประชากร 

1. แพทย  1 : 9,794 1 : 3342 1 : 7,422 1 : 4701 1 : 2,893 1 : 5,000 
2. ทันตแพทย  1 : 18,772 1 : 17,770 1 : 28,017 1 : 23,013 1 : 13,252 1 : 15,000 
3. เภสัชกร  1 : 12,799 1 : 9,508 1 : 14,186 1 : 9,948 1 : 7,080 1 : 10,000 
4. พยาบาลวิชาชีพ  1 : 858 1 : 678 1 : 918 1 : 772 1 : 531 1 : 500 
5. พยาบาลเทคนิค  1 : 12,242 1 : 15,429 1 : 35,021 1 : 19,767 1 : 6,903 1 : 500 
ขอมูลจาก : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
 
 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวา แมจะมีการพัฒนาเหมือง ในพื้นที่ก็มีปญหาขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยโดยเฉพาะในจังหวัด สกลนคร และขัยภูมิ และที่ขาดแคลนมากที่สุดคือกลุมพยาบาลเทคนิค ซึ่งเปน
กลุมที่ดูแลใกลชิดกับผูปวย ดังน้ันการพัฒนาเหมืองในพื้นที่ดังกลาว จะมีผลทําใหจํานวนการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทยเพิ่มข้ึน เน่ืองจากอาจมีกลุมคนงานตางถ่ิน พนักงานอื่นเขามาเพิ่มในพื้นที่แมจะไมมาก
นัก (แตละเหมืองคาดวาจะมีพนักงานประมาณ 1,000 คน และคนงานโดยสวนใหญก็เปนคนในพื้นที่)  แตทั้งน้ี 
ทางเหมืองตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาจะใชชองทางใดในการรักษาพยาบาลกรณีพนักงานเจ็บไขไดปวย 
เพื่อแสดงใหเห็นวาจะไมไปแยงใชจํานวนบุคลากรทางการแพทยของพื้นที่ หรือจะมีสวนสงเสริมพัฒนา
บุคลากรกลุมน้ีใหเพิ่มข้ึนไดอยางไร เชน ใหทุนการศึกษา/พัฒนาแกบุคลากรกลุมการแพทย 
 
 3. จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิต 
 จากขอมูลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ใหคําจํากัดความผูปวยทางสุขภาพจิต ไดแก 
ผูปวยโรคจิต โรควิตกกังวล โรคซึมเศรา โรคปญญาออน โรคลมชัก โรคติดสารเสพติด ปญหาสุขภาพจิตอื่นๆ ผู
พยายามฆาตัวตายหรือผูที่ฆาตัวตาย และออติสติก ผลการวิเคราะหและประเมิน พบวาบุคลากรในพื้นที่ที่ปวย
ดานสุขภาพจิต ตอประขากร 100,000 คน ในป 2553 มี ดังน้ี 
  จังหวัดชัยภูมิ  1,732 คน / ประชากร 100,000 คน 
  จังหวัดนครราชสีมา  2,616 คน / ประชากร 100,000 คน  
  จังหวัดสกลนคร   1,470 คน / ประชากร 100,000 คน 
  จังหวัดอุดรธานี   1,037 คน / ประชากร 100,000 คน  
 จากการประเมินผลคาดวาการพัฒนาเหมืองจะมีผลกระทบดานสุขภาพจิตในประเด็นของโรควิตก
กังวล เกรงวาการมีการพัฒนาเหมืองจะทําใหมีปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพชีวิตความ
เปนอยู ตลอดจนการทําเหมืองใตดินจะสงผลใหบานที่อยูบนพื้นที่เหมืองใตดิน ยุบตัวพังทลาย นํ้าเสีย ดินเค็ม 
ปญหาฝุนละออง หรือในปจจุบันซึ่งยังไมไดสรางเหมืองก็เกิดความคิดเห็นที่แตกตางระหวางฝายคัดคาน ฝาย
สนับสนุน สงผลใหประชาชนในพื้นที่เริ่มมีอาการของโรควิตกกังวล แตยังไมมีตัวเลขที่ชัดเจนเปนทางการวา มี
คนเขารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลดวยโรควิตกกังวลจากการพัฒนาเหมือง 
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 4. อัตราการเจ็บปวยของประชากร (จํานวนผูปวยนอก 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข) 
 การวิเคราะหและประเมินผล ผลกระทบในประเด็นน้ีอางอิงจาก การรายงานการปวย ที่ใชแบบ
รายงานผูปวยนอก  ของกระทรวงสาธารณสุข ตามกลุมสาเหตุ รหัส รง.504 จัดแบงกลุมสาเหตุการปวย 21 
กลุมโรค  และใชเปนฐานขอมูล ในการจัดเก็บรวบรวม และประมวลผล ผูมารับบริการของสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ โรคดังกลาว ไดแก 

1. โรคติดเช้ือและปรสิต 
2. เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) 
3. โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด / ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุมกัน 
4. โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตาบอลิสัม 
5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 
6. โรคระบบประสาท 
7. โรคตารวมสวนประกอบของตา 
8. โรคหูและปุมกกห ู
9. โรคระบบไหลเวียนเลือด 
10. โรคระบบหายใจ 
11. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 
12. โรคผิวหนังและเน้ือเย่ือใตผิวหนัง 
13. โรคระบบกลามเน้ือ รวมโครงราง และเน้ือยึดเสริม 
14. โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ 
15. ภาวะแทรกในการต้ังครรภ การคลอดและระยะหลังคลอด 
16. ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดข้ึนในระยะปริกําเนิด (อายุครรภ 22 สัปดาหข้ึนไปจนถึง 7 วันหลังคลอด) 
17. รูปรางผิดปกติแตกําเนิด การพิการจนผิดรูปแตกําเนิดและโคโมโซมผิดปกติ 
18. อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิค 
19. การเปนพิษและผลที่ตามมา 
20. อุบัติเหตุจากการขนสง และผลที่ตามมา 
21. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย  
 
ผลการวิเคราะหศึกษาและประเมินพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด สรุปไดดังน้ี ขอมูล ป 2553 

 
ตารางที่ 9.2  ผลการวิเคราะหผูปวย ป 2553 

จังหวัด 
จํานวนผูปวยนอก 

21 โรค 
จํานวนประชากร 

คาเฉลี่ยประชากร 
1 คน เปนคนไขนอก 

จังหวัดชัยภูม ิ 2,711,899 1,127,423 2.41 
จังหวัดนครราชสีมา 7,894,690 2,582,089 3.06 
จังหวัด สกลนคร 2,241,593 1,222,905 1.83 
จังหวัดอุดรธานี 3,864,425 1,544,786 2.50 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 53,453,397 21,573,318 2.47 
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จากขอมูลดังกลาว พบวา คาเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่ตอการเปนผูปวยนอกอยูในระดับไมสูงนักเมื่อ
เทียบกับคาเฉลี่ยของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 2.47 มีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงกวา
คาเฉลี่ยของภาค = 0.59 ผลกระทบในเชิงลบตอสุขภาพเปนสาเหตุที่เกิดจากเทคโนโลยีในการทําเหมืองไมวาง
ระบบปองกันจุดเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดจากทําเหมืองใตดิน ต้ังแตเรื่องการทรุดตัว การปนเปอนของฝุนเกลือ ดิน
เค็ม นํ้าใชในงานเหมืองไหลลงสูแหลงนํ้าชุมชนฯ ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนเรื่องทางดานเทคโนโลยีที่สามารถควบคุม
ได จากการศึกษารายงานการวิจัย การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีโครงการเหมืองแรโพแทช จังหวัด
อุดรธานี กรกฏาคม 2549 ไดระบุผลกระทบทางลบที่สําคัญที่คาดวาจะสงผลรุนแรงคือ มิติดานสุขภาพ ดาน
รางกาย เกิดจากฝุนเกลือ และมลภาวะทางอากาศที่เกิดข้ึนจากกระบวนการแตงแร ทําใหเกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคไต การปนเปอนของเกลือลงในแหลงนํ้าด่ืมและในอากาศ ทําใหเกิดโรคไตวาย
เรื้อรัง และจากการศึกษาโดยหนังสือ ตางดวงตา คุณคาก็แตกตาง สิงหาคม 2554 (บําเพ็ญ ไชยรักษ และ    
สมพร เพ็งคํา) ไดระบุถึงบทความเรื่องผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทําเหมืองแรในประเทศแคนาดา ซึ่งสะทอน
ถึงผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรโพแตช ดานสุขภาพไวดังน้ี ดานสุขภาพกระบวนการทํา
เหมืองแร กอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ และนํ้า และสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน 
นอกจากน้ี อุตสาหกรรมเหมืองแร ยังทําใหเกิดปญหาทางสุขภาพตางๆ ตามมาอีกมากมาย เชน มีผูติดเหลา 
และติดโรคทางเพศสัมพันธเพิ่มข้ึนจากแรงงานตางถ่ิน  

ดังน้ัน จากการศึกษากรณีดังกลาว หากมีเทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองที่ดี คาดวาผลกระทบในทาง
ลบจะลดลง หรือมีคอนขางนอยไมรุนแรง อาจไมมีผลตอคาดัชนีช้ีวัดที่ไดนําเสนอเน่ืองจากจํานวนพนักงานของ
เหมืองมีไมมากนัก คือประมาณ 1,000 คน และสวนใหญคนงานจะเปนคนในพื้นที่ จึงไมมีผลกระทบในเชิงลบ
ที่จะทําใหมีจํานวนผูปวยนอกไปใชบริการเพิ่มข้ึน 

 
5. อายุเฉลี่ย ชาย & หญิง 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลกระทบในดานอายุเฉลี่ย มีขอมูลดังน้ี 

 
ตารางที่ 9.3 ผลการวิเคราะหอายุเฉลี่ย ชาย-หญิง   

 (หนวย : ป) 
จังหวัด อายุเฉลี่ย หญิง อายุเฉลี่ย ชาย 

จังหวัดชัยภูม ิ 75.6 73.4 
จังหวัดนครราชสีมา 76.79 70.52 
จังหวัด สกลนคร 76 69 
จังหวัดอุดรธานี 76.48 74.5 
ประเทศไทย 76.3 69.5 

 
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวา 3 จังหวัดคือนครราชสีมา สกลนคร และอุดรธานี มีคาเฉลี่ยอายุชายและ

หญิง ตามมาตรฐานทั่วไปคือคาเฉลี่ยของประเทศ มีจังหวัดชัยภูมิที่มีอายุเฉลี่ยของหญิงตํ่ากวามาตรฐาน 0.7 ป 
แตคาดังกลาวก็สูงกวาคาเฉลี่ยอายุประชากรโลกซึ่งมีคาเฉลี่ย 69 ป จากการวิเคราะหสาเหตุการตาย คนไทย
สวนใหญ จะเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง และอุบัติเหตุเปนอันดับสูงสุด 
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และจากการทําวิจัยเรื่องคนไทยอายุยืนมากข้ึน ของ น.ส.ศุทธิดา ชวนวัน นักศึกษาโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล มีขอสรุปงานวิจัยดังกลาวคือ  คนไทยใน
ปจจุบันมีแนวโนมที่จะมีอายุเกิน 100 ปมากข้ึน  จากการเก็บขอมูลเปรียบเทียบเมื่อป 2503 กับป 2553 
ผูสูงอายุเมื่อ 50 ปที่แลวจะมีอัตรารอดชีวิตนอยกวาผูสูงอายุในทุกวันน้ี  ซึ่งจะมีอายุเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  ดังน้ัน 
ผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองตออายุเฉลี่ยของคนในพื้นที่ จึงไมมีผลกระทบที่จะทําใหคาเฉลี่ยลดลง 
 
9.3.3 ผลกระทบดานสังคมสงบสุข พิจารณาผลกระทบ 2 ตัว คือ 
 1. จํานวนคดีอาญาท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประขาชน 
 ขอมูลคดีอาญาที่นํามาเปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงความสงบสุขความปลอดภัยของชุมชนคือขอมูลคดีจาก
สถิติคดี 5 กลุม ไดแก  

- คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 
- คดีที่เปนความผิดตอชีวิตรางกาย เชน ฆาผูอื่น พยายามฆา ทํารายรางกาย ขมขืนกระทําชําเรา 
- คดีที่เปนความผิดเกี่ยวกับทรัพย เชน ลักทรัพย ว่ิงราว ชิงทรัพย ปลนทรัพย รับของโจร 
- คดีที่นาสนใจ เชน โจรกรรมรถจักรยานยนต เครื่องมือเกษตร ฉอโกง ยักยอกทรัพย 
- คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย เชน พรบ.อาวุธ การพนัน ยาเสพติด 

 
ตารางที่ 9.4  ขอมูลในป 2554 จํานวนคดีอาญา ตอประชากร 100,000 คน 
 

ชัยภูม ิ
ตอ

100,000 
นครราชสีมา 

ตอ
100,000 

สกลนคร 
ตอ

100,000 
อุดรธานี 

ตอ
100,000 

1. คดีอุกฉกรรจและ
สะเทือนขวัญ 

27  79  43  64  

2. คดีที่เปนความผิดตอ
ชีวิตรางกาย 

305  794  247  350  

3. คดีที่เปนความผิด
เกี่ยวกับทรัพย 

206  884  322  590  

4. คดีที่นาสนใจ 
–โจรกรรมรถ 

109  552  294  450  

5. คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย 3,880  11,430  3,307  2460  
รวมคดี 5 กลุม 4,527 0.045 13,739 0.137 3990 0.039 3,904 0.039 
ขอมูลจาก : สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
 จากคามาตรฐานตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของกรมตํารวจในดานการควบคุมคดีอาญาที่มีผลตอความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินกําหนดจํานวนคดีไมเกิน 177 คดีตอประชากร 100,000 คน ป 2554–2555 ซึ่ง
จากขอมูลจะพบวาทั้ง 4 พื้นที่มีคาอยูในระดับมาตรฐาน และคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับประชากร 100,000 คน 
ผลการศึกษาและประเมินผลกระทบในหัวขอน้ี สรุปไดวาการพัฒนาเหมืองมีโอกาสที่จะเพิ่มจํานวนคดีอาญา
ตางๆ ได ภายใตแนวคิดที่วาสังคมเมืองหรือเมืองอุตสาหกรรม มีคนมากข้ึนยอมมีโอกาสเกิดปญหาตอความไม
สงบไดมากกวาสังคมชนบท แตหากพิจารณาจํานวนพนักงานหรือผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองต้ังแตเริ่ม
กอสรางการดําเนินการจนถึงการเปดเหมืองจะพบวามีจํานวนแคหลัก 1,000 เมื่อประมาณการตัวช้ีวัดของ
จังหวัดในภาพรวมอาจไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงจํานวนคดี ในภาพรวม อาจตองมีการศึกษาเชิงลึกเขาไปใน
พื้นที่ที่มีการเปดเหมืองเปนการเจาะลึกในแตละพื้นที่อีกครั้ง  
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2. จํานวนเร่ืองรองเรียนดานสิ่งแวดลอม 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลเรื่องรองเรียนในป 2554 พบวา อัตราเรื่องรองเรียนตอประชากร 

100,000 คน ทั้ง 4 พื้นที่ที่ศึกษามีอัตราสูงเกินคามาตรฐาน ในพื้นที่เฉลี่ย 25-26 เรื่องตอประชากร 100,000 
คน คามาตรฐานกําหนดไว ไมเกิน 22.4 เรื่อง ตอประชากร 100,000 คน ซึ่งหากมีการพัฒนาเหมืองเรื่อง
รองเรียนก็มีโอกาสเกิดเพิ่มไดอีก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกระแสการตอตานรุนแรงเชนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง
ดังกลาวจึงเปนจุดออนที่มีปญหาเกิดข้ึนไดหลายประเด็น เชน ผลประโยชนที่ขัดแยง/การประชาสัมพันธสื่อสาร
โครงการแกผูมีสวนไดสวนเสียที่ไมเพียงพอและทั่วถึง/การขาดความรูที่แทจริงในขอดี ขอเสีย การแกไขปองกัน 
ของกระบวนการทําเหมืองใตดิน/ความจริงใจของผูไดรับสัมปทานเหมือง เรื่องดังกลาวอาจตองใชเวลาในการ
ประชาสัมพันธและช้ีแจงเพื่อสรางความเขาใจที่ดีกับชุมชน ในผลประโยชนรวมทั้งสองฝาย 
 
9.3.4 ผลกระทบดานการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงพิงไดของพ้ืนท่ี  

พิจารณาผลกระทบ 5 ตัว คือ 
 1. อัตราผูมีงานทํา  

จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงขาติ ใชขอมูลจํานวนผูมีงาน
ทําตอประชากรผูที่อยูในกําลังแรงงาน ที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ขอมูลป 2554 
 

ตารางที่ 9.5 อัตราผูมีงานทํา 

จังหวัด 
เปอรเซนผูมีงานทําตอผูท่ี

อยูในกําลังแรงงาน 
จังหวัดชัยภูม ิ 98.7 
จังหวัดนครราชสีมา 97.8 
จังหวัด สกลนคร 97.7 
จังหวัดอุดรธานี 98.0 
คาเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 98.8 

 

 ผลการศึกษาจากขอมูลในป 2554 พบวา ทั้ง 4 จังหวัด มีคาเฉลี่ยของผูมีงานทําตํ่ากวาคาเฉลี่ยของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตเปนตัวเลขที่ไมสูงมากนัก อยูในระดับเกือบเทาเกณฑ กรณีมีการพัฒนาเหมืองจะ
สงผลใหคนมีงานทําเพิ่มข้ึนอยางนอย 1,000 อัตรา ในดานการจางงานทางตรงและจะเกิดการจางงานทางออม
อีกประมาณ 3 เทา คือ ไมตํ่ากวา 3,000 อัตรา จะมีสวนชวยใหแรงงานในพื้นที่มีงานทํา จะสงผลกระทบในเชิง
บวกแกอัตราผูงานทํา 
 

2. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 
  จากขอมูลรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนจําแนกตามภาค และจังหวัดป 2552 จากการสํารวจ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ สรุปไดดังน้ี  
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ตารางที่ 9.6  รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 

จังหวัด 
รายไดเฉลี่ยตอ

เดือนตอครัวเรือน 
คาเฉลี่ยของภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
สูง/(ตํ่ากวา) คาเฉลี่ย

ของภาคฯ 
จังหวัดชัยภูม ิ 12,380 15,358  (2,978) 
จังหวัดนครราชสีมา 19,158 15,358 3,800 
จังหวัด สกลนคร 16,679 15,358 1,321 
จังหวัดอุดรธานี 16,684 15,358 1,326 

 

ใน 4 พื้นที่ที่ทําการศึกษาพบวา จังหวัดชัยภูมิมีรายไดเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ยของภาค ประมาณ 19% 
ในขณะที่ 3 จังหวัด มีรายไดเฉลี่ยที่สูงกวาของภาค ในกรณีที่มีการพัฒนาเหมือง จะสงผลกระทบในเชิงบวก
ดานรายไดในพื้นที่ ในดานการมีงานทําทั้งทางตรงทางออม และผลประโยชนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
ไดรับ เชน คาภาคหลวง  

3. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 
รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนคาใชจายของครัวเรือน หมายถึง คาใชจายเฉลี่ยที่จําเปนตองใชใน

การยังชีพเทาน้ัน ไมรวมการสะสมทุน เชน ช้ือบาน/ที่ดิน และเงินออม  
  

ตารางที่ 9.7 ขอมูลคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน ป 2553 
จังหวัด ป 2552 ป 2553 อัตราการเพ่ิม (ลด) 

จังหวัดชัยภูม ิ 10,324 13,086 26%  
จังหวัดนครราชสีมา 13,939 13,665  (1.90 %) 
จังหวัด สกลนคร 12,623 11,007  (12.8%) 
จังหวัดอุดรธานี 17,307 20,697 19.5%  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,260 13,422 9.47%  

 
 จากขอมูลในป 2553 พบวา  

จังหวัดชัยภูมิ มีคาใชจายเฉลี่ย สูงข้ึนจากป 2552 26% สูงกวาคาเฉลี่ยที่เพิ่มของภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ ซึ่งเพิ่ม 9.47% ถึง 16.53%  

จังหวัดอุดรธานี มีคาใชจายเฉลี่ยสูงข้ึนจากป 2552 เพิ่มข้ึน 19.5% สูงกวาคาเฉลี่ยที่เพิ่มของภาค  
10.03%  

จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสกลนคร มีคาใชจายเฉลี่ยลดลงจากป 2552 เทากับ 1.90% และ 
12.8%  

ขอมูลที่ไดวิเคราะหศึกษาเพิ่มเติมพบวาคาเฉลี่ยของรายไดของทั้ง 4 พื้น ในชวง 5 ปที่ผานมา มีการ
เพิ่มข้ึนและลดลง ไมไดมีแนวโนมที่จะพยากรณไดตามสภาวะเศรษฐกิจ ขอมูลจะ ข้ึนลงไปมาสลับกัน ดังน้ัน
กรณีมีการพัฒนาเหมือง ผลกระทบที่จะไดรับทั้ง 4 จังหวัด จะเปนเชิงลบของการเพิ่มข้ึนของคาใชจายเฉลี่ย ซึ่ง
จะสูงเกินกวา 9-10% ที่ใชเปนมาตรฐานของภาค 
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9.3.5  การรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมทองถ่ิน  
  วัตถุประสงคหลักขอน้ี ไดพิจารณาผลกระทบตอตัวช้ีวัด 2 ตัว คือ 

1. คนในครัวเรือนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน  
 
ตารางที่ 9.8  ขอมูลการสํารวจ การจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน จปฐ.2 ป 2554 ของกรมพัฒนาชุมชน 

จังหวัด 
ครัวเรือนท่ีผานเกณฑ
ตอจํานวนท่ีสํารวจ 

คามาตรฐาน 
กรมพัฒนาชุมชน 

สูง/(ตํ่ากวา) 
คามาตรฐาน 

จังหวัดชัยภูม ิ 99.99 95 4.99 
จังหวัดนครราชสีมา 99.80 95 4.80 
จังหวัดสกลนคร 99.89 95 4.89 
จังหวัดอุดรธานี 99.90 95 4.90 

 
ผลการวิเคราะหและประเมินผลกระทบ จากฐานขอมูลในป 2554 พบวาทั้ง 4 จังหวัดมีคนใน

ครัวเรือนที่ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน มีคาสูงเกินมาตรฐานที่กรมพัฒนาชุมชนกําหนด แสดง
ถึงฐานรากที่แข็งแกรงของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ใหความรวมมือรวมใจในการรักษา
เอกลักษณวัฒนธรรมทองถ่ิน กรณีมีการพัฒนาเหมือง สังคมที่เปลี่ยนไปอาจสงผลบางตอการละเลยที่จะปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน ซึ่งในประเด็นดังกลาวตองมีการรณรงคสงเสริมกิจกรรมในดานน้ีอยาง
ตอเน่ือง จึงจะรักษาคามาตรฐานใหอยูในระดับดีเหมือนเดิม 

 

2.  คนในครัวเรือน รวมกันทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบานขุมชน 
 

ตารางที่ 9.9  ขอมูลการสํารวจ การจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน จปฐ.2 ป 2554 ของกรมพัฒนาชุมชน 

จังหวัด 
ครัวเรือนท่ีผานเกณฑ
ตอจํานวนท่ีสํารวจ 

คามาตรฐาน 
กรมพัฒนาชุมชน 

สูง/(ตํ่ากวา) 
คามาตรฐาน 

จังหวัดชัยภูม ิ 99.98 100 (0.02) 
จังหวัดนครราชสีมา 99.35 100 (0.65) 
จังหวัดสกลนคร 99.91 100 (0.09) 
จังหวัดอุดรธานี 100 100 ไดตามคามาตรฐาน 

 

ขอมูลฐานจากป 2554 พบวา มี 3 จังหวัดที่มีคาตํ่ากวามาตรฐาน แตก็ไมมากนัก อยูในระดับที่มี
โอกาสพัฒนาเปน 100 ได กรณีมีการพัฒนาเหมืองผลกระทบที่เกิดอาจมีบางในบางพื้นที่ซึ่งคนตองไปทํางาน
ในเหมือง อาจไมมีเวลามารวมกิจกรรมสาธารณะของหมูบานชุมชน แตถาพิจารณาตัวเลขคนในครัวเรือนที่จะ
เขาไปทํางานเหมือง มีจํานวนไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับคนในพื้นที่โดยสวนใหญ ดังน้ันการพัฒนาเหมืองจะ
ไมสงผลกระทบเชิงลบตอคาที่ลดลง แตอยางไรก็ดี บริษัทที่ไดรับสัมปทานเหมืองควรเปนผูนํารณรงคสงเสริม
ใหพนักงานในทองถ่ินใหความสําคัญกับกิจกรรมสาธารณะของชุมชนเพี่อการมีสวนรวม และเสริมสราง
เอกลักษณวัฒนาธรรมทองถ่ิน ทําใหเห็นวาการมีเหมืองในพื้นที่ไมไดสงผลลบดานสังคม  
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9.4 การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานเศรษฐศาสตร  
9.4.1  เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางมีเสถียรภาพ มีการศึกษาผลกระทบตัวช้ีวัด 8 หัวขอ คือ 

1. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด GPP (Gross Provincial Product)  
 

ตารางที่ 9.10  ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด ตามราคาประจําป ป 2552-2553 จากการจัดเก็บขอมูล 
        โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

จังหวัด 
อัตราความกาวหนา 

GPP 2553 

คามาตรฐานอัตรา
ความกาวหนา ของภาคฯ 

2553 

สูง/(ตํ่ากวา) 
คามาตรฐาน 

จังหวัดชัยภูม ิ 8.4 7.8 0.60 
จังหวัดนครราชสีมา 8.02 7.8 0.22 
จังหวัดสกลนคร 4.9 7.8  (2.90) 
จังหวัดอุดรธานี 7.29 7.8  (0.51) 

 

จากขอมูลดังกลาวจะพบวา จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมามีอัตราความกาวหนาของ GPP สูงกวาคา
มาตรฐานของภาค จังหวัดสกลนคร และอุดรธานีมีอัตราความกาวหนาตํ่ากวาคามาตรฐาน เมื่อพิจารณาถึง
กรณีมีการพัฒนาเหมืองในพื้นที่ดังกลาว ยอมทําใหเกิดรายไดทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของ
รายไดจังหวัด ในดานเศรษฐกิจถือวาเปนผลกระทบทางบวกที่ดีมาก 
  

2.  อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ภาคเกษตร  
 

ตารางที่ 9.11 ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด ภาคการเกษตร ตามราคาประจําป ป 2552-2553 จากการ 
       จัดเก็บขอมูลโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

จังหวัด 
อัตราความกาวหนา 
GPP ภาคเกษตร 

2553 

คามาตรฐานอัตรา
ความกาวหนา GPP ภาค
เกษตรของภาคฯ 2553 

สูง/(ตํ่ากวา) 
คามาตรฐาน 

จังหวัดชัยภูม ิ 13.8 10.6 3.20 
จังหวัดนครราชสีมา 13.1 10.6 2.50 
จังหวัดสกลนคร 0.99 10.6  ( 9.61) 
จังหวัดอุดรธานี 13.2 10.6 2.60 

 

จากขอมูลฐานในป 2553 พบวา GPP ภาคการเกษตร ซึ่งประกอบดวย ผลผลิตดานเกษตรกรรม ลา
สัตว ปาไม และการประมง 3 จังหวัด คือชัยภูมิ นครราชสีมา อุดรธานี มีอัตราการเติบโตอยูในระดับดีคือสูง
กวาคาเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตมีจังหวัดสกลนคร ที่มีอัตราความกาวหนาคอนขางตํ่าและตํ่ากวา
คามาตรฐานถึง 9.61% ผลกระทบในการพัฒนาเหมืองแรในพื้นที่ แมจะไมกระทบตรง เน่ืองจากการมีเหมือง
หรือไมมี การเกษตรก็ยังสามารถดําเนินการเพาะปลูกไดเหมือนเดิม ยกเวนประเด็นที่เปนปญหาที่ชาวบานเปน
กังวล คือ กรณีเหมืองปลอยนํ้าเค็มลงแหลงนํ้าสาธารณะ จะสงผลตอดินเค็ม นํ้าเสีย และสงผลกระทบตอการ
ทําการเกษตรทําให  GPP ดานการเกษตรลดลงตํ่ากวามาตรฐาน ซึ่งในเรื่องดังกลาวเปนเรื่องทางเทคนิค
เทคโนโลยีในการทําเหมือง ซึ่งสามารถวางระบบปองกัน และควบคุมได  

หากมองในมุมกลับ การพัฒนาเหมืองแรโปแตช ซึ่งเปนแรตัวหลักในการผลิตปุย หากมีการวางระบบ
อุตสาหกรรมตอเน่ืองในพื้นที่ใหดี อาจสงผลใหมีโรงงานผลิตปุยในพื้นที่ และใหประชาชนในพื้นที่ไดมีโอกาสใช
ปุยในราคาที่ถูกเพื่อเปนการชดเชยความเสี่ยงภัย หากเปนดังกลาวก็จะสงผลกระทบในเชิงบวกแกภาค
การเกษตรในพื้นที่ จะทําใหตนทุนผลิตลดลง และพืชผลจะเจริญงอกงามสงผลดีตอการผลิตและการตลาด ทํา
รายไดเพิ่มใหแกเกษตรกร 
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3.  อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคนอกเกษตร  
 

ตารางที่ 9.12  ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด ตามราคาประจําป ป 2552- 2553 จากการจัดเก็บขอมูล 
        โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

จังหวัด 
อัตราความกาวหนา 
GPP ภาคนอกเกษตร 

2553 

คามาตรฐาน 
อัตราความกาวหนาภาค 

นอกเกษตร ของภาคฯ 2553 

สูง/(ตํ่ากวา) 
คามาตรฐาน 

จังหวัดชัยภูม ิ 6.5 6.9 0.40 
จังหวัดนครราชสีมา 6.7 6.9 0.20 
จังหวัดสกลนคร 6 6.9  (0.90) 
จังหวัดอุดรธานี 6.2 6.9  (0.70) 

 
ขอมูล GPP ภาคนอกเกษตร ของจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา มีคาที่สูงกวาคามาตรฐานของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ แตขอมูลของจังหวัดสกลนคร และอุดรธานี มีคาตํ่ากวาคามาตรฐาน แตไมหางมากนัก 
กรณีมีการพัฒนาเหมือง รายไดจะเขาจังหวัดตรงในผลิตภัณฑมวลรวมในกลุมน้ี ไดแก 

- รายไดจากการทําเหมืองแร 
- รายไดจากการผลิตอุตสาหกรรม  
- การขนสง  
- ลูกจางในครัวเรือน 

 และยังมีผลกระทบทางออม จากระบบไฟฟา ประปา ระบบการกอสราง การคาสงคาปลีก ที่จะ
ตามมาเมื่อชุมชนมีความเจริญ  
 

4. รายไดภาษีสรรพากร 
 

ตารางที่ 9.13  จากขอมูลการจัดเก็บภาษีสรรพากรในป 2550–2553 ของกรมสรรพากร 

จังหวัด 
รายไดท่ีจัดเก็บ 
หนวย: ลานบาท 

อัตราการเพ่ิม มาตรฐานกรม 
สูง/(ตํ่ากวา) 
คามาตรฐาน 

จังหวัดชัยภูม ิ 1,032,925 40.7%  30%  10.7%  
จังหวัดนครราชสีมา 4,453,849 10.5%  30%   (19.5%) 
จังหวัดสกลนคร 817,617 12.0%  30%   (18%) 
จังหวัดอุดรธานี 2,006,492 13.7%  30%   (16.3%) 

 
จากขอมูลฐานในป 2553 ในดานอัตราการเพิ่มของการจัดเก็บรายไดสรรพากร เมื่อเปรียบเทียบกับ

เปาหมายของกรม พบวา 3 จังหวัดยังมีรายไดที่ตํ่ากวาเปาหมาย มีจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเดียวที่มีรายไดที่สูงกวา
มาตรฐาน 10.7% รายไดดังกลาวมาจากคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีการคา 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป รายไดอื่นๆ กรณีมีการพัฒนาเหมือง ผลกระทบตอรายไดภาษี
สรรพากร มีแนวโนมเปนบวกเพิ่มข้ึน โดยมาจากรายไดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของคนที่ทํางานในเหมือง 
รายไดภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งประเด็นน้ีตองพิจารณาใหชัดเจน เน่ืองจากบริษัทไดรับสัมปทานเหมืองสวนใหญ
จะจดทะเบียนบริษัทที่สวนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน เมื่อปดบัญชีสิ้นป จึงมักไปเสียภาษีที่บริษัทแม 
หนวยงานในพื้นที่จึงไมคอยไดรับเงินในสวนน้ี หรืออีกประเด็นหน่ึง บริษัทดังกลาวมักขอการสงเสริม BOI ทํา
ใหไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามเงื่อนไข  BOI แตที่จะไดรับอยางแนนอนในพื้นที่ คือ เงิน
คาภาคหลวง ซึ่งไมใชเงินไดในประเด็นของรายไดสรรพากรในพื้นที่ 
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5. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรในพื้นที่ (GPP Per Capita)  
 

ตารางที่ 9.14  ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด ตามราคาประจําป ป 2552-2553 จากการจัดเก็บ 
         โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

จังหวัด 
มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ย

ตอคน (บาท) 

คามาตรฐาน ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

2553 

สูง/(ตํ่ากวา) 
คามาตรฐาน 

จังหวัดชัยภูม ิ 46,922 49,092  (4.42%) 
จังหวัดนครราชสีมา 61,136 49,092 24.5%  
จังหวัดสกลนคร 41,581 49,092  (15.2%) 
จังหวัดอุดรธานี 52,012 49,092 5.94%  

  
 จากขอมูลฐานป 2553 มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ย ตอคน ( Per capita GPP) หรือรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป
ของพื้นที่ที่ศึกษา มีคาตํ่ากวามูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัดคือ จังหวัดชัยภูมิ
และสกลนคร จังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอคน สูงกวาคามาตรฐานของภาค คือ จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดอุดรธานี กรณีมีการพัฒนาเหมืองจะสงผลบวกตอตัวช้ีวัดน้ี เน่ืองจากรายไดจากเหมืองทั้งทางตรงและ
ทางออมจะสงผลตอการเพิ่ม GPP ของจังหวัด ทําใหมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอคนของพื้นที่เพิ่มสูงข้ึน 

 

6.  อัตราเงินเฟอ  
เงินเฟอ หมายถึง ภาวะที่ราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจสูงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งก็จะมีผล

ทําใหคาของเงินที่เราถืออยูลดลง สาเหตุของเงินเฟอ (The Causes of Inflation)  
1. ดีมานดเกิน  (Demand Pull Inflation) เปนปญหาดานดีมานดของสินคา   
2. ตนทุนเพิ่ม  (Cost-Push Inflation) เปนปญหาดานซัพพลายของสินคา   
3. สาเหตุอื่นๆ  

 

ตารางที่ 9.15  ขอมูลการศึกษา 

จังหวัด 
อัตราเงินเฟอ          

ป 2554 

อัตราเงินเฟอของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

2554 

สูง/(ตํ่ากวา) 
คามาตรฐาน 

จังหวัดชัยภูม ิ 6.3 3.8 65%  
จังหวัดนครราชสีมา 4.2 3.8 10.5%  
จังหวัดสกลนคร 6 3.8 58%  
จังหวัดอุดรธานี 4.1 3.8 7.8%  

 

 จาการศึกษาขอมูลในปฐาน 2553 พบวาพื้นที่ที่ศึกษา 4 จังหวัดมีอัตราเงินเฟอสูงกวาอัตราเงินเฟอ
ของภาคตะวันออเฉียงเหนือ อยูในระดับคอนขางสูง การพัฒนาเหมืองในพื้นที่จะสงผลกระทบทางลบตออัตรา
เงินเฟอ น่ันคือจะมีสวนทําใหคาอัตราเงินเฟอในพื้นที่เพิ่มสูงข้ึน จากการที่ประชาชนในพื้นที่มีรายไดที่เพิ่มข้ึน 
จึงเปนจุดออนที่ควรใหความระมัดระวังและหาแนวทางแกไขปองกัน 
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7.  อัตราการวางงาน  
 คือ อัตราที่แสดงถึงคนที่สามารถและเต็มใจทํางาน แตหางานทําไมได คิดเปนรอยละของผูที่อยูใน
กําลังแรงงานทั้งหมด การวางงานสงผลกระทบในเชิงลบตอครอบครัว สภาพความเปนอยูที่ขาดรายได สภาพ
จิตใจที่เสื่อมถอย สังคมจะมีปญหาอาชญากรรมการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย ปญหาแรงงานอพยพยายถ่ิน 
และทําใหประเทศชาติเกิดปญหาความยากจน ขาดแคลนแรงงาน  

 

ตารางที่ 9.16 ขอมูลการศึกษา จากสํานักงานสถิติแหงชาติ การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 

จังหวัด 
อัตราการวางงาน 

ป 2553 

อัตราการวางงานของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2553 

สูง / (ตํ่ากวา) 
คามาตรฐาน 

จังหวัดชัยภูม ิ 0.4 0.9 ดีกวามาตรฐาน 0.5 
จังหวัดนครราชสีมา 0.6 0.9 ดีกวามาตรฐาน 0.3 
จังหวัด สกลนคร 0.4 0.9 ดีกวามาตรฐาน 0.5 
จังหวัดอุดรธานี 0.8 0.9 ดีกวามาตรฐาน 0.1 

 
จากขอมูลที่ศึกษาในป 2553 พื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดมีอัตราการวางงาน ตํ่ากวามาตรฐานคาเฉลี่ยของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือวาดีกวาคามาตรฐาน มีคนวางงานนอย  กรณีมีการพัฒนาเหมืองในพื้นที่ จะสงผล
กระทบในเชิงบวก เน่ืองจากการเปดเหมืองจะทําใหมีอัตราในการทํางานทั้งทางตรงและทางออม อันจะสงผล
ใหอัตราการวางงานลดลงอีกอยางนอยประมาณ 1,000 คน ในแตละจังหวัด 

  

8.  รายไดจากภาษีและคาภาคหลวงที่พื้นที่จะไดรับจากการทําเหมืองในระยะเวลาการทําเหมืองโปแตช 
ผลกระทบในขอน้ีเปนรายไดที่เกิดจากการพัฒนาเหมือง ซึ่งเปนตัวเลขประมาณการของโครงการ

เหมืองแรโปแตชอุดร บริษัทเอเชียแปซิฟก โปแตช คอรปอเรช่ัน จํากัด รายไดดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทาง
กฏหมาย คาภาคหลวง ที่บริษัทตองปฏิบัติตาม ผลกระทบในตัวช้ีวัดน้ี เปนบวกตอโครงการและพื้นที่ในดาน
เศรษฐศาสตร ที่เปนตัวเงินเปนการเพิ่มข้ึนของรายได ที่จะนําไปพัฒนาทองถ่ิน ประเทศชาติ  โดยมีปจจัยที่จะ
เปนตัวแปร ดังน้ี 

ปจจัยคาภาคหลวง ปจจัยตัวแปร ไดแก 
1. อายุโครงการ 
2. ปริมาณแรที่มีทั้งหมด 
3. ปริมาณการผลิตและขาย 
4. ราคาที่ขาย 
5. อัตราแลกเปลี่ยน 

ปจจัยของภาษีเงินไดนิติบุคคล 
1. จังหวัดที่บริษัทจดทะเบียน 
2. สิทธิประโยชนของการสงเสริมการลงทุนในแตละจังหวัด ในระยะเวลา 8 ป  
3. นโยบายการบริหารจัดการภายในของบริษัท มีผลตอการดําเนินงาน และกําไร ขาดทุน 
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การกระจายรายไดคาภาคหลวง ตามเง่ือนไขกฎหมาย 
รัฐบาลจะไดรับสวนแบงคาภาคหลวง 7% และจัดสรรคาภาคหลวงใหแก 

1. รัฐบาลไทย     40%  
2. อบจ. ในพื้นที่ เชน อุดรธานี  20%  
3. อปท. อบต.ในพื้นที่   20%  
4. อปท. และ อบต.อื่นๆ ในจังหวัด 10%  
5. อปท. และ อบต.อื่นๆ ในประเทศ 10%  

 

จากขอมูลที่บริษัทเอเชียแปซิฟค โปแตช คอรปอเรช่ัน จํากัดไดเสนอ มีดังน้ี 
 

ตารางที่ 9.17 การจัดสรรคาภาคหลวง จากผลผลิตแรโปแตช ตลอดระยะเวลา 21 ป  
 หนวยงาน % จัดสรร รวม (ลานบาท) 

1. รัฐบาลไทย  40%  10,391 
2. อบจ. พื้นที่อุดรธานี  20%  5,196 
3. อปท. และ อบต. ในพื้นที่  20%  5,196 
4. อปท. และ อบต. อื่นในจังหวัด  10%  2,598 
5. อปท. และ อบต. อื่นๆ ในประเทศ  10%  2,598 

 

จากสมมติฐาน คิด 7% ที่ราคาหนาเหมือง และมูลคาตลาด คือ 400 เหรียญสหรัฐ/ตัน อัตราการ
แลกเปลี่ยน 30 บาท/1 เหรียญสหรัฐ  

 
ระดับประเทศการพัฒนาเหมืองทดแทนการนําเขาปุยโปแตชเซียม ( K) ประมาณปละ 12,000 ลาน

บาท และจะนํารายไดเขาสูประเทศ ปละ 36,000 ลานบาท ชาวนาและเกษตรกรจะไดใชปุยที่ถูกลง การทํา
เหมืองโปแตชที่จังหวัดอุดรธานี เพียงพื้นที่เดียวจะทําใหเกิดรายไดหมุนเวียนในระดับประเทศและทองถ่ิน
ประมาณปละ 50,000 ลานบาท รวมทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาทําเหมือง 21 ป เปนเงินประมาณ 1,050,000 
ลานบาท จากขอมูลดังกลาวสรุปผลกระทบได 
 
ตารางที่ 9.18 สรุปขอมูลคาภาคหลวงการทําเหมืองแรโปแตช 

จังหวัด 
รายไดพ้ืนท่ี 21 ป 

(ลานบาท) 
มาตรฐานรายไดพ้ืนท่ี 

เปนไปตามกรอบของกฏหมาย 
สูง / (ตํ่ากวา) 
คามาตรฐาน 

จังหวัดชัยภูม ิ 650 50% ของคาภาคหลวง 
7% ที่ราคาหนาเหมือง 

 

จังหวัดนครราชสีมา 650 50% ของคาภาคหลวง 
7% ที่ราคาหนาเหมือง 

 

จังหวัดสกลนคร 12,990 50% ของคาภาคหลวง 
7% ที่ราคาหนาเหมือง 

 

จังหวัดอุดรธานี 12,990 50% ของคาภาคหลวง 
7% ที่ราคาหนาเหมือง 
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หมายเหตุ   1. รายไดพื้นที่จากคาภาคหลวง ประกอบดวย 
1. อบจ. พื้นที่    20%  
2. อปท. และ อบต. ในพื้นที่  20%  
3. อปท.และ อบต. อื่นๆ ในพื้นที่  10%  

2. รายไดพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา ประมาณการ ½ ของจังหวัดอุดรธานี 
  และจังหวัดสกลนคร จะมีขนาดใกลเคียงกับจังหวัดอุดรธานี  

 
9.4.2 ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ มีการศึกษาผลกระทบตัวช้ีวัด 2 หัวขอ คือ 
 1. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคของรายได (Gini Coefficient) 
 เปนดัชนีความไมเทาเทียมกันหรือความเหลื่อมล้ําของรายได หรือคาใชจายของประชากรทั้งหมด โดย
ใหทุกคนมีโอกาสตามความสามารถเทาเทียมกันหรือเสมอภาคกันอยางเปนธรรม ดัชนีจินี มีคาอยูระหวาง 0 
และ 1 โดยคาย่ิงมากข้ึนแสดงวาการกระจาย รายไดหรือ คาใชจายมีความไมเทาเทียมกันหรือมีความเหลื่อมล้ํา
กันมากข้ึน คา 0 แสดงถึงการกระจายรายไดหรือการใชจายมีความเทาเทียมกันอยาง สมบูรณ และคา 1 แสดง
ถึงการกระจายรายไดหรือการใชจายมีความไมเทาเทียมกันอยางสมบูรณ 
 
ตารางที่ 9.19 ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติประมวลผล 
        โดยสํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได สศช. คาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค 
        ของรายได  

ลําดับ พ้ืนท่ี 2549 2550 2552 
1. ประเทศไทย 0.511 0.497 0.485 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.494 0.468 0.463 
3. ภาคกลาง  0.443 0.422 0.414 
4. เหนือ 0.483 0.469 0.446 
5. ใต 0.473 0.460 0.477 

  
จากขอมูลฐานของภาคอีสาน ซึ่งครอบคลุมจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา สกลนคร และอุดรธานี เมื่อ

เปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธ์ิของประเทศ จะพบวามีแนวโนมที่ดีข้ึน คือมีคาความเหลื่อมล้ําที่ตํ่าลง และมี
ความเหลื่อมล้ํานอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศไทย ในกรณีดังกลาวหากมีการพัฒนาเหมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะสงผลกระทบดานบวกตอคาสัมประสิทธ์ิจีนี จะเปนการเพิ่มรายไดใหแกประชากรในพี้น
ที่ เปนการชวยลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดใหนอยลง 
 

 2. สัดสวนคนจน ดานรายจาย 
 เสนความยากจน หมายถึง เกณฑช้ีวัดที่คํานวณจากมาตรฐานความตองการบริโภคอาหารและสินคาที่
จําเปนข้ันตํ่า ที่เพียงพอตอการดํารงชีพของแตละบุคคล มีหนวยเปน บาท/คน/เดือน ซึ่งแตกตางกันแตละ
บุคคล 

สัดสวนคนจน (ดานรายจาย) หมายถึง บุคคลที่มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจน หรือคนที่มีรายไดไม
เพียงพอที่จะซื้ออาหารและสินคาที่จําเปนตามเกณฑความตองการข้ันตํ่า ตัวข้ีวัดดังกลาวสะทอนถึงความไม
เปนธรรมทางเศรษฐกิจ จากขอมูลที่นํามาศึกษา จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีขอมูลดังน้ี 
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ตารางที่ 9.20 เสนความยากจน (ดานรายจาย)  
             หนวย : บาท / คน /เดือน 

ลําดับ พ้ืนท่ี 2551 2552 2553 
1. ประเทศไทย 1,579 1,586 1,678 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,467 1,473 1,583 
3. จังหวัดชัยภูม ิ 1,482 1,486 1,577 
4. จังหวัดนครราชสีมา 1,482 1,456 1,585 
5. จังหวัดสกลนคร 1,478 1,483 1,612 
6. จังหวัดอุดรธานี 1,440 1,454 1,567 

 

  สัดสวนคนจน (ดานรายจาย)         หนวย : รอยละ 
ลําดับ พ้ืนท่ี 2551 2552 2553 

1. ประเทศไทย 8.95 8.12 7.75 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14.62 13.67 13.31 
3. จังหวัดชัยภูม ิ 14.41 15.36 13.83 
4. จังหวัดนครราชสีมา 8.20 7.61 8.46 
5. จังหวัดสกลนคร 14.32 11.86 17.84 
6. จังหวัดอุดรธานี 12.14 7.87 3.87 

 
 จากขอมูลทั้งสองตาราง คณะที่ปรึกษาใชขอมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนฐานในการ
เปรียบเทียบ โดยมีเปาหมายคือสัดสวนคนจน (ดานรายจาย) ตองไมสูงเกินคาเฉลี่ยของภาคฯ ซึ่งจากตาราง
เสนความยากจนจะพบวามีจังหวัดสกลนครเพียงจังหวัดเดียวที่มีเสนความยากจนสูงกวาคาเฉลี่ยของภาคฯ 
1.83%  
 ในดานสัดสวนคนจน ซึ่งเปนกลุมคนที่อยูใตเสนความยากจน แนวโนมโดยทั่วไปจะมีสัดสวนที่ลดลง 
เชน ขอมูลของภาค/จังหวัดชัยภูมิ/จังหวัดอุดรธานี มี 2 จังหวัด คือ นครราชสีมาและสกลนครที่มีแนวโนม
สูงข้ึนในป 2553 โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครที่มีสัดสวนคนจนสูงกวาคาเฉลี่ยของภาค ถึง 34% กรณีหากมีการ
พัฒนาเหมืองในพื้นที่ดังกลาว จะสงกระทบในดานลบแกสัดสวนดังกลาวน้ัน คือ จากการที่กระแสเงินสดจาก
การพัฒนาเหมืองสะพัดเขาพื้นที่ จะทําใหสินคาในพื้นที่มีราคาสูงข้ึน สงผลลบตอกลุมชาวบานที่มีรายไดตํ่า 
หรืออยูในกลุมสัดสวนคนจน ซึ่งในประเด็นดังกลาว ควรไดมีการรณรงคในเรื่องการจําหนายสินคาราคาถูก 
ตลอดจนสงเสริมใหคนในพื้นที่มีงานทําเพื่อใหมีโอกาสลดสัดสวนคนจน   
 

9.5 วิเคราะหผลกระทบทางตรง ทางออมและผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
9.5.1 มิติดานเทคโนโลย ี
 วิเคราะห ผลกระทบทางตรงจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช มิติเทคโนโลยี มีดังน้ี 
 จากเทคโนโลยีการทําเหมืองโปแตชและการแตงแรโปแตชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คาดวา
จะถูกจัดหาและนํามาใชในอนาคต ทําใหสามารถวิเคราะหผลกระทบทางตรงจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
ในมิติเทคโนโลยี ไดแก ผลกระทบเน่ืองจากการทรุดของผิวดิน การปนเปอนของนํ้าเค็ม การฟุงกระจายของฝุน
เกลือ และการรบกวนจากกิจกรรมตางๆ ของการทําเหมือง (รวมถึงการใชทรัพยากรนํ้าและพลังงานรวมกันกับ
ชุมชน)  
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 ผลกระทบเน่ืองจากการทรุดของผิวดิน สงผลกระทบทางตรงจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช และทํา
ใหสิ่งปลูกสรางของประชาชน และสาธารณูปโภค ที่อยูเหนือพื้นที่การทําเหมืองโปแตชใตดินอาจเกิดความ
เสียหาย นอกจากน้ีผลกระทบจากการปนเปอนของนํ้าเค็ม การฟุงกระจายของฝุนเกลือ และการรบกวนจาก
กิจกรรมตางๆ ของการทําเหมืองสามารถสงผลกระทบทางตรงตอประชาชนรอบๆ เหมือง 
 วิเคราะห ผลกระทบทางออมจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช มิติเทคโนโลยี มีดังน้ี 
 ผลกระทบทางออมเน่ืองจากการทรุดของผิวดิน ไดแก การปรับการทําเหมือง อาทิ ลดขนาดของคูหา
แร เพื่อเพิ่มขนาดของ Pillar ทําใหขนาดของการทรุดของผิวดินลดลง สงผลใหปริมาณแรที่สามารถขุดไดลดลง 
หรือปริมาณสํารองที่ทําเหมืองได (Mineable Reserve) ลดลง  
 ผลกระทบทางออมจากการปนเปอนของนํ้าเค็ม การฟุงกระจายของฝุนเกลือ และการรบกวนจาก
กิจกรรมตางๆ ของการทําเหมือง ทําใหเหมืองเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการปนเปอนของนํ้าเค็ม การฟุง
กระจายของฝุนเกลือ และการรบกวนจากกิจกรรมตางๆ ของการทําเหมือง นอกจากน้ี ราชการและชุมชนเฝา
ระวังและตรวจสอบอีกทางหน่ึง 
 วิเคราะห ผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช มิติเทคโนโลยี มีดังน้ี 
 ผูที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช มิติเทคโนโลยี ไดแกประชาชนที่อาศัยใกลกับ
โครงการ เกษตรกรที่เพาะปลูกรอบๆ โครงการฯ และเหมืองแรโปแตช  
 ประชาชนที่อาศัยใกลกับโครงการ และเกษตรกรที่เพาะปลูกรอบๆ โครงการฯคาดวาจะไดรับ
ผลกระทบทางตรงจากการทรุดของผิวดิน การปนเปอนของนํ้าเค็ม การฟุงกระจายของฝุนเกลือ และการ
รบกวนจากกิจกรรมตางๆ ของการทําเหมือง 
 เหมืองแรโปแตชคาดวาจะไดรับผลกระทบทางออมจากการทรุดของผิวดิน การปนเปอนของนํ้าเค็ม 
การฟุงกระจายของฝุนเกลือ และการรบกวนจากกิจกรรมตางๆ ของการทําเหมือง 
  
9.5.2 มิติดานสิ่งแวดลอม  

ผลกระทบทางตรงและทางออมที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตซในมิติดานสิ่งแวดลอมสามารถ
จําแนกตามประเด็นของเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงคหลัก  คือ ความ
สมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนและคุณภาพสิ่งแวดลอม /มลพิษที่ไมสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิต ดังน้ี 

1. ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรและระบบนิเวศ จะมีอยู 3 หัวขอ ดังน้ี 
(1) ความสามารถในการจัดการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค , ใชในอุตสาหกรรม , ใชเพื่อ

ชลประทาน ใชรักษาระบบนิเวศ 
ผลกระทบทางตรงและทางออม อาจจะเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าจนเกิดการแยงชิงนํ้าเพื่อใชใน

การอุปโภคบริโภค, ใชในอุตสาหกรรม , ใชเพื่อชลประทาน  และใชรักษาระบบนิเวศจะเกิดข้ึน  ถาไมสามารถ
ดําเนินมาตรการปองกันไวลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สัดสวนของการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ  
ผลกระทบทางตรงและทางออม อาจจะเกิด ปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟาเพื่อใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน, ใชในอุตสาหกรรม จนเกิดความขัดแยงจะเกิดข้ึนถาไมสามารถดําเนินมาตรการปองกัน
ไวลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) สัดสวนของการใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพเน้ือที่
การเกษตร  
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ผลกระทบทางตรงและทางออม อาจเกิดปญหาการใชประโยชนของที่ดินในการ ทํานาและพืชไร  
จากระบบการชลประทานและรักษาระบบนิเวศจะลดลงเน่ืองจากการใชเน้ือที่ในการดําเนินการของเหมืองแร
โปแตช ตลอดจนจะเกิดปญหาปาเสื่อมสภาพเน่ืองจากขาดการดูแลรักษาและฟนฟู แตปญหาดังกลาวจะ
สามารถแกไขไดโดยดําเนินมาตรการปองกันไวลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มลพิษไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต จะมีอยู 5 หัวขอดังน้ี 
(1)  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนและขีดความสามารถในการกําจัด (อัตราการกําจัดขยะมูลฝอย

ตามหลักวิชาการ)             
ผลกระทบทางตรงและทางออม คาดวาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาเหมืองแรทั้ง

จากกิจกรรมจากเหมืองโดยตรงและชุมชนที่เพิ่มขนาดข้ึน ถาไมสามารถถูกกําจัดตามหลักวิชาการไดกอใหเกิด
การแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับมาตรการปองกันลวงหนา 

(2)  คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ  
ผลกระทบทางตรงและทางออม จาก การพัฒนาเหมืองแรโปแตช คาดวาจะ สรางผลกระทบตอ

คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ ที่ใชในการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม ปศุสัตว ระบบนิเวศนและอื่นๆ โดยเฉพาะ
ความกังวลในผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนินโครงการ เชน หางแร น้ําเค็ม ฝุน และไอเกลือที่อาจเกิดการ
ปนเปอน สูชุมชนและสิ่งแวดลอม หากมีพายุ ฝนตกหนักและชะเกลือออกนอกเหมือง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับมาตรการ
ปองกันลวงหนาจะมีประสิทธิภาพเพียงใด 

(3)  คุณภาพอากาศ  
ผลกระทบทางตรงและทางออม จากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช อาจจะสงผลกระทบตอคุณภาพ

อากาศ ซึ่งกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพของมนุษยและสิ่งมีชีวิตตางๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับมาตรการปองกันลวงหนา 
(4)  มลพิษทางเสียง  
ผลกระทบทางตรงและทางออม จาก การพัฒนาเหมืองแรโปแตช อาจจะกอใหเกิดปญหาดาน

สุขภาพของมนุษยและมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่มาจากมลพิษทางเสียง
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับมาตรการปองกันลวงหนา 

(5)  ความแออัดของการจราจร 
ผลกระทบทางตรงและทางออม จากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช อาจจะกอใหเกิดความแออัดของ

การจราจรจะมีผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอมและกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพของมนุษยและมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตตางๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับมาตรการปองกันลวงหนา 

 
9.5.3 มิติดานสังคม 
ผลกระทบทางตรงท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตซในมิติดานสังคม มีดังน้ี 

- ดานการสงเสริมการคิดเปนทําเปน การพัฒนาเหมืองฯจะสงผลกระทบใหเกิดการเรียนรูอาชีพใหม
ทางดานการทําเหมือง สงผลบวกตออายุเฉลี่ยของการศึกษาในพื้นที่และการเรียนรูตลอดขีวิตของ
คนในพื้นที ่

- ความขัดแยงของกลุมคนในพื้นที่ ที่มีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการพัฒนาเหมือง 
- ดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จากการพัฒนาเหมืองต้ังแตชวงกอสราง การดําเนินการและ

สิ้นสุดการดําเนินการ สงผลกระทบทางดานลบ สืบเน่ืองจากสิ่งแวดลอมฝุนละอองจากกิจกรรมการ
กอสราง/การคมนาคมขนสง/เสียงดังจากการขนสงและการทํางานของเครื่องจักร/การกอสราง
อาคารฐานรากอาคาร/ขยะมูลฝอยวัสดุ เศษไม/ของเสียอันตราย/การปนเปอนของสารเคมีที่ใชใน
โครงการ/ความปลอดภัยการทํางาน/อุบัติเหตุจากการขนสง/สารเสพติด/มลภาวะจากฝุน ฝุนเกลือ 
ไอระเหยของนํ้ามันดีเซล/สารเคมีที่ใชในการแตงแร สิ่งดังกลาวกอใหเกิด โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบทางเดินปสสาวะ 
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- การเพิ่มข้ึนของผูใชบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ต้ังแตระยะเตรียมการทําเหมือง/ระยะดําเนินการทํา
เหมืองจะมีการอพยพคนงานเขามาเพิ่มในพื้นที่ สงผลตอความไมเพียงพอและการเขาถึงการใช
บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งปกติก็มีความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยอยูแลว 

- การเกิดจํานวนคดีอาญาที่มีผลตอความปลอดภัยในขีวิตและทรัพยสินของประชาชนจะเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากมีคนตางถ่ินเขามาทํางานมากข้ึน  

ผลกระทบทางออมท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตซในมิติดานสังคม  
- ลดการอพยพแรงงานคนในพื้นที่ไปทํางานตางถ่ิน เปนผลกระทบในทางบวก 
- ชุมชนจะไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว สามารถสรางรายไดแกชุมชน 

 
9.5.4 มิติดานเศรษฐศาสตร 
ผลกระทบทางตรงท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตซในมิติดานเศรษฐศาสตร มีดังน้ี 

- เปนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดในพื้นที่เหมืองใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดย 
1.  เพิ่มอัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร  รวมทั้ง 

รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรในพื้นที่ การพัฒนาเหมืองเปนการเพิ่มรายไดใหกับทองถ่ิน ทําใหคนมีโอกาสได
ทํางาน ทําใหมีเงินหมุนเวียนในทองถ่ินมากข้ึน 

2.  เพิ่มรายไดใหแกทองถ่ิน เชนรายไดคาภาคหลวง ที่หนวยงานในจังหวัดในพื้นที่เหมืองไดรับ 
50% ของคาภาคหลวงที่จัดเก็บ 7% ที่ราคาหนาเหมือง ตัวอยางเชน กรณีจังหวัดอุดรธานี ตลอดอายุสัมปทาน
เหมืองจะมีรายไดคาภาคหลวง 21 ป คิดเปนตัวเงินประมาณ 12,990 ลานบาท จากการแบงสรรใหหนวยงาน
ตางๆ ในพื้นที่ คือ อบจ . 20% / อปท.และอบต .ในพื้นที่ 20% / อปท.และอบต .อื่นๆ ในจังหวัด 10% ทําให
หนวยงานมีงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 

3.  ลดอัตราการวางงาน  การพัฒนาเหมืองเปนการสรางงานในทองถ่ิน ต้ังแตระยะกอสราง 2 ป 
ในการสรางอุโมงคและสรางโรงแตงแร ตัวอยางกรณีเหมือง จ .อุดรธานี จะใชคนงานประมาณ 1,307 คน 
ระยะเวลาทําเหมือง 21 ป เหมืองใตดินและโรงแตงแรบนดินใชคนงาน ประมาณ 1.165 คน  

- เปนการสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ โดย 
1.  ทําใหคาสัมประสิทธิของความไมเสมอภาคดานรายได มีชองวางที่ลดลง จากการที่ประชาชน

มีรายไดที่เพิ่มข้ึน จากการทํางานทั้งทางตรงและทางออมของการพัฒนาเหมืองในพื้นที่ 
 

ผลกระทบทางออมท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตซในมิติดานเศรษฐศาสตร  
1.  รัฐบาลไทยไดรับการจัดสรรคาภาคหลวง 40% จาก 7% ที่ราคาหนาเหมือง จากการประมาณ

การการพัฒนาเหมืองในจังหวัดอุดรธานี คาดวารัฐบาลจะไดรับคาภาคหลวง 40% ของ7% ที่ราคาหนาเหมือง 
ตลอดระยะเวลา 21 ป คิดเปนมูลคาประมาณ 10,392 ลานบาท 

2.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท .) และอบต .อื่นๆ ในประเทศไดรับการแบงปนรายได
คาภาคหลวง 10% จาก 7% ที่ราคาหนาเหมือง  จากการประมาณการ กรณีการพัฒนาเหมืองในจังหวัด
อุดรธานี หนวยงานดังกลาวจะไดรับการจัดสรรคาภาคหลวง ตลอดระยะเวลา 21 ป คิดเปนมูลคาประมาณ 
2,598 ลานบาท 

3.  ในระดับประเทศจะทดแทนการนําเขาปุยโปแตชเซียม (K) ประมาณปละ 12,000 ลานบาท และ
นํารายไดเขาสูประเทศจากการสงออกโปแตชประมาณ 36,000 ลานบาท (เฉพาะกรณีมีการเปดเหมืองที่ 
จังหวัดอุดรธานี) 

4.  ชาวนาและเกษตรกรทั้งประเทศจะไดใชปุยถูกลง โดยใชปุย K ที่ผลิตไดเองในประเทศที่มีราคาตํ่า
กวาตลาดโลกมาก  
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9.6 วิเคราะหผลกระทบจากการพัฒนาตางๆ ที่มีอยูในพื้นที่และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
สะสม (cumulative impact) และแนวโนมผลกระทบตอการพัฒนาโครงการตางๆ ที่มี
อยูแลวในพื้นที่โครงการที่กําลังพิจารณาอยูในปจจุบัน และการพัฒนาตอเนื่องในพื้นที่ใน
อนาคต 

  
9.6.1 มิติดานเทคโนโลย ี
 นําเสนอขอมูลโครงการตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันและอางอิงตัวช้ีวัดปจจุบันที่ปรากฏ 
 นําเสนอโครงการอื่นๆ ที่จะมีในอนาคตอะไรบาง 
9.6.2 มิติดานสิ่งแวดลอม 
 

ตารางที่ 9.21 มาตรการปองกันผลกระทบดานเทคโนโลยี 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 (จังหวัด) 

โครงการท่ีมีใน
ปจจุบัน 

โครงการ
เหมือง
โปแตช 

โครงการ
อ่ืนๆ ใน
อนาคต 

ตัวชี้วัดท่ีควร
ควรพิจารณาให

ความสําคัญ 

การประเมินผล
กระทบสะสม 

มาตรการ
ปองกัน

ผลกระทบสะสม 
อีสานลางบริเวณ 
นคราชสีมา 
อุบลราชธานี 
และอีสานบน
บริเวณ เลย 
สกลนคร 

เพิ่มพื้นที่ปาให
ได 15.9 ลานไร  

- - % พื้นที่ปาไม การลวงล้ําพื้นที่
ปาไมเพื่อใชใน
กาเกษตร จนทํา
ใหปาไมเสื่อม
โทรม 

โดยการปลูกปา
ในพื้นที่ปาเสื่อม
โทรม ที่ สปก. 
และปาชุมชน
ควบคุมปา
อนุรักษ ปา
สงวน ใหฟนตัว
ตามธรรมชาติ 
 

โครงการฟนฟูลุม
นํ้าชีตอนบนและ
มูลตอนลางแบบ
บูรณาการเพื่อ
การผลิตที่ย่ังยืน 
 

พัฒนาแหลงนํ้า
ใหทั่วถึงพัฒนา
แหลงนํ้าเดิม
และระบบ
ชลประทานให
เต็มศักยภาพ  
จัดหาแหลงเก็บ
นํ้าใหม 7.1 ลาน
ไร (ลุมนํ้ามูล 
และลุมนํ้า
สงคราม)เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
ทรัพยากรนํ้า
แบบลุมนํ้า 

- - ความสามารถใน
การจัดการนํ้า
เพื่อใชในการ
อุปโภคบริโภค, 
ใชเพื่อ
ชลประทาน 
ลบ.ม./คน/วัน    
(ใชเพื่ออุปโภค
บริโภค   ของ
ครัวเรือน) 
ลบ.ม./ไร/ฤดู
การเพาะปลูก 
 (ใชเพื่อ
เกษตรกรรม) 

ปญหาขัดแยง
จากการแยงชิง
แหลงนํ้าเพื่อใช
ในการอุปโภค
บริโภค ใชเพื่อ
ชลประทาน 

พัฒนาระบบการ
กักเก็บนํ้า การ
สงนํ้าและ
ระบายนํ้าให
ครอบคลุม   
พื้นที่ชุมชนเมือง 
ชนบทและพื้นที่
อุตสาหกรรม 
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 การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแตละดานไดถูกกําหนดเปนกลยุทธไวอยางชัดเจนและเปนไป
อยางสอดคลองกับบทบาท ศักยภาพอันนําไปสูการแกปญหาของพื้นที่ โดยแบงชวงการพัฒนา 3 ระยะ ไดแก
ผังกลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555) ผังกลยุทธระยะ10 ป (พ.ศ. 2560) และผังกลยุทธระยะ 15 ป (พ.ศ. 2565) 
ซึ่งแนวทางในการกําหนดกลยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมิติสิ่งแวดลอมน้ันจะมีที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที ่
 เปนชวงของการวางแผนและเตรียมความพรอมของพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรม การพัฒนาในชวงน้ีเนนการสรางความเขมแข็งภายในภาค และสรางความเช่ือมโยงกับภาคอื่นๆ 
ภายในประเทศ โดย 

- จัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในภาคและจากภาค
อื่นๆ ในประเทศ เริ่มจากพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมต้ังอยูในจังหวัดขอนแกน และอุดรธานี 

- ทําการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะดานซึ่งใชทรัพยากร
ภายในภาคเปนวัตถุดิบในการผลิต ไดแก 

- ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินคาเกษตรที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

- ศูนยกลางผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในประเทศและสงออกที่ อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 
- ศูนยกลางของการผลิตและการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไปยังประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคที่ 

อําเภอเมืองจงัหวัดอุบลราชธานี 
- ศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออกไปยังประเทศลาวตอนบนที่ อําเภอ

เมือง จงัหวัดอุดรธานี 
- ศูนยกลางอุตสาหกรรมยางพาราที่ อําเภอเมือง จงัหวัดหนองคาย 
- ศูนยกลางอุตสาหกรรมโพแทซที่ อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี 
- ศูนยกลางอุตสาหกรรมผาไหมและสิ่งทอที่ อําเภอบานเขวาจงัหวัดชัยภูม ิ
- ศูนยกลางอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนที่ อําเภอเมืองจงัหวัดนครราชสีมา 
- ศูนยกลางอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่ อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 
- ศูนยกลางอุตสาหกรรมเอทานอลที่ อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 
- การพัฒนาศูนยกลางดาน ICT (ICT City/Software Park)ที่ จังหวัดขอนแกน 

2. โครงการพัฒนาเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- กําหนดพื้นที่ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทตางๆ โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยว

โบราณสถาน และจัดใหมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- จัดต้ังเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวของภาค ในพื้นที่เมืองขอนแกน อุดรธานี และนครราชสีมา 

เน่ืองจากเปนเมืองใหญที่มีความพรอมทางดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่สามารถใหบริการและ
รองรับนักทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก อีกทั้งมีที่ต้ังที่สามารถเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวตางๆ ภายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และแหลงทองเที่ยวของประเทศเพื่อนบาน 

3. โครงการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
อยางสมดุลและย่ังยืน 
- ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม โดยจัดลําดับความสําคัญของ

แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของภาคโดยจัดหมวดหมูประเภทตางๆ เพื่อควบคุมการใ ชประโยชนตาม
ศักยภาพของพื้นที่ 
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- กําหนดหลักเกณฑหลักปฏิบัติสําหรับกิจกรรม / โครงการที่มีอยูในพื้นที่ตามลําดับความสําคัญ
และศักยภาพ 

- ควบคุมการสํารวจขอมูลพื้นที่และสภาพกายภาพโดยเฉพาะพื้นที่อนุรักษปาและแหลงนํ้า จะ
เปนพื้นที่เปาหมายแรกของการจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาไดแก พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ เลย 
หนองบัวลําภู หนองคายและอุดรธานี โดยมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อเปนปาใหมีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากเดิมเปนรอยละ 
20 ถึงรอยละ 25 ของพื้นที่ปาที่มีอยูในปจจุบัน 

- ทําการสํารวจและจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้นที่
แหลงโบราณคดีโบราณสถาน ชุมชนโบราณสถาน และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ไดแก พื้นที่เมืองหนอง
หาน อําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี พื้นที่เมืองพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

4. โครงการตามกลยุทธที่ 7: การสรางสมดุลในการพัฒนาระหวางเมืองและชนบท เพื่อพัฒนาวิถี
ชีวิต ชุมชนและสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน 
- วางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองที่เปนที่ต้ังอําเภอที่ยังไมมีการวางผังเมืองรวมมากอนเพื่อพัฒนา

เมืองศูนยกลางระดับจังหวัดและอําเภอ เชน เทศบาลพิบูลมังสาหาร เทศบาลตําบล สวางแดนดิน  เทศบาล
ตําบลธาตุพนม เทศบาลตําบลนํ้าพอง เทศบาลตําบลบานแพง เทศบาลตําบลพรรณานิคม เทศบาลตําบล สีค้ิว 
เปนตน 

- วางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองที่มิไดเปนที่ต้ังอําเภอหรือจังหวัดเพื่อพัฒนาชุมชนศูนยกลาง
ชนบท 

- จัดใหมีเขตอุตสาหกรรมการสงออก ในพื้นที่เมืองนครราชสีมา เมืองอุบลราชธานี เมืองขอนแกน 
และเมืองอุดรธานี 

5. โครงการพัฒนาแหลงนํ้าใหเพียงพอสําหรับการอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
- เพิ่มปริมาณนํ้าตนทุน โดยการปลูกปาและฟนฟูปาไมในพื้นที่ลุมนํ้าโขง ลุมนํ้าชี และลุมนํ้ามูล

จากรอยละ 17 เปนรอยละ 20 ในจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแกน และอุบลราชธานีเจาะบอนํ้าบาดาลเสริม โดย
ดําเนินการในพื้นที่ที่ประสบภัยแลงสูงในจังหวัดนครราชสีมา บริเวณ อํา เภอปกธงชัย อํา เภอพิมายอํา เภอสูง
เนิน อําเภอสีค้ิว อําเภอดานขุนทด และจั งหวัดชัยภูมิ บริเวณอํา เภอบานแทน และอํา เภอภูเขียว การผันนํ้า 
ตางลุมนํ้า โดยดําเนินโครงการเลย-ลําพะเนียง โครงการเซบังเหีย-อํานาจเจริญโครงการสิรินธร-ศรีสะเกษ 
โครงการนํ้างึม-หวยหลวง และโครงการโขง-นํ้าสงคราม ดําเนินการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ตนนํ้าลําธาร สราง
แหลงเก็บกักนํ้าและปรับปรุงแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 

- การเพิ่มการเก็บกักนํ้า โดยการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารกระจายอยูในพื้นที่ตนนํ้าลําธารในลุม
นํ้าโขง ลุมนํ้าชี และลุมนํ้ามูล การปลูกหญาแฝก เพื่อลดการชะลางหนาดินและสรางความชุมช้ืนในพื้นที่ตนนํ้า 
การสรางแหลงเก็บกักนํ้าใหชุมชนเมือง ชนบทและพื้นที่อุตสาหกรรม โดยเริ่มดําเนินการในจังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ ขอนแกนมหาสารคาม บุรีรัมย 

- การพัฒนาระบบกระจายนํ้า โดยสรางโครงขายนํ้าภายในลุมนํ้าเดียวกัน การผันนํ้าทั้งภายในลุม
นํ้าเดียวกันและตางลุมนํ้ามายังพื้นที่ที่ขาดแคลนนํ้า พัฒนาระบบประปาใหแกชุมชนชนบท จํานวน 5,000 
หมูบาน ในพื้นที่ที่ประสบปญหาการขาดแคลนนํ้า พัฒนาระบบสงนํ้าและระบายนํ้าใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
เมืองชนบทและพื้นที่อุตสาหกรรม 

6. โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- เพิ่มกําลังการผลิตไฟฟา เช่ือมทอกาซธรรมชาติจากสระบุรีไปยังนครราชสีมา และเช่ือมทอสง

นํ้ามันจากสระบุรีไปยังขอนแกน พรอมทั้งกอสรางคลังนํ้ามันที่ขอนแกน 
- นําพลังงานทดแทนมาใชประโยชนใหมากที่สุด ในพื้นที่ที่ใกลกับแหลงวัตถุดิบชีวมวล เพื่อลดคา

ขนสงเช้ือเพลิงชีวมวลไดแก จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และชัยภูมิ 
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- ปรับปรุงโรงไฟฟาหรือโรงผลิตไอนํ้า ของโรงงานอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ศูนยการคา โรงแรม และศูนยราชการ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี 
ขอนแกน และอุดรธานี 

- สนับสนุนใหเอกชนและการปโตรเลียมแหงประเทศไทยจัดต้ังสถานี NGV และ Bio-fuel ใน
พื้นที่ที่มีวัตถุดิบปอนใหกับโรงงาน ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุดรธานี และชัยภูมิ 
 
9.6.3 มิติดานสังคม 
 

ตารางที่ 9.22 มาตรการปองกันผลกระทบดานสังคม 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 (จังหวัด) 

โครงการท่ีมีใน
ปจจุบัน 

โครงการ
เหมือง
โปแตช 

โครงการอ่ืนๆ 
ในอนาคต 

ตัวชี้วัดท่ีควร
ควรพิจารณา
ใหความสําคัญ 

การ
ประเมินผล

กระทบสะสม 

มาตรการ
ปองกัน

ผลกระทบ
สะสม 

พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

- เปนฐานการ
ผลิตพืชอาหาร
และพืช
พลังงาน
ทดแทนของ
ประเทศ 

- เปนฐานการ
ผลิต
อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร
และเอทานอล
ของประเทศ 

- โครงการความ
รวมมืออิระวดี-     
แมโขง-
เจาพระยา  

- การขนสงขาม
พรมแดนใน
อนุภาคลุม
แมนํ้าโขง 

- - สรางนิคม
อุตสาหกรร
ม แหงใหม
ทดแทนมาบ
ตาพุดใน
ภาคอีสาน 
เชน ที่
อุดรธานี/
ขอนแกน 

- โครงการ
รถไฟรางคู
กอสราง
เสนทางจาก
ภาคอีสาน
ซึ่งจะมีการ
จัดต้ังนิคม
อุตสาหกรร
มแหงใหม
ลงมาพื้นที่
ชายฝงทะเล
ตะวันออก  

- การเปดเสรี
การคา
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียนในป 
2558 

- สงเสริมการ
คิดเปนทํา
เปน 

- สงเสริมการมี
สุขอนามัยดี
มีชีวิตยืนยาว 

- สังคมสงบสุข  

- การเขาถึง
ระบบการ 
ศึกษาเพื่อ
เตรียมความ
พรอมของ
ประชาชนใน
อาชีพตางๆ 
รวมทั้งเรื่อง
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

- การขาด
แคลน
บุคลากรทาง
การแพทย 

-การเจ็บปวย
ของ
ประชากรใน
พื้นที่อันเกิด
จากสภาพ
การกอสราง 
การ
ดําเนินงาน 

- ปญหา
อาชญากรรม 
ยาเสพติด 

- พัฒนาระบบ
การศึกษา
เพื่อสงเสริม
การเรียนรู
ตลอดชีวิต 

- สงเสริมและ
พัฒนา
บุคลากรทาง
การแพทยให
มีจํานวน
เพียงพอตอ
การให 
บริการทาง
การแพทย 

- รณรงค
สงเสริมการ
ปองกัน
อาชญากรรม
ปราบปราม
ยาเสพติด
อยางจริงจัง 
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ผลกระทบจากการพัฒนาตางๆ ที่มีอยูในพื้นที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ศึกษา 4 จังหวัด 
โดยสวนใหญในชวงที่ผานมาจะเปนแผนงานโครงการพัฒนากลุมจังหวัดเพื่อมุงสูการเปนฐานการผลิตพืช
อาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ/เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของ
ประเทศ 

โครงการอื่นในระดับเมกะโปรเจค ในรัฐบาลชุดปจจุบันคือโครงการสรางนิคมอุตสาหกรรมแหงใหม
ทดแทนมาบตาพุดในภาคอีสาน โดยคาดวาจะสรางที่จังหวัดอุดรธานี /ขอนแกน และมีการเตรียมการรองรับ
ดานโลจิสติกส คือ โครงการรถไฟรางคูกอสรางเสนทางจากภาคอีสานซึ่งจะมีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมแหง
ใหมลงมาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก แตเรื่องดังกลาวยังเปนแครางแผนงานโครงการ ซึ่งหากเกิดข้ึนจริงก็จะมี
ผลกระทบตอสังคมของจังหวัดในพื้นที่ศึกษาโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี ในทุกดาน สําหรับโครงการเหมือง
โปแตชผลกระทบสะสมที่ควรพิจารณาคือในดานสุขภาพ การเจ็บปวยของประชาชนในพื้นที่เน่ืองจากประเทศ
ไทยยังไมเคยมีการทําเหมืองในลักษณะน้ีมากอน ซึ่งในประเด็นของสุขภาพบางครั้งยังไมปรากฏผลในชวง 1- 5 
ปแรก อาจเปนการสะสม 10 ป ใหหลัง จึงปรากฏอาการ ในประเด็นดังกลาวควรไดมีการศึกษาเปนกรณีเฉพาะ
โดยทีมผูเช่ียวชาญดานโรคที่เกิดจากการทําเหมืองแร แตในเบื้องตน ควรไดมีมาตรการปองกัน 
ผลกระทบสะสม ดังน้ี  

- สงเสริมพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
- สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการทางการแพทย 
- รณรงคสงเสริมการปองกันอาชญากรรมปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง 

 

9.6.4 มิติดานเศรษฐศาสตร 
 

ตารางที่ 9.23  มาตรการปองกันผลกระทบดานเศรษฐศาสตร 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
 (จังหวัด) 

โครงการท่ีมีใน
ปจจุบัน 

โครงการ
เหมือง
โปแตช 

โครงการอ่ืนๆ ใน
อนาคต 

ตัวชี้วัดท่ีควร
ควรพิจารณา
ใหความสําคัญ 

การ
ประเมินผล

กระทบสะสม 

มาตรการปองกัน
ผลกระทบสะสม 

พ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก
เฉียง เหนือ 

- เปนฐานการ
ผลิตพืชอาหาร
และพืช
พลังงาน
ทดแทนของ
ประเทศ 

- เปนฐานการ
ผลิตอุตสาห -
กรรมแปรรูป
อาหารและเอ
ทานอลของ
ประเทศ 

- โครงการความ
รวมมืออิระวดี-
แมโขง-
เจาพระยา  

- การขนสงขาม
พรม แดนใน
อนุภาคลุม
แมนํ้าโขง 

- - สรางนิคม
อุตสาหกรรมแหง
ใหมทดแทนมาบ
ตาพุดในภาค
อีสานเชนท่ีอุดร/
ขอนแกน 

- โครงการรถไฟ
รางคูกอสราง
เสนทางจากภาค
อีสานซ่ึงจะมีการ
จัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมแหง
ใหมลงมาพ้ืนท่ี
ชายฝงทะเล
ตะวันออก 

- การเปดเสรี
การคาประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียนในป 
2558  

- เศรษฐกิจของ
จังหวัดเติบโต
อยางมี
เสถียรภาพ 

- ความเปน
ธรรมทาง
เศรษฐกิจ 

 

- การเติบโต
ของภาค
เกษตรกรรม
มีประสิทธิ 
ภาพท่ีต่ํา 
GRP ภาค
เกษตร
ประมาณ 
22% ของ
GRP รวม 

- ความไมเทา
เทียมกันดาน
รายไดจะมี
ชองวางท่ี
หางออกไป 

- สงเสริมการผลิต
ดานเกษตรใหมี
ผลิตท่ีสูงขึ้นโดย
ใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยตลอดจน
สงเสริม อสก.
แปรรูปเกษตร
เพ่ือเปนการเพ่ิม
มูลคาสินคา 

- นโยบายภาครัฐ
ในดานความเทา
เทียมกันของ
โอกาส 

- นโยบายภาครัฐ
ในการปรับกลไก
ลดชองวางของ
รายไดลง 
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ในดานผลกระทบสะสมจากการพัฒนาตางๆ ที่มีในพื้นที่ ดานเศรษฐศาสตร มีประเด็นที่ตองพิจารณา
ในดานการเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ และเปนธรรม ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการบริหาร
เศรษฐศาสตรในระดับมหภาค ปญหาของการนําเมกะโปรเจคเขามาในพื้นที่ก็คือมักเปนการสรางความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ แตไมไดเติบโตอยางมีเสถียรภาพ และสงผลใหเกิดชองวางความเหลื่อมล้ําทางรายได
ทําใหความไมเปนธรรมทางรายไดมีชองหางมากข้ึน มาตรการปองกันผลกระทบ เชน  

- สงเสริมการผลิตดานเกษตร ใหมีผลผลิตที่สูงข้ึนโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนสงเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาสินคา 

- นโยบายภาครัฐในดานความเทาเทียมกันของโอกาสที่รัฐบาลจะใหกับประชาชน  ไมวาจะอยูในเมือง
หรือในชนบท โดยเฉพาะอยางย่ิงความเทาเทียมกันเรื่องการศึกษา ความรูดานการเงิน  การทํามาหาเลี้ยงชีพ 
การสาธารณสุข และการเขาถึงแหลงการออมและทุน 

- นโบบายภาครัฐในการปรับกลไกลดชองวางของรายไดลง โดยกระจายรายไดออกไปอยางเปนระบบ  
และมีการประกันรายไดสําหรับผูที่มีรายไดนอยและผูที่มีปญหา  ผานมาตรการสวัสดิการสังคม ระบบ
ประกันสังคม และมาตรการดานภาษี 
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9.7 วิเคราะหและประเมินโอกาสและขอจํากัดในการลด ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช (External analysis) 

 

1. จังหวัดชัยภูมิ 
 

ตารางที่ 9.24 วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคของจังหวัดชัยภูม ิ
O–Opportunity 
โอกาสของจังหวัด 

T-Threat 
อุปสรรคของจังหวัด 

O.1 แรโปแตชเปนที่ตองการของตลาดใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตปุย 

O.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 11 ให
ความสําคัญกับการ พัฒนาเศรษฐกิจสังคม
อยางเปนธรรม เนนการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

O.3 รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทยกําหนดสิทธิของ
ประชาชนเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสาร และ
การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ หลายมาตรา ม.46 / 56 /58 / 
59/290 

O.4 เทคโนโลยีที่ใชในการทําเหมือง เปน เหมืองใต
ดิน บนดินสามารถดําเนินกิจกรรรมได
ตามปกติไมมีปญหาการ เวนคืนที่ดิน โยกยาย
ถ่ินฐาน 

O.5 การทําเหมืองกอใหเกิดรายไดแกประเทศชาติ 
และทองถ่ิน และลดการนําเขาแรโปแตช 

O.6 มีบริษัทที่พรอมดําเนินการพัฒนาเหมืองใน
พื้นที ่

O.7 นโยบายระดับชาติตองการเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชน เช่ือมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ 
ฟนฟูใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน นําไปสูการพึ่งตนเอง 
และลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

 O.8 สามารถสรางพันธมิตรกับจังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดขอนแกน ที่เปนเมืองศูนย-กลาง
ความเจริญของภาค ทําใหสามารถใชบริการใน
ดานตางๆ ของจังหวัดไดโดยสะดวก 

T.1 ประชาชนมีความกังวลเรื่องดินทรุด ดินเค็ม นํ้าเค็ม 
ปญหาฝุนละออง นํ้าด่ืม นํ้าใชขาดแคลน ระบบ
นิเวศเสีย จากการทําเหมืองฯ  

T.2 ประชาชนไมมั่นใจในเรื่องการปนเปอน กองหางแร 
ลงในแหลงนํ้า 

T.3 ประชาชนไมมั่นใจในผลกระทบตอ สุขภาพ การ
เจ็บปวยที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ 

T.4 การทําเหมืองโปแตช เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมสามารถสราง
ทดแทนได 

T.5 ขาดการผลักดันระดับนโยบายในอุตสาหกรรม
โปแตช 

 T.6 สภาพภูมิอากาศของโลกและประเทศไทยมี
แนวโนมที่จะไปสูความแหงแลงมากข้ึน อันเปนผล
มาจากการตัดไมทําลายปา ซึ่งจะมีผลอยางชัดเจน
ตอภาวะโลกรอน 
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2. จังหวัดนครราชสีมา 
 

ตารางที่ 9.25 วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคของจังหวัดนครราชสีมา 
O–Opportunity 
โอกาสของจังหวัด 

T-Threat 
อุปสรรคของจังหวัด 

O.1 แรโปแตชเปนที่ตองการของตลาดใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตปุย 

O.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 11 ให
ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยาง
เปนธรรม เนนการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

O.3 รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทยกําหนดสิทธิของ
ประชาชนเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสาร และ
การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ หลายมาตรา ม.46 ม.56 ม.58 
ม.59 ม.290 

O.4 เทคโนโลยีที่ใชในการทําเหมืองเปนเหมืองใตดิน 
บนดินสามารถดําเนินกิจกรรรมไดตาม ปกติไม
มีปญหาการเวนคืนที่ดินโยกยายถ่ินฐาน 

O.5 การทําเหมืองกอใหเกิดรายไดแกประเทศชาติ 
และทองถ่ิน และลดการนําเขาแรโปแตช 

O.6 มีบริษัทที่พรอมดําเนินการพัฒนาเหมืองใน
พื้นที ่

O.7 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่
รองรับเขตเศรษฐกิจชายแดน เกิดความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจกับจังหวัดใกลเคียง  

O.8 โครงการความรวมมือและการพัฒนาตางๆ กับ
ประเทศเพื่อนบาน สงผลใหเกิดชองทางในการ
เช่ือมโยงดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การ
ทองเที่ยว การขนสง การพัฒนาฝมือแรงงาน
มากข้ึน 

O.9 การขยายปริมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของ
การคาชายแดนและการคาผานแดน หลังจาก
มีการเปดสะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 2 จะมี
บทบาทเปนศูนยกลางการจัดสงสินคายน
ระยะทางในการขนสงสินคาไปยังตางประเทศ
ได เน่ืองจากเสนทางน้ีจะใชระยะเวลานอยกวา
การขนสงจากแหลมฉบังไปยังเอเชียตะวันออก 

 

T.1 ประชาชนมีความกังวลเรื่องดินทรุด ดินเค็ม นํ้าเค็ม 
ปญหาฝุนละออง นํ้าด่ืม นํ้าใชขาดแคลน ระบบ
นิเวศเสียจากการทําเหมืองฯ  

T.2 ประชาชนไมมั่นใจในเรื่องการปนเปอน กองหางแร 
ลงในแหลงนํ้า 

T.3 ประชาชนไมมั่นใจในผลกระทบตอ สุขภาพ การ
เจ็บปวยที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ 

T.4 การทําเหมืองโปแตช เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมสามารถสราง
ทดแทนได 

T5 ขอจํากัดทางกฎหมายของภาครัฐยังไมเอื้อตอการคา
ระหวางประเทศ  

T6 ปจจุบันมีเสนทางหลักสําหรับขนสงสินคาออก
ตางประเทศไดเพียงเสนทางเดียว โดยใชถนน
มิตรภาพผานนครราชสีมา ไปสูทาเรือนํ้าลึกชายฝง
ทะเลตะวันออก พื้นที่ที่อยูลึกเขาไปตอนในของ
ภาคตองขนสงออมผานจังหวัดนครราชสีมา 

T7 โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
เมืองและดานชายแดนยังไมเอื้อตอการคา การ
ลงทุน กับประเทศเพื่อนบานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

T8 ความไมมั่นใจซึ่งเกิดจากความไมเทาเทียมกันทาง
เศรษฐกิจ ละปญหาการเมืองภายในของประเทศ
เพื่อบาน สงผลตอบรรยายกาศการลงทุนตํ่า 

T9 สวนตางของคาจางแรงจูงใจใหแรงงานตางดาว
หลั่งไหลเขามาทํางานในประเทศ โดยเฉพาะการ
เปดสะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 2 ทําใหแรงงาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยายถ่ิน
เขามาในประเทศ ผลกระทบที่เกิดคือ ปญหา
แรงงานผิดกฎหมาย คุณภาพชีวิตตํ่า โรคระบาด 
ปญหาอาชญากรรม 
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O–Opportunity 
โอกาสของจังหวัด 

T-Threat 
อุปสรรคของจังหวัด 

O.10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการ
พัฒนาใหเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมแปร
รูปสินคาเกษตรของภูมิภาคอินโดจีนได โดยใช
วัตถุดิบและทรัพยากรจากประเทศเพื่อนบาน 
เน่ืองจากมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

O.11 มีโอกาสเปนพื้นที่รองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมจากภาคกลางและภาคตะวันออก
โดยการเช่ือมการผลิตตอนในของภาคกับฐาน
การผลิตหลักของประเทศ 

 
3. จังหวัดอุดรธานี 
 

ตารางที่ 9.26 วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคของจังหวัดอุดรธานี 
O–Opportunity 
โอกาสของจังหวัด 

T-Threat 
อุปสรรคของจังหวัด 

O.1 แรโปแตชเปนที่ตองการของตลาดใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตปุย 

O.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 11 ให
ความสําคัญกับการ พัฒนาเศรษฐกิจสังคม
อยางเปนธรรม เนนการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

O.3 รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทยกําหนดสิทธิของ
ประชาชนเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสาร และ
การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ หลายมาตรา ม.46 ม.56 ม.58 
ม.59 ม.290 

O.4 เทคโนโลยีที่ใชในการทําเหมืองเปนเหมืองใตดิน 
บนดินสามารถดําเนินกิจกรรรมไดตาม ปกติไม
มีปญหาการเวนคืนที่ดินโยกยายถ่ินฐาน 

O.5 การทําเหมืองกอใหเกิดรายไดแกประเทศชาติ 
และทองถ่ิน และลดการนําเขาแรโปแตช 

O.6 มีบริษัทที่พรอมดําเนินการพัฒนาเหมืองใน
พื้นที ่

O.7 รัฐบาลสนับสนุนโครงการนํารองลงพื้นที่จังหวัด
อุดรธานีและความรวมมือ One Asian ทําให
คนอุดรธานีมีแนวโนมเศรษฐกิจเติบโต 

T.1 ประชาชนมีความกังวลเรื่องดินทรุด ดินเค็ม นํ้าเค็ม 
ปญหาฝุนละออง นํ้าด่ืม นํ้าใชขาดแคลน ระบบ
นิเวศเสีย จากการทําเหมืองฯ  

T.2 ประชาชนไมมั่นใจในเรื่องการปนเปอน กองหางแร 
ลงในแหลงนํ้า 

T.3 ประชาชนไมมั่นใจในผลกระทบตอ สุขภาพ การ
เจ็บปวยที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ 

T.4 การทําเหมืองโปแตช เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมสามารถสราง
ทดแทนได 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-36 

4. จังหวัดสกลนคร 
 
ตารางที่ 9.27 วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคของจังหวัดสกลนคร 
 

O–Opportunity 
โอกาสของจังหวัด 

T-Threat 
อุปสรรคของจังหวัด 

O.1 แรโปแตชเปนที่ตองการของตลาดใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตปุย 

O.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 11 ให
ความสําคัญกับการ พัฒนาเศรษฐกิจสังคม
อยางเปนธรรม เนนการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

O.3 รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทยกําหนดสิทธิของ
ประชาชนเกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสาร และ
การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ หลายมาตรา ม.46 ม.56 ม.58 
ม.59 มร.290 

O.4 เทคโนโลยีที่ใชในการทําเหมือง เปน เหมืองใต
ดิน บนดินสามารถดําเนินกิจกรรรมไดตาม 
ปกติไมมีปญหาการเวนคืนที่ดินโยกยายถ่ินฐาน 

O.5 การทําเหมืองกอใหเกิดรายไดแกประเทศชาติ 
และทองถ่ิน และลดการนําเขาแรโปแตช 

O.6 มีบริษัทที่พรอมดําเนินการพัฒนาเหมืองใน
พื้นที ่

O.7 นโยบายของรัฐในการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงการสงเสริม
ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) การแกไขปญหา
ความยากจน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

O.8 กระแสเปดเสรีทางการคาเปนโอกาสในการ
ขยายการคาระหวางอนุภูมิภาคเพิ่มมากข้ึน 

O.9 มีโครงการพัฒนาเสนทางเช่ือมระหวางฝง
ตะวันออก ฝงตะวันตกและภายในกลุมจังหวัด 

O.10 แรงงานจากประเทศเพื่อนบาน สําหรับงาน
ประเภทที่ตองจางแรงงานจํานวนมาก 

O.11 ไดรับเลือกเปนจังหวัดนํารองในโครงการ
สําคัญๆ ของรัฐบาลจํานวนมาก 

T.1 ประชาชนมีความกังวลเรื่องดินทรุด ดินเค็ม 
นํ้าเค็ม ปญหาฝุนละออง นํ้าด่ืม นํ้าใชขาด
แคลน ระบบนิเวศเสีย จากการทําเหมืองฯ  

T.2 ประชาชนไมมั่นใจในเรื่องการปนเปอน กองหาง
แร ลงในแหลงนํ้า 

 T.3 ประชาชนไมมั่นใจในผลกระทบตอ สุขภาพ 
การเจ็บปวยที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ 

T.4 การทําเหมืองโปแตช เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมสามารถสราง
ทดแทนได 

T.5 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน
การทองเที่ยวนอย 

T.6 ระเบียบ กฎหมายของประเทศเพื่อนบานยังไม
เอื้อตอการทองเที่ยวขามแดน 

T.7 ภัยธรรมชาติ นํ้าทวม ภัยแลง 
T.8 การลักลอบคายาเสพติด 
T.9 การไหลบาของวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหเกิดผล

กระทบตอคานิยมและขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมของทองถ่ิน 

T.10 ขาดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากภายนอก 
T.11 การเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมของจังหวัดกับ

จังหวัดอื่นยังไมสามารถอํานวยความสะดวกได
อยางเต็มที่และที่ต้ังอยูหางไกล เปนกนซอย 
ทําใหมีคาบริการขนสงสูง 
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9.8 วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด ความเสี่ยง ทั้งในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี และกฎระเบียบตางๆ ทั้งในและตางประเทศ (Internal analysis) 

1. จังหวัดชัยภูมิ 
 

ตารางที่ 9.28 สรุปจุดแข็งและจุดออน ของจังหวัดชัยภูม ิ 
S –Strengths 

ศักยภาพของจังหวัด 
W- Weaknesses 

ขอจํากัดของจังหวัด 
S.1 มีทรัพยากรธรรมชาติ แรโปแตชในพื้นที่ 
S.2 ชุมชนมีความเขมแข็ง ในการรวมกลุม อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
S.3 สามารถพัฒนาเปนอุตสาหกรรมตามศักยภาพ

ของพื้นที่ 
S.4 มีพื้นที่ปาไมที่อุดมสมบูรณเปนอันดับสองของ

ภาคอีสาน 
S.5 มีภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมในการเช่ือมโยง

ภาคตางๆ  
S.6 จังหวัดกําหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมือง

โปแตซและอุตสาหกรรมตอเน่ืองเปนหน่ึงใน
ยุทธศาสตรจังหวัด  

W.1 ขาดแหลงกักเก็บนํ้าตนทุนและระบบ
ชลประทานไมเพียงพอ 

W.2 ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยตอปมีนอย 
W.3 ระบบสาธารณูปโภคไมมีประสิทธิภาพ และไม

ทั่วถึง 
W.4 พื้นที่บางสวนเปนดินเค็ม และดินทรายมี

ความสามารถในการอุมนํ้าตํ่า รวมทั้งขาดความ  
เทคโนโลยี และขอมูลในการบํารุงรักษาดิน สง
ทําใหผลผลิตตอไรตํ่า ตลอดจนขาดที่ดินทํากิน
เปนของตนเอง 

w.5 ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขไมเพียงพอ
และทั่วถึง  

W.6 ระดับการศึกษาของประชาชนตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน  
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2. จังหวัดนครราชสีมา 
 
ตารางที่ 9.29 สรุปจุดแข็งและจุดออน ของจังหวัดนครราชสีมา 

S –Strengths 
ศักยภาพของจังหวัด 

W- Weaknesses 
ขอจํากัดของจังหวัด 

S.1 มีทรัพยากรธรรมชาติ แรโปแตชในพื้นที่ 
S.2 มีเครือขายภาคีภาคประชาสังคมที่เขมแข็ง มี

การรวมกลุม และมีสวนรวมในกิจกรรมการ
พัฒนาจังหวัด  

S.3 สามารถพัฒนาเปนอุตสาหกรรมตามศักยภาพ
ของพื้นที่ 

S.4 เสนทางคมนาคมมีโครงขายถนน สามารถติดตอ
เช่ือมโยงกับพื้นที่ตางๆ ในภูมิภาค และ
เหมาะสมในการติดตอเพื่อทําการคาและการ
ลงทุนกับประเทศเพื่อนบานไดสะดวก เปน
ศูนยกลางการรวบรวมและกระจายสินคา
ภายในประเทศ และภายในภาค 

S.5 ทําเลที่ต้ัง ตําแหนงเหมาะสมในการเปนประตูสู
การลงทุนและสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยต้ังอยูระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีศักยภาพในการ
พัฒนาสูง 

S.6 มีแรงงานที่มีฝมือทักษะการผลิต ทั้งภาคการเกษ  
อุตสาหกรรมตอบสนองความตองการตลาดแรง 

S.7 สามารถพัฒนาแหลงนํ้าและพลังงานทดแทนได 
 
 

W.1 ทรัพยากรปาเสื่อมโทรม ดิน และนํ้าไม
เอื้ออํานวย 

W.2 ขาดระบบชลประทานและยังคงขาดแคลนนํ้า
เกษตรกรรม 

W.3 คุณภาพนํ้าอยูเกณฑดี-พอใช ยกเวนลําตะคอง 
ตอนลาง  

W.4 มีพื้นที่ดินเค็มกระจายในวงกวาง มีความอุดม
สมบูรณตํ่า มีเน้ือดินเปนทราย ดินต้ืน มีปญหา
การดูดซับนํ้าและแรธาตุ เพราะใชประโยชน
ติดตอกันยาวนานโดยไมมีการปรับปรุงบํารุง
ดิน  

W.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม 
โดยเฉพาะการลดลงของพื้นที่ปาไม (พื้นที่คง
สภาพปาจริงเหลืออยูนอย อยูในระดับวิกฤติ) 
คุณภาพนํ้าผิวดินตํ่า มีคาความสกปรกมากข้ึน 
คุณภาพอากาศตํ่า มีมลพิษและฝุนละอองเกิน
มาตรฐาน ปญหามลพิษจากหมอกควัน ขยะ 
และนํ้าเสียจากชุมชน และเขตอุตสาหกรรม 
ปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน 

W.6 มีการใชประโยชนจากดินผิดประเภท ไม
สอดคลองกับสมรรถนะของทรัพยากรดินและ
ที่ดิน เชนการปรับพื้นที่ในบริเวณที่ดอนมาใช
ทํานา 
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3. จังหวัดอุดรธานี 
 

ตารางที่ 9.30 สรุปจุดแข็งและจุดออน ของจังหวัดอุดรธานี 
S –Strengths 

ศักยภาพของจังหวัด 
W- Weaknesses 

ขอจํากัดของจังหวัด 
S.1 มีทรัพยากรธรรมชาติ แรโปแตชในพื้นที ่
S.2 มีระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับการทําเหมือง

และระบบโลจิสติกส  
S.3 ชุมชนมีความเขมแข็ง ในการรวมกลุม อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
S.4 สามารถพัฒนาแหลงนํ้าและพลังงานทดแทนได 
S.5 ปนศูนยกลางทางคมนาคมทั้งทางบกและทาง

อากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
อนุภาคนํ้าโขงอีกทั้งยังเปนประตูการคาสูอินโด
จีน 

S.6 มีเครือขายเฝาระวังและแกไขปญหาสังคมและ
คุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกดานเชน วัฒนธรรม 
สุขภาพ การจัดระเบียบสังคม ฯลฯ 

W.1 ทรัพยากรปาเสื่อมโทรม ดิน และนํ้าไม
เอื้ออํานวย 

W.2 ขาดระบบชลประทานและยังคงขาดแคลนนํ้า
เกษตรกรรม 

W.3 ขาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ 
W.4 การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไมถูกตองตามหลักวิชาการ
ประชาชนขาดความตระหนักตอรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสมบูรณของ
ปา แหลงนํ้า หนาดินลดนอยลง 

W.5 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแนวโนมลดลง 
 
 

 
4. จังหวัดสกลนคร 

 

ตารางที่ 9.31 สรุปจุดแข็งและจุดออน ของจังหวัดสกลนคร 
S –Strengths 

ศักยภาพของจังหวัด 
W- Weaknesses 

ขอจํากัดของจังหวัด 
S.1 มีทรัพยากรธรรมชาติ แรโปแตชในพื้นที ่
S.2 ชุมชนมีความเขมแข็ง ในการรวมกลุม อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
S.3 มีที่ต้ังอยูศูนยกลางการคมนาคมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
S.4 มีหนองหารแหลงนํ้าจืดขนาดใหญที่สุดในภาค

ตะวันออก เฉียงเหนือ และมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

S.5 มีประชากรวัยแรงงานที่มีการศึกษาจํานวนมาก 
S.6 มีสถานศึกษาจํานวนมากและเปดสอนทุกระดับ 
 

W.1 ทรัพยากรปาเสื่อมโทรม ดิน และนํ้าไม
เอื้ออํานวย 

W.2 ขาดระบบชลประทานและยังคงขาดแคลนนํ้า
เกษตรกรรม 

W.3 ประชาชนในชนบทยังประสบปญหาความ
ยากจน มีรายไดเฉลี่ยตอปอยูในระดับตํ่า ขาด
เอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํากิน 

W.4 สัดสวนบุคลากรการแพทยตอประชากรตํ่า 
W.5 ขาดความตระหนักในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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9.9  พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ ไมนอยกวา 4 ทางเลือก 
1. จังหวัดชัยภูมิ 

 

ตารางที่ 9.32 สรุปปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ของจังหวัดชัยภูม ิ
 
 
 
   ปจจัยแวดลอมภายใน  
    (IFAS) 
 
 
 
 
ปจจัยแวดลอมภายนอก  
  (EFAS) 

S : 
S.1 มีทรัพยากรธรรมชาติ แรโปแตชในพ้ืนท่ี 
S.2 ชุมชนมีความเขมแข็ง ในการรวมกลุม 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
S.3 สามารถพัฒนาเปนอุตสาหกรรมตาม

ศักยภาพของพ้ืนท่ี 
S.4 มีพ้ืนท่ีปาไมท่ีอุดมสมบูรณเปนอันดับ

สองของภาคอีสาน 
S.5 มีภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสมในการ

เชื่อมโยงภาคตางๆ  
S.6จังหวัดกําหนดการพัฒนาอุตสาหกรรม

เหมืองโปแตซและอุตสาหกรรม
ตอเนื่องเปนหนึ่งในยุทธศาสตรจังหวัด  

W : 
W.1 ขาดแหลงกักเก็บน้ําตนทุนและระบบ

ชลประทานไมเพียงพอ 
W.2 ปริมาณฝนเฉลี่ยตอปมีนอย 
W.3 ระบบสาธารณูปโภคไมมีประสิทธิภาพ

และไมท่ัวถึง 
W.4 พ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม และดินทรายมี

ความสามารถในการอุมน้ําตํ่า รวมท้ัง
ขาดความรู เทคโนโลยี และขอมูลการ
บํารุงรักษาดิน ทําใหผลผลิตตอไรตํ่า 
ตลอดจนขาดท่ีดินทํากินเปนของตนเอง 

w.5 ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขไม
เพียงพอและท่ัวถึง  

W.6 ระดับการศึกษาของประชาชนตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐาน  

O : 
O.1 แรโปแตชเปนท่ีตองการของตลาดใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตปุย 
O.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ

ท่ี 11 ใหความสําคัญกับการ พัฒนา
เศรษฐกิจสังคมอยางเปนธรรม เนน
การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

O.3 รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทยกําหนด
สิทธิของประชาชนเก่ียวกับการรับรู
ขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
หลายมาตรา ม.46 ม.56 ม.58 ม.59 
ม.290 

O.4 เทคโนโลยีท่ีใชในการทําเหมือง เปน
เหมืองใตดินบนดินสามารถดําเนินกิจ
กรรรมไดตามปกติไมมีปญหาเวนคืน
ท่ีดินโยกยายถิ่นฐาน 

O.5 การทําเหมืองกอใหเกิดรายไดแก
ประเทศชาติ และทองถิ่น และลดการ
นําเขาแรโปแตช 

O.6 มีบริษัทท่ีพรอมดําเนินการพัฒนา
เหมืองในพ้ืนท่ี 

O.7 นโยบายระดับชาติตองการเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนเชื่อมโยงเปนเครือขายเปน
รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวิต และอนุรักษ ฟนฟูใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยั่งยืนนําไปสูการพ่ึงตนเอง และลด
ปญหาความยากจนอยางบูรณาการ  

 O.8 สามารถสรางพันธมิตรกับจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดขอนแกน ท่ี
เปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาค 
ทําใหสามารถใชบริการในดานตางๆ 
ของจังหวัดไดโดยสะดวก 

กลยุทธ SO 
 กลยุทธเชิงรุกใหมีการทําเหมืองทุกพ้ืนท่ี

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเง่ือนไข 
 

- ใหมีการทําเหมืองทุกพ้ืนท่ีของภาคฯโดยมี
เง่ือนไขวา จะสามารถดําเนินการแกไข
และปองกันปญหาจนเปนท่ียอมรับไดของ
ผูมีสวนไดเสียสวนใหญ 

กลยุทธ WO 
กลยุทธเชิงแกไข ใหมีการทําเหมืองในบาง

พ้ืนท่ีของภาคฯ อยางมีเง่ือนไข 
 
 

- ใหมีการทําเหมืองบางพ้ืนท่ีของภาคฯ โดยมี
เง่ือนไขวา สามารถดําเนินการแกไขและ
ปองกันปญหา จนเปนท่ียอมรับไดของผูมี
สวนไดเสียสวนใหญในพ้ืนท่ี 
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T : 
T.1 ประชาชนมีความกังวลเรื่องดินทรุด ดิน

เค็ม น้ําเค็ม ปญหาฝุนละออง น้ําด่ืม 
น้ําใชขาดแคลน ระบบนิเวศเสีย จาก
การทําเหมืองฯ  

T.2 ประชาชนไมมั่นใจในเรื่องการปนเปอน 
กองหางแร ลงในแหลงน้ํา 

 T.3 ประชาชนไมมั่นใจในผลกระทบตอ 
สุขภาพ การเจ็บปวยท่ีเกิดจาก
มลภาวะทางอากาศ 

T.4 การทําเหมืองโปแตช เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไม
สามารถสรางทดแทนได 

T.5  ขาดการผลักดันระดับนโยบายใน
อุตสาหกรรมโปแตช 

 T.6 สภาพภูมิอากาศของโลกและประเทศ
ไทยมีแนวโนมท่ีจะไปสูความแหงแลง
มากขึ้น อันเปนผลมาจากการตัดไม
ทําลายปา ซึ่งจะมีผลอยางชัดเจนตอ
ภาวะโลกรอน 

กลยุทธ ST 
กลยุทธเชิงปองกัน ชะลอโครงการ เพ่ือให
ความรูและสรางความเขาใจกับผูมีสวนได

เสีย จนเปนท่ียอมรับ 
 

- ควรชะลอโครงการออกไปกอน เนื่องจากผู
มีสวนไดเสีย ยังไดรับขอมูลความรูและ
การทําความเขาใจท่ีไมเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ 

กลยุทธ WT 
กลยุทธเลิกลา ไมพัฒนาโครงการ 

 
 
 

- ไมสามารถหาวิธีการดําเนินการแกไขและ
ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นตอบสนองตอความตองการของผูมี
สวนไดเสียสวนใหญได 

 
2. จังหวัดนครราชสีมา 

ตารางที่ 9.33 สรุปปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ของจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
                    ปจจัยแวดลอมภายใน    
                              (IFAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปจจัยแวดลอมภายนอก    
  (EFAS) 

S : 
S.1 มีทรัพยากรธรรมชาติ แรโปแตชในพ้ืนท่ี 
S.2 มีเครือขายภาคีภาคประชาสังคมท่ี

เขมแข็ง มีการรวมกลุม และมีสวนรวม
ในกิจกรรมการพัฒนาจังหวัด  

S.3 สามารถพัฒนาเปนอุตสาหกรรมตาม
ศักยภาพของพ้ืนท่ี 

S.4 เสนทางคมนาคมมีโครงขายถนน 
สามารถติดตอเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีตางๆ 
ในภูมิภาค และเหมาะสมในการติดตอ
เพ่ือทําการคาและการลงทุนกับ
ประเทศเพ่ือนบานไดสะดวก เปน
ศูนยกลางการรวบรวมและกระจาย
สินคาภายในประเทศ และภายในภาค 

S.5 ทําเลท่ีต้ัง ตําแหนงเหมาะสมในการเปน
ประตูสูการลงทุนและสงเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ โดยต้ังอยู
ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีศักยภาพ
ในการพัฒนาสูง 

S.6 มีแรงงานท่ีมีฝมือทักษะการผลิต ท้ังภาค
การเกษตร อุตสาหกรรมตอบสนองความ
ตองการตลาดแรงงาน 

S.7 สามารถพัฒนาแหลงน้ําและพลังงาน
ทดแทนได 

W : 
W.1 ทรัพยากรปาเสื่อมโทรม ดิน และน้ําไม

เอ้ืออํานวย 
W.2 ขาดระบบชลประทานและยังคงขาด

แคลนน้ําเกษตรกรรม 
W.3 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี-พอใช ยกเวน 

ลําตะคองตอนลาง  
W.4 มีพ้ืนท่ีดินเค็มกระจายในวงกวาง มี

ความอุดมสมบูรณตํ่า มีเนื้อดินเปน
ทราย ดินต้ืน มีปญหาการดูดซับน้ํา
และแรธาตุ เพราะใชประโยชน
ติดตอกันยาวนานโดยไมมีการปรับปรุง
บํารุงดิน  

W.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรม โดยเฉพาะการลดลงของ
พ้ืนท่ีปาไม (พ้ืนท่ีคงสภาพปาจริง
เหลืออยูนอย อยูในระดับวิกฤติ) 
คุณภาพน้ําผิวดินตํ่า มีคาความสกปรก
มากขึ้น คุณภาพอากาศตํ่า มีมลพิษ
และฝุนละอองเกินมาตรฐาน ปญหา
มลพิษจากหมอกควัน ขยะ และน้ําเสีย
จากชุมชน และเขตอุตสาหกรรม 
ปญหากลิ่นเหม็นจากโรงงาน 

W.6 มีการใชประโยชนจากดินผิดประเภท 
ไมสอดคลองกับสมรรถนะของ
ทรัพยากรดินและท่ีดิน เชนการปรับ
พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีดอนมาใชทํานา 
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O : 
O.1 แรโปแตชเปนท่ีตองการของตลาดใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตปุย 
O.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ

ท่ี 11 ใหความสําคัญกับการ พัฒนา
เศรษฐกิจสังคมอยางเปนธรรม เนน
การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

O.3 รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทยกําหนด
สิทธิของประชาชนเก่ียวกับการรับรู
ขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมของ 
ประชาชนในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ หลายมาตรา ม.46 ม.56 ม.58 
ม.59 ม.290 

O.4 เทคโนโลยีท่ีใชในการทําเหมือง เปน 
เหมืองใตดิน บนดินสามารถดําเนิน
กิจกรรรมไดตามปกติไมมีปญหาการ 
เวนคืนท่ีดิน โยกยายถิ่นฐาน 

O.5 การทําเหมืองกอใหเกิดรายไดแก
ประเทศชาติ และทองถิ่น และลดการ
นําเขาแรโปแตช 

O.6 มีบริษัทท่ีพรอมดําเนินการพัฒนา
เหมืองในพ้ืนท่ี 

O.7 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ีรองรับเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน เกิดความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับจังหวัดใกลเคียง  

O.8 โครงการความรวมมือและการพัฒนา
ตางๆ กับประเทศเพ่ือนบาน สงผลให
เกิดชองทางในการเชื่อมโยงดาน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน การ
ทองเท่ียว การขนสง การพัฒนาฝมือ
แรงงานมากขึ้น 

O.9 การขยายปริมาณและเพ่ิมประสิทธิ-
ภาพของการคาชายแดนและการคา
ผานแดน หลังจากมีการเปดสะพาน
ขามแมน้ําโขงแหงท่ี 2 จะมีบทบาท
เปนศูนยกลางการจัดสงสินคายน
ระยะทางในการขนสงสินคาไปยัง
ตางประเทศได เนื่องจากเสนทางนี้จะ
ใชระยะเวลานอยกวาการขนสงจาก
แหลมฉบังไปยังเอเชียตะวันออก 

O.10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพ
ในการพัฒนาใหเปนศูนยกลางของ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรของ
ภูมิภาคอินโดจีนได โดยใชวัตถุดิบ
และทรัพยากรจากประเทศเพ่ือนบาน 
เนื่องจากมีการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

O.11 มีโอกาสเปนพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมจากภาคกลางและ
ภาคตะวันออกโดยการเชื่อมการผลิต
ตอนในของภาคกับฐานการผลิตหลัก
ของประเทศ 

กลยุทธ SO 
 กลยุทธเชิงรุกใหมีการทําเหมืองทุกพ้ืนท่ี

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเง่ือนไข 
 
- ใหมีการทําเหมืองในทุกพ้ืนท่ีของภาคฯ 

โดยมีเง่ือนไขวา จะสามารถดําเนินการ
แกไขและปองกันปญหาจนเปนท่ียอมรับ
ไดของผูมีสวนไดเสียสวนใหญ 

กลยุทธ WO 
กลยุทธเชิงแกไข ใหมีการทําเหมืองในบาง

พ้ืนท่ีของภาคฯ อยางมีเง่ือนไข 
 

- ใหมีการทําเหมืองในบางพ้ืนท่ีของภาค ฯ 
โดยมีเง่ือนไขวา สามารถดําเนินการแกไข
และปองกันปญหา จนเปนท่ียอมรับได
ของผูมีสวนไดเสียสวนใหญในพ้ืนท่ี 
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T : 
T.1 ประชาชนมีความกังวลเรื่องดินทรุด ดิน

เค็ม น้ําเค็ม ปญหาฝุนละออง น้ําด่ืม 
น้ําใชขาดแคลน ระบบนิเวศเสีย จาก
การทําเหมืองฯ  

T.2 ประชาชนไมมั่นใจในเรื่องการปนเปอน 
กองหางแร ลงในแหลงน้ํา 

 T.3 ประชาชนไมมั่นใจในผลกระทบตอ 
สุขภาพ การเจ็บปวยท่ีเกิดจาก 
มลภาวะทางอากาศ 

T.4 การทําเหมืองโปแตช เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไม
สามารถสรางทดแทนได 

T5 ขอจํากัดทางกฎหมายของภาครัฐยังไม
เอ้ือตอการคาระหวางประเทศ  

T6 ปจจุบันมีเสนทางหลักสําหรับขนสง
สินคาออกตางประเทศไดเพียงเสนทาง
เดียว โดยใชถนนมิตรภาพผาน
นครราชสีมา ไปสูทาเรือน้ําลึกชายฝง
ทะเลตะวันออก พ้ืนท่ีท่ีอยูลึกเขาไป
ตอนในของภาคตองขนสงออมผาน
จังหวัดนครราชสีมา 

T7 โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามเมืองและดานชายแดนยัง
ไมเอ้ือตอการคา การลงทุน กับ
ประเทศเพ่ือนบานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

T8 ความไมมั่นใจซึ่งเกิดจากความไมเทา
เทียมกันทางเศรษฐกิจ และปญหา
การเมืองภายในของประเทศเพ่ือนบาน 
สงผลตอบรรยายกาศการลงทุนตํ่า 

T9 สวนตางของคาจางแรงจูงใจใหแรงงาน
ตางดาวหลั่งไหลเขามาทํางานใน
ประเทศ โดยเฉพาะการเปดสะพาน
ขามแมน้ําโขงแหงท่ี 2 ทําใหแรงงาน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวยายถิ่นเขามาในประเทศ 
ผลกระทบท่ีเกิดคือ ปญหาแรงงานผิด
กฎหมาย คุณภาพชีวิตตํ่า โรคระบาด 
ปญหาอาชญากรรม 

กลยุทธ ST 
กลยุทธเชิงปองกัน ชะลอโครงการ เพ่ือให
ความรูและสรางความเขาใจกับผูมีสวนได

เสีย จนเปนท่ียอมรับ 
 
- ควรชะลอโครงการออกไปกอน เนื่องจากผู

มีสวนไดเสีย ยังไดรับขอมูลความรูและ
การทําความเขาใจท่ีไมเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ 

กลยุทธ WT 
กลยุทธเลิกลา ไมพัฒนาโครงการ 

 
 
 
- ไมสามารถหาวิธีการดําเนินการแกไขและ

ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นตอบสนองตอความตองการของผูมี
สวนไดเสียสวนใหญได 
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3. จังหวัดอุดรธานี 
 
ตารางที่ 9.34 สรุปปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ของจังหวัดอุดรธานี 

 
 
                   ปจจัยแวดลอมภายใน    
                              (IFAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยแวดลอมภายนอก    
       (EFAS) 

S : 
S.1 มีทรัพยากรธรรมชาติ แรโปแตชในพ้ืนท่ี 
S.2 มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการทํา

เหมืองและระบบโลจิสติกส  
S.3 ชุมชนมีความเขมแข็ง ในการรวมกลุม 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
S.4 สามารถพัฒนาแหลงน้ําและพลังงาน

ทดแทนได 
S.5 ปนศูนยกลางทางคมนาคมท้ังทางบก

และทางอากาศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภาคน้ํา
โขงอีกท้ังยังเปนประตูการคาสูอินโดจีน 

S.6 มีเครือขายเฝาระวังและแกไขปญหา
สังคมและคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุก
ดานเชน วัฒนธรรม สุขภาพ การจัด
ระเบียบสังคมฯลฯ 

W : 
W.1 ทรัพยากรปาเสื่อมโทรม ดิน และน้ําไม

เอ้ืออํานวย 
W.2 ขาดระบบชลประทานและยังคงขาด

แคลนน้ําเกษตรกรรม 
W.3 ขาดแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
W.4 การบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมถูกตอง
ตามหลักวิชาการประชาชนขาดความ
ตระหนักตอรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ความสมบูรณของปา 
แหลงน้ํา หนาดินลดนอยลง 

W.5 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแนวโนม
ลดลง 

 

O : 
O.1 แรโปแตชเปนท่ีตองการของตลาดใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตปุย 
O.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ

ท่ี 11 ใหความสําคัญกับการ พัฒนา
เศรษฐกิจสังคมอยางเปนธรรม เนน
การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

O.3 รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทยกําหนด
สิทธิของประชาชนเก่ียวกับการรับรู
ขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
หลายมาตรา ม.46 ม.56 ม.58 ม.59 
ม.290 

O.4 เทคโนโลยีท่ีใชในการทําเหมือง เปน 
เหมืองใตดิน บนดินสามารถดําเนินกิจ
กรรรมไดตามปกติไมมีปญหาการ 
เวนคืนท่ีดิน โยกยายถิ่นฐาน 

O.5 การทําเหมืองกอใหเกิดรายไดแก
ประเทศชาติ และทองถิ่น และลดการ
นําเขาแรโปแตช 

O.6 มีบริษัทท่ีพรอมดําเนินการพัฒนา
เหมืองในพ้ืนท่ี 

O.7 รัฐบาลสนับสนุนโครงการนํารองลง
พ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีและความรวมมือ 
One Asian ทําใหคนอุดรธานีมี
แนวโนมเศรษฐกิจเติบโต 

 
 

กลยุทธ SO 
 กลยุทธเชิงรุกใหมีการทําเหมืองทุกพ้ืนท่ี

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเง่ือนไข 
 

- ใหมีการทําเหมืองในทุกพ้ืนท่ีของภาคฯ
โดยมีเง่ือนไขวา จะสามารถดําเนินการ
แกไขและปองกันปญหาจนเปนท่ียอมรับ
ไดของผูมีสวนไดเสียสวนใหญ 

กลยุทธ WO 
กลยุทธเชิงแกไข ใหมีการทําเหมืองในบาง

พ้ืนท่ีของภาคฯ อยางมีเง่ือนไข 
 

- ใหมีการทําเหมืองในบางพ้ืนท่ีของภาค ฯ 
โดยมีเง่ือนไขวา สามารถดําเนินการแกไข
และปองกันปญหา จนเปนท่ียอมรับได
ของผูมีสวนไดเสียสวนใหญในพ้ืนท่ี 
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T : 
T.1 ประชาชนมีความกังวลเรื่องดินทรุด ดิน

เค็ม น้ําเค็ม ปญหาฝุนละออง น้ําด่ืม 
น้ําใชขาดแคลน ระบบนิเวศเสีย จาก
การทําเหมืองฯ  

T.2 ประชาชนไมมั่นใจในเรื่องการปนเปอน 
กองหางแร ลงในแหลงน้ํา 

 T.3 ประชาชนไมมั่นใจในผลกระทบตอ 
สุขภาพ การเจ็บปวยท่ีเกิดจาก
มลภาวะทางอากาศ 

T.4 การทําเหมืองโปแตช เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไม
สามารถสรางทดแทนได 

กลยุทธ ST 
กลยุทธเชิงปองกัน ชะลอโครงการ เพ่ือให
ความรูและสรางความเขาใจกับผูมีสวนได

เสีย จนเปนท่ียอมรับ 
 

- ควรชะลอโครงการออกไปกอน เนื่องจากผู
มีสวนไดเสีย ยังไดรับขอมูลความรูและ
การทําความเขาใจท่ีไมเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ 

กลยุทธ WT 
กลยุทธเลิกลา ไมพัฒนาโครงการ 

 
 
 

- ไมสามารถหาวิธีการดําเนินการแกไขและ
ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นตอบสนองตอความตองการของผูมี
สวนไดเสียสวนใหญได 

 
 
4. จังหวัดสกลนคร 

 
ตารางที่ 9.35 สรุปปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ของจังหวัดสกลนคร 

 
 
 
                     ปจจัยแวดลอมภายใน    
                               (IFAS) 
 
 
 
 
 ปจจัยแวดลอมภายนอก    
  (EFAS) 

S : 
S.1 มีทรัพยากรธรรมชาติ แรโปแตชในพ้ืนท่ี 
S.2 ชุมชนมีความเขมแข็ง ในการรวมกลุม 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
S.3 มีท่ีต้ังอยูศูนยกลางการคมนาคมของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
S.4 มีหนองหารแหลงน้ําจืดขนาดใหญท่ีสุด

ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

S.5 มีประชากรวัยแรงงานท่ีมีการศึกษา
จํานวนมาก 

S.6 มีสถานศึกษาจํานวนมากและเปดสอน
ทุกระดับ 

W : 
W.1 ทรัพยากรปาเสื่อมโทรม ดิน และน้ําไม

เอ้ืออํานวย 
W.2 ขาดระบบชลประทานและยังคงขาด

แคลนน้ําเกษตรกรรม 
W.3 ประชาชนในชนบทยังประสบปญหา

ความยากจน มีรายไดเฉลี่ยตอปอยูใน
ระดับตํ่าขาดเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทํากิน 

W.4 สัดสวนบุคลากรการแพทยตอ
ประชากรตํ่า 

W.5 ขาดความตระหนักในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

O : 
O.1 แรโปแตชเปนท่ีตองการของตลาดใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตปุย 
O.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับ

ท่ี 11 ใหความสําคัญกับการ พัฒนา
เศรษฐกิจสังคมอยางเปนธรรม เนน
การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

O.3 รัฐธรรมนูญแหงประเทศไทยกําหนด
สิทธิของประชาชนเก่ียวกับการรับรู
ขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
หลายมาตรา ม.46 ม.56 ม.58 ม.59 
ม.290 

O.4 เทคโนโลยีท่ีใชในการทําเหมือง เปน 
เหมืองใตดิน บนดินสามารถดําเนินกิจ
กรรรมไดตามปกติไมมีปญหาการ 
เวนคืนท่ีดิน โยกยายถิ่นฐาน 

 

กลยุทธ SO 
 กลยุทธเชิงรุกใหมีการทําเหมืองทุกพ้ืนท่ี

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเง่ือนไข 
 

- ใหมีการทําเหมืองในทุกพ้ืนท่ีของภาคฯ
โดยมีเง่ือนไขวา จะสามารถดําเนินการ
แกไขและปองกันปญหาจนเปนท่ียอมรับ
ไดของผูมีสวนไดเสียสวนใหญ 

กลยุทธ WO 
กลยุทธเชิงแกไข ใหมีการทําเหมืองในบาง

พ้ืนท่ีของภาคฯ อยางมีเง่ือนไข 
 

- ใหมีการทําเหมืองในบางพ้ืนท่ีของภาค ฯ 
โดยมีเง่ือนไขวา สามารถดําเนินการแกไข
และปองกันปญหา จนเปนท่ียอมรับได
ของผูมีสวนไดเสียสวนใหญในพ้ืนท่ี 
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O.5 การทําเหมืองกอใหเกิดรายไดแก
ประเทศชาติ และทองถิ่น และลดการ
นําเขาแรโปแตช 

O.6 มีบริษัทท่ีพรอมดําเนินการพัฒนา
เหมืองในพ้ืนท่ี 

O.7 นโยบายของรัฐในการสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
การแกไขปญหาความยากจน กองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง 

O.8 กระแสเปดเสรีทางการคาเปนโอกาสใน
การขยายการคาระหวางอนุภูมิภาค
เพ่ิมมากขึ้น 

O.9 มีโครงการพัฒนาเสนทางเชื่อมระหวาง
ฝงตะวันออก ฝงตะวันตกและภายใน
กลุมจังหวัด 

O.10 แรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน 
สําหรับงานประเภทท่ีตองจางแรงงาน
จํานวนมาก 

O.11 ไดรับเลือกเปนจังหวัดนํารองใน
โครงการสําคัญๆ ของรัฐบาลจํานวน
มาก 

T : 
T.1 ประชาชนมีความกังวลเรื่องดินทรุด ดิน

เค็ม น้ําเค็ม ปญหาฝุนละออง น้ําด่ืม 
น้ําใชขาดแคลน ระบบนิเวศเสีย จาก
การทําเหมืองฯ  

T.2 ประชาชนไมมั่นใจในเรื่องการปนเปอน 
กองหางแร ลงในแหลงน้ํา 

 T.3 ประชาชนไมมั่นใจในผลกระทบตอ 
สุขภาพ การเจ็บปวยท่ีเกิดจาก
มลภาวะทางอากาศ 

T.4 การทําเหมืองโปแตช เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไม
สามารถสรางทดแทนได 

T.5 หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของใหการ
สนับสนุนการทองเท่ียวนอย 

T.6 ระเบียบ กฎหมายของประเทศเพ่ือน
บานไมเอ้ือตอการทองเท่ียวขามแดน 

T.7 ภัยธรรมชาติ น้ําทวม ภัยแลง 
T.8 การลักลอบคายาเสพติด 
T.9 การไหลบาของวัฒนธรรมตางชาติ ทํา

ใหเกิดผลกระทบตอคานิยมและ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของทองถิ่น 

T.10 ขาดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจาก
ภายนอก 

T.11 การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมของ
จังหวัดกับจังหวัดอ่ืน ยังไมสามารถ
อํานวยความสะดวกไดอยางเต็มท่ี และ
ท่ีต้ังอยูหางไกล เปนกนซอย ทําใหมี
คาบริการขนสงสูง 

กลยุทธ ST 
กลยุทธเชิงปองกัน ชะลอโครงการ เพ่ือให

ความรูและสรางความเขาใจกับ 
ผูมีสวนไดเสีย จนเปนท่ียอมรับ 

 
- ควรชะลอโครงการออกไปกอน เนื่องจากผู

มีสวนไดเสีย ยังไดรับขอมูลความรูและ
การทําความเขาใจท่ีไมเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ 

กลยุทธ WT 
กลยุทธเลิกลา ไมพัฒนาโครงการ 

 
 
 

- ไมสามารถหาวิธีการดําเนินการแกไขและ
ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นตอบสนองตอความตองการของผูมี
สวนไดเสียสวนใหญได 
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หลังจากที่ไดวิเคราะหสถานการณ เพื่อตรวจสอบหาโอกาสและขอกําหนด จุดแข็งและจุดออนของ
พื้นที่ อันเปนปจจัยภายในแลว ข้ันตอนตอไปคือการจัดกลยุทธทางเลือก TOWS Matrix ซึ่งเปนการตัดสินใจ
วางแผนกําหนดแนวทางดําเนินงานในระยะยาว โดยเริ่มจากการจัดทําแมทริกซสรุปผลการวิเคราะหปจจัย
เชิงกลยุทธ  (Generating a strategic factors analysis summary (SFAS) matrix) เพื่อสรุปปจจัย
เชิงกลยุทธของพื้นที่ โดยการรวมปจจัยภายนอก ( External Factors) จากตาราง EFAS กับปจจัยภายใน 
(Internal Factors) จากตาราง IFAS มารวมกัน 

จากน้ันนําปจจัยตางๆ ทั้ง 4 อยาง (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) มาจับคูในรูปของแมทท
ริกซ ที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปวา การจัดทํา “TOWS Matrix”  

TOWS Matrix จะแสดงใหเห็นวา ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสและอุปสรรคที่พื้นที่เปนอยู สามารถ
นํามาจับคูเพื่อใหสอดคลองกับปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งและจุดออนของพื้นที่ และเปนการจัดทํากลยุทธที่เปน
ทางเลือก 4 ชุด ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางเพื่อกําหนดกลยุทธตางๆ ไดแก 

กลยุทธเชิงรุก SO ใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไขหมายถึงให
มีการทําเหมืองในทุกพื้นที่ของภาคฯโดยมีเงื่อนไขวา จะสามารถดําเนินการแกไขและปองกันปญหาจนเปนที่
ยอมรับไดของผูมีสวนไดเสียสวนใหญ 

กลยุทธ WO กลยุทธเชิงแกไขใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาคฯ อยางมีเงื่อนไขหมายถึงใหมี
การทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาคฯโดยมีเงื่อนไขวาสามารถดําเนินการแกไขและปองกันปญหา จนเปนที่
ยอมรับไดของผูมีสวนไดเสียสวนใหญในพื้นที่ 

กลยุทธ ST กลยุทธเชิงปองกันชะลอโครงการ เพื่อใหความรูและสรางความเขาใจกับผูมีสวนไดเสีย 
จนเปนที่ยอมรับหมายถึงควรชะลอโครงการออกไปกอน เน่ืองจากผูมีสวนไดเสีย ยังไดรับขอมูลความรูและการ
ทําความเขาใจที่ไมเพียงพอตอการตัดสินใจ 

กลยุทธ WT กลยุทธเลิก ลาไมพัฒนาโครงการหมายถึงไมสามารถหาวิธีการดําเนินการแกไขและ
ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดข้ึนตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียสวนใหญได 

 

9.10 ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ โดยคํานึงถึงเปาประสงค และตัวช้ีวัดการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่สําคัญที่กําหนดไวในข้ันตอนการกําหนดขอบเขตการศึกษาในการวิเคราะห
และประเมินผลขอมูล 

 ในหัวขอน้ีจะแสดงขอมูลของแตละมิติ ไดแก ขอมูลจากมุมมองของที่ปรึกษา ขอมูลจากมุมมองของ
ประชาชนในจังหวัดตางๆ และภาพรวมทั้งหมดของแตละจังหวัด ขอมูลจากมุมมองของประชาชน ซึ่ง
คณะผูวิจัย ไดทําการเก็บขอมูลจากจังหวัดตางๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการเหมืองโปแตช ไดแก 
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร  
 
9.10.1 มิติดานเทคโนโลย ี
 การวิเคราะหและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรสามารถใชเครื่องมือตางๆ ในการวิเคราะห 
สําหรับโครงการน้ี เครื่องมือ Multi-criteria Analysis (MCA) ไดถูกนํามาใชในการการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบมิติตางๆ การวิเคราะหและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร มิติเทคโนโลยี ดวยวิธี 
MCA จําเปนตองวิเคราะห และกําหนด คานํ้าหนักและระดับผลกระทบ ของแตละตัวช้ีวัด ทุกมิติ เพื่อทําให
สามารถคํานวณหาคาคะแนนประเมินผลกระทบได 
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 การใหคานํ้าหนักของแตละตัวชี้วัด 
 การใหคานํ้าหนักของแตละตัวช้ีวัด ของแตละมิติ เริ่มจากการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตางๆ โดยพิจารณา
ตัวช้ีวัดในแนวต้ังเปนหลัก จากตารางที่ 1 ตัวช้ีวัดตางๆ ทั้งเกาตัวช้ีวัดถูกนํามาเรียงไวในตาราง ทั้งในแนวต้ัง
และแนวนอน การใหคะแนนมีหลักเกณทสามขอ  

- ตัวช้ีวัดแนวต้ังสําคัญมากกวาตัวช้ีวัดแนวนอน ชองเปรียบเทียบระหวางตัวช้ีวัดแนวต้ังกับตัวช้ีวัด
แนวนอนจะถูกใหสามคะแนน 

- ตัวช้ีวัดแนวต้ังสําคัญเทากันกับตัวช้ีวัดแนวนอน ชองเปรียบเทียบระหวางตัวช้ีวัดแนวต้ังกับตัวช้ีวัด
แนวนอนจะถูกใหสองคะแนน 

- ตัวช้ีวัดแนวต้ังสําคัญนอยกวาตัวช้ีวัดแนวนอน ชองเปรียบเทียบระหวางตัวช้ีวัดแนวต้ังกับตัวช้ีวัด
แนวนอนจะถูกใหหน่ึงคะแนน 

- ตัวช้ีวัดแนวต้ังเปนตัวช้ีวัดตัวเดียวกันกับตัวช้ีวัดแนวนอน ชองเปรียบเทียบระหวางตัวช้ีวัดแนวต้ังกับ
ตัวช้ีวัดแนวนอนจะถูกใหศูนยคะแนน 
 การใหคะแนนการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตางๆ มิติเทคโนโลยี ผลของการใหคานํ้าหนักของแตละตัวช้ีวัด
ไดถูกแสดงดังตารางที่ 9.36 และถูกสรุปในตารางที่ 9.37 
  
การกําหนดระดับผลกระทบของตัวชี้วัดตางๆ มิติเทคโนโลยี 
 ระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตางๆ มิติเทคโนโลยี ไดถูกกําหนดใหมีคาระหวาง 0 ถึง 1 (หรือ 0 % ถึง 
100%) โดยอาศัยเกณท หรือมาตรฐานตางๆ ในหัวขอ 8.2 เพื่อชวยในการกําหนดระดับผลกระทบ ยกตัวอยาง
เกณทที่ถูกนํามาชวยในการกําหนดระดับผลกระทบ ไดแก ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมือง ถูกนํามาชวยใน
การกําหนดระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตัวแรก “ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า ” ใน
กรณีที่ระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตัวแรกมีคานอย นอยกวา 33% (มีผลกระทบมาก) ถาไมสามารถปฏิบัติตาม
ประกาศฯได ถากรณีที่ระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตัวแรกมีคาปานกลาง ระหวาง 33% ถึง 66% (มีผลกระทบ
ปานกลาง) สามารถปฏิบัติไดตามประกาศฯ หรือกรณีที่ระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตัวแรกมีคาสูง ระหวาง 
66% ถึง 100% (มีผลกระทบตํ่า) สามารถปฏิบัติไดดีเกินกวาตามประกาศฯ เปนตน ตารางที่ 9.38 ไดรวบรวม
และสรุประดับผลกระทบ และความหมายของระดับผลกระทบ ของตัวช้ีวัดตางๆ มิติเทคโนโลยี 
 การคํานวณคะแนนประเมินผลกระทบ 
 หลังจากกําหนดคานํ้าหนัก และระดับผลกระทบ ของแตละตัวช้ีวัดแลว การคํานวณหาคาคะแนน
ประเมินผลกระทบสามารถทําไดจากผลคูณของคานํ้าหนักและระดับผลกระทบ ในเบื้องตน ผูประเมินผล
กระทบตองใหตัวเลขระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตางๆ หลังจากน้ันจึงหาผลคุณระหวางคานํ้าหนักและระดับ
ผลกระทบ ที่ไดใหไว 
  



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-49 

ตารางที่ 9.36 ตารางเปรียบเทียบเกาตัวช้ีวัด มิติเทคโนโลยี 
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1. ใชวิธีการขุดทํา
เหมืองที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมตํ่า 

0 2 3 3 3 3 3 3 3 

2. วิธีการและอุปกรณ
ควบคุมฝุน ที่ถูก
ติดต้ังภายในเหมือง 

2 0 3 3 3 3 3 3 3 

3. จัดหาและ/หรือสราง
แหลงนํ้า และ/หรือ
แหลงพลังงานเอง 
สําหรับปอนเหมือง
และโรงแตงแรและ
ใชทรัพยากรตางๆ 
สําหรับการทําเหมือง
และการแตงแรอยาง
คุมคา 

1 1 0 3 3 2 3 2 2 

4. ระบบจัดการนํ้าผิว
ดินที่ปนเปอน จาก
กองหางแร และกาก
จากการทําเหมือง
และการแตงแร 

1 1 1 0 2 1 2 2 2 

5. ระบบควบคุมฝุนจาก
กองหางแรและกาก
จากการทําเหมือง
และการแตงแร 

1 1 1 2 0 2 2 2 2 

6. แผนการลดปริมาณ
หางแร และกากจาก
การทําเหมืองบนผิว
ดิน 

1 1 2 3 2 0 3 2 2 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-50 
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7. วิธีการทําเหมือง 
และการออกเหมือง 
เพื่อใหชองเปดตางๆ 
ภายในเหมืองเกิด
การเคลื่อนตัวนอย 
และลดการทรุดของ
ผิวดิน ในระยะยาว 

1 1 1 2 2 1 0 1 1 

8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่
เหมือง และบริเวณ
ใกลเคียง ใหกลับมา
ใกลเคียงกับสภาพ
เดิม และการใช
ประโยชนแกชุมชน
ใกลเคียง 

1 1 2 2 2 2 3 0 2 

9. มีระบบเฝาติดตาม
สภาพแวดลอม
บริเวณเหมือง และ
ชุมชนใกลเคียง (อาทิ 
เสถียรภาพของชอง
เปด และการทรุด
ของผิวดิน) 

1 1 2 2 2 2 3 2 0 

รวม 9 9 15 20 19 16 22 17 17 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-51 

ตารางที่ 9.37 คานํ้าหนักคะแนนตัวช้ีวัด มิติเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด 
คะแนนตัวชี้วัด  
มิติเทคโนโลย ี

คานํ้าหนักคะแนนตัวชี้วัด 
มิติเทคโนโลย ี

1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตํ่า 

9 9 / 144 = 6.25%  

2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูก
ติดต้ังภายในเหมือง 

9 9 / 144 = 6.25%  

3. จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือ
แหลงพลังงานเอง สําหรับปอนเหมือง
และโรงแตงแร และ ใชทรัพยากรตางๆ 
สําหรับการทําเหมืองและการแตงแร
อยางคุมคา 

15 15 / 144 = 10.42%  

4. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอน จากกอง
หางแร และกากจากการทําเหมืองและ
การแตงแร 

20 20 / 144 = 13.89%  

5. ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร และกาก
จากการทําเหมืองและการแตงแร 

19 19 / 144 = 13.19%  

6. แผนการลดปริมาณหางแร และกากจาก
การทําเหมือง บนผิวดิน 

16 16 / 144 = 11.11%  

7. วิธีการทําเหมือง และการออกเหมือง 
เพื่อใหชองเปดตางๆ ภายในเหมืองเกิด
การเคลื่อนตัวนอย และลดการทรุดของ
ผิวดิน ในระยะยาว 

22 22 / 144 = 15.28%  

8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณ
ใกลเคียง ใหกลับมาใกลเคียงกับสภาพ
เดิม และการใชประโยชนแกชุมชน
ใกลเคียง 

17 17 / 144 = 11.81%  

9. มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณ
เหมือง และชุมชนใกลเคียง (อาทิ 
เสถียรภาพของชองเปด และการทรุดของ
ผิวดิน) 

17 17 / 144 = 11.81%  

รวม 144 100%  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-52 

ตารางที่ 9.38 ระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตางๆ มิติเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด 
ระดับ

ผลกระทบ 
ความหมาย 

1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตํ่า 

0.00-0.33 ความสั่นสะเทือนสามารถสัมผัสไดอยางชัดเจนดวยความรูสึก 

0.33-0.66 
ความสั่นสะเทือนสามารถวัดไดโดยใชอุปกรณวัด และมีความ
ความสั่นสะเทือนไมเกินมาตราฐาน 

0.66-1.00 
ความสั่นสะเทือนสามารถวัดไดโดยใชอุปกรณวัด และมีความ
ความสั่นสะเทือนเกินมาตราฐาน 

2. วิธีการ และอุปกรณ
ควบคุมฝุน ที่ถูกติดต้ัง
ภายในเหมือง 

0.00-0.33 
มีผูปฏิบัติงานในเหมืองปวย ดวยการระคายเคืองทางเดิน
หายใจ เน่ืองจากฝุนในเหมือง เปนจํานวน > 50% ของ
ผูปฏิบัติงานทั้งหมด 

0.33-0.66 
มีผูปฏิบัติงานในเหมืองปวย ดวยการระคายเคืองทางเดิน
หายใจ เน่ืองจากฝุนในเหมือง เปนจํานวน < 50% ของ
ผูปฏิบัติงานทั้งหมด 

0.66-1.00 
ไมมีผูปฏิบัติงานในเหมืองปวย ดวยการระคายเคืองทางเดิน
หายใจ เน่ืองจากฝุนในเหมือง 

3. จัดหาและ/หรือสรางแหลง
นํ้า และ/หรือแหลง
พลังงานเอง สําหรับปอน
เหมืองและโรงแตงแร และ 
ใชทรัพยากรตางๆ สําหรับ
การทําเหมืองและการแตง
แรอยางคุมคา 

0.00-0.33 
สามารถหาแหลงนํ้าและพลังงานไดเอง มีการอัตราการใชนํ้า
และไฟฟามากกวา 0.35 m3 water/ton feed ore และ 45 
unit/ton feed ore 

0.33-0.66 
สามารถหาแหลงนํ้าและพลังงานไดเอง มีการอัตราการใชนํ้า
และไฟฟาในชวง 0.25-0.35 m3 water/ton feed ore และ 
30-45 unit/ton feed ore 

0.66-1.00 
สามารถหาแหลงนํ้าและพลังงานไดเอง มีการอัตราการใชนํ้า
และไฟฟานอยกวา 0.25 m3 water/ton feed ore และ 30 
unit/ton feed ore 

4. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่
ปนเปอน จากกองหางแร 
และกากจากการทําเหมือง
และการแตงแร 

0.00-0.50 

มีระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอน จากกองหางแร และกาก
จากการทําเหมืองและการแตงแร อาทิ คูนํ้า บอนํ้า และ
ประตูนํ้า เปนตน และนํ้าจากเหมืองระบายสูแหลงนํ้า
สาธารณะ โดยมีคา K, Mg, Na, Ca, Chloride และ คลอลีน
อิสระ ตามคามาตรฐานที่ศึกษาโดย ม.มหิดล 2550 

0.50-1.00 

มีระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอน จากกองหางแร และกาก
จากการทําเหมืองและการแตงแร อาทิ คูนํ้า บอนํ้า และ
ประตูนํ้า เปนตน ไมมีนํ้าจากเหมืองระบายสูแหลงนํ้า
สาธารณะ 

5. ระบบควบคุมฝุนจากกอง
หางแร และกากจากการ
ทําเหมืองและการแตงแร 

0.00-0.50 
มีระบบควบคุมฝุนในบางบริเวณของกองหางแร และกากจาก
การทําเหมืองและการแตงแร 

0.50-1.00 
มีระบบควบคุมฝุนทั่วบริเวณของกองหางแร และกากจากการ
ทําเหมืองและการแตงแร 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

ผลกระทบ 
ความหมาย 

6. แผนการลดปริมาณหางแร 
และกากจากการทําเหมือง 
บนผิวดิน 

0.00-0.50 ไมมีแผนการลดปริมาณกองหางแรบนผิวดิน 

0.50-1.00 
มีแผนการลดปริมาณกองหางแรบนผิวดิน 

7. วิธีการทําเหมือง และการ
ออกเหมือง เพื่อใหชอง
เปดตางๆ ภายในเหมือง
เกิดการเคลื่อนตัวนอย 
และลดการทรุดของผิวดิน 
ในระยะยาว 

0.00-0.50 
ใชการถมกลับดวยวัสดุเหลือใชจากการทําเหมืองและการแตง
แร ในรูปของเหลว เทาน้ัน 

0.50-1.00 

ใชการถมกลับดวยวัสดุเหลือใชจากการทําเหมืองและการแตง
แร ในรูปของแข็งผสมของเหลว 

8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่
เหมือง และบริเวณ
ใกลเคียง ใหกลับมา
ใกลเคียงกับสภาพเดิม 
และการใชประโยชนแก
ชุมชนใกลเคียง 

0.00-0.33 ถูกดําเนินการโดยภาคเอกชนเพียงลําพัง 
0.33-0.66 ถูกดําเนินการโดยภาคเอกชนและภาครัฐ 

0.66-1.00 

ถูกดําเนินการโดยทองถ่ิน ภาคเอกชนและภาครัฐ 

9. มีระบบเฝาติดตาม
สภาพแวดลอมบริเวณ
เหมือง และชุมชน
ใกลเคียง 

0.00-0.33 
ติดต้ังอุปกรณครอบคลุม 75% ของพื้นที่ทําเหมืองและบริเวณ
ขางเคียง 

0.33-0.66 
ติดต้ังอุปกรณครอบคลุม 88% ของพื้นที่ทําเหมืองและบริเวณ
ขางเคียง 

0.66-1.00 ติดต้ังอุปกรณครอบคลุมพื้นที่ทําเหมืองและบริเวณขางเคียง 
 
 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช มิติเทคโนโลยี โดยคณะผู
ศึกษา ของสามพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก พื้นที่
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ไดถูกคํานวณ และสรุป ผลดัง
ตารางที่ 9.39 คณะผูศึกษา ไดใหระดับผลกระทบของแตละตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 สําหรับมิติเทคโนโลยี ผลการประเมินสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยคณะผูศึกษา 
พบวาทั้งสามพื้นที่ ผลการประเมินสิ่งแวดลอม มิติเทคโนโลยี มีผลใกลเคียงกัน (ประมาณ 80 %) พื้นที่จังหวัด
อุดรธานี มีผลการประเมินสิ่งแวดลอม มิติเทคโนโลยี สูงที่สุด (81.25 %) พื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัด
นครราชสีมา มีผลการประเมินฯ รองลงมา (78.94%) และพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินฯ เปนอันดับ
สุดทาย (78.65%)  
 ตัวช้ีวัดที่สําคัญที่ทําใหผลการประเมินสิ่งแวดลอม มิติเทคโนโลยี ของทั้งสามพื้นที่มีความแตกตางกัน 
ไดแก ตัวช้ีวัดที่ 3 “จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลงพลังงานเอง สําหรับปอนเหมืองและโรงแตง
แร และ ใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมืองและการแตงแรอยางคุมคา ” และ ตัวช้ีวัดที่ 7 “วิธีการทํา
เหมือง และการออกเหมือง เพื่อใหชองเปดตางๆ ภายในเหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอย และลดการทรุดของผิว
ดิน ในระยะยาว” 
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 ความแตกตางของระดับผลกระทบ จากตัวช้ีวัดที่ 3 คือ พื้นที่จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดชัยภูมิและ
จังหวัดนครราชสีมา มีแนวโนมของความแหงแลง ที่มากกวาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
 สําหรับความแตกตางของระดับผลกระทบ จากตัวช้ีวัดที่ 7 คือ ชนิดของแรโปแตชที่แตกตางจากพื้นที่
อื่นๆ มีผลทําใหวิธีกาทําเหมืองและวิธีการถมกลับที่แตกตางกัน วัสดุถมกลับในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัด
นครราชสีมาถูกคาดการณวามีความหนาแนนที่ตํ่ากวาวัสดุถมกลับในพื้นที่อื่น เปนผลทําใหขนาดของการทรุด
ตัวของผิวดินถูกคาดหมายวาสูงกวาพื้นที่อื่น 
 
ตารางที่ 9.39 ผลคะแนนประเมินสิ่งแวดลอม โดยคณะผูศึกษา ของสามพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดชัยภูมิและ
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1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า 

6.25%  1.00 0.06 1.00 0.06 1.00 0.06 

2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน 
ที่ถูกติดต้ังภายในเหมือง 

6.25%  1.00 0.06 1.00 0.06 1.00 0.06 

3. จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า 
และ/หรือแหลงพลังงานเอง 
สําหรับปอนเหมืองและโรงแตง
แร และ ใชทรัพยากรตางๆ 
สําหรับการทําเหมืองและการ
แตงแรอยางคุมคา 

10.42%  0.75 0.08 0.50 0.05 0.66 0.07 

4. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปน 
เปอนจากกองหางแร และกาก
จากการทําเหมืองและแตงแร 

13.89%  0.75 0.10 0.75 0.10 0.75 0.10 

5. ระบบควบคุมฝุนจากกองหาง
แร และกากจากการทําเหมือง
และการแตงแร 

13.19%  0.75 0.10 0.75 0.10 0.75 0.10 

6. แผนการลดปริมาณหางแร และ
กากจากการทําเหมืองบนผิวดิน 

11.11%  0.50 0.06 0.50 0.06 0.50 0.06 

7. วิธีการทําเหมือง และการออก
เหมือง เพื่อใหชองเปดตางๆ 
ภายในเหมืองเกิดการเคลื่อนตัว
นอย และลดการทรุดของผิวดิน 
ในระยะยาว 

15.28%  0.75 0.11 0.75 0.11 0.66 0.10 
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ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดชัยภูมิและ

จังหวัดนครราชสีมา 
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8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง 
และบริเวณใกลเคียง ใหกลับมา
ใกลเคียงกับสภาพเดิม และการ
ใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 

11.81%  1.00 0.12 1.00 0.12 1.00 0.12 

9. มีระบบเฝาติดตาม
สภาพแวดลอมบริเวณเหมือง 
และชุมชนใกลเคียง (อาทิ 
เสถียรภาพของชองเปด และ
การทรุดของผิวดิน) 

11.81%  1.00 0.12 1.00 0.12 1.00 0.12 

รวม 1.00 7.50 81.25%  7.25 78.65%  7.32 78.94%  
 
 สําหรับมิติเทคโนโลยี มีเพียงปจจัยเดียวที่เปนผลกระทบภายนอก ในการพัฒนาโครงการเหมืองแร
โปแตชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ประมาณนํ้าดิบ ซึ่งข้ึนอยูกับสภาพอากาศของแตละป และมี
แนวโนมที่พยากรณไดยาก เปนผลทําใหการประมาณการปริมาณนํ้าที่จะกักเก็บไดทําไดยากข้ึนเชนกัน ความ
ผิดพลาดของการประมาณการปริมาณนํ้าที่จะกักเก็บไดอาจสงผลตอแผนการผลิตแรโปแตช และ อยางเลวราย
ที่สุด อาจจะเปนผลทําใหเกิดการแยงชิงทรัพยากรนํ้าระหวางโครงการฯและชุมชนรอบๆ  
 ดังน้ันตัวช้ีวัดที่ 3 “จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลงพลังงานเอง สําหรับปอนเหมืองและ
โรงแตงแร และ ใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมืองและการแตงแรอยางคุมคา” เปนตัวช้ีวัดตัวเดียว ของ
มิติเทคโนโลยี ที่ถูกกระทบจากปจจัยภายนอก 
 ตัว ช้ีวัดตางๆ ทั้งแปดตัวช้ีวัด ยกเวน ตัวช้ีวัดที่ 3 “จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลง
พลังงานเอง สําหรับปอนเหมืองและโรงแตงแร และ ใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมืองและการแตงแร
อยางคุมคา ” ซึ่งเปนตัวช้ีวัดที่ถูกกระทบจากปจจุจัยภายนอก ตัวช้ีวัดที่เหลือแปดตัวช้ีวัดเปนตัวช้ีวัดที่ถูก
กระทบจากปจจุจัยภายใน ซึ่งมีความคลายคลึงกันทุกพื้นที่ ตัวช้ีวัดที่เปนจุดดอยมีเพียงตัวช้ีวัดที่ 7 “วิธีการทํา
เหมือง และการออกเหมือง เพื่อใหชองเปดตางๆ ภายในเหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอย และลดการทรุดของผิว
ดิน ในระยะยาว” เน่ืองจากความกังวลอยางมากของประชาชนในชุมชนรอบๆ โครงการ ถาสามารถลดความ
กังวล หรือเพิ่มความมั่นใจใหแกประชาชนในชุมชนรอบๆ โครงการได เปนผลทําใหศักยภาพของการพัฒนา
โครงการเหมืองแรโปแตชมีมากข้ึน 
 ขอมูลของแตละมิติ ไดแก ขอมูลจากมุมมองของคณะผูศึกษา ขอมูลจากมุมมองของประชาชนใน
จังหวัดตางๆ และ ภาพรวมทั้งหมดของแตละจังหวัด ขอมูลจากมุมมองของประชาชน ไดทําการเก็บขอมูลจาก
จังหวัดตางๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการเหมืองโปแตช ไดแก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัด
ชัยภูมิ และ จังหวัดนครราชสีมา 
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1. จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 
 ขอมูลผลการประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติเทคโนโลยี ที่ถูกประเมินโดยมุมมองของที่ปรึกษา และ
ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ถูกรวบรวมและแสดงดังรูปที่ 9.1 มีผลการประเมินผลระ
ทบสิ่งแวดลอม มิติเทคโนโลยี โดยที่ปรึกษา คา Internal เทากับ  80.4% และคา External เทากับ
 66.0% อยูในชองที่ 4 (คา Internal ระหวาง 100% -66.7% และ คา  External ระหวาง 66.7% -
33.3%) ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีที่จะถูกนํามาใชมีความสามารถลดหรือจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
พัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดดีแตผลกระทบจากปจจัยภายนอกมีผลตอจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
การพัฒนาและทําเหมืองโปแตชในระดับปานกลาง ปจจัยภายนอก ไดแกปริมาณนํ้า ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอตอ
ชุมชนรอบๆ โครงการ และโครงการ ในชวงหลายๆ ปที่ผานมา การขาดแคลนนํ้าของจังหวัดนาจะมีแนวโนมที่
นาเปนหวงมากข้ึน 
 ขอมูลผลการประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติเทคโนโลยี โดยประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด
นครราชสีมา จากรูปที่ 9.1 พบวาขอมูลมีความกระจัดกระจาย ตามแนวทะแยงมุมของรูปกราฟ คลายขอมูล
จากประชาชนจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร ประชาชนที่ใหขอมูลสวนใหญมีความเช่ือมั่นในเทคโนโลยีที่
สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได แตมีประชาชนบางสวนมีความเช่ือ
ตรงขามกับประชาชนสวนใหญ ประชาชนกลุมดังกลาวไมเช่ือมั่นวาเทคโนโลยีจะสามารถลดหรือจัดการกับ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโครงการเหมืองแรเหมืองโปแตชได ดังน้ันจึงทําใหการะจายตัวของขอมูล
ปรากฎเปนแนวทะแยงจากคา Internal จาก 100% สู 0% และคา External จาก 100% สู 0% ดังรูปที่ 9.1  

สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลผลการประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติเทคโนโลยี โดยประชาชน
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา คา Internal เทากับ68.8% และคา External เทากับ62. 0% พบวาอยู
ในชองที่ 4 (คา Internal ระหวาง 100%-66.7% และคา  External ระหวาง 66.7%-33.3%) ซึ่งหมายถึง 
ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมาที่ไดเขารวมประชุมประเมินวา เทคโนโลยีที่จะถูกนํามาใชมี
ความสามารถลดหรือจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดดีแตผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกมีผลตอเทคโนโลยีที่จะถูกนํามาใช ทําใหการจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
พัฒนาและทําเหมืองโปแตชในระดับปานกลาง 
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รูปที่ 9.1 ขอมูลประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติเทคโนโลยี ของที่ปรึกษา และประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและ

จังหวัดนครราชสีมา 
 

2. จังหวัดอุดรธานี 
 ขอมูลประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม ที่ถูกประเมินจากความเห็นของคณะผูศึกษา และประชาชนใน
จังหวัดอุดรธานี ถูกรวบรวมและแสดงดังรูปที่ 9.2 พบวาขอมูลผลการประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติดาน
เทคโนโลยี จากคณะผูศึกษา โดยสรุป คา Internal เทากับ82.0% และคา External เทากับ 75.0% ทําใหผล
การประเมินอยูในชองที่ 1 (คา Internal ระหวาง 100%-66.7% และคา  External ระหวาง 100%-66.7%) 
ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีที่จะถูกนํามาใชมีความสามารถลดหรือจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนา
และทําเหมืองโปแตชไดดี 
 ขอมูลผลการประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติดานเทคโนโลยี จากประชาชนในจังหวัดอุดรธานี จาก
รูปที่ 9.2 พบวาขอมูลมีความกระจัดกระจาย ตามแนวทะแยงมุมของรูปกราฟ สําหรับมิติเทคโนโลยี ประชาชน
ที่ใหขอมูลสวนใหญมีความเช่ือมั่นในเทคโนโลยีที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทํา
เหมืองโปแตชได แตมีประชาชนบางสวนมีความเช่ือตรงขามกับประชาชนสวนใหญ ประชาชนกลุมดังกลาวไม
เช่ือมั่นวาเทคโนโลยีจะสามารถลดหรือจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได  

นอกจากน้ี ประชาชนที่ใหขอมูลสวนใหญ มีความเห็นที่หลากหลาย เกี่ยวกับผลกระทบจากปจจัย
ภายนอกมีผลตอจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตช ตอเทคโนโลยีที่จะถูก
นํามาใช คา External จาก 100% สู 0% ปจจัยภายนอกดังกลาว ไดแกปริมาณนํ้า ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอตอ
ชุมชนรอบๆ โครงการ และโครงการ ในชวงหลายๆ ปที่ผานมา การขาดแคลนนํ้าของจังหวัดอุดรธานีมีแนวโนม
ที่รุนแรงมากข้ึน 
 ดังน้ัน จึงทําใหการะจายตัวของขอมูลปรากฎเปนแนวทะแยงจากคา Internal จาก 100% สู 0% 
และคา External จาก 100% สู 0% ดังรูปที่ 9.2 ลักษณะการกระจายตัวของขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นถึง
ความกังวลของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี เรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอมเน่ืองจากการพัฒนาโครงการเหมืองแร
โปแตชในจังหวัดอุดรธานี 
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 สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชน มิติดานเทคโนโลยี พบวาคา Internal เทากับ
65.0% และคา External เทากับ  67.7% อยูในชองที่ 2 (คา Internal ระหวาง 66.7%-33.3% และคา  
External ระหวาง 100.0%-66.7%) ซึ่งหมายถึง ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ที่ไดเขารวมประชุมประเมินวา 
เทคโนโลยีที่จะถูกนํามาใชมีความสามารถลดหรือจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมือง
โปแตชไดในระดับคอนขางดี 

 
รูปที่ 9.2 ขอมูลประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติเทคโนโลยี ของที่ปรึกษา และประชาชนในจังหวัดอุดรธานี 

3. จังหวัดสกลนคร 
 ขอมูลผลการประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม ที่ถูกประเมินจากมุมมองของที่ปรึกษา และประชาชนใน
จังหวัดสกลนคร ถูกรวบรวมและแสดงดังรูปที่ 9.3 ผลการประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติดานเทคโนโลยี 
จากที่ปรึกษา คา Internal เทากับ  82.0% และคา External เทากับ  50.0% อยูในชองที่ 4 (คา Internal 
ระหวาง 100% -66.7% และ คา External ระหวาง 66.7% -33.3%) ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีที่จะถูกนํามาใช
มีความสามารถลดหรือจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดดีแตผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกมีผลตอจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชในระดับปาน
กลาง ปจจัยภายนอก ไดแกปริมาณนํ้า ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอตอชุมชนรอบๆ โครงการ และโครงการ ในชวง
หลายๆ ปที่ผานมา การขาดแคลนนํ้าของจังหวัดสกลนครมีแนวโนมที่สูงมากข้ึน 
 ขอมูลผลการประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติดานเทคโนโลยี จากประชาชน จากรูปที่ 9.3 พบวา
จํานวนประชาชนที่รวมมือตอบแบบสอบถามใหแกคณะวิจัยมีจํานวนนอยมาก เพียงสี่คนเทาน้ัน ขอมูลมีความ
กระจัดกระจาย ตามแนวทะแยงมุมของรูปกราฟ คลายขอมูลจากประชาชนจังหวัดอุดรธานี สําหรับมิติ
เทคโนโลยี ประชาชนที่ใหขอมูลสวนใหญมีความเช่ือมั่นในเทคโนโลยีที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
การพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได แตมีประชาชนบางสวนมีความเช่ือตรงขามกับประชาชนสวนใหญ 
ประชาชนกลุมดังกลาวไมเช่ือมั่นวาเทคโนโลยีจะสามารถลดหรือจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
พัฒนาและทําเหมืองโปแตชได ดังน้ันจึงทําใหการะจายตัวของขอมูลปรากฎเปนแนวทะแยงจากคา Internal 
จาก 100% สู 0% และคา External จาก 100% สู 0% ดังรูปที่ 9.3 
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 สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชน ผูตอบแบบสอบถามทั้งสี่คน มิติดานเทคโนโลยี คา 
Internal เทากับ 68.2% และคา External เทากับ 70.0% พบวาอยูในชองที่ 1 (คา Internal ระหวาง 100% 
-66.7% และ คา  External ระหวาง 100% -66.7%) ซึ่งหมายถึง ประชาชนจังหวัดสกลนคร ที่ไดเขารวม
ประชุมประเมินวา เทคโนโลยีที่จะถูกนํามาใชมีความสามารถลดหรือจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
พัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดดี 

 
รูปที่ 9.3 ขอมูลประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติเทคโนโลยี ของที่ปรึกษา และประชาชน 

ในจังหวัดสกลนคร 
 

9.10.2 มิติดานสิ่งแวดลอม  
 การวิเคราะหและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรสามารถใชเครื่องมือตางๆ ในการวิเคราะห 
สําหรับโครงการน้ี เครื่องมือ Multi-criteria Analysis (MCA) ไดถูกนํามาใชในการการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบมิติตางๆ การวิเคราะหและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร มิติเทคโนโลยี ดวยวิธี 
MCA จําเปนตองวิเคราะห และกําหนดคานํ้าหนักและระดับผลกระทบ ของแตละตัวช้ีวัด ทุกมิติ เพื่อทําให
สามารถคํานวณหาคาคะแนนประเมินผลกระทบไดดังน้ี 

การใหคานํ้าหนักของแตละตัวชี้วัด 
 การใหคานํ้าหนักของแตละตัวช้ีวัด ของแตละมิติ เริ่มจากการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตางๆ โดยพิจารณา
ตัวช้ีวัดในแนวต้ังเปนหลัก จากตารางที่ 1 ตัวช้ีวัดตางๆ ทั้งเกาตัวช้ีวัดถูกนํามาเรียงไวในตาราง ทั้งในแนวต้ัง
และแนวนอน การใหคะแนนมีหลักเกณทสามขอ  

- ตัวช้ีวัดแนวต้ังสําคัญมากกวาตัวช้ีวัดแนวนอน ชองเปรียบเทียบระหวางตัวช้ีวัดแนวต้ังกับตัวช้ีวัด
แนวนอนจะถูกใหสามคะแนน 

- ตัวช้ีวัดแนวต้ังสําคัญเทากันกับตัวช้ีวัดแนวนอน ชองเปรียบเทียบระหวางตัวช้ีวัดแนวต้ังกับตัวช้ีวัด
แนวนอนจะถูกใหสองคะแนน 

- ตัวช้ีวัดแนวต้ังสําคัญนอยกวาตัวช้ีวัดแนวนอน ชองเปรียบเทียบระหวางตัวช้ีวัดแนวต้ังกับตัวช้ีวัด
แนวนอนจะถูกใหหน่ึงคะแนน 
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- ตัวช้ีวัดแนวต้ังเปนตัวช้ีวัดตัวเดียวกันกับตัวช้ีวัดแนวนอน ชองเปรียบเทียบระหวางตัวช้ีวัดแนวต้ังกับ
ตัวช้ีวัดแนวนอนจะถูกใหศูนยคะแนน 
 การใหคะแนนการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดตางๆ มิติดานสิ่งแวดลอม (ผลของการใหคานํ้าหนักของแตละ
ตัวช้ีวัดไดถูกแสดงดังตารางที่ 1 และถูกสรุปในตารางที่ 2 
 
 การกําหนดระดับผลกระทบของตัวชี้วัดตางๆ มิติดานสิ่งแวดลอม  
 ระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตางๆ มิติดานสิ่งแวดลอม ถูกกําหนดใหมีคาระหวาง 0 ถึง 1 (หรือ 0% ถึง 
100%) โดยอาศัยเกณท หรือมาตรฐานตางๆ ในหัวขอ 8.2 เพื่อชวยในการกําหนดระดับผลกระทบ ตารางที่ 3 
ไดรวบรวมและสรุประดับผลกระทบ และความหมายของระดับผลกระทบ ของตัวช้ีวัดตางๆ มิติดาน
สิ่งแวดลอม  
  

การคํานวณคะแนนประเมินผลกระทบ 
 หลังจากกําหนดคานํ้าหนัก และระดับผลกระทบ ของแตละตัวช้ีวัดแลว การคํานวณหาคาคะแนน
ประเมินผลกระทบสามารถทําไดจากผลคูณของคานํ้าหนักและระดับผลกระทบ ในเบื้องตน ผูประเมินผล
กระทบตองใหตัวเลขระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตางๆ หลังจากน้ันจึงหาผลคุณระหวางคานํ้าหนักและระดับ
ผลกระทบ ที่ไดใหไว 
 

ตารางที่ 9.40 ตารางเปรียบเทียบ 7 ตัวช้ีวัด มิติสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 

1.
คว

าม
เพ

ียง
พ

อข
อง

กา
รใ

หบ
ริก

าร
น้ํา

เพ
ื่อ

ใช
ใน

กา
รอ

ุปโ
ภค

แล
ะบ

ริโ
ภค

 

2.
คว

าม
เพ

ียง
พ

อข
อง

กา
รใ

หบ
ริก

าร
ไฟ

ฟ
า 

3.
กา

รใ
ชป

ระ
โย

ชน
ขอ

งที่
ดิน

 

4.
กา

รจ
ัดก

าร
ขย

ะอ
ยา

งถ
ูกห

ลัก
วิช

าก
าร

 

5.
คุณ

ภา
พ

แห
ลง

น้ํา
ธร

รม
ชา

ติที่
อยู

ใน
เก

ณ
ฑ


พ

อใ
ชขึ้

นไ
ป 

6.
คุณ

ภา
พ

อา
กา

ศที่
อยู

ใน
เก

ณ
ทพ

อใ
ชขึ้

นไ
ป

 

7.
กา

รข
ยา

ยต
ัวข

อง
เมื

อง
โด

ยเ
ฉพ

าะ
ระ

บบ
ขน

สง
ทา

งบ
ก 

1. ความเพียงพอของการใหบริการนํ้าเพื่อใชใน
การอุปโภคและบริโภค 

0 1 1 3 1 1 2 

2. ความเพียงพอของการใหบริการไฟฟา 3 0 1 3 1 2 3 
3. การใชประโยชนของที่ดิน 3 3 0 3 3 3 3 
4. การจัดการขยะอยางถูกหลักวิชาการ 1 1 1 0 1 1 1 
5. คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติที่อยูในเกณฑ

พอใชข้ึนไป 
3 3 1 3 0 3 3 

6. คุณภาพอากาศที่อยูในเกณทพอใชข้ึนไป 3 2 1 3 1 0 3 
7. การขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะระบบขนสง

ทางบก 
2 1 1 3 1 1 0 

รวม 15 11 6 18 8 11 15 
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ตารางที่ 9.41  คานํ้าหนักคะแนนตัวช้ีวัด มิติสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 
คะแนนตัวชี้วัด  
มิติสิ่งแวดลอม 

คานํ้าหนักคะแนนตัวชี้วัด 
มิติสิ่งแวดลอม 

1. ความเพียงพอของการใหบริการนํ้าเพื่อใชในการ
อุปโภคและบริโภค 

15 
15 / 84 = 17.86%  

2. ความเพียงพอของการใหบริการไฟฟา 11 11 / 84 = 13.09%  
3. การใชประโยชนของที่ดิน 6 6 / 84 = 7.14%  
4. การจัดการขยะอยางถูกหลักวิชาการ 18 18 / 84 = 21.43%  
5. คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 8 8 / 84 = 9.53%  
6. คุณภาพอากาศที่อยูในเกณทพอใชข้ึนไป 11 11 / 84 = 13.09%  
7. การขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะระบบขนสงทางบก 15 15 / 84 = 17.86%  

รวม 84 100%  
 
ตารางที่ 9.42  ระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตางๆ มิติสิ่งแวดลอม 
 

ตัวชี้วัด ระดับผลกระทบ ความหมาย 

1. ความเพียงพอของการ
ใหบริการนํ้าเพื่อใชในการ
อุปโภคและบริโภค 

0.00-0.33 
ไมเพียงพอในการใหบริการนํ้าเพื่อใชอุปโภคและ
บริโภคไดอยางพอเพียง ตลอดป 

0.33-0.66 
สามารถใหบริการนํ้าเพื่อใชอุปโภคและบริโภคไดอยาง
พอเพียง บางชวงเวลาของป 

0.66-1.00 
สามารถใหบริการนํ้าเพื่อใชอุปโภคและบริโภคไดอยาง
พอเพียง ตลอดป 

2. ความเพียงพอของการ
ใหบริการไฟฟา 

0.00-0.33 ไมเพียงพอใหบริการไฟฟาไดอยางพอเพียง ตลอดป 

0.33-0.66 
สามารถใหบริการไฟฟาไดอยางพอเพียง บางชวงเวลา
ของป 

0.66-1.00 สามารถใหบริการไฟฟาไดอยางพอเพียง ตลอดป 

3. การใชประโยชนของที่ดิน 

0.00-0.33 
สัดสวนการใชประโยชนของที่ดินยังไมสอดคลองตาม
แผนยุทธศาสตร 

0.33-0.66 
สัดสวนการใชประโยชนของที่ดินมีแนวโนมที่จะ
สอดคลองตามแผนยุทธศาสตร 

0.66-1.00 
สัดสวนการใชประโยชนของที่ดินสอดคลองตามแผน
ยุทธศาสตร 

4. การจัดการขยะอยางถูกหลัก
วิชาการ 

0.00-0.33 
ขีดความสามารถในการกําจัดขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนยัง
ไมถูกหลักวิชาการ 

0.33-0.66 
ขีดความสามารถในการกําจัดขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ยัง
ไมเพียงพออยางถูกหลักวิชาการ 

0.66-1.00 
ขีดความสามารถในการกําจัดขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 
เพียงพออยางถูกหลักวิชาการ 
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ตัวชี้วัด ระดับผลกระทบ ความหมาย 

5. คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติที่
อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 

0.00-0.33 
มีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ เปน
ประจํา 

0.33-0.66 
มีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ เปนครั้ง
คราว 

0.66-1.00 ไมเคยมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ 
6. คุณภาพอากาศที่ อยูในเกณท

พอใชข้ึนไป 
0.00-0.33 มีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพอากาศอยูเปนประจํา 
0.33-0.66 มีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ เปนครั้งคราว 
0.66-1.00 ไมเคยมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ 

7. การขยายตัวของเมือง
โดยเฉพาะระบบขนสงทางบก 

0.00-0.33 
ความแออัดและมลพิษเสียงจะสรางความเดือดรอนตอ
ทองถ่ิน 

0.33-0.66 
ความแออัดและมลพิษเสียง มีผลกระทบบางตอ
ทองถ่ิน 

0.66-1.00 ความแออัดและมลพิษเสียง ไมมีผลกระทบตอทองถ่ิน 
 
 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช มิติสิ่งแวดลอม โดยคณะผู
ศึกษา ของสามพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก พื้นที่
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ไดถูกคํานวณ และสรุปผลดัง
ตารางที่ 9.43 คณะผูศึกษา ไดใหระดับผลกระทบของแตละตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 สําหรับมิติสิ่งแวดลอมผลการประเมินสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยคณะผูศึกษา 
พบวาทั้งสามพื้นที่ ผลการประเมินสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม มีผลใกลเคียงกัน พื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีผลการ
ประเมินสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม ตํ่าที่สุด พื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา มีผลการประเมินฯ 
รองลงมา และพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินฯ เปนอันดับสูงสุด  
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ตารางที่ 9.43 ผลคะแนนประเมินสิ่งแวดลอม โดยคณะผูศึกษา ของสามพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดชัยภูมิและ 

จังหวัดนครราชสีมา 
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1. ความเพียงพอของการให 
บริการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภค
และบริโภค 

17.86%  0.80 0.06 0.75 0.08 0.75 0.06 

2. ความเพียงพอของการให 
บริการไฟฟา 

13.09%  0.80 0.06 0.75 0.08 0.75 0.07 

3. การใชประโยชนของที่ดิน 7.14%  0.75 0.06 0.75 0.06 0.70 0.07 

4. การจัดการขยะอยางถูกหลัก
วิชาการ 

21.43%  0.70 0.06 0.70 0.07 0.70 0.07 

5. คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติที่
อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 

9.53%  0.70 0.06 0.75 0.07 0.65 0.06 

6. คุณภาพอากาศที่อยูในเกณท
พอใชข้ึนไป 

13.09%  0.70 0.06 0.70 0.07 0.65 0.07 

7. การขยายตัวของเมือง
โดยเฉพาะระบบขนสงทางบก 

17.86%  0.80 0.06 0.75 0.06 0.80 0.07 

รวม 100.00%  5.25 42.0%  5.15 49.%  5 47.0%  
 

 ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม ที่ถูกประเมินโดยมุมมองของที่ปรึกษา 
และประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ถูกรวบรวมและแสดงดังรูปที่ 9.4 มีผลการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม โดยที่ปรึกษา คา Internal เทากับ  67.80% และคา External เทากับ 
76.83% อยูในชองที่ 1 (คา Internal ระหวาง 100% -66.7% และ คา  External ระหวาง 100% -66.7%) 
ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ยังคงมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม จาก
การพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได 
 ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม โดยประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด
นครราชสีมา จากรูปที่ 9.4 พบวา ขอมูลมีความกระจัดกระจาย ตามแนวทะแยงมุมของรูปกราฟ คลายขอมูล
จากประชาชนจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร ประชาชนที่ใหขอมูลสวนใหญมีความเช่ือมั่นวาสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนมีความเพียงพออยู และในสวนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ก็ยังมี
ความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดข้ึน จากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได 
แตมีประชาชนบางสวนมีความเช่ือตรงขามกับประชาชนสวนใหญ ประชาชนกลุมดังกลาว เช่ือวาจะมี
ผลกระทบตอความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน ตลอดจนทําใหปญหาสิ่งแวดลอม
ตางๆ ซึ่งไมสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได ดังน้ันจึง
ทําใหการะจายตัวของขอมูลปรากฎเปนแนวทะแยงจากคา Internal จาก 100% สู 0% และคา External 
จาก 100% สู 0% ดังรูปที่ 9.4  
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การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  
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 สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม โดย
ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา คา Internal เทากับ  63.9% และคา External เทากับ 
65.5% พบวาอยูในชองที่ 2 (คา Internal ระหวาง 66.7%-33.3% และคา  External ระหวาง 66.7%-
33.3%) ซึ่งหมายถึง ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา  ที่ไดเขารวมประชุมประเมิน ผลวา 
ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ยังคงมี
ความสามารถที่จะจัดการหรือสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตชไดอยูในเกณท
ปานกลาง 

 
 

รูปที่ 9.4 ขอมูลประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม ของที่ปรึกษา และประชาชน 
ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

 
 ขอมูลประเมินผล กระทบสิ่งแวดลอม ที่ถูกประเมินจากความเห็นของที่ปรึกษา และประชาชนใน
จังหวัดอุดรธานี ถูกรวบรวมและแสดงดังรูปที่ 9.5 พบวา ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติดาน
สิ่งแวดลอม จากที่ปรึกษา โดยสรุป คา Internal เทากับ  70.7% และคา External เทากับ  80.0% ทําใหผล
การประเมินอยูในชองที่ 1 (คา Internal ระหวาง 100%-66.7% และคา  External ระหวาง 100%-66.7%) 
ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ยังคงมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม จาก
การพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได 
 ขอมูลผลการประเมินผล กระทบสิ่งแวดลอม มิติดาน สิ่งแวดลอม  จากประชาชนในจังหวัดอุดรธานี 
จากรูปที่ 2 พบวาขอมูลมีความกระจัดกระจาย ตามแนวทะแยงมุมของรูปกราฟ สําหรับมิติสิ่งแวดลอม 
ประชาชนที่ใหขอมูลสวนใหญมีความเช่ือมั่นวาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนมีความเพียงพออยู 
และในสวนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ก็ยังมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
อาจจะเกิดข้ึน จากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได แตมีประชาชนบางสวนมีความเช่ือตรงขามกับประชาชน
สวนใหญ ประชาชนกลุมดังกลาว เช่ือวาจะมีผลกระทบตอความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศน ตลอดจนทําใหกับปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งไมสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได  
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 นอกจากน้ี ประชาชนที่ใหขอมูลสวนใหญมีความเห็นที่หลากหลาย เกี่ยวกับผลกระทบจากปจจัย
ภายนอกมีผลตอจัดการกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตช คา External จาก 
100% สู 0% ปจจัยภายนอกดังกลาว ไดแก ความเพียงพอของปริมาณนํ้าและไฟฟาเพื่อใชในการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร อีกทั้งการขยายตัวของเมืองจะทําใหเกิดปญหาการจราจรที่เพิ่มมากข้ึนดวย และการะ
จายตัวของขอมูลปรากฎเปนแนวทะแยงจากคา Internal จาก 100% สู 0% และคา External จาก 100% สู 
0% ดังรูปที่ 9.5 ลักษณะการกระจายตัวของขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความกังวลของประชาชนในจังหวัด
อุดรธานี เรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอมจากปริมาณขยะที่ถูกจัดการอยางไมถูกตองตามหลักวิชาการ และปญหา
การปนเปอนของมลพิษทางนํ้าและทางอากาศที่จะไปกระทบกระเทือนตอชีวิตความเปนอยูอยางปกติของตน  
 สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชน มิติดานสิ่งแวดลอม พบวาคา Internal เทากับ  
58.6% และคา External เทากับ 63.0% อยูในชองที่ 2 (คา Internal ระหวาง 66.7%-33.3% และ คา  
External ระหวาง 66.7%-33.3%) ซึ่งหมายถึง ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ที่ไดเขารวมประชุมประเมินวา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน และ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ยังคงมีความสามารถที่จะจัดการหรือสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
พัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดอยูใน เกณทปานกลาง 
 

 
 

รูปที่ 9.5 ขอมูลประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม ของที่ปรึกษา และประชาชน 
ในจังหวัดอุดรธานี 

 
 ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ถูกประเมินจากมุมมองของที่ปรึกษา และประชาชนใน
จังหวัดสกลนคร ถูกรวบรวมและแสดงดังรูปที่ 3 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม จากที่
ปรึกษา คา Internal เทากับ 71.63% และคา External เทากับ 75.0% อยูในชองที่ 1 (คา Internal ระหวาง 
100%-66.7% และ คา  External ระหวาง 100%-66.7%) ซึ่งหมายถึ งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ไดแก ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ยังคงมี
ความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม จากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได 
 

0.0%

50.0%

100.0%

0.00%33.33%66.67%100.00%

Environment

ประชาชน Average ที่ปรกึษา



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
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 ขอมูลผลการประเมินผล กระทบสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม จากประชาชน จากรูปที่ 9.6 พบวา  
จํานวนประชาชนที่รวมตอบแบบสอบถามใหแกคณะวิจัยมีจํานวนนอยมาก เพียงสี่คนเทาน้ัน ขอมูลมีความ
กระจัดกระจาย ตามแนวทะแยงมุมของรูปกราฟ คลายขอมูลจากประชาชนจังหวัดอุดรธานี สําหรับมิติ
สิ่งแวดลอม ประชาชนที่ใหขอมูลสวนใหญมีความเช่ือมั่นวาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนมีความ
เพียงพออยู และในสวนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ก็ยังมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดข้ึน จากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได ดังน้ันจึงทําใหกา รกระจายตัวของขอมูล
ปรากฎเปนแนว ทะแยงจากคา Internal จาก 100% สู 0% และคา External จาก 100% สู 0% ดังรูปที่ 9.6  
 สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชน ผูตอบแบบสอบถามทั้งสี่คน ผลปรากฏวา มิติ
สิ่งแวดลอม คา Internal เทากับ 71.1% และคา External เทากับ 73.8% พบวาอยูในชองที่ 1 (คา Internal 
ระหวาง 100% -66.7% และ คา External ระหวาง 100% -66.7%) ซึ่งหมายถึงประชาชนจังหวัดสกลนคร ที่
ไดเขารวมประชุมประเมิน ผลวา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ความสมบูรณของสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ยังคงมีความสามารถที่จะจัดการหรือ 
สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดอยูในเกณทที่คอนขางดี 
 

 
 

รูปที่ 9.6 ขอมูลประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม ของที่ปรึกษา และประชาชน 
ในจังหวัดสกลนคร 
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9.10.3 มิติดานสังคม 

ตารางที่ 9.44 ตารางเปรียบเทียบ 14 ตัวช้ีวัด ในมิติดานสังคม 
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 วั
นส
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1. จํานวนปการศึกษา
เฉล่ีย  

0 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 1 

2. สัดสวนครูตอนักเรียน  1 0 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 
3. สัดสวนประชากรมี

หลักประกันสุขภาพ  
1 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 

4. สัดสวนบุคลากรทาง
การแพทยตอ
ประชากร  

1 1 1 0 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 

5. จํานวนผูปวยทาง
สุขภาพจิตตอ
ประชากร  

1 1 1 3 0 3 3 3 3 3 3 3 1 3 

6. อัตราการเจ็บปวยของ
ประชากร  

1 1 1 3 1 0 3 1 3 1 3 1 1 1 

7. อายุเฉล่ีย ชาย&หญิง  1 3 1 1 1 1 0 2 3 3 3 3 3 1 
8. จํานวนคดีประทุษราย

ตอทรัพยตอประชากร  
2 1 1 3 1 3 2 0 2 1 1 3 3 3 

9. จํานวนเรื่องรองเรียน
ดานส่ิงแวดลอม  

1 3 1 1 1 1 1 2 0 2 1 3 1 3 

10. อัตราผูมีงานทํา  3 1 1 3 1 3 1 3 2 0 1 3 1 1 
11. รายไดเฉล่ียตอเดือน

ตอครัวเรือน  
3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 2 3 1 

12. รายจายเฉล่ียตอเดือน
ตอครัวเรือน  

1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 0 1 1 

13. การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการทํานุบํารุง
ศาสนา  

1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 0 2 

14. รอยละความสําเร็จ
ของกิจกรรมตามวัน
สําคัญ  

3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 2 0 

รวม 20 23 19 31 21 31 26 26 31 28 28 36 22 20 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-68 

ตารางที่ 9.45 ตารางคานํ้าหนักคะแนนตัวช้ีวัด มิติสังคม 

ตัวชี้วัด 
คะแนน
ตัวชี้วัด 

คานํ้าหนักคะแนน 
ตัวชี้วัด มิติสังคม 

1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย  20 20/362 =5.53%  
2. สัดสวนครูตอนักเรียน  23 23/362 =6.35%  
3. สัดสวนประชากรมีหลักประกันสุขภาพ  19 19/362 =5.24%  
4. สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากร  31 31/362 =8.57%  
5. จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิตตอประชากร  21 21/362 =5.80%  
6. อัตราการเจ็บปวยของประชากร  31 31/362 =8.57%  
7. อายุเฉลี่ย ชาย & หญิง  26 26/362 =7.18%  
8. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยตอประชากร  26 26/362 =7.18%  
9. จํานวนเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม  31  31/362 =8.57%  
10. อัตราผูมีงานทํา  28 28/362 =7.73%  
11. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  28 28/362 =7.73%  
12. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน  36 36/362 =9.95%  
13. การมีสวนรวมของชุมชนในการทํานุบํารุงศาสนา  22 22/362 =6.07%  
14. รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามวันสําคัญ  20 20/362 =5.53%  

รวม 362 100%  
 
 
ตารางที่ 9.46 ระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตางๆ ในมิติสังคม 

ตัวชี้วัด 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ความหมาย 

1. จํานวนป
การศึกษา
เฉลี่ย 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูง จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยตํ่ากวามาตรฐาน 

0.33-0.66 มีผลกระทบปานกลาง จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเปนไปตามมาตรฐาน 

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด จํานวนปการศึกษาสูงกวามาตรฐาน  

2. สัดสวนครู 
ตอนักเรียน  

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด สัดสวนครูตอนักเรียนตํ่ากวามาตรฐาน 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง สัดสวนครูตอนักเรียนเปนไปตามมาตรฐาน 

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด สัดสวนครูตอนักเรียนสูงกวามาตรฐาน 

3. สัดสวน
ประชากรมี
หลักประกัน
สุขภาพ 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด มีสัดสวนประชากรมีหลักประกันสุขภาพตํ่ากวา
คาเฉลี่ยของประเทศ 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง มีสัดสวนประชากรมีหลักประกันสุขภาพใน
ระดับเดียวกับคาเฉลี่ยของประเทศ 

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด มีสัดสวนประชากรมีหลักประกันสุขภาพใน
ระดับสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ความหมาย 

4. สัดสวน
บุคลากรทาง
การแพทยตอ
ประชากร 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด มีสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรตํ่า
กวาคามาตรฐาน 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง มีสัดสวนบุคลากรทาง 
การแพทยตอประชากรในระดับเดียวกับคามาตรฐาน 

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง มีสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากร
ในระดับเดียวกับคามาตรฐาน 

5. จํานวนผูปวย
สุขภาพจิตตอ
ประชากร 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด การเติบโตของจํานวนผูปวยสุขภาพจิตสูงข้ึน 
1- 5%  

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง การเติบโตของจํานวนผูปวยสุขภาพจิต สูงข้ึน 
1-3 %  

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด การเติบโตของจํานวนผูปวยสุขภาพจิต สูงข้ึน  
1-2%  

6. อัตราการ
เจ็บปวยของ
ประชากร 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด อัตราการเจ็บปวยของประชากร สูงข้ึน  
5% ข้ึนไป 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง อัตราการเจ็บปวยของประชากรสูงข้ึน  
1-5%  

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด อัตราการเจ็บปวยของประชากร อยูในระดับ
เดียวกับปกอน หรือลดลง 

7. อายุเฉลี่ย 
ชาย/หญิง 

 

0.00 – 0.33  มีผลระทบเชิงลบสูงสุด อายุเฉลี่ย ชาย/หญิง ลดลง 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง อายุเฉลี่ย ชาย/หญิง อยูในระดับคงเดิม 

0.66-1.00 มีกระทบเชิงลบตํ่าสุด อายุเฉลี่ย ชาย/หญิง เพิ่มข้ึน 

8. จํานวนคดี
ประทุษราย
ตอทรัพยตอ
ประชากร 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด จํานวนคดีฯ มีอัตราเพิ่มข้ึนเกิน 2% ข้ึนไป 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง จํานวน คดีอยูใน ระดับเดิมบวกลบ 1%  

0.66-1.00 มีผลกระทบลบตํ่าสุด จํานวนคดีฯ มี อัตราลดลงเกิน เกิน 1%  

9. จํานวนเรื่อง
รองเรียนดาน
สิ่งแวดลอม 

 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบทางลบสูงสุด เรื่อง รองเรียนดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ม ี
อัตราการเพิ่มสูงข้ึน 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง เรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอมมีอัตราทรงตัว 

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด เรื่องรองเรียน ดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่มีอัตรา
ลดลง  

10. อัตราผูมีงาน
ทํา 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด อัตราผูมีงานทําลดลงจากเดิม 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง อัตราผูมีงานทําอยูในระดับเดิมเพิ่ม1-4%  

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด อัตราผูมีงานทําเพิ่มข้ึน 5% ข้ึนไป 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ความหมาย 

11. รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนตอ
ครัวเรือน 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนลดลง 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนเทาเดิม/เพิ่ม 
5%  

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนสูงข้ึน 6% ข้ึนไป 

12. รายจายเฉลี่ย
ตอเดือนตอ
ครัวเรือน 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนเพิ่มสูงข้ึน เกิน 
5%  

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนเพิ่มสูงข้ึน 
ไมเกิน 5%  

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนลดลง  

13. ความสําเร็จ 
ของการมี 
สวนรวมของ 
ครัวเรือนใน 
การปฏิบัติตน 
ตามขนบ 
ธรรมเนียม 
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ทองถ่ิน  

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด การมีสวนรวมของชุมชนในการทํานุบํารุงศาสนา มี
อัตราสวนที่ลดลง เกิน 1%  

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง การมีสวนรวมของชุมชนในการทํานุบํารุง
ศาสนา อยูในระดับเดิม บวกลบ 1%  
 

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด การมีสวนรวมของชุมชนในการทํานุบํารุงศาสนา 
อยูในระดับที่เพิ่มสูงข้ึนเกิน 2% ข้ึนไป 
  
 

14. ความสําเร็จ 
ของคนใน 
ครัวเรือนที่
รวมทํา 
กิจกรรม 
สาธารณะ 
ของหมูบาน 
ชุมชน 

 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด ความสําเร็จ ของกิจกรรมสาธารณะของหมูบาน
ลดลง เกิน 3%  
 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง ความสําเร็จของ กิจกรรมสาธารณะ 
ของหมูบาน อยูในระดับเดิม บวกลบ 3%  
 

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด ความสําเร็จ ของกิจกรรมตามวันสําคัญ อยูใน 
ระดับสูงข้ึนกวาเดิม เกิน 3% ข้ึนไป 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-71 

ตารางที่ 9.47  ผลคะแนนประเมินมิติสังคม โดยคณะผูศึกษาของ 3 พื้นที ่

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดชัยภูมิและ

จังหวัดนครราชสีมา 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

คา
คะ

แน
น

ปร
ะเ

มิน
 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

คา
คะ

แน
น

ปร
ะเ

มิน
 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บ 

คา
คะ

แน
น

ปร
ะเ

มิน
 

1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 5.53% 0.7 0.04 0.8 .04 0.7 0.04 
2. สัดสวนครู ตอนักเรียน 6.35% 0.8 0.05 0.8 0.05 0.8 0.05 
3. สัดสวนประชากรมี

หลักประกนัสุขภาพ 
5.24% 0.8 0.04 0.8 0.04 0.8 0.04 

4. สัดสวนบุคลากรทาง
การแพทยตอประชากร 

8.57% 0.4 0.03 0.5 0.04 0.6 0.05 

5. จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิต
ตอประชากร 

5.80% 0.5 0.03 0.5 0.03 0.6 0.03 

6. อัตราการเจ็บปวยของ
ประชากร 

8.57% 0.5 0.04 0.7 0.06 0.70 0.06 

7. อายุเฉลี่ย ชาย / หญิง 7.18% 1 0.07 0.8 0.06 0.9 0.06 
8. จํานวนคดีประทุษรายตอ

ทรัพย ตอประชากร 
7.18% 0.6 0.04 0.9 0.06 0.8 0.06 

9. จํานวนเรื่องรองเรียนดาน
สิ่งแวดลอม 

8.57% 0.5 0.04 0.7 0.06 0.7 0.06 

10. อัตราผูมีงานทํา 7.73% 0.6 0.04 0.7 0.05 0.8 0.06 
11. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอ

ครัวเรือน 
7.73% 1 0.08 1 0.08 0.9 0.07 

12. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอ
ครัวเรือน 

9.95% 1 0.10 0.8 0.08 0.9 0.09 

13. ความสําเร็จของการมีสวน
รวมของครัวเรือนในการ
ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

6.07% 1 0.06 1 0.06 1 0.06 

14. ความสําเร็จของคนใน 
ครัวเรือนที่รวมทํา กิจกรรม
สาธารณะของหมูบาน 
ชุมชน 

5.53% 1 0.06 0.9 0.05 0.8 0.04 

รวม 100 
 

72% 
 

73% 
 

77% 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-72 

จากขอมูลในตารางที่ 9.47 มีการวิเคราะหจัดแบงขอมูลเปนผลกระทบจากปจจัยภายในของจังหวัดที่
จังหวัดสามารถควบคุมไดและผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่จังหวัดควบคุมไมได ปจจัยภายนอกไดแกตัวช้ีวัด
ที่ 2 สัดสวนครูตอนักเรียน/ตัวช้ีวัดที่ 4 สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากร/ตัวช้ีวัดที่ 10 อัตราผูมีงาน
ทํา สําหรับตัวช้ีวัดที่เหลือ เปนปจจัยภายใน 

ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติสังคม ที่ถูกประเมินโดยมุมมองของที่ปรึกษา และประชาชน
ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ถูกรวบรวมและแสดงดังรูปที่ 1 ดังน้ี 

 

 
 
รูปที่ 9.7 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติสังคม ที่ถูกประเมินโดยมุมมองของที่ปรึกษา  

และประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 
 
การประเมินก ระทบสิ่งแวดลอม มิติสั งคมโดยที่ปรึกษา มีคา Internal เทากับ  75.45% และคา 

External เทากับ 72.65%% อยูในชองที่ 1 (คา Internal ระหวาง 100%-66.7% และคา  External ระหวาง 
100%-66.7%) ซึ่งหมายถึง สภาพของสังคมโดยรวม ดานการคิดเปนทําเปน สุขอนามัยดีมีชีวิตยืนยาว สังคม
สงบสุข ความเขมแข็งของชุมชน และการรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมทองถ่ิน ที่มีความพรอมตอการพัฒนา
เหมือง และมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบดานสังคม จากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดใน
ระดับดี 

ผลการประเมินผลกระทบดานสังคมจากกลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่จะมีคากระจาย คอนไปในทางที่ดี 
คือ มีการกระจายตัวทะแยงเกาะกลุมอยูในชวง คา Internal ระหวาง 100%-66.7% และคา  External 
100%-66.7% เปนกลุมใหญ อีกกลุมหน่ึงจะกระจายตัวอยูในชวง คา Internal ระหวาง 66.7%-33.3% และ
คา External 66.7% -33.3% สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชน ผูตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา  ผลปรากฏวา มิติดานสังคม มี คา Internal เทากับ  76.4% และคา External 
เทากับ 73.1% พบวาอยูในชองที่ 1 (คา Internal ระหวาง 100%-66.7% และคา External ระหวาง 100% -
66.7%) ซึ่งหมายถึง  ประชาชน ในพื้นที่  ที่ไดเขารวมประชุมประเมิน ผลวา สภาพสังคมโดยทั่วไป ที่มีความ
พรอมตอการพัฒนาเหมือง และมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบดานสังคม จากการพัฒนาและทํา
เหมืองโปแตชไดในระดับดี 
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รูปที่ 9.8 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติสังคม ที่ถูกประเมินโดยมุมมองของที่ปรึกษา  
 และประชาชนในจังหวัดอุดรธานี 

 
การประเมินกระทบสิ่งแวดลอม มิติสั งคมของจังหวัดอุดรธานี โดยที่ปรึกษา มีคา Internal เทากับ  

70.1% และคา External เทากับ 70.2% % อยูในชองที่ 1 ตอนปลาย (คา Internal ระหวาง 100%-66.7% 
และ คา  External ระหวาง 100%-66.7%) ซึ่งหมายถึง สภาพของสังคมโดยรวม ดานการคิดเปนทําเปน 
สุขอนามัยดีมีชีวิตยืนยาว สังคมสงบสุข ความเขมแข็งของชุมชน และการรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมทองถ่ิน ที่
มีความพรอมตอการพัฒนาเหมือง และมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบดานสังคม จากการพัฒนา
และทําเหมืองโปแตชไดในระดับปานกลาง 

ผลการประเมินผลกระทบดานสังคมจากกลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่จะมีคากระจาย เปนตัวทแยงมุม 3 
กลุม คืออยูในชวง 

- ตารางชองที่ 1 คา Internal 100%-66.7% และคา External 100%-66.7%  
- ตารางชองที่ 5 คา Internal ระหวาง 66.7%-33.3% และคา External 66.7%-33.3%  
- ตารางชองที่ 9 คา Internal ระหวาง 33.3%-0% และคา External 33.3%-0%  
คาที่กระจายต้ังแตกลุมที่เห็นวาสังคมจังหวัดอุดรธานีมีผลกระทบนอยสุด จนถึงผลกระทบมากสุด 

แสดงถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีความแตกแยกเปน 3 กลุม คือกลุมเห็นดวย ไมเห็นดวย และกลุมเปน
กลาง สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชน ผูตอบแบบสอบถามในพื้นทีจังหวัดอุดรธานี ผลปรากฏ
วามิติดานสังคม มี คา Internal เทากับ  65.5% และคา External เทากับ 66.5% พบวาอยูในชองที่ 5 (คา 
Internal ระหวาง 66.7%-33.3% และ คา External 66.7%-33.3% ซึ่งหมายถึงประชาชน โดยทั่วไปในพื้นที่  
ที่ไดเขารวมประชุมประเมิน ผลวา สภาพสังคมโดยทั่วไป ที่มีความพรอมตอการพัฒนาเหมือง  และมี
ความสามารถจัดการหรือลดผลกระทบดานสังคม จากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดในระดับปานกลาง 
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รูปที่ 9.9 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติสังคม ที่ถูกประเมินโดยมุมมองของที่ปรึกษา  
และประชาชนในจังหวัดสกลนคร 

 
การประเมินกระทบสิ่งแวดลอม มิติสั งคมของจังหวัดสกลนคร โดยที่ปรึกษา มีคา Internal เทากับ  

71.18% และคา External เทากับ 69.3% % อยูในชองที่ 1 ตอนปลาย (คา Internal ระหวาง 100%-66.7% 
และ คา  External ระหวาง 100%-66.7%) ซึ่งหมายถึง สภาพของสังคมโดยรวม ดานการคิดเปนทําเปน 
สุขอนามัยดีมีชีวิตยืนยาว สังคมสงบสุข ความเขมแข็งของชุมชน และการรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมทองถ่ิน ที่
มีความพรอมตอการพัฒนาเหมือง และมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบดานสังคม จากการพัฒนา
และทําเหมืองโปแตชไดในระดับปานกลาง 

ผลการประเมินผลกระทบดานสังคมจากกลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่จะมีคากระจาย เปนตัวทแยงมุม            
2 กลุม คืออยูในชวง 

- ตารางชองที่ 1 คา Internal 100%-66.7% และ คา External 100%-66.7%  
- ตารางชองที่ 5 คา Internal ระหวาง 66.7%-33.3% และ คา External 66.7%-33.3%  
คาที่กระจายมี 2 กลุม ที่เห็นวาสังคมจังหวัดสกลนคร ดานสังคมมีผลกระทบนอยสุด จนถึงผลกระทบ

ปานกลาง แสดงถึงการเกาะกลุมความคิดเห็นของประชาชนที่ไมมีความเห็นที่แตกตางกันมากนัก สําหรับ
คาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชน ผูตอบแบบสอบถาม ในพื้นทีจังหวัดสกลนคร  ผลปรากฏวา มิติดาน
สังคม มี คา Internal เทากับ  67.2% และคา External เทากับ 63.3% พบวาอยูในชองที่ 4 (คา Internal 
ระหวาง 100% -66.7% % และ คา  External 66.6 – 33.3% ซึ่งหมายถึงประชาชน โดยทั่วไปในพื้นที่  ที่ได
เขารวมประชุมประเมินผลวา สภาพสังคมโดยทั่วไป ที่มีความพรอมตอการพัฒนาเหมือง และมีความสามารถที่
จะจัดการหรือลดผลกระทบดานสังคม จากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดในระดับปานกลาง 
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9.10.4 มิติดานเศรษฐศาสตร  

ตารางที่ 9.48 ตารางเปรียบเทียบ 10 ตัวช้ีวัด ในมิติดานเศรษฐศาสตร 
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1. การเติบโตผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด GPP  

0 1 1 2 3 3 1 2 3 1 

2. การเติบโต GPP ภาคเกษตร  3 0 3 2 3 3 1 2 2 2 
3. การเติบโต GPP ภาคนอกเกษตร  3 1 0 2 3 3 3 2 2 2 
4. รายไดภาษีอากร  2 2 2 0 2 3 2 2 3 1 
5. อัตราเงินเฟอ 1 1 1 2 0 2 2 2 3 3 
6. อัตราวางงาน  1 1 1 1 2 0 1 2 2 2 
7. รายไดตอหัวของประชากรในพื้นที่ 3 3 1 2 2 3 0 2 2 2 
8. รายไดคาภาคหลวง 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 
9. ความเสมอภาคทางรายได  1 2 2 1 1 2 2 2 0 2 
10. สัดสวนคนจน (ดานรายจาย)   3 2 2 3 1 2 2 1 2 0 

รวม 19 15 15 17 19 23 16 17 21 18 

 

ตารางที่ 9.49 ตารางคานํ้าหนักคะแนนตัวช้ีวัด มิติเศรษฐศาสตร 

ตัวชี้วัด คะแนนตัวชี้วัด 
คานํ้าหนักคะแนน 

ตัวชี้วัด มิติเศรษฐศาตร 
1. การเติบโตผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด GPP  19  19/180 =10.55%  
2. การเติบโต GPP ภาคเกษตร 15 15/180 =8.33%  
3. การเติบโต GPP ภาคนอกเกษตร 15 15/180 =8.33%  
4. รายไดภาษีอากร  17 17/180 =9.46%  
5. อัตราเงินเฟอรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชาชน 19 19/180 =10.55%  
6. อัตราการวางงาน 23  23/180 =12.78%  
7. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชาชน 16 16/180 =8.88%  
8. รายไดคาภาคหลวง 17 17/180 =9.46%  
9. ความเสมอภาคทางรายได 21  21/180 =11.66%  
10. สัดสวนคนจน (ดานรายจาย)  18 18/180 =10.00%  

รวม 180 
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ตารางที่ 9.50 ระดับผลกระทบของตัวช้ีวัดตางๆ ในมิติเศรษฐศาสตร 

ตัวชี้วัด 
ระดับ

ผลกระทบ ความหมาย 

1. อัตรา
ความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดGPP 
Growth 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูง การเติบโตของ GPP ตํ่ากวา 0 

0.33-0.66 มีผลกระทบปานกลาง การเติบโต GPP รอยละ 1- 7 
0.66-1.00 

มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด การเติบโต GPP เทากับรอยละ 8 ข้ึนไป 

2. อัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัดภาค
เกษตร 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด การเติบโตเทากับตํ่ากวา 0 
0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง การเติบโตเทากับ รอยละ 1 – 7  
0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด การเติบโตเทากับ รอยละ 8 ข้ึนไป 

3. อัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัดภาค
นอกเกษตร 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด การเติบโตเทากับตํ่ากวา 
0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง การเติบโตเทากับ รอยละ 1 – 7 
0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด การเติบโตเทากับ รอยละ 8 ข้ึนไป 

4. รายไดจากภาษี 0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด ภาษีที่จัดเก็บไดโดยสรรพากรตํ่ากวา เดิม 
0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง ภาษีที่จัดเก็บได เติบโต 2-7 %  
0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด ภาษีที่จัดเก็บได เติบโตเทากับรอยละ 8 ข้ึนไป 

5. อัตราเงินเฟอ 0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุดอัตราเงินเฟอเทากับรอยละ 10 ข้ึนไป 
0.33-0.66 มผีลกระทบเชิงลบปานกลาง อัตราเงินเฟอเทากับรอยละ 1-9  
0.66-1.00 มผีลกระทบเชิงลบตํ่าสุด อัตราเงินเฟอเทากับ ตํ่ากวา 0 

6. อัตราการวางงาน 
 

0.00 – 0.33 มีผลระทบเชิงลบสูงสุด อัตราการวางงานเทากับ รอยละ 9 ข้ันไป  
0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง อัตราการวางงานเทากับ รอยละ 4-8  
0.66-1.00 มีกระทบเชิงลบตํ่าสุด อัตราการวางงานเทากับ รอยละ 3 ลงไป 

7. รายไดเฉลี่ยตอหัว
ของประชากร 

 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด การเติบโตของรายไดเฉลี่ย 
ตอหัวของประชากรในพื้นที่ ตํ่ากวา 0 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง การเติบโตของรายได 
เฉลี่ยตอหัวของประชากรในพื้นที่ มีคาระหวาง รอยละ 1- 9 

0.66-1.00 มผีลกระทบเชิงลบตํ่าสุด การเติบโตของรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร
ในพื้นที่ มีคารอยละ 10 ข้ึนไป 

8. รายไดจาก
คาภาคหลวง 

0.00 – 0.33  มผีลกระทบเชิงลบสูงสุด ผลที่ไดตํ่ากวาเปาหมาย 10%  
0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง ผลที่ไดตํ่ากวาเปาหมาย 5%  
0.66-1.00  มีผลกระทบลบตํ่าสุด ผลที่ไดมีคาเปนไปตามเปาหมาย  

9. ความเสมอภาค 
ทางรายได – คา 
สัมประสิทธจีนี 
GINI Coefficient 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบทางลบสูงสุด คาสัมประสิทธ์ิจีน่ีสูงเทากับ 
0.50 – 0.60 ความเหลือมล้ําของรายไดสูง 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง ผลที่ไดมีคาเกิน 
คาสัมประสิทธ์ิจีนี เทากับ 0.30 -0.49       

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด คาสัมประสิทธ์ิจีนี เทากับ 0.29 -เทา ลงไป 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ

ผลกระทบ ความหมาย 

10. สัดสวนคนจน 
(ดานรายจาย) 

0.00 – 0.33 มีผลกระทบเชิงลบสูงสุด มีสัดสวนคนจนสูง 
(ดานรายได) 15% ข้ึนไป 

0.33-0.66 มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง มีสัดสวนคนจน เทากับ 7 – 14 %      

0.66-1.00 มีผลกระทบเชิงลบตํ่าสุด คาสัดสวนคนจน เทากับ 6.9 % ลงไป  
 
ตารางที่ 9.51 ผลคะแนนประเมินมิติเศรษฐศาสตร โดยคณะผูศึกษาของ 3 พื้นที่ 

ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดชัยภูมิและ

จังหวัดนครราชสีมา 
ระ

ดับ
ผล

กร
ะท

บ 

คา
คะ

แน
น

ปร
ะเ

มิน
 

ระ
ดับ

ผล
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1. อัตราความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
GPP Growth 

10.55%  0.8 0.08 0.6 .06 1 0.11 

2. อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
ภาคเกษตร 

8.33%  1 0.08 0.5 0.04 1 0.08 

3. อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ภาคนอกเกษตร 

8.33%  0.8 0.07 0.8 0.07 0.8 0.07 

4. รายไดจากภาษี 9.46%  0.6 0.06 0.6 0.06 0.7 0.07 
5. อัตราเงินเฟอ 10.55%  0.8 0.08 0.7 0.07 8 0.08 
6. อัตราวางงาน 12.78%  1 0.13 1 0.13 1 0.13 
7. รายไดตอหัวของประชากร 8.88%  0.7 0.06 0.6 0.05 0.7 0.06 
8. รายไดจากคาภาคหลวง 9.46%  0.7 0.06 0.7 0.06 0.7 0.06 
9. ความเสมอภาคทางรายได 
    – คาสัมประสิทธจีนี GINI 

Coefficient 
11.66%  0.8 0.09 0.8 0.09 0.8 0.09 

10. สัดสวนคนจน (ดาน
รายจาย) 

10.00%  0.7 0.07 0.6 0.06 0.7 0.07 

รวม 100 
 

77% 
 

69% 
 

82% 
 

จากขอมูลในตารางที่ 9.51 มีการวิเคราะหจัดแบงขอมูลเปนผลกระทบจากปจจัยภายในของจังหวัดที่
จังหวัดสามารถควบคุมไดและผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่จังหวัดควบคุมไมได ปจจัยภายนอก ไดแก 
ตัวช้ีวัดดานรายไดตอหัวของประชากรในพื้นที่/อัตราการวางงาน/คาภาคหลวง/สัมประสิทธ์ิจีนี สําหรับตัวช้ีวัด
ที่เหลือเปนปจจัยภายใน 
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ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติเศรษฐศาสตร ที่ถูกประเมินโดยมุมมองของที่ปรึกษา และ
ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ถูกรวบรวมและแสดงดังรูปที่ 9.10 ดังน้ี 

 
 
รูปที่ 9.10 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรที่ถูกประเมินโดยมุมมองของที่ปรึกษา 

และประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 
 
การประเมินผลก ระทบสิ่งแวดลอม มิติ เศรษฐศาสตร โดย ที่ปรึกษา มีคา Internal เทากับ  79.1% 

และคา External เทากับ 80.1% อยูในชองที่ 1 (คา Internal ระหวาง 100% -66.7% และคา  External 
ระหวาง 100% -66.7%) ซึ่งหมายถึง สภาพของเศรษฐกิจโดยรวม ดานความเสถียรภาพของเศรษฐกิจและ
ความเปนธรรมของการกระจายรายได อยูในระดับที่มีผลกระทบนอย สภาพเศรษฐกิจมีความพรอมที่จะพัฒนา
เหมืองในพื้นที่ไดในระดับที่ดี  

ผลการประเมินผลกระทบดานเศรษฐศาสตร กลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่จะมีคากระจายตัวทแยงมุม
เกาะกลุมอยูใน 2 ชวง คือชวงแรก ตกอยูในพื้นที่ชองที่ 1 มีคา Internal ระหวาง 100% -66.7% และคา 
External 100% -66.7% เปนกลุมใหญ อีกกลุมหน่ึงจะกระจายตัวอยูใน พื้นที่ชองที่ 5 ชวง คา Internal 
ระหวาง 66.7% -33.3% และ คา  External 66.7% -33.3% ซึ่งหมายถึง  ประชาชน ในพื้นที่  ที่ไดเขารวม
ประชุม มีความเห็นเปน 2 กลุม กลุมแรกซึ่งเปนกลุมใหญ มีความเห็นวา สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัด 
ที่มีความพรอมตอการพัฒนาเหมือง และมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบดานเศรษฐศาตร จาก
การพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดในระดับดี  แตอีกกลุมซึ่งเปนกลุมนอยมีความเห็นวา สภาพเศรษฐกิจ
โดยทั่วไปของจังหวัดมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชน ผูตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและ
นครราชสีมา มีคา Internal เทากับ 68.2% และคา External เทากับ 67.3% ตกอยูในชองที่ 1 ตอนลาง (คา 
Internal ระหวาง 100% -66.7% และ คา External ระหวาง 100% -66.7%) ซึ่งหมายถึง ประชาชนในพื้นที่ 
ที่ไดเขารวมประชุมประเมิน ผลวา สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ที่มีความพรอมตอการพัฒนาเหมือง  และมี
ความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบดานเศรษฐกิจ จากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดในระดับดี 
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รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 9-79 

 

รูปที่ 9.11 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรที่ถูกประเมินโดยมุมมองของที่ปรึกษา 
และประชาชนในจังหวัดสกลนคร 

 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติ เศรษฐศาสตร โดย ที่ปรึกษา มีคา Internal เทากับ  65.40% 
และคา External เทากับ 65.10% % อยูในชองที่ 5 (คา Internal ระหวาง 66.67% -33.33% และคา 
External ระหวาง  66.67% -33.33% ซึ่งหมายถึง สภาพของเศรษฐกิจโดยรวม ดานความเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจและความเปนธรรมของการกระจายรายได อยูในระดับที่มีผลกระทบปานกลาง สภาพเศรษฐกิจมี
ความพรอมที่จะพัฒนาเหมืองในพื้นที่ไดในระดับปานกลาง  

ผลการประเมินผลกระทบดานเศรษฐศาสตร กลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่จะมีคากระจายตัว ตกอยูใน
พื้นที่ชองที่ 5 มีคา Internal ระหวาง 66.7% -33.33% และ คา  External 66.7% -33.33% สําหรับคาเฉลี่ย
เลขคณิตของขอมูลจากประชาชน ผูตอบแบบสอบถามในพื้นทีจังหวัดสกลนคร มีคา Internal เทากับ  41.2% 
และคา External เทากับ 40.7% ตกอยูในชองที่ 5 ซึ่งหมายถึง  ประชาชน ในพื้นที่  ที่ไดเขารวมประชุม
ประเมินผลวา สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ที่มีความพรอมตอการพัฒนาเหมือง และมีความสามารถที่จะจัดการ
หรือลดผลกระทบดานเศรษฐกิจ จากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดในระดับปานกลาง 

 

รูปที่ 9.12 ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรที่ถูกประเมินโดยมุมมองของที่ปรึกษา 
และประชาชนในจังหวัดอุดรธานี 
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติ เศรษฐศาสตร โดย ที่ปรึกษา มีคา Internal เทากับ  71.10% 
และคา External เทากับ 71.80% อยูในชองที่ 1 ดานลาง  (คา Internal ระหวาง 66.67% -33.33% และคา 
External ระหวาง  66.67% -33.33% ซึ่งหมายถึง สภาพของเศรษฐกิจโดยรวม ดานความเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจและความเปนธรรมของการกระจายรายได อยูในระดับที่มีผลกระทบปานกลาง สภาพเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุดรธานีมีความพรอมที่จะพัฒนาเหมืองในพื้นที่ไดในระดับปานกลาง  

ผลการประเมินผลกระทบดานสังคมจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่จะมีคากระจายเปนตัวทแยง
มุม 3 กลุม คือ อยูในชวง 

- ตารางชองที่ 1 คา Internal 100% -66.7% และ คา External 100% -66.7%  
- ตารางชองที่ 5 คา Internal ระหวาง 66.7% -33.3% และ คา External 66.7% -33.3%  
- ตารางชองที่ 9 คา Internal ระหวาง 33.3% -0% และ คา External 33.3% -0%  
คาดังกลาวแสดงถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีความแตกแยกเปน 3 กลุม คือ กลุมเห็นดวย กลุม

ไมเห็นดวย และกลุมเปนกลาง สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชน ผูตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี ผลปรากฏวา มิติดานเศรษฐศาสตร มี คา Internal เทากับ  68.2% และคา External เทากับ 
67.6% พบวาอยูในชองที่ 1 ตอนลาง  (คา Internal ระหวาง 66.7% -33.3% และคา  External ระหวาง
66.7% -33.3%) ซึ่งหมายถึง ประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ ที่ไดเขารวมประชุมประเมิน ผลวา สภาพเศรษฐกิจ
โดยทั่วไป ที่มีความพรอมตอการพัฒนาเหมือง  และมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบดานสังคม 
จากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดในระดับปานกลาง 
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บทท่ี 10  
การนําเสนอทางเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตชท่ีเหมาะสม  

  

10.1 นําเสนอทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ใหเหมาะสมกับเงื่อนไขในมิติดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ีและสภาพพื้นที่ดําเนินโครงการ และเหตุผล
ขอไดเปรียบและเสียเปรียบในแตละทางเลือก 

   
จากผลการศึกษา ในบทที่ 9 ขอ 9.9 พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ ไมนอยกวา 4 ทางเลือก 

สามารถสังเคราะหทางเลือก โดยวิธีการจัดกลยุทธทางเลือก TOWS Matrix ซึ่งเปนการตัดสินใจวางแผน
กําหนดแนวทางดําเนินงานในระยะยาว โดยเริ่มจากการจัดทําแมทริกซสรุปผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ  
(Generating a strategic factors analysis summary (SFAS) matrix) เพื่อสรุปปจจัยเชิงกลยุทธของ
พื้นที่ โดยการรวมปจจัยภายนอก (External Factors) จากตาราง EFAS กับปจจัยภายใน (Internal Factors) 
จากตาราง IFAS มารวมกัน ซึ่งในกรณีโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ผลปรากฏวาสามารถการจัดกลยุทธ
ทางเลือกได 4 ทางเลือก ดังน้ี 

1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช  
2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจกับผูที่มีสวนไดสวนเสียจนเปนที่ยอมรับได  
3. ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข  
4. ใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข  
 
โดยแตละทางเลือกมีความหมาย ดังน้ี 
1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช หมายถึง ยังไมควรทําเหมืองแรโปแตช เน่ืองจากยังไม

สามารถหาวิธีการดําเนินการแกไขและปองกันปญหาดานเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการ/ความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียสวนใหญได 

2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจกับผูที่มีสวนไดสวนเสียจนเปนที่ยอมรับได 
หมายถึง ควรชะลอโครงการ เน่ืองจากผูที่มีสวนไดสวนเสียสวนใหญ ยังไดรับความรูและการสรางความเขาใจ  
มิติเทคโนโลยี ที่ยังไมเพียงพอตอการตัดสินใจ 

3. ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข หมายถึง ใหมีการทํา
เหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเงื่อนไขวาสามารถใชเทคโนโลยี เพื่อดําเนินการแกไข
และปองกันปญหา จนเปนที่ยอมรับไดของผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพื้นที่ 

4. ใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข หมายถึง ควรใหมีการทํา
เหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเงื่อนไขวาสามารถใชเทคโนโลยี เพื่อดําเนินการแกไขและ
ปองกันปญหา จนเปนที่ยอมรับไดของผูที่มีสวนไดสวนเสียสวนใหญ 

สําหรับการตัดสินใจทางเลือกจาก การจัดทําแมทริกซสรุปผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ  
(Generating a strategic factors analysis summary (SFAS) matrix) เพื่อสรุปปจจัยเชิงกลยุทธของพื้นที่ 
โดยการรวมปจจัยภายนอก (External Factors) จากตาราง EFAS กับปจจัยภายใน ( Internal Factors) จาก
ตาราง IFAS มารวมกัน ดังน้ี 
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ตารางที่ 10.1 แมททริกซการประเมินปจจัยภายในและภายนอกเพื่อการกําหนดจุดยุทธศาสตรทางเลือก 
 

คาถวงนํ้าหนักปจจัยภายใน IFE Internal Factor Evaluation 
     100-66                          65-30                              29-1          

ทางเลือกที่ 1 
(1) 

ทางเลือกที่ 4 
(2) 

ทางเลือกทื่ 3 
(3) 

ทางเลือกที่ 1 
(4) 

ทางเลือกที่ 3 
(5) 

ทางเลือกที่ 2 
(6) 

ทางเลือกที่ 3 
(7) 

ทางเลือกที่ 2 
(8) 

ทางเลือกที่ 1 
(9) 

 
ตารางที่ 10.2 ผลการวิเคราะหทางเลือกเชิงยุทธศาสตร 4 ทางเลือก 
 

ชอง ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก ยุทธศาสตร 4 ทางเลือก 
1 มีความเขมแข็งสูง มีความพรอมสูง พัฒนาโครงการทุกพื้นที่อยางมีเงื่อนไข 
2 มีความเขมแข็งปานกลาง มีความพรอมสูง พัฒนาโครงการทุกพื้นที่อยางมีเงื่อนไข 
3 มีความออนแอ มีความพรอมสูง พัฒนาโครงการบางพื้นที่อยางมีเงื่อนไข 
4 มีความเขมแข็งสูง มีความพรอมปานกลาง พัฒนาโครงการทุกพื้นที่อยางมีเงื่อนไข 
5 มีความเขมแข็งปานกลาง มีความพรอมปานกลาง พัฒนาโครงการบางพื้นที่อยางมีเงื่อนไข 
6 มีความออนแอ มีความพรอมปานกลาง ชะลอโครงการ 
7 มีความเขมแข็งสูง มีความพรอมตํ่า พัฒนาโครงการบางพื้นที่อยางมีเงื่อนไข 
8 มีความเขมแข็งปานกลาง มีความพรอมตํ่า ชะลอโครงการ 
9 มีความออนแอ มีความพรอมตํ่า ไมพัฒนาโครงการ 

 
การศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ในที่น้ี จะเปน

การดําเนินการในข้ันตอนที่ 1-7 เปนกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ตามวิถี (Pathway) 
ของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ดังรูปที่ 2.2 และตารางที่ 2.2 ในบทที่ 2  

สําหรับการนําเสนอทางเลือกในที่น้ีเพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจพัฒนาเหมืองแรโปแตชในกระบวน
การพัฒนาข้ันตอนที่ 8-10 โดยมีขอมูลสนับสนุนจากผลการศึกษาทั้ง 4 มิติ ประกอบดวยเหตุผลสนับสนุนมิติ
ดานเทคโนโลยี มิติดานสิ่งแวดลอม มิติดานสังคม และมิติดานเศรษฐศาสตร ดังน้ี 
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1. จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 

รูปที่ 10.1 ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (SFAS) จากปจจัย EFAS และ IFAS ของจังหวัดชัยภูม ิ
 
 จากผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธในการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช ของจังหวัดชัยภูมิ ผลปรากฏวาจุดยุทธศาสตรอยูในชวงที่ 1 กําหนดทางเลือกที่ 4 
“การพัฒนาเหมืองแรโปแตชทุกพื้นที่อยางมีเงื่อนไข ” แตในที่น้ีจะพิจารณาเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ จึงเลือก
ทางเลือกที่ 3 “การพัฒนาเหมืองแรโปแตชบางพื้นที่อยางมีเงื่อนไข” 
 สําหรับเหตุผลสนับสนุนอื่นๆ ทั้ง 4 มิติ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได ดังน้ี 

1.1 มิติดานเทคโนโลยี 
 จากตารางที่ 10.3 คาคะแนนผลกระทบเฉลี่ย โดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ของตัวช้ีวัดตางๆ 
มิติเทคโนโลยี ทําใหไดทราบวาประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีความเช่ือวาการใชเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูก
นํามาใชในโครงการพัฒนาเหมืองโปแตชมีความสามารถปองกันและ/หรือการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดตํ่า
กวา มาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศตางๆ ซึ่งถูกออกโดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
เพียงเล็กนอย หรือไดเพียงสวนหน่ึง ผลกระทบตางๆ ที่ประชาชนเช่ือวานาเทคโนโลยีเหลาน้ันสามารถปองกัน
และ/หรือการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดเพียงสวนหน่ึง ไดแก ผลกระทบจากกิจกรรมในเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 1) 
ผลกระทบจากฝุนภายในเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 2) ผลกระทบการขาดแคลนนํ้าและ/หรือพลังงาน เพื่อใชในกิจกรรม
ตางๆ ในเหมืองและโรงแตงแรโปแตช (ตัวช้ีวัดที่ 3) และ ผลกระทบจากนํ้าเค็มจากเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 4)  
 คาคะแนนผลกระทบเฉลี่ยของตัวช้ีวัดที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคานอยกวาคาคะแนนผลกระทบที่ 6.67 
เพียงเล็กนอย ซึ่งคานอยกวาคาคะแนนผลกระทบที่ 6.67 มีความหมายโดยสรุป “ไมเกินมาตรฐาน” 

0.0%

33.3%

66.7%

100.0%

0.00%33.33%66.67%100.00%

ประมวลผลทางเลอืก 4 มิติ

Technology Environmental Social Economics Average
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นอกจากน้ี คาคะแนนผลกระทบเฉลี่ยโดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ของตัวช้ีวัด 5, 6, 7, 8 และ 
9 ซึ่งเปนตัวช้ีวัด มิติเทคโนโลยี เกี่ยวของกับผลกระทบจากฝุนเกลือ จากกองหางแร และกากจากการทําเหมือง
และการแตงแร (ตัวช้ีวัดที่ 5) การจัดการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน (ตัวช้ีวัดที่ 6) การลด
ขนาดของการทรุดของผิวดิน (ตัวช้ีวัดที่ 7) การจัดการพื้นที่เหมืองและบริเวณใกลเคียง หลังจากทําเหมือง 
(ตัวช้ีวัดที่ 8) และการเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมืองและชุมชนใกลเคียง (ตัวช้ีวัดที่ 9) มีคาสูงกวาคา
คะแนนผลกระทบที่ 6.67 ซึ่งมีความหมายโดยสรุป “ดีกวาระดับมาตรฐาน”  ทําใหทราบไดวาประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีความเช่ือถือเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชในโครงการพัฒนาเหมืองโปแตช เพื่อจัดการ
ผลกระทบจากฝุนเกลือ จากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและการแตงแร กองหางแรและกากจากการ
ทําเหมืองบนผิวดิน จัดการขนาดของการทรุดของผิวดิน จัดการพื้นที่เหมืองและบริเวณใกลเคียง หลังจากทํา
เหมือง และเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมืองและชุมชนใกลเคียง  
 จากผลการประเมินของผลกระทบของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิแตกตางกับผลการประเมินของ
ผลกระทบของคณะผูศึกษา โดยคณะผูศึกษาประเมินวาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชในโครงการพัฒนา
เหมืองโปแตชสามารถปองกันและ/หรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมได ตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ หรือ
ประกาศตางๆ ที่ออกโดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม แตเหมืองและโรงแตงแรโปแตชถูกคาดวา
จะมีปญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าและ/หรือพลังงาน เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมืองและโรงแตงแรโปแตชใน
บางชวงเวลาหรือบางฤดูกาล และการจัดการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน แตผลการ
ประเมินของผลกระทบของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิประเมินวาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชใน
โครงการพัฒนาเหมืองโปแตช สามารถปองกันและ/หรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดบาง อาจสงผลกระทบจาก
กิจกรรมในเหมือง ผลกระทบจากฝุนภายในเหมือง ผลกระทบการขาดแคลนนํ้าและ /หรือพลังงาน เพื่อใชใน
กิจกรรมตางๆ ในเหมืองและโรงแตงแรโปแตช และผลกระทบจากนํ้าเค็มจากเหมือง 

 
ตารางที่ 10.3  ระดับผลกระทบที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูม ิและ 

จังหวัดนครราชสีมา  

ตัวชี้วัด 

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า 10.0 6.1 
2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูกติดต้ังภายในเหมือง 10.0 5.9 
3. จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลงพลังงานเอง 

สําหรับปอนเหมืองและโรงแตงแร และ ใชทรัพยากรตางๆ 
สําหรับการทําเหมืองและการแตงแรอยางคุมคา 

6.0 6.2 

4. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอนจากกองหางแร และกากจาก
การทําเหมืองและการแตงแร 

7.5 6.3 

5. ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและ
การแตงแร 

7.5 6.6 

6. แผนการลดปริมาณหางแรและกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน 5.0 7.2 
7. วิธีการทําเหมืองและการออกเหมืองเพื่อใหชองเปดตางๆ ภายใน

เหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอยและลดการทรุดของผิวดินระยะยาว 
6.0 7.1 
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ตัวชี้วัด 

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณใกลเคียง ใหกลับมา

ใกลเคียงกับสภาพเดิม และการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 
10.0 7.5 

9. มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมืองและชุมชน
ใกลเคียง (อาท ิเสถียรภาพของชองเปดและการทรุดของผิวดิน) 

10.0 7.8 

 
หมายเหตุ ระดับผลกระทบคะแนนเต็มสิบคะแนน และ หมายถึงระดับที่ยอดเย่ียม 

 
1.2 มิติดานสิ่งแวดลอม  
ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติดานสิ่งแวดลอม จากประชาชนในจังหวัด ชัยภูมิ  จาก

รูปที่ 10.1 พบวา สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชนของมิติดานสิ่งแวดลอม พบวาคา Internal 
เทากับ 63.9% และคา External เทากับ 65.5% อยูในชองที่ 5 (คา Internal ระหวาง 66.7%-33.3% และ 
คา External ระหวาง 66.7%-33.3%) ซึ่งหมายถึง ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ที่ไดเขารวมประชุมประเมินวา 
ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เช่ือวามี
ความสามารถที่จะจัดการหรือสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได อยูใน 
เกณฑปานกลาง จะเปนผลใหสามารถการจัดกลยุทธทางเลือกไดโดยใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไขวาสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อดําเนินการแกไขและปองกันปญหา จนเปนที่
ยอมรับไดของผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพื้นที่ นอกจากน้ียังมีการสนับสนุนขอมูลจากตารางที่ 10.4 

 
ตารางที่ 10.4 ระดับผลกระทบที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที ่จังหวัดชัยภูมิ/นครราชสีมา 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. ความเพียงพอของการใหบริการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคและ

บริโภค 
7.5 6.2 

2. ความเพียงพอของการใหบริการไฟฟา 7.5 6.9 
3. การใชประโยชนของที่ดิน 7.0 6.5 
4. การจัดการขยะอยางถูกหลักวิชาการ 7.0 6.5 
5. คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 6.5 5.8 

6. คุณภาพอากาศที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 6.5 6.6 
7. การขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะระบบขนสงทางบก 8.0 6.7 
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1.3 มิติดานสังคม 
ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติดานสังคม จากคณะผูศึกษาและ ประชาชนในจังหวัด

ชัยภูมิ พบวาขอมูลไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยขอมูลจะเกาะกลุมกัน มีแตกตางกันบางเล็กนอย  จาก
ขอมูลที่ไดสํารวจ ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นในเรื่องผลกระทบในมิติดานสังคมแยกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มี
ความเห็นวา ผลกระทบในดานสังคมของจังหวัดมีนอย จังหวัดมีความพรอมในการพัฒนาเหมืองอยูในระดับดี 
ในขณะที่ประชาชนบางสวนเห็นวา ความพรอมของจังหวัดยังอยูในระดับปานกลางและเมื่อสรุปขอมูลใน
ภาพรวม ความพรอมของจังหวัดอยูในระดับดีลงมาในระดับลางของกลุม แสดงถึงประชาชนบางกลุมยังมีขอ
สงสัย ไมมั่นใจในการพัฒนาเหมือง โดยเฉพาะในประเด็นของจํานวนบุคลากรทางการแพทยที่มีไมเพียงพออยู
ในระดับที่ตํ่ากวามาตรฐานของการรักษาพยาบาล หากมีการพัฒนาเหมืองในพื้นที่จะย่ิงขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย และหัวขอของการเจ็บปวยซึ่งคาดวาอาจจะมีผลกระทบจากการพัฒนาเหมือง นอกจากน้ียังมีขอมูล
สนับสนุน ดังตารางที่ 10.5  
 
ตารางที่ 10.5 ระดับผลกระทบที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที ่จังหวัดชัยภูมิ/นครราชสีมา 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย   7.0 7.3 
2. สัดสวนครูตอนักเรียน 8.0 7.3 
3. สัดสวนประชากรมีหลักประกันสุขภาพ 8.0 7.0 
4. สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากร 6.0 6.8 

5. จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิตตอประชากร 6.0 7.1 
6. อัตราการเจ็บปวยของประชากร 7.0 7.8 
7. อายุเฉลี่ย ชาย & หญิง 9.0 7.5 
8. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยตอประชากร   8.0 7.5 
9. จํานวนเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม 7.0 7.7 
10. อัตราผูมีงานทํา 8.0 7.9 
11. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 9.0 8.0 
12. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 9.0 7.8 
13. การมีสวนรวมของชุมชนในการทํานุบํารุงศาสนา 10 7.8 
14. รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามวันสําคัญ 8.0 8.2 

 
 1.4 มิติดานเศรษฐศาสตร 
 ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติดานเศรษฐศาสตร จากคณะผูศึกษาและประชาชนใน
จังหวัดชัยภูม ิพบวาขอมูลไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยขอมูลจะเกาะกลุมกัน มีแตกตางกันบางเล็กนอย  
จากขอมูลที่ไดสํารวจ ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นในเรื่องผลกระทบในมิติดานเศรษฐศาสตรแยกเปน 2 กลุม 
โดยกลุมใหญ มีความเห็นวาผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตร อยูในระดับที่ควบคุมไดจังหวัดมีความพรอมใน
ดานเศรษฐกิจ ในดานการพัฒนาเหมือง อยูในระดับดี ในขณะที่คนกลุมนอยมีความเห็นวามีความพรอมอยูใน
ระดับปานกลาง นอกจากน้ียังมีขอมูลสนับสนุน ดังตารางที่ 10.6 
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ตารางที่ 10.6 ระดับผลกระทบที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที ่จังหวัดชัยภูมิ/นครราชสีมา 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดGPP Growth  10 7.59 
2. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคเกษตร 8.0 7.41 
3. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตร 7.0 7.97 

4. รายไดจากภาษี 8.0 8.22 

5. อัตราเงินเฟอ 10 7.71 
6. อัตราการวางงาน 7.0 8.32 
7. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 7.0 8.16 
8. รายไดจากคาภาคหลวง 7.0 8.13 
9. ความเสมอภาคทางรายได–คาสัมประสิทธ์ิจีนี GINI 

Coefficient 
8.0 7.74 

10. สัดสวนคนจน (ดานรายจาย) 7.0 8.1 
 
2. จังหวัดนครราชสีมา 

 

รูปที่ 10.2 ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (SFAS) จากปจจัย EFAS และ IFAS ของจังหวัดนครราชสีมา 

0.0%

33.3%

66.7%

100.0%

0.00%33.33%66.67%100.00%

ประมวลผลทางเลอืก 4 มิติ

Technology Environmental Social Economics Average
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 จากผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธในการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช ของจังหวัดนครราชสีมา ผลปรากฏวาจุดยุทธศาสตรอยูในชวงที่ 1 กําหนดทางเลือก  
ที่ 4 “การพัฒนาเหมืองแรโปแตชทุกพ้ืนท่ีอยางมีเง่ือนไข” แตในที่น้ีจะพิจารณาเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา
เปนสําคัญ จึงเลือกทางเลือกที่ 3 “การพัฒนาเหมืองแรโปแตชบางพ้ืนท่ีอยางมีเง่ือนไข” 
 สําหรับเหตุผลสนับสนุนอื่นๆ ทั้ง 4 มิติ สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดดังน้ี 

2.1 มิติดานเทคโนโลยี 
 เน่ืองจากพื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาโครงการเหมืองโปแตชของจังหวัดนครราชสีมา มีเขตติดตอและ
ใกลกับพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดชัยภูมิ ดังน้ัน  ผลการวิเคราะหและเหตุผลสนับสนุนตางๆ จึงมีความ
คลายคลึงกับผลการวิเคราะหและเหตุผลสนับสนุนของจังหวัดชัยภูมิ 
 จากตารางที่ 10.3 คาคะแนนผลกระทบเฉลี่ย โดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ของตัวช้ีวัด
ตางๆ มิติเทคโนโลยี ทําใหไดทราบวาประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีความเช่ือวาการใชเทคโนโลยี
ตางๆ ที่จะถูกนํามาใชในโครงการพัฒนาเหมืองโปแตชมีความสามารถปองกันและ/หรือการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมได ตํ่ากวา มาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศตางๆ ซึ่งถูกออกโดยหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เพียงเล็กนอย หรือไดเพียงสวนหน่ึง ผลกระทบตางๆ ที่ประชาชนเช่ือวาเทคโนโลยี
เหลาน้ันสามารถปองกันและ/หรือการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดเพียงสวนหน่ึง ไดแก ผลกระทบจากกิจกรรม
ในเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 1) ผลกระทบจากฝุนภายในเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 2) ผลกระทบการขาดแคลนนํ้าและ/หรือ
พลังงาน เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมืองและโรงแตงแรโปแตช (ตัวช้ีวัดที่ 3) และผลกระทบจากนํ้าเค็มจาก
เหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 4)  
 คาคะแนนผลกระทบเฉลี่ยของตัวช้ีวัดที่ 1 , 2, 3 และ 4 มีคานอยกวาคาคะแนนผลกระทบที่ 6.67 
เพียงเล็กนอย ซึ่งคานอยกวาคาคะแนนผลกระทบที่ 6.67 มีความหมายโดยสรุป “ไมเกินมาตรฐาน” 
 นอกจากน้ี คาคะแนนผลกระทบเฉลี่ย โดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ของตัวช้ีวัด 5, 6, 7, 
8 และ 9 ซึ่งเปนตัวช้ีวัด มิติเทคโนโลยี เกี่ยวของกับผลกระทบจากฝุนเกลือ จากกองหางแร และกากจากการ
ทําเหมืองและการแตงแร (ตัวช้ีวัดที่ 5) การจัดการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน (ตัวช้ีวัดที่ 6) 
การลดขนาดของการทรุดของผิวดิน (ตัวช้ีวัดที่ 7) การจัดการพื้นที่เหมืองและบริเวณใกลเคียง หลังจากทํา
เหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 8) และการเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมือง และชุมชนใกลเคียง (ตัวช้ีวัดที่ 9) มีคา
สูงกวาคาคะแนนผลกระทบที่ 6.67 ซึ่งมีความหมายโดยสรุป “ดีกวาระดับมาตรฐาน ” ทําใหทราบไดวา
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีความเช่ือถือเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชในโครงการพัฒนาเหมือง
โปแตช เพื่อจัดการผลกระทบจากฝุนเกลือ จากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและการแตงแร กองหาง
แรและกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน จัดการขนาดของการทรุดของผิวดิน จัดการพื้นที่เหมืองและบริเวณ
ใกลเคียง หลังจากทําเหมือง และเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมือง และชุมชนใกลเคียง  
 จากผลการประเมินของผลกระทบของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแตกตางกับผลการ
ประเมินของผลกระทบของคณะผูศึกษา โดยคณะผูศึกษาประเมินวาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชใน
โครงการพัฒนาเหมืองโปแตชสามารถปองกันและ/หรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดตามมาตรฐาน กฎหมาย 
ระเบียบ หรือประกาศ ตางๆ ที่ออกโดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม แตเหมืองและโรงแตงแร
โปแตชถูกคาดวาจะมีปญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าและ/หรือพลังงาน เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมืองและโรง
แตงแรโปแตชในบางชวงเวลาหรือบางฤดูกาล และการจัดการกองหางแรและกากจากการทําเหมือง บนผิวดิน 
แตผลการประเมินของผลกระทบของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประเมินวาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูก
นํามาใชในโครงการพัฒนาเหมืองโปแตช สามารถปองกันและ/หรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดบาง อาจจะ
สงผลกระทบจากกิจกรรมในเหมือง ผลกระทบจากฝุนภายในเหมือง ผลกระทบการขาดแคลนนํ้าและ/หรือ
พลังงาน เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมืองและโรงแตงแรโปแตช และผลกระทบจากนํ้าเค็มจากเหมือง 
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2.2 มิติดานสิ่งแวดลอม  
ขอมูลผลการประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติดานสิ่งแวดลอม จากประชาชนในจังหวัด นครราชสีมา  

จากรูปที่ 10.2 พบวา สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชนของมิติดานสิ่งแวดลอม พบวาคา 
Internal เทากับ 63.9% และคา External เทากับ 65.5% อยูในชองที่ 5 (คา Internal ระหวาง       
66.7%-33.3% และ คา External ระหวาง 66.7%-33.3%) ซึ่งหมายถึง ประชาชนจังหวัด นครราชสีมา  ที่ได
เขารวมประชุมประเมินวา ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เช่ือวามีความสามารถที่จะจัดการไดหรือสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนา
และทําเหมืองโปแตชได อยูในเกณฑปานกลาง  จะเปนผลใหสามารถการจัดกลยุทธทางเลือกไดโดยใหมีการทํา
เหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไขวาสามารถใชเทคโนโลยี เพื่อดําเนินการแกไข
และปองกันปญหา จนเปนที่ยอมรับไดของผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพื้นที่  นอกจากน้ียังมีขอมูลสนับสนุน 
ดังตารางที่ 10.7 

ตารางที่ 10.7 ระดับผลกระทบที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที ่จังหวัดชัยภูมิ/นครราชสีมา 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. ความเพียงพอของการใหบริการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคและ

บริโภค 
7.5 6.2 

2. ความเพียงพอของการใหบริการไฟฟา 7.5 6.9 
3. การใชประโยชนของที่ดิน 7.0 6.5 
4. การจัดการขยะอยางถูกหลักวิชาการ 7.0 6.5 
5. คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 6.5 5.8 

6. คุณภาพอากาศที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 6.5 6.6 
7. การขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะระบบขนสงทางบก 8.0 6.7 

 
2.3 มิติดานสังคม 
ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติดานสังคม จาก คณะผูศึกษาและประชาชนในจังหวัด

นครราชสีมา พบวาขอมูลไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยขอมูลจะเกาะกลุมกัน มีแตกตางกันบางเล็กนอย  
จากขอมูลที่ไดสํารวจ ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นในเรื่องผลกระทบในมิติดานสังคม แยกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมที่มีความเห็นวา ผลกระทบในดานสังคมของจังหวัดมีนอย จังหวัดมีความพรอมในการพัฒนาเหมืองอยูใน
ระดับดี ในขณะที่ประชาชนบางสวนเห็นวา ความพรอมของจังหวัดยังอยูในระดับปานกลางและเมือสรุปขอมูล
ในภาพรวม ความพรอมของจังหวัดอยูในระดับดีลงมาในระดับลางของกลุม แสดงถึงประชาชนบางกลุมยังมีขอ
สงสัย ไมมั่นใจในการพัฒนาเหมือง โดยเฉพาะในประเด็นของ จํานวนบุคลากรทางการแพทยที่มีไมเพียงพออยู
ในระดับที่ตํ่ากวามาตรฐานของการรักษาพยาบาล หากมีการพัฒนาเหมืองในพื้นที่จะย่ิงขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย และหัวขอของการเจ็บปวยซึ่งคาดวาอาจจะมีผลกระทบจากการพัฒนาเหมือง นอกจากน้ียังมีขอมูล
สนับสนุน ดังตารางที่ 10.8  
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ตารางที่ 10.8 ระดับผลกระทบที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที ่จังหวัดชัยภูมิ/นครราชสีมา 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย   7.0 7.3 
2. สัดสวนครูตอนักเรียน 8.0 7.3 
3. สัดสวนประชากรมีหลักประกันสุขภาพ 8.0 7.0 
4. สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากร 6.0 6.8 

5. จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิตตอประชากร 6.0 7.1 
6. อัตราการเจ็บปวยของประชากร 7.0 7.8 
7. อายุเฉลี่ย ชาย & หญิง 9.0 7.5 
8. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยตอประชากร   8.0 7.5 
9. จํานวนเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม 7.0 7.7 
10. อัตราผูมีงานทํา 8.0 7.9 
11. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 9.0 8.0 
12. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 9.0 7.8 
13. การมีสวนรวมของชุมชนในการทํานุบํารุงศาสนา 10 7.8 
14. รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามวันสําคัญ 8.0 8.2 

 
 2.4 มิติดานเศรษฐศาสตร 
 ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติดานเศรษฐศาสตร จากคณะผูศึกษาและประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา  พบวาขอมูลไมมีความแตกตางกันมากนัก โดยขอมูลจะเกาะกลุมกัน มีแตกตางกันบาง
เล็กนอย  จากขอมูลที่ไดสํารวจ ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นในเรื่องผลกระทบในมิติดานเศรษฐศาสตร      
แยกเปน 2 กลุม โดยกลุมใหญ มีความเห็นวาผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตร อยูในระดับที่ควบคุมได จังหวัด
มีความพรอมในดานเศรษฐกิจ ในดานการพัฒนาเหมือง อยูในระดับดี ในขณะที่คนกลุมนอยมีความเห็นวามี
ความพรอมอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ียังมีขอมูลสนันสนุน ดังตารางที่ 10.9 
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ตารางที่ 10.9  ระดับผลกระทบดานเศรษฐศาสตรที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที ่
จังหวัดชัยภูม/ินครราชสีมา 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดGPP Growth  10 7.59 
2. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคเกษตร 8.0 7.41 
3. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตร 7.0 7.97 

4. รายไดจากภาษี 8.0 8.22 
5. อัตราเงินเฟอ 10 7.71 
6. อัตราการวางงาน 7.0 8.32 
7. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 7.0 8.16 
8. รายไดจากคาภาคหลวง 7.0 8.13 
9. ความเสมอภาคทางรายได – คาสัมประสิทธ์ิจีนี 

GINI Coefficient 
8.0 7.74 

10. สัดสวนคนจน (ดานรายจาย) 7.0 8.1 
 
3. จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 

รูปที่ 10.3 ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (SFAS) จากปจจัย EFAS และ IFAS ของจังหวัดอุดรธานี 
 

0.0%

33.3%

66.7%

100.0%

0.00%33.33%66.67%100.00%

ประมวลผลทางเลอืก 4 มิติ
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 จากผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธในการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช ของจังหวัดอุดรธานี ผลปรากฏวาจุดยุทธศาสตรอยูในชวงที่ 5 กําหนดทางเลือกที่ 3 
“การพัฒนาเหมืองแรโปแตชบางพื้นที่อยางมีเงื่อนไข” 
 สําหรับเหตุผลสนับสนุนอื่นๆ ทั้ง 4 มิติ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได ดังน้ี 

3.1 มิติดานเทคโนโลยี 
 จากตารางที่ 10.10 คาเฉลี่ยของคะแนนผลกระทบของตัวช้ีวัดตางๆ มิติเทคโนโลยี ถูกประเมินโดย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ทําใหไดทราบวาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีความเช่ือวาการใช
เทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชในโครงการพัฒนาเหมืองโปแตชมีความสามารถปองกันและ/หรือการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมได ตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศตางๆ ซึ่งถูกออกโดยหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ผลกระทบตางๆ ไดแก ผลกระทบจากฝุนภายในเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 2) ผลกระทบการ
ขาดแคลนนํ้าและ/หรือพลังงาน เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมืองและโรงแตงแรโปแตช (ตัวช้ีวัดที่ 3) การ
จัดการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน (ตัวช้ีวัดที่ 6) การลดขนาดของการทรุดของผิวดิน 
(ตัวช้ีวัดที่ 7) และการเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมือง และชุมชนใกลเคียง (ตัวช้ีวัดที่ 9)  คาคะแนน
ผลกระทบเฉลี่ยของตัวช้ีวัดที่ 2, 3, 6, 7 และ 9 มีคาสูงกวาคาคะแนนผลกระทบที่ 6.67 ซึ่งมีความหมาย  โดย
สรุป “ไมเกินมาตรฐาน” 
 สําหรับผลกระทบจากกิจกรรมในเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 1) ผลกระทบจากนํ้าเค็มจากเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 4) 
ผลกระทบจากฝุนเกลือ จากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและการแตงแร (ตัวช้ีวัดที่ 5) และการ
จัดการพื้นที่เหมืองและบริเวณใกลเคียง หลังจากทําเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 8) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมี
ความเช่ือวาการใชเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชในโครงการพัฒนาเหมืองโปแตชมีความสามารถปองกัน
และ/หรือการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมได ตํ่ากวา มาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบตางๆ คาคะแนนผลกระทบ
เฉลี่ยของตัวช้ีวัดที่ 1, 4, 5 และ 8 มีนอยกวาคาคะแนนผลกระทบที่ 6.67 เล็กนอย ซึ่งคาคะแนนผลกระทบที่ 
6.67 มีความหมายโดยสรุป “ไมเกินมาตรฐาน” 
 จากผลการประเมินของผลกระทบของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแตกตางกับผลการประเมิน
ของผลกระทบของคณะผูศึกษา โดยคณะผูศึกษาประเมินวาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชในโครงการพัฒนา
เหมืองโปแตชสามารถปองกันและ/หรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ หรือ
ประกาศตางๆ ที่ออกโดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม แตเหมืองและโรงแตงแรโปแตชถูกคาดวา
จะมีปญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าและ/หรือพลังงาน เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมืองและโรงแตงแรโปแตชใน
บางชวงเวลาหรือบางฤดูกาล และการจัดการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน แตผลการ
ประเมินของผลกระทบของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีประเมินวาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชใน
โครงการพัฒนาเหมืองโปแตช สามารถปองกันและ/หรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดบาง อาจจะเกิดผลกระทบ
จากกิจกรรมในเหมือง ผลกระทบจากนํ้าเค็มจากเหมือง ผลกระทบจากฝุนเกลือ จากกองหางแร และกากจาก
การทําเหมืองและการแตงแร  และการจัดการพื้นที่เหมืองและบริเวณใกลเคียงหลังจากทําเหมือง 
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ตารางที่ 10.10 ระดับผลกระทบดานเทคโนโลยีที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  

ตัวชี้วัด 

จังหวัดอุดรธานี 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า 10.0 6.5 
2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูกติดต้ังภายในเหมือง 10.0 6.8 
3. จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลงพลังงานเอง สําหรับ

ปอนเหมืองและโรงแตงแร และใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทํา
เหมืองและการแตงแรอยางคุมคา 

7.5 6.8 

4. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอนจากกองหางแร และกากจากการ
ทําเหมืองและการแตงแร 

7.5 6.1 

5. ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและการ
แตงแร 

7.5 6.2 

6. แผนการลดปริมาณหางแร และกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน 5.0 6.8 
7. วิธีการทําเหมืองและการออกเหมืองเพื่อใหชองเปดตางๆ ภายใน

เหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอยและลดการทรุดของผิวดินระยะยาว 
7.5 6.8 

8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณใกลเคียง ใหกลับมา
ใกลเคียงกับสภาพเดิม และการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 

10.0 6.3 

9. มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมือง และชุมชนใกลเคียง 
(อาทิ เสถียรภาพของชองเปด และการทรุดของผิวดิน) 

10.0 6.8 

 

หมายเหตุ ระดับผลกระทบคะแนนเต็มสิบคะแนน และหมายถึง ระดับที่ยอดเย่ียม 
 

3.2 มิติดานสิ่งแวดลอม  
ขอมูลผลการประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติดานสิ่งแวดลอม จากประชาชนในจังหวัดอุดรธานี จาก

รูปที่ 10.3 พบวา สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชนของมิติดานสิ่งแวดลอม พบวาคา Internal 
เทากับ 58.6% และคา External เทากับ 63.0% อยูในชองที่ 5 (คา Internal ระหวาง 66.7%-33.3% และ 
คา External ระหวาง 66.7%-33.3%) ซึ่งหมายถึง ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ที่ไดเขารวมประชุมประเมินวา 
ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เช่ือวา มี
ความสามารถที่จะจัดการไดหรือสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดอยู
ใน เกณฑปานกลาง  จะเปนผลใหสามารถการจัดกลยุทธทางเลือกได โดยใหมีการทําเหมืองใน บางพื้นที่ ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไขวาสามารถใชเทคโนโลยี เพื่อดําเนินการแกไขและปองกันปญหา จน
เปนที่ยอมรับไดของผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพื้นที่ นอกจากน้ียังมีขอมูลสนับสนุน ดังตารางที่ 10.11 
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ตารางที่ 10.11 ระดับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดอุดรธานี 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. ความเพียงพอของการใหบริการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคและบริโภค 8.0 6.2 
2. ความเพียงพอของการใหบริการไฟฟา 8.0 6.7 
3. การใชประโยชนของที่ดิน 7.5 6.1 
4. การจัดการขยะอยางถูกหลักวิชาการ 7.0 5.8 
5. คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 7.0 5.9 

6. คุณภาพอากาศที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 7.0 5.9 
7. การขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะระบบขนสงทางบก 8.0 6.1 

 
3.3 มิติดานสังคม 
ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติดานสังคม จาก คณะผูศึกษาและประชาชนในจังหวัด

อุดรธานี พบวาขอมูลในบางขอมีความแตกตางจากการประเมินของคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที่ เชน 
ขอ อายุชายหญิง/รายได รายจายเฉลี่ยครัวเรือน/การมีสวนรวมของชุมชนในการบํารุงศาสนา  ซึ่งในเรื่อง
ดังกลาว คณะผูศึกษาประเมินจากขอมูลทุติยภูมิ เปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัดหรือคาเฉลี่ยมาตรฐาน ซึ่งมีฐานของ
ตัวเลขในการอางอิง จากการประเมินผลของประชาชนในพื้นที่ พบวา ขอมูลที่ไดมีการกระจายตัว 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 มีความเห็นวาในดานสังคม จังหวัดมีความพรอมในการพัฒนาเหมือง อยูในระดับดี   กลุมที่ 2 มี
ความเห็นวา มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง และกลุมที่ 3 มีความเห็นวา จังหวัดไมมีความพรอมในการที่
จะพัฒนาเหมืองในพื้นที่เลย และจากคาเฉลี่ยทางคณิตศาสตรใน มิติดานสังคม มี คา Internal เทากับ  65.5% 
และคา External เทากับ 66.5% ซึ่งจะตกอยูในชองที่ 5 คือ ภาพรวมจังหวัดมีความพรอมในระดับปานกลาง 
และที่ตองใหความสําคัญ คือ มีประชาชนบางกลุมที่ไมเห็นดวย ที่ตองมีมาตรการดําเนินการกับคนกลุมน้ี หาก
เลือกที่จะพัฒนาเหมืองในบางพื้นที่อยางมีเงื่อนไข นอกจากน้ียังมีขอมูลสนับสนุนดังตารางที่ 10.12 
 
ตารางที่ 10.12 ระดับผลกระทบดานสังคมที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดอุดรธานี 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย   7.0 6.7 
2. สัดสวนครูตอนักเรียน 8.0 6.6 
3. สัดสวนประชากรมีหลักประกันสุขภาพ 8.0 6.4 
4. สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากร 4.0 6.4 

5. จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิตตอประชากร 5.0 6.3 
6. อัตราการเจ็บปวยของประชากร 5.0 6.5 
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ตัวชี้วัด 

จังหวัดอุดรธานี 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
7. อายุเฉลี่ย ชาย & หญิง 10.0 6.6 
8. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยตอประชากร   6.0 6.3 
9. จํานวนเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม 5.0 6.3 
10. อัตราผูมีงานทํา 6.0 6.9 
11. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 10.0 6.8 
12. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 10.0 6.5 
13. การมีสวนรวมของชุมชนในการทํานุบํารุงศาสนา 10.0 6.9 
14. รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามวันสําคัญ 10.0 7.0 

 
3.4 มิติดานเศรษฐศาสตร 
ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติดานเศรษฐศาสตร จาก คณะผูศึกษาและประชาชนใน

จังหวัดอุดรธานี พบวาขอมูลในบางขอมีความแตกตางจากการประเมินของคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 
เชน หัวขอ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด ภาคเกษตร/ภาคนอกเกษตร/อัตราวางงาน ซึ่ง
ในเรื่องดังกลาว คณะผูศึกษาประเมินจากขอมูลทุติยภูมิ เปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัดหรือคาเฉลี่ยมาตรฐาน ซึ่งมี
ฐานของตัวเลขในการอางอิง  

จากการประมวลผลขอมูลของประชาชนในพื้น พบวา ขอมูลมีการกระจายตัวเปน 3 กลุม คือ กลุมที่
เห็นดวย กลุมที่เปนกลาง กลุมทึ่ไมเห็นดวย ซึ่งจะเปนประเด็นการพัฒนาเหมืองแบบมีเงื่อนไขตามที่ไดนําเสนอ
ไวในมิติเศรษฐศาสตร ในดานภาพรวม คาเฉลี่ยของ  Internal ระหวาง 66.7% -33.3% และคา  External 
66.7%-33.3% ซึ่งหมายถึง  ประชาชน โดยทั่วไปในพื้นที่ มีความเห็นวาในดานเศรษฐศาสตรจังหวัดมีความ
พรอมอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ียังมีขอมูลสนับสนุน ดังตารางที่ 10.13 

 
ตารางที่ 10.13  ระดับผลกระทบดานเศรษฐศาสตรที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที ่

จังหวัดอุดรธานี 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดอุดรธานี 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดGPP Growth  8.0 6.7 
2. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคเกษตร 10.0 6.7 
3. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตร 8.0 6.9 
4. รายไดจากภาษี 6.0 6.6 
5. อัตราเงินเฟอ 80 6.8 
6. อัตราการวางงาน 10.0 6.5 
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ตัวชี้วัด 

จังหวัดอุดรธานี 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
7. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 7.0 6.8 
8. รายไดจากคาภาคหลวง 7.0 7.2 
9. ความเสมอภาคทางรายได – คาสัมประสิทธ์ิจีนี 

GINI Coefficient 
8.0 6.7 

10. สัดสวนคนจน (ดานรายจาย) 7.0 7.1 
 
4. จังหวัดสกลนคร 

 
 

รูปที่ 10.4 ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (SFAS) จากปจจัย EFAS และ IFAS ของจังหวัดสกลนคร 
  
 
 
 

0.0%

33.3%

66.7%

100.0%

0.00%33.33%66.67%100.00%

ประมวลผล 4 มิติ

Technology Environmental Social Economics Average
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จากผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธในการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช ของจังหวัดสกลนคร ผลปรากฏวาจุดยุทธศาสตรอยูในชวงที่ 5 กําหนดทางเลือกที่ 3 
“การพัฒนาเหมืองแรโปแตชบางพื้นที่อยางมีเงื่อนไข” 
 สําหรับเหตุผลสนับสนุนอื่นๆ ทั้ง 4 มิติ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได ดังน้ี 

4.1 มิติดานเทคโนโลยี 
 จากตารางที่ 10.14 คาคะแนนผลกระทบเฉลี่ย โดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ของตัวช้ีวัด
ตางๆ มิติเทคโนโลยี ทําใหไดทราบวาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีความเช่ือวาการใชเทคโนโลยีตางๆ ที่
จะถูกนํามาใชในโครงการพัฒนาเหมืองโปแตชมีความสามารถปองกันและ/หรือการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมได
ตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศตางๆ ซึ่งถูกออกโดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบตางๆ ไดแก ผลกระทบการขาดแคลนนํ้าและ/หรือพลังงาน เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมืองและ
โรงแตงแรโปแตช (ตัวช้ีวัดที่ 3) ผลกระทบจากฝุนเกลือ จากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและการ
แตงแร (ตัวช้ีวัดที่ 5) การจัดการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน (ตัวช้ีวัดที่ 6) การลดขนาดของ
การทรุดของผิวดิน (ตัวช้ีวัดที่ 7) การจัดการพื้นที่เหมืองและบริเวณใกลเคียง หลังจากทําเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 8)  
และการเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมือง และชุมชนใกลเคียง (ตัวช้ีวัดที่ 9) คาคะแนนผลกระทบเฉลี่ย
ของตัวช้ีวัดที่ 3, 5, 6, 7, 8 และ 9 มีคาสูงกวาคาคะแนนผลกระทบที่ 6.67 ซึ่งมีความหมายโดยสรุป “ไมเกิน
มาตรฐาน” 
 สําหรับผลกระทบจากกิจกรรมในเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 1) ผลกระทบจากฝุนภายในเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 2)  
ผลกระทบจากนํ้าเค็มจากเหมือง (ตัวช้ีวัดที่ 4)  ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  มีความเช่ือวาการใช
เทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชในโครงการพัฒนาเหมืองโปแตชมีความสามารถปองกันและ/หรือการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมไดตํ่ากวามาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบตางๆ คาคะแนนผลกระทบเฉลี่ยของตัวช้ีวัดที่         
1, 2 และ 4 มีนอยกวาคาคะแนนผลกระทบที่ 6.67 เล็กนอย ซึ่งคาคะแนนผลกระทบที่ 6.67 มีความหมายโดย
สรุป “ไมเกินมาตรฐาน” 
 จากผลการประเมินของผลกระทบของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีแตกตางกับผลการประเมิน
ของผลกระทบของคณะผูศึกษา โดยคณะผูศึกษาประเมินวาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชในโครงการพัฒนา
เหมืองโปแตชสามารถปองกันและ/หรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบหรือ
ประกาศตางๆ ที่ออกโดยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม แตเหมืองและโรงแตงแรโปแตชถูกคาดวา
จะมีปญหาเรื่องการขาดแคลนนํ้าและ/หรือพลังงาน เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ในเหมืองและโรงแตงแรโปแตชใน
บางชวงเวลาหรือบางฤดูกาล และการจัดการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน แตผลการ
ประเมินของผลกระทบของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประเมินวาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะถูกนํามาใชใน
โครงการพัฒนาเหมืองโปแตช สามารถปองกันและ/หรือลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดบาง อาจจะผลกระทบจาก
กิจกรรมในเหมือง ผลกระทบจากฝุนภายในเหมือง และผลกระทบจากนํ้าเค็มจากเหมือง 
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ตารางที่ 10.14 ระดับผลกระทบดานเทคโนโลยีที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดสกลนคร 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่า 10.0 5.8 
2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูกติดต้ังภายในเหมือง 10.0 4.8 
3. จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือแหลงพลังงานเอง สําหรับ

ปอนเหมืองและโรงแตงแร และ ใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทํา
เหมืองและการแตงแรอยางคุมคา 

5.0 7.0 

4. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอนจากกองหางแร และกากจากการ
ทําเหมืองและการแตงแร 

7.5 5.5 

5. ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร และกากจากการทําเหมืองและ
การแตงแร 

7.5 7.8 

6. แผนการลดปริมาณหางแร และกากจากการทําเหมืองบนผิวดิน 5.0 7.3 
7. วิธีการทําเหมือง และการออกเหมือง เพื่อใหชองเปดตางๆ ภายใน

เหมืองเกิดการเคลื่อนตัวนอย และลดการทรุดของผิวดินระยะยาว 
7.5 6.8 

8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมือง และบริเวณใกลเคียง ใหกลับมา
ใกลเคียงกับสภาพเดิม และการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 

10.0 7.8 

9. มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณเหมือง และชุมชน
ใกลเคียง (อาทิ เสถียรภาพของชองเปด และการทรุดของผิวดิน) 

10.0 7.8 

 

หมายเหตุ ระดับผลกระทบคะแนนเต็มสิบคะแนน และหมายถึง ระดับที่ยอดเย่ียม 
 

4.2 มิติดานสิ่งแวดลอม  
ขอมูลผลการประเมินผลระทบสิ่งแวดลอม มิติดานสิ่งแวดลอม จากประชาชนในจังหวัดสกลนคร จาก

รูปที่ 10.4 พบวา สําหรับคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลจากประชาชนของมิติดานสิ่งแวดลอม พบวาคา Internal 
เทากับ 71.1% และคา External เทากับ 73.8% อยูในชองที่ 1 (คา Internal ระหวาง 66.7%-100.0% และ 
คา External ระหวาง 66.7%-100.0%) ซึ่งหมายถึง ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ที่ไดเขารวมประชุมประเมินวา 
ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เช่ือวามี
ความสามารถที่จะจัดการไดหรือสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชไดอยูใน
เกณฑระดับสูง  จะเปนผลใหสามารถจัดการกลยุทธทางเลือกไดโดยใหมีการทําเหมืองใน ทุกพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไขวาสามารถใชเทคโนโลยี เพื่อดําเนินการแกไขและปองกันปญหา จนเปนที่
ยอมรับไดของผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพื้นที่ นอกจากน้ียังมีขอมูลสนับสนุน ดังตารางที่ 10.15 
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ตารางที่ 10.15  ระดับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที ่
จังหวัดสกลนคร 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดสกลนคร 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1. ความเพียงพอของการใหบริการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคและบริโภค 7.5 8.0 
2. ความเพียงพอของการใหบริการไฟฟา 7.5 7.75 
3. การใชประโยชนของที่ดิน 7.5 6.25 
4. การจัดการขยะอยางถูกหลักวิชาการ 7.0 7.25 
5. คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 7.5 7.25 
6. คุณภาพอากาศที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป 7.0 7.25 
7. การขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะระบบขนสงทางบก 7.5 6.5 
 

4.3 มิติดานสังคม 
ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติดานสังคม จากคณะผูศึกษาและ ประชาชนในจังหวัด

สกลนคร พบวาขอมูลในบางขอมีความแตกตางจากการประเมินของคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที่ เชน 
หัวขอปการศึกษาเฉลี่ย  สัดสวนครูตอนักเรียน หลักประกันสุขภาพ ซึ่งในเรื่องดังกลาว คณะผูศึกษาประเมิน
จากขอมูลทุติยภูมิ เปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัดหรือคาเฉลี่ยมาตรฐาน ซึ่งมีฐานของตัวเลขในการอางอิง   

ผลการประเมินผลกระทบดานสังคมจากกลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่จะมีคากระจาย เปนตัวทแยงมุม     
2 กลุม จําแนกเปนกลุมที่เห็นวาสังคมจังหวัดสกลนคร ดานสังคมมีผลกระทบนอยสุด จนถึงผลกระทบปาน
กลาง แสดงถึงการเกาะกลุมความคิดเห็นของประชาชนที่ไมมีความเห็นที่แตกตางกันมากนัก สําหรับคาเฉลี่ย
เลขคณิตของขอมูลจากประชาชน มีคา Internal เทากับ  67.2% และคา External เทากับ 63.3% ซึ่ง
หมายถึงประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ ที่ไดเขารวมประชุมประเมินผลวา สภาพสังคมโดยทั่วไปมีความพรอมตอ
การพัฒนาเหมือง และมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบดานสังคม จากการพัฒนาและทําเหมือง
โปแตชไดในระดับปานกลาง  และมีเงื่อนไขที่ตองดําเนินการ คือ หัวขอสัดสวนบุคลากรทางการแพทย และ
จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิต ที่ไดคาคะแนนนอยถือเปนจุดออนของจังหวัด นอกจากน้ียังมีขอมูลสนับสนุนดัง
ตารางที่ 10.16 
 
ตารางที่ 10.16 ระดับผลกระทบดานสังคมที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดสกลนคร 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย   8.0 6.5 
2. สัดสวนครูตอนักเรียน 8.0 5,0 
3. สัดสวนประชากรมีหลักประกันสุขภาพ 8.0 5.3 
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ตัวชี้วัด 

จังหวัดสกลนคร 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากร 5.0 6.3 

5. จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิตตอประชากร 5.0 5.3 
6. อัตราการเจ็บปวยของประชากร 7.0 7.5 
7. อายุเฉลี่ย ชาย & หญิง 8.0 7.8 
8. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยตอประชากร            9.0 7.5 
9. จํานวนเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม 7.0 7.5 
10. อัตราผูมีงานทํา 7.0 7.5 
11. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 10.0 6.3 
12. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 8.0 5.3 
13. การมีสวนรวมของชุมชนในการทํานุบํารุงศาสนา 10.0 8.0 
14. รอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามวันสําคัญ 9.0 6.8 

 
 
4.4 มิติดานเศรษฐศาสตร 
ขอมูลผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มิติดานเศรษฐศาสตร จากคณะผูศึกษาและประชาชนใน

จังหวัดสกลนคร พบวาขอมูลในบางขอมีความแตกตางจากการประเมินของคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 
เชน หัวขอ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดภาคนอกเกษตร/อัตราวางงาน/สัมประสิทธ์ิจีนี 
ซึ่งในเรื่องดังกลาวคณะผูศึกษาประเมินจากขอมูลทุติยภูมิ เปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัดหรือคาเฉลี่ยมาตรฐาน ซึ่งมี
ฐานของตัวเลขในการอางอิง  

ผลการประเมินผลกระทบดานเศรษฐศาสตร กลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่จะมีคากระจายตัว ตกอยูใน
พื้นที่ชองที่ 5 มีคา Internal ระหวาง 66.7%-33.33% และ คา  External 66.7%-33.33%   สําหรับคาเฉลี่ย
เลขคณิตของขอมูลจากประชาชน มีคา Internal เทากับ  41.2% และคา External เทากับ 40.7% ตกอยูใน
ชองที่ 5 ซึ่งหมายถึง ประชาชนในพื้นที่  ประเมิน ผลวา สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปมีความพรอมตอการพัฒนา
เหมือง และมีความสามารถที่จะจัดการหรือลดผลกระทบดานเศรษฐกิจ จากการพัฒนาและทําเหมืองโปแตชได
ในระดับปานกลาง โดยกลุมประชากรยังไมมั่นใจในเรื่องของการกระจายที่เปนธรรม และการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ เน่ืองจากผลการประเมินมีคาคะแนนคอนขางตํ่า นอกจากน้ียังมีขอมูลสนับสนุน 
ดังตารางที่ 10.17 
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ตารางที่ 10.17  ระดับผลกระทบดานเศรษฐศาสตรที่ถูกประเมินโดยคณะผูศึกษาและประชาชนในพื้นที ่
จังหวัดสกลนคร 

ตัวชี้วัด 

จังหวัดสกลนคร 

ระดับผลกระทบ  
โดยคณะผูศึกษา 

ระดับผลกระทบ
เฉลี่ยโดย

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
1. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดGPP Growth  6.0 4.0 
2. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคเกษตร 5.0 4.0 
3. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตร 8.0 4.25 

4. รายไดจากภาษี 6.0 4.25 
5. อัตราเงินเฟอ 7.0 4 
6. อัตราการวางงาน 10.0 4.25 
7. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 6.0 4 
8. รายไดจากคาภาคหลวง 7.0 4 
9. ความเสมอภาคทางรายได – คาสัมประสิทธ์ิจีนี 

GINI Coefficient 
8.0 4 

10. สัดสวนคนจน (ดานรายจาย) 6.0 4.25 

 
10.2 ขอมูลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เกี่ยวกับการตัดสินใจทางเลือก

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

10.2.1 รับฟงความคิดเห็นเพ่ือประเมิน 4 ทางเลือกในแตละมิติ 

 1. มิติดานเทคโนโลย ี
 จากขอมูลที่ไดลงพื้นที่ เก็บขอมูลจากประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผูศึกษา
ไดสอบถามประชาชนเกี่ยวกับขอหวงใย และขอกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนา โครงการเหมืองโปแตช 
ในสวนของมิติเทคโนโลยี พบวา ประชาชนที่ไดตอบคําถามในสวนน้ี มีความเปนหวงหรือกังวลใจในเรื่องหลักๆ 
ดังน้ี ปญหานํ้าอุปโภคบริโภค ปญหานํ้าเค็ม ปญหาดินเค็ม ปญหาฝุนเกลือ ปญหาการสั่นสะเทือน และเสียง
จากเหมือง และปญหาผิวดินทรุด และไดถูกนํามาสรุป ดังตารางที่ 10.18 โดยสรุปพบวาขอหวงใยและขอกังวล
จากประชาชนมากที่สุด เกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้า รองลงมา ไดแก การปนเปอนในอากาศและดินเค็ม และ 
สุดทาย คือ ปญหาการทรุดตัวของผิวดิน และการถูกรบกวนจากกิจกรรมการทําเหมือง ขอหวงใยและขอกังวล
จากประชาชนมากที่สุดเกี่ยวของกับนํ้า เน่ืองจากนํ้ามีความสัมพันธกับความเปนอยูและเปนปจจัยหลักสําหรับ
การทํามาหาเลี้ยงชีพของประชาชน ซึ่งเปนเกษตรกรโดยสวนใหญ  
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ตารางที่ 10.18 ขอหวงใยและขอกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช มิติเทคโนโลยี 

ขอหวงใย  
และขอกังวลใจ 

ปญ
หา

น้ํา
อุป

โภ
ค

บริ
โภ

ค 

ปญ
หา

น้ํา
เค

็ม 

ปญ
หา

ดิน
เค

็ม 

ปญ
หา

ฝุน
เก

ลือ
 

ปญ
หา

กา
รส

ั่นส
ะเ

ทือ
น 

 
แล

ะเ
สีย

งจ
าก

เห
มือ

ง 

ปญ
หา

ผิว
ดิน

ทรุ
ด 

อื่น
ๆ 

 

จังหวัดอุดรธานี 12 10 7 10 10 5 6 

จังหวัดสกลนคร 1 3 1 2 1 2 1 
จังหวัดชัยภูมิ และ
จังหวัดนครราชสีมา 

19 23 18 16 7 13 6 

รวม 
32 

(18%) 
36 

(21%) 
26 

(15%) 
28 

(16%) 
18  

(10%) 
20 

(12%) 
13  

(8%) 
 
 นอกจากน้ี ขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลจากประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คณะผูศึกษายังไดสอบถามประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับทางเลือกของการพัฒนาโครงการเหมือง
โปแตช โดยใหตอบแบบสอบถาม 4 ทางเลือก ไดแก  

1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช  
2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจกับผูที่มีสวนไดสวนเสียจนเปนที่ยอมรับได  
3. ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข  
4. ใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข  

  
ผลปรากฏวาประชาชนพื้นที่ภาคตะวันเฉียงเหนือ ที่ไดตอบคําถาม เลือก “3 . ใหมีการทําเหมืองใน

บางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข” มากที่สุด รองลงมา คือ “4. ใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข” และสุดทายประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ  เลือก 
“2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจกับผูที่มีสวนไดสวนเสียจนเปนที่ยอมรับได” และ “1. ไม
ควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช” เทากัน รายละเอียดของทางเลือกของการพัฒนาโครงการเหมืองโปแตช 
มิติเทคโนโลยี สรุปดังตารางที่ 10.19 เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการ พัฒนา ชุมชนทองถ่ิน สําหรับมิติ
เทคโนโลยี ทางเลือกที่ 3 “ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข” เปน
ทางเลือกหน่ึงที่เหมาะสม ผูที่มีสวนเกี่ยวของหลักในมิติเทคโนโลยี คือ เอกชนที่พัฒนาโครงการเหมืองโปแตช 
ตองนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถใชเทคโนโลยีน้ัน เพื่อดําเนินการแกไขและปองกันปญหาที่อาจจะ
เกิดตอทรัพยากรนํ้า การปนเปอนในอากาศ ดินเค็ม ปญหาการทรุดตัวของผิวดิน และการถูกรบกวนจาก
กิจกรรมการทําเหมือง จนเปนที่ยอมรับไดของผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพื้นที่ที่จะพัฒนาโครงการเหมือง
โปแตช 
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ตารางที่ 10.19  ผลสอบถามทางเลือกของการพัฒนาโครงการเหมืองโปแตช ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มิติเทคโนโลยี 

ทางเลือก 

1. ไมควรพัฒนา
โครงการเหมือง
แรโปแตช 

2. ชะลอโครงการ
เพ่ือใหความรูและ
สรางความเขาใจ
กับผูท่ีมีสวนได
สวนเสียจนเปนท่ี
ยอมรับ 

3. ใหมีการทํา
เหมืองในบาง
พ้ืนท่ีของภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนืออยางมี
เง่ือนไข 

4. ใหมีการทําเหมือง
ทุกพ้ืนท่ีของภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ อยางมี
เง่ือนไข 

จังหวัดอุดรธานี 5 5 12 8 
จังหวัดสกลนคร 0 1 2 1 

จังหวัดชัยภูมิ และ
จังหวัดนครราชสีมา 

3 2 27 4 

รวม 8 (11%) 8 (11%) 41 (59%) 13 (19%) 
 
2. มิติดานสิ่งแวดลอม 

 จากขอมูลที่ไดลงพื้นที่ เก็บขอมูลจากประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผูศึกษา
ไดสอบถามประชาชนเกี่ยวกับขอหวงใย และขอกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนา โครงการเหมืองโปแตช 
ในสวนของมิติสิ่งแวดลอม พบวา ประชาชนที่ไดตอบคําถามในสวนน้ี มีความเปนหวงหรือกังวลใจในเรื่อง
หลักๆ ดังน้ี ปญหาความพอเพียงของนํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม คุณภาพของอากาศและนํ้า 
และไดถูกนํามาสรุป ดังตารางที่ 10.20 โดยสรุป พบวาขอหวงใย และขอกังวลจากประชาชนมากที่สุด
เกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้า รองลงมา ไดแก คุณภาพแหลงนํ้า  และสุดทาย คือ ปญหา ความพอเพียงการ
ใหบริการไฟฟา ขอหวงใยและขอกังวลจากประชาชนมากที่สุดเกี่ยวของกับนํ้า เน่ืองจากนํ้ามีความสัมพันธกับ
ความเปนอยูและเปนปจจัยหลักสําหรับการทํามาหาเลี้ยงชีพของประชาชน ซึ่งเปนเกษตรกรโดยสวนใหญ 

ตารางที่ 10.20  ขอหวงใยและขอกังวลใจ เกี่ยวกับผลกระทบจากการโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
มิติสิ่งแวดลอม 

ขอหวงใย
และ       

ขอกังวลใจ 

ปญหา
ความเพียง 
พอของ

การ
ใหบริการ

นํ้า 

ปญหา
ความ

เพียง พอ
ของการ

ให บริการ
ไฟฟา 

ปญหาการ
ใช

ประโยชน
ของท่ีดิน 

ปญหาการ
จัดการ

ขยะอยาง
ถูกหลัก
วิชาการ 

ปญหา
คุณภาพ
แหลงนํ้า
ธรรมชาติ
ท่ีอยูใน
เกณฑ 
(มลพิษ
ทางนํ้า) 

ปญหา
คุณภาพ
อากาศท่ี
อยูใน
เกณฑ 
(มลพิษ

ทาง
อากาศ) 

ปญหาการ
ขยายตัวของ

เมืองโดยเฉพาะ
ระบบขนสงทาง
บก (มลพิษทาง
เสียงและความ
แออัดของสภาพ

จราจร) 

อ่ืนๆ 

อุดรธานี 9 6 4 9 3 4 7 1 
สกลนคร 0 0 0 1 1 1 0 1 
ชัยภูมิ 14 10 14 13 15 13 11 2 
รวม 23 16 18 23 19 18 18 4 

 
17% 12% 13% 17% 14% 13% 13% 3% 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  10-24 

 นอกจากน้ี ขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ เก็บขอมูลจากประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียง -
เหนือ คณะผูศึกษายังไดสอบถามประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับทางเลือกของการพัฒนาโครงการ
เหมืองโปแตช โดยใหตอบแบบสอบถาม 4 ทางเลือก ไดแก  

1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช  
2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจกับผูที่มีสวนไดสวนเสียจนเปนที่ยอมรับได  
3. ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข  
4. ใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข  

 ผลปรากฏวา ประชาชนพื้นที่ภาคตะวันเฉียงเหนือที่ไดตอบคําถาม เลือก ทางเลือก  “3. ใหมีการทํา
เหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข” มากที่สุด รองลงมา คือ “4. ใหมีการทํา
เหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข” และสุดทายประชาชนพื้นที่ภาคตะวันเฉียงเหนือ
เลือก “2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจกับผูที่มีสวนไดสวนเสียจนเปนที่ยอมรับได” และ 
“1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช” เทากัน รายละเอียดของทางเลือกของการพัฒนาโครงการเหมือง
โปแตช มิติสิ่งแวดลอม สรุปดังตารางที่ 10.21 เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน สําหรับ
มิติสิ่งแวดลอม ทางเลือกที่ 3 “ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข” 
เปนทางเลือกหน่ึงที่เหมาะสม ผูที่มีสวนเกี่ยวของหลัก ในมิติสิ่งแวดลอม คือ  เอกชนที่พัฒนาโครงการเหมือง
โปแตช ตองนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถใชเทคโนโลยีน้ันเพื่อดําเนินการแกไขและปองกันปญหา จน
เปนที่ยอมรับไดของผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพื้นที่ ที่จะพัฒนาโครงการเหมืองโปแตช 

 
ตารางที่ 10.21   ผลการสอบถามทางเลือกของการพัฒนาโครงการเหมืองโปแตช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มิติสิ่งแวดลอม 

ทางเลือก 

1. ไมควรพัฒนา
โครงการ
เหมืองแร
โปแตช 

2. ชะลอโครงการ
เพ่ือใหความรูและ
สรางความเขาใจกับ
ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย
จนเปนท่ียอมรับได 

3. ใหมีการทําเหมือง
ในบางพ้ืนท่ีของ
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนืออยางมี
เง่ือนไข 

4. ใหมีการทําเหมือง
ทุกพ้ืนท่ีของภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนืออยางมี
เง่ือนไข 

อุดรธานี 3 5 10 6 
สกลนคร 0 0 0 1 
ชัยภูมิและ
นครราชสีมา 

1 4 25 5 

รวม 4 9 35 12 
  7% 15% 58% 20% 
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3. มิติดานสังคม 
 

ตารางที่ 10.22   ผลการสอบถามทางเลือกของการพัฒนาโครงการเหมืองโปแตช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มิติสังคม 

ทางเลือก 

1. ไมควรพัฒนา
โครงการ
เหมืองแร
โปแตช 

2. ชะลอโครงการ
เพ่ือใหความรูและ
สรางความเขาใจกับ
ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย
จนเปนท่ียอมรับได 

3. ใหมีการทําเหมือง
ในบางพ้ืนท่ีของ
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนืออยางมี
เง่ือนไข 

4. ใหมีการทําเหมือง
ทุกพ้ืนท่ีของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ อยางมีเง่ือนไข 

อุดรธานี 3 5 10 6 
สกลนคร 0 0 0 1 
ชัยภูมิและ
นครราชสีมา 

1 4 25 5 

รวม 4 9 35 12 
  7% 15% 58% 20% 

 
 

 4. มิติดานเศรษฐศาสตร 
 

ตารางที่ 10.23   ผลการสอบถามทางเลือกของการพัฒนาโครงการเหมืองโปแตช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มิติเศรษฐศาสตร 

ทางเลือก 

1. ไมควรพัฒนา
โครงการ
เหมืองแร
โปแตช 

2. ชะลอโครงการ
เพ่ือใหความรูและ
สรางความเขาใจกับผู
ท่ีมีสวนไดสวนเสียจน
เปนท่ียอมรับได 

3. ใหมีการทําเหมือง
ในบางพ้ืนท่ีของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
ออยางมีเง่ือนไข 

4. ใหมีการทําเหมือง
ทุกพ้ืนท่ีของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
ออยางมีเง่ือนไข 

อุดรธานี 3 5 10 6 
สกลนคร 0 0 2 1 
ชัยภูมิและ
นครราชสีมา 

1 4 25 5 

รวม 4 9 37 12 
  7% 14% 59% 20% 

 

10.2.2 รับฟงความคิดเห็นประเมิน 4 ทางเลือกในแตละจังหวัด 
 จากผลการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับการตัดสินใจทางเลือก 4 ทางเลือกใน
โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยใชวิธีการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนการ
ประเมินโดยทางออม  ไมไดต้ังคําถามโดยตรงเพื่อใหประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทางเลือก 4 ทางเลือกดังกลาว 
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 ดังน้ัน เพื่อทําใหเกิดความชัดเจนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือก 4 ทางเลือกในการศึกษาและ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ในที่น้ีจึงไดทําการสํารวจขอมูลทางตรง
จากประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตามหลักการเคารพความเปนมนุษยและหลักการประชาธิปไตย โดย
เคารพความคิดเห็นของเสียงสวนใหญ ภายใตการรับรูขอมูลที่เปนปจจุบันจากแหลงขอมูลของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งสามารถสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นได ดังน้ี 
 
 1. จังหวัดชัยภูมิ 
 การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจทางเลือกดําเนินการจํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2555 และวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค 
จังหวัดชัยภูมิ ผลการรับฟงความคิดเห็นสรุปได ดังน้ี 
 
ตารางที่ 10.24  รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของประชาชน 

และผูที่มีสวนไดสวนเสีย (วันที่ 20 เมษายน 2555) 
 

ทางเลือกของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
ผูเห็นดวย 

(คน) 
ผูเห็นดวย 

(%) 

1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช 7 10.94 
2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจ

กับผูที่มีสวนไดสวนเสียจนเปนที่ยอมรับได  
11 17.19 

3. ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข 

27 42.19 

4. ใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข 

19 29.69 

รวม 64 100.00 
 

หมายเหตุ  เน่ืองจากการตอบแบบสอบถามน้ีมีความสําคัญอยางมาก จึงตองการสอบทานการตัดสินใจของ
ประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน โดยใหตัดสินใจทางเลือก 4 ทางเลือก ทั้งกรณีเห็นดวยและไม
เห็นดวย เพื่อสรางความเช่ือมั่นและยืนยันผลการตัดสินใจที่เกิดจากการตอบแบบสอบถามดวยความเขาใจ
อยางแทจริง  
 
ตารางที่ 10.25   รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของประชาชน 

และผูที่มีสวนไดสวนเสีย (วันที่ 5 มิถุนายน 2555) 

ทางเลือกของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
ผูเห็นดวย 

จํานวนคน คิดเปนเปอรเซ็นต 

1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช 0 0.00 
2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจ

กับผูที่มีสวนไดสวนเสียจนเปนที่ยอมรับได  
0 0.00 
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ทางเลือกของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
ผูเห็นดวย 

จํานวนคน คิดเปนเปอรเซ็นต 

3. ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข 

19 57.58 

4. ใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข 

14 42.42 

รวม 33 100.00 
 

หมายเหตุ  เน่ืองจากการตอบแบบสอบถามน้ีมีความสําคัญอยางมาก จึงตองการสอบทานการตัดสินใจของ
ประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน โดยใหตัดสินใจทางเลือก 4 ทางเลือก ทั้งกรณีเห็นดวยและไม
เห็นดวย เพื่อสรางความเช่ือมั่นและยืนยันผลการตัดสินใจที่เกิดจากการตอบแบบสอบถามดวยความเขาใจ
อยางแทจริง ผลปรากฏวามีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 37 คน แตตอบไมเปนไปตามเงื่อนไข 17 คน จึงเหลือผู
ที่ตอบแบบสอบถามที่ยืนยันการตัดสินใจไมขัดแยงกันเอง จํานวน 20 คน  
 
 2. จังหวัดนครราชสีมา 
 สําหรับจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ที่คาดวาจะมีการทําเหมืองแรโปแตชจากผลการสํารวจขอมูล
ปริมาณแรโปแตชในพื้นที่ดังกลาว คือ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนพื้นที่ใกลเคียงกับ อําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ  
 ดังน้ัน ในที่น้ีจึงไดดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็นพรอมกัน ผลการรับฟงความคิดเห็นจึงขออางอิง
จากตารางที่ 10.24 และตารางที่ 10.25  
 
 3. จังหวัดอุดรธานี 
 การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจทางเลือกไดดําเนินการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555  
ณ หองประชุมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการรับฟงความคิดเห็นสรุปไดดังน้ี 
 
ตารางที่ 10.26  รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของประชาชน 

และผูที่มีสวนไดสวนเสีย (วันที่ 7 มิถุนายน 2555) 

ทางเลือกของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
ผูเห็นดวย 

จํานวนคน คิดเปนเปอรเซ็นต 
1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช 4 10.81 
2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจ

กับผูที่มีสวนไดสวนเสียจนเปนที่ยอมรับได  
2 5.41 

3. ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข 

12 32.43 

4. ใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข 

19 51.35 

รวม 37 100.00 
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 4. จังหวัดสกลนคร 
 การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจทางเลือกไดดําเนินการ  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2555        
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลการรับฟงความ
คิดเห็นสรุปได ดังน้ี 
 
ตารางที่ 10.27  รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของประชาชน 

และผูที่มีสวนไดสวนเสีย (วันที่ 8 มิถุนายน 2555) 

ทางเลือกของโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
ผูเห็นดวย 

(คน) (เปอรเซ็นต) 
1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช สงหนังสือเชิญผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมฟง 

ความคิดเห็น จํานวน 48 หนวยงาน  มีผูเขารวม
จํานวน 24 ราย  และมีผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 4 ราย  แตขอมูลขัดแยงกันตาม          
หมายเหตุ  จึงไมสามารถนํามาใชอางอิงได 
 
 

2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจ
กับผูที่มีสวนไดสวนเสียจนเปนที่ยอมรับได  

3. ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข 

4. ใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข 

 

หมายเหตุ  เน่ืองจากการตอบแบบสอบถามน้ีมีความสําคัญอยางมาก จึงตองการสอบทานการตัดสินใจของ
ประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน โดยใหตัดสินใจทางเลือก 4 ทางเลือก ทั้งกรณีเห็นดวยและไม
เห็นดวย เพื่อสรางความเช่ือมั่นและยืนยันผลการตัดสินใจที่เกิดจากการตอบแบบสอบถามดวยความเขาใจ
อยางแทจริง และจะตองตอบขอมูลที่ไมขัดแยงกัน เชน กรอกมากกวาหน่ึงทางเลือกพรอมกันและไมขัดแยงกัน 
(เลือกไมพัฒนาโครงการและชะลอโครงการ) หรือ พัฒนาโครงการบางพื้นที่และทุกพื้นที่ เปนตน  
 
 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจทางเลือกไดดําเนินการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 และ
วันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 ที่จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร ผลการรับฟง
ความคิดเห็นสรุปได ดังน้ี 
 
ตารางที่ 10.28  รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกของประชาชน 

และผูที่มีสวนไดสวนเสีย (วันที่ 5-8 มิถุนายน 2555) 

ทางเลือกของโครงการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช 

จังหวัดชัยภูมิและ
นครราชสีมา 

(%) 

จังหวัด
อุดรธานี(%) 

จังหวัดสกลนคร 
(%) 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(%) 
20 เม.ย 55 5 ม.ิย 55 7 ม.ิย 55 8 ม.ิย 55 

1. ไมควรพัฒนาโครงการ
เหมืองแรโปแตช 

10.94 0.00 10.81 ขอมูลไมสามารถใช
อางอิงได 

7.25 
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ทางเลือกของโครงการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช 

จังหวัดชัยภูมิและ
นครราชสีมา 

(%) 

จังหวัด
อุดรธานี(%) 

จังหวัดสกลนคร 
(%) 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(%) 
20 เม.ย 55 5 ม.ิย 55 7 ม.ิย 55 8 ม.ิย 55 

2. ชะลอโครงการเพื่อให
ความรูและสรางความ
เขาใจกับผูที่มีสวนได
สวนเสียจนเปนที่
ยอมรับได  

17.19 0.00 5.41 

ขอมูลไมสามารถใช
อางอิงได 

จากตารางที่ 10.27 
 
 

7.53 

3. ใหมีการทําเหมืองใน
บางพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อยางมีเงื่อนไข 

42.19 57.58 32.43 44.07 

4. ใหมีการทําเหมืองทุก
พื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อยางมีเงื่อนไข 

29.69 42.42 51.35 41.15 

รวม 100.00 100.00 100.00 - 100 
 
 จากผลการรับฟงความคิดในการตัดสินใจทางเลือกจากการสอบถามขอมูลโดยตรงจากประชาชนและผู
ที่มีสวนไดสวนเสีย ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 10.9  ดังน้ี 
 1. มีผูเห็นดวยกับการไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช ของจังหวัดชัยภูมิ 10.94% และ 0% 
จังหวัดอุดรธานี 10.81% จังหวัดสกลนคร ไมสามารถอางอิงได จากตารางที่ 10.27 และสามารถคํานวณ
คาเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงหนือ มีผูเห็นดวยกับการไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช 7.25% 
 2. มีผูเห็นดวยกับชะลอโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช เพื่อใหความรูและสรางความเขาใจกับผูที่มี
สวนไดสวนเสียจนเปนที่ยอมรับได  ของจังหวัดชัยภูมิ 17.19% และ 0% จังหวัดอุดรธานี 5.41% จังหวัด
สกลนคร  ไมสามารถอางอิงได จากตารางที่ 10.27 และสามารถคํานวณคาเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงหนือ 
มีผูเห็นดวยกับการชะลอโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 7.53% 
 3. มีผูเห็นดวยกับ ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข  ของ
จังหวัดชัยภูมิ 42.19% และ 57.58% จังหวัดอุดรธานี 32.43% จังหวัดสกลนคร ไมสามารถอางอิงได จาก
ตารางที่ 10.27 และสามารถคํานวณคาเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงหนือ มีผูเห็นดวยกับใหมีการทําเหมืองใน
บางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข 44.07% 
 4. มีผูเห็นดวยกับใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข  ของจังหวัด
ชัยภูมิ 29.69% และ 42.42% จังหวัดอุดรธานี 51.35% จังหวัดสกลนคร ไมสามารถอางอิงได จากตารางที่ 
10.27 และสามารถคํานวณคาเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงหนือ มีผูเห็นดวยกับใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมีเงื่อนไข 41.15% 
 ดังน้ัน จึงสามารถสรุปผลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อตัดสินใจในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ของ
ประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย ดังน้ี 
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 จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียสวนใหญ ตัดสินใจใหมีการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช รวม (49.88+36.05) = 85.94% 
 จังหวัดอุดรธานี ประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียสวนใหญ ตัดสินใจใหมีการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
รวม (32.43+51.35) = 83.78% 
 จังหวัดสกลนคร เน่ืองจากประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการตอบ
แบบสอบถามนอยเกินไป จึงไมสามารถนํามาใชอางอิงได จากตารางที่ 10.27 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนําผลการตอบแบบสอบถามของประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย
สวนใหญในจังหวัดตางๆ มาสรุปผลการตัดสินใจใหมีการพัฒนาเหมืองแรโปแตช รวม (44.07+41.15)  
= 85.22% 
 

10.3 การสรุปผลทางเลือกโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

 จากผลการ นําเสนอทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ใหเหมาะสมกับเงื่อนไขในมิติดานเทคโนโลยี 
สิ่งแวดลอม สังคม และ เศรษฐกิจ และขอมูลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย  เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจทางเลือกโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช สามารถประมวลผลได ดังตารางที่ 10.29  

ตารางที่ 10.29 ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยวิธี Focus Group จากตัวแทนกลุม 
ผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง 
 

หัวขอทางเลือก  
จังหวัดชัยภูมิและ

นครราชสีมา 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 

1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแร
โปแตช  

0.00  10.53  

ขอมูลไมสามารถ
นํามาใชอางอิงได  

จากตารางที่ 10.27 

2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรูและ
สรางความเขาใจกับผูที่มีสวนได
สวนเสีย  

4.76  0.00  

3. ใหมีการพัฒนาบางพื้นที่อยางมี
เงื่อนไข  

66.67  63.16  

4. ใหมีการทําเหมืองในทุกพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมี
เงื่อนไข  

28.57  26.32  

 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  10-31 

ตารางที่ 10.30  สรุปผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยวิธี MCA , IFAS & EFAS 
  และวิธี Focus Group จากตัวแทนกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง 
 

หัวขอทางเลือก 

จังหวัดชัยภูมิและ
นครราชสีมา 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 

MCA , 
IFAS&EFAS 

Focus 
Group 

MCA , 
IFAS&EFAS 

Focus 
Group 

MCA , 
IFAS&EFAS 

Focus 
Group 

1. ไมควรพัฒนาโครงการ
เหมืองแรโปแตช   

0.00 
 

10.53  

ขอมูลไม
สามารถ
นํามาใช
อางอิงได 
จากตาราง
ที่ 10.27  

2. ชะลอโครงการเพื่อให
ความรูและสรางความ
เขาใจกับผูที่มีสวนได
สวนเสีย  

 
4.76 

 
0.00  

3. ใหมีการพัฒนาบาง
พื้นที่อยางมีเงื่อนไข   

66.67 
 

63.16  

4. ใหมีการทําเหมืองในทุก
พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อยางมีเงื่อนไข  

(ชอง 1) 28.57 (ชอง 1) 26.32 (ชอง 1) 

 
สรุปผลทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เมื่อนําผลการวิเคราะหทางเลือกดวยวิธี MCA และ IFAS&EFAS มาประมวลเขาดวยกันกับวิธี Focus 
Group ดังตารางที่ 10.30 จะสามารถสรุปผลทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  ของจังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ทางเลือกที่ 3 ใหมีการพัฒนา
เหมืองแรโปแตชในบางพื้นที่อยางมีเงื่อนไข  ถึงแมวาวิธี MCA , IFAS & EFAS จะสรุปทางเลือกที่ 4 เน่ืองจาก
ไมควรตัดสินใจแทนพื้นที่อื่นๆ 

เน่ืองจากบทสรุปทางเลือกในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชของ 4 จังหวัดที่มีขอมูลความกาวหนาของ
การดําเนินโครงการ เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ทางเลือกที่ 3 ใหมีการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในบางพื้นที่
อยางมีเงื่อนไข ดังน้ัน จึงมีแนวโนมการพัฒนาเหมืองแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ทางเลือกที่ 3 แต
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ตองใหความสําคัญในการดําเนินการพัฒนาเหมือนแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็คือ 
ระยะเวลาเริ่มตนการพัฒนาของแตละจังหวัดควรเปนตามความตองการของตลาดเปนสําคัญ ซึ่งไมควรจะ
ดําเนินการพรอมๆ กันในทุกพื้นที่ 
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บทท่ี 11  
การนําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนาในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

  
 กรอบแนวคิดในการ นําเสนอมาตรการปองกันและเฝาระวังผลกระทบในภาพรวม ซึ่งในที่น้ีจะเนนใหมี
ทั้งมาตรการหลีกเลี่ยง การลดขนาดผลกระทบ และการชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีหาก
มาตรการมีความสัมพันธกับการจัดองคกรและสถาบัน จะนําเสนอมาตรการหรือแนวทางในการปรับองคกร หรือ
สถาบัน เพื่อใหการพัฒนาเหมืองแรโปแตชมีความสมดุลและย่ังยืนอยางมีประสิทธิภาพ 

  

11.1  มาตรการปองกันไวลวงหนาในมิตดิานเทคโนโลย ี
11.1.1 การจัดทํามาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานเทคโนโลยี 
 มาตรการปองกันตางๆ ตอไปน้ี ไดถูกสรางข้ึนเพื่อใหเกิดผลเปนไปตามตัวช้ีวัดตางๆ ในมิติเทคโนโลยี 
ทําใหผลกระทบตางๆ ลดขนาดลง หรือไมเกิดข้ึนเลย ทําใหการพัฒนาเหมืองแรโปแตชมีความสมดุลและย่ังยืน
อยางประสิทธิภาพ มาตรการปองกันในมิติเทคโนโลยี มีทั้งหมด 20 มาตรการปองกัน มาตรการปองกันของแต
ละตัวช้ีวัดประกอบไปดวย มาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน หรือแผนงาน 
มาตรการชดเชยและปรับระบบบําบัดตางๆ การมีสวนรวมของชุมชน และมาตรการเฝาติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานตางๆ รายละเอียดของมาตรการปองกันเหลาน้ี ในมิติเทคโนโลยี ไดถูกเรียบเรียงลงในตารางที่ 
11.1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 11.1    รายละเอียดของมาตรการปองกันตางๆ ในมิติเทคโนโลยี เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคหลัก 

และเปาหมายของแตละตัวช้ีวัด 

วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 

คาตัวช้ีวัด
ปจจุบัน 

คามาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไวลวงหนา 

1.ลดผล 
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
ขณะทํา
เหมือง 

1.1ใชวิธีการขุด
ทําเหมืองท่ีมี
ผลกระทบ
ตอสิ่งแวด-
ลอมต่ํา  

ไมมี มีประกาศ
กระทรวง 
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เร่ือง 
กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมระดับเสียง
และความสั่น 
สะเทือนจากการ
ทําเหมือง 

ตามประกาศ 1.1.1เหมืองตองทําตาม
แผนผังโครงการท่ีใหไว
กับทางราชการ  

1.1.2เฝาติดตามดวยการ
ติดตั้งเคร่ืองวัดความ
สั่นสะเทือน ในชุมชน
รอบๆ เหมือง เพ่ือ
ตรวจสอบความ
สั่นสะเทือนจากการทํา
เหมือง 

1.1.3มาตรการชดเชยและ
ปรับเม่ือเหมืองสราง
ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมขณะทํา
เหมืองเกินมาตรฐาน  
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วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 

คาตัวช้ีวัด
ปจจุบัน 

คามาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไวลวงหนา 

1.2วิธีการ และ
อุปกรณ
ควบคุมฝุน  
ท่ีถูกติดตั้ง
ภายใน
เหมือง 

ไมมี มีมาตรฐาน
ควบคุมการปลอย
ฝุนละอองจากโรง
โม บดหรือยอย
หิน 

ตามมาตรฐาน
ควบคุม 

1.2.1ติดตั้งเคร่ืองควบคุมฝุน 
อุปกรณปองกันสวน
บุคคล รวมท้ังซอม
บํารุงเคร่ืองจักร อยาง
สมํ่าเสมอ  

2.ลดผล   
กระทบตอ   
ชุมชนใกล 
เคียง  เน่ือง 
จากการใช
ทรัพยากร
ตางๆ 
สําหรับทํา
เหมืองและ
การแตงแร  

2.1จัดหาและ/ 
หรือสราง
แหลงนํ้า 
และ/หรือ
แหลง
พลังงาน
สําหรับปอน
เหมืองและ
โรงแตงแร 

ไมมี ไมมี การศึกษาระดับ
โครงการ โดย
เหมือง 

2.1.1จัดหาแหลงนํ้า กักเก็บ
นํ้า ลวงหนา เพ่ือให
เพียงพอตอการใชใน
กิจกรรมตางๆ ใน
เหมือง ซ่ึงไดถูกศึกษา
มาแลว อาทิ รายงาน 
EIA และแผนผัง
โครงการ  

3.ลด
ผลกระทบ
ตอ
สิ่งแวดลอม 
เน่ืองจาก
การกองหาง
แรและกาก
จากการทํา
เหมืองและ
การแตงแร 

 
 

3.1ระบบจัดการ
นํ้าผิวดินท่ี
ปนเปอนจาก
กองหางแร 
และกากจาก
การทํา
เหมืองและ
การแตงแร 

งานวิจัย 
โครงการ
กําหนด
มาตรฐาน
มลพิษและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม   
อุตสาหกรรม 
เหมืองแรและ
โลหะ กรรม 
(ตอเน่ือง) 
ชนิดแร
โปแตช 
ม.มหิดล 
2550 

K<12 mg/l 
Mg<50 mg/l 
Na<250 mg/l 
Ca<300 mg/l 
Chloride<250 

mg/l 
คลอรีนอิสระ<4 

mg/l 

K<12 mg/l 
Mg<50 mg/l 
Na<250 mg/l 
Ca<300 mg/l 
Chloride<250 

mg/l 
คลอรีนอิสระ<4 

mg/l 

3.1.1ระบบการจัดการนํ้า 
อาทิ มีบอกักเก็บนํ้าท่ี
ใหญพอ และสรางรอง
นํ้าเพ่ือจัดการนํ้า
ภายในเหมือง และโรง
แตงอยางเปนระบบ 

3.1.2มีระบบบําบัดนํ้าเค็ม 
3.1.3ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัด 

เพ่ือตรวจวัดความเค็ม
ของแหลงนํ้าสาธารณะ
รอบๆ เหมือง 

3.1.4ในกรณีท่ีนํ้าเค็ม
ปนเปอนสูแหลงนํ้า
สาธารณะ หรือมีคา
ตางๆ เกินกวา
มาตรฐานกําหนด 
เหมืองตองถูกลงโทษ
ตามกฎหมาย และ
ชดเชยใหแกชุมชน
รอบๆ เหมืองท่ีไดรับ
ผลกระทบ 
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วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 

คาตัวช้ีวัด
ปจจุบัน 

คามาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไวลวงหนา 

3.2ระบบควบคุม
ฝุนจากกอง
หางแร และ
กากจากการ
ทําเหมือง
และการแตง
แร 

ไมมี ไมมีคามาตรฐาน
สําหรับฝุนเกลือ
แตจะใชมาตรฐาน
ควบคุมการปลอย
ฝุนละอองจากโรง
โม บดหรือยอย
หิน 

ตามมาตรฐาน
ควบคุมการ
ปลอยฝุนละออง
จากโรงโม บด
หรือยอยหิน 

3.2.1ระบบการปองกันฝุน 
ซ่ึงถูกศึกษามาแลวใน
รายงาน EIA และ
แผนผังโครงการ เชน 
สเปรยนํ้าและผาใบ
คลุม  

3.2.2ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัด
ปริมาณฝุนละออง ใน
บริเวณชุมชนรอบๆ 
เหมือง เพ่ือทราบถึง
ปริมาณฝุนในอากาศ
บริเวณชุมชนโดยรอบ 

3.2.3ในกรณีท่ีฝุนจากเหมือง
ฟุงกระจาย ทําใหคา
ตรวจวัดเกินกวา
มาตรฐานกําหนด 
เหมืองตองถูกลงโทษ
ตามกฎหมาย และ
ชดเชยใหแกชุมชน
รอบๆ เหมืองท่ีไดรับ
ผลกระทบ 

3.3แผนการลด
ปริมาณหาง
แร และกาก
จากการทํา
เหมืองบนผิว
ดิน 

ไมมี ไมมี ไมมี 3.3.1การออกแบบวิธีการทํา
เหมือง และการกองแร 
แจงชุมชนใหทราบถึง
ขนาดความสูงของกอง
หางแร กอนการทํา
เหมือง เปนไปตามการ 
ศึกษาในรายงาน EIA 
และแผนผังโครงการ 

3.3.2เฝาติดตาม และ
รายงานความสูงของ
กองหางแรใหชุมชน
ทราบเปนระยะๆ  

3.3.3ชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการขนาดกองหาง
แร 
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วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 

คาตัวช้ีวัด
ปจจุบัน 

คามาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไวลวงหนา 

4. ลดผล 
กระทบตอ
สิ่งแวดลอม
ระยะยาว 
จากการทํา
เหมือง 

4.1วิธีการทํา
เหมืองและ
การออก
เหมือง 
เพ่ือใหชอง
เปดตางๆ 
ภายใน
เหมืองเกิด
การเคลื่อน
ตัวนอย และ
ลดการทรุด
ของผิวดินใน
ระยะยาว 

ไมมี ไมมี ไมมี 4.1.1เหมืองตองทําการ
ออกแบบการทํา
เหมืองและการถมกลับ 
เพ่ือลดขนาดของการ
ทรุดตัวของผิวดิน 
เปนไปตามการศึกษา
ในรายงาน EIA และ
แผนผังโครงการ 

4.1.2ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัด 
ในบริเวณท่ีมี
ผลกระทบตอชุมชน
อยางมาก เพ่ือปองกัน
ความเสียหาย
เน่ืองจากการทรุดตัว 

4.1.3ในกรณีท่ีเกิดความ
เสียหายแกโครงสราง
ตางๆ บนผิวดิน 
เน่ืองจากการทํา
เหมืองใตดิน เหมือง
ตองชดเชยใหแก
ประชาชนท่ีไดรับ
ความเสียหาย 

5.ฟนฟูสภาพ
สิ่งแวดลอม 
และใชการ
ประโยชน
จากเหมือง 
หลังเสร็จสิ้น
การทํา
เหมือง 

5.1แผนฟนฟู
สภาพพ้ืนท่ี
เหมืองและ
บริเวณ
ใกลเคียง    
ใหกลับมา
ใกลเคียงกับ
สภาพเดิม 
และการใช
ประโยชนแก
ชุมชน
ใกลเคียง 

ไมมี ตามกฎหมาย ตามกฎหมาย 5.1.1แตงตั้งคณะทํางาน
วางแผนและติดตาม
การฟนฟู ประกอบไป
ดวยตัวแทนของชุมชน 
เหมือง และราชการ 
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วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 

คาตัวช้ีวัด
ปจจุบัน 

คามาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไวลวงหนา 

5.ฟนฟูสภาพ
สิ่งแวดลอม 
และใชการ
ประโยชน
จากเหมือง 
หลังเสร็จสิ้น
การทํา
เหมือง 

5.2มีระบบเฝา
ติดตาม
สภาพแวด-
ลอมบริเวณ
เหมือง     
และชุมชน
ใกลเคียง 

ไมมี ไมมี ไมมี 5.2.1ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัด 
ในบริเวณท่ีมี
ผลกระทบตอชุมชน
อยางมาก เม่ือเกิด
ความเสียหายเน่ือง 
จากการทรุดตัว 

5.2.2ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัด 
เพ่ือตรวจวัดความเค็ม
ของนํ้า ในแหลงนํ้า
สาธารณะรอบๆ 
เหมือง 

5.2.3ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัด
ปริมาณฝุนละออง ใน
บริเวณชุมชนรอบๆ 
เหมือง เพ่ือทราบถึง
ปริมาณฝุนในอากาศ
บริเวณชุมชนโดยรอบ 

5.2.4ติดตั้งเคร่ืองวัดความ
สั่นสะเทือน ในชุมชน
รอบๆ เหมือง เพ่ือ
ตรวจสอบความ
สั่นสะเทือนจากการทํา
เหมือง 

 
ตารางที่ 11.2 รายละเอียดของมาตรการปองกันตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดในมิติเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด มาตรการปองกัน 

1. ใชวิธีการขุดทําเหมืองที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตํ่า 

1.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการ ที่ใหไวกับทางราชการ และ
รายงาน EIA 

1.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทําเหมือง 
1.3 มาตรการชดเชยและปรับ 

2. วิธีการ และอุปกรณควบคุมฝุน ที่ถูก
ติดต้ังภายในเหมือง 

2.1 มาตรการควบคุมฝุนภายในเหมือง 

3. จัดหาและ/หรือสรางแหลงนํ้า และ/หรือ
แหลงพลังงานสําหรับปอนเหมืองและโรง
แตงแร 

3.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการ ที่ใหไวกับทางราชการ และ
รายงาน EIA 
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ตัวชี้วัด มาตรการปองกัน 
4. ระบบจัดการนํ้าผิวดินที่ปนเปอนจากกอง

หางแร และกากจากการทําเหมืองและ
การแตงแร 

4.1 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทําเหมือง 
4.2 มาตรการชดเชยและปรับเมื่อเหมืองสรางผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมขณะทําเหมืองเกินมาตรฐาน 
4.3 ระบบการจัดการนํ้า 
4.4 ระบบบําบัดนํ้าเค็ม 

5. ระบบควบคุมฝุนจากกองหางแร และกาก
จากการทําเหมืองและการแตงแร 

5.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการ ที่ใหไวกับทางราชการ และ
รายงาน EIA 

5.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทําเหมือง 
5.3 มาตรการชดเชยและปรับ 

6. แผนการลดปริมาณหางแร และกากจาก
การทําเหมืองบนผิวดิน 

6.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการ ที่ใหไวกับทางราชการ และ
รายงาน EIA 

6.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทําเหมือง 
6.3 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขนาดกองหางแร 

7. วิธีการทําเหมือง และการออกเหมือง 
เพื่อใหชองเปดตางๆ ภายในเหมืองเกิด
การเคลื่อนตัวนอย และลดการทรุดของ
ผิวดินในระยะยาว 

7.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการ ที่ใหไวกับทางราชการ และ
รายงาน EIA 

7.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทําเหมือง 
7.3 มาตรการชดเชยและปรับ 

8. แผนฟนฟูสภาพพื้นที่เหมืองและบริเวณ
ใกลเคียงใหกลับมาใกลเคียงกับสภาพเดิม 
และการใชประโยชนแกชุมชนใกลเคียง 

8.1 คณะทํางานวางแผนและติดตามการฟนฟูพื้นที่หลังการทํา
เหมือง 

9. มีระบบเฝาติดตามสภาพแวดลอมบริเวณ
เหมือง และชุมชนใกลเคียง 

9.1 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทําเหมือง 

 
11.1.2 การประเมินผลความพึงพอใจมาตรการปองกันในมิติดานเทคโนโลยี 
 ขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลจากประชาชนพื้นที่ตางๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผูศึกษา
ไดสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจมาตรการปองกันไวลวงหนาตางๆ ตารางที่ 11.3 สรุปผลความพึงพอใจ
มาตรการปองกันไวลวงหนา มิติเทคโนโลยี ของประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตัวเลข
ของคาระดับความพึงพอใจ การประเมินระดับความพึงพอใจในมาตรการปองกัน มีหาระดับ ใชหมายเลข 1 ถึง 
5 ความหมายของหมายเลข 1 ถึง 5 มีดังน้ี 5 = มากที่สุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอย และ  1 = นอย
มาก  
 จากผลการสอบถาม ดานการประเมินระดับความพึงพอใจในมาตรการปองกันลวงหนาโดยประชาชน
พื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาความพึงพอใจเฉลี่ยของมาตรการปองกันลวงหนา ของมิติ
เทคโนโลยี อยูในระดับความพึงพอใจมาก (มากกวา 4)  
 แตพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีเพียงมาตรการปองกันลวงหนา 4.1 “เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากการทําเหมือง”  ที่ถูกประเมินอยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง มีคาระดับความพึงพอใจนอยกวา 
4 คะแนน และพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา มาตรการปองกันลวงหนา 2.1 “มาตรการควบคุม
ฝุนภายในเหมือง” ถูกประเมินอยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง คาระดับความพึงพอใจนอยกวา 4 คะแนน 
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จากขอมูลผลการประเมินระดับความพึงพอใจในมาตรการปองกันลวงหนาโดยประชาชนพื้นที่ตางๆ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตารางที่ 11.3) ทําใหสามารถมั่นใจไดวามาตรการปองกันลวงหนาเหลาน้ี สําหรับ
โครงการพัฒนาเหมืองโปแตชมิติเทคโนโลยีเปนที่ยอมรับโดยประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตารางที่ 11.3   การประเมินผลความพึงพอใจมาตรการปองกันไวลวงหนา มิติเทคโนโลยี ของประชาชน 

พื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มาตรการปองกันลวงหนา 

คาระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

จังหวัด
อุดรธานี 

จังหวัด
สกลนคร 

จังหวัดชัยภูมิ 
และจังหวัด
นครราชสีมา 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

1.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการที่ใหไวกับทางราชการ 
และรายงาน EIA 

4.4 4.0 4.2 4.2 

1.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทํา
เหมือง 

4.5 4.0 4.4 4.3 

1.3 มาตรการชดเชยและปรับ 4.5 4.3 4.4 4.4 
2.1 มาตรการควบคุมฝุนภายในเหมือง 4.4 4.3 3.9 4.2 
3.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการ ที่ใหไวกับทางราชการ 

และรายงาน EIA 
4.4 4.3 4.3 4.3 

4.1 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทํา
เหมือง 

4.4 3.8 4.0 4.0 

4.2 มาตรการชดเชยและปรับเมื่อเหมืองสรางผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมขณะทําเหมืองเกินมาตรฐาน 

4.4 4.0 4.0 4.1 

4.3 ระบบการจัดการนํ้า 4.5 4.3 3.9 4.2 
4.4 ระบบบําบัดนํ้าเค็ม 4.5 4.0 4.1 4.2 
5.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการ ที่ใหไวกับทางราชการ 

และรายงาน EIA 
4.4 4.0 4.2 4.2 

5.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทํา
เหมือง 

4.4 4.0 4.1 4.2 

5.3 มาตรการชดเชยและปรับ 4.3 4.5 4.0 4.3 
6.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการ ที่ใหไวกับทางราชการ 

และรายงาน EIA 
4.3 4.3 4.3 4.3 

6.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทํา
เหมือง 

4.3 4.3 4.2 4.3 

6.3 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขนาดกองหางแร 4.4 4.0 4.0 4.1 
7.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการ ที่ใหไวกับทางราชการ 

และรายงาน EIA 
4.3 3.3 4.3 3.9 
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มาตรการปองกันลวงหนา 

คาระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

จังหวัด
อุดรธานี 

จังหวัด
สกลนคร 

จังหวัดชัยภูมิ 
และจังหวัด
นครราชสีมา 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

7.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทํา
เหมือง 

4.4 4.0 4.2 4.2 

7.3 มาตรการชดเชยและปรับ 4.2 4.3 4.2 4.2 
8.1 คณะทํางานวางแผนและติดตามการฟนฟูพื้นที่หลังการ

ทําเหมือง 
4.5 4.5 4.5 4.5 

9.1 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทํา
เหมือง 

4.4 4.3 4.1 4.2 

 
11.1.3 แผนการนํามาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานเทคโนโลยีไปปฏิบัติ  
 

มาตรการปองกันไวลวงหนา 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
ปท่ี 
1-5 

ปท่ี 
6-10 

ปท่ี 
11-15 

ปท่ี 
16-20 

ปท่ี 
21-25 

1.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการ ที่ใหไว
กับทางราชการ และรายงาน EIA 

เหมือง และ กพร.      

1.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากการทําเหมือง 

เหมือง  กพร. 
กรมควบคุมมลพิษ อบต. 
และ อบจ. 

     

1.3 มาตรการชดเชยและปรับ กพร. 
กรมควบคุมมลพิษ 
อบต. และ อบจ. 

     

2.1 มาตรการควบคุมฝุนภายในเหมือง เหมือง และ กพร.      
3.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการ ที่ใหไว

กับทางราชการ และรายงาน EIA 
เหมือง และ กพร.      

4.1 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากการทําเหมือง 

เหมือง  กพร. 
กรมควบคุมมลพิษ อบต. 
และ อบจ. 

     

4.2 มาตรการชดเชยและปรับ กพร. 
กรมควบคุมมลพิษ 
อบต. และ อบจ. 

     

4.3 ระบบการจัดการนํ้า เหมือง กรมชลประทาน  
การประปาสวนภูมิภาค 
กฟผ. อบต. และ อบจ. 

     

4.4 ระบบบําบัดนํ้าเค็ม เหมือง      
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มาตรการปองกันไวลวงหนา 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
ปท่ี 
1-5 

ปท่ี 
6-10 

ปท่ี 
11-15 

ปท่ี 
16-20 

ปท่ี 
21-25 

5.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการที่ใหไว
กับทางราชการ และรายงาน EIA 

เหมือง และ กพร.      

5.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากการทําเหมือง 

เหมือง  กพร.  
กรมควบคุมมลพิษ  
อบต. และ อบจ. 

     

5.3 มาตรการชดเชยและปรับ กพร. กรมควบคุมมลพิษ 
อบต. และ อบจ. 

     

6.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการที่ใหไว
กับทางราชการ และรายงาน EIA 

เหมือง และ กพร.      

6.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากการทําเหมือง 

เหมือง  กพร.  
กรมควบคุมมลพิษ  
อบต. และ อบจ. 

     

6.3 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขนาด
กองหางแร 

เหมือง กพร. อบต. และ 
อบจ. 

     

7.1 ปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการที่ใหไว
กับทางราชการ และรายงาน EIA 

เหมือง และ กพร.      

7.2 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากการทําเหมือง 

เหมือง  กพร.  
กรมควบคุมมลพิษ  
อบต. และ อบจ. 

     

7.3 มาตรการชดเชยและปรับ กพร. กรมควบคุมมลพิษ 
อบต. และ อบจ. 

     

8.1 คณะทํางานวางแผนและติดตามการ
ฟนฟูพื้นที่หลังการทําเหมือง 

เหมือง กพร. อบต. และ 
อบจ. 

     

9.1 เฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากการทําเหมือง 

เหมือง  กพร.  
กรมควบคุมมลพิษ  
อบต. และ อบจ. 

     

 
11.1.4 รายละเอียดคําอธิบายรายมาตรการปองกันในมิติดานเทคโนโลย ี
 มาตรการปองกันบางมาตรการ มิติเทคโนโลยี ไดถูกแนะนําเพื่อนํามาใชกับตัวช้ีวัดมิติเทคโนโลยี 
มากกวาหน่ึงตัวช้ีวัด โดยสรุปแลว มาตรการปองกัน มิติเทคโนโลยี มีทั้งหมด 8 มาตรการ ดังน้ี 
 มาตรการปองกันที่ 1 การปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการที่ใหไวกับทางราชการ และรายงาน EIA 
 มาตรการปองกันที่ 2 การเฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมเน่ืองจากการทําเหมือง 
 มาตรการปองกันที่ 3 การชดเชยและปรับเมื่อเหมืองสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมือง 

     เกินมาตรฐาน 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  11-10 

 มาตรการปองกันที่ 4 การควบคุมฝุนภายในเหมือง 
 มาตรการปองกันที่ 5 ระบบการจัดการนํ้า 
 มาตรการปองกันที่ 6 ระบบบําบัดนํ้าเค็ม 
 มาตรการปองกันที่ 7 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขนาดกองหางแร และ 
 มาตรการปองกันที่ 8 คณะทํางานวางแผนและติดตามการฟนฟูพื้นที่หลังการทําเหมือง  
 รายละเอียดพอสังเขปของแตละมาตรการปองกัน มิติเทคโนโลยี มีดังตอไปน้ี  
 
มาตรการปองกันที่ 1 : การปฏิบัติงานตามแผนผังโครงการที่ใหไวกับทางราชการ และรายงาน EIA 

หลักการเหตุผลของมาตรการปองกันมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการตางๆ ในเหมืองตองถูกศึกษา
แลว และนํามาปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อมีผลกระทบตางๆ ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดเทาที่เปนไปได ผลกระทบ
ตางๆ ไดแก ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมือง ลดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจากการ
ใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมืองและการแตงแร ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการกองหางแร
และกากจากการทําเหมืองและการแตงแร และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมระยะยาว จากการทําเหมือง 

เหมืองและสวนราชการตางๆ ตองรวมมือกัน เหมืองจะตองปฏิบัติตามผลการศึกษาอยางเครงครัด โดย
มีสวนราชการตางๆ อาทิ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูตรวจสอบ
อยางเขมงวด ดังน้ัน  หนวยงานรับผิดชอบโดยตรง คือ เหมือง และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
และงบประมาณดําเนินการหลักจะมาจากงบประมาณจากเหมืองโดยตรงและงบประมาณจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
มาตรการปองกันที่ 2 : การเฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทําเหมือง 
  หลักการเหตุผลของมาตรการปองกันขอน้ี คือ การเฝาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทํา
เหมืองทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชน ในการแจงเตือนแกชุมชนใหระวังมล พิษ และมล ภาวะตางๆ และทําให
เหมืองแกไขและปรับกิจกรรมตางๆ ในเหมือง ทําใหลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งขอมูลเหลาน้ีสามารถ
นําไปใชตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทําเหมือง 

กรอบแนวทางการดําเนินงานของมาตรการปองกันมาตรการน้ี คือ เหมืองและสวนราชการตางๆ ตอง
รวมมือกัน ติดต้ังอุปกรณตางๆ และสงขอมูลใหเปนที่รับทราบโดยทั่วกัน  หนวยงานรับผิดชอบ ตอมาตรการ
ปองกันมาตรการน้ี ไดแก เหมือง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กรมควบคุมลพิษ องคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนตน  ซึ่งไดรับงบประมาณจาก เหมือง  และจาก
สวนราชการตางๆ  
 
มาตรการปองกันที่ 3 : การชดเชยและปรับเมื่อเหมืองสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมืองเกินมาตรฐาน 

หลักการเหตุผล ของมาตรการปองกันมาตรการน้ี คือ ความเสียหายของชุมชนเน่ืองผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากการทําเหมือง ควรถูกชดเชยโดยเหมือง และเหมืองควรถูกลงโทษโดยสวนราชการ เพื่อทําให
เหมืองปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ซึ่งเช่ือไดวาทําใหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมือง  ผลกระทบตอ
ชุมชนใกลเคียง (สังคม) เน่ืองจากการใชทรัพยากรตางๆ สําหรับการทําเหมืองและการแตงแร  และผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมระยะยาวจากการทําเหมืองลดลง 
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กรอบแนวทางการดําเนินงานของมาตรการปองกันมาตรการน้ี เริ่มตนจากสวนราชการและชุมชนควร
รวมมือกันเพื่อบังคับใชมาตรการอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยขอมูลตางๆ จากผลการเฝาติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เน่ืองจากการทําเหมือง (มาตรการที่ 2)  

หนวยงานรับผิดชอบ โดยตรง นาจะเปน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กรมควบคุม
มลพิษ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนตน โดยงบประมาณหลัก
ที่ใชสําหรับมาตรการปองกันน้ี ไดมาจากงบประมาณจากทางราชการ 
 
มาตรการปองกันที่ 4 : การควบคุมฝุนภายในเหมือง 

หลักการเหตุผล ของมาตรการปองกันตัวน้ี คือ ฝุนภายในเหมืองสามารถเกิดข้ึนไดเปนปกติ ดังน้ัน  
ควรมีการควบคุมฝุนภายในเหมือง เพื่อสภาพการทํางานที่ดีและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขณะทําเหมือง 

กรอบแนวทางการดําเนินงาน สําหรับเหมือง เหมืองจะตองดําเนินการควบคุมฝุนขณะทําเหมืองดวย
วิธีการตางๆ อาทิ ติดต้ังอุปกรณควบคุมฝุน อุปกรณปองกันสวนบุคคล และการ ซอมบํารุงเครื่องจักรอยาง
สม่ําเสมอ เปนตน 

หนวยงานรับผิดชอบ หลัก คือ เหมือง และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เปนตน  
งบประมาณหลักควรถูกสนันสนุนโดยเหมือง 
 
มาตรการปองกันที่ 5 : ระบบการจัดการนํ้า 

หลักการเหตุผลของมาตรการปองกันที่ 5 คือ ทรัพยากรนํ้าและพลังงานเปนปจจัยหลักสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของเหมือง และชีวิตความเปนอยูของชุมชนโดยรอบ ดังน้ัน  เพื่อลด ความกังวล และ
ผลกระทบตอชุมชนใกลเคียงจาก ความเพียงพอใน ใชทรัพยากรนํ้า และพลังงาน เพื่อการอุปโภคบริโภคของ
ชุมชน และใชในการทําเหมืองและการแตงแรโปแตช 

เพื่อใหโครงการพัฒนาเหมืองโปแตชมีผลกระทบตอสังคม หรือชุมชนใกลเคียงนอยที่สุด ทางเหมือง
และราชการตองรวมมือกัน ดําเนินการ วางแผนการจัดการนํ้าและพลังงาน  และการพัฒนา รวมกันเพื่อให
เพียงพอตอปริมาณอุปโภคบริโภคของชุมชนโดยรอบและเหมือง  

หนวยงานหลักตางๆ ที่รับผิดชอบการดําเนินการวางแผนการจัดการนํ้าและพลังงาน  และการพัฒนา
รวมกัน  ไดแก เหมือง กรมชลประทาน การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาสวนภูมิภาค  
อบต. และ อบจ. เปนตน โดยงบประมาณมาจาก งบประมาณจากเหมือง และงบประมาณจากหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของ 
 
มาตรการปองกันที่ 6 : ระบบบําบัดนํ้าเค็ม 

หลักการเหตุผลของมาตรการปองกันที่ 6 นํ้าภายในเหมืองบางสวนถูกปนเปอนจากกากจากการทํา
เหมืองและการแตงแร และกองหางแร ทําใหนํ้าสวนน้ันเปนนํ้าเค็ม ซึ่งมีโอกาสนอยที่จะปนเปอนสูบริเวณ
รอบๆ เหมือง เพื่อลดความกังวลจากการรั่วไหลของนํ้าเค็มสูชุมชนตางๆ รอบๆ เหมือง  และลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เน่ืองจากการกองหางแรและกากจากการทําเหมืองและการแตงแร  ดังน้ัน  เหมืองซึ่งเปน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก ตองมี ระบบบําบัดนํ้าเค็ม เพื่อบําบัดนํ้าเค็มใหมีคุณสมบัติเหมาะสมกอนระบายสู
แหลงนํ้าสาธารณะ ในกรณีที่จําเปนตองระบายนํ้าออกนอกเหมือง งบประมาณของมาตรการปองกันมาตรการ
น้ีเปนงบประมาณจากเหมืองโดยตรง 
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มาตรการปองกันที่ 7 : ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขนาดกองหางแร  
หลักการเหตุผลของมาตรการปองกันมาตรการน้ี เน่ืองจากการทําเหมืองโปแตชใตดิน จําเปนตองใช

พื้นที่บางสวนเพื่อกองหางแรจากการทําเหมืองและการแตงแร เพื่อลดความกังวลตอผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
ลดมลพิษทางสายตา ดังน้ัน  ควรมีการจัดการขนาดกองหางแรบนผิวดินใหมีขนาดเล็กลงมากที่สุดเทาที่เปนไป
ได การดําเนินมาตรการปองกันตัวน้ี เหมือง สวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ  และชุมชน ควรรวมมือกันหาทาง
ออก เพื่อจัดการกับขนาดของการหางแรบนผิว โดยเปนที่ยอมรับกันทุกฝาย  ดังน้ัน  หนวยงาน หลักที่
รับผิดชอบและงบประมาณจะไดจากเหมือง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร อบต. และ อบจ.  
 
มาตรการปองกันที่ 8 : คณะทํางานวางแผนและติดตามการฟนฟูพื้นที่หลังการทําเหมือง 

หลักการเหตุผลของมาตรการปองกันที่ 8 พื้นที่หลังการทําเหมืองควรถูกฟนฟู เพื่อนําพื้นที่กลับมาใช
ประโยชน โดยจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายในการวางแผนและติดตามการฟนฟูพื้นที่หลังการทํา
เหมืองเพื่อฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม และใชการประโยชนจากเหมือง หลังเสร็จสิ้นการทําเหมือง  ดังน้ัน เหมือง 
สวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ และชุมชนโดยรอบ ควรรวมมือกันวางแผนและติดตามการฟนฟูพื้นที่เพื่อจัดการ
กับพื้นที่หลังการทําเหมือง โดยเปนที่ยอมรับกันทุกฝาย และผลประโยชนที่ไดตองตกเปนของชุมชน หนวยงาน
รับผิดชอบหลักของมาตรการปองกันตัวน้ี คือ เหมือง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร อบต. และ 
อบจ. โดยไดรับงบประมาณจากงบประมาณของหนวยงานทองถ่ิน  และงบประมาณจาก สวนราชการตางๆ ที่
เกี่ยวของ 
 

11.2 มาตรการปองกันไวลวงหนาในมิตดิานสิ่งแวดลอม 
11.2.1 การจัดทํามาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานสิ่งแวดลอม 
 มาตรการปองกันตางๆ ตอไปน้ี ไดถูกสรางข้ึนเพื่อใหเกิดผลเปนไปตามตัวช้ีวัดตางๆ ในมิติดาน
สิ่งแวดลอมทําใหผลกระทบตางๆ ลดขนาดลง หรือไมเกิดข้ึนเลย ทําใหการพัฒนาเหมืองแรโปแตชมีความสมดุล
และย่ังยืนอยางประสิทธิภาพ มาตรการปองกันในมิติดานสิ่งแวดลอมมีทั้งหมด 20 มาตรการปองกัน มาตรการ
ปองกันของแตละตัวช้ีวัดประกอบไปดวย มาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน หรือ
แผนงาน มาตรการชดเชยและปรับระบบบําบัดตางๆ การมีสวนรวมของชุมชน และมาตรการเฝาติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานตางๆ รายละเอียดของมาตรการปองกันในมิติสิ่งแวดลอม ไดถูกเรียบเรียงลงในตาราง
ที่ 11.4 ดังน้ี 
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ตารางที่ 11.4    รายละเอียดของมาตรการปองกันตางๆ ในมิติดานสิ่งแวดลอมเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคหลัก 
  และเปาหมายของแตละตัวช้ีวัดตางๆ  

วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
คาตัวช้ีวัดปจจุบัน 

คามาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไว
ลวงหนา 

1. ความ
สมบูรณ      
ของสภาพ
ทรัพยากร
และระบบ
นิเวศ 

 

1.1 ความสามารถ
ในการจัดการ
นํ้าเพื่อใชใน
การอุปโภค
บริโภค  ใชใน
อุตสาหกรรม  
ใชเพื่อชล-
ประทาน ใช
รักษาระบบ
นิเวศ 

ลบ.ม./คน/วัน 
(ใชเพื่ออุปโภค
บริโภคของ
ครัวเรือน) 
ลบ.ม./ไร/ฤดูการ
เพาะปลูก (ใช
เพื่อเกษตรกรรม)  
ลบ.ม./ป                 
(ใชเพื่อการทํา
เหมืองแรโปแตช) 

0.2 ลบ.ม./คน/วัน 
 
 
 

ไมมี 
 
 

ไมมี 

0.2 ลบ.ม./คน/
วัน 
 
 
1,500 ลบ.ม./ไร/
ฤดูเพาะปลูก 
 
อางอิงผล
การศึกษาEIA  
โครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช 

- พัฒนาระบบการกัก
เก็บนํ้า การสงนํ้าและ
ระบายนํ้าใหครอบ 
คลุมพื้นที่ชุมชนเมือง 
ชนบทและพื้นที่
อุตสาหกรรม 

 1.2 สัดสวนของ
การใชไฟฟา
ของภาค 
อุตสาหกรรม
กับภาคสวน
อ่ืนๆ  

หนวยตอรายผูใช
ไฟฟาครัวเรือน 
                   
หนวย/เหมืองแร
โปแตช 

อางอิงผลการ 
ศึกษา EIA
โครงการ         
พัฒนา             
เหมืองแรโปแตช 

4,992.89  
(อางอิงคาเฉลี่ย
จังหวัดปทุมธานี) 
อางอิงผล
การศึกษา EIA 
โครงการ         
พัฒนาเหมือง แร
โปแตช 

- ปรับปรุงโรงไฟฟาหรือ 
โรงผลิตไอนํ้าของ
ภาคอุตสาหกรรมใหมี 
ประสิทธิภาพ 

- เพิ่มกําลังการผลิต
ไฟฟา  

- นําพลังงานทดแทนมา
ใชประโยชนใหมาก
ที่สุด 

 1.3 สัดสวนของ
การใช
ประโยชนของ
ที่ดินและขีด
ความสามารถ
ในการรองรับ
ดานกายภาพ 

%เน้ือที่ปาไม 
 
%เน้ือที่ถือครอง
ภาคเกษตร  
   (ทํานา) 
 
%เน้ือที่ถือครอง
ภาคเกษตร  
   (พืชไร) 

33%  
 

50%  
 
 
 

21% 

34.00% 
 

45.00% 
 
 
 

40.00% 

- จัดทําขอบเขตพื้นที่ปา 
กันชนและชุมชนให
ชัดเจน 

- สงเสริมใหมีสวนรวม
ดูแลรักษาและฟนฟู
การปลูกปาเพิ่มขึ้นโดย
การปลูกปาในพื้นที่ปา
เสื่อมโทรม ที่ สปก. 
และปาชุมชน ควบคุม
ปาอนุรักษ ปาสงวนให
ฟนตัวตามธรรมชาติ 

2. มลพิษไม
สงผล
กระทบตอ
คุณภาพ
ชีวิต 

2.1 ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่
เกิดขึ้นและขีด
ความสามารถ
ในการกําจัด 
(อัตราการ
กําจัดขยะมูล
ฝอยตามหลัก
วิชาการ) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น 0.65 
กก/คน/วัน  และ
สามารถกําจัด
อยางถูกหลัก
สุขาภิบาล คิด
เปนรอยละ 6 
ของปริมาณขยะ
มูลฝอย 

เกณฑมาตรฐาน 
และแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน                          
กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม   
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เกณฑมาตรฐาน 
และแนวทางการ
จัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน  
กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- สนันสนุนเพื่อที่จะนํา
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น                         
มาเปลี่ยนเปนพลังงาน
ทดแทน 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  11-14 

วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
คาตัวช้ีวัดปจจุบัน 

คามาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไว
ลวงหนา 

 2.2 คุณภาพแหลง
นํ้าธรรมชาติ 

WQI (Water 
Quality Index) 

     61-70  
(คุณภาพนํ้าอยูใน

เกณฑพอใช) 

61-70  
(คุณภาพนํ้าอยูใน

เกณฑดี) 

- บริเวณโรงงานจะ    
ตองมี Buffer Zone/ 
Area หางจากชุมชน
อยางนอยตามที่
กฎหมายกําหนดไว                                    
มีระบบปองกันมิใหไอ
เกลือหรือฝุนเกลือปน 
เปอนในบรรยากาศ 

- อีกทั้งติดต้ังระบบเฝา
ระวังเพื่อปองกันมิให
คุณภาพนํ้าในลําราง
นํ้าสาธารณะที่ใกล 
เคียงเกินคามาตรฐาน 

 2.3 คุณภาพ     
     อากาศ 

ตัวชี้วัดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ 
เชน CO , SO2 , 
ฝุนละออง เปน
ตน 

มีมาตรฐาน
คุณภาพอากาศที่
กําหนดโดย
ประกาศ
คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับ
ตางๆ เร่ืองการ
กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ 
และมาตรฐานฝุน
ละออง 

อางอิงผล
การศึกษา EIA 
เก่ียวกับคุณภาพ
อากาศ โครงการ
พัฒนาเหมืองแร
โปแตช 

-  มาตรการปองกันตาม
รายงานผลการศึกษา 
EIA โครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช  

-  สําหรับอุโมงคและ
โรงงานแตงแรจะตองมี
ระบบบําบัดอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง เชน 
Bag Filter, ESD เปน
ตน 

-  อีกทั้งติดต้ังระบบเฝา
ระวังเพื่อปองกัน
คุณภาพอากาศที่
อาจจะเกินมาตรฐาน 

 2.4 มลพิษทาง
เสียง 

dBA  
(คาระดับเสียง
จากการทํา

เหมือง) 
 
 
 
 
 
 

dBA               
(คาระดับเสียง

ทั่วไป 

คาระดับเสียง   
สูงสุด ไมเกิน 115 
dBA 
คาระดับเสียง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
ไมเกิน 75 dBA   
คาระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ไมเกิน 70 dBA 
คาระดับเสียง
สูงสุด ไมเกิน 115 
dBA  
คาระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ไมเกิน 70  dBA 

อางอิงผล
การศึกษา EIA 
เก่ียวกับมลพิษ
ทางเสียง 
โครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช 

- มาตรการปองกันตาม
รายงานผลการศึกษา 
EIA โครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช 

 
 
 
 
 
 
-มีการควบคุมชวงเวลา

ในการขนสง  โดย 
เฉพาะรถบรรทุกหนัก    

- มีระบบบริหารและ
ควบคุมการจราจร 
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วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
คาตัวช้ีวัดปจจุบัน 

คามาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไว
ลวงหนา 

 2.5 ความแออัด
ของการจราจร 

อางอิง 
การควบคุม
การจราจร  
สํานักบํารุงรักษา 
และอํานวยความ
ปลอดภัยงานทาง  
กรมทางหลวง
ชนบท 

อางอิง  
การควบคุม
การจราจร 
สํานักบํารุงรักษา
และอํานวยความ
ปลอดภัยงานทาง 
กรมทางหลวง
ชนบท 

อางอิงผลการ 
ศึกษา EIA 
โครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช 

 

 

11.2.2 การประเมินผลความพึงพอใจมาตรการปองกันในมิติดานสิ่งแวดลอม 

 ขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลจากประชาชนพื้นที่ตางๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผูศึกษา
ไดสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจมาตรการปองกันไวลวงหนาตางๆ ตารางที่ 11.5  สรุปผลความพึงพอใจ
มาตรการปองกันไวลวงหนา มิติดานสิ่งแวดลอมของประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ตัวเลขของคาระดับความพึงพอใจ การประเมินระดับความพึงพอใจในมาตรการปองกันมีหาระดับ ใชหมายเลข 
1 ถึง 5 ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย และ 1 = นอยมาก  
 จากผลการสอบถาม ดวยการประเมินระดับความพึงพอใจในมาตรการปองกันลวงหนาโดยประชาชน
พื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาความพึงพอใจเฉลี่ยของมาตรการปองกันลวงหนา ของมิติดาน
สิ่งแวดลอมอยูในระดับความพึงพอใจมาก (มากกวา 4)  
 จากขอมูลผลการประเมินระดับความพึงพอใจในมาตรการปองกันลวงหนาโดยประชาชนพื้นที่ตางๆ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําใหสามารถมั่นใจไดวามาตรการปองกันลวงหนา สําหรับโครงการพัฒนาเหมือง
โปแตช มิติเทคโนโลยี เปนที่ยอมรับโดยประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตารางที่ 11.5    การประเมินผลความพึงพอใจมาตรการปองกันไวลวงหนา มิติสิ่งแวดลอม ของประชาชน 
พื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มาตรการปองกันลวงหนา 

คาระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดชัยภูมิ 
และจังหวัด
นครราชสีมา 

ภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือ 

1.1 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถใน
ระบบการกักเก็บนํ้า การสงนํ้า
และระบายนํ้าใหครอบคลุม
พื้นที่ชุมชนเมือง ชนบทและ
พื้นที่อุตสาหกรรม 

4.1 4.8 4.0 4.3 

2.1 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ
การผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอ
ความตองการใชงาน 

4.0 4.0 4.1 4.1 

2.2 พัฒนาเพื่อนําพลังงานทดแทน
มาใชประโยชนใหมากที่สุด 

4.1 4.0 4.3 4.1 

3.1 จัดทําขอบเขตพื้นที่ปากันชน
และชุมชนใหชัดเจน 

4.1 4.5 4.2 4.3 

3.2 สงเสริมใหมีสวนรวมดูแลรักษา
และฟนฟูการปลูกปาเพิ่มข้ึน
โดยการปลูกปาในพื้นที่ปาเสื่อม
โทรมที ่สปก. และปาชุมชน 

4.1 4.8 4.5 4.4 

3.3 ควบคุมปาอนุรักษ ปาสงวน ให
ฟนตัวตามธรรมชาติ 

4.0 4.8 4.6 4.5 

4.1 สนันสนุนเพื่อที่จะนําขยะมูล
ฝอยที่เกิดข้ึนมาเปลี่ยนเปน
พลังงานทดแทน 

3.9 4.5 4.3 4.3 

4.2 เพิ่มขีดความสามารถในการ
กําจัดขยะมูลฝอยตามหลัก
วิชาการ 

4.0 4.5 4.4 4.3 

5.1 บริเวณโรงงานจะตองมี Buffer 
Zone/Area หางจากชุมชน
อยางนอยตามกฎหมายที่
กําหนดไว 

4.1 4.8 4.5 4.4 

5.2 มีระบบปองกันมิใหไอเกลือ
หรือฝุนเกลือปนเปอนใน
บรรยากาศ 

4.4 4.8 4.4 4.5 
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มาตรการปองกันลวงหนา 

คาระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดชัยภูมิ 
และจังหวัด
นครราชสีมา 

ภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือ 

5.3 ติดต้ังระบบเฝาระวังเพื่อ
ปองกันมิใหคุณภาพนํ้าในลํา
รางนํ้าสาธารณะที่ใกลเคียงเกิน
คามาตรฐาน 

4.5 4.8 4.5 4.6 

6.1 มาตรการปองกันตามรายงาน
ผลการศึกษา EIA โครงการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช 

4.3 4.5 4.4 4.4 

6.2 สําหรับอุโมงคและโรงงานแตง
แรจะตองมีระบบบําบัดอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสูง เชน Bag 
Filter, ESD เปนตน 

4.1 4.5 4.6 4.4 

6.3 ติดต้ังระบบเฝาระวังเพื่อ
ปองกันคุณภาพอากาศที่อาจจะ
เกินมาตรฐาน 

4.1 4.0 4.3 4.1 

7.1 มาตรการปองกันตามรายงาน
ผลการศึกษา EIA โครงการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช 

4.3 3.8 4.4 4.1 

7.2 มาตรการควบคุมชวงเวลาใน
การขนสงโดยเฉพาะรถบรรทุก
หนัก 

4.1 3.5 4.4 4.0 

7.3 มาตรการจัดวางระบบบริหาร
และควบคุมการจราจรที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.1 3.5 4.5 4.0 
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11.2.3 แผนการนํามาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใช 
 

มาตรการปองกันไวลวงหนา 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
ปท่ี 
1-5 

ปท่ี 
6-10 

ปท่ี 
11-15 

ปท่ี 
16-20 

ปท่ี 
21-25 

1.1 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในระบบ
การกักเก็บนํ้า การสงนํ้าและระบายนํ้า
ใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง ชนบท
และพื้นที่อุตสาหกรรม 

กรมชลประทาน 
การประปาสวนภูมิภาค 
อบต. และ อบจ. 

     

2.1 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการผลิต
ไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการใชงาน 

การไฟฟาสวนภูมิภาค      

2.2 พัฒนาเพื่อนําพลังงานทดแทนมาใช
ประโยชนใหมากที่สุด 

อบต. และ อบจ.      

3.1 จัดทําขอบเขตพื้นที่ปากันชนและชุมชน
ใหชัดเจน 

กรมปาไม 
กรมวิชาการเกษตร  
อบต. และ อบจ. 

     

3.2 สงเสริมใหมีสวนรวมดูแลรักษาและ
ฟนฟูการปลูกปาเพิ่มข้ึน โดยปลูกปาใน
พื้นที่ปาเสื่อมโทรมที ่สปก. และ ปา
ชุมชน 

กรมปาไม 
กรมวิชาการเกษตร 
อบต. และ อบจ. 

     

3.3 ควบคุมปาอนุรักษ ปาสงวน ใหฟนตัว
ตามธรรมชาติ 

กรมปาไม 
กรมวิชาการเกษตร 
อบต. และ อบจ. 

     

4.1 สนันสนุนเพื่อที่จะนําขยะมูลฝอยที่เกิด
ข้ึนมาเปลี่ยนเปนพลังงานทดแทน 

กรมควบคุมมลพิษ 
อบต. และ อบจ. 

     

4.2 เพิ่มขีดความสามารถในการกําจัดขยะ
มูลฝอยตามหลักวิชาการ 

กรมควบคุมมลพิษ 
อบต. และ อบจ. 

     

5.1 บริเวณโรงงานจะตองมี Buffer 
Zone/Area หางจากชุมชนอยางนอย
ตามกฎหมายที่กําหนดไว 

บริษัททําเหมือง      

5.2 มีระบบปองกันมิใหไอเกลือหรือฝุนเกลือ
ปนเปอนในบรรยากาศ 

บริษัททําเหมือง      

5.3 ติดต้ังระบบเฝาระวังเพื่อปองกันมิให
คุณภาพนํ้าในลํารางนํ้าสาธารณะที่
ใกลเคียงเกินคามาตรฐาน 

กรมควบคุมมลพิษ 
ภาคประชาชน อบต. 
และ อบจ. 

     

6.1 มาตรการปองกันตามรายงานผลการ 
ศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช 

บริษัททําเหมือง 
ภาคประชาชน อบต. 
และ อบจ. 
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มาตรการปองกันไวลวงหนา 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
ปท่ี 
1-5 

ปท่ี 
6-10 

ปท่ี 
11-15 

ปท่ี 
16-20 

ปท่ี 
21-25 

6.2 สําหรับอุโมงคและโรงงานแตงแรจะตอง
มีระบบบําบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
เชน Bag Filter, ESD เปนตน 

บริษัททําเหมือง      

6.3 ติดต้ังระบบเฝาระวังเพื่อปองกัน
คุณภาพอากาศที่อาจจะเกินมาตรฐาน 

กรมควบคุมมลพิษ 
ภาคประชาชน อบต. 
และ อบจ. 

     

7.1 มาตรการปองกันตามรายงานผล
การศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช 

บริษัททําเหมือง 
ภาคประชาชน อบต. 
และ อบจ. 

     

7.2 มาตรการควบคุมชวงเวลาในการขนสง
โดยเฉพาะรถบรรทุกหนัก 

การควบคุมการจราจร 
สํานักบํารุงรักษาและ
อํานวยความปลอดภัย
งานทาง  
กรมทางหลวงชนบท                       
บริษัททําเหมือง 
ภาคประชาชน อบต. 
และ อบจ. 

     

7.3 มาตรการจัดวางระบบบริหารและ
ควบคุมการจราจรที่มีประสิทธิภาพ 

การควบคุมการจราจร 
สํานักบํารุงรักษาและ
อํานวยความปลอดภัย
งานทาง  
กรมทางหลวงชนบท                               
บริษัททําเหมือง 
ภาคประชาชน อบต. 
และ อบจ. 
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11.2.4 รายละเอียดคําอธิบายรายมาตรการปองกันในมิติดานสิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันที ่1 : การจัดการนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ชลประทาน รักษาระบบนิเวศ 
1.1 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในระบบการกักเก็บนํ้า การสงนํ้าและระบายนํ้าใหครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง 

ชนบทและพื้นที่อุตสาหกรรม 
คําอธิบายมาตรการปองกัน : 

มีความกังวลกับ ความเพียงพอในการจัดการนํ้าใชเพื่อการอุปโภค บริโภค  ใชในอุตสาหกรรม  ใชเพื่อ
ชลประทาน ใชรักษาระบบนิเวศ จึงตองมีการพัฒนาระบบการกักเก็บนํ้า การสงนํ้าและระบายนํ้าใหครอบคลุม
พื้นที่ชุมชนเมือง ชนบทและพื้นที่อุตสาหกรรม 
หนวยงานปฏิบัติการ : กรมชลประทาน การประปาสวนภูมิภาค  
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ : อบต. และ อบจ.  
หนวยงานสนับสนุนภาคเอกชน : บริษัททําเหมือง  จะตองมีระบบกักเก็บนํ้าเพื่อใชในโรงงาน                            
หนวยงานกํากับติดตามและตรวจสอบ : ภาคประชาชน อบต. และ อบจ. 
แหลงงบประมาณที่ใช :                                                                                                                    

งบประมาณการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ โดยปกติ   
งบประมาณจากคาภาคหลวงที่ไดจากการทําเหมืองแรโปแตซ ซึ่ง อบต. และ อบจ. จะนํางบประมาณ

สวนน้ีมาพัฒนาและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน 
 

มาตรการปองกันที่ 2 : การใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ  
2.1 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการใชงาน 
2.2 พัฒนาเพื่อนําพลังงานทดแทนมาใชประโยชนใหมากที่สุด 
คําอธิบายมาตรการปองกัน : 

มีความกังวลกับความเพียงพอในการจัดการการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ จึง
ตองมีตัวช้ีวัดถึงสัดสวนของการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรมกับภาคสวนอื่นๆ (หนวยตอรายผูใชไฟฟา
ครัวเรือน  หนวยตอเหมืองแรโปแตซ)  ดังกลาว จึงจําเปนตองวางแผนในการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟา  และ
สนับสนุนการนําพลังงานทดแทนมาใชประโยชน 
หนวยงานปฏิบัติการ : การไฟฟาสวนภูมิภาค  
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ : อบต. และ อบจ.  
หนวยงานสนับสนุนภาคเอกชน : บริษัททําเหมือง  ปรับปรุงโรงไฟฟาหรือโรงผลิตไอนํ้าใหมีประสิทธิภาพ                
หนวยงานกํากับติดตามและตรวจสอบ : ภาคประชาชน อบต. และ อบจ 
แหลงงบประมาณที่ใช :                                                                                                                    

งบประมาณการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ โดยปกติ  
งบประมาณจากคาภาคหลวงที่ไดจากการทําเหมืองแรโปแตซ ซึ่ง อบต. และ อบจ. จะนํางบประมาณ

สวนน้ีมาพัฒนาและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน 
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มาตรการปองกันที่ 3 : การใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพ 
3.1 จัดทําขอบเขตพื้นที่ปากันชนและชุมชนใหชัดเจน 
3.2 สงเสริมใหมีสวนรวมดูแลรักษา และฟนฟูการปลูกปาเพิ่มข้ึน โดยการปลูกปาในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม          
     ที่ สปก. และ ปาชุมชน 
3.3 ควบคุมปาอนุรักษ ปาสงวน ใหฟนตัวตามธรรมชาติ 
คําอธิบายมาตรการปองกัน : 

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองทราบถึงสัดสวนของการใชประโยชนของที่ดินและขีดความสามารถในการ
รองรับดานกายภาพ โดยเฉพาะเน้ือที่ของปาไม เทียบกับเน้ือที่ถือครองภาคเกษตร (ทํานาและพืชไร) โดยจัดทํา
ขอบเขตพื้นที่ปากันชนและชุมชนใหชัดเจนและสงเสริมใหมีสวนรวมดูแลรักษาและฟนฟูการปลูกปาเพิ่มข้ึน 
โดยการปลูกปาในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม  ที่ สปก. และปาชุมชน ควบคุมปาอนุรักษ  ปาสงวน ใหฟนตัวตาม
ธรรมชาติ 
หนวยงานปฏิบัติการ : กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร 
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ : อบต. และ อบจ.  
หนวยงานสนับสนุนภาคเอกชน : บริษัททําเหมือง  สงเสริมใหมีสวนรวมดูแลรักษาและฟนฟูการปลูกปาเพิ่มข้ึน                 
หนวยงานกํากับติดตามและตรวจสอบ : ภาคประชาชน อบต. และ อบจ. 
แหลงงบประมาณที่ใช : 

งบประมาณการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ โดยปกติ  
งบประมาณจากคาภาคหลวงที่ไดจากการทําเหมืองแรโปแตซ ซึ่ง อบต. และ อบจ. จะนํางบประมาณ

สวนน้ีมาพัฒนาและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน 
 

มาตรการปองกันที่ 4 : การกําจัดขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ 
4.1 สนันสนุนเพื่อที่จะนําขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนมาเปลี่ยนเปนพลังงานทดแทน 
4.2 เพิ่มขีดความสามารถในการกําจัดขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ 
คําอธิบายมาตรการปองกัน : 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน จะมีการเพิ่มขีดความสามารถในการกําจัดไดตามหลักวิชาการ
และสนันสนุน เพื่อที่จะนําขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนมาเปลี่ยนเปนพลังงานทดแทน 
หนวยงานปฏิบัติการ : กรมควบคุมมลพิษ 
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ : อบต. และ อบจ.  
หนวยงานสนับสนุนภาคเอกชน : บริษัททําเหมือง  สงเสริมใหมีสวนรวมนําขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนมาเปลี่ยนเปน
พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน        
หนวยงานกํากับติดตามและตรวจสอบ : ภาคประชาชน อบต. และ อบจ. 
แหลงงบประมาณที่ใช :                                                                                                                    

งบประมาณการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ โดยปกติ                                                                             
งบประมาณจากคาภาคหลวงที่ไดจากการทําเหมืองแรโปแตซ ซึ่ง อบต. และ อบจ. จะนํางบประมาณ

สวนน้ีมาพัฒนาและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน 
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มาตรการปองกันที ่5 : คุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ 
5.1 บริเวณโรงงานจะตองมี Buffer Zone/Area หางจากชุมชนอยางนอยตามกฎหมายที่กําหนดไว 
5.2 มีระบบปองกันมิใหไอเกลือหรือฝุนเกลือปนเปอนในบรรยากาศ 
5.3 ติดต้ังระบบเฝาระวังเพื่อปองกันมิใหคุณภาพนํ้าในลํารางนํ้าสาธารณะที่ใกลเคียงเกินคามาตรฐาน 
คําอธิบายมาตรการปองกัน : 

แหลงนํ้าธรรมชาติจําเปนมากเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม ปศุสัตว ระบบนิเวศนและ
อื่นๆ ดังน้ัน คุณภาพของแหลงนํ้าจึงตองมีการควบคุมดูแลใหทั่ วถึงเพื่อนําไปใชในกิจกรรมดังกลาว  โดยใหมี
ระบบเฝาระวังเพื่อปองกันมิใหคุณภาพนํ้าในลํารางนํ้าสาธารณะที่ใกลเคียงเกินคามาตรฐาน 
หนวยงานปฏิบัติการ : กรมควบคุมมลพิษ 
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ : อบต. และ อบจ.  
หนวยงานสนับสนุนภาคเอกชน :  

บริษัททําเหมือง  บริเวณโรงงานจะตองมี Buffer Zone/Area หางจากชุมชนอยางนอยตามกฎหมาย
ที่กําหนดไว และมีระบบปองกันมิใหไอเกลือหรือฝุนเกลือปนเปอนในบรรยากาศ 
หนวยงานกํากับติดตามและตรวจสอบ : ภาคประชาชน อบต. และ อบจ. 
แหลงงบประมาณที่ใช :                                                                                                                    

งบประมาณการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ โดยปกติ                                                                             
งบประมาณจากคาภาคหลวงที่ไดจากการทําเหมืองแรโปแตซ ซึ่ง อบต. และ อบจ. จะนํางบประมาณ

สวนน้ีมาพัฒนาและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน 
 

มาตรการปองกันที่ 6 : คุณภาพอากาศ 
6.1 มาตรการปองกันตามรายงานผลการศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
6.2 สําหรับอุโมงคและโรงงานแตงแรจะตองมีระบบบําบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เชน Bag Filter, ESD เปนตน 
6.3 ติดต้ังระบบเฝาระวังเพื่อปองกันคุณภาพอากาศที่อาจจะเกินมาตรฐาน 
คําอธิบายมาตรการปองกัน : 

มลพิษทางอากาศกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพของมนุษยและมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตตางๆ ดังน้ัน 
คุณภาพอากาศ จําเปนที่จะตองเฝาระวังติดตามกอนที่จะสงผลเสียหายมากข้ึนโดยใหมีระบบเฝาระวังเพื่อ
ปองกันคุณภาพอากาศที่อาจจะเกินมาตรฐาน 
หนวยงานปฏิบัติการ : กรมควบคุมมลพิษ 
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ : อบต. และ อบจ.  
หนวยงานสนับสนุนภาคเอกชน : บริษัททําเหมือง  มาตรการปองกันตามรายงานผลการศึกษา EIA โครงการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช สําหรับอุโมงคและโรงงานแตงแรจะตองมีระบบบําบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เชน 
Bag Filter, ESD เปนตน อีกทั้งติดต้ังระบบเฝาระวังเพื่อปองกันคุณภาพอากาศที่อาจจะเกินมาตรฐาน 
หนวยงานกํากับติดตามและตรวจสอบ : ภาคประชาชน อบต. และ อบจ. 
แหลงงบประมาณที่ใช :                                                                                                                    

งบประมาณการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ โดยปกติ                                                                             
งบประมาณจากคาภาคหลวงที่ไดจากการทําเหมืองแรโปแตซ ซึ่ง อบต. และ อบจ. จะนํางบประมาณ

สวนน้ีมาพัฒนาและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน 
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มาตรการปองกันทึ ่7 : มลพิษทางเสียง 
7.1 มาตรการปองกันตามรายงานผลการศึกษา EIA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
7.2 มาตรการควบคุมชวงเวลาในการขนสงโดยเฉพาะรถบรรทุกหนัก 
คําอธิบายมาตรการปองกัน : 

มลพิษทางเสียงกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพของมนุษยและมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของสิ่งมีชีวิตตางๆ ดังน้ัน คาระดับเสียงจึงจําเปนที่จะตองเฝาระวังติดตามกอนที่จะสงผลเสียหายมากข้ึนโดย
ใหมีการควบคุมชวงเวลาในการขนสงโดยเฉพาะรถบรรทุกหนัก และมีระบบบริหารและควบคุมการจราจร 
หนวยงานปฏิบัติการ : กรมควบคุมมลพิษ 
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ : อบต. และ อบจ.  
หนวยงานสนับสนุนภาคเอกชน : บริษัททํามาตรการปองกันตามรายงานผลการศึกษา EIA โครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช และ มีการควบคุมชวงเวลาในการขนสงโดยเฉพาะรถบรรทุกหนัก 
หนวยงานกํากับติดตามและตรวจสอบ : ภาคประชาชน อบต. และ อบจ. 
แหลงงบประมาณที่ใช :                                                                                                                    

งบประมาณการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ โดยปกติ                                                                             
งบประมาณจากคาภาคหลวงที่ไดจากการทําเหมืองแรโปแตซ ซึ่ง อบต. และ อบจ. จะนํางบประมาณ

สวนน้ีมาพัฒนาและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน 
 
มาตรการปองกันที่ 8 : ความแออัดของการจราจร 
8.1 มาตรการจัดวางระบบบริหารและควบคุมการจราจรที่มีประสิทธิภาพ 
คําอธิบายมาตรการปองกัน : 

ความแออัดของการจราจรมีผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอม ดังน้ัน ความแออัดของการจราจร
จึงจําเปนที่จะตองเฝาระวังติดตามเพื่อลดผลกระทบตอผลที่อาจเกิดข้ึน โดยจะอางอิงผลการศึกษา EIA 
โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
หนวยงานปฏิบัติการ : การควบคุมการจราจร สํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง  

      กรมทางหลวงชนบท 
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ : อบต.  และ อบจ. 
หนวยงานสนับสนุนภาคเอกชน : บริษัททํามาตรการปองกันตามรายงานผลการศึกษา EIA โครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช และ มีการควบคุมชวงเวลาในการขนสงโดยเฉพาะรถบรรทุกหนัก 
หนวยงานกํากับติดตามและตรวจสอบ : ภาคประชาชน อบต. และ อบจ. 
แหลงงบประมาณที่ใช :                                                                                                                    

งบประมาณการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ โดยปกติ                                                                             
งบประมาณจากคาภาคหลวงที่ไดจากการทําเหมืองแรโปแตซ ซึ่ง อบต. และ อบจ. จะนํางบประมาณ

สวนน้ีมาพัฒนาและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน 
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11.3 มาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานสังคม 
11.3.1 การจัดทํามาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานสังคม 

         มาตรการปองกันที่จะนําเสนอดังตอไปน้ีไดถูกกําหนดข้ึน เพื่อใหสงผลกระทบตอตัวตัวช้ีวัดตางๆ ในมิติ
ดานสังคมในเชิงลบลดขนาดลง หรือไมเกิดข้ึนเลย ดังน้ัน การพัฒนาเหมืองแรโปแตชเพื่อใหเกิดความสมดุล
และย่ังยืนอยางประสิทธิภาพ  มาตรการปองกันในมิติสังคมจึงกําหนดข้ึนไวทั้งหมด 7 มาตรการปองกัน ซึ่งจะ
ประกอบไปดวย มาตรการการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนในจังหวัด  การสงเสริมสนับสนุน
การสรางครูและบุคลากรทางการแพทยในพื้นที่ สงเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และเครือขายภาครัฐและเอกชนในการรณรงคเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สงเสริมการการสราง
งานในทองถ่ิน การรณรงคสงเสริมการออมและการทําบัญชีครัวเรือน การสงเสริมและรักษาเอกลักษณ
วัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน โดยรายละเอียดของมาตรการปองกันในมิติดานสังคม  ไดถูกเรียบเรียงลงใน
ตารางที่ 11.6 ดังน้ี 

ตารางที่ 11.6    รายละเอียดของมาตรการปองกันตางๆ ในมิติดานสังคม เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคหลัก  
และเปาหมายของแตละตัวช้ีวัด 

วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
หนวยตัวช้ีวัด 

คาตัวช้ีวัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไว
ลวงหนา 

1. สงเสริม
ดานการ
คิดเปน 
ทําเปน  

การเขาถึงระบบ 
การศึกษา 

1. จํานวนปการ 
ศึกษาเฉลี่ย 
(อาย ุ15-59ป) 

ป 10.11 12 12 สงเสริมสนับสนุน 
ทุนการศึกษาแก 
เด็กนักเรียนในจังหวัด  

2. สัดสวนครูตอ
นักเรียน  

คน 1: 17.68 - ประถม 
1 : 22-28 

- มัธยม 
1 : 18-22 

- ประถม 
1 : 22-28 

- มัธยม 
1 : 18-22 

สงเสริมการพัฒนา 
สรางครู ในพ้ืนท่ี เชน 
การใหทุนการศึกษา 
และพัฒนาครู  

2. สงเสริม 
การมี

สุขอนามัย
ท่ีดี มีชีวิต
ยืนยาว  

3. สัดสวน
ประชากรท่ีมี
หลักประกัน
สุขภาพ  

รอยละความ
ครอบคลุม
สิทธิ  

99.88  100 100 การประชาสัมพันธให
ประชาชนเขาใจใน
สิทธิและใชสิทธิของตน 

4. สัดสวน
บุคลากรทาง
การแพทยตอ
ประชากร 

คน - แพทย 
1 : 5,515 

- พยาบาล 
1 : 1,071 

- แพทย 
1 : 5,000 

 - พยาบาล 
1 : 500 

- แพทย 
1 : 5,000 

- พยาบาล 
1 : 500 

สงเสริม/ใหทุนการ 
ศึกษาแกบุคลากรทาง
การแพทยเพ่ือใหกลับ 
มาทํางานในบานเกิด 

 5. จํานวนผูปวย
ทางสขุภาพจิต
ตอประชากร 

ผูปวย
สุขภาพจิต
ตอ 
ประชากร 
100,000 

1,037 2,346 ลดลง 
จากปจจุบัน 

10% 

- รณรงคลด ละ เลิก
ยาเสพติด  
- สงเสริมสุขภาพ 
การออกกําลังกาย  



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  11-25 

วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
หนวยตัวช้ีวัด 

คาตัวช้ีวัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไว
ลวงหนา 

6. อัตราการ
เจ็บปวยของ
ประชากร
(จํานวนผูปวย
นอก 21 โรค  
ตอจํานวน
ประชากร) 

คร้ังตอคน 
ตอป 

ประชาชนใน
จังหวัดเขา
โรงพยาบาล 

2.5  
คร้ัง/คน/ป 

2.4 2.4 รณรงคสงเสริม 
สุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนท่ี เชน 

-  การจัดกิจกรรมออก
กําลังกายอยาง
สมํ่าเสมอ 

-  การใหความรูในเร่ือง
เก่ียวกับการรักษา
สขุภาพโภชนาการ  

7.อายุเฉลี่ยชาย  
และหญิง  

ป ญ. 76.48 
ช.  74.5 

ญ.76.3 
ช.69.5 

ญ.76.3 
ช.69.5 

รณรงคสงเสริม 
สุขอนามัยผูสูงอาย ุ 

3. สังคมสงบ
สุข  

8. จํานวนคดี 
อาญาท่ีมีผลตอ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน  

คด ี
ตอประชากร 

100,000 
คน  

4.7 คด ีตอ
ประชากร 
100,000  

คน  

ควบคุมคด ี
อาญาซ่ึงมีผล
ตอความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน ไม
เกิน 177 คดี 
ตอประชากร
หน่ึงแสนคน  

เทาคามาตรฐาน  สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนและ
เครือขายภาครัฐและ
เอกชนในการรณรงค
เร่ืองความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

9. จํานวนเร่ือง
รองเรียนท่ีผาน
ศูนยดํารงธรรม
ของจังหวัด 

อัตราเร่ือง
รองเรียนตอ
ประชากร 

100,000 คน  

25.5  22.4  ไมเกิน 
22.4  

ดําเนินมาตรการ
แกไข/ยุติเร่ือง
รองเรียนใหแลวเสร็จ 
โดยมีเวลาในการ
กํากับควบคุม  

4. สงเสริม
ความเขม 
แข็งของ
ชุมชน  

   การพ่ึงพิง
ไดของ
พ้ืนท่ี  

10. อัตราผูมีงาน
ทํา  

เปอรเซ็นต  
ผูมีงานทําตอ
ผูอยูในกําลัง

แรงงาน  

98  98.8  98.8  การสรางงานใน
ทองถิ่น เพ่ือให
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
งานทํา  

11. รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ตอ
ครัวเรือน 

บาท  16,684  15,358  ไมต่ํากวา 
มาตรฐาน  

พัฒนาอาชีพให 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
มีรายไดเพ่ิม  

 12. รายจายเฉลี่ย
ตอเดือนตอ
ครัวเรือน 

บาท  17,307  อัตราการเพ่ิม 
ไมเกิน 10%  

อัตราการเพ่ิม 
ไมเกิน 10%  

 

รณรงคสงเสริมการ
ออม และการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน  
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วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 
หนวยตัวช้ีวัด 

คาตัวช้ีวัด
ปจจุบัน 

คามาตร 
ฐานตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไว
ลวงหนา 

5. รักษา
เอกลักษณ
วัฒนธรรม
ของชาติ/
ทองถิ่น 

 

  

13. คนในครัว 
เรือนปฏิบัต ิ
ตนตามขนบ 
ธรรมเนียม 
ประเพณี
ทองถิ่น 

จํานวน
ครัวเรือนท่ี

ผานเกณฑตอ
จํานวนท่ี

สํารวจท้ังหมด  

99.90  95  ไมต่ํากวา 
 95  

รณรงคสงเสริมให
ประชาชนในพ้ืนท่ีเห็น
คุณคา และรวมรักษา
วัฒนธรรมทองถิ่น 

14. รอยละ
ความสําเร็จ
ของคนใน
ครัวเรือนรวม
ทํากิจกรรม
สาธารณะ 
ของหมูบาน
ชุมชน 

จํานวน
ครัวเรือน 

ท่ีผานเกณฑ 
ตอจํานวนท่ี

สํารวจ  

100  100  100  การรณรงคสงเสริมให 
สมาชิกในครัวเรือนเห็น
ประโยชน และ 
คุณคาของกิจกรรม
สาธารณะของหมูบาน 
ชุมชน  

ที่มา :  คามาตรฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ 
คาตัวช้ีวัด   ป 2551 : 10.40    ป  2552 : 10.43  

 
ตารางที่ 11.7 รายละเอียดของมาตรการปองกันตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดในมิติสังคม 
                ตัวชี้วัด                  มาตรการปองกัน 
1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 1. การสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนใน

จังหวัด 
2. สัดสวนครูตอนักเรียน 2. สงเสริมการพัฒนาสรางครูในพื้นที่ เชน การให

ทุนการศึกษาและพัฒนาคร ู
3. สัดสวนประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพ 3. การประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจในสิทธิและใชสิทธิ

ของตน 
4. สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอ

ประชากร 
4. สงเสริม/ใหทุนการศึกษาแกบุคลากรทางการแพทย

เพื่อใหกลับมาทํางานในบานเกิด 
5. จํานวนผูปวยทางสุขภาพจิตตอประชากร 5.1 รณรงคลด ละ เลิกยาเสพติด  

5.2 สงเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย 
6. อัตราการเจ็บปวยของประชากร 6. รณรงคสงเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที เชน การ

จัดกิจกรรมออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอการใหความรู
ในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโภชนาการ  

7. อายุเฉลี่ย ชาย & หญิง 7. รณรงคสงเสริมสุขอนามัยผูสูงอายุ 
8. จํานวนคดีประทุษรายตอทรัพยตอ

ประชากร 
8. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขาย

ภาครัฐและเอกชนในการรณรงคเรื่องความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที ่
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                ตัวชี้วัด                  มาตรการปองกัน 
9. จํานวนเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม 9. ดําเนินมาตรการแกไข/ยุติเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จ  

โดยมีเวลาในการกํากับควบคุม 

10. อัตราผูมีงานทํา 10. การสรางงานในทองถ่ินเพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีงานทํา 

11. รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 11. พัฒนาอาชีพใหประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่ม 

12. รายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 12. รณรงคสงเสริมการออม และการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

13. ความสําเร็จของการมีสวนรวมของ
ครัวเรือนในการปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

13. การรณรงค สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่เห็นคุณคาและ
รวมรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

14. ความสําเร็จของคนในครัวเรือน ที่รวมทํา
กิจกรรมสาธารณะของหมูบานชุมชน  

14. การรณรงคสงเสริมใหสมาชิกในครัวเรือนเห็นประโยชน
และคุณคาของกิจกรรมสาธารณะของหมูบานชุมชน 

 
 
11.3.2 การประเมินผลความพึงพอใจมาตรการปองกันในมิติดานสังคม 

ขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลจากประชาชนพื้นที่ตางๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผูศึกษา
ไดสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการปองกันไวลวงหนาตางๆ ตามตารางที่ 11.8 สรุปผลความพึง
พอใจมาตรการปองกันไวลวงหนา มิติสังคม ของประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตัวเลข
ของคาระดับความพึงพอใจการประเมินระดับความพึงพอใจในมาตรการปองกันมีหาระดับใชหมายเลข 1 ถึง 5 
มีความหมาย ดังน้ี 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1 = นอยมาก  
 จากผลการสอบถาม ดวยการประเมินระดับความพึงพอใจในมาตรการปองกันลวงหนาโดยประชาชน
พื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาความพึงพอใจเฉลี่ยของมาตรการปองกันลวงหนาของมิติสังคม 
อยูในระดับความพึงพอใจมาก (มากกวา 4)  
  
ตารางที่ 11.8    การประเมินผลความพึงพอใจมาตรการปองกันไวลวงหนา มิติสังคมของประชาชนพื้นที่ตางๆ  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มาตรการปองกันลวงหนา 

คาระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

จังหวัด
อุดรธานี 

จังหวัด
สกลนคร 

จังหวัดชัยภูมิ 
และจังหวัด
นครราชสีมา 

ภาค 
ตะวันออกเฉียง  

เหนือ 
1. การสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา

แกเด็กนักเรียนในจังหวัด 
4.2 4 4.5 4.2 

2. สงเสริมการพัฒนาสรางครูในพื้นที่ 
เชน การใหทุนการศึกษา และ
พัฒนาคร ู

4.3 4 4.4 4.2 
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มาตรการปองกันลวงหนา 

คาระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

จังหวัด
อุดรธานี 

จังหวัด
สกลนคร 

จังหวัดชัยภูมิ 
และจังหวัด
นครราชสีมา 

ภาค 
ตะวันออกเฉียง  

เหนือ 
3. การประชาสัมพันธใหประชาชน

เขาใจในสิทธิและใชสิทธิของตน 
4 4 4.4 4.1 

4. สงเสริม /ใหทุนการศึกษาแก
บุคลากรทางการแพทยเพื่อให
กลับมาทํางานในบานเกิด 

4.2 4.3 4.4 4.3 

5.1 รณรงคลด ละ เลิกยาเสพติด 
5.2 สงเสริมสุขภาพ ออกกําลังกาย 

4.4 4.3 4.3 4.3 

6. รณรงคสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ เชน การจัด
กิจกรรมออกกําลังกายอยางสม่ํา 
เสมอการใหความรูเรื่องเกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพ โภชนาการ 

4.4 3.8 4.3 4.20 

7. รณรงคสงเสริมสุขอนามัยผูสูงอายุ 4.3 4.2 4.4 4.3 
8. สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนและเครือขายภาครัฐและ
เอกชนในการรณรงคเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในพื้นที ่

4.5 4.3 4.3 4.4 

9. ดําเนินมาตรการแกไข/ยุติเรื่อง
รองเรียนใหแลวเสร็จ  โดยมีเวลาใน
การกํากับควบคุม 

4.3 4.3 4.3 4.3 

10. การสรางงานในทองถ่ิน เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่มีงานทํา 

4.4 4 4.2 4.2 

11. พัฒนาอาชีพใหประชาชนในพื้นที่มี
รายไดเพิ่ม 

4.4 4 4.1 4.2 

12. รณรงคสงเสริมการออม และการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 

4.3 4.5 4 4.3 

13. การรณรงค สงเสริมใหประชา-ชน
ในพื้นที่เห็นคุณคาและรวมรักษา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

4.3 4.3 4.3 4.3 

14. การรณรงคสงเสริมใหสมาชิกใน
ครัวเรือนเห็นประโยชนและคุณคา
ของกิจกรรมสาธารณะของหมูบาน
ชุมชน 

4.3 4.3 4.2 4.3 
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11.3.3 แผนการนํามาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานสังคมไปปฏิบัติ  
 

มาตรการปองกันไวลวงหนา หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
ปท่ี 
1-5 

ปท่ี 
6-10 

ปท่ี 
11-15 

ปท่ี 
16-20 

ปท่ี 
21-25 

1. การสงเสริมสนับสนุนทุนการ ศึกษาแก
เด็กนักเรียนในจังหวัด 

- บริษัทเจาของเหมือง      

2. สงเสริมการพัฒนาสรางครูในพื้นที่ เชน 
การใหทุนการศึกษาและพัฒนาคร ู

- บริษัทเจาของเหมือง      

3. การประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจ
ในสิทธิและใชสิทธิของตน 

- บริษัทเจาของเหมือง 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัด 

     

4. สงเสริม/ใหทุนการศึกษาแกบุคลากร
ทางการแพทยเพื่อใหกลับมาทํางานใน
บานเกิด 

- บริษัทเจาของเหมือง      

5.1 รณรงคลด ละ เลิกยาเสพติด  
5.2 สงเสริมสุขภาพ ออกกําลังกาย 

- บริษัทเจาของเหมือง 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัด 

     

6. รณรงคสงเสริมสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที เชน การจัดกิจกรรมออกกําลัง
กายอยางสม่ําเสมอการใหความรูใน
เรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
โภชนาการ  

- บริษัทเจาของเหมือง 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัด 

     

7. รณรงคสงเสริมสุขอนามัยผูสูงอายุ - บริษัทเจาของเหมือง 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัด 

     

8. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และเครือขายภาครัฐและเอกชนในการ
รณรงคเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที ่

- บริษัทเจาของเหมือง / 
สถานีตํารวจในพื้นที ่

     

9. ดําเนินมาตรการแกไข/ยุติเรื่อง
รองเรียนใหแลวเสร็จ  โดยมีเวลาใน
การกํากับควบคุม 

- บริษัทเจาของเหมือง 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัด 

     

10. การสรางงานในทองถ่ินเพื่อให
ประชาชนในพื้นที่มีงานทํา 

- บริษัทเจาของเหมือง 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัด 

     

11. พัฒนาอาชีพใหประชาชนในพื้นที่มี
รายไดเพิ่ม 

- บริษัทเจาของเหมือง 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัด 
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มาตรการปองกันไวลวงหนา หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
ปท่ี 
1-5 

ปท่ี 
6-10 

ปท่ี 
11-15 

ปท่ี 
16-20 

ปท่ี 
21-25 

12. รณรงคสงเสริมการออม และการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 

- บริษัทเจาของเหมือง       

13. การรณรงค สงเสริมใหประชาชนใน
พื้นที่เห็นคุณคาและรวมรักษา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

- บริษัทเจาของเหมือง 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัด 

     

14. การรณรงคสงเสริมใหสมาชิกใน
ครัวเรือนเห็นประโยชนและคุณคาของ
กิจกรรมสาธารณะของหมูบานชุมชน 

- บริษัทเจาของเหมือง 
และหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัด 

     

 
 
11.3.4 รายละเอียดคําอธิบายรายมาตรการปองกันในมิติดานสังคม 

มาตรการปองกันบางมาตรการ มิติดานสังคม ไดถูกแนะนําเพื่อนํามาใชกับตัวช้ีวัดในมิติสังคมมากกวา
หน่ึงตัวช้ีวัด โดยสรุปแลว มาตรการปองกัน มิติสังคม มีทั้งหมด 7 มาตรการ ดังน้ี 

มาตรการปองกันที่ : 1 การสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนในจังหวัด 
มาตรการปองกันที่ : 2 การสงเสริม สนับสนุนการสรางครูและบุคลากรทางการแพทยในพื้นที ่
มาตรการปองกันที่ : 3 สงเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข 
มาตรการปองกันที่ : 4 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายภาครัฐและเอกชนในการ 
          รณรงคเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
มาตรการปองกันที่ : 5 สงเสริมการการสรางงานในทองถ่ินและพัฒนาอาชีพใหประชาชนในพื้นที่ม ี

       รายไดเพิ่ม 
มาตรการปองกันที่ : 6 การรณรงคสงเสริมการออมและการทําบัญชีครัวเรือน 
มาตรการปองกันที่ : 7 การสงเสริมและรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
รายละเอียดพอสังเขปของแตละมาตรการปองกัน มิติดานสังคม มีดังตอไปน้ี 
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มาตรการปองกันที่ 1 : การสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนในจังหวัด 
หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอย าง

เครงครัด เพื่อมีผลกระทบตางๆ ตอสังคมนอยที่สุดหรือไมมีเลย เพื่อใหสังคมที่มีความอยูเย็นเปนสุข ประชาชน
ในพื้นที่ตองมีสติปญญาใฝรู และ มีความพรอมในดานคิดเปนทําเปน  โดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อ
วัตถุประสงคในการสงเสริมการเขาถึงระบบการศึกษา เพิ่มโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ คิดเปนทําเปน และมี
ตัวช้ีวัดเปนจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ใหมีคาเปนไปตามมาตรฐาน คือ อยางนอย 12 ป 

กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ี คือ เหมือง/องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เหมืองและสวนราชการตางๆ ตองรวมมือกันปฏิบัติตามผลการศึกษาอยางเครงครัด โดยมีสวนราชการตางๆ ที่
เกี่ยวของ  อาทิ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  กระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูตรวจสอบอยาง
เขมงวด ดังน้ัน หนวยงานรับผิดชอบ โดยตรง คือ เหมือง /องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเหมืองใน
พื้นที่เปนผูดําเนินงานประสานกับสถานศึกษาในจังหวัด ในเรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สถานศึกษาคัดเลือกรายช่ือนักเรียนที่สมควรไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา บริษัท ที่ทําเหมืองจะ มอบเงิน
ทุนการศึกษาและกําหนดระบบการติดตามรายงานผลอยางตอเน่ืองเพื่อหาทางสนับสนุนสงเสริมใน
ระดับอุดมศึกษาตอไป และงบประมาณของบริษัท เจาของเหมืองในพื้นที่เปนสวนหน่ึงของงบประมาณดาน 
CSR  
 
มาตรการปองกันที่ 2 : การสงเสริม สนับสนุนการสรางครูและบุคลากรทางการแพทยในพื้นที ่

หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอย าง
เครงครัด เพื่อมีผลกระทบตางๆ ตอสังคมใหนอยที่สุด เพื่อสังคมที่มีความอยูเย็นเปนสุข ประชาชนในพื้นที่ตอง
มีสติปญญาและใฝรู เพื่อใหมีความพรอมในดานคิดเปนทําเปน และนอกจากน้ันตองเปนผูมีสุขภาพกายใจดี 
โดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการสงเสริมจํานวนครูในพื้นที่ใหมากข้ึน เพื่อมุงสูความพรอม
ของประชาชนในพื้นที่ที่จะคิดเปนทําเปน  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย เพี่อให
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพกายใจดี และมีตัวช้ีวัดในการควบคุมและเฝาติดตาม 2 ตัว คือ 1. สัดสวนครูตอ
นักเรียนในพื้นที่มีคาสูงข้ึน 20% และ 2. สัดสวนบุคลากรทางการแพทยสูงข้ึน 10%  

กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ี คือ เหมือง/องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เหมืองและสวนราชการตางๆ ตองรวมมือกันปฏิบัติตามผลการศึกษาอยางเครงครัด โดยมีสวนราชการตางๆ 
อาทเิชน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  กระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูตรวจสอบอยางเขมงวด  
ดังน้ัน หนวยงานรับผิดชอบโดยตรง คือ เหมือง/องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเหมืองในพื้นที่  เปน      
ผูดําเนินงานประสานกับสถานศึกษาในจังหวัด ในการวางกรอบการสนับสนุนใหทุนการศึกษา เกณฑการ
คัดเลือก เงื่อนไขที่ตองดําเนินการ โดยสวนหน่ึงอาจมาจากมาตรการที่ 1 ใหการสนับสนุนดานเงินทุน  
ทุนการศึกษา ดานครู และบุคลากรทางการแพทย สนับสนุนการไปรวมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อให
บุคลากรครูในพื้นที่เปนผูที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง เปนบุคคลที่มีคุณภาพที่จะมาสอน /พัฒนาเด็ก
นักเรียนในพื้นที่ ติดตามผลการใหทุน และงบประมาณของบริษัท เจาของเหมืองในพื้นที่ เปนสวนหน่ึงของ
งบประมาณ ดาน CSR  
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มาตรการปองกันที่ 3 : สงเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข 
หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอย าง

เครงครัด เพื่อมีผลกระทบตางๆ ตอสังคมใหนอยที่สุดเพื่อสังคมที่มีความอยูเย็นเปนสุขของสังคม สุขภาพของ
ประชากรเปนสิ่งที่สําคัญ รวมทั้งความเขาใจและรูจักใชสิทธิในการรักษาตน เพื่อใหมีเพื่อรณรงคสงเสริมสราง
สังคมอยูเย็นเปนสุข โดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการ สงเสริมจํานวนครูในพื้นที่ใหมากข้ึน 
และมีตัวช้ีวัดในการควบคุมและเฝาติดตาม 3 ตัว คือ 1. สงเสริมใหประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100%     
2. สงเสริมการออกกําลังกาย อัตราการเจ็บปวยของประชากรในพื้นที่อยูในระดับควบคุมได  3. อายุเฉลี่ยของ
ชายหญิงในจังหวัด อยูในคามาตรฐาน 

กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ี คือ เหมือง/องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เหมืองรับเปนเจาภาพในการประสานงานกับหนวยงาน ในจังหวัด ที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานหลักประกัน
แหงชาติ พัฒนาชุมชน อบต. อบจ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล  กําหนดแผนงานโครงการที่จะ
ดําเนินการ โดยบริษัทสนับสนุนดานอุปกรณ/ทุน ในบางสวนเพื่อสงเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุขของประชาชนใน
พื้นที่ ซึ่งบางสวนหนวยงานหลักในพื้นที่มีงบประมาณดําเนินการอยูแลว ดําเนินการตามแผนที่กําหนด  และ
จัดการสงเสริมการเปดตัวโครงการ/ระหวางดําเนินงาน และจัดการประกวดหรือแขงขันในชวงปดโครงการ 
เชน รางวัลผูสูงอายุสุขภาพดีของจังหวัดชาย-หญิง ประกวดการออกกําลังกาย เชน รําวงยอนยุค แอโรบิค และ
งบประมาณของบริษัท เจาของเหมืองในพื้นที่ และสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
มาตรการปองกันที่ 4 : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายภาครัฐและเอกชนในการรณรงค 

      เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอย าง

เครงครัด เพื่อมีผลกระทบตางๆ ตอสังคมใหนอยที่สุดเพื่อสังคมที่มีความสังคมที่สงบสุข จํานวนคดี ทีมีผลตอ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ควรอยูในระดับที่ควบคุมได และในปจจุบัน แนวคิด
การมีสวนรวมของประชาชนเปนประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา เน่ืองจากบุคลากรดานตํารวจมีจํานวนนอยอาจ
ไมเพียงพอในการรักษาความปลอดภัยอยางทั่วถึง โดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนและเครือขายในการรวมสรางสังคมที่สงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
และมีตัวช้ีวัดในการควบคุมและเฝาติดตาม คือ จํานวนคดีตอประชากร 100,000 คน ควรมีแนวโนมลดลง 
อยางนอย 10% 

กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ี คือ เหมือง/องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เหมืองรับเปนเจาภาพในการประสานงานกับหนวยงานในจังหวัดที่เกี่ยวของ ไดแก สถานีตํารวจในพื้นที่ จัดทํา
แผนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขาย ในการรณรงคเรื่องความปลอดภัย โดยบริษัทเปน
ผูสนับสนุนงบประมาณในบางสวน จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ติดตาม
วัดผล และงบประมาณของบริษัทเจาของเหมืองในพื้นที่ และสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
มาตรการปองกันที่ 5 : สงเสริมการการสรางงานในทองถ่ินและพัฒนาอาชีพใหประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่ม 

หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอย าง
เครงครัด เพื่อ มีผลกระทบ ตางๆ ตอสังคมให นอยที่สุด เพื่อสังคมที่อยูเย็นเปนสุข ประชาชนในพื้นที่ตองมี
สัมมาชีพ มีรายไดมาเลี้ยงตนและครอบครัว โดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชน การพึ่งพิงไดของพื้นที่ สรางงานใหคนในชุมชนไดมีงานทํา ตัวช้ีวัดในการควบคุมและเฝา
ติดตามมี 2 ตัว คือ 1. เปอรเซ็นตผูมีงานทําในพื้นที่เพิ่มมากข้ึนไมนอยกวา 5% และ  2. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตอครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน ไมนอยกวา 5% 
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กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ี คือ เหมือง/องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เหมืองรับเปนเจาภาพในการประสานงานกับหนวยงานในจังหวัดที่เกี่ยวของ ไดแก แรงงานจังหวัด โดยจัดแบง
เปน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 รับเปนพนักงานบริษัทเพื่อ ดําเนินการ ดังน้ี 1. จัดเตรียมขอมูลวางงาน   2. มีการ
พิจารณาโครงสรางงานภายในบริษัท  แยกเปน 2 งาน คือ  งานภายในและงานควบคุมการดําเนินงานของ
เหมือง ตามเงื่อนไขของ พรบ.การทําเหมือง 3. จัดเตรียมกรอบงานสําหรับคนในทองถ่ิน 4. กําหนดเงื่อนไขใน
การรับพนักงาน โดยใหคนในทองถ่ินมีโอกาสไดงานกอน 5. ดําเนินการจัดรับคนในทองถ่ินเปนพนักงานบริษัท  
6. ดําเนินการฝกอบรมพัฒนาเพื่อใหมีความสามารถที่จะทํางานได  7. ติดตามประเมินผล สวนกรณีที่ 2 คือ 
กรณีเปน ผูติดตามควบคุมการดําเนินงานของเหมือง ดําเนินการ ดังน้ี 1. จัดต้ังคณะทํางานตามกรอบและ
เงื่อนไขของ พรบ.   2. คณะทํางานศึกษากระบวนการข้ันตอน แนวทางในการควบคุมติดตาม  3. คณะทํางาน
ดําเนินการควบคุมติดตาม ตามกรอบและแผนงาน  4. รายงานผลการดําเนินงาน กรณีมีงานที่ไมเปนไปตาม
ขอตกลง หรือมาตรฐานที่ไดมีการกําหนดไว แจงบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 5. งานจะดําเนินไปอยาง
ตอเน่ืองควบคูกับการทําเหมือง และเปนงบประมาณของบริษัทและงบประมาณคาภาคหลวง   
 
มาตรการปองกันที่ 6 : การรณรงคสงเสริมการออมและการทําบัญชีครัวเรือน 

หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอย าง
เครงครัด เพื่อมีผลกระทบตางๆ ตอสังคมใหนอยที่สุดเพื่อใหสังคมสังคมที่อยูเย็นเปนสุข ประชาชนในพื้นที่ตอง
มีสัมมาชีพ  มีรายไดที่มากกวารายจาย  จึงจะมีความเขมแข็งพึ่งพิงได โดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อ
วัตถุประสงคในการสงเสริมการออม และการทําบัญชีครัวเรือนเพื่อควบคุมรายจายครัวเรือน  ตัวช้ีวัดในการ
ควบคุมและเฝาติดตาม คือ รายจายครัวเรือนมีอัตราการเพิ่มไมเกิน 10%  

กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ี คือ เหมือง/องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เหมืองรับเปนเจาภาพในการประสานงานกับหนวยงาน ในจังหวัดที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนงานโครงการ 
บริษัทดําเนินการใหความรู แกประชากรในพื้นที่ ดวยการจัดการฝกอบรมใหเขาใจแนวทางการประหยัด ชีวิต
ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการออมเงิน แจกแผนพับ แผนปลิว เรื่องแนวทางทําบัญชีครัวเรือน จัดหา
แหลงสินคาอุปโภคบริโภค มาจําหนายในรูปสหกรณแกประชากรในพื้นที่  ติดตามประเมินผลโครงการ  และ
งบประมาณของจากบริษัทเจาของเหมืองในพื้นที่ 
 
มาตรการปองกันที่ 7 : การสงเสริมและรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 

หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอย าง
เครงครัด เพื่อมีผลกระทบตางๆ ตอสังคมใหนอยที่สุด  เพื่อให สังคมสังคมที่อยูเย็นเปนสุข ประชาชนในพื้นที่
ตองมีการเกื้อกูลกัน และรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน โดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อ
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหคนในครัวเรือนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน และมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน/ชุมชน ตัวช้ีวัดในการควบคุมและเฝาติดตาม 2 ตัว คือ 1. จํานวนครัวเรือนที่
ผานเกณฑตอจํานวนที่สํารวจ ตาม จปฐ. 2 ไดคาไมตํ่ากวา 95 2. รอยละความสําเร็จของคนในครัวเรือนรวม
ทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน/ชุมชน 100% 

กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ี คือ เหมือง/องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เหมืองรับเปนเจาภาพในการประสานงานกับหนวยงาน ในจังหวัดที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนงานโครงการ 
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว โดยบริษัทเปนผูสนับสนุนดานงบประมาณในบางสวน เชน งบประชาสัมพันธ
โครงการ/งบรางวัล ติดตามผลการดําเนินงาน และงบประมาณของจากบริษัทเจาของเหมือง ในพื้นที่บางสวน  
และงบประมาณจากเจาของกิจกรรมหลัก เชน สํานักงานพัฒนาชุมชน 
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11.4 มาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานเศรษฐศาสตร 
11.4.1 การจัดทํามาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานเศรษฐศาสตร 

มาตรการปองกันที่จะนําเสนอดังตอไปน้ีไดถูกกําหนดข้ึน เพื่อใหสงผลกระทบตอตัวตัวช้ีวัดตางๆ ใน
มิติดานเศรษฐศาสตรในเชิงลบลดขนาดลงหรือไมเกิดข้ึนเลย ดังน้ัน การพัฒนาเหมืองแรโปแตชเพื่อใหเกิด
ความสมดุลและย่ังยืนอยางประสิทธิภาพ  มาตรการปองกันในมิติดานเศรษฐศาสตร จึงกําหนดข้ึนไวทั้งหมด  
5 มาตรการปองกัน ซึ่งจะประกอบไปดวย  มาตรการสงเสริมการสรางงาน การลงทุนในจังหวัด การเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทาน การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเช่ือมโยงกับฐานวัตถุดิบในทองถ่ิน การสงเสริมอุตสาหกรรมดานการคา การ
ลงทุน และการทองเที่ยว การควบคุมกํากับดูแลการบริหารงานเหมืองโปแตช โดยรายละเอียดของมาตรการ
ปองกันในมิติดานเศรษฐศาสตร ไดถูกเรียบเรียงลงในตารางที่ 11.9 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 11.9    รายละเอียดของมาตรการปองกันตางๆ ในมิติดานสังคม เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคหลัก 

และเปาหมายของแตละตัวช้ีวัด 

วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 

หนวย
ตัว 
ช้ีวัด 

คาตัวช้ีวัดปจจุบัน 
คามาตร 

ฐาน
ตัวช้ีวัด 

คาเปา 
หมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไว
ลวงหนา 

1. เศรษฐกิจ
ของจังหวัด
เติบโตอยาง
มีเสถียรภาพ 

   

1. อัตราความ 
กาวหนา
ผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัด 

% 8.4 
(ชัยภูมิ) 
8.02 

(นครราชสีมา) 
4.9 

(สกลนคร) 
7.29 

(อุดรธานี) 

7.8 ไมต่ํากวา 
7.8% 

สงเสริมการสรางงาน/  
การลงทุนในจังหวัด 
โดยใชจุดเดน/  
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ท่ีมีอยูในจังหวัด   
เสริมรับกับโอกาส  
เพ่ือเพ่ิมยอด 
ผลิตภัณฑมวลรวม 
ใหสูงขึ้น 

2 .อัตราความ 
กาวหนา
ผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัด 
ภาคเกษตร 
(เกษตรกรรม/ 
ประมง) 

% 13.8 
(ชัยภูมิ) 
13.1 

(นครราชสีมา) 
0.99 

(สกลนคร) 
13.2 

(อุดรธานี) 

10.6 ไมต่ํากวา 
มาตรฐาน 
10.6% 

-  เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตทางการเกษตร
ท้ังในและนอกเขต
ชลประทาน  

-  พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต กลุม อสก. 
แปรรูปการเกษตร
เชื่อมโยงกับฐาน
วัตถุดิบในทัองถิ่น  
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วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 

หนวย
ตัว 
ช้ีวัด 

คาตัวช้ีวัดปจจุบัน 
คามาตร 

ฐาน
ตัวช้ีวัด 

คาเปา 
หมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไว
ลวงหนา 

3 .อัตรา
ความกาวหนา
ผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัด 
ภาคนอก
เกษตร 

% 6.5 
(ชัยภูมิ) 

6.7 
(นครราชสีมา) 

6 
(สกลนคร) 

6.2 
(อุดรธานี) 

6.9 ไมต่ํากวา 
มาตรฐาน 

6.9% 

-  พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต กลุม อสก.
แปรรูปการเกษตร
เชื่อมโยงกับฐาน
วัตถุดิบในทองถิ่น  

-  สงเสริมอุตสาหกรรม 
ดานการคา การ
ลงทุน และการ
ทองเท่ียว เตรียมรับ
การเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

4 .รายไดภาษี  
สรรพากร 

ลานบาท 1,032,295 เพ่ิม 
40.7% (ชัยภูมิ) 

4,453,849   
เพ่ิม 10.5% 

(นครราชสีมา)
817,617  
เพ่ิม 12%  
(สกลนคร) 
2,006,492  
เพ่ิม 13.7% 
(อุดรธานี) 

สูงกวาป
กอนไม
นอยกวา 

30% 

สูงกวาป
กอนไมนอย
กวา 30% 

-  รณรงคใหประชาชน/
บริษัทตระหนักใน
หนาท่ีท่ีตองเสียภาษี
ใหถูกตองตาม
กฎหมาย 

-  สรางงานในพ้ืนท่ี
เพ่ือใหคนมีงานทํา  

5. รายไดเฉลีย่
ตอหัวของ
ประชากร 
(GPP Per 
Capital) 

บาท 46,922 
(ชัยภูมิ) 
61,136 

(นครราชสีมา) 
41,581 

(สกลนคร) 
52,012 

(อุดรธานี) 

49,092 ไมต่ํากวา 
คา 

มาตรฐาน 

-  สรางงานในพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหคนมีงานทํา  

  
    

% 6.30 
(ชัยภูมิ) 

4.2 
(นครราชสีมา) 

6 
(สกลนคร) 

4.10 
(อุดรธานี) 

3.8 ไมสูงกวา 
มาตรฐาน 

-  สงเสริมบรรยากาศ
การลงทุนในพ้ืนท่ี 
และสรางความนใจ
เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจการเมือง  
ใหผูลงทุนมีความ
เชื่อม่ัน 

-  มีกฎหมายท่ีเอ้ือตอ
การลงทุน 
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วัตถ ุ
ประสงคหลัก 

ดัชนีช้ีวัด 
การบรรลุ

วัตถุประสงค 

หนวย
ตัว 
ช้ีวัด 

คาตัวช้ีวัดปจจุบัน 
คามาตร 

ฐาน
ตัวช้ีวัด 

คาเปา 
หมาย 
ตัวช้ีวัด 

มาตรการปองกันไว
ลวงหนา 

  
  

  

% 0.4 
(ชัยภูมิ) 

0.6 
(นครราชสีมา) 

0.4 
(สกลนคร) 

0.8 
(อุดรธานี) 

0.9 ไมสูงกวา 
มาตรฐาน 

-  สงเสริมการลงทุนใน
พ้ืนท่ี และสรางความ
ม่ันใจเสถียร ภาพ
ของเศรษฐกิจ
การเมือง  ใหผูลงทุน
มีความเชื่อม่ัน 

1. เศรษฐกิจ
ของจังหวัด
เติบโตอยาง
มีเสถียรภาพ 

8. รายไดจาก
ภาษีและคา 
ภาคหลวง ท่ี
พ้ืนท่ีจะไดรับ
จากการทํา
เหมืองโปแตช 
(ระยะเวลา 21 
ป)  

ลานบาท 14,288 
(ชัยภูมิ) 
14,288 

นครราชสีมา) 
25,000 

(สกลนคร) 
25,979 

(อุดรธานี) 

รายไดของ 
พ้ืนท่ี 
เปนไป

ตามกรอบ
ของ

กฏหมาย 

ไมต่ํากวา 
มาตรฐาน 

-  ควบคุมกํากับดูแล
การบริหารงานของ
เหมืองใหปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับ
ของกฏหมาย  

2. ความเปน 
ธรรมทาง 
เศรษฐกิจ  

9. สัมประสิทธ์ิ 
ความไมเสมอ
ภาคของ
รายได(Gini  
Coefficient) 

คา 
0-1 

0.446 
(ชัยภูมิ) 
0.446 

(นครราชสีมา) 
0.446 

(สกลนคร) 
0.446 

(อุดรธานี) 

0.485 เขาใกล 
0 

ใหมากท่ีสุด 

-  ความเทาเทียมกัน
ของโอกาสท่ีรัฐบาล
จะใหกับประชาชนใน
เร่ืองความเทาเทียม
กันดานการศึกษาการ
ทํามาหากิน การ
สาธารณสุข 

-  การปรับกลไกภาครัฐ 
เพ่ือลดชองวาง
ระหวางรายไดลง  
เชน การประกัน
รายไดสําหรับผูมี
รายไดนอยผาน
มาตรการสวัสดิการ
สังคม/ภาษี  

10. สัดสวนคน
จนดานรายได  

% 13.83 
(ชัยภูมิ) 
8.46 

(นครราชสีมา) 
17.84 

(สกลนคร) 
3.87 

(อุดรธานี) 

13.31 ไมสูงกวา 
มาตรฐาน 
ของภาค 

-  สนับสนุนสงเสริมการ
พัฒนาความเทาเทียม
กัน ดาน การศึกษา 
การสาธารณสุข 

-  การปรับกลไกภาครัฐ 
เพ่ือลดชองวาง
ระหวางรายไดลง  
เชนการประกัน
รายไดสําหรับผูมี
รายไดนอยผาน
มาตรการสวัสดิการ
สังคม/ภาษี  



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  11-37 

ตารางที่ 11.10 รายละเอียดของมาตรการปองกันตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดในมิติดานเศรษฐศาสตร 
                ตัวชี้วัด                  มาตรการปองกัน 
1.  อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด GPP (Gross Provincial 
Product) 

1.   สงเสริมการสรางงาน/การลงทุนในจังหวัด โดยใชจุดเดน/
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในจังหวัด เสริมรับกับโอกาส 
เพื่อเพิ่มยอดผลิตภัณฑมวลรวมใหสูงข้ึน 

2.  อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดภาคเกษตร  (เกษตรกรรม/
ประมง) 

2.1  เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งในและนอกเขต
ชลประทาน  

2.2  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกลุม อสก. แปรรูป
การเกษตรเช่ือมโยงกับฐานวัตถุดิบในทองถ่ิน  

3.  อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดภาคนอกเกษตร  

3.1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกลุม อสก. แปรรูป
การเกษตรเช่ือมโยงกับฐานวัตถุดิบในทองถ่ิน  

3.2  สงเสริมอุตสาหกรรม ดานการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยว เตรียมรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4.  รายไดภาษี 4.1  รณรงคใหประชาชน /บริษัทตระหนักในหนาที่ที่ตองเสีย
ภาษีใหถูกตองตามกฎหมาย 

4.2  สรางงานในพื้นที่ เพื่อใหคนมีงานทํา  
5.  รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 5.   สรางงานในพื้นที่ เพื่อใหคนมีงานทํา  
6.  อัตราเงินเฟอ 6.1  สงเสริมบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่ และสรางความ

มั่นใจเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเมือง  ใหผูลงทุนมี
ความเช่ือมั่น 

6.2  มีกฎหมายที่เอื้อตอการลงทุน 
7.  อัตราการวางงาน 7.   สงเสริมการลงทุนในพื้นที่ และสรางความมั่นใจ

เสถียรภาพของเศรษฐกิจการเมือง  ใหผูลงทุนมีความ
เช่ือมั่น 

8.  รายไดจากภาษีและคาภาคหลวงที่พื้นที่
จะไดรับจากเหมืองโปแตช 

8.   ควบคุมกํากับดูแลการบริหารงานของเหมืองใหปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับของกฏหมาย 

9. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาคของ
รายได (GINI Coefficient) 

9.1  ความเทาเทียมกันของโอกาสที่รัฐบาลจะใหกับประชาชน
ในเรื่องความเทาเทียมกันดานการศึกษา การทํามาหากิน 
การสาธารณสุข 

9.2  การปรับกลไกภาครัฐ เพื่อลดชองวางระหวางรายไดลง  
เชน การประกันรายไดสําหรับผูมีรายไดนอยผาน
มาตรการสวัสดิการสังคม/ภาษี  

10. สัดสวนคนจนดานรายได  
 

10.1 สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความเทาเทียมกันดาน
การศึกษา การสาธารณสุข 

10.2 การปรับกลไกภาครัฐ เพื่อลดชองวางระหวางรายไดลง  
เชน การประกันรายไดสําหรับผูมีรายไดนอยผาน
มาตรการสวัสดิการสังคม/ภาษี  
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11.4.2 การประเมินผลความพึงพอใจมาตรการปองกันในมิติดานเศรษฐศาสตร 
ขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลจากประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู

ศึกษาไดยังสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในมาตรการปองกันไวลวงหนาตางๆ ตามตารางที่ 11.11 สรุปผล
ความพึงพอใจมาตรการปองกันไวลวงหนามิติ ดานเศรษฐศาสตร  ของประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตัวเลขของคาระดับความพึงพอใจ การประเมินระดับความพึงพอใจในมาตรการ
ปองกัน มีหาระดับ ใชหมายเลข 1 ถึง 5 มีความหมาย ดังน้ี 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง  2 = นอย 
และ 1 = นอยมาก  
 จากผลการสอบถาม ดวยการประเมินระดับความพึงพอใจในมาตรการปองกันลวงหนาโดยประชาชน
พื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาความพึงพอใจเฉลี่ยของมาตรการปองกันลวงหนา ของมิติดาน
เศรษฐศาสตรอยูในระดับความพึงพอใจมาก (มากกวา 4)  
 
ตารางที่ 11.11  การประเมินผลความพึงพอใจมาตรการปองกันไวลวงหนา มิติดานเศรษฐศาสตรของ 

ประชาชนพื้นที่ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มาตรการปองกันลวงหนา 

คาระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

จังหวัด
อุดรธานี 

จังหวัด
สกลนคร 

จังหวัดชัยภูมิ 
และจังหวัด
นครราชสีมา 

ภาค
ตะวันออกเฉียง

เหนือ 
1.  อัตราความกาวหนาของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

(GPP – Gross Provincial Product) 
4.5 4.3 4.2 4.3 

2. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ภาคเกษตร (เกษตรกรรม/ประมง) 

4.4 4.1 4.4 4.3 

3. อัตราความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ภาคนอกเกษตร 

4.5 4.3 4.4 4.4 

4. รายไดภาษี 4.3 4.2 4.3 4.3 

5. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร 4.4 4.3 4.3 4.3 

6. อัตราการเงินเฟอ 4.2 4.2 4.4 4.3 

7. อัตราการวางงาน 4.4 4.2 4.5 4.4 

8. รายไดจากภาษีและคาภาคหลวงที่พื้นที่จะไดรับ
จากการทําเหมืองโปแตช 

4.4 4.3 4.2 4.3 

9. สัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาคของรายได (GINI 
Coefficient) 

4.3 4.3 4.2 4.3 

10. สัดสวนคนจนดานรายได (Poverty Rate) 4.4 4.3 4.2 4.3 
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11.4.3 แผนการนํามาตรการปองกันไวลวงหนาในมิติดานเศรษฐศาสตรไปปฏิบัติ  

มาตรการปองกันไวลวงหนา หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
ปท่ี 
1-5 

ปท่ี 
6-10 

ปท่ี 
11-15 

ปท่ี 
16-20 

ปท่ี 
21-25 

1.  การสงเสริมการสรางงาน  การ
ลงทุนในจังหวัด 

- หนวยงานภาครัฐ ในพื้นที่ 
ไดแก จังหวัด สํานักงาน
อุตสาหกรรม สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด พัฒนาการ
จังหวัด แรงงานจังหวัด 
สรรพากรจังหวัด   

- หนวยงานเอกชน  ไดแก สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด   
หอการคาจังหวัด รวมทั้ง
บริษัทที่ไดสัมปทานเหมือง
โปแตชในพื้นที ่

     

2.  เพิ่มศักยภาพการผลิตทาง
การเกษตรทั้งในและนอกเขต
ชลประทาน 

สํานักงานจังหวัด  เกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิชย 
ชลประทาน สภาอุตสาหกรรม 
หอการคา  บริษัทที่เกี่ยวของ 
รวมทั้ง บริษัทที่ไดสัมปทาน
เหมืองโปแตชในพื้นที ่

     

3.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกลุม
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เช่ือมโยงกับ ฐานวัตถุดิบใน
ทองถ่ิน 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ในพื้นที่ เกษตรจังหวัด  
สภาอุตสาหกรรม 

     

4.  สงเสริมอุตสาหกรรมดานการคา 
การลงทุน และการทองเที่ยว 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ในพื้นที่ เกษตรจังหวัด 
หอการคา วัฒนธรรม พัฒนา
ชุมชน 

     

5.  การควบคุมกํากับดูแลการ
บริหารงานเหมืองโปแตช 

หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่
กํากับดูแล/บริษัทเจาของ
สัมปทานเหมือง/ผูมีสวนไดเสีย 
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11.4.4 รายละเอียดคําอธิบายรายมาตรการปองกันในมิติดานเศรษฐศาสตร 
มาตรการปองกันบางมาตรการ มิติดานเศรษฐศาสตร ไดถูกแนะนําเพื่อนํามาใชกับตัวช้ีวัดในมิติดาน

เศรษฐศาสตรมากกวาหน่ึงตัวช้ีวัด โดยสรุป มาตรการปองกันในมิติดาน เศรษฐศาสตร มีทั้งหมด 5 มาตรการ 
ดังน้ี 

มาตรการปองกันที่ 1 : การสงเสริมการสรางงาน การลงทุนในจังหวัด 
มาตรการปองกันที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทาน 
มาตรการปองกันที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเช่ือมโยง 

      กับฐานวัตถุดิบในทองถ่ิน 
มาตรการปองกันที่ 4 : สงเสริมอุตสาหกรรมดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
มาตรการปองกันที่ 5 : การควบคุมกํากับดูแลการบริหารงานเหมืองโปแตช 
รายละเอียดพอสังเขปของแตละมาตรการปองกัน มิติดานเศรษฐศาสตร มีดังตอไปน้ี 

 
มาตรการปองกันที่ 1 : การสงเสริมการสรางงานการลงทุนในจังหวัด 

หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอยาง 
เครงครัด เพื่อมีผลกระทบตางๆ ในดานเศรษฐศาสตรนอยที่สุด และสงเสริมดานรายไดผลิตภัณฑมวลรวมของ
จังหวัดเปนผลสะทอนถึงศักยภาพการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่ รวมทั้งการเติบโตอยางมี
เสถียรภาพโดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการสงเสริมใหพื้นที่ มีรายไดเผลิตภัณฑมวลรวมของ
จังหวัดเพิ่มข้ึน สงเสริมใหรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรในพื้นที่สูงข้ึน  สงเสริมใหประชากรในพื้นที่ไดมีงาน
ทํา ลดการวางงานลดอัตราเงินเฟอ สงเสริมการลงทุนในพื้นที่  มุงเนนการใชทรัพยากรที่มีเสริมรับกับโอกาสที่
เอื้อตอการดําเนินการในเวลาที่เหมาะสม  และมีตัวช้ีวัดในการควบคุมและเฝาติดตาม 5 ตัว คือ1. ผลิตภัณฑ
มวลรวมของจังหวัดเติบโตอยางมีเสถียรภาพ และไมตํ่ากวาคาเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2. รายได
เฉลี่ยตอหัวเพิ่มข้ีน ไมตํ่ากวาคาเฉลี่ยของภาค   3. อัตราเงินเฟอไมสูงกวาคามาตรฐานของประเทศ  4. อัตรา
การวางงานลดลง และไมสูงกวาคามาตรฐานของภาค  5. เพิ่มภาษีเงินไดของพื้นที่ 

กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ี ควรดําเนินการรวมมือกัน โดย หนวยงานภาครัฐ ใน
พื้นที่ ไดแก จังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรม สํานักงานพาณิชยจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด   
สรรพากรจังหวัด หนวยงานเอกชน ไดแก สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด รวมทั้งบริษัทที่ได
สัมปทานเหมืองโปแตชในพื้นที่ พิจารณาจุดเดนและโอกาสของพื้นที่ เพื่อการกําหนดกรอบของการสรางงาน
และมาตรการดําเนินการ และถือจัดทําเปนยุทธศาสตรหน่ึงของจังหวัดดําเนินการตามกรอบแนวทางที่กําหนด  
ติดตามประเมินผลงานโครงการโดยเปนงบประมาณจังหวัดหรืองบประมาณคาภาคหลวงจากเหมืองโปแตช 
 
มาตรการปองกันที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทาน 

หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอยาง 
เครงครัด เพื่อมีผลกระทบตางๆ ในดานเศรษฐศาสตรนอยที่สุด ซึ่งพื้นที่ภาคอีสานกําหนดใหมีบทบาทเปนฐาน
ในการผลิตอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ แตที่ผานมาผลลัพ ธที่สะทอน ยังไมสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนา  GPP ดานการเกษตร มีมูลคาคอนขางตํ่า จึงควรมีการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการผลิตทาง
การเกษตรแบบบูรณาการและครบวงจร  โดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการ สงเสริมอัตรา
ความกาวหนา ดาน GPP ภาคการเกษตร และมีตัวช้ีวัดในการควบคุมและเฝาติดตาม คือ คา GPP ภาค
การเกษตร มีอัตราความกาวหนาไมตํ่ากวาคาเฉลี่ยของภาค  
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กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ี คือ เหมือง/องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เหมืองรับเปนเจาภาพในการประสานงานกับหนวยงานในจังหวัดที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานจังหวัด เกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิชย ชลประทาน สภาอุตสาหกรรม หอการคาบริษัทที่เกี่ยวของ รวมกัน วิเคราะหจุดออน
ดานการเกษตรในพื้นที่และพิจารณาโอกาสทางดานการจําหนายผลผลิตเพื่อเตรียมบูรณาการเช่ือมโยงใน
ลักษณะ cluster กําหนดแผนที่จะดําเนินการ และจัดทําเปนยุทธศาสตรในระดับจังหวัด และมอบหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการติดตามประเมินผล  โดยงบประมาณจังหวัดหรืองบประมาณคาภาคหลวง
จากเหมืองโปแตชมาดําเนินการ 
 
มาตรการปองกันที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเช่ือมโยงกับฐาน
วัตถุดิบในทองถ่ิน 

หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอย าง
เครงครัด เพื่อมีผลกระทบตางๆ ในดานเศรษฐศาสตรนอยที่สุด คือ รายไดผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเปน
ผลสะทอนถึงศักยภาพการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่  รวมทั้งการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดย
กําหนดมาตรการตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการสงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต กลุมอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร เช่ือมโยงกับฐานวัตถุดิบที่มีในทองถ่ิน  และมีตัวช้ีวัดในการควบคุมและเฝาติดตาม คือ อัตรา
ความกาวหนาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตร ใหมีคาเติบโตไมตํ่ากวาคาเติบโตของภาค 

กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ี คือ เหมือง/องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เหมืองและหนวยงานในจังหวัดที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ เกษตรจังหวัด สภา
อุตสาหกรรม รวมกัน วิเคราะหวินิจฉัย สภาพปจจุบันดานการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของจังหวัด  
คัดเลือกกลุมที่เปน Product Champion ของจังหวัดกําหนดมาตรการปรับปรุง แกไข และดําเนินการแกไข 
ตามแผนที่กําหนดไว และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการติดตามประเมินผล  โดยงบประมาณ
ทองถ่ิน หรือการนํางบคาภาคหลวงจากเหมืองโปแตชมาดําเนินการ 
 
มาตรการปองกันที่ : 4 สงเสริมอุตสาหกรรมดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอย าง
เครงครัด เพื่อ มีผล กระทบ ตางๆ ในดานเศรษฐศาสตร นอยที่สุด คือ รายไดหลักของพื้นที่ในภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมาจากผลิตภัณฑนอกภาคเกษตร โดยเฉพาะดานการคาสง คาปลีก และอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว  การจะเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกเกษตรใหสูงข้ึน  ดังน้ัน ควรมุงเนนการสงเสริมสาขาธุรกิจ
ดังกลาว รวมทั้งการใชโอกาสจากการเปดประตูการคาเสรี ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนด
มาตรการตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการ สงเสริมดานการ เพิ่มรายได ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดภาคนอก
เกษตรสงเสริมธุรกิจดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมตอเน่ือง  และมี
ตัวช้ีวัดในการควบคุมและเฝาติดตาม คือ เพื่อเพิ่มรายไดผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดภาคนอกเกษตร ใหมี
อัตราความกาวหนาไมนอยกวาการเติบโตของระดับภาคฯ  

กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ี คือ เหมือง/องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เหมือง และหนวยงาน ในจังหวัด ที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ เกษตรจังหวัด 
หอการคา วัฒนธรรม พัฒนาชุมชน รวมกันวิเคราะหวินิจฉัย สภาพปจจุบันของอุตสาหกรรมดานการคา การ
ลงทุนและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด กําหนดมาตรการปรับปรุง แกไข และ
ดําเนินการแกไขตามแผนที่กําหนดไว  และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการติดตามประเมินผล  
โดยงบประมาณทองถ่ิน หรือการนํางบคาภาคหลวงจากเหมืองโปแตชมาดําเนินการ 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  11-42 

มาตรการปองกันที่ 5 : การควบคุมกํากับดูแลการบริหารงานเหมืองโปแตช 
หลักการเหตุผลของมาตรการน้ี คือ กิจกรรมหรือวิธีการที่ ตองถูกศึกษาแลว และนํามาปฏิบัติอย าง

เครงครัด เพื่อมีผลกระทบตางๆ ในดานเศรษฐศาสตรนอยที่สุด อน่ึงตามที่กฎหมายไดกําหนดใหผูมีสวนไดสวน
เสีย แตงต้ังตัวแทนเขาไปกํากับดูแล โดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการ กํากับดูแลการ
บริหารงานของเหมืองโปแตช ใหเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและใหพื้นที่ไดประโยชนจากผลตอบแทน
ตามที่เสนอ และมีตัวช้ีวัดในการควบคุมและเฝาติดตาม คือ จังหวัดเจาของพื้นที่ไดรับผลประโยชนรายไดภาษี 
รายไดคาภาคหลวงตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 

กรอบแนวทางในการดําเนินการของมาตรการน้ีเปนการรวมมือแบบ 3 ประสาน คือ หนวยงานภาครัฐ
ที่มีหนาที่กํากับดูแล บริษัทเจาของสัมปทานเหมือง ผูมีสวนได สวนเสีย รวมกันทําหนาที่กํากับดูแลรวมกับ
ตัวแทนบริษัทศึกษาขอมูล แนวทางกํากับดูแล ภายใตกรอบของกฎหมาย และจัดทําแผนการกํากับควบคุม 
ตรวจสอบควบคุมการทํางาน ตามกรอบที่ไดกําหนดไว  โดยกําหนดบทบาทของ ผูมีสวนได สวนเสียติดตาม
ประเมินผลการกํากับดูแล และงบประมาณจากบริษัทเจาของสัมปทาน 
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บทท่ี 12  
การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 

 
การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน คือ การที่หนวยงานผูรับผิดชอบการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรใหประชาชนและชุมชนผูมีสวนไดสวนเสียที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานเขามี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
 

12.1 กรอบแนวคิดและแนวทางการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 

การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนเปนข้ันตอนสําคัญในการประเมินสิ่งแวดลอม ระดับ
ยุทธศาสตร ใหประชาชนและชุมชนผูมีสวนไดสวนเสียรวมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในกระบวนการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ชวยใหการประเมินมีขอมูลที่สําคัญและความเห็นจากมุมมองตางๆ 
ครบถวนถูกตอง โปรงใสและเกิดการยอมรับมากข้ึน ในการดําเนินการจะตองแยกแยะผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ชัดเจน และเปดโอกาสใหแสดงทัศนะและแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อแสวงหา
ทางเลือกและการตัดสินใจตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่เหมาะสม 

 หลักการพื้นฐานในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการประเมินสิ่งแวดลอม ระดับ
ยุทธศาสตรจะยึดหลักผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีสิทธิเขารวมในกระบวนการ โดยเปดโอกาสใหเขารวมต้ังแต
เริ่มตนจัดทํารายงาน SEA จนถึงสิ้นสุดการพัฒนาและเนนการมีสวนรวมในหลายๆ ระดับ ทั้งน้ีการมีสวนรวม
อยูในระดับใดข้ึนอยูกับข้ันตอนของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร การมีสวนรวมของประชาชน
และชุมชน ไดระบุไวในกฎหมายตางๆ ของประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน มาตรา 57 สวนที่ 12 
สิทธิชุมชน มาตรา 66 มาตรา 67 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 8 แนวนโยบายดานที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาตรา 85 (5) สวนที่ 10 แนวนโยบายดานการ มีสวนรวมของประชาชน 
มาตรา 87 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี สวนที่ 10 มาตรา 57 ระบุวาประชาชนและชุมชนยอมมีสิทธิในการ
รับทราบขอมูลขาวสาร และแสดงความคิดเห็นของตนตอโครงการหรือกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอตนและ
ชุมชน กอนการเริ่มดําเนินโครงการหรือกิจกรรม สวนที่ 12 สิทธิชุมชน มาตรา 66 กําหนดใหบุคคลซึ่งรวมเปน
ชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินด้ังเดิม ยอมมีสิทธิมีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน 
และมาตรา 67 วรรค 2 กําหนดใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรง ทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทํามิได  เวนแตจะไดศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนผูมีสวนไดสวนเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระ ซึ่งประกอบดวย 
ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว สวนที่ 8 
แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาตรา 85 (5) ประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และสวนที่ 10 แนวนโยบาย
ดานการมีสวนรวมของประชาชน  
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 มาตรา 87 บัญญัติไววา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 
ดังตอไปน้ี 

1.  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทั้ง
ในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

2.  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

3.  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ใน
รูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น 

4.  สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนา
การเมืองพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของ
กลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็น  และเสนอความ
ตองการของชุมชนในพื้นที่ 

5.  สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกต้ังโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม 

การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตราน้ีตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน” 
นอกจากน้ีในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ.2534 มาตรา 3/1 บัญญัติวา “ใน

การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติ การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ……” 

12.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1.  เพื่อใหการพัฒนานโยบายและแผนในการพัฒนาเหมืองแร โปแตชของประเทศไดรับการพิจารณา  
บนพื้นฐานของศักยภาพ ขอจํากัด เงื่อนไข และบริบททางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

2.  เพื่อสรางมุมมองตอการแกไขปญหาตางๆ ของการพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตชของ ประเทศ 
ที่ตนเหตุของปญหา  ต้ังแตแนวคิดการพัฒนาและวิธีการปฏิบัติในประเด็นสําคัญตางๆ และการนําเสนอ
ทางเลือกตางๆ ของการพัฒนาเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด 

3.  เพื่อใหผูที่มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมโดยเฉพาะผูที่จะไดรับผลกระทบเพื่อใหทิศ ทาง 
การพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตชไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ  โดยมีการกําหนดเปาประสงคที่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

4.  เพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเหมืองแรโปแต ชของ
ประเทศจะไดบูรณาการแผนปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติเชิงนโยบายรวมกันอยางเปนระบบ 
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12.3 กลุมเปาหมาย 

12.3.1 การคัดเลือกจังหวัดเพ่ือเปนตัวแทนในการศึกษาขอมูลเชิงลึกของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย
 กลุมเปาหมายของผูที่มีสวนไดสวนเสียใน พื้นที่แหลงแรโปแตชซี่งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบดวย แองสกลนคร ไดแก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และ
แองโคราช ไดแก จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัด
ยโสธร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัด
อํานาจเจริญ 

สําหรับโครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ในที่น้ี
การคัดเลือกกลุมจังหวัดเปาหมายในการศึกษาขอมูลเชิงลึกของผูที่มีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามข้ันตอนการขอสัมปทานการพัฒนาเหมืองแรโปแตชเปนสําคัญ ดังน้ัน
จังหวัดใดที่ยังไมมีการเริ่มดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาวก็จะไมนํามาเปนตัวแทนจังหวัดผูที่มีสวนไดสวนเสีย  
ดังน้ัน จากผลการศึกษาในตารางที่ 12.1 จึงสามารถสรุปผลการคัดเลือกจังหวัดตัวแทนของการศึกษาและ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดดังน้ี 

1. แองสกลนคร จังหวัดที่ทําการศึกษาขอมูลเชิงลึก คือ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร 

2. แองโคราช จังหวัดที่ทําการศึกษาขอมูลเชิงลึก คือ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

 สําหรับจังหวัดอื่นๆ จะไดรับการประชาสัมพันธผลการศึกษาโครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ซึ่งวิธีดําเนินการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน โดยจัดทําสื่อ   
วีดีทัศน เผยแพรขอมูลทั้งทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และจัดทําแผนพับเผยแพรขอมูล รายละเอียดอยูใน
บทที่ 13 การประชาสัมพันธ 
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ตารางที่ 12.1 การพิจารณาคัดเลือกจังหวัดตัวแทนในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  
 

พ้ืนท่ีโครงการเหมืองแรโปแตช (พ้ืนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีตามมาตรา 6 ทวิ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510) 
 

ขั้นตอนการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช 

แองสกลนคร แองโคราช 

อุดรธาน ี สกลนคร หนองคาย นครพนม ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ 
มหาสาร-

คาม 
รอยเอ็ด ยโสธร 

นครราช-
สีมา 

อุบลราช-
ธานี 

บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 
อํานาจ 
เจริญ 

1. พื้นที่เปนพื้นที่สงวน
ของภาครัฐตามมาตรา 
6 ทวิ แหง
พระราชบัญญัติแร 

/ / /   / / / / / / / / / / / 

2. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปด
พื้นที่ตามมาตรา 6 ทวิ 

/ /   /            

3. ผูประกอบการย่ืนคํา
ขออนุญาตสํารวจแร 

 /    /  /  / /      

4. อยูระหวางการ
ดําเนินการสํารวจแร 

                

5. ผูประกอบการย่ืนคํา
ขออนุญาตทําเหมือง 

/    /            

6. ผูประกอบการจัดทํา
รายงาน EIA 

/    /            
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พ้ืนท่ีโครงการเหมืองแรโปแตช (พ้ืนท่ีไมอยูในเขตพ้ืนท่ีตามมาตรา 6 ทวิ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510) 

 

ขั้นตอนการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช 

แองสกลนคร แองโคราช 

อุดรธานี สกลนคร หนองคาย นครพนม ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ 
มหาสาร-

คาม 
รอยเอ็ด ยโสธร 

นครราช-
สีมา 

อุบลราช-
ธานี 

บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 
อํานาจ 
เจริญ 

1. ผูประกอบการย่ืนคํา
ขออนุญาตสํารวจแร 

  / /       /      

2. อยูระหวางการ
ดําเนินการสํารวจแร 

          /      

3. ผูประกอบการย่ืนคํา
ขออนุญาตทําเหมือง 

          /      

4. ผูประกอบการจัดทํา
รายงาน EIA 

          /      
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12.3.2 การจําแนกผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders analysis) 
การจําแนกผูมีสวนไดสวนเสียเปนเรื่องสําคัญ ควรยึดหลักการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของได

เสนอความเห็นใหมากที่สุด เน่ืองจากการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เนนในการดําเนินการของ
หนวยงานภาครัฐ จึงควรนําหลักเกณฑตามคูมือมาตรฐานการจัดการงบประมาณ (การวางแผนและบริหาร
โครงการ) ของสํานักงบประมาณ มาพิจารณาปรับใชในการบริหารโครงการภาครัฐ ซึ่งแบงกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียหลักๆ เปน 7 กลุม ดังน้ี 

1.  ผูใหนโยบาย (จัดสรรงบประมาณ) และผูอนุมัติ  ไดแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

และหัวหนาสวนราชการ ซึ่งในที่น้ี คือ ผูที่อนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณ และผูที่จะใชประโยชนจาก

ผลการศึกษาไปสูการตัดสินใจพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการ  

2.  หนวยงานเจาของโครงการ  ไดแก องคกรในกํากับ สวนราชการ /หนวยงาน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งในที่น้ี คือ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร องคการบริหารสวนจังหวัด 

(อบจ.) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กํานัน ผูใหญบาน วัด โรงเรียน เปนตน 

3.  ผูวิเคราะห/พิจารณาโครงการ ไดแก หนวยงานเจาของพื้นที่ หนวยงานอนุมัติ /อนุญาต 

สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ซึ่งในที่น้ี คือ หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน อุตสาหกรรมจังหวัด 

เกษตรจังหวัด การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาสวนภูมิภาค สถานีตํารวจ และโรงพยาบาล เปนตน 

4.  ผูตรวจ ไดแก ประชาชนและชุมชน NGO’s นักวิชาการ ผูตรวจการแผนดิน สํานักงาน

ตรวจเงินแผนดิน ศาลปกครอง กรรมาธิการของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสื่อมวลชน  

เปนตน 

5.  ผูดําเนินโครงการ ไดแก สวนราชการ/หนวยงาน ผูรับจาง /ผูรับเหมา บริษัทที่ปรึกษา /

สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนและชุมชน ซึ่งในที่น้ี คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน  

6.  ผูไดรับผลกระทบ  ไดแก ผูไดรับประโยชนจากโครงการ และผูเสียประโยชนจาก

โครงการ ซึ่งในที่น้ี คือ บริษัทที่ขอสํารวจและพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

7.  ผูใชผลิตผลโครงการ ไดแก กลุมเปาหมาย ซึ่งในที่น้ี คือ เกษตรกร บริษัทผลิตปุย และ

อุตสาหกรรมตอเน่ืองจากแรโปแตช เปนตน 

สําหรับรายช่ือผูที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดทําโครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ในแตละจังหวัดที่ทําการศึกษาขอมูลเชิงลึกและไดสงหนังสือเชิญเขา
รวมประชุมสัมมนาในแตละข้ันตอนของโครงการ โดยครอบคลุมกลุมตางๆ มีดังน้ี  
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ตารางที่ 12.2 ประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

กลุมผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัด

นครราชสีมา 
จังหวัด
อุดรธานี 

จังหวัด
สกลนคร 

1. ผูใหนโยบาย         

2. หนวยงานเจาของโครงการ         

3. ผูวิเคราะห/ผูพิจารณาโครงการ         

4. ผูตรวจ         

5. ผูดําเนินการ         

6. ผูไดรับผลกระทบ         

7. ผูใชผลผลิตโครงการ         

 

12.4 การดําเนินงานจัดสํารวจรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน 

 กิจกรรมการดําเนินงานจัดสํารวจรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน เปนการดําเนินงานเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นเบื้องตนจากตัวแทนของผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เพื่อที่คณะผูวิจัยจะไดนําขอมูลจากการรับฟงความ
คิดเห็นวางแผนการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรอยางเหมาะสมตอไป ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวคณะผูวิจัยไดดําเนินการติดตอประสานงานผูที่เกี่ยวของ และไดลงพื้นที่จัดสํารวจรับฟงความคิดเห็น
เบื้องตน ระหวางวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2554 โดยมีกําหนดการ ดังน้ี 

 
กําหนดการ 

สํารวจรับฟงความคิดเห็นเบื้องตนโครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
ระหวางวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2554 

สถานที่ : จังหวัดชัยภูม,ิ ขอนแกน, สกลนคร และอุดรธานี 
 

วันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2554 
07:00 น. ออกเดินโดยรถตูจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
15:00 น. เดินทางถึงจังหวัดชัยภูม ิ(อําเภอบําเหน็จณรงค) 
  สํารวจความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนในพื้นที ่
  (อบต.บานตาล, อบต.หัวทะเล, อบต.บานเพชร, กํานัน, ผูใหญบาน) 
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2554 
10:00 น. ออกเดินทางไปจังหวัดขอนแกน 
14:00 น. เดินทางถึงจังหวัดขอนแกน 
  (เขาชมโรงเก็บตัวอยางแรโปแตช) 
16:00 น. ออกเดินทางไปจังหวัดสกลนคร 
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วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
08:00 น. ออกเดินทางไปอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
10:00 น. เดินทางถึงอําเภอวานรนิวาส (6 ตําบล : ธาตุ วานรนิวาส นาคํา คอนสวรรค ขัวกาย ศรีวิชัย)  
  สํารวจความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนในพื้นที่  
  (นายอําเภอ อบต. กํานัน ผูใหญบาน) 
15:00 น. ออกเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี 
วันพฤหัสที่ 24 พฤศจิกายน 2554 
10:00 น. สํารวจความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนที่ไมเห็นดวย/คัดคานโครงการ 
14:00 น. สํารวจความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนที่เห็นดวย/ไมคัดคานโครงการ 
วันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2554 
09:00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดอุดรธานี 
19:00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

   
 12.4.1 สํารวจรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน ที่จังหวัดชัยภูมิ 

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 สถานที่จัดประชุม : หองประชุมโครงการเหมืองแรโปแตช
อาเชียน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีผูเขารวมประชุมดังน้ี 

1. นายธีรวัจน  ธรรมโสภารัตน        รองนายกองคการบริหารสวนบานเพชร  

2. นายวิเศษ  ประภาสโนบล      รองนายกองคการบริหารสวนบานตาล  

3. นายวีรศักด์ิ  ประสมทรัพย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล  

4. นายสุนทร  อุเทนสุต            นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  

5. น.ส.เบญจทิพย  เช้ือจํารุญ             หัวหนาสวนโยธา อบต. บานตาล  

6. นางณชกร  ฃาญศิริ ผูประสานงานโครงการเหมืองแรโปแตช  

7. นายทองไกร  วงศชา นักธรณีเทคนิค บจม. เหมืองแรโปแตชอาเซียน    

8. นายปกรณชัย  จันทาทุม              รษก.ผจก. สวนบริหารโครงการ  

 บจม. เหมืองแรโปแตชอาเซียน  

9. ดร.เช่ียวชาญ  ลีลาสุขเสรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

10. นายชวลิต  รุงอิทธิวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

11. นายวิรัช  อยูชา                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

12. นายสุรเชษฐ สิทธิกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

13. นายธาตรี  จันทรแสงสุข           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
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รูปที่ 12.1 โครงการเหมืองแรโปแตช อาเช่ียน อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
  

12.4.2 สํารวจรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน ที่จังหวัดขอนแกน 
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเก็บตัวอยางแรโปแตช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร จังหวัดขอนแกน ผูเขารวมประชุม ดังน้ี 

1. นายชาติชาย  เชิดช่ืน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  
2. นายปยะ   กิ่งแกว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  
3. ดร.เช่ียวชาญ  ลีลาสุขเสรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
4. นายชวลิต  รุงอิทธิวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
5. นายวิรัช  อยูชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
6. นายสุรเชษฐ  สิทธิกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
7. นายธาตรี  จันทรแสงสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

 

 
 

 
รูปที่ 12.2 โรงเก็บตัวอยางแร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จังหวัดขอนแกน 
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12.4.3 สํารวจรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน ที่จังหวัดสกลนคร 
  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 สถานจัดที่ประชุม : หองประชุมอําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร มีผูเขารวมประชุม ดังน้ี 

1. นายวีระศักด์ิ  บุษบงค กํานันตําบลวานรนิวาส  
2. นายมีชัย   จันทรเพ็ง กํานันตําบลนาคํา  
3. นายวันทอง  สิงหใหญ กํานันตําบลคอนสวรรค  
4. นายสมพงศ  เวฬุวนารักษ         กํานันตําบลธาตุ  
5. นายสุทนัย  เสนารักษ กํานันตําบลศรีวิชัย  
6. นายไทยประสิทธ์ิ  วังตะพันธ กํานันตําบลขัวกาย  
7. นายสาคร  บุตรแสนคม           นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคํา  
8. นายอนุพงศ  อัญฤาชัย นายกองคการบริหารสวนตําบลคอนสวรรค  
9. วาที่ ร.ต.รวยรุง ใครบุตร ปลัดอาวุโสอําเภอวานรนิวาส  
10. นายศิริพัฒน   ศรีหนองฮาง   นายกองคการบริหารสวนตําบลธาตุ  
11. นายกรรณแกว บาลนาคม   นายกองคการบริหารสวนตําบลขัวกาย  
12. ดร.เช่ียวชาญ  ลีลาสุขเสรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
13. นายชวลิต  รุงอิทธิวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
14. นายวิรัช  อยูชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
15. นายสุรเชษฐ  สิทธิกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
16. นายธาตรี  จันทรแสงสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

 

  

  
 

รูปที่ 12.3 ประชุมรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
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          และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 18.00-20.00 น. ไดประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อฟงความคิดเห็น
เบื้องตน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ บานวรชาญ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผูเขาประชุมดังน้ี 

1. จ.ส.อ. ฉลอง  ภูวิลัย          นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง    
ประธานชมรม อบต. จังหวัดอุดรธานี 

2. นายสมชาย   เรืองอุไร        คณะกรรมการธรรมภิบาล จังหวัดอุดรธานี  
3. นายอดุลย    ธรศรี        ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองไผ  
4. นางสมพิศ    สมศรีใส      ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี  
5. นายปริญญา วงษชาลี      ประชาชนในพื้นที่บานสะอาดนามูล ต. หวยสามพาด  

อ.ประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี 
6. ดร.เช่ียวชาญ  ลีลาสุขเสรี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
7. นายชวลิต     รุงอิทธิวงศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
8. นายวิรัช       อยูชา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
9. นายสุรเชษฐ   สิทธิกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
10. นายธาตรี      จันทรแสงสุข   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

 
12.4.4 สํารวจรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน ที่จังหวัดอุดรธานี 
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สถานที่ : สํานักงานบริษัท เอเชีย แปซิฟค โปแตช คอรปอเรช่ัน จํากัด  
 

 
 

 
 

รูปที่ 12.4 ประชุมรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน บริษัทเอเชีย แปซิฟค โปแตช คอรปอเรช่ัน จํากัด  
จังหวัดอุดรธานี  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  12-12 

 12.4.5  สํารวจรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน ที่จังหวัดอุดรธานี 
  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 สถานที่ : หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยสาม-
พาด อําเภอประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
 
12.5 การรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดขอบเขตการศึกษาและกําหนดตัวช้ีวัดการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

การจัดรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดขอบเขตการศึกษาและกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร คณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาว ระหวางวันที่ 30 มกราคม 2555 ถึงวันที่       
2 กุมภาพันธ 2555 โดยเชิญผูที่มีสวนไดสวนเสียเขารวมการสัมมนา ดังน้ี 

12.5.1 จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดขอบเขตการศึกษาและกําหนดตัวช้ีวัดการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร จังหวัดอุดรธานี 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. หองสัมมนา เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  ผล
ปรากฏวาผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เขารวมสัมมนา จํานวน 54 คน จากที่สงหนังสือเชิญทั้งหมด  25 หนวยงาน 
รายช่ือหนวยงานที่สงหนังสือเชิญและรายช่ือผูเขารวมสัมมนาอยูในภาคผนวก 12.1 
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หนังสือเชิญประชุม
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กําหนดการประชุมเพื่อรวมพิจารณาผลการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรในเบื้องตน (Strategic Environmental Assessment : SEA) 

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 

วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 
ณ เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  

 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ช้ีแจงที่มาของโครงการและวัตถุประสงคของการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

นําเสนอกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) 
โดย คณะผูศึกษาวิจัย 

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง 
๐๙.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. นําเสนอ ขอบเขต แนวทางการศึกษา แนวทางการประเมิน ประเด็นที่จะศึกษา 

การจัดรับฟงความคิดเห็น ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร และดัชนีช้ีวัด ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในดานตางๆ ไดแก 

๑. ดานเทคโนโลยี 
๒. ดานเศรษฐศาสตร 
๓. ดานสิ่งแวดลอม 
๔. ดานสังคม 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในการกําหนดขอบเขต 

และแนวทางประเมิน ดัชนีช้ีวัด ผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. นําเสนอขอมูลที่ศึกษาเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

๑. ดานเทคโนโลยี 
๒. ดานเศรษฐศาสตร 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง 
๑๔.๔๕ - ๑๖.๑๕ น.  นําเสนอขอมูลที่ศึกษาเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

๑. ดานสิ่งแวดลอม 
๒. ดานสังคม 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 
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รูปที่ 12.5 การจัดสัมมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 9.00-16.30 น. ณ หองสัมมนา เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 12.5.2 จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
จังหวัดสกลนคร 
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ระหวางเวลา 08.30-16.30 น. ณ หองสัมมนาโรงแรม เอ็ม เจ 
เดอะมาเจสติก จังหวัดสกลนคร ผลปรากฏวาผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เขารวมสัมมนา จํานวน 46 คน จากที่สง
หนังสือเชิญทั้งหมดจํานวน 51 หนวยงาน รายช่ือหนวยงานที่สงหนังสือเชิญและรายช่ือผูเขารวมสัมมนาอยูใน
ภาคผนวก 12.2  
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หนังสือเชิญประชุม 
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กําหนดการประชุมเพื่อรวมพิจารณาผลการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรในเบื้องตน (Strategic Environmental Assessment : SEA) 

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองสัมมนา โรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร 

 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ช้ีแจงที่มาของโครงการและวัตถุประสงคของการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

นําเสนอกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) 
โดย คณะผูศึกษาวิจัย 

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง 
๐๙.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. นําเสนอ ขอบเขต แนวทางการศึกษา แนวทางการประเมิน ประเด็นที่จะศึกษา 

การจัดรับฟงความคิดเห็น ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร และดัชนีช้ีวัด ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในดานตางๆ ไดแก 

๑. ดานเทคโนโลยี 
๒. ดานเศรษฐศาสตร 
๓. ดานสิ่งแวดลอม 
๔. ดานสังคม 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในการกําหนดขอบเขต 

และแนวทางประเมิน ดัชนีช้ีวัด ผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. นําเสนอขอมูลที่ศึกษาเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

๑. ดานเทคโนโลยี 
๒. ดานเศรษฐศาสตร 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง 
๑๔.๔๕ - ๑๖.๑๕ น.  นําเสนอขอมูลที่ศึกษาเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

๓. ดานสิ่งแวดลอม 
๔. ดานสังคม 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 

ส่ิงที่สงมาดวย ๒ 
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รูปที่ 12.6 การจัดสัมมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.  

ณ หองสัมมนา โรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสติก จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  12-20 

 12.5.3 จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองสัมมนา โรงแรมสยามริเวอร     
รีสอรท จังหวัดชัยภูมิ ผลปรากฏวาผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เขารวมสัมมนา จํานวน 56 คน จากที่สงหนังสือเชิญ
ทั้งหมด จํานวน 68 หนวยงาน (จังหวัดชัยภูมิ 26 หนวยงาน  และจังหวัดนครราชสีมา 42 หนวยงาน ) รายช่ือ
หนวยงานที่สงหนังสือเชิญและรายช่ือผูเขารวมสัมมนาอยูในภาคผนวก 12.3  
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กําหนดการประชุมเพื่อรวมพิจารณาผลการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรในเบื้องตน (Strategic Environmental Assessment : SEA) 

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 

วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองสัมมนา โรงแรมสยามริเวอร รีสอรท จังหวัดชัยภูม ิ

 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ช้ีแจงที่มาของโครงการและวัตถุประสงคของการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

นําเสนอกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) 
โดย คณะผูศึกษาวิจัย 

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง 
๐๙.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. นําเสนอ ขอบเขต แนวทางการศึกษา แนวทางการประเมิน ประเด็นที่จะศึกษา 

การจัดรับฟงความคิดเห็น ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร และดัชนีช้ีวัด ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในดานตางๆ ไดแก 

๑. ดานเทคโนโลยี 
๒. ดานเศรษฐศาสตร 
๓. ดานสิ่งแวดลอม 
๔. ดานสังคม 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในการกําหนดขอบเขต 

และแนวทางประเมิน ดัชนีช้ีวัด ผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. นําเสนอขอมูลที่ศึกษาเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

๑. ดานเทคโนโลยี 
๒. ดานเศรษฐศาสตร 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารวาง 
๑๔.๔๕ - ๑๖.๑๕ น.  นําเสนอขอมูลที่ศึกษาเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

๓. ดานสิ่งแวดลอม 
๔. ดานสังคม 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 
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รูปที่ 12.7 การจัดสัมมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2555 เวลา 08.30-16.30 น.  

ณ หองสัมมนา โรงแรมสยามริเวอรรีสอรท จังหวัดชัยภูม ิ
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12.6 การรับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูที่มีสวนไดสวนเสีย ในการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรเบื้องตน 

 การจัดรับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูที่มีสวนไดสวนเสียในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร คณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวในจังหวัดชัยภูมิเปนจังหวัดนํารอง เพื่อสอบทาน
รูปแบบวิธีการประเมินผลและแบบสํารวจความคิดเห็นที่จะใชเปนขอมูลในการวิเคราะหประเมินผลเชิงลึกใน
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร โดยเชิญตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียซึ่งอยูในพื้นที่เหมืองแรโปแตช 
อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 3 อบต. จํานวน อบต. ละ 15 คน เขารวมการสัมมนารับฟงความ
คิดเห็น ในครั้งน้ี มีดังน้ี 

 12.6.1 รายช่ือคณะทํางานตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสีย จากองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร
จํานวน 15 คน จากองคการบริหารสวนตําบลบานตาล จํานวน 15 คน และองคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล
จํานวน 15 คน มีดังน้ี 
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ประกาศโครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

ที่   ๐๐๑ /๒๕๕๕ 
เรื่อง การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อการมีสวนรวมในการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

 

 ดวยสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดดําเนิน
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช รวมกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ในพื้นที่เหมืองแรโปแตช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร ซ่ึงมุงเนนการวิเคราะหและประเมินผลกระทบที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นใน
ทางตรงและทางออมตอส่ิงแวดลอม เศรษฐศาสตร สังคมและเทคโนโลยี ทั้งน้ีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนและเพื่อใหการดําเนินงานใหบริการวิชาการสูสังคมของมหาวิทยาลัยไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ
และเหมาะสมจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของไดบูรณาการแผนปฏิบัติการและวิธีการรวมกัน
อยางเปนระบบ จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการ การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตชในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสียใน ๓  ตําบลของอําเภอบําเหน็จณรงคคือ
ตําบลบานเพชร ตําบลบานตาล และตําบลหัวทะเล ซ่ึงมีแรโปแตชอยูในพื้นที่ดังกลาว มีรายนามดังตอไปน้ี 

 ๑.  คณะกรรมการ ศึกษาและ ประเมินผลกระทบ ส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร จาก องคการบริหารสวนตําบล      
หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๑๕ ทาน มีรายช่ือ ดังตอไปน้ี 

 

๑. นายวีรภาส   ตันติปญจพร         นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล      

๒. นายสหัส  โชติธนาตย            ประธานสภา อบต. หัวทะเล 

๓. นายสมชาย  พับขุนทด              รองประธาน อบต. หัวทะเล   

๔. นายนอย  โกจันทึก                กํานันตําบลหัวทะเล  

๕. นายสุทิน  วาจาจริง              ผูใหญบานหัวทะเล หมู ๑๑  

๖. นายอําพร  ขยันงาน              หัวหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน บานหัวทะเล  

๗. นายเจษฎา  คําสุวิมลชัย           หัวหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน บานเขาดิน  

๘. พ.ต.ท.ถาวร  โคตรชุม              สารวัตรใหญตําบลหัวทะเล  

๙. นายเพชร  ฉิมวาส                สมาชิก อบต. หมู ๔  

๑๐. นายเชิด  แซล้ิม                 สารวัตรกํานัน  

๑๑. นายสงา  โมงประณีต  กลุมผูเล้ียงสัตว  

๑๒. นายเสมอ  พอกจัตุรัส ประชาชน  

๑๓. นายสะอ้ิง  ตั้งไพโรจนวงศ อดีตกํานันตําบลหัวทะเล  

๑๔. นายตา  พัดพาน ครูชํานาญการโรงเรียนหัวสระวิทยา  

๑๕. นางจอมศรี  ยุทธกลา กลุมสตรี (สมาชิก อบต.)  
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 ๒.  คณะกรรมการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร จากองคการบริหารสวนตําบลบาน
เพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๑๕  ทาน มีรายช่ือ ดังตอไปน้ี 

 

๑. นายธีรวัจน  ธรรมโสภารัตน     นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร    

๒. นายประดิษฐ  ปนสังข              รองนากยกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  

๓. นายไพศาล  ไทยประสงค        ประธานสภา อบต. บานเพชร  

๔. นายวัชพงษ  เช่ือมขุนทด         รองประธานสภา อบต.  บานเพชร 

๕. นายเกิน  นอยสุวรรณ       เลขานุการสภา อบต. บานเพชร  

๖. นายณัฐกุล  ประทุมวงศ         กํานันตําบลบานเพชร 

๗. นายพิษณุ  มีชํานาญ            ครูโรงเรียนบานโคกสวาง 

๘. นายเตา  พริกจํารูญ          ผูใหญบานโคกสวาง หมูที่ ๔           

๙. นายนิคม  ศรีประเทศ         ผูแทนเกษตรกรตําบลบานเพชร  

๑๐. นายสมพร  หาญณรงค         สมาชิก อบต. บานเพชร           

๑๑. นายแหนน    ชีหรั่ง                ผูใหญบานโคกสวางศรีพัฒนา หมูที่ ๒๒            

๑๒. นายสมคิด  แถวเพชร           ประธานอาสาสมัครหมูบาน     

๑๓. นายพล  เหล็กมา             ผูใหญบานโคกแฝก หมู  ๑๒ 

๑๔. นางแฉลม  ถาวรกาย              ผูใหญบานกลอย หมูที่ ๕      

๑๕. นายเงิน  เทียวประสงค        นักบริหารงานชาง อบต. บานเพชร  

   

  ๓.  คณะกรรมการ ศึกษาและ ประเมินผลกระทบ ส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร จาก องคการบริหารสวนตําบล   
บานตาล อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๑๕  ทาน มีรายช่ือ ดังตอไปน้ี 

 

๑. นายวิเศษ  ประภาสโนบล        รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  

๒. นางสมจร  พรามจร               เลขานุการนายก อบต. บานตาล    

๓. นายจํานง  เหล็กจีน                     ส.อบต. บานตาล หมู ๑       

๔. นายปล่ัง  ทิพยรักษ              ขาราชการบํานาญ 

๕. น.ส.กุลณัฐ  คํานาค                ผูใหญบานทาศาลา หมู ๒        

๖. นางรวบ  สีทาจันทร            ส.อบต. บานกระทุมพระ หมู ๓  

๗. นายชล  ทานประสิทธ์ิ         ส.อบต. บานตาล หมู ๔     

๘. นายบุญเลิศ  ภิรมยขวัญ            ผูใหญบานวังกะอาม หมู ๕         

๙. นายโฮม  ภิรมยใจ               ผูใหญบานหนองครอ หมู ๑๐         

๑๐. นางเลาะ  ผดุงตาล               อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  

๑๑. นายสมชาย  ทํานักตาล            ผูใหญบานโคกเพชร  หมู ๘        

๑๒. นายชูเชิด  เหมือดขุนทด        ผูใหญบานหนองยายบุตร หมู 9        

๑๓. นางภัทรวดี  โมงประณีต           กลุมแมบาน , เกษตรกร        

๑๔. นายสมเกียรติ  มีเพียร                  ส.อบต. บานตาลพัฒนา หมู ๑๒       

๑๕. นางรุจี  ชาติเผือก              อาสาสมัครประจําหมูบาน           
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 โดยคณะกรรมการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. การมีสวนรวมในการใหขอมูลและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

๒. การมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมกันพิจารณาผลการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยี  

๓. การมีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

๔. การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการปองกันไวลวงหนา และมีบทบาทในการกํากับติดตาม เพื่อไมให
เกิดปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอม ที่ไมผานการยอมรับของผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

๕. การมีสวนรวมในการสรุปผลการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพื่อใช
เปนขอบังคับใหตองปฏิบัติตาม สําหรับการประกอบการดําเนินกิจการเหมืองแรโปแตชในอนาคต เพื่อการพัฒนาเหมืองแร
โปแตชของประเทศอยางยั่งยืน 

 
 

   ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่  ๕  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  เปนตนไป  
 

   ประกาศ  ณ วันที่  ๔ เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
 

                  ( นายชวลิต  รุงอิทธิวงศ ) 
          รองผูอํานวยการฝายธุรกิจและสงเสริมอุตสาหกรรม  

                            หัวหนาโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 12.6.2 จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูที่มีสวนไดสวนเสียในการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร 

  จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุม องคการ
บริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ  
  ผลปรากฏวาผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เขารวมสัมมนา จํานวน 49 คน จากที่สงหนังสือเชิญ
ทั้งหมดจํานวน 45 หนวยงานและ 45 ตัวแทนภาคประชาชน (จังหวัดชัยภูมิ 21 หนวยงานและตัวแทนภาค
ประชาชน 3 อบต.ๆ ละ 15 คน รวม 45 คน และจังหวัดนครราชสีมา 24 หนวยงาน ) รายช่ือหนวยงานที่สง
หนังสือเชิญและรายช่ือผูเขารวมสัมมนาอยูในภาคผนวก 12.4 
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ที่  ศธ ๐๕๒๕.๘/        สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
              ๑๕๑๘  ถ.พิบูลสงคราม  เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐  
 
 ๑๒  เมษายน ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง    ขอเชิญเขารวมประชุมเพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environment Assessment : SEA) โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

 

เรียน นายกองคการบริหารสวยตําบลบานเพชร 
 
ส่ิงที่สงมาดวย ๑. รายละเอียดโครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร จํานวน  ๓ แผน 

๒. กําหนดการประชุม            จํานวน  ๑ แผน 
  ๓. แผนที่ สถานที่จัดประชุม                               จํานวน  ๑ แผน 
  ๔. แบบตอบรับการเขารวม ประชุม          จํานวน  ๑ แผน 
 

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ดําเนินโครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร ( Strategic Environment Assessment : SEA) การ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยจัดประชุมหนวยงานและภาคสวนที่เก่ียวของ เพื่อวิเคราะหและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตาม
กรอบการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร น้ัน 

ในการน้ี สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกําหนดใหมี
การประชุมหนวยงานและภาคสวนที่เก่ียวของเพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร ครอบคลุมมิติ
ทางดานเศรษฐศาสตร เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และสังคม  ในวันศุกรที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕  ระหวาง เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.    

ณ หองสัมมนา องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ดังน้ัน จึงขอเรียนเชิญทานหรือผูแทน
เขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รายละเอียดดังส่ิงที่สงมาดวย โดยสงแบบตอบรับการเขารวมประชุม  ภายใน
วันพุธที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕                        

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง  
 

  ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
 
   (รองศาสตราจารยสมนึก  วิสุทธิแพทย) 
      ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
 
ฝายบริการอุตสาหกรรม 
โทรศัพท ๐๒ ๙๑๓๒๕๐๐  ตอ ๒๖๐๖,๐๘๑ ๔๘๒๑๖๒๙ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๘๕๓๙๐๒
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กําหนดการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
เพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 

 
วันศุกรที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองสัมมนา องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ  
 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ช้ีแจงที่มาของโครงการและวัตถุประสงคของการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ในการพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
โดย คณะผูศึกษาวิจัย 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
๑๔.๑๕ – ๑๕.๓๐  น. นําเสนอทางเลือกและผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ใน

ดานตางๆ ไดแก 
๑. ดานเทคโนโลยี 
๒. ดานเศรษฐศาสตร 
๓. ดานสิ่งแวดลอม 
๔. ดานสังคม 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในการกําหนดทางเลือก

และผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนา และรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก

ผูเขารวมประชุมในการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมไวลวงหนา 
๑๖.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นรวมกัน 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  12-30 

 
 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 12.8 การจัดสัมมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น.  

ณ หองสัมมนาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
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12.7 การรับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูที่มีสวนไดสวนเสียในการประเมินสิ่งแวดลอม 
ระดับยุทธศาสตรเชิงลึก 

 การรับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูที่มีสวนไดสวนเสียในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรเชิงลึกในที่น้ี เพื่อการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตรและแนวทางการปองกันลวงหนาในการ
พัฒนาเหมืองโปแตช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคณะผูวิจัยไดลงพื้นที่รับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูที่
มีสวนไดสวนเสีย ดังน้ี 

 12.7.1 จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูที่มีสวนไดสวนเสียเพื่อประเมินทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตรและแนวทางปองกันไวลวงหนา โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช จังหวัดชัยภูมิและจังหวัด
นครราชสีมา ดังน้ี 
  จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ  
  ผลปรากฏวาผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เขารวมสัมมนา จํานวน 58 คน จากที่สงหนังสือเชิญ
ทั้งหมดจํานวน 60 หนวยงาน และตัวแทนภาคประชาชน 45 คน (จังหวัดชัยภูมิ 34 หนวยงาน  และตัวแทน
ภาคประชาชน 3 อบต.ๆ ละ 15 คน รวม 45 คน และจังหวัดนครราชสีมา 26 หนวยงาน ) รายช่ือหนวยงานที่
สงหนังสือเชิญและรายช่ือผูเขารวมสัมมนาอยูในภาคผนวก 12.5 
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ที่  ศธ ๐๕๒๕.๘/๑๖๘  สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
         ๑๕๑๘  ถ.พิบูลสงคราม  แขวงวงศสวาง  เขตบางซื่อ  

  กทม. ๑๐๘๐๐  
 
  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง    ขอเชิญเขารวมประชุมเพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 

Environment Assessment: SEA) โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

 

เรียน  
 
ส่ิงที่สงมาดวย ๑. รายละเอียดโครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร จํานวน  ๓ แผน 

๒. กําหนดการประชุม            จํานวน  ๑ แผน 
  ๓. แผนที่ สถานที่จัดประชุม                               จํานวน  ๑ แผน 
  ๔. แบบตอบรับการเขารวม ประชุม          จํานวน  ๑ แผน 
 

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ดําเนินโครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร ( Strategic Environment Assessment : SEA) การ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยจัดประชุมหนวยงานและภาคสวนที่เก่ียวของ เพื่อวิเคราะหและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตาม
กรอบการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร น้ัน 

ในการน้ี สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกําหนดใหมี
การประชุมหนวยงานและภาคสวนที่เก่ียวของเพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร ครอบคลุมมิติ
ทางดานเศรษฐศาสตร เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และสังคม ในวันอังคารที่  ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ระหวางเวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
ณ หองประชุม  องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ          

ดังน้ัน จึงขอเรียนเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รายละเอียด ดังส่ิงที่สง
มาดวย โดยสงแบบตอบรับการเขารวมประชุม ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕                        

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง  
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
    
                                                             (รองศาสตราจารยสมนึก  วิสุทธิแพทย) 
         ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
 
ฝายบริการอุตสาหกรรม 
โทรศัพท ๐๒ ๙๑๓๒๕๐๐  ตอ ๒๖๐๖ , ๒๖๐๘ , ๐๘๑ ๔๘๒๑๖๒๙ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๘๕๓๙๐๒
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กําหนดการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
เพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 

วันอังคารท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ หองสัมมนา องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ช้ีแจงที่มาของโครงการและวัตถุประสงคของการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ในการพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
โดย คณะผูศึกษาวิจัย 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐  น. นําเสนอทางเลือกและมาตรการปองกันไวลวงหนา  

๑. ดานเทคโนโลยี 
๒. ดานสิ่งแวดลอม 
๓. ดานสังคม 
๔. ดานเศรษฐศาสตร 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นําเสนอทางเลือกและมาตรการปองกันไวลวงหนา (ตอ) 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในการพิจารณา

ทางเลือกและมาตรการปองกันไวลวงหนา พรอมทั้งตอบแบบสอบถาม 
โดย ผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

 

หมายเหตุ : ทานสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังเสร็จส้ินการประชุม โดยชองทาง ดังน้ี  

๑. จดหมายหรือไปรษณียบัตร สงมาที่ อาจารยชวลิต รุงอิทธิวงศ สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ๑๕๑๘ ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 

๒. E-Mail : chv_th@hotmail.com 

 

ส่ิงที่สงมาดวย ๒ 

mailto:chv_th@hotmail.com
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รูปที่ 12.9 การจัดสัมมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น.  

ณ หองสัมมนา องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิ

 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  12-35 

 12.7.2 จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูที่มีสวนไดสวนเสียเพื่อประเมินทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตรและแนวทางปองกันไวลวงหนา โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี ดังน้ี 

 จัดสัมมนาเมื่อวันทึ่  7 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หองสัมมนา เจริญโฮเต็ล 
จังหวัดอุดรธานี  
 ผลปรากฏวาผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เขารวมสัมมนา จํานวน 50 คน จากที่สงหนังสือเชิญ
ทั้งหมดจํานวน 48 หนวยงาน รายช่ือหนวยงานที่สงหนังสือเชิญและรายช่ือผูเขารวมสัมมนา จะอยูใน
ภาคผนวก 12.6 

 
 
 
ที่  ศธ ๐๕๒๕.๘/๑๖๙ สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 ๑๕๑๘ ถ.พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐  
 ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง    ขอเชิญเขารวมประชุมเพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environment Assessment : SEA) โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

เรียน  
ส่ิงที่สงมาดวย ๑. รายละเอียดโครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร จํานวน  ๓ แผน 

๒. กําหนดการประชุม            จํานวน  ๑ แผน 
  ๓. แผนที่ สถานที่จัดประชุม                               จํานวน  ๑ แผน 
  ๔. แบบตอบรับการเขารวม ประชุม          จํานวน  ๑ แผน 

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา       พระ
นครเหนือ ดําเนิน โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร ( Strategic Environment Assessment : SEA) 
การพัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยจัดประชุมหนวยงานและภาคสวนที่เก่ียวของ เพื่อวิเคราะหและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
ตามกรอบการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร น้ัน 

ในการน้ี สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกําหนดใหมี
การประชุมหนวยงานและภาคสวนที่เก่ียวของเพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร ครอบคลุมมิติ
ทางดานเศรษฐศาสตร เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และสังคม ในวันพฤหัสบดีที่  ๗ มิถุนายน  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ 
หองสัมมนา โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี          

ดังน้ันจึงขอเรียนเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รายละเอียด   ดังส่ิงที่สง
มาดวย โดยสงแบบตอบรับการเขารวมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕                        

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง  

  ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
   
   (รองศาสตราจารยสมนึก  วิสุทธิแพทย) 
       ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
ฝายบริการอุตสาหกรรม 
โทรศัพท ๐๒ ๙๑๓ ๒๕๐๐  ตอ ๒๖๐๖ , ๒๖๐๘ , ๐๘๑ ๔๘๒๑๖๒๙ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๘๕๓๙๐๒
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       กําหนดการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
เพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ หองสัมมนา โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ช้ีแจงที่มาของโครงการและวัตถุประสงคของการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ในการพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
โดย คณะผูศึกษาวิจัย 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐  น. นําเสนอทางเลือกและมาตรการปองกันไวลวงหนา  

๑. ดานเทคโนโลยี 
๒. ดานสิ่งแวดลอม 
๓. ดานสังคม 
๔. ดานเศรษฐศาสตร 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นําเสนอทางเลือกและมาตรการปองกันไวลวงหนา (ตอ) 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในการพิจารณา

ทางเลือกและมาตรการปองกันไวลวงหนา พรอมทั้งตอบแบบสอบถาม 
โดย ผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

 

หมายเหตุ : ทานสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังเสร็จส้ินการประชุม โดยชองทาง ดังน้ี  

๑.  จดหมายหรือไปรษณียบัตร สงมาที่ อาจารยชวลิต รุงอิทธิวงศ สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ๑๕๑๘ ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 

๒.  E-Mail : chv_th@hotmail.com 

 
 

    ส่ิงที่สงมาดวย ๒ 
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รูปที่ 12.10 การจัดสัมมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น.  

ณ หองสัมมนา เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 
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 12.7.3 จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูที่มีสวนไดสวนเสียเพื่อประเมินทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตรและแนวทางปองกันไวลวงหนา โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช จังหวัดสกลนคร ดังน้ี 
  จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
  ผลปรากฏวาผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เขารวมสัมมนา จํานวน 24 คน จากที่สงหนังสือเชิญทั้งหมด
จํานวน 48 หนวยงาน รายช่ือหนวยงานที่สงหนังสือเชิญ และรายช่ือผูเขารวมสัมมนาอยูในภาคผนวก 12.7 
 
       

   
ที่  ศธ ๐๕๒๕.๘/๑๗๐  สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 ๑๕๑๘ ถ.พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐  
 
 ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง    ขอเชิญเขารวมประชุมเพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environment Assessment : SEA) โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

เรียน  
 
ส่ิงที่สงมาดวย ๑. รายละเอียดโครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร จํานวน  ๓ แผน 

๒. กําหนดการประชุม            จํานวน  ๑ แผน 
  ๓. แผนที่ สถานที่จัดประชุม                               จํานวน  ๑ แผน 

  ๔. แบบตอบรับการเขารวม ประชุม          จํานวน  ๑ แผน 

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ดําเนินโครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร ( Strategic Environment Assessment: SEA) การพัฒนา
เหมืองแรโปแตช โดยจัดประชุมหนวยงานและภาคสวนที่เก่ียวของ เพื่อวิเคราะหและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตามกรอบ
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร น้ัน 

ในการน้ี สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกําหนดใหมี
การประชุมหนวยงานและภาคสวนที่เก่ียวของเพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร ครอบคลุมมิติ
ทางดานเศรษฐศาสตร เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และสังคม ในวันศุกรที่  ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙ .๐๐-๑๖ .๐๐ น . ณ 
หองสัมมนา องคการบริหารสวนตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร        

ดังน้ันจึงขอเรียนเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รายละเอียด ดังส่ิงที่สงมา
ดวย โดยสงแบบตอบรับการเขารวมประชุม ภายในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕                        

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง  

  ขอแสดงความนับถือ  

 
 
   

  
                                                            (รองศาสตราจารยสมนึก  วิสุทธิแพทย) 
        ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 

ฝายบริการอุตสาหกรรม 
โทรศัพท ๐๒ ๙๑๓๒๕๐๐  ตอ ๒๖๐๖ , ๒๖๐๘ , ๐๘๑ ๔๘๒๑๖๒๙ 
โทรสาร  ๐๒ ๕๘๕๓๙๐๒
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    กําหนดการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
เพื่อรวมพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 

วันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ หองสัมมนา องคการบริหารสวนตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ช้ีแจงที่มาของโครงการและวัตถุประสงคของการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

ในการพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
โดย คณะผูศึกษาวิจัย 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐  น. นําเสนอทางเลือกและมาตรการปองกันไวลวงหนา  

๑. ดานเทคโนโลยี 
๒. ดานสิ่งแวดลอม 
๓. ดานสังคม 
๔. ดานเศรษฐศาสตร 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นําเสนอทางเลือกและมาตรการปองกันไวลวงหนา (ตอ) 

โดย คณะผูศึกษาวิจัย 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในการพิจารณา

ทางเลือกและมาตรการปองกันไวลวงหนา พรอมทั้งตอบแบบสอบถาม 
โดย ผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

 

หมายเหตุ : ทานสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังเสร็จส้ินการประชุม โดยชองทาง ดังน้ี  

๑.  จดหมายหรือไปรษณียบัตร สงมาที่ อาจารยชวลิต รุงอิทธิวงศ สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ๑๕๑๘ ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 

๒.  E-Mail : chv_th@hotmail.com 

 
 
 

ส่ิงที่สงมาดวย ๒ 
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รูปที่ 12.11 การจัดสัมมนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น.  

ณ หองสัมมนา องคการบริหารสวนตําบลวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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12.8 สรุปผลการดําเนินงานในการจัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 

 จากรายงานผลการดําเนินงานในการจัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  จะเห็นไดวา 
คณะผูวิจัยไดจัดใหมีการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวในทุกข้ันตอนของการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร ทั้งที่ดําเนินการอยางเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผู
ที่มีสวนไดสวนเสียมีความครบถวนสมบูรณมากที่สุด เพื่อนําผลการรับฟงความคิดเห็นและขอมูลผลการสํารวจ
ตางๆ เขาสูกระบวนการวิเคราะหประเมินผลในการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 สําหรับรายละเอียดผลการรับฟงความคิดเห็นและขอมูลผลการสํารวจตางๆ คณะผูวิจัยไดนําไปใช
ดําเนินการและรายงานผลในแตละบทของรายงานฉบับน้ี 
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ภาคผนวก 12.1 
 

รายช่ือหนวยงานที่สงหนังสือเชิญและรายช่ือผูเขารวมสัมมนา 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองสัมมนา เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 
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โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-51 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-52 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 12.2 
 

รายช่ือหนวยงานที่สงหนังสือเชิญและรายช่ือผูเขารวมสัมมนา 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองสัมมนา โรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสติก  

จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-54 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-55 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-56 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-57 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-58 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-59 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-60 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-61 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-62 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-63 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-64 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 12.3 
 

รายช่ือหนวยงานที่สงหนังสือเชิญและรายช่ือผูเขารวมสัมมนา 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองสัมมนา โรงแรมสยามริเวอรริสอรท  

จังหวัดชัยภูม ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-66 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-67 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-68 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-69 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-70 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-71 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-72 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-73 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-74 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-75 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-76 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-77 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-78 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 12.4 
 

รายช่ือหนวยงานที่สงหนังสือเชิญและรายช่ือผูเขารวมสัมมนา 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-80 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-81 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-82 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-83 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-84 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-85 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-86 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-87 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-88 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-89 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-90 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-91 

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 12.5 
 

รายช่ือหนวยงานที่สงหนังสือเชิญและรายช่ือผูเขารวมสัมมนา 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น.  

ณ หองสัมมนา องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-93 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-94 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 12-95 
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บทท่ี 13  
การประชาสัมพันธ โครงการ  

 

 การประชาสัมพันธ การศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช  โดยจัดทําสื่อวิดีทัศนเผยแพรขอมูลทั้งทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และจัดทํา
แผนพับเผยแพรขอมูล  ซึ่งผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ มีดังน้ี  
 
13.1 กรอบเน้ือหาในการประชาสัมพันธโครงการ  

 การประชาสัมพันธโครงการ เพื่อเผยแพรความรูสรางความเขาใจใหกับประชาชนและผูที่มีสวนไดสวน
เสียในพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาเหมืองแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความจําเปนอยางย่ิงที่ทุกภาคสวน
ตองใหความสําคัญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคเอกชนที่จะลงทุนพัฒนาเหมืองแรในพื้นที่
น้ันๆ จะตองดําเนินการกิจกรรมสรางความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR : Corporate Social 
Responsibility) อยางมาก กอนที่จะลงมือดําเนินกิจกรรมทางดานเทคนิคและวิศวกรรมตางๆ เชน การสํารวจ
แร การปรับพื้นที่และกอสรางอาคารตางๆ เปนตน ซึ่งวิธีการตางๆ ดังกลาวจะทําใหประชาชนในพื้นที่เกิด
ความเขาใจและไววางใจ และเขามามีสวนรวมอยางสรางสรรค/เชิงบวกตอการดําเนินโครงการ 
 ดังน้ัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธดังกลาว ในที่น้ีจึงไดกําหนดกรอบเน้ือหาที่ตอง
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล ดังน้ี 

1. การทําเหมืองแรโปแตชและประโยชนของแรโปแตช 
แรโปแตชคืออะไร และประโยชนของแรโปแตชมีอะไรบาง ปริมาณและมูลคาแรโปแตชที่มีการนําเขา

สงออกทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  ตลอดจนอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการทําเหมืองแรโปแตช เปนตน 
ตลอดจนวิธีการทําเหมืองแรโปแตชในตางประเทศและแนวโนมวิธีการที่คาดวาจะนํามาใชในประเทศไทย 
รวมทั้งขอควรระมัดระวังเกี่ยวกับดานเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรและสังคม จากโครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช เปนตน  

2. การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) 
ประชาสัมพันธใหประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียไดรับความรูและความเขาใจ ดวยการอธิบาย

รายละเอียดเกี่ยวกับ SEA และช้ีใหเห็นประโยชนในการจัดทํา SEA ตลอดจนบทบาทหนาที่ของประชาชนและ
ผูที่มีสวนไดสวนเสียในการมีสวนรวม เปนตน 

3. วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดของแตละมิติ 
ช้ีแจงวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดในการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ประกอบดวย 

มิติดานเทคโนโลยี มิติดานสิ่งแวดลอม มิติดานสังคม และมิติดานเศรษฐศาสตร ตลอดจนขอมูลจริงของแตละ
ตัวช้ีวัดและคามาตรฐานของตัวช้ีวัดที่สําคัญๆ เปนตน 

4. เครื่องมือและวิธีการในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการตางๆ ที่นํามาใชในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพื่อ

สรางความมั่นใจและความนาเช่ือถือ ในผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช และช้ีแจงทางเลือกไมนอยกวา 4 ทางเลือก ตลอดจนที่มาของทางเลือกเหลาน้ัน เปนตน 

5. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
ช้ีแจงกิจกรรมการลงพื้นที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตลอดระยะเวลา

ของโครงการ พรอมทั้งภาพประกอบ เปนตน  
6. รายงานผลการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 สรุปผลทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช และสรุปมาตรการปองกันไวลวงหนาในการปองกัน
ปญหาผลกระทบทั้ง 4 มิติ คือ มิติเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐศาสตร เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เปนตน  
 สําหรับการเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธกรอบเน้ือหาทั้ง 6 ขอขางตน จะดําเนินการผานสื่อประเภท
ตางๆ ดังน้ี  

1. แผนพับ เว็บไซด วิดีทัศน   
2. หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 

 

13.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  
 ผลการดําเนินงาน จัดทําสื่อประชาสัมพันธ สรุปไดดังน้ี  
 

ตารางที่ 13.1  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธประเภทตางๆ และแผนการประชาสัมพันธสื่อวิดีทัศนเผยแพรขอมูล 
        ทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และแผนพับเผยแพรขอมูลตามหนวยงานตางๆ ในแตละจังหวัด 

0ท่ี 0ประเภทสื่อ  0จํานวน  0ขอมูลท่ีจะสื่อ  0ชวงเวลา  
1. 0วีดีทัศนแจกกลุมผูมีสวนได

สวน เสียพื้นที่  
1. 0อุดรธานี  
2. 0ชัยภูมิ  
3. 0สกลนคร  
4. 0นครราชสีมา  
5. 0สวนกลางทั่วไป  

1,000  
0แผนซีดี 

-ความเปนมาของโครงการ  
-การดําเนินการศึกษา  
-ผลการศึกษา 

0หลังจากจบ
โครงการ  

2. 0โทรทัศนทองถ่ิน  
1. 0อุดรธานี  
2. 0ชัยภูมิ  
3. 0สกลนคร  
4. 0นครราชสีมา 

2 ครั้ง 0ความเปนมาของโครงการ  
-การดําเนินการศึกษา  
-ผลการศึกษา  

0ในระหวาง
ดําเนินการ  

 

3. 0วิทยุทองถ่ิน  
1. 0อุดรธานี  
2. 0ชัยภูมิ  
3. 0สกลนคร  
1. 0นครราชสีมา 

0จังหวัดละ   
2 ครั้ง 

0ความเปนมาของโครงการ  
-การดําเนินการศึกษา  
-ผลการศึกษา  

0ในระหวาง
ดําเนินการ  

 

4. 0วิทยุสวนกลาง 2 ครั้ง  
 

0ความเปนมาของโครงการ  
-การดําเนินการศึกษา  
-ผลการศึกษา  

0ในระหวาง
ดําเนินการ  

 
5. 0หนังสือพิมพทองถ่ิน  

1. 0อุดรธานี  
2. 0ชัยภูมิ  
3. 0สกลนคร  
4. 0นครราชสีมา 

0จังหวัดละ  
2 ฉบับ 

0ความเปนมาของโครงการ  
-การดําเนินการศึกษา  
-ผลการศึกษา  

0ในระหวาง
ดําเนินการ  
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0ท่ี 0ประเภทสื่อ  0จํานวน  0ขอมูลท่ีจะสื่อ  0ชวงเวลา  
6. 0หนังสือพิมพสวนกลาง 2 ฉบับ  0ความเปนมาของโครงการ  

-การดําเนินการศึกษา  
-ผลการศึกษา  

0ในระหวาง
ดําเนินการ  
โครงการ 

7. 0แผนพับเผยแพรขอมูลแจก
กลุมผูมีสวนได สวน เสียพื้นที่  

1. 0อุดรธานี  
2. 0ชัยภูมิ  
3. 0สกลนคร  
4. 0นครราชสีมา  
5. 0สวนกลาง 

30,000 ใบ  
0ขนาด A4 

0พับ 3 ตอน 

0แบงเปน 3 ตอน  
0ตอนที่ 1 สาระเกี่ยวกับแร
และเหมืองโปแตช  
0ตอนที่ 2 สาระเกี่ยวกับ
การการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร SEA 
0ตอนที่ 3 สาระเกี่ยวกับ 

0ในระหวาง
ดําเนินการ  
โครงการ 

 

8. 0เว็บไซด  1 เว็บไซด    
 
13.3 การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล 
  ผลการประชาสัมพันธสื่อวิดีทัศนและแผนพับ เผยแพรขอมูลผานทางจดหมายขาว ประชาสัมพันธ
จังหวัด หนังสือพิมพทองถ่ิน หนังสือพิมพสวนกลาง วิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน เคเบิ้ลทีวีทองถ่ิน และโทรทัศน
สวนกลาง โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา 
ดังตารางที่ 13.2  
 
ตารางที่ 13.2  การประชาสัมพันธสื่อวิดีทัศนและแผนพับเผยแพรขอมูลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สกลนคร  

        ชัยภูมิ และนครราชสีมา                                      

จังหวัด 
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1. จังหวัดอุดรธานี 10 1 2 2 2 1 2 
2. จังหวัดสกลนคร 10 1 2 2 2 1 2 
3. จังหวัดชัยภูมิ 10 1 2 2 2 1 2 
4. จังหวัดนครราชสีมา 10 1 2 2 2 1 2 

รวมจดหมายที่แจงสื่อมวลชน 40 4 8 8 8 4 8 
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1. จังหวัดอุดรธานี 
หนังสือพิมพทองถ่ิน จังหวัดอุดรธานี  
ท่ี หนังสือพิมพ       สื่อท่ีใชบริการ 
1. นสพ.ขาวทองถ่ิน อุดรธานี          อ .เมือง                / 
2. นสพ.ประชาคม                       อ .เมือง  
3. นสพ.บานเชียงโพสต                 อ.ประจักษศิลปาคม                / 
4. นสพ.คูแผนดิน                        อ.ประจักษศิลปาคม  

 

วิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน จังหวัดอุดรธานี 
ท่ี วิทยุกระจายเสียง สื่อท่ีใชบริการ 
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.อุดรธานี  FM 93.75               / 
2. สถานีวิทยุ  อสมท. อุดรธานี  FM 91.50                / 
3. สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2  AM 747                / 
4. สถานีวิทยุ 1 ปณ. FM 99  
5. สถานีวิทยุ ทอ.09   AM 1062  
6. สถานีวิทยุเสียงสามยอด  FM 105.75  
 

เคเบิ้ลทีวีทองถ่ิน จังหวัดอุดรธานี    
ท่ี เคเบ้ิลทีวี สื่อท่ีใชบริการ 
1. อุดร เคเบิ้ลทีวี             / 
2. โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนดวีดีโอ 1990  
3. เอ็นทีวี ชาแนลวิช่ัน จํากัด    
 

2. จังหวัดสกลนคร 
หนังสือพิมพทองถ่ิน จังหวัดสกลนคร 
ท่ี หนังสือพิมพ       สื่อท่ีใชบริการ 
1. นสพ.ขาวภูมิภาค            อ . เมือง               / 
2. นสพ.เสียงสกลนคร         อ.เมือง               / 
3. นสพ.อีสานนิวส             อ .เมือง  
4. นสพ.สื่อสัจธรรม            อ.เมือง  
 

วิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน จังหวัดสกลนคร 
ท่ี วิทยุกระจายเสียง สื่อท่ีใชบริการ 
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.สกลนคร FM 91.25              / 
2. สถานีวิทยุ  อสมท.สกลนคร   FM 107               / 
3. สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2  AM 1359              / 
4. สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคที่ 2  AM 1359    
5. สถานีวิทยุกระจายเสียง ทหารอากาศ  017   FM 96.75    
6. สถานีวิทยุกระจายเสียง กวส.  AM 1188  
 

เคเบิ้ลทีวีทองถ่ิน จังหวัดสกลนคร  
ท่ี เคเบ้ิลทีวี สื่อท่ีใชบริการ 
1. สกลนคร ทีวีเน็ทเวิรค          / 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  13-5 

3. จังหวัดชัยภูมิ 
หนังสือพิมพทองถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ  
ท่ี หนังสือพิมพ       สื่อท่ีใชบริการ 
1. นสพ.เมืองชัยภูมิ                     อ .เมือง         / 
2. นสพ.  C-News                      อ .เมือง  

 
วิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
ท่ี วิทยุกระจายเสียง สื่อท่ีใชบริการ 
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.ชัยภูมิ  FM. 92.75           / 
2. สถานีวิทยุ  อสมท.ชัยภูมิ     FM 102            / 
3. สถานีวิทยุ จส. 5  ชัยภูมิ     FM 88.75  
 
เคเบิ้ลทีวีทองถ่ิน จังหวัดชัยภูมิ 
ท่ี เคเบ้ิลทีวี สื่อท่ีใชบริการ 
1. เมโทรเคเบิ้ล ทวี             / 

 
4. จังหวัดนครราชสีมา 
หนังสือพิมพทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา  
ท่ี หนังสือพิมพ       สื่อท่ีใชบริการ 
1. นสพ. โคราชรายวัน                  อ .เมือง              / 
2. นสพ. หอการคา                      อ .เมือง              / 
3. นสพ. โคราชอินไซด                 อ.เมือง  
4. นสพ. เดอะนิวส                      อ .เมือง  
 
วิทยุกระจายเสียงทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา 
ท่ี วิทยุกระจายเสียง สื่อท่ีใชบริการ 
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.นครราชสีมา    

FM 105.25 / AM 729 
            / 

2. สถานีวิทยุ  อสมท. นครราชสีมา    2FM 95.75 MHz            / 
3. สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคที่ 2  คายสุรนารี   FM  
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษสันติราษฎร   AM  
 
เคเบิ้ลทีวีทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา 
ท่ี เคเบ้ิลทีวี สื่อท่ีใชบริการ 
1. บริษัท ดิจิตอลเทเลวิช่ันเน็ตเวิรค  (DTV)           / 
2. บริษัท เฉินเจียน วันเจริญ จํากัด   (KCTV)  
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13.4 ขาวท่ีแจกแกหนังสือพิมพ/วิทยุ/เคเบ้ิล/ทีวี 
การศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช   
โดย : สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ความเปนมาของโครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยูทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) 

การศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช เปนโครงการที่
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม 
ประจําปงบประมาณ 2554 ซึ่งสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานที่ปรึกษาโครงการ โดยสืบเน่ืองมาจาก
ปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  สวนหน่ึงมาจากการกําหนดนโยบายและแผนที่ขาดการวางกรอบ
ทิศทางไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) จึงควรเนนการพัฒนาใหเกิดดุลยภาพ 4 ดาน
คือ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนากระบวนการใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
(stakeholders) เขามารวมตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาน้ันๆ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  

ที่ผานมาการกําหนดนโยบายและแผนมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลักจึงทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติปริมาณมากในการผลิตและปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกันการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมมุงเนนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ระดับโครงการ
เทาน้ัน จึงทําใหการพิจารณาและตัดสินใจขาดมุมมองในภาพรวม กลาวคือ มิไดพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดข้ึน
พรอมกันจากการพัฒนาหลายโครงการในเวลาเดียวกันและผลกระทบที่สะสม (Cumulative Impact) ในระยะยาว 

นอกจากน้ีการพัฒนาระดับโครงการจะข้ึนอยูกับการกําหนดแนวทางการพัฒนาและการดําเนินการของ
หนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเปนหลัก รวมถึงการใหนํ้าหนักการพัฒนาตอเรื่องน้ันๆ เฉพาะโครงการ 
ซึ่งไมเช่ือมโยงตอเน่ืองกับโครงการอื่นๆ ทั้งในพื้นที่เดียวกันและ /หรือประเภท /ชนิดโครงการเดียวกันหรือ
คลายกันการพิจารณาและวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมระดับโครงการจึงไมครอบคลุมผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาดานอื่นๆ ไปพรอมกัน 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) เปนเครื่องมือหน่ึงที่จะนํามาสูการบูรณาการ ทั้ง
ความคิดและการปฏิบัติการรวมกันของหลายฝายใหเกิดการทํางานรวมกันอยางเปนระบบและมี กระบวนการ
ตัดสินใจจากหลายฝายอยางมีสวนรวมโดยมุงเปาประสงคของการพัฒนาที่ย่ังยืนบนศักยภาพและเงื่อนไขของ
การพัฒนาในระยะยาวดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 และแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ที่มีขอเสนอการพัฒนาสรุปได  ดังน้ี 

1. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กลาวถึงบทบาทภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพ และการพัฒนาที่ย่ังยืนใหพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต โดย
ผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) 
ต้ังแตข้ันตอนของการกําหนดนโยบายแผนและการพัฒนาระดับพื้นที่อยางสอดคลองกับศักยภาพในการรองรับ 
และการบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่ 

2. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ .ศ. 2550-2554 ไดกลาวถึงแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 5 ปขางหนาจะใชหลักการจัดการ  การระวังไวกอน (precautionary 
principle) ซึ่งเปนหลักการจัดการเชิงรุกที่เนนหลักการปองกันผลกระทบลวงหนา มีการสรางระบบภูมิคุมกัน
ใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบาง 
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 ดังน้ัน การพัฒนาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรจึงเปนการสรางเครื่องมือและกลไกที่จะ
นํามาใชเช่ือมประสานการทํางานของหลายฝายเขาดวยกัน เริ่มจากกําหนดทิศทางการพัฒนาใหเกิด ดุลยภาพ
ทั้งสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไปพรอมกัน บนฐานกระบวนการที่ผูมีสวนไดสวน เสีย  
(Stakeholders) ไดเขามารวมตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาน้ันๆ โดยมีพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี 
(good governance) ความรับผิดรับชอบรวมกัน (accountability) การพิจารณาฐานศักยภาพ เงื่อนไขบริบท
ตางๆ และปฏิสัมพันธทั้งทางบวกทางลบของการพัฒนา 

โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชเปนโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบในวงกวางและตองการการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ
ในการรองรับและการบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. ใหการพัฒนานโยบายและแผน ในการพัฒนา เหมืองแร โปแตช ของประเทศไดรับการพิจารณา  
บนพื้นฐานของศักยภาพ ขอจํากัด เงื่อนไข และบริบททางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี 

2. เพื่อสรางมุมมองตอการแกไขปญหาตางๆ ของการพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตชของ ประเทศ 
ที่ตนเหตุของปญหาต้ังแตแนวคิดการพัฒนาและวิธีการปฏิบัติในประเด็นสําคัญตางๆ และการ
นําเสนอทางเลือกตางๆ ของการพัฒนาเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด 

3. เพื่อใหผูที่มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมโดยเฉพาะผูที่จะไดรับผลกระทบเพื่อใหทิศ ทาง 
การพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตชไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบโดยมีการกําหนด
เปาประสงคที่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

4. เพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนานโยบายและแผนการพัฒนาเหมืองแรโปแต ชของ
ประเทศไดบูรณาการแผนปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติเชิงนโยบายรวมกันอยางเปนระบบ 

  
แรโปแตช คืออะไร ??? 

 "POTASH" โปแตช เปนแรชนิดหน่ึงที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือการสะสมตัวของสารละลาย 
และการระเหยของนํ้าทะเล แลวอยูในรูปของโปแตชเซียมคลอไรด (KCl) และโปแตชเซียมซัลเฟต (K2SO4) แต
สวนใหญที่พบจะอยูในรูปของโปแตชเซียมคลอไรด 
 ประโยชนของแรโปแตช 
 - 90%ของแรโปแตช นําไปใชในการผลิตปุยเคมี หรือแมปุยตัว k ที่เหลือจะนําไปใชในอุตสาหกรรม
อื่นๆ เชน สบู สารซักฟอก เซรามิก แกว ระเบิด อาวุธสงคราม โซดาไฟ โซดาแอช จากขอมูลกรมศุลกากร ป 
2554 ประเทศไทยนําเขาแรโปแตช ประมาณ 10,646 ลานบาท 
 - จากประโยชนดังกลาว การพัฒนาเหมืองแร โปแตชจะกอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเน่ือง  อยางนอย        
6 กลุม ไดแก 1. อุตสาหกรรมกอสราง 2. เซรามิก แกวและกระจก 3. ปุยและเคมีภัณฑ 4. เช้ือเพลิงธรรมชาติ  
5. โลหการ และ 6. อัญมณีและเครื่องประดับ  
 แหลงแรโปแตชในประเทศไทย 
 เกิดจากการตกตะกอนของสารประกอบในนํ้าทะเลเมื่อประมาณ 100 ลานปที่ผานมา ลักษณะทาง
ธรณีสัณฐานพบวา บริเวณภาคอีสานเคยเปนทะเลมากอน ตอมาเกิดนํ้าทะเลถดถอย และเกิดการยกตัวของ
เทือกเขาภูพานจึงทําใหเกิดเปนทะเลสาบนํ้าเค็มขนาดใหญ 2 แหงคือ แองโคราชและแองสกลนคร ประกอบ
กับภูมิอากาศที่แหงแลง ปริมาณนํ้าฝนนอย จึงทําใหนํ้าระเหยจนกลายเปนแองเกลือที่พบแร 2 ชนิด คือ เกลือ
หิน หรือโซเดียมคลอไรดที่เราใชบริโภค และแรโปแตช    
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1. แองเหนือหรือแองสกลนคร ( Sakonnakhon Basin) อยูทางตอนเหนือของที่ราบสูงโคราช          
คลุมพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนม เน้ือที่ประมาณ 17,000 ตารางกิโลเมตร  

2. แองใตหรือแองโคราช (Khorat Basin) อยูทางตอนใต ของที่ราบสูงโคราช คลุมพื้นที่ของจังหวัด
ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร และบุรีรัมย เน้ือที่ 
ประมาณ 33,000 ตารางกิโลเมตร 
 วิธีการผลิตแรโปแตช 
 ประเทศไทยใชการผลิตแบบเหมืองใตดิน และใชวิธีทําเหมืองแบบชองทางสลับเสาคํ้ายัน (Room and 
Long Pillar) โดยการเจาะชองอุโมงคจากพื้นดินลงไปในลักษณะลาดเอียง จํานวน 2 ชอง ยาวประมาณ          
3 กิโลเมตร เพื่อเปนเสนทางลงไปสูช้ันแรและขนสงลําเลียงแร จนถึงช้ันความลึกประมาณ 300 เมตร  จะขุด
เปนอุโมงคใตดินไปตามสายช้ันแรในแนวราบ และจะเวนผนังบางสวนไดเปนเสาคํ้ายันเพื่อปองกันดินทรุด และ
จะขุดเอาแรออกประมาณ 60-70% สวนที่เหลือทิ้งไวเปนเสาคํ้ายัน เมื่อทําการขุดแรจะถูกลําเลียงโดยสายพาน
สูโรงแตงแรบนพื้นดิน โดยใชวิธีลอยแร ตกตะกอนแยกแร และอบแหง หลังจากน้ันจะมีการนําหางแรจากโรง
แตงแรงมาใชเปนวัสดุถมกลับเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของบริเวณพื้นที่ทําเหมือง 
 พ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา 
            1. พื้นที่ตัวแทนแหลงแรโปแตช แองสกลนคร ไดแก 
                  -จังหวัดอุดรธานี 
                  -จังหวัดสกลนคร 
             2. พื้นที่ตัวแทนแหลงแรโปแตช แองโคราช ไดแก 
                  -จังหวัดชัยภูมิ 
                  -จังหวัดนครราชสีมา 
 ขอบเขตการดําเนินงาน 

เก็บรวบรวมและทบทวนขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร นโยบายและแผนการพัฒนา 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช กลั่นกรองขอมูลวิเคราะหปญหา สาเหตุ และ
แนวโนมของปญหาและผลกระทบดานตางๆ ใน 4 ดาน ไดแก  

- สิ่งแวดลอม พิจารณาผลกระทบดานความสมบูรณของสถานภาพทรัพยากร และระบบนิเวศ เชน 
ปาไม พื้นทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ ปริมาณนํ้าเพื่อสนองความตองการ (นํ้าผิวดิน และนํ้าบาดาล) ความ
อุดมสมบูรณของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพนํ้าธรรมชาติที่อยูในเกณฑพอใชข้ึนไป เปนตน 
และดานมลพิษไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต เชน การจัดการขยะถูกหลักวิชาการ การรองเรียนเรื่องมลพิษ
ลดลง เปนตน 

- เศรษฐศาสตร  พิจารณาผลกระทบดานความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ อาทิ เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ดานความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ดานการกระจายรายได และดานการ
รวมกลุมอาชีพ อาทิ เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเติบโต และพึ่งตนเอง 

- สังคม พิจารณาผลกระทบดานคิดเปนทําเปน อาทิ ความสามารถในการเรียนรู ดานการมี
สุขภาพ อนามัยที่ ดี อาทิ การมี ชีวิตยืนยาว  ความครอบคลุ มในหลักประกันสุขภาพ การ เขาถึงระบบบริการ
สาธารณสุข มีสุขภาพจิตดี การรวมคิด ดานเอกลักษณวัฒนธรรม อาทิ รักษาเอกลักษณวัฒนธรรมของชาติ 
และความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ิน ดานความเขมแข็งของชุมชน อาทิ การพึ่งพิงไดของพื้นที่ การรวม
คิด การแกปญหาเอง 
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- เทคโนโลยี  ระดับของเทคโนโลยีที่มีในประเทศ การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด 
(Appropriate available technology) ขีดความสามารถดานเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ 
รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการของเสียและรักษาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตซของ
ประเทศ 
 ผลการศึกษา 
 คณะผูศึกษา ไดดําเนินงานโครงการต้ังแต เดือนกันยายน 2554 จนถึง เดือนกรกฏาคม 2555 โดย
ดําเนินการศึกษาผลกระทบทั้ง 4 มิติ คือ  มิติดานสิ่งแวดลอม เศรษฐศา สตร สังคม และเทคโนโลยี ศึกษา
ผลกระทบจากการพัฒนาตางๆ ที่มีในพื้นที่ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสะสม ประเมินโอกาส ขอจํากัดใน
การลด/ปองกัน/แกไขปญหาที่เกิดจากการพัฒนาเหมือง ขอจํากัดและความเสี่ยงในมิติตางๆ ตลอดจนไดมีการ
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นกลุมผูมีสวนได สวนเสียในทุกภาคสวน ในแตละข้ันตอนของกระบวนการจัดทํา 
SEA ทั้ง 4 พื้นที่ คือ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา  สามารถสรุปผลประเมินทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตชภาคอีสาน ในเบื้องตน ไดดังน้ี 

1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตช 
 หมายถึง ยังไมควรทําเหมืองแรโปแตช เน่ืองจากยังไมสามารถหาวิธีการดําเนินการแกไขและปองกัน
ปญหาดานเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดข้ึน เพื่อตอบสนองตอความตองการ/ความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสีย
สวนใหญได 

2. ชะลอโครงการ เพ่ือใหความรูและสรางความเขาใจกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจนเปนท่ียอมรับ 
หมายถึง ควรชะลอโครงการ เน่ืองจากผูที่มีสวนไดสวนเสียสวนใหญ ยังไดรับความรูและการสราง

ความเขาใจที่ไมยังเพียงพอตอการตัดสินใจ 
3. ใหมีการทําเหมืองในบางพ้ืนท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางมีเง่ือนไข 
หมายถึง ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเงื่อนไขวา  สามารถ

ดําเนินการแกไขและปองกันปญหา จนเปนที่ยอมรับไดของผูที่มีสวนไดสวนเสียในแตละพื้นที่ 
 4. ใหมีการทําเหมืองแรโปแตชทุกพ้ืนท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางมีเง่ือนไข 
 หมายถึง ควรใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเงื่อนไขวา  สามารถ
ดําเนินการแกไขและปองกันปญหา จนเปนที่ยอมรับไดของผูที่มีสวนไดสวนเสียสวนใหญ 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ที่ไดดําเนินการมาเปนการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
ศักยภาพของพื้นที่กับทางเลือกการพัฒนาตางๆ โดยพิจารณาวาการพัฒนาในพื้นที่น้ันๆ ควรมุงสูเปาประสงค
การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการใชทรัพยากรธรรมชาติที่
คุมคา และไดมีขอเสนอมาตรการแกไขปองกันผลกระทบทางลบในแตละมิติในแตละยุทธศาสตร เพื่อใหการ
พัฒนาสอดคลองศักยภาพ และขอจํากัดของพื้นที่ รวมทั้งพยายามแสวงหาดุลยภาพระหวางเปาประสงคการ
พัฒนามิติตางๆ ที่อาจขัดแยงกันโดยคํานึงถึงมิติสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยี  โดยมีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องนําทางและมีจุดหมายรวมกัน คือ การพัฒนาอยางย่ังยืนที่ทุกฝายไดผลประโยชน
ของการพัฒนารวมกัน (Win-win Solution) 
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13.5 เอกสารแผนพับประชาสัมพันธโครงการ 
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แผนพับชุดที่ 1 
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แผนพับชุดท่ี 2 
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แผนพับชุดท่ี 3 
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13.6 สื่อวิดีทัศนประชาสัมพันธโครงการ  
  
 เพื่อทําใหการประชาสัมพันธการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในที่น้ีจึงไดจัดทําสื่อวิดีทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ โดยการแสดง
ภาพน่ิง ประกอบคําบรรยาย โดยมีตัวอยาง ดังน้ี 
 

การศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอม

ระดบัยุทธศาสตร

โครงการพฒันาเหมืองแรโปแตช

ช้ีแจงโครงการ

 
 
 

การทําเหมืองแรใตดนิ
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Sustainable
Development

      โครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากร

การพัฒนาท่ีย่ังยืน

Sustainable Development

เศรษฐกิจ

สังคม ส่ิงแวดลอม

โมเดลการพฒันาอยางย่ังยืน

 
 
 
 
 

1 ความเป็นมาและวัตถปุระสงคของโครงการ

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ2

5 การวิเคราะหและประเมินขอมลูตัวช้ีวัดในแตละมิติ

  พื้นท่ีศึกษา3

4 ความแตกตางของ SEA และ EIA

   6

7

นาํเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม

นาํเสนอหลักการป องกันไวลวงหนา
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 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 คณะอนุกรรมการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร

(ช่ือเดิม คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงพ้ืนที)่ ซึ่งไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดมีมติรวมกันวาควรนําเคร่ืองมือการประเมินส่ิงแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) มาใชใน
ประเทศไทย เพ่ือใหมีการประเมินศักยภาพและขอจํากัดของส่ิงแวดลอมต้ังแตข้ันการจัดทํา

นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ

 พ.ศ. 2550 - 2554 รัฐบาลไดประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
และแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม

 จัดทําระบบประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment : SEA) และการบริหารจัดการมลพิษของพ้ืนที่

 จัดทําแผนการปองกันผลกระทบลวงหนา มีการสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะพ้ืนที่ทีมี่ระบบนิเวศที่เปราะบาง

 รัฐบาลตองการใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาตัดสินใจเลือกทิศ

ทางการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพในการรองรับและการบริหารจัดการมลพิษของ

พ้ืนที่ จากโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบในวงกวางและตองการ เชน การพัฒนาเหมืองแร

โปแตช  
 
 
 

SEA คืออะไร ?

เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในปจจุบันเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมท่ี

เปนท่ียอมรับ

เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีองคกรระหวางประเทศ จะใช

ประกอบการพิจารณาโครงการตางๆ เพือ่ใหการสนบัสนุน เชน 

ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพือ่การพัฒนาแหงเอเชีย 

(Asian Development Bank : ADB) สหภาพนานาชาติเพือ่การ

อนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union 

of Conservation on Nature and Natural Resources : IUCN)
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SEA คืออะไร ?

ประเทศไทยจะใช SEA ท้ังในระดับพื้นท่ีและรายสาขา เปน

เคร่ืองมือสําคญัเพื่อผลักดนัการพัฒนาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (2550-2554) ไดกําหนด

เปาประสงค การพัฒนาท่ีมุงสูสังคมท่ีอยูดีมีสุขอยางย่ังยืนภายใต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีใหความสําคญักับการสรางองค

ความรูและภูมิคุมกันและการสรางสมดุลของการพฒันาให

เกิดขึ้นในทุกมิติ โดยการเสริมสรางทุนเพื่อการพัฒนาประเทศท้ัง 

3 ดาน คอื ทุนเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
 

 
 

การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2551ก, CIDA 2004, Fischer 2007)

เปนกระบวนการท่ีชวยในการตัดสินใจเชิงระบบ ท่ีมีจุดมุงหมาย

เพื่อทําใหเกิดความย่ังยืนในทางสิ่งแวดลอมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

ไดมีการนาํมาพิจารณาอยางมีประสิทธิภาพในการทํานโยบาย 

แผน และโปรแกรม (Policy, Plan and Programme : PPP)  ซึ่ง

ยอมมีผลตอท้ังสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม

เปนเคร่ืองมือหนึ่งท่ีเชื่อมโยงความเปนไปไดท้ังในแงบวกและ

แงลบในประเด็นสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อนาํไปสู

การตัดสินใจในระดับท่ีสูงขึ้น
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยทุธศาสตร
(สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2551ก, CIDA 2004, Fischer 2007)

โดยหลกัการ SEA ตองถูกดาํเนินการขึ้นกอนการพฒันา เพือ่ช้ีใหเห็นถึง

ความเป็นไปไดของผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากขอเสนอ

ดงักลาว และเสนอแนวทางในการป องกนั ลด บรรเทา หรือชดเชย

ผลกระทบดงักลาว ในขณะเดียวกนัก็ใชประโยชนจากผลกระทบดาน

บวก

รายงาน SEA เป็นเพยีงสวนหน่ึงของวตัถุประสงคในกระบวนการ SEA 

แตส่ิงที่สาํคญั คือ การที่ไดส่ือสารผลกระทบส่ิงแวดลอมที่มีศกัยภาพจะ

เกิดขึ้นจากทางเลือกตางๆ รวมทั้งการดาํเนินการที่เก่ียวของในการ

ป องกนั ลด และชดเชยตอผู มีอาํนาจในการตดัสินใจ

 
 
 

ระดับการศึกษา SEA และ EIA กับ

ประเด็นในทางนโยบาย แผน และแผนงาน

(ท่ีมา: สมบตัิ เหสกุล 2549)
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SEA EIA

SEA เป็นการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอม

ในระดับนโยบาย แผน และ โปรแกรม

EIA เป็นการวเิคราะหหรือประเมนิผล

กระทบส่ิงแวดลอมในระดับของโครงการ 

SEA เนนการออกแบบและการเตรียมการ

เพื่อทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการลดผลกระทบ

ดานลบและใชผลกระทบดานบวกใหเตม็

ศักยภาพ

รายละเอยีดสําหรับการวเิคราะห EIA มี

ความชัดเจนมากในรายละเอยีดและประเด็น

ในการประเมนิผลกระทบ และรองรับดวยผล

ทางวทิยาศาสตร  

สวน SEA มกีารประเมนิผลกระทบสะสม

และผลกระทบเสริมกนัอยางเป็นระบบ

เช่ือมโยงผลกระทบทีเ่กีย่วของในทุกดาน

การพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดลอมใน EIA 

มกัมกีารประเมนิผลกระทบทางตรงและ

ทางออม เทาน้ัน 

 
 
 

SEA EIA

SEA เนนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนและทุกระดับ

ของการตัดสินใจบนพืน้ฐานการมีสวนรวมของ

สาธารณะ 

EIA ใหความสําคัญของการมีสวนรวมของ

สาธารณะในกรณีที่โครงการดังกลาวเกี่ยวของและ

กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอส่ิงแวดลอมสูงและผูมี

สวนไดสวนเสียจํานวนมากเสียผลประโยชน ไดรับ

ความเสียหาย ลอแหลม สุ มเส่ียงตอผลกระทบ

ดังกลาว  และ EIA ไมไดเสนอทางเลือกเพื่อให

สาธารณชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการ

SEA เป็นการประเมินผลกระทบที่สามารถเห็น

ภาพรวมทั้งในเชิงพืน้ที่และเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะ

บริหารจัดการส่ิงแวดลอมไดครบวงจรและเกิดความ

ย่ังยืน ทั้งใน มิติส่ิงแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ
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เพ่ือใหการพัฒนานโยบายและแผนในการพัฒนาเหมอืงแร

โปแตชของประเทศ ไดรับการพิจารณา

บนพ้ืนฐานของศักยภาพ ขอจํากัด เง่ือนไข และบริบททาง

ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

เพ่ือสรางมมุมองตอการแกไขปญหาตางๆ ของการพัฒนา

โครงการเหมอืงแรโปแตชของประเทศที่ตนเหตุของปญหา

ต้ังแตแนวคดิการพัฒนาและวธีิการปฏิบัติในประเด็น

สําคัญตางๆ และการนาํเสนอทางเลือกตางๆ ของการ

พัฒนาเพ่ือการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด

 
 
 

เพ่ือใหผูที่มีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมโดยเฉพาะผูที่จะ

ไดรับผลกระทบ เพ่ือใหทิศทางการพัฒนาโครงการเหมอืง

แรโปแตชไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบโดยมีการ

กําหนดเปาประสงคที่การพัฒนาที่ย่ังยืน

เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนานโยบาย

และแผนการพัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศจะได

บูรณาการแผนปฏิบัติการและวิธีปฏิบัติเชิงนโยบายรวมกัน

อยางเปนระบบ
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ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมระดบัยทุธศาสตร

 ไดขอเสนอทางเลือกเบือ้งตน

ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการพิจารณาตดัสินใจ

ทางเลือกเบือ้งตนและกาํหนดมาตรการป องกนัลวงหนา

ของผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

ผลการศึกษาจะถกูนําไปใชเป็นเง่ือนไขท่ีผูรบัสมัปทานทาํ

เหมืองตองปฏิบติัตามอยางเครงครดั

 
 
 

พ้ืนท่ีแหลงแรโปแตชซ่ีงอยูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวย

แองสกลนคร ไดแก จังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดนครพนม และแองโคราช 

ไดแก จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด

ขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด

มหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด 

จังหวัดยโสธร จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย 

จังหวัดสุรินทร จังหวัดศรีษะเกษ 

และจังหวัดอํานาจเจริญ
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กลัน่

กรอง

ทบทวน

เอกสาร

ทุติยภมิู

กาํหนด

ขอบเขต

การศึกษา

เกบ็

ขอมูล

เพ่ิมเติม

วิเคราะห

และ

ประเมิน

ขอมูล

นําเสนอ

ทางเลือก

ท่ี

เหมาะสม

นําเสนอ

หลกัการ

ป องกนัไว

ลวงหนา

  การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน

1                       2                       3                     4                        5                      6                      7         

ตั ด สิ น ใ จ

พฒันา
ติดตามประเมินผล ปรบัปรุงแกไข

การมีสวนรวมของประชาชนและชมุชน
8 9               10  

หมายเหตุ  :   ขัน้ตอนท่ี 1- 7 เป็น กระบวนการ SEA  

                       ขัน้ตอนท่ี 8 – 10 เป็น กระบวนการพฒันา

 
 
 
 

 ตัวอยาง ขอเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร 4 ทางเลือก

ในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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1. ไมพฒันาโครงการ

หมายถึง เน่ืองจากยังไมสามารถหาวิธีดําเนินการแกไขและ

ป องกันปัญหาดานส่ิงแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น ตอบสนองตอความ

ตองการของผูมสี วนไดส วนเสียสวนใหญได                                 

2. ชะลอโครงการเพือ่ใหความรูและสรางความเขาใจกบัผูมีส วนไดส วน

เสียจนเป็นทีย่อมรับ    

หมายถงึ ควรชะลอโครงการออกไปกอน เน่ืองจากผูที่มีส วนได

ส วนเสียส วนใหญ ยังได รับขอมูลความรู และการทําความเขาใจที่ไม

เพยีงพอตอการตัดสินใจ 

 
 
 

3. ใหมีการทําเหมืองในบางพืน้ที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมี

เงือ่นไข     

หมายถึง ใหมีการทําเหมืองในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยมีเงื่อนไขวาสามารถดําเนินการแกไขและป องกันปัญหา จนเป็นที่ยอมรับได

ของผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญในแตละพืน้ที่

4. ใหมีการทําเหมืองทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมี

เงือ่นไข     

หมายถึง ใหมีการทําเหมืองในทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยมีเงื่อนไขวาสามารถดําเนินการแกไขและป องกันปัญหา จนเป็นที่ยอมรับได

ของผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญ
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วัตถุ

ประสงค

หลัก

ดัชนีช้ีวัด

การบรรลุ

วัตถุประสงค

หนวย

ตัวช้ีวัด

คา

ตัวช้ีวัด

ปจจุบัน

คา

มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด

คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด

มาตรการปองกัน

ไวลวงหนา

1. ความ

สมบูรณ

ของสภาพ

ทรัพยากร

และระบบ

นิเวศ

1.1 ความสามารถ

ในการจัดการน้ํา

เพ่ือใชในการ

ชลประทาน,  ใช

รักษาระบบนิเวศ

ลบ.ม./ไร/ฤดู

การเพาะปลูก

 (ใชเพ่ือ

เกษตรกรรม)

ไมมี 1,500 

ลบ.ม./ไร/

ฤดู

เพาะปลูก

1,500 

ลบ.ม./ไร/ฤดู

เพาะปลูก

พัฒนาระบบการ

กักเก็บน้ํา การสง

น้ําและระบายน้ํา

ใหครอบคลุม

พ้ืนที่ชุมชนเมือง

ชนบทและพ้ืนที่

อุตสาหกรรม

ตัวอยาง ตัวช้ีวัดและมาตรการปองกันไวลวงหนา
มิติดานส่ิงแวดลอม จังหวัดชัยภูมิ

 
 
 

มาตรการป องกันไวลวงหนา

การจัดการคุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ

 กรอบแนวทางการดาํเนินงาน

• อบต. และ อบจ. จะนาํงบประมาณคาภาคหลวง :  ติดตั้งระบบเฝ าระวงัเพื่อป องกนัมิใหคุณภาพ

นํ้ าในลาํรางนํ้ าสาธารณะที่ใกลเคียงเกินคามาตรฐาน

• บริษทัทาํเหมือง : บริเวณโรงงานจะตองมี Buffer Zone/Area หางจากชุมชน อยางนอยตาม

กฎหมายที่กาํหนดไว และ มีระบบป องกนัมิใหไอเกลือหรือฝุ นเกลือปนเป้ือนในบรรยากาศ

 หนวยงานรับผดิชอบ

• กรมควบคุมมลพิษ, อบต. และ อบจ. 

 งบประมาณ

• งบประมาณการพฒันาของหนวยงานภาครัฐ โดยปกติ

• งบประมาณจากคาภาคหลวงที่ไดจากการทาํเหมืองแรโปแตซ ซ่ึงอบต. และ อบจ. จะนาํ

งบประมาณสวนน้ีมาพฒันา  และป องกนัปัญหาทีจ่ะเกิดขึ้น 
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บทท่ี 14  
การพัฒนาอยางย่ังยืน 

(Sustainable Development) 
 

14.1 แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
การพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development) หมายถึง รูปแบบที่สนองความตองการของคน

ในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะ
ตอบสนองความตองการของตนเอง  

การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน มีความหมาย ดังน้ี 
 1.  การพัฒนาที่ย่ังยืน เปนคําที่มีรากฐานมาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพัฒนา
คนใหมีคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และการใชหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด รูจัก
ถนอมในการใช เพื่อใหมีไวใช เพื่อใชมีอยางยาวนานจนถึงคนรุนหลัง  
 2. การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน หมายถึง การนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใช
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย เพื่อใหมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดลอมน้ันดวยประสิทธิภาพลง หรือกระทบกระเทือนตอคนรุนหลัง 

สําหรับการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ในที่น้ี 
จะใชกรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนเปนสําคัญ  
 

14.2 ปญหาขอรองเรียน ขอหวงใย และขอกังวลใจ ตอการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
การรับฟงขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค ขอรองเรียน ขอหวงใย และขอกังวลใจตางๆ จากผูที่มีสวนได

สวนเสีย โดยเฉพาะอยางย่ิงจากกลุมที่คัดคานการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  เพื่อนําไปวิเคราะหสาเหตุและ
กําหนดมาตรการปองกันไวลวงหนา เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจและเกิดความสบายใจในการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช ซึ่งตัวอยางปญหาขอรองเรียน มีดังน้ี  

1. การทรุดตัวของแผนดินในระหวางการขุดเจาะแร และหลังการสัมปทานการทําเหมืองแร 
2. การปองกันการแพรกระจายนํ้าเค็มจากกระบวนการแตงแร ประมาณ 5,420 ตัน/วัน รวมทั้ง

มาตรการทางเทคนิค มีความเขมงวดเพียงใดตอผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
3. ลานกองเกลือขนาด กวาง 600 เมตร ยาว 1,000 เมตร และสูง 40 เมตร ที่ทิ้งไวกลางแจงยังไมมี

มาตรการ ปองกันการชะลางจากนํ้าฝนในชวงมรสุม ถาลนทะลักลงสูพื้นที่เกษตรกรรมและมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ อยางกวางขวาง 

4. ปริมาณฝุนเกลือที่เกิดจากการบดอัดหิน ปริมาณ 570 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/ช่ัวโมง หรือ 70 ตัน/
ป/ไร ในรัศมี 9 กิโลเมตร จะจัดการอยางไร 

5. ชาวบานในชุมชนยังไมรับทราบขอมูลผลกระทบจากบริษัท นอกจากการประชาสัมพันธ วาจะมี
งานทํา ปุยถูก และความเจริญของทองถ่ิน คาภาคหลวง 10 % จากกําไรของบริษัท และขาดการมีสวนรวมใน
การกําหนดโครงการใหญๆ ตามสิทธิรัฐธรรมนูญ  

ที่มา : สุวิทย กุหลาบวงศ เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาคอีสาน 
จากตัวอยางปญหาขอรองเรียนขางตน รวมทั้งการศึกษาผลกระทบทั้ง 4 มิติ ประกอบดวยมิติดาน

เทคโนโลยี มิติดานสิ่งแวดลอม มิติดานสังคม และมิติดานเศรษฐศาสตร ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด
ของแตละมิติ และไดดําเนินการกําหนดมาตรการปองกันไวลวงหนาเพื่อการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัด พรอมทั้ง
ประเมินความพึงพอใจของแตละมาตรการ เพื่อการยอมรับของผูที่มีสวนไดสวนเสีย และนําไปสูการพัฒนา
อยางย่ังยืนอยางแทจริง     
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14.3   กรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
การกําหนดกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาเหมือนแรโปแตชมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิง  

ทั้งน้ีเพราะจะสามารถนํากรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตรที่ผานกระบวนการสอบถามความคิดเห็นของผูที่มีสวนได
สวนเสียเรียบรอยแลว ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินดวยวิธี Focus Group จากตัวแทนผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
ดังตารางที่ 14-1 

ตารางที่ 14-1 การประเมินผลแนวคิดเชิงยุทธศาสตรของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

หัวขอประเมินผลเชิงยุทธศาสตร 

จังหวัดชัยภูมิและ
นครราชสีมา 

จังหวัด
อุดรธานี 

จังหวัด
สกลนคร 

คาเฉลี่ย 

เห็นดวย 
(%) 

เห็นดวย 
(%) 

เห็นดวย 
(%) 

เห็นดวย 
(%) 

เห็นดวย 
(%) 

1. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

91.89 94.59 100.00 75.00 90.37 

2. การนําหลักการปองกันไวลวงหนามาใช เพื่อ
หาวิธีการและมาตรการที่เปนที่ยอมรับของ   
ผูที่มีสวนไดสวนเสีย ในการจัดการกับปญหา
ตางๆ ที่เปนเงื่อนไขที่ผูไดรับสัมปทานทํา
เหมืองโปแตช จะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด  

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

3. ผูที่มีสวนไดสวนเสีย ควรมีบทบาทหนาที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการตางๆ 
ที่เสนอตามหลักการปองกันไวลวงหนา เพื่อ
ปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการทําเหมือง
แรโปแตช  

97.30 97.22 95.83 100.00 97.59 

4. กรอบแนวทางในการแกไขปญหาควร
ดําเนินการโดยมุงขจัดที่ตนเหตุของปญหา 
และการสรางประโยชนอยางย่ังยืนเปนสําคัญ  

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

5. การนําเงินคาภาคหลวงแรที่ภาครัฐจะไดรับ
จากการทําเหมืองแรโปแตช มาทําใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อ
สรางความเขมแข็งอยางย่ังยืน  

100.00 100.00 100.00 75.00 93.75 

6. การลดผลกระทบจากลานกองเกลือขนาด
ใหญ โดยการนําเกลือบริสุทธ์ิจากการทํา
เหมืองแรโปแตชมาใชประโยชน เพราะเกลือ
บริสุทธ์ิจะถูกนําออกจากพื้นที่อยางตอเน่ือง  

100.00 97.22 83.33 100.00 95.14 

7. การชดเชยรายไดใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียใน
พื้นที่ทําเหมืองแรโปแตช โดยการสรางรายได
จากเกลือบริสุทธ์ิดังกลาว  

94.59 94.44 87.50 100.00 94.13 

8. การนําเงินคาภาคหลวงจากเกลือบริสุทธ์ิ ที่
ภาครัฐจะไดรับจากการทําเกลือบริสุทธ์ิซึ่ง
เปนผลพลอยไดจากการทําเหมืองโปแตช มา
ทําใหเกิดประโยชนตอชุมชนของ ผูที่มีสวนได
สวนเสีย เพื่อสรางความเขมแข็งอยางย่ังยืน  

100.00 100.00 87.50 100.00 96.88 
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หัวขอประเมินผลเชิงยุทธศาสตร 

จังหวัดชัยภูมิและ
นครราชสีมา 

จังหวัด
อุดรธานี 

จังหวัด
สกลนคร 

คาเฉลี่ย 

เห็นดวย 
(%) 

เห็นดวย 
(%) 

เห็นดวย 
(%) 

เห็นดวย 
(%) 

เห็นดวย 
(%) 

9. การทําเหมืองแรโปแตชยอมมีทั้งผลกระทบ
ดานบวกและดานลบ กรณีดานบวก คงไม
ตองพูดถึงในที่น้ี แตกรณีที่เกิดผลกระทบดาน
ลบ เชน ดินทรุด ฝุนเกลือ และการสูญเสีย
รายได เปนตน ซึ่งวิธีการแกไขปญหาควร
แกไขที่ตนเหตุ พรอมทั้งสรางประโยชนอยาง
ย่ังยืนควบคูไปดวย (“ยอมขาดทุนเพื่อกําไร” 
หรือ “ยอมเสียประโยชนสวนนอยเพื่อได
ประโยชนที่มากกวามากๆ และตลอดไป”)  

94.59 94.44 91.67 100.00 95.18 

10. การแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการทํา
เหมืองแรโปแตช เชน ดินทรุด ลานกองเกลือ 
ฝุนเกลือ นํ้าเค็ม เปนตน ซึ่งเปนปญหาที่
เกี่ยวของกัน เมื่อวิเคราะหแลวพบวามีสาเหตุ
จากการทําเหมืองในพื้นที่ที่มีชุมชนอยูอาศัย 
ดังน้ัน แนวทางแกไขปญหาที่ตนเหตุอยาง
แทจริง และถือเปนโอกาสที่ดีในการวางผัง
เมืองใหมเพื่อการเปลี่ยนแปลงภูมิสถาปตย
ของชุมชน โดยจัดเปนโซนพื้นที่อยูอาศัย 
พื้นที่ทํากิน พื้นที่แหลงนํ้า เปนตน ตามที่
ชุมชนตองการ ซึ่งถาทําเชนน้ีไดปญหาตางๆ 
ก็จะลดนอยลงอยางมาก และชุมชนผูที่มีสวน
ไดสวนเสีย ควรใชงบประมาณสวนหน่ึงจาก
คาภาคหลวงแรมาดําเนินการ และควรไดรับ
การชดเชยรายไดตลอดอายุการทําเหมืองแร
โปแตช จากการนําเกลือบริสุทธ์ิมาใช
ประโยชน เน่ืองจากการขาดรายไดจาก
ผลกระทบทําใหการทํามาหากินไมสะดวก  

91.89 91.67 91.67 100.00 93.80 

11. 11.การเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอม ตอง
ทําใหชุมชนผูที่มีสวนไดสวนเสียเกิดความ
มั่นใจในระบบการเฝาระวัง ดวยการติดต้ัง
ระบบตรวจจับสิ่งผิดปกติของสภาพแวดลอม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน อากาศ นํ้า เสียง 
แรงสั่นสะเทือน เปนตน  

97.30 97.22 100.00 75.00 92.38 
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สรุปผลขอคนพบจากการประเมินผลแนวคิดเชิงยุทธศาสตรของผูที่มีสวนไดสวนเสียในการพัฒนา
เหมืองแรโปแตช ผลปรากฏดังน้ี 

1. กรณีที่ผลประเมินผูที่มีสวนไดสวนเสียในทุกพื้นที่เห็นดวย 100% (เฉลี่ย 100%) 
ขอ 2 การนําหลักการปองกันไวลวงหนามาใช เพื่อหาวิธีการและมาตรการที่เปนที่ยอมรับของผูที่

มีสวนไดสวนเสีย ในการจัดการกับปญหาตางๆ ที่เปนเงื่อนไขที่ผูไดรับสัมปทานทําเหมืองโปแตช จะตองปฏิบัติ
ตามโดยเครงครัด 

ขอ 4 กรอบแนวทางในการแกไขปญหาควรดําเนินการโดยมุงขจัดที่ตนเหตุของปญหา และการ
สรางประโยชนอยางย่ังยืนเปนสําคัญ 

2. กรณีที่ผลประเมินผูที่มีสวนไดสวนเสียในทุกพื้นที่เห็นดวย มากกวา 95% (เฉลี่ย 97.59%) 
ขอ 3 ผูที่มีสวนไดสวนเสีย ควรมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการตางๆ ที่

เสนอตามหลักการปองกันไวลวงหนา เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการทําเหมืองแรโปแตช 
3. กรณีที่ผลประเมินผูที่มีสวนไดสวนเสียในทุกพื้นที่เห็นดวย เฉลี่ยมากกวา 90% 

ขอ 1 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  (เฉลี่ย 
90.37%) 

ขอ 5 การนําเงินคาภาคหลวงแรที่ภาครัฐจะไดรับจากการทําเหมืองแรโปแตช มาทําใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขมแข็งอยางย่ังยืน (เฉลี่ย 93.75%) 

ขอ 6 การลดผลกระทบจากลานกองเกลือขนาดใหญ โดยการนําเกลือบริสุทธ์ิจากการทําเหมืองแร
โปแตชมาใชประโยชน เพราะเกลือบริสุทธ์ิจะถูกนําออกจากพื้นที่อยางตอเน่ือง (เฉลี่ย 95.14%) 

ขอ 7 การชดเชยรายไดใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ทําเหมืองแรโปแตช โดยการสรางรายได
จากเกลือบริสุทธ์ิดังกลาว (เฉลี่ย 94.13%) 

ขอ 8 การนําเงินคาภาคหลวงจากเกลือบริสุทธ์ิ ที่ภาครัฐจะไดรับจากการทําเกลือบริสุทธ์ิซึ่งเปน
ผลพลอยไดจากการทําเหมืองโปแตช มาทําใหเกิดประโยชนตอชุมชนของ ผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความ
เขมแข็งอยางย่ังยืน (เฉลี่ย 96.88%) 

ขอ 9 การทําเหมืองแรโปแตชยอมมีทั้งผลกระทบดานบวกและดานลบ กรณีดานบวก คงไมตอง
พูดถึงในที่น้ี แตกรณีที่เกิดผลกระทบดานลบ เชน ดินทรุด ฝุนเกลือ และการสูญเสียรายได เปนตน ซึ่งวิธีการ
แกไขปญหาควรแกไขที่ตนเหตุ พรอมทั้งสรางประโยชนอยางย่ังยืนควบคูไปดวย (“ยอมขาดทุนเพื่อกําไร” หรือ 
“ยอมเสียประโยชนสวนนอยเพื่อไดประโยชนที่มากกวามากๆ และตลอดไป”) (เฉลี่ย 95.18%) 

ขอ 10 การแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการทําเหมืองแรโปแตช เชน ดินทรุด ลานกอง
เกลือ ฝุนเกลือ นํ้าเค็ม เปนตน ซึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวของกัน เมื่อวิเคราะหแลวพบวามีสาเหตุจากการทําเหมือง
ในพื้นที่ที่มีชุมชนอยูอาศัย ดังน้ัน แนวทางแกไขปญหาที่ตนเหตุอยางแทจริงและถือเปนโอกาสที่ดีในการวางผัง
เมืองใหมเพื่อการเปลี่ยนแปลงภูมิสถาปตยของชุมชน โดยจัดเปนโซนพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน พื้นที่แหลงนํ้า 
เปนตน ตามที่ชุมชนตองการ ซึ่งถาทําเชนน้ีไดปญหาตางๆ ก็จะลดนอยลงอยางมาก และชุมชนผูที่มีสวนได
สวนเสีย ควรใชงบประมาณสวนหน่ึงจากคาภาคหลวงแรมาดําเนินการ และควรไดรับการชดเชยรายไดตลอด
อายุการทําเหมืองแรโปแตช จากการนําเกลือบริสุทธ์ิมาใชประโยชน เน่ืองจากการขาดรายไดจากผลกระทบทํา
ใหการทํามาหากินไปสะดวก (เฉลี่ย 93.80%) 

ขอ 11 การเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอม ตองทําใหชุมชนผูที่มีสวนไดสวนเสียเกิดความมั่นใจใน
ระบบการเฝาระวัง ดวยการติดต้ังระบบตรวจจับสิ่งผิดปกติของสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน 
อากาศ นํ้า เสียง แรงสั่นสะเทือน เปนตน (เฉลี่ย 92.38%) 
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เน่ืองจากผูที่มีสวนไดสวนเสียเห็นดวยกับหัวขอประเมินผลทุกหัวขอมากกวา 90% ดังน้ัน ในที่น้ีจึง
สรุปไดวาสามารถนําขอคนพบทั้ง 11 ขอ จากการประเมินผลแนวคิดเชิงยุทธศาสตรของผูที่มีสวนไดสวนเสียใน
การพัฒนาเหมืองแรโปแตช ไปสูการเสนอแนวทางปฏิบัติจริงตอไป 
 

14.4  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตชสูความยั่งยืนของชุมชน 

การบรรลุจุดมุงหมายของการพัฒนาอยางย่ังยืน จําเปนตองดําเนินการกําหนดทิศทางและวางแผน
บริหารจัดการอยางเปนระบบและตอเน่ือง ซึ่งในที่น้ี คือ การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
ทั้งระหวางการทําเหมืองและหลังจากสิ้นสุดการทําเหมืองแลว ซึ่งสามารถสรุปไดโดยสังเขปดังน้ี 

1. โครงการจัดทําผังเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
2. โครงการพัฒนาแหลงที่อยูอาศัยที่มีความปลอดภัยและไมเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
3. โครงการพัฒนาแหลงนํ้ากินนํ้าใชเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
4. โครงการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อบริหารจัดการแหลงนํ้ากินนํ้าใชที่ดี 
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับเกษตรกร 
7. โครงการพัฒนาสรางคุณคาเพิ่มจากชีวมวลเหลือใชภาคเกษตรกรรม 
8. โครงการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลระบบแกสซิไฟเออร 
9. โครงการพัฒนาสรางคุณคาเพิ่มจากเกลือสินเธาว ที่เปนผลพลอยไดจากการทําเหมืองโปแตช 

 
นอกจากน้ีในการปฏิบัติจริง ควรใหมีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอยางย่ังยืนในทุกตําบลที่มีการ

พัฒนาเหมืองแรโปแตช และควรบรรจุเปนแผนปฏิบัติการขององคการบริหารสวนตําบล ที่มีการกํากับติดตาม
โดยกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่พัฒนาเหมืองแรโปแตช และผลักดันใหมีการออกกฏระเบียบการใชเงิน
คาภาคหลวงแรโปแตชไปใชในการพัฒนาอยางย่ังยืน ภายใตแผนยุทธศาสตรที่จัดทําข้ึน 

 

14.5 แหลงเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การพัฒนาอยางย่ังยืนจากการทําเหมืองแรโปแตช  ภายใตกรอบแนวคิดทุกฝายไดประโยชน (Win-
Win) และสามารถตอบโจทยความย่ังยืนไดอยางถาวรตลอดไป ในรูปแบบที่สนองความตองการของคนในรุน
ปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนอง
ความตองการของตนเอง ซึ่งรูปธรรมในการดําเนินงาน คือ การจัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตรที่ผานการ
เห็นชอบรวมกันของผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ประเด็นสําคัญ คือ จะใชงบประมาณจากแหลงใด โดยทั่วไป
เปนงบประมาณจากกระทรวงตางๆ ที่รัฐบาลอนุมัติเพื่อใชพัฒนา แตในกรณีน้ีควรใชงบประมาณที่เกิดจากการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตชโดยตรง คือ งบประมาณจากคาภาคหลวงแรโปแตช 

ดังน้ัน เพื่อความชัดเจนถึงตัวเลขยอดงบประมาณคาภาคหลวงแรโปแตชดังกลาว จึงไดทําการ
วิเคราะหคาภาคหลวงแรโปแตช ดังตารางที่ 14-2 
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ตารางที่ 14-2    สรุปผลการวิเคราะหคาภาคหลวงแรโปแตชที่คาดวาจะไดรับแยกรายป ของจังหวัดชัยภูม ิ
และจังหวัดอุดรธานี 

รายการ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี หนวย 

ระยะเวลา 21 21 ป 

ปริมาณแรที่ขุดข้ึนมาทั้งหมด 82.50 130.00 ลานตัน 

พื้นที่ทําเหมือง ปริมาณแรโปแตช (28% ของแร
ทั้งหมด)* 

23.10 39.00 ลานตัน 

ราคา/หนวย (600USD/MT) 31 THB/USD*** 18,600 18,600 บาท/ตัน 

ปริมาณแรโปแตชที่นําออกมาขาย (เฉลี่ย 21ป) 1.10 1.86 ลานตัน/ป 

คาภาคหลวง 7% ของมูลคาแรที่นําออกไปขาย** 1,432 2,418 ลานบาท/ป 

รัฐบาลกลาง 40% **** 572.88 967.20 ลานบาท/ป 

(อบจ.) ในเขตพื้นที่ทําเหมือง 20%**** 286.44 483.60 ลานบาท/ป 

(อบต.) ในเขตพื้นที่ทําเหมือง 20% **** 286.44 483.60 ลานบาท/ป 

อบต. ในเขตพื้นที่ทําเหมือง มีจํานวน 3 อบต. 
รายได อบต.ละ (ชัยภูมิ 3 อบต. อุดรธานี 6 อบต.) 

95.48 80.60 ลานบาท/ป 

(อบต.) นอกเขตพื้นที่ทําเหมือง แตอยูในจังหวัด
เดียวกัน 10%**** 

143.22 241.80 ลานบาท/ป 

(อบต.) อื่นๆ ทั่วประเทศอีก 10%**** 143.22 241.80 ลานบาท/ป 
 
 
ตารางที่ 14-3    สรุปผลการวิเคราะหคาภาคหลวงแรโปแตชที่คาดวาจะไดรับ ตลอดระยะเวลา 21 ป 

ของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอุดรธานี  

รายการ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี หนวย (21 ป) 

คาภาคหลวง 7% ของมูลคาแรที่นําออกไปขาย**  30,072 50,778 ลานบาท 

รัฐบาลกลาง 40% ****  12,030 20,311 ลานบาท 

(อบจ.) ในเขตพื้นที่ทําเหมือง 20%****  6,015 10,155 ลานบาท 

(อบต.) ในเขตพื้นที่ทําเหมือง 20% ****  6,015 10,155 ลานบาท 

อบต. ในเขตพื้นที่ทําเหมือง มีจํานวน 3 อบต.  
รายได อบต.ละ (ชัยภูมิ 3 อบต. อุดรธานี 6 อบต.)  

2,005 1,692 ลานบาท 

(อบต.) นอกเขตพื้นที่ทําเหมือง แตอยูในจังหวัด
เดียวกัน 10%****  

3,007 5,077 ลานบาท 

(อบต.) อื่นๆ ทั่วประเทศอีก 10%****  3,007 5,077 ลานบาท 
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สรุปผลขอคนพบจากการวิเคราะหคาภาคหลวงแรโปแตช จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอุดรธานี 
เน่ืองจากมีขอมูลผลสํารวจปริมาณแรโปแตช สวนจังหวัดอื่นๆ ยังไมขอมูลดังกลาว ผลปรากฏ ดังน้ี 

1.  จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณคาภาคหลวงแรโปแตช เฉพาะตําบลที่มีการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 3 ตําบล คาภาคหลวง 

(20%) ตลอดระยะเวลาโครงการ 21 ป จํานวนเงินรวม 6,015.24 ลานบาท สวนตําบลนอกพื้นที่ทําเหมืองใน
จังหวัดชัยภูมิ ไดรับงบประมาณคาภาคหลวง (10%) จํานวนเงินรวม 3,007.62 ลานบาท และองคการบริหาร
สวนจังหวัด จะไดรับงบประมาณคาภาคหลวง (20%) จํานวนเงินรวม 6,015.24 ลานบาท  รวมงบประมาณ
คาภาคหลวงแรโปแตชที่จังหวัดชัยภูมิไดรับ จํานวนเงินรวม 15,038.10 ลานบาท  สําหรับรัฐบาล  โดย
กระทรวงการคลัง จะไดรับงบประมาณคาภาคหลวง (40%) จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,030.48 ลานบาท ดังน้ัน 
จึงสรุปไดวาคาภาคหลวงที่จะไดรับจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตชทั้งหมด มีปริมาณเพียงพอตอการพัฒนาสู
ความย่ังยืนของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไดกลาวตอไป 

 
2.  จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณคาภาคหลวงแรโปแตช เฉพาะตําบลที่มีการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 6 ตําบล คาภาคหลวง 

(20%) ตลอดระยะเวลาโครงการ 21 ป จํานวนเงินรวม 10,155.60 ลานบาท สวนตําบลนอกพื้นที่ทําเหมืองใน
จังหวัดอุดรธานี ไดรับงบประมาณคาภาคหลวง (10%)  จํานวนเงินรวม 5,077.80 ลานบาท และองคการ
บริหารสวนจังหวัด จะไดรับงบประมาณคาภาคหลวง (20%)  จํานวนเงินรวม 10,155.60  ลานบาท  รวม
งบประมาณคาภาคหลวงแรโปแตชที่จังหวัดอุดรธานีไดรับ จํานวนเงินรวม 25,389.00 ลานบาท สําหรับรัฐบาล
โดยกระทรวงการคลัง จะไดรับงบประมาณคาภาคหลวง (40%) จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 20,311.20 ลานบาท 
ดังน้ัน จึงสรุปไดวาคาภาคหลวงที่จะไดรับจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตชทั้งหมด มีปริมาณเพียงพอตอการ
พัฒนาสูความย่ังยืนของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการบริหาร
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไดกลาวตอไป 

14.6 แหลงเงินงบประมาณเพื่อการชดเชยรายได 

 กรอบแนวคิดในการชดเชยรายไดใหกับผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ทั้งน้ี
โดยมีสมมุติฐานวา การพัฒนาเหมืองแรโปแตชอาจสงผลกระทบตอการทํามาหากินสรางรายไดของชาวบานใน
พื้นที่ซึ่งสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม ทั้งที่ชาวบานดังกลาวไดเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม 
 ดังน้ัน จึงควรใหความสําคัญในการชดเชยรายไดอยางเหมาะสมใหกับชาวบานเหลาน้ัน ถึงแมวาจะได
มีการนําเสนอใหนําคาภาคหลวงมาใชในการพัฒนาอยางย่ังยืนแลวก็ตาม ทั้งน้ีเพราะในระหวางดําเนินโครงการ 
ชาวบานควรไดรับการชดเชยรายไดเพื่อความเปนอยูที่ดีข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
 ปญหาสําคัญ ก็คือ จะนําเงินงบประมาณจากสวนใดมาใชในการชดเชยรายไดดังกลาว ซึ่งในที่น้ีได
เสนอแนะแนวทางและวิเคราะหความเปนไปไดในการหารายไดมาจายคาชดเชย ดังน้ี 
 1. การนําเกลือสินเธาวที่เปนผลพลอยไดจากการทําเหมืองแรโปแตช มาจําหนายสรางรายได แทนที่
จะนําไปถมกลับทั้งหมด เพื่อปองกันดินทรุดตัว และตองมีคาใชจายในการถมกลับจํานวนมาก เมื่อไมตองเสีย
คาใชจายในการถมกลับก็ควรนําเงินคาใชจายดังกลาวมาสรางประโยชนใหกับชุมชนในพื้นที่ 
 2. แกไขปญหาไมใหปริมาณเกลือสินเธาวลนตลาด โดยใหโควตาปริมาณเกลือจากกําลังผลิตของผูผลิต
เกลือรายยอยในราคาตนทุนการผลิต แทนการผลิตเองสรางปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอพื้นที่ใกลเคียง 
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3.  แตอยางไรก็ตามอีกแนวทางหน่ึงที่ควรดําเนินการอยางย่ิง คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ือง
จากวัตถุดิบเกลือสินเธาว ซึ่งอาจดําเนินการโดยเครือขายกลุมผูทุนผูทําเหมืองโปแตช เพราะจะทําใหสามารถ
ควบคุมการนําวัตถุดิบเกลือสินเธาวไปใชประโยชนอยางครบวงจร และสามารถบริหารรายไดจากการจําหนาย
เกลือสินเธาวไปใชเปนงบประมาณในการชดเชยรายไดใหกับชาวบานที่ต้ังบานเรือนอยูในพื้นที่ไดเปนอยางดี 
 
ตารางที่ 14.4 สรุปผลการวิเคราะหรายไดจากการจําหนายเกลือสินเธาวเพื่อชดเชยรายไดจังหวัดชัยภูม ิ

รายการ 
ทําเกลือ 
75% 

ทําเกลือ 
50% 

ทําเกลือ 
25% 

หนวย 

ระยะเวลา 21 21 21 ป 
เกลือ NaCl (72% ของแรทั้งหมด) 2.11 1.41 0.70 ลานตัน/ป 

มูลคาของเกลือที่นําออกขาย 2,333.56 1,555.71 777.85 
ลานบาท/ป 

(1,100 บาท/ตัน) 
รวมมูลคาของเกลือที่นําออกขาย
ทั้งหมด 

49,005 32,670 16,335 
ลานบาท 
(21 ป) 

ชดเชยรายไดคิดเฉลี่ย 5,000 ครัวเรือน 
466,714 
(38,892) 

311,142 
(25,928) 

155,571 
(12,964) 

บาท/ครัวเรือน/ป 
(บาท/ครัวเรือน/เดือน) 

 

ที่มา : รายงานวิชาการ ฉบับที่ กอท 1/2548 ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เศรษฐกิจสังคมและการจัดการ 
หนา 31 ตนทุนการผลิตเกลือสินเธารตม 1,085-1,115 บาท/ตัน) 

 
จากตารางที่ 14.4 สามารถสรุปผลขอคนพบจากการวิเคราะหรายไดจากการจําหนายเกลือสินเธาวที่

เปนผลพลอยไดจากการทําเหมืองแรโปแตช จังหวัดชัยภูมิ ผลปรากฏวา ถานําเกลือสินเธาวมาจําหนาย 75% 
สามารถชดเชยรายได 38,892 บาทตอครัวเรือน ถานําเกลือสินเธาวมาจําหนาย 50% สามารถชดเชยรายได 
25,928 บาทตอครัวเรือน และถานําเกลือสินเธาวมาจําหนาย 25% สามารถชดเชยรายได 12,964 บาทตอ
ครัวเรือน โดยมีสมมุติฐานจํานวนครัวเรือนที่ต้ังบานเรือนอยูในพื้นที่ทําเหมืองแรโปแตช 5,000 ครัวเรือน 
 
ตารางที่ 14.5 สรุปผลการวิเคราะหรายไดจากการจําหนายเกลือสินเธาวเพื่อชดเชยรายไดจังหวัดอุดรธานี 

รายการ 
ทําเกลือ 
75% 

ทําเกลือ 
50% 

ทําเกลือ 
25% 

หนวย 

ระยะเวลา  21 21 21 ป 
เกลือ NaCl (72% ของแรทั้งหมด)  3.25 2.17 1.08 ลานตัน/ป 

มูลคาของเกลือที่นําออกขาย  3,574.99 2,383.33 1,191.66 
ลานบาท/ป 

(1,100 บาท/ตัน) 
รวมมูลคาของเกลือที่นําออกขาย
ทั้งหมด  

75,075 50,050 25,025 
ลานบาท 
(21 ป) 

ชดเชยรายไดคิดเฉลี่ย 5,000 
ครัวเรือน  

715,000 
(59,583) 

476,666 
(39,722) 

238,333 
(19,861) 

บาท/ครัวเรือน/ป 
(บาท/ครัวเรือน/เดือน) 

 

ที่มา : รายงานวิชาการ ฉบับที่ กอท 1/2548 ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เศรษฐกิจสังคมและการจัดการ 
หนา 31 ตนทุนการผลิตเกลือสินเธารตม 1,085-1,115 บาท/ตัน) 
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จากตารางที่ 14.5 สามารถสรุปผลขอคนพบจากการวิเคราะหรายไดจากการจําหนายเกลือสินเธาวที่
เปนผลพลอยไดจากการทําเหมืองแรโปแตชจังหวัดอุดรธานี ผลปรากฏวา ถานําเกลือสินเธาวมาจําหนาย 75% 
สามารถชดเชยรายได 59,583 บาทตอครัวเรือน ถานําเกลือสินเธาวมาจําหนาย 50% สามารถชดเชยรายได 
39,722 บาทตอครัวเรือน และถานําเกลือสินเธาวมาจําหนาย 25% สามารถชดเชยรายได 19,861 บาทตอ
ครัวเรือน โดยมีสมมุติฐานจํานวนครัวเรือนที่ต้ังบานเรือนอยูในพื้นที่ทําเหมืองแรโปแตช 5,000 ครัวเรือน 

นอกจากน้ียังจะไดรับคาภาคหลวงจากการจําหนายเกลือสินเธาว 50% ของปริมาณที่มีทั้งหมด ตลอด
ระยะเวลา 21 ป ของจังหวัดชัยภูมิ เปนจํานวนเงิน 1,306 ลานบาท และของจังหวัดอุดรธานี เปนจํานวนเงิน 
2,002 ลานบาท ดังตารางที่ 14.6 

 
ตารางที่ 14-6    สรุปผลการวิเคราะหคาภาคหลวงเกลือสินเธาวที่คาดวาจะไดรับ ตลอดระยะเวลา 21 ป 

ของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอุดรธานี  

รายการ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี หนวย 

คาภาคหลวง 4% ของมูลคาเกลือ 
ที่นําออกไปขาย (50%)  

62.23 
(1,306) 

95.33 
(2,002) 

ลานบาท/ป 
(21 ป) 

รัฐบาลกลาง 40%  24.89 38.13 ลานบาท/ป 

(อบจ.) ในเขตพื้นที่ทําเหมือง 20%  12.45 19.07 ลานบาท/ป 

(อบต.) ในเขตพื้นที่ทําเหมือง 20%  12.45 19.07 ลานบาท/ป 

อบต. ในเขตพื้นที่ทําเหมือง รายได อบต.ละ 
(ชัยภูมิ 3 อบต. อุดรธานี 6 อบต.)  

4.15 3.18 ลานบาท/ป 

(อบต. นอกเขตพื้นที่ทําเหมือง แตอยูใน
จังหวัดเดียวกัน) 10%  

6.22 9.53 ลานบาท/ป 

อบต. อื่นๆ ทั่วประเทศอีก 10%  6.22 9.53 ลานบาท/ป 
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บทท่ี 15  
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

15.1 บทสรุปการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณและบทสรุปผูบริหาร 
การศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช เริ่มดําเนินการ

ศึกษาต้ังแตวันที่ 22 กันยายน 2554 ถึง 22 กรกฎาคม 2555 ระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 10 เดือน ซึ่ง
รายงานฉบับสมบูรณน้ี ประกอบดวยเน้ือหาจําแนกออกเปน 14 บท ประกอบดวยเน้ือหา ดังน้ี 
บทท่ี 1 บทนํา   
 1.1  ที่มาของการศึกษา   
 1.2  วัตถุประสงค  
 1.3  เปาหมายผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน  
 1.4  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
 1.5  พื้นที่โครงการ  
 1.6  ขอบเขตการดําเนินงาน  
 1.7 รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน  
 1.8  แผนการดําเนินงาน  
 1.9  ระยะเวลาดําเนินงาน  
 1 .10 ระยะเวลาประเมินผลโครงการ  
 1 .11 ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ  
บทท่ี 2 แนวคิดและขั้นตอนการศึกษา   
 2.1   การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  
 2.2   การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของประเทศไทย  
 2.3   วิธีการวิเคราะหและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  
          2.4 การศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
 2.5  แผนดําเนินการศึกษา  
บทท่ี 3 การทบทวนขอมูลทุติยภูมิ  

3.1  ยุทธศาสตร นโยบาย แผนการพัฒนา และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  
3.2 สถานการณดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
3.3  สถานการณดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

บทท่ี 4 การกําหนดขอบเขตการศึกษา  
 4.1 วิเคราะห วัตถุประสงค เปาหมาย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับของโครงการพัฒนาเหมืองแร 
  โปแตชของประเทศ  

4.2 วิเคราะหเปาประสงคการพัฒนาที่ย่ังยืนและตัวช้ีวัดการพัฒนาใน 4 มิติ ในการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช ไดแก สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากขอมูลพื้นฐานจาก
แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรม
สิ่งแวดลอมแหงชาติ  
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4.3  ศึกษาขอมูลดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชและประยุกตออกแบบข้ัน
แนวคิดในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชรวมถึงอุตสาหกรรมตอเน่ือง  และระบบสาธารณูปโภค 
คมนาคมขนสง  

4.4   ศึกษาขอมูลทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี และอื่นๆ ที่
จําเปนในการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  ในแหลง
แรโปแตชของประเทศ  

4.5  วิเคราะหขอบเขตและผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตชของประเทศในมิติตางๆ      
4.6  วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder analysis) และออกแบบกระบวนการใหผูมีสวนได

สวนเสียมีสวนรวมในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  
 4.7  จัดทําแผนงานการศึกษาและแผนการการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  

4.8 ประชุมปรึกษาหารือผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขขอบเขตและแผนการ
ศึกษา (public scoping) 

บทท่ี 5 การทบทวนนโยบายและขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม  
        5.1  การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรที่เช่ือมโยงกับการพัฒนา  
             5.1.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
  5.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม  
  5.1.3  การพัฒนาระบบโลจิสติกส   
  5.1.4  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  5.1.5  ยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่เหมืองแรโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      5.2  โครงสรางพื้นฐานดานสังคม 
  5.2.1  ทางถนน  
  5.2.2  ทางรถไฟ  
  5.2.3  ทางอากาศ 
  5.2.4  ทางนํ้า   
 5.3  สภาพเศรษฐกิจจังหวัดในพื้นที่เหมืองแรโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  5.3.1  ภาพรวมเศรษฐกิจ  
  5.3.2  ผลิตภัณฑมวลรวมรายสาขา  
 5.4  สภาพสังคมจังหวัดในพื้นที่เหมืองแรโปแตซภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  5.4.1  ประชากร  
  5.4.2  การประกอบอาชีพ  
  5.4.3  ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ  
  5.4.4  สุขภาพ   
  5.4.5  การเขาถึงระบบการศึกษา   
  5.4.6  อนามัยสิ่งแวดลอม   
  5.4.7  ความปลอดภัยในชุมชน   
  5.4.8  เครือขายชุมชน   
  5.4.9  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
  5.4.10  โบราณสถาน  
  5.4.11 แหลงพักผอนและแหลงทองเทียว   
  5.4.12  ความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชน    
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บทท่ี 6 การทบทวนนโยบายและขอมูลดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม  
6.1   การทบทวนนโยบายดานสิ่งแวดลอม  
 6.1.1  แผนยุทธศาสตรระดับชาติ  
 6.1.2  แผนยุทธศาสตรระดับพื้นที่  
6.2  ขอมูลดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม  

  6.2.1  ลักษณะภูมิประเทศ   
  6.2.2  ธรณีวิทยาและแผนดินไหว   
  6.2.3  ทรัพยากรดิน 
  6.2.4  ทรัพยากรแรธาตุ   
  6.2.5  อุตุนิยมวิทยา   
  6.2.6  แหลงนํ้าและชลประทาน  
  6.2.7  ทรัพยากรทะเลและชายฝง   
  6.2.8 คุณภาพอากาศ   
  6.2.9  ขอมูลดานสมุทรศาสตร   
  6.2.10  คุณภาพนํ้า  
  6.2.11  ขอมูลดานทรัพยากรชีวภาพ  
  6.2.12  การใชประโยชนที่ดิน  
  6.2.13  จราจร   
  6.2.14  การใชนํ้า  
  6.2.15  ไฟฟา  
  6.2.16  การระบายนํ้า  
  6.2.17  ขยะและกากของเสีย  
  6.2.18  ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
บทท่ี 7  การทบทวนขอมูลการพัฒนาอุตสาหกรรมและกิจกรรมท่ีตอเน่ือง   

7.1  นโยบายและแผนการพัฒนาเหมืองแรโปแตซ  
7.2  เทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตซ  

  7.2.1  เหมืองแรโปแตชอุดรธานี 
  7.2.2  เหมืองแรโปแตชบําเหน็จณรงค 
  7.2.3  การทําเหมืองแรโปแตชในตางประเทศ 

7.3  แหลงกําเนิดมลพิษในพื้นที่  
7.4  การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรโปแตซ  
 7.4.1  ประเภทและที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม 
 7.4.2  มลพิษและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ 
 7.4.3  การวิเคราะหผลกระทบการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
7.5  การพัฒนาดานการเกษตร  
7.6 แหลงชุมชน  
7.7 แหลงนํ้า 
7.8 การขนสง 
7.9 การทองเที่ยว 
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บทท่ี 8 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม  
8.1  ทบทวนและจําแนกประเด็นสําคัญที่จําเปนตองเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม  
8.2  เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะหการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเพิ่มเติมใหครบถวน  

บทท่ี 9 การวิเคราะหและประเมินผล  
9.1  การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานเทคโนโลยี  
9.2  การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  
9.3  การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสังคม  
9.4  การวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานเศรษฐศาสตร  
9.5  วิเคราะหผลกระทบทางตรง ทางออม และผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
9.6  วิเคราะหผลกระทบจากการพัฒนาตางๆ  ที่มีอยูในพื้นที่และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

สะสม (cumulative impact) และแนวโนมผลกระทบตอการพัฒนาโครงการตางๆ  ที่มีอยูแลว
ในพื้นที่โครงการที่กําลังพิจารณาอยูในปจจุบัน และการพัฒนาตอเน่ืองในพื้นที่ในอนาคต 

9.7  วิเคราะหและประเมินโอกาสและขอจํากัดในการลด ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการ
พัฒนาเหมืองแรโปแตช (external analysis)  

9.8  วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด ความเสี่ยง ทั้งในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม  และ
เทคโนโลยี และกฎระเบียบตางๆ  ทั้งในและตางประเทศ (internal analysis)  

9.9  พัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  ไมนอยกวา 4 ทางเลือก  
9.10  ประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตรตางๆ  โดยคํานึงถึงเปาประสงค และตัวช้ีวัด การพัฒนาอยางย่ังยืน

ที่สําคัญที่กําหนดไวในข้ันตอนการกําหนดขอบเขตการศึกษาในการวิเคราะหและประเมินผล
ขอมูล  

บทท่ี 10 การนําเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม  
10.1  นําเสนอทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  ใหเหมาะสมกับเงื่อนไขในมิติดานสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีและสภาพพื้นที่ดําเนินโครงการ และเหตุผลขอไดเปรียบและ
เสียเปรียบในแตละทางเลือก 

10.2  ขอมูลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย  
บทท่ี 11 การนําเสนอหลักการปองกันไวลวงหนา  

11.1  มาตรการปองกันไวลวงหนามิติเทคโนโลยี 
11.2  มาตรการปองกันไวลวงหนามิติสิ่งแวดลอม 
11.3  มาตรการปองกันไวลวงหนามิติสังคม 
11.4  มาตรการปองกันไวลวงหนามิติเศรษฐศาสตร  

บทท่ี 12 การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  
12.1  กรอบแนวคิดและแนวทางการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย  
12.2  วัตถุประสงคของโครงการ  
12.3  กลุมเปาหมาย  
12.4  การดําเนินงานจัดสํารวจรับฟงความคิดเห็นเบื้องตน  
12.5  การรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดตัวช้ีวัดการประมินสิ่งแวดลอมกับยุทธศาสตร 
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12.6  การรับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูที่มีสวนไดสวนเสีย ในการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรเบื้องตน 

12.7  การรับฟงความคิดเห็นและสํารวจขอมูลผูที่มีสวนไดสวนเสียในการประเมินสิ่งแวดลอม ระดับ
ยุทธศาสตรเชิงลึก 

12.8  สรุปผลการดําเนินงานในการจัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
บทท่ี 13 การประชาสัมพันธโครงการ  

13.1  กรอบเน้ือหาในการประชาสัมพันธโครงการ 
13.2  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
13.3  การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล 
13.4  ขาวที่แจกแกหนังสือพิมพ/วิทยุ/เคเบิ้ล/ทีวี 
13.5  แผนพับและวิดีทัศนประชาสัมพันธ 

บทท่ี 14 การพัฒนาอยางยั่งยืน 
14.1  แนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 
14.2  ปญหาขอรองเรียน ขอหวงใย และขอกังวลใจ ตอการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
14.3  กรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
14.4  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตชสูความย่ังยืนของชุมชน 
14.5  แหลงเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
14.6  แหลงเงินงบประมาณเพื่อการชดเชยรายได 
14.7  การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากแรโปแตชและเกลือสินเธาว 

บทท่ี 15 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
15.1  บทสรุป 
15.2  ขอเสนอแนะ 
 
นอกจากน้ียังไดจัดทําบทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) เพื่อในใชการพิจารณาดําเนินการใน

ระดับผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในโอกาสตอไป โดยมีหัวขอของบทสรุป
ผูบริหาร ดังน้ี 

1. ความสําคัญและที่มาของปญหาการศึกษาวิจัย 
2. วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
3. เปาหมายที่ไดรับจากการศึกษาวิจัย 
4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
5. พื้นที่โครงการ 
6. ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
7. ผลการศึกษาวิจัยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร การพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
8. ขอเสนอแนะและประโยชนที่ไดรับ 
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15.2 บทสรุปการศึกษาทางเลือกในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 การผลการวิเคราะหทางเลือกในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชดวยวิธี MCA (Multiple Criteria 

Analysis) และวิธี IFAS&EFAS (Internal Factor Analysis Summary และ External Factor Analysis 
Summary) ดังน้ี 

 
ตารางที่ 15.1 ผลการวิเคราะหทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 

ตารางที่ 15.2 ผลการวิเคราะหทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช จังหวัดอุดรธานี 
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ตารางที่ 15.3 ผลการวิเคราะหทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช จังหวัดสกลนคร 
 

 
 
 
 

ตารางที่ 15.4    ผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยวิธี Focus Group จากตัวแทน 
กลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง 

 

หัวขอทางเลือก  
จังหวัดชัยภูมิและ

นครราชสีมา 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 

1. ไมควรพัฒนาโครงการเหมือง
แรโปแตช  

0.00  10.53  

ขอมูลไมสามารถ
นํามาใชอางอิงได  

จากตารางที่ 10.27 

2. ชะลอโครงการเพ่ือใหความรู
และสรางความเขาใจกับผูท่ีมี
สวนไดสวนเสีย  

4.76  0.00  

3. ใหมีการพัฒนาบางพ้ืนท่ีอยาง
มีเง่ือนไข  

66.67  63.16  

4. ใหมีการทําเหมืองในทุกพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อยางมีเง่ือนไข  

28.57  26.32  

 
  
 

0.0%

33.3%

66.7%

100.0%

0.00%33.33%66.67%100.00%

ประมวลผล 4 มิติ

Technology Environmental Social Economics Average
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ตารางที่ 15.5  สรุปผลการประเมินทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช โดยวิธี MCA, IFAS&EFAS  
  และวิธี Focus Group จากตัวแทนกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง 
 

หัวขอทางเลือก  

จังหวัดชัยภูมิและ
นครราชสีมา 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร 

MCA , 
IFAS&EFAS 

Focus 
Group 

MCA , 
IFAS&EFAS 

Focus 
Group 

MCA , 
IFAS&EFAS 

Focus 
Group 

1. ไมควรพัฒนาโครงการ
เหมืองแรโปแตช   

0.00 
 

10.53  

ขอมูลไม
สามารถ
นํามาใช
อางอิงได 
จากตาราง
ที่ 10.27  

2. ชะลอโครงการเพื่อใหความรู
และสรางความเขาใจกับผูที่
มีสวนไดสวนเสีย  

 
4.76 

 
0.00  

3. ใหมีการพัฒนาบางพื้นที่
อยางมีเงื่อนไข   

66.67 
 

63.16  

4. ใหมีการทําเหมืองในทุก
พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางมี
เงื่อนไข  

(ชอง 1) 28.57 (ชอง 1) 26.32 (ชอง 1) 

 
 สรุปผลทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากผลการวิเคราะหทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ในตารางที่ 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ดวยวิธี 
MCA, IFAS&EFAS และ Focus Group จะสามารถสรุปผลทางเลือกในการพัฒนาเหมืองแรของจังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ใหมีการพัฒนาเหมืองแร
โปแตชในบางพื้นที่ อยางมีเงื่อนไข  ดังตารางที่ 15.5 และบทสรุปน้ีจะสามารถใชอางอิงการพัฒนาเหมืองแร
โปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เน่ืองจากบทสรุปทางเลือกใหมีการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในบางพื้นที่ อยางมีเงื่อนไข  ดังน้ัน จึงขอ
ขยายความคําวาอยางมีเงื่อนไข ที่จะตองนําไปปฏิบัติ ดังน้ี 

1.  วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และมาตรการปองกันไวลวงหนา ทั้ง 4 มิติ (มิติเทคโนโลยี มิติสิ่งแวดลอม 
มิติสังคม มิติเศรษฐศาสตร) ในรายงาน SEA เปนสวนหน่ึงของเงื่อนไขในการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางย่ังยืนในรายงาน SEA เปนสวนหน่ึงของเงื่อนไขในการพัฒนาเหมือง
แรโปแตช  

3. คาภาคหลวงของ อบต .และ อบจ . ในพื้นที่พัฒนาเหมืองแรโปแตช ควรไดรับการจัดสรรให
เพียงพอในการพัฒนาอยางย่ังยืนตามยุทธศาสตร ของพื้นที่  และควรนํามาใชเพื่อตอบสนองการพัฒนาอยาง
ย่ังยืนเปนสําคัญ  
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4.  ผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช ควรไดรับการชดเชยรายไดอยางเหมาะสม ตามขอเสนอแนะจากผลการศึกษาฉบับน้ี 

15.3 บทสรุปการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช 

  

 

 
 

รูปที่ 15.1 สรุปผลการศึกษา SEA โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 

 
การศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในที่น้ีไดดําเนินการสรุปผลกระบวนการ SEA 

ข้ันตอนที่ 1-7 เรียบรอยแลว สวนกระบวนการพัฒนาโครงการ ข้ันตอนที่ 8-10 จะตองดําเนินการในลําดับ
ถัดไป โดยการอางอิงผลการศึกษารายงาน SEA ฉบับน้ีตอไป 

  
15.4  ขอเสนอแนะในการพัฒนาเหมืองแรโปแตชอยางยั่งยืน 

จากบทสรุปการวิเคราะหทางเลือกการพัฒนาเหมืองแรโปแตชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได
ดําเนินการในขอ 15.2 ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปไดอยางย่ังยืนตามนโยบายและเปาหมายของการศึกษาและ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช คณะผูศึกษาจึงจัดทําขอเสนอแนะ ดังน้ี 

15.4.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอยางย่ังยืน 
1.  การจัดทํายุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน ที่ผานกระบวนการมีสวนรวมของผูที่มี

สวนไดสวนเสียอยางแทจริง และตองยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด  
2.  การบริหารงบประมาณคาภาคหลวงเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยการจัดทําโครงการ

ตามยุทธศาสตร 
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3.  การพัฒนาอยางย่ังยืนโดยมุงเนนชุมชนในพื้นที่พัฒนาโครงการเหมืองแรโปแตชเปน
ศูนยกลาง จะตองไดรับการบูรณาการจากทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน  

4.  การวัดผลสําเร็จของการพัฒนาเหมืองแรโปแตช คือ การทําใหทุกภาคสวนไดรับ
ประโยชน และไมเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในระหวางดําเนินโครงการ และหลังจากสิ้นสุดการทําเหมือง
โปแตช ชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาอยางย่ังยืน 

5.  บริษัทที่จะพัฒนาเหมืองแรโปแตช จะตองใหความสําคัญและมีสวนรวมในการพัฒนา
อยางย่ังยืน เพื่อใหบรรลุยุทธศาสตรที่วางไว และถือเปนเงื่อนไขในการพิจารณาทางเลือกการพัฒนาเหมืองแร
โปแตชอยางมีเงื่อนไข  

 
15.4.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการนําเกลือสินเธาวมาใชประโยชน 

1.  การนําเกลือสินเธาวจากการทําเหมืองโปแตชมาใชประโยชน เพื่อชดเชยรายไดใหกับ
ชาวบานในพื้นที่ที่เสียโอกาสจากการทําเหมือง 

2.  ลดการผลิตเกลือสินเธาวที่สรางปญหาดินเปนโพลงและนํ้าเค็ม โดยจัดสรรโควตาใหมา
นําเกลือสินเธาวจากเหมืองโปแตชไปจําหนายแทนการผลิตเอง 

3.  ราคาขายควรคิดที่ราคาตนทุนผันแปรในการผลิตเกลือสินเธาว เพื่อจูงใจผูผลิตเดิม ไม
ตองผลิตเองเพราะตนทุนสูงกวา แตมีสินคาจําหนายไมกระทบระบบการตลาดเดิม 

4.  การบริหารจัดการเกลือสินเธาวและการจัดสรรรายได โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
5.  บริษัทที่จะพัฒนาเหมืองแรโปแตชควรใหความสําคัญเกี่ยวกับเกลือสินเธาว เพื่อชดเชย

รายไดใหกับผูเสียประโยชนในพื้นที่ หรือวิธีการอื่นๆ ที่สามารถใหผลการชดเชยรายไดเชนเดียวกัน 
6.  บริษัทที่จะพัฒนาเหมืองแรโปแตช ควรรวมมือกับกลุมเครือขายในการพัฒนา

อุตสาหกรรมตอเน่ืองจากแรโปแตชและเกลือสินเธาว เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการใช
ทรัพยากรของประเทศ      
 

15.4.3 ปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 
 การดําเนินงานโครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแร
โปแตช ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร มีปญหาอุปสรรคมาก
นอยแตกตางกัน ดังน้ี 

1. จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา 
การดําเนินโครงการในพื้นที่ 2 จังหวัดน้ีไดรับความรวมมืออยางดีย่ิงจากกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียภาคประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ ไดแตงต้ังตัวแทนจากทุกองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ทําเหมืองโปแตช และกลุมผูที่มีสวน
ไดสวนเสียไดเขารวมกิจกรรมในระหวางการดําเนินโครงการเปนอยางดี ดังน้ันขอมูลที่นําไปใชประมวลผล
การศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและ
จังหวัดนครราชสีมา จึงมีนัยสําคัญคอนขางสูง ในการนําไปใชประโยชนตอไป  

แตอยางไรก็ตามมีขอนาสังเกตุบางประการ จากความรวมมือที่ดีดังกลาว เชน มีการสรางความรู
ความเขาใจตอผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่มากอนเปนอยางดีทั้งหนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐ 
ตลอดจนมีการเจาะสํารวจแรโปแตช การออกแบบวางแผนการทําเหมืองแรโปแตช และการทําเหมืองแร
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โปแตชเปนตนแบบใหเห็นอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนมีบริษัทพัฒนาเหมืองแรโปแตชดําเนินการอยางตอเน่ือง
ในพื้นที่ เปนตน 
  

2. จังหวัดอุดรธานี 
การดําเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีปญหาอุปสรรคพอสมควร เน่ืองจากที่ผานมามีการ

ตอตานการทําเหมืองแรในพื้นที่อยางมาก ดังน้ันแนวทางการดําเนินงานโครงการ จึงไดพยายามประสานงาน
กับกลุมตางๆดังกลาว เพื่อช้ีแจงแนวทางการดําเนินโครงการและนําเสนอผลการดําเนินโครงการใหรับทราบ
อยางตอเน่ือง ซึ่งก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี ซึ่งจะสังเกตุไดจากการจัดประชุมการมีสวนรวมของกลุมผูที่มี
สวนไดสวนเสียทุกครั้ง ก็ไดรับความรวมมืออยางดี ในการเขารวมประชุมและใหขอมูลที่เปนประโยชนอยาง
มากในการดําเนินโครงการ ดังน้ันขอมูลที่นําไปใชประมวลผลการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในสวนของผูที่มีสวนไดสวนเสีย จึงมี
นัยสําคัญคอนขางสูง ในการนําไปใชประโยชนตอไป  

แตอยางไรก็ตามมีขอนาสังเกตุบางประการ จากความรวมมือที่ดีดังกลาว เชน มีการสรางความรู
ความเขาใจตอผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่มากอนเปนอยางดีทั้งหนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐ 
ตลอดจนมีการเจาะสํารวจแรโปแตช การออกแบบวางแผนการทําเหมืองแรโปแตช ตลอดจนมีบริษัทพัฒนา
เหมืองแรโปแตชดําเนินการอยางตอเน่ืองในพื้นที่ เปนตน ทั้งน้ีแมวาจะมีผูตอตานในการทําเหมืองแรโปแตชใน
จังหวัดอุดรธานี ก็ขอใหคิดเชิงบวกวาจะเปนประโยชนผูที่มีสวนเสวนเสียทั้งหมด ในการเฝาระมัดระวังสิ่งที่อาจ
สงผลกระทบจากการทําเหมืองแรโปแตช เพื่อจะไดวางแผนปองกันกอนที่จะเกิดปญหาในอนาคต ดังน้ันปญหา
ทุกประเด็นที่มีจากกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมด จะตองนําไปวิเคราะหและดําเนินการปองกันไวลวงหนา 
 

3. จังหวัดสกลนคร 
การดําเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีปญหาอุปสรรคพอสมควร เน่ืองจากที่ผานมายังไม

มีกิจกรรมการพัฒนาเหมืองแรโปแตชในพื้นที่มากอน เพิ่งจะเริ่มดําเนินการเจาะสํารวจแรโปแตช ดังน้ันจึงขาด
การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเหมืองแรโปแตช และกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่จังหวัด
สกลนครยังไมต่ืนตัวกับเรื่องน้ีเทาที่ควร ดังน้ันจึงไมไดรับความรวมมือเทาที่ควรในการจัดประชุมการมีสวนรวม
ในการดําเนินงานโครงการ ดังน้ันขอมูลโดยตรงจากกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงจึงไมมีขอมูลที่จะนําไปใช
ในการประมวลผลการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช ใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร 

แตอยางไรก็ตามยังสามารถใชขอมูลของจังหวัดสกลนครจากการวิเคราะห 4 มิติ ดานเทคโนโลยี 
ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานเศรษฐศาสตร จากผูเช่ียวชาญซึ่งมีนัยสําคัญคอนขางสูง ในการนําไปใช
ประมวลผล ประกอบกับการศึกษาและประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โครงการพัฒนาเหมืองแรโปแตช 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของทั้งแองโคราช และแองสกลนคร ซึ่งมีแนวทางเดียวกันจากทั้งจังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จึงทําใหขอมูลจากผูเช่ียวชาญในการประเมิน 4 มิติ และผูที่มีสวน
ไดสวนเสียโดยตรงของ 3 จังหวัด ดังกลาว สามารถนํามาใชอางอิงไดเปนอยางดีเพราะผลลัพธเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน    
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summary.php?year=2552 

[8.1]  โครงการกําหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมเหมืองแรและโลหกรรม 
(ตอเน่ือง) ชนิดแรโพแทช ม.มหิดล 2550 

[8.2]  การประปาสวนภูมิภาค   
[8.3]  การจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต พ.ศ.2552 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
[8.4]  การใชที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย ระดับประเทศ ภาค จังหวัด ป 2552  
[8.5]  กรมควบคุมมลพิษ  
[8.6]  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศูนยสารสนเทศทางการศึกษา, จํานวนปการศึกษาไทย 2554 
[8.7]  สํานักงานหลักประกันแหงชาติ รายงานประจําป 2554 
[8.8]  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข รายงานทรัพยากรสาธารณสุข  
[8.9]  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รายงานป 2554 
[8.10]  สถาบันประชากรและสังคม ม.มหิดล3 รายงานอายุเฉลี่ยของคนไทย ป 2553 
[8.11]  สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานจํานวนคดีประทุษรายประจําป 2553 
[8.12]  สํานักงานสิ่งแวดลอมจังหวัด รายงานเรื่องรองเรียน 
[8.13]  สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานอัตราผูมีงานทํา รายจังหวัด 
[8.14]  สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามภาค 
          และจังหวัด พ.ศ. 2541 – 2554 
[8.15]  สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามภาค และจังหวัด    
          พ.ศ. 2539 – 2553 
[8.16]  กรมพัฒนาชุมชน, รายงานการพัฒนาชุมชน 2554 
[8.17]  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), รายงานผลิตภัณฑมวลรวม

รายจังหวัดป 2553 
[8.18]  กรมสรรพากร รายงานการจัดเก็บรายไดป รายจังหวัดป 2554 
[8.19]  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี รายงานเงินเฟอ 
[8.20]  สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักสถิติพยากรณ, รายงานการวางงานทั่วราชอาณาจักร 2545 - 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการศึกษาและประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาเหมืองแรโปแตช  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

[8.21]  บริษัท บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร แอนด แมเนจเมนท จํากัด (2555), รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรโปแตชอุดรธานี, อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

[8.22]  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร,ี สัมประสิทธิ 
ความไมเสมอภาคของรายได 

[8.23]  สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สัดสวนคนจน 
(ดานรายจาย) จําแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2543 - 2552 
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	23. โรงปุ๋ยสมหวัง
	5. บริษัท เอส.ซี.สแตนดาร์ด เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
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	26. บริษัท สามัคคีพัฒนา จำกัด
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	แร่โปแตช คืออะไร ???
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	19-บทที่_15_บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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	[7.11] ปรับปรุงข้อมูลจากเอกสารแนะนำจาก2Tกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่2T: อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือแร่โปแตชและเกลือหิน
	[7.12]  ปรับปรุงข้อมูลจาก: มูลค่าการส่งออกและนำเข้า กรมศุลกากร
	1TUhttp://internet1.customs.go.th/ext/Statistic/StatisticIndex2550.jspU1T
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