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บทนา
บุคคลใดๆ ที่ อยู่ในหรื ออยู่ใกล้เคียงกับเหมื องไม่ควรมี ควำมเสี่ ยงจำกกำรพังทลำยของหน้ำ
เหมืองหรื อจำกกำรเคลื่อนตัวบำงส่ วนหรื อทั้งหมดของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
กำรประเมินควำมเสี่ ยงและกำรประเมิ นค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ ค ที่จะอธิ บำยในบทควำมนี้ เป็ น
เครื่ องมือตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่ำวัตถุประสงค์ทวั่ ไปด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสวัสดิ ภำพ
ในกำรทำเหมืองเปิ ดจะบรรลุผลสำเร็ จ
การขุดเจาะ
ควำมหมำยของคำว่ำ “กำรขุดเจำะ” สำหรับวัตถุประสงค์ของบทควำมนี้ หมำยถึงพื้นที่ใด ๆ ใน
เหมืองที่มีกำรสกัดแร่ หรื อได้รับกำรขุดเจำะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง พื้นบ่อเหมือง ขั้นบันได หน้ำเหมือง
และหน้ำเหมืองสุ ดท้ำย และอื่นๆ ที่มีควำมลำดเอียง เช่น เส้นทำงขึ้นลงบ่อเหมือง
การเก็บกอง
กำรเก็บกองทั้งหมด รวมถึง กองสต็อกแร่ จะรวมอยู่ในส่ วนนี้ กำรเก็บกองจะประกอบด้วย
กำรเก็ บ กองหรื อถมวัส ดุ ที่ ใ ช้เกี่ ย วกับ กิ จกรรมกำรท ำเหมื อง ที่ เก็ บกองเปลื อกดิ นเศษหิ น และวัส ดุ
ทั้งหมดที่เก็บกองไว้เพือ่ ใช้ประโยชน์ในกำรปรับสภำพพื้นที่หรื อปรับปรุ งภูมิทศั น์ ภำยหลังสิ้ นสุ ดกำร
ทำเหมือง กองสต็อกแร่ ที่จะเข้ำสู่ กระบวนกำรแต่งแร่ หรื อกองสต็อกแร่ สำหรับรอจำหน่ ำย กองดิน
หรื อคันดินที่ใช้เพื่อปรับปรุ งทัศนียภำพ
สถานทีก่ กั เก็บนา้
สถำนที่ กกั เก็บน้ ำ สำหรั บบทควำมนี้ หมำยถึ ง บ่อน้ ำที่ เกิ ดขึ้ นเองตำมธรรมชำติหรื อที่ สร้ ำง
ขึ้นมำใหม่ ( รวมถึงพื้นที่ขุดเจำะที่มีน้ ำท่วมขังอยู่ )ที่ใช้เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำนของเหมือง รวมทั้งบ่อ
บำบัดน้ ำเสี ยที่มีกำรบำบัดโดยใช้แสงแดด แบคทีเรี ยย่อยสลำยและเพิ่มออกซิ เจนลงไปเพื่อปรับสภำพ
น้ ำ และรวมถึงสถำนที่จดั เก็บหรื อบ่อกักเก็บน้ ำเสี ย บ่อกักเก็บกำกแร่ และของเสี ยที่เป็ นของเหลว
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ผู้มีความสามารถ
ผูม้ ีควำมสำมำรถ สำหรับบทควำมนี้ หมำยถึง บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผูป้ ระกอบกำรเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรให้มีหน้ำที่ทำกำรประเมินควำมเสี่ ยงของกำรขุดเจำะ เก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
โดยมีคุณวุฒิหรื อได้ผำ่ นกำรอบรม มีควำมรู ้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะประเมินอันตรำยจำกกำรขุด
เจำะ เก็บกองหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ซึ่ งอำจแต่งตั้งจำกบุคคลภำยใน เช่ น เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยใน
กำรทำงำน(จป.) หัวหน้ำงำนฝ่ ำยเหมือง ผูจ้ ดั กำรโครงกำร หรื อบุคลภำยนอกก็ได้
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านธรณีเทคนิค
ผูเ้ ชี่ ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิ ค หมำยถึ ง วิศวกรเหมืองแร่ หรื อวิศวกรธรณี เทคนิ คที่มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(a) มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 3 ปี หรื อมำกกว่ำที่เกี่ ยวข้องกับกลศำสตร์ ของดินและหิ น หรื อ
วิศวกรรมกำรขุดเจำะ
(b) มีควำมสำมำรถที่จะดำเนิ นกำรวิเครำะห์ทำงด้ำนธรณี เทคนิคเพื่อพิจำรณำถึงอันตรำย และ
ควำมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นจำกกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
(c) มีควำมรับผิดชอบและมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กรวิชำชีพ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
อันตราย
“อันตรำย” ที่เกี่ยวข้องกับกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ หมำยถึง มีศกั ยภำพใน
กำรก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวติ ควำมปลอดภัย สุ ขภำพหรื อสวัสดิภำพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
1. หน้ าทีท่ วั่ ไป เพือ่ ให้ มั่นใจว่ามีความปลอดภัยในการขุดเจาะ การเก็บกองและสถานทีก่ กั เก็บนา้
หลักการ
ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจว่ำกำรขุดเจำะ(รวมทั้งหน้ำเหมือง) กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บ
น้ ำ ได้รับกำรออกแบบ ก่อสร้ำง (ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ) ดำเนินงำน
และบำรุ ง รั ก ษำ เพื่ อท ำให้แ น่ ใ จว่ำ ควำมไม่ เสถี ย รภำพหรื อ กำรเคลื่ อนตัว ใดๆ ซึ่ งมี แนวโน้ม ที่ จ ะ
ก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงต่อควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัยและสวัสดิ ภำพของบุคคลใด ๆ จะได้รับหลีกเลี่ยง
เท่ำที่สำมำรถปฏิบตั ิได้อย่ำงสมเหตุสมผล
คาแนะนา
กำรขุดเจำะทั้งหมด กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำจะต้องได้รับกำรออกแบบ ก่อสร้ำงและ
บำรุ งรักษำเพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีควำมปลอดภัย มำตรกำรที่ใช้เพื่อลดควำมเสี่ ยงควรมีสัดส่ วนที่เหมำะสมกับ
อันตรำยที่อำจเกิ ดขึ้น ในกรณี ของหน้ำเหมือง กำรเก็บกองหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำที่มีขนำดเล็กมำก ๆ
มักจะมี อนั ตรำยน้อย ขณะที่กำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ คแบบเต็มรู ปแบบ จะทำเฉพำะ
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พื้นที่ที่มีควำมจำเป็ น ของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ผูป้ ระกอบจะต้องมัน่ ใจว่ำ
ทั้งหมดได้รับกำรออกแบบและก่อสร้ำงอย่ำงถูกต้อง
ขั้น ตอนกำรออกแบบและด ำเนิ น งำนขุ ด เจำะ เก็ บ กองและสถำนที่ ก ัก เก็ บ น้ ำจะต้อ งมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อให้เกิ ดควำมเสี่ ยงน้อยที่ สุด สำหรับบุคคลในเหมืองและบุคคลอื่นๆผูท้ ี่อำจจะได้รับ
ผลกระทบจำกกิจกรรมเหล่ำนี้ รวมถึงบุคคลในเหมืองผูซ้ ่ ึ งมีหน้ำที่เข้ำไปยังพื้นที่ที่อำจเป็ นอันตรำยเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบและประเมินค่ำควำมเสี่ ยง คำแนะในกำรดำเนินงำนที่สำคัญและวิธีกำรที่
ปลอดภัยจะต้องมีกำรจัดทำขึ้นในขั้นตอนกำรดำเนินงำนขุดเจำะ เก็บกองและสถำนที่เก็บน้ ำ
รำยกำรกำรกำรตรวจสอบ ควรรวมถึ งข้อมูลที่ได้จำกกำรออกแบบ กำรปฏิบตั ิ งำนตำมปกติ
กำรตรวจสอบ กำรประเมินควำมเสี่ ยงและกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค
กำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ในบริ เวณซึ่ งมีเคลื่อนตัวของพื้นดินหรื อวัสดุที่
อำจจะไม่ปลอดภัย วิธีกำรที่ เหมำะสมจะต้องได้รับดำเนิ นกำรในทันที เพื่อพิจำรณำควำมเสี่ ยงและ
ดำเนินกำรแก้ไขที่จำเป็ น สิ่ งเหล่ำนี้จะเกี่ยวข้องกับกำรประเมินควำมเสี่ ยงและกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยง
ด้ำนธรณี เทคนิคใหม่โดยเร็ วที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้
1.1 การออกแบบการขุดเจาะ การเก็บกองและสถานทีท่ กี่ กั เก็บนา้
สำหรับคำแนะนำเมื่อจะมีกำรขุดเจำะ เก็บกองหรื อสร้ำงบ่อกักเก็บน้ ำขึ้นมำใหม่ เป็ นสิ่ งจำเป็ น
ที่จะต้องวำงแผนและออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรได้โดยไม่เป็ นอันตรำย ทั้งระหว่ำง
ทำกำรก่อสร้ำงและกำรใช้งำนในภำยหลัง เพื่อให้มนั่ ใจว่ำอันตรำยทั้งหมดได้รับกำรประเมินแล้ว ซึ่ งมี
ควำมจำเป็ นที่จะต้องทำกำรตรวจสอบพื้นที่ก่อน
กำรตรวจสอบพื้นที่ควรรวมถึงข้อมูลหรื อเหตุกำรณ์ในอดีตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่น้ นั ๆและ
สภำพแวดล้อมและควรดำเนิ นกำรก่อนที่จะเริ่ มมีกำรขุดเจำะ เก็บกองหรื อสร้ ำงพื้นที่กกั เก็บน้ ำ ขึ้นมำ
ใหม่ สิ่ งเหล่ำนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทำให้เกิ ดควำมมัน่ ใจว่ำมีกำรออกแบบที่ควำมปลอดภัยและช่ วยให้
กำรทำงำนมีควำมปลอดภัย
หำกข้อ มู ล เก่ ำ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมดไม่ ส ำมำรถน ำมำใช้ ง ำนได้ห รื อ ไม่ ส มเหตุ ส มผล กำร
ตรวจสอบพื้นที่อำจมีควำมจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรหรื อต้องมี ควำมระมัดระวังเป็ นพิเศษในกำรนำข้อมูล
ดัง กล่ ำ วไปใช้ใ นกำรออกแบบโดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ ง ข้อ มู ล ที่ ส ำคัญ กำรออกแบบควรออกแบบให้
สอดคล้องกับกำรปฏิ บตั ิงำนด้ำนวิศวกรรมที่ดีและมำตรฐำนที่เกี่ ยวข้อง ควำมลำดชันต่ำงๆควรได้รับ
กำรออกแบบมำเพื่อให้มีเสถียรภำพตลอดอำยุกำรใช้งำน ควำมเสี่ ยงในกำรพังทลำยของกำรขุดเจำะ กำร
เก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ควรมีกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงเพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรออกแบบมีค่ำสัดส่ วน
ควำมปลอดภัยที่เพียงพอ
กำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่ ก ักเก็บน้ ำ อำจจะต้องมี กำรประเมิ นผลใหม่และมีกำร
ออกแบบใหม่ เนื่องจำกข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับระหว่ำงกำรทำงำนประจำวัน กำรตรวจสอบ กำรประเมิน
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ควำมเสี่ ยงหรื อกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค ขั้นตอนกำรจัดกำรที่เรี ยบง่ำยจึงมีควำมจำเป็ น
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำข้อมูลดังกล่ำวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบได้รับกำรทบทวน
ในกรณี ที่กำรประเมินควำมเสี่ ยงของ กำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ที่กำลัง
ด ำเนิ น กำรอยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน บ่ ง ชี้ ว่ ำ อำจจะเป็ นอัน ตรำยที่ ส ำคัญ ในภำยหลัง อำจมี ค วำมจ ำเป็ นต้อ ง
ดำเนินกำรตรวจสอบพื้นที่ใหม่ หำกข้อมูลเก่ำไม่สำมำรถนำมำใช้งำนได้ เพื่อที่จะทำกำรเก็บข้อมูลใหม่
ถ้ำกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคมีควำมจำเป็ น
บริ เวณที่มีกำรวำงแผนขุดเจำะ เก็บกองหรื อสร้ำงสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิ ด
อันตรำยที่สำคัญ จะต้องมีกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคก่อน มีขอ้ แนะนำว่ำผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำน
ธรณี เทคนิ คควรมีส่วนร่ วมตั้งแต่ในขั้นตอนกำรออกแบบ ในกรณี ดงั กล่ำวกำรออกแบบ กำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงและกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคอำจจะต้องนำมำพิจำรณำร่ วมกันและรำยกำร
กำรออกแบบอำจจะเป็ นรู ป แบบรำยงำนกำรประเมิ นที่ มี รำยละเอี ย ดครอบคลุ ม เนื้ อหำที่ เกี่ ย วข้อ ง
ทั้งหมด
ควำมสู ง มำกที่ สุ ด ที่ มี ค วำมปลอดภัย ของกำรขุ ด เจำะ เป็ นผลมำจำกอิ ท ธิ พ ลของสภำพ
โครงสร้ำงทำงธรณี วิทยำและคุ ณสมบัติทำงกำยภำพของวัสดุ ขนำด ควำมสู งและประเภทของ
เครื่ องจักรและวิธีกำรใช้งำน อย่ำงไรก็ตำม บริ เวณที่หน้ำเหมืองมีควำมสู งมำกกว่ำ 15 เมตร จะต้องทำ
กำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ ค โดยทัว่ ไปหน้ำเหมืองที่มีควำมสู งต่ำกว่ำ 15 เมตร จะจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยและบำรุ งรักษำได้ง่ำยกว่ำ ในกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวกับวัสดุที่เกำะตัวกันอย่ำงหลวมๆ
(เช่ นแหล่ง ดิ น ทรำยและกรวด) ควำมสู งของหน้ำเหมืองควรจะขึ้นอยู่กบั กำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงที่
ประกอบด้วยคุ ณสมบัติทำงกำยภำพของวัสดุ โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่งมุม ยึดเหนี่ ยวภำยในของวัสดุ และ
วิธีกำรขุดตักที่ใช้
1.2 การดาเนินงานขุดเจาะ เก็บกองและสร้ างสถานทีก่ กั เก็บนา้
กำรขุดเจำะ เก็บกองและสร้ำงสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ควรดำเนินกำรให้สอดคล้องกับกำรออกแบบ
มีข้ นั ตอนดำเนินงำนเพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีกำรควบคุมที่เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรออกแบบใดๆ สิ่ ง
เหล่ำนี้ อำจรวมอยู่ในรำยกำรด้ำนควำมปลอดภัยหรื อขั้นตอนกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรื อสถำนที่กกั
เก็บน้ ำ วิธีกำรทำงำนควรหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงหน้ำเหมืองที่มีควำมสู งชันหรื อมีวสั ดุแขวนค้ำงอยูบ่ นหน้ำ
เหมื อง ซึ่ งถื อว่ำมีควำมเสี่ ยงที่จะเกิ ดกำรถล่มหรื อร่ วงหล่ นลงมำ กำรปรับรู ปร่ ำงหรื อขุดตักวัสดุ จำก
สถำนที่เก็บกอง ยังต้องให้ควำมสนใจเป็ นพิเศษ ซึ่งกำรกระทำดังกล่ำวอำจนำไปสู่ ควำมไม่มีเสถียรภำพ
ต้องมีกำรดูแลเป็ นพิเศษเมื่อมีกำรขุดตักวัสดุ ใต้น้ ำเนื่ องจำกมี ควำมเสี่ ยงที่จะเกิ ดกำรพังถล่ ม
พื้นที่ที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบที่อนั ตรำย ควรได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเหมำะสม
ข้อควรระวังเพิ่มเติมอำจมีควำมจำเป็ นเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น บริ เวณที่มีกำรเทวัสดุ
และขุดตักวัสดุออกจำกกองสต็อกในเวลำเดียวกัน บริ เวณดังกล่ำวจะต้องไม่เกิดโพงข้ำงใต้จำกกำรขุด
ตักวัสดุออก
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กองสต็อก
เป็ นสิ่ ง สำคัญที่ จะต้องทรำบว่ำ กำรเก็บ กอง รวมถึ งกองสต็อกด้วย กองสต็อกสำมำรถเป็ น
อันตรำยได้เหมือนกำรเก็บกองอื่น ๆ ดังนั้นจึ งมี ควำมจำเป็ นที่ จะต้องมีกำรออกแบบและดำเนิ นงำน
อย่ำงถูกต้อง ขั้นตอนกำรปฎิ บตั ิงำนที่ปลอดภัยของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ จึง
เป็ นหลักกำรที่สำคัญ บ่อยครั้งที่กำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคอำจเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับกอง
สต็อกขนำดใหญ่ที่มีศกั ยภำพของอันตรำย
ผนังหรื อเครื่ องค้ ำยันอื่นๆที่จดั เตรี ยมไว้สำหรับกองสต็อก ควรได้รับกำรออกแบบโดยบุคคลที่
มีควำมสำมำรถและพิจำรณำเป็ นส่ วนหนึ่ งของกองสต็อกในระหว่ำงทำกำรประเมินควำมเสี่ ยงหรื อ
ประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค กองสต็อกที่ไม่มีระบบระบำยน้ ำอิสระ ควรจะจัดให้มีกำรระบำย
น้ ำเพิ่มเติม
สภำวะตลำดอำจมีผลต่อขนำดของกองสต็อก หำกเกิดเหตุกำรณ์สภำวะตลำดตกต่ำ ควำมมัน่ คง
แข็งแรงของกองสต็อกควรจะได้รับกำรประเมินค่ำใหม่
กองสต็อกที่กองอยูต่ ิดกันสำมำรถมีผลกระทบต่อกันได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริ เวณที่มีกำรกอง
ซ้อนทับกันอยู่ จำนวนและขนำดของเส้นทำงลำเลียงขนส่ งที่เพียงพอสำหรับยำนพำหนะควรได้รับกำร
พิจำรณำเมื่อวำงแผนกำหนดตำแหน่งและขนำดของกองสต็อก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมเสี่ ยงจำกกำรชน
กันของยำนพำหนะสำมำรถทำให้ลดลงได้ โดยกำรทำให้ผขู้ บั ขี่สำมำรถมองเห็นทัศนวิสัยได้ชดั เจน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับการขุดเจาะ การเก็บกองและสถานทีก่ กั เก็บนา้
หลักการ
ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจว่ำ ขั้นตอนกำรปฏิ บ ตั ิ งำนที่ มี ควำมเหมำะสมได้รับกำรดำเนิ นกำร
ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น งำนขุด เจำะ เก็ บ กองและสร้ ำ งสถำนที่ ก ัก เก็ บ น้ ำ และขั้น ตอนดัง กล่ ำ วควรมี
ข้อกำหนดโดยเฉพำะอย่ำงยิง่
(a) วิธีกำรในกำรทำกิจกรรมดังกล่ำวที่จะดำเนินกำร
(b) ลักษณะและขอบเขตกำรควบคุมดูแลกิจกรรมดังกล่ำว
(c) มำตรกำรป้ องกันที่จะต้องดำเนินกำรในช่วงทำกิจกรรมดังกล่ำวเพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจต่อควำม
ปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสวัสดิภำพของบุคคลใด ๆ และควำมปลอดภัย มัน่ คงแข็งของกำร
ขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
คาแนะนา
ขั้นตอนเหล่ำนี้มีควำมจำเป็ นสำหรั บกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสร้ำง
สถำนที่กกั เก็บน้ ำ เป็ นมำตรกำรในทำงปฏิบตั ิเพื่อให้มนั่ ใจในควำมปลอดภัยของบุคคลที่อยูใ่ นบริ เวณ
ใกล้เคียง ซึ่งพวกเขำควรจะให้คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนอย่ำงตรงไปตรงมำ

สำนักกำกับกำรประกอบกำรและจัดเก็บรำยได้ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่

6
ควำมถี่ ข องกำรตรวจสอบกำรขุดเจำะ กำรเก็ บ กองและสถำนที่ ก ัก เก็ บ น้ ำ ควรครอบคลุ ม ด้ว ย
รู ป แบบกำรตรวจสอบที่ จำเป็ น กำรก ำหนดกำรตรวจสอบเหล่ ำนี้ อำจรวมเข้ำไปอยู่ใ นขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิงำน
หำกผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิคได้ มีส่วนร่ วมในกำรออกแบบ หรื อได้ดำเนิ นกำรประเมินค่ำควำม
เสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค คำแนะนำของพวกเขำควรได้รับกำรบรรจุไว้ เมื่อจัดเตรี ยมขั้นตอนปฏิบตั ิงำนที่
ปลอดภัย
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนควรระบุวิธีกำรในกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ที่จะถูก
สร้ำงขึ้นและมีกำรจัดกำรเพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีควำมปลอดภัย ซึ่งต้องพิจำรณำในส่ วนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องดังนี้
(a) ควำมสู ง/ควำมลึกสู งสุ ด
(b) กำรเตรี ยมกำรที่จำเป็ น (เช่น มำตรฐำนของฐำนรำกที่จำเป็ นสำหรับพื้นที่เก็บกองวัสดุ)
(c) ข้อกำหนดกำรระบำยน้ ำ (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนล่ำง ภำยในหรื อด้ำนบนของที่เก็บกองวัสดุ )
และวิธีกำรติดตั้ง บำรุ งรักษำและตรวจสอบ
(d) ควำมสู ง, ควำมลำดชันของหน้ำเหมืองและควำมหนำในแต่ละชั้นของกำรเก็บกองที่จะถูกสร้ำง
ขึ้น
(e) ประเภทของเครื่ องจักรที่ใช้
(f) มำตรฐำนกำรก่อสร้ำงถนนและกำรจัดเตรี ยมเพื่อป้ องกันรถบรรทุกที่เทวัสดุพุ่งหรื อถอยหลัง
ตกลงไปจำกขอบ รวมทั้ง ขนำด และรู ปร่ ำงของเครื่ องป้ องกันกำรตกขอบ
(g) กำรควบคุมดูแลที่จำเป็ นเพื่อให้มนั่ ใจว่ำงำนที่จะดำเนินกำรเป็ นไปตำมที่ได้ออกแบบไว้
(h) จะทำอย่ำงไร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกพบข้อบกพร่ อง ( สิ่ งเหล่ ำนี้ ควรคำนึ งถึ งขอบเขตของ
ข้อบกพร่ อง, วิธีกำรทำงำน, ลักษณะของวัสดุ และควำมใกล้ชิดและเปรำะบำงของโครงสร้ำง
และบุคคลที่อยูใ่ กล้เคียง )
(i) วิธีกำรที่วสั ดุอำจถูกเคลื่อนย้ำยออกจำกบริ เวณกำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง สถำนที่เก็บกักน้ ำ หำก
เกี่ ยวข้อง รวมทั้งควำมสู งของขั้นบันไดสู งสุ ด ซึ่ งอำจถูกสร้ ำงขึ้นหรื อปล่อยทิ้งไว้เมื่อสิ้ นสุ ด
ระยะเวลำทำงำน
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับกำรขุดเจำะ นอกจำกนี้ยงั ควรมี
 ลำดับพื้นที่ที่จะทำกำรขุดเจำะ
 ควำมถี่ของกำรตรวจสอบ ประเมินควำมเสี่ ยงและประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค
 กำรเตรี ยมกำรบำรุ งรักษำหน้ำเหมือง เช่ น กำรใช้เครื่ องจักรกลเคลียร์ หินที่แขวนค้ำงอยู่
บนหน้ำเหมืองลงมำ
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ งำนสำหรับกำรเก็บกอง นอกจำกนี้ ยงั ควรมี ในกรณี ที่มีกำรเก็บกองของแข็ง
ระดับกำรกำรบดอัดเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับวัสดุที่เก็บกอง
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ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับสถำนที่เก็บกักน้ ำ นอกจำกนี้ยงั ควรมี
(a) ข้อกำหนดของทำงระบำยน้ ำฉุ กเฉิ น
(b) ระยะควำมสู งที่นอ้ ยที่สุดระหว่ำงสันเขื่อนกับระดับกักเก็บ
(c) กำรดำเนินงำนหรื อบำรุ งรักษำเครื่ องสู บน้ ำ
(d) ขั้นตอนกำรอนุญำตให้นำวัสดุ ในสถำนที่เก็บกักน้ ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงปลอดภัย
(e) ขั้นตอนเมื่อต้องมีกำรถมหรื อปิ ดผนึกสถำนที่เก็บกักน้ ำ
3. การประเมินความเสี่ ยงและการตรวจสอบพืน้ ที่ การขุดเจาะ การเก็บกองและสถานทีเ่ ก็บกักนา้
หลักการ
1. ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจว่ำก่ อนเริ่ มดำเนิ นงำนหรื อกลับเข้ำไปดำเนิ น งำนใหม่ ใ นพื้ นที่
โดยเฉพำะในเหมือง จะต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ ยงที่มีควำมเหมำะสมทั้งหมดที่วำงแผนจะดำเนินกำร
หรื อที่กำลังดำเนินกำรอยูใ่ นปัจจุบนั ของ
(a) กำรขุดเจำะ
(b) กำรเก็บกอง
(c) สถำนที่กกั เก็บน้ ำ
โดยบุคคลที่มีควำมสำมำรถ เพื่อที่จะพิจำรณำว่ำกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
มีอนั ตรำยที่สำคัญหรื ออำจจะมีอนั ตรำยที่สำคัญ
2. กรณี ที่ควำมสู งของหน้ำเหมืองที่จะทำกำรขุดเจำะ โดยเฉพำะพื้นที่ในเหมืองที่ได้วำงแผนไว้มี
ควำมสู งมำกกว่ำ 15 เมตร ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจว่ำก่อนเริ่ มดำเนิ นกำรหรื อกลับเข้ำไปดำเนิ นกำร
ใหม่ในพื้นที่น้ นั กำรประเมิ นค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ ค จะได้รับกำรดำเนิ นกำรให้สอดคล้องกับ
หัวข้อที่ 4 ของแนวทำงนี้
3. กรณี ที่มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงโดยบุคคลที่มีควำมสำมำรถตำมข้อ 1 แล้วระบุว่ำมีอนั ตรำยที่
สำคัญที่ไม่สำมำรถจะแก้ไขได้ทนั ที โดยวิธีกำรที่ปลอดภัย ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจว่ำข้อกำหนด
ตำม (a) ถึง (c) ในข้อ 5 ได้รับกำรปฏิบตั ิ
4. กรณี ที่มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงโดยบุคคลที่มีควำมสำมำรถตำมข้อ 1 แล้วระบุ ว่ำอำจจะมี
อันตรำยที่สำคัญ ที่ไม่สำมำรถจะแก้ไขได้ทนั ที โดยวิธีกำรที่ปลอดภัย ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจว่ำ
(a) ข้อกำหนดตำม (a) และ (b) ในข้อ 5 ได้รับกำรปฏิบตั ิ
(b) ผูเ้ ชี่ ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิ คได้ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อพิจำรณำว่ำกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยง
ด้ำนธรณี เทคนิคมีควำมจำเป็ นหรื อไม่
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5. กรณี ได้ขอ้ สรุ ปจำกผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิค จำกกำรตรวจสอบพื้นที่ภำยใต้แนวนี้ วำ่ กำรขุด
เจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ มีอนั ตรำยที่สำคัญ ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจว่ำ
(a) มำตรกำรป้ องกันที่ เหมำะสมได้รับกำรดำเนิ นกำร รวมทั้งแจ้งทุ กคนที่ ได้รับผลกระทบ
ทรำบ
(b) งำนที่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงปลอดภัยเท่ำนั้น จึงจะได้รับกำรดำเนินกำรในกำรขุดเจำะ
หน้ำ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
(c) กำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ ค จะต้องดำเนิ นกำรให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ 4
ของแนวทำงนี้
6. ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจ ว่ำ
(a) ลักษณะใดๆ ที่มีนยั สำคัญถูกค้นพบ
(b) ข้อสรุ ปใดๆและเหตุผลสำหรับข้อสรุ ปที่จดั ทำขึ้นภำยใต้กำรประเมินควำมเสี่ ยงหรื อกำร
ตรวจสอบพื้นที่ ตำมแนวทำงนี้ จะถูกบันทึกโดยบุคคลผูม้ ีควำมสำมำรถหรื อผูเ้ ชี่ ยวชำญ
ทำงด้ำนธรณี เทคนิค แล้วแต่กรณี
คาแนะนา
กำรประเมินควำมเสี่ ยงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีกำรดำเนิ นกำรตำมข้อเท็จจริ งอย่ำงตรงไปตรงมำ
เพื่อพิจำรณำตรวจสอบว่ำกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ที่วำงแผนจะดำเนินกำรหรื อที่
กำลังดำเนิ นกำรอยูใ่ นปั จจุบนั จะก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงที่สำคัญหำกมีกำรพังทลำยหรื อไม่ หรื อในกรณี
กำรเก็บกองและสถำนที่ กกั เก็บน้ ำ มีกำรเคลื่ อนตัวอย่ำงมี นัยสำคัญมำกกว่ำที่ได้รับกำรออกแบบไว้
หรื อไม่ ดังนั้นจึงต้องมีกำรประเมิ นข้อเท็จจริ งโดยผูเ้ ชี่ ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิ ค ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กำรประเมินควำมเสี่ ยงกับกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค แสดงไว้ในรู ปที่ 1
กำรประเมินควำมเสี่ ยงบำงครั้งจะระบุเพียงอันตรำยจำกกำรพังทลำยขนำดเล็ก เช่ น กำรร่ วงหล่น
ของหินหรื อดินทรำยจำนวนน้อย กำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ คจะไม่มุ่งเน้นควำมสนใจไป
ที่อนั ตรำยดังกล่ำว ในขณะที่กำรพังถล่มของพื้นดินสำมำรถทำให้เกิดอันตรำยร้ำยแรงได้ โดยทัว่ ไปกำร
พัง ทลำยขนำดเล็ก สำมำรถแก้ไ ขได้ท นั ที หำกได้รับกำรควบคุ ม อย่ำ งเพี ย งพอ จำกกำรตรวจสอบ
ประจำวันตำมปกติและมีกำรใช้เครื่ องจักรและวิธีกำรทำงำนที่เหมำะสม
กำรประเมินควำมเสี่ ยงควรจะดำเนิ นกำรโดยมีรำยละเอียดอย่ำงเพียงพอและมีควำมเชี่ ยวชำญอย่ำง
เพียงพอที่จะตัดสิ นใจ บนพื้นฐำนของแนวทำงนี้ ถ้ำกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่ กกั เก็บน้ ำ
ก่ อ ให้เ กิ ดควำมเสี่ ย งที่ ส ำคัญ จำกกำรถล่ ม หรื อ กำรเคลื่ อ นตัว โดยปกติ ก ำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งไม่
จำเป็ นต้องทำกำรประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิค แต่มีคำแนะนำว่ำมีควำมเหมำะสมในกรณี ที่
มีระดับของอันตรำยไม่ชดั เจน
เมื่อมีดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ ยงไม่มีควำมจำเป็ นต้องทำงำนซ้ ำๆกับงำนที่เคยทำมำแล้ว ตรำบใด
ที่ยงั มีรำยละเอียดของเนื้อหำทั้งหมดที่มีกำรระบุไว้ในแนวทำงนี้ อย่ำงเพียงพอแล้ว ในบำงกรณี เป็ นที่
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รู ปที่ 1 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประเมินควำมเสี่ ยงกับกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค
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ชัดเจน ว่ำกำรพังทลำยจำกกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ สำมำรถพิสูจน์ถึงอันตรำยที่
สำคัญได้ เช่น กำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำอยู่ใกล้กบั ถนนสำธำรณะ บ้ำนพักอำศัย
หรื ออยูเ่ หนื อสำนักงำนของโครงกำร กรณี น้ ี กำรประเมินควำมเสี่ ยงสำมำรถสรุ ปสั้นๆได้ในขณะที่กำร
ประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิค เป็ นสิ่ งจำเป็ นที่ตอ้ งดำเนินกำร
ในลำดับต่อไป
พื้นที่ที่ไม่มีบุคคลใดมีควำมเสี่ ยงจำกกำรพังทลำยของส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของกำรขุดเจำะ จะต้องมี
กำรประเมินควำมเสี่ ยงด้วย เพรำะว่ำกำรพังทลำยในพื้นที่ ดงั กล่ ำวอำจส่ งผลกระทบต่อควำมมัน่ คง
แข็งแรงของส่ วนที่เหลืออยูข่ องกำรขุดเจำะ กำรประเมินควำมเสี่ ยงของพื้นที่ดงั กล่ำวยังอำจให้ขอ้ มูล ที่
เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในส่ วนอื่น ๆ ของกำรขุดเจำะ กำรประเมินควำมเสี่ ยงควรคำนึงถึงคุณสมบัติ
ของวัสดุ ที่จะทำกำรขุดเจำะหรื อเก็บกอง โครงสร้ ำงทำงธรณี วิทยำ ปริ มำณน้ ำ/กำรระบำยน้ ำ ควำม
ใกล้ชิ ดกับ แหล่ ง น้ ำ ถนน สถำนที่ ท ำงำน ที่ พ กั อำศัย หรื อพื้ นที่ ท ำเหมื องที่ ป ล่ อยทิ้ ง ร้ ำ งไว้ และ
หลักฐำนใด ๆ หรื อประวัติของกำรพังทลำยในช่วงที่ผำ่ นมำ นอกจำกนี้ ยงั ควรมีเนื้ อหำที่ครอบคลุมกำร
ตรวจสอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
อันตรายทีส่ าคัญ
เพื่ อ ตรวจสอบว่ำ ถ้ำ มี อนั ตรำยที่ ส ำคัญหรื อ อำจจะมี อนั ตรำยที่ ส ำคัญ เป็ นสิ่ ง จำเป็ นที่ จะต้อ ง
พิจำรณำวิธีกำรขุดเจำะ เก็บกองหรื อสร้ำงสถำนที่เก็บน้ ำ ว่ำอำจเป็ นไปได้ที่จะเกิ ดข้อพิดพลำดและ
จะต้องพิจำรณำผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรพังทลำยใดๆดังกล่ำว ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำก
กำรพังทลำยจะมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ เมื่อต้องทำกำรตัดสิ นใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอันตรำยที่สำคัญ ควำม
น่ ำ จะเป็ น(หรื อค่ ำ สั ด ส่ ว นควำมปลอดภัย )ของกำรพัง ทลำยดัง กล่ ำ วที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้อ ยู่หัว ข้อ นี้
ผลกระทบที่ตำมมำจะขึ้นอยูก่ บั ขนำดของกำรพังทลำยที่อำจเกิดขึ้นและพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจำก
กำรพังทลำยดังกล่ำว ไม่วำ่ คนมีจะมีโอกำสได้รับบำดเจ็บหรื อไม่ก็ตำม
อันตรำยควรได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงมี นัยสำคัญหรื อนัยสำคัญที่ อำจเกิ ดขึ้ น ถ้ำเกิ ดกำรพังทลำย
ดังกล่ำว ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม คือ
 มีแนวโน้มที่จะเป็ นอันตรำยต่อสิ่ งปลูกสร้ำงและที่ดิน ถนน หรื อสถำนที่อื่น ๆ ที่ผคู้ นมี
แนวโน้มจะใช้ประโยชน์ นอกพื้นที่โครงกำร หรื อไม่
 มี แนวโน้มที่ จะทำให้เกิ ดกำรบำดเจ็บสำหัส หรื อเป็ นอันตรำยถึ งชี วิต ทั้งในหรื อนอก
พื้นที่โครงกำร หรื อไม่
ถ้ำระดับของอันตรำยไม่ปรำกฏเป็ นที่ชดั เจนและกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำไม่
อยู่ในหมวดหมู่ที่อธิ บำยไว้ในส่ วน “กำรขุดเจำะ” หรื อ “กำรเก็บกอง /สถำนที่ กกั เก็บน้ ำ” ในหัวข้อ
ต่อไป ควรจะสอบถำมหำคำแนะนำจำกผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิค
บริ เวณที่ผเู้ ชี่ ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิ คมีส่วนเกี่ ยวข้องในงำนออกแบบหรื อในกำรประเมินค่ำควำม
เสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิคอำจจะเขียนคำแนะนำในกำรปฏิบตั ิวำ่ อะไรถือว่ำเป็ น
สำนักกำกับกำรประกอบกำรและจัดเก็บรำยได้ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
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อันตรำยที่สำคัญ หรื ออำจจะมีอนั ตรำยที่สำคัญไว้ในรำยงำนของพื้นที่บริ เวณนั้น คำแนะนำดังกล่ำว
ควรอธิ บำยบนพื้นฐำนว่ำมันเกิดขึ้นได้อย่ำงไร
คำแนะนำที่เฉพำะเจำะจงของพื้นที่ดงั กล่ำวจะตำมมำซึ่ งกำรประเมินควำมเสี่ ยงในอนำคต ภำยใต้
ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของคำแนะนำทัว่ ไป ในส่ วนของกำรขุดเจำะ และกำรเก็บกอง คำแนะ
ใดๆ ดังกล่ำวควรจะเป็ นประโยชน์แก่ผูท้ ำดำเนิ นกำรประเมินควำมเสี่ ยงในครั้งต่อไปและจำเป็ นต้อง
ได้รับกำรทบทวนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อมีขอ้ มูลใหม่เพิ่มเติม
เทคนิ คกำรวิเครำะห์ตรวจสอบอย่ำงถูกต้อง สำหรับกำรคำนวณอันตรำยที่เกิดขึ้นจำกกำรขุดเจำะ
กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ยังอำจใช้เพื่อกำหนดระดับควำมสำคัญของอันตรำย และเทคนิ ค
ดังกล่ำวยังสำมำรถเป็ นประโยชน์ในกำรจัดลำดับควำมสำคัญกำรทำงำน
ในกรณี ที่กำรประเมินควำมเสี่ ยงของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำใดๆระบุอำจมี
อันตรำยที่ ส ำคัญ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถแก้ไ ขได้ทนั ที ผูป้ ระกอบจะต้อ งให้ ใ ห้ผูเ้ ชี่ ย วชำญด้ำนธรณี เทคนิ ค
ดำเนินกำรตรวจสอบพื้นที่ และ/หรื อจัดทำกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคเต็มรู ปแบบหำกมี
ควำมจำเป็ น
แม้แต่ ใ นกรณี ที่ มี อนั ตรำยที่ ส ำคัญ หรื อ อำจจะมี อนั ตรำยที่ ส ำคัญที่ ส ำมำรถแก้ไ ขได้ทนั ที โดย
ผูป้ ระกอบกำร ก็ยงั อำจมีควำมจำเป็ นต้องมีกำรตรวจสอบพื้นที่ และ/หรื อดำเนินกำร ประเมินค่ำควำม
เสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ คเพื่อระบุวำ่ อะไรที่ก่อให้เกิดสภำพที่เป็ นอันตรำยดังกล่ำวขึ้นและ อะไรจะเกิดขึ้น
ถ้ำมีผลกระทบจำกกำรพังทลำยหรื ออำจมีผลต่อควำมมัน่ คงแข็งแรงของควำมลำดชันรวมของกำรขุด
เจำะ กำรเก็ บ กองและสถำนที่ ก ัก เก็ บ น้ ำ และอะไรเป็ นกำรกระท ำที่ จ ำเป็ นเพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
เหตุกำรณ์น้ นั ขึ้นอีก
การขุดเจาะ
บริ เวณที่ผูม้ ีควำมสำมำรถดำเนิ นกำรประเมิน เสี่ ยงแล้วระบุว่ำมีอนั ตรำยที่สำคัญและไม่สำมำรถ
แก้ไ ขได้ทนั ที พื้ นที่ บ ริ เวณนั้นจะต้องมี ก ำรดำเนิ นกำรประเมิ นค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ ค กรณี
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่ำง บริ เวณที่มีควำมจำเป็ นต้องประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค
(a) ในกรณี ของหิ นที่มีควำมแข็งแรงปำนกลำงหรื อแข็งแรงสู งกว่ำ ซึ่ งโดยปกติกำรขุดเจำะจะใช้
วัตถุระเบิดหรื อใช้ลวดสปริ งตัด
(i) ควำมสู งของขั้นบันไดแต่ละขั้นมำกกว่ำ 15 เมตร หรื อ
(ii) มีควำมสู งรวมของระบบขั้นบันได (แต่ละขั้นมีควำมสู งไม่เกิ น 15 เมตร) อยูร่ ะหว่ำง 15
เมตร ถึง 30 เมตร และมีมุมควำมลำดชันรวมมำกกว่ำ 1:1 (แนวตั้ง:แนวรำบ หรื อมำกกว่ำ
45 องศำ จำกแนวรำบ )
(b) ในกรณี ของหิ นที่มีควำมแข็งแรงอ่อนหรื ออ่อนมำกและดินในทำงวิศวกรรม( เช่ นแหล่ง ดิน
ทรำย กรวด ) ที่มีควำมสู งในแนวตั้งของกำรขุดเจำะใดๆมำกกว่ำ 7.5 เมตร และมีมุมลำดชัน
รวมมำกกว่ำ 1:2 (แนวตั้ง:แนวรำบหรื อมำกกว่ำ 27 องศำ จำกแนวรำบ)
สำนักกำกับกำรประกอบกำรและจัดเก็บรำยได้ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
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(c) ควำมลึกของกำรขุดเจำะมำกกว่ำ 30 เมตร จำกที่ดินรอบๆ ภำยในระยะ 30 เมตร จำกขอบของ
กำรขุดเจำะ
(d) โดยไม่คำนึงถึงควำมสู ง ควำมลึกหรื อมุมควำมลำดชันและตัวแปรอื่น ๆของกำรขุดเจำะ เช่น มี
โครงสร้ำงทำงธรณี ที่สำคัญ(รอยเลื่อนขนำดใหญ่ตดั ผ่ำน) ตำแหน่งที่ต้ งั หรื ออยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
กับที่เก็บกอง ตำแหน่งที่ต้ งั หรื ออยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงโครงสร้ ำงพื้นฐำนหรื อที่ดินของบุคคลอื่น
คือมีลกั ษณะของอันตรำยที่สำคัญ ตำมที่อธิ บำยไว้ในส่ วนของ ”อันตรำยที่สำคัญ”
การเก็บกอง /สถานทีก่ กั เก็บนา้
บริ เวณที่ ผูม้ ี ค วำมสำมำรประเมิ นควำมเสี่ ย งของ กำรเก็บ กอง /สถำนที่ ก ักเก็ บ น้ ำ แล้ว ระบุ ว่ำ มี
อันตรำยที่สำคัญ และไม่สำมำรถแก้ไขได้ทนั ที จะต้องมีกำรดำเนินกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี
เทคนิค กรณี ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่ำง บริ เวณที่มีควำมจำเป็ นต้องประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค
(a) ทั้งหมดหรื อส่ วนใหญ่ อยู่ในสภำพของแข็ง และไม่ได้อยู่สภำวะของเหลวหรื ออยู่ในสภำพ
แขวนลอย (กำรลอยตัวของอนุภำคในของเหลว) (ไม่มีแนวโน้มที่จะไหลถ้ำไม่บรรจุอยูใ่ นกัก
เก็บ)
(i) พื้นที่เก็บกองครอบคลุมที่ดินเกิน 10,000 ตำรำงเมตร
(ii) ควำมสู งของกำรเก็บกองมำกกว่ำ 15 เมตร
(iii) ควำมลำดเอียงเฉลี่ ยของพื้นที่เก็บกองมำกกว่ำ 1:12 ( แนวตั้ง:แนวรำบ หรื อ มำกกว่ำ 5
องศำ จำกแนวรำบ)
(b) สถำนที่ กกั เก็บของเหลวหรื อวัสดุ ใด ๆ ทั้งหมด หรื อส่ วนใหญ่เป็ นของเหลว หรื ออยู่สภำพ
แขวนลอย (มีแนวโน้มที่จะไหลถ้ำไม่บรรจุไว้ในที่กกั เก็บ)
(i) ระดับกำรกักเก็บมีควำมสู งมำกกว่ำ 4 เมตร เหนื อระดับพื้นดิ นใดๆภำยในระยะ 50 เมตร
จำกขอบของสถำนที่กกั เก็บ
(ii) กักเก็บของเหลวมำกกว่ำ 10,000 ลูกบำศก์เมตร
(c) โดยไม่คำนึงถึงขนำดของกำรเก็บกอง/สถำนที่กกั เก็บน้ ำ และปั จจัยอื่น ๆ เช่น มีโครงสร้ำงทำง
ธรณี ที่สำคัญ (รอยเลื่อนขนำดใหญ่ตดั ผ่ำน) ตำแหน่งที่ต้ งั หรื ออยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับกำรขุดเจำะ คือมี
ลักษณะของอันตรำยที่สำคัญหรื ออำจจะมีอนั ตรำยที่สำคัญ ตำมรำยละเอียดก่อนหน้ำนี้
การบันทึกและการทบทวนการประเมินความเสี่ ยง
บันทึกข้อสรุ ปของกำรประเมินควำมเสี่ ยงจะต้องได้รับกำรเก็บรักษำไว้ในพื้นที่โครงกำร ข้อสรุ ป
ของกำรประเมินควำมเสี่ ยงควรจะรวมอยูใ่ นรำยกำรด้ำนควำมปลอดภัย บริ เวณที่ทำกำรขุดเจำะ กำรเก็บ
กองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำที่พิจำรณำแล้วว่ำไม่ปลอดภัยหรื อมีแนวโน้มจะไม่ปลอดภัยในระยะเวลำอัน
ใกล้ ควรจะมีคำแนะนำที่ชดั เจน ว่ำกำรกระทำอะไรเป็ นสิ่ งจำเป็ นที่ตอ้ งดำเนินกำรและต้องดำเนินกำร
เมื่อไร มีควำมต้องกำรข้อมูลไม่มำกนักที่จะต้องบันทึกไว้ในกรณี ที่กำรประเมินควำมเสี่ ยงจะตำมมำ
สำนักกำกับกำรประกอบกำรและจัดเก็บรำยได้ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
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ด้วยกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค บริ เวณที่ไม่มีลกั ษณะของอันตรำยที่สำคัญ รำยละเอียด
ควรจะมีเพียงพอที่จะอธิบำยถึงข้อสรุ ปและวิธีที่ได้มำซึ่งข้อสรุ ป
กำรประเมินควำมเสี่ ยงควรมีกำรทบทวนในช่วงระยะเวลำที่เหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
(a) มีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรทำงำนอย่ำงมีนยั สำคัญ
(b) มีกำรค้นพบลักษณะธรณี วทิ ยำและอุทกวิทยำเพิ่มเติม
(c) มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกพื้นที่โครงกำรซึ่ งมีอนั ตรำยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ ตัวอย่ำง เช่น มี
กำรก่อสร้ำงบ้ำนเรื อนที่พกั อำศัยหรื อถนนอยูใ่ กล้ขอบเขตพื้นที่โครงกำร
(d) มีหลักฐำนที่แสดงถึงกำรพังทลำยหรื อกำรเคลื่อนตัวอย่ำงมีนยั สำคัญ
(e) มีกำรค้นพบข้อสมมติฐำนที่ไม่ถูกต้องหรื อข้อผิดพลำดในกำรประเมินควำมเสี่ ยง
4. การประเมินค่ าความเสี่ ยงด้ านธรณีเทคนิค
หลักการ
(1) “กำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค” หมำยถึงกำรประเมินที่ดำเนินกำรโดยผูเ้ ชี่ยวชำญ
ด้ำ นธรณี เ ทคนิ ค ที่ ระบุ แ ละประเมิ นปั จ จัย ทั้ง หมด ที่ มี แ นวโน้มที่ จะส่ ง ผลกระทบต่ อควำมมัน่ คง
แข็ง แรงและควำมปลอดภัย ของกำรขุด เจำะ กำรเก็ บ กองและสถำนที่ ก ัก เก็ บ น้ ำ ที่ ไ ด้ว ำงแผนจะ
ดำเนินกำรหรื อกำลังดำเนินกำรอยูใ่ นปั จจุบนั รวมถึง
(a) กำรจัดเตรี ยมเอกสำรโดยหรื อภำยใต้กำรกำกับดูแลของผูเ้ ชี่ ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิ คหรื อ
อื่นๆที่มีควำมเหมำะสมที่พิจำรณำโดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิค
(b) ข้อสรุ ปของผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิคในเรื่ อง
(i) ควำมปลอดภัยและควำมมัน่ คงแข็งแรงของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั
เก็ บ น้ ำ ที่ ก ำลัง ด ำเนิ น กำรอยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน หรื อ ที่ ว ำงแผนจะด ำเนิ น กำรที่ ไ ด้รั บ กำร
ประเมิน รวมทั้งข้อสรุ ปที่เป็ นไปได้วำ่ กำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
แสดงให้เห็น ถึ งอันตรำยที่ สำคัญจำกควำมไม่มีเสถี ยรภำพหรื อมี กำรเคลื่อนตัวของ
พื้นดิน
(ii) งำนที่ จะต้อ งท ำกำรแก้ไ ขใดๆที่ มี ค วำมสั มพันธ์ ก ับ กำรขุดเจำะ กำรเก็ บ กอง และ
สถำนที่กกั เก็บน้ ำ ที่ได้รับกำรประเมินและวันที่กำรทำงำนดังกล่ำวจะแล้วเสร็ จ
(iii) วันที่จะทำกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคในบริ เวณนั้น ครั้งต่อไป
(iv) บริ เวณที่เหมำะสมที่จะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆที่จำเป็ นในขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง และ สถำนที่กกั เก็บน้ ำ
(2) ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจว่ำ
(a) กำรค้นพบใด ๆ ที่มีนยั สำคัญในระหว่ำงกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคต้องอยู่
ภำยใต้หลักกำรหัวข้อที่ 3 ของแนวทำงนี้ ข้อสรุ ปใดๆที่ได้มำตำมข้อ (1) (b) และเหตุผล
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สำหรับข้อสรุ ปเหล่ำนี้จะถูกบันทึกไว้โดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิค ผูด้ ำเนินกำรประเมิน
ค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค
(b) ลำยมือชื่ อของผูเ้ ชี่ ย วชำญด้ำนธรณี เทคนิ ค และวันที่ ท ำกำรบันทึ ก ดังกล่ ำวและบันทึ ก
คุณวุฒิทำงวิชำชีพของผูเ้ ชี่ยวชำญไว้ดว้ ย
(i) ให้ขอ้ มูลใด ๆ ที่เป็ นประโยชน์ที่อำจเกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของกำรประเมินควำม
เสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคที่จดั ทำขึ้นแก่ผเู้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิคที่ดำเนินกำรประเมินค่ำ
ควำมเสี่ ยง
(ii) บันทึกเก็บข้อมูลอย่ำงเพียงพอทั้งชนิ ด ปริ มำณ และตำแหน่ งที่ต้ งั ของวัสดุ ท้ งั หมดที่
เก็บกองไว้ หรื อทับถมอยู่บริ เวณสถำนที่เก็บกอง กำรขุดเจำะหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
เพื่อให้กำรประเมินค่ำควำมมัน่ คงแข็งแรงของกำรเก็บกอง กำรขุดเจำะและสถำนที่กกั
เก็บน้ ำที่จะดำเนินกำรมีควำมถูกต้อง
(c) งำนที่จะต้องทำกำรแก้ไขใด ๆ ที่ระบุในระหว่ำงกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค
ที่สอดคล้องกับข้อ (1) (b) (ii) จะต้องได้รับกำรดำเนิ นกำรให้แล้วเสร็ จตำมวันที่ระบุไว้
หรื อก่อนที่จะมีกำรดำเนินกำรทำเหมืองต่อไป
(d) บริ เวณที่ได้ขอ้ สรุ ปโดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิค ตำมข้อ (1) (b) ว่ำไม่มีอนั ตรำยที่สำคัญ
(i) ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิคควรระบุควำมถี่ของกำรประเมินควำมเสี่ ยงภำยใต้หลักกำร
หัวข้อที่ 3 ของแนวทำงนี้ ที่จะมีกำรดำเนินกำรในอนำคตเพื่อให้มีควำมปลอดภัยอย่ำง
ต่อเนื่อง และมีควำมมัน่ คงแข็งแรงในกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
(ii) บันทึกข้อมูลตำมรำยละเอียดที่จดั ทำขึ้นโดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิค
(e) สำเนำของกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคทั้งหมดจะต้องถูกเก็บไว้ในพื้นที่
โครงกำร สำหรับกำรตรวจสอบและเก็บรักษำไว้โดยผูป้ ระกอบกำรอย่ำงน้อย 10 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ได้จดั ทำขึ้น
คาแนะนา
กำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ ค หมำยถึง กำรประเมินที่ดำเนิ นกำรโดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำน
ธรณี เทคนิคที่ ระบุและประเมินปัจจัยทั้งหมดที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดที่ส่งผลกระทบต่อควำมมัน่ คงแข็งแรง
และควำมปลอดภัยของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ที่วำงแผนจะดำเนิ นกำรหรื อ
กำลังดำเนิ นกำรอยูใ่ นปั จจุบนั กำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคอำจจะเริ่ มจำกกำรสำรวจและ
กำรตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลสำคัญใดๆที่จะช่ วยในกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ ค
เต็มรู ปแบบ ซึ่งอำจรวมถึง
(1) การสารวจพืน้ ที่
ระดับควำมระเอียดของแผนที่ที่เตรี ยมแสดงไว้ตอ้ งมีมำตรำส่ วนไม่นอ้ ยกว่ำ 1 : 2,500
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ขอบเขตของโครงกำรหรื อสถำนที่ที่มีกำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง และสถำนที่กกั เก็บน้ ำที่กำลัง
ดำเนิ นกำรอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที่วำงแผนจะดำเนินกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสร้ำงสถำนที่
กักเก็บน้ ำ ตั้งอยู่
(ii) พื้นที่ ขุดเจำะ เก็บกองหรื อสถำนที่ กกั เก็บน้ ำ ใด ๆ ที่ กำลังดำเนิ นกำรอยู่ในปั จจุ บนั หรื อที่
วำงแผนจะดำเนินกำรขุดเจำะ เก็บกองหรื อสร้ำงสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
(iii) ที่ดินที่ อยู่ติดกันหรื อโครงสร้ ำงใดๆ ที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรขุดเจำะ เก็ บกองหรื อ
สถำนที่กกั เก็บน้ ำที่กำลังดำเนิ นกำรอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่วำงแผนจะดำเนิ นกำรขุดเจำะ เก็บ
กองหรื อสร้ำงสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
(iv) พื้นที่ทำเหมืองทั้งหมด (ไม่วำ่ จะถูกละทิง้ ไปแล้วหรื อไม่) พื้นที่ทำเหมืองใต้ดิน ระบบของถ้ ำ
หรื อโพรงที่รับรู้ กำรพังทลำยของพื้นดิ นในอดี ตหรื อที่ยงั คงมีกำรพังทลำยอยู่ในปั จจุ บนั
น้ ำ พุ บ่ อน้ ำ บำดำล แหล่ ง เก็ บ กัก น้ ำ ทำงน้ ำ และลัก ษณะส ำคัญ ต่ ำ ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นเองโดย
ธรรมชำติหรื อที่มนุ ษย์สร้ำงขึ้น (รวมถึง ถนน ทำงรถไฟ สำยส่ งไฟฟ้ ำแรงสู ง อุโมงค์ใต้ดิน
ท่อส่ งน้ ำ ท่อส่ งก๊ำซหรื อน้ ำมัน หรื อท่อใต้ดินต่ำงๆ ซึ่ งอำจมีผลกระทบด้ำนควำมปลอดภัย
จำกกำรขุดเจำะ เก็บกองหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำที่อำจจะเกี่ ยวข้องกับวัตถุ ประสงค์ของกำร
พิจำรณำว่ำ กำรขุดเจำะหรื อกำรดำเนิ นกำรสร้ ำงควำมลำดชัน สำมำรถดำเนิ นกำรได้อย่ำง
ปลอดภัย)
แบบแปลนแผนผังแสดงเส้นระดับชั้นควำมสู งและพิกดั ฉำก ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เส้นแสดง
ระดับชั้นควำมสู งแต่ละเส้นควรมีควำมสู งไม่เกิน 5 เมตร และมีตำแหน่งที่สัมพันธ์กบั พิกดั ฉำกที่เป็ น
สำกล เส้นพิกดั ฉำกแนวตั้งและแนวนอนควรมีระยะห่ำงกันทุกๆ 100 เมตร แสดงไว้ในแผนที่มำตรำ
ส่ วน 1 : 2,500
(2) การตรวจสอบพืน้ ที่
บันทึกข้อมูลกำรตรวจสอบพื้นที่ท้ งั หมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กำรสำรวจ กำรทดสอบ ลักษณะ
โครงสร้ำงทำงธรณี ที่โพล่ให้เห็นหรื อหลุมเจำะและระดับน้ ำใต้ดิน ในบริ เวณพื้นที่โครงกำรหรื อบริ เวณ
ใกล้เคียง เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค พร้อมกับผลกำรทดสอบต่ำง ๆ
รวมทั้ง ควำมแข็งแรงของวัสดุ ที่อยู่ภำยในและอยู่ขำ้ งใต้กำรเก็บกอง สถำนที่กกั เก็บน้ ำ หรื อภำยใน
ควำมลำดชันที่ทำกำรขุดเจำะ กำรบันทึกจะต้องมีขอ้ มูลในอดีตที่รับรู้เกี่ยวกับกำรสำรวจตรวจสอบพื้นที่
(3) ภาพตัดขวางของการตรวจสอบพืน้ ที่
ควำมละเอียดของภำพตัดขวำงควรมีมำตรำส่ วนไม่นอ้ ยกว่ำ 1 : 1,250 ของพื้นที่ที่ทำกำรขุด
เจำะ เก็บกองและ สถำนที่กกั เก็บน้ ำที่กำลังดำเนิ นกำรอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่วำงแผนจะดำเนิ นกำรขุด
เจำะ เก็บกองและ สถำนที่กกั เก็บน้ ำ แสดงภำพพื้นผิวดินในปั จจุบนั และวัสดุเปลือกดินที่ปิดคลุม อยู่
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและชั้นหิ นแข็งที่อยูข่ ำ้ งใต้
(i)
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(i) กำรเปลี่ยนแปลงใดๆของระดับควำมหนำหรื อลักษณะของชั้นเปลือกดินที่ปิดทับ และวัสดุ
หิ นแข็งที่อยูข่ ำ้ งใต้
(ii) ตำแหน่ งของพื้นผิวใดๆไม่ว่ำจะเกิ ดขึ้นเองตำมธรรมชำติ หรื อที่ เกิ ดจำกกำรกระทำของ
มนุษย์ซ่ ึ งอำจส่ งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั
เก็บน้ ำ ที่กำลังดำเนิ นกำรอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่วำงแผนจะดำเนิ นกำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง
และสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
(4) แบบแปลนแผนผังจากการตรวจสอบพืน้ ที่
แบบแปลนแผนผังจะต้องแสดงตำแหน่งโครงสร้ำงธรณี ที่โพล่ให้เห็นหรื อหลุมเจำะ บ่อน้ ำ
หลุ มสำรวจ ที่ใช้ในกำรตรวจสอบพื้ นที่ และตำแหน่ งที่ ต้ งั และระดับควำมสู งของวัส ดุ ท้ งั หมดและ
พื้นผิว ที่อำจมีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของกำรขุดเจำะหน้ำ กำรเก็บกองและ สถำนที่กกั เก็บน้ ำที่
กำลังดำเนินกำรอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที่วำงแผนจะดำเนินกำร
(5) สมมติฐานก่อนการวิเคราะห์
บันทึกข้อสมมติฐำนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคของสภำพ
พื้ น ดิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ควำมปลอดภัย ของกำรขุด เจำะ กำรเก็ บ กองและ สถำนที่ ก ัก เก็ บ น้ ำ ที่ ก ำลัง
ดำเนิ นกำรอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่วำงแผนจะดำเนิ นกำรขุดเจำะหน้ำ กำรเก็บกองและ สถำนที่กกั เก็บน้ ำ
โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญด้ำ นธรณี เ ทคนิ ค รวมทั้ง บัน ทึ ก ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งใด ๆ ซึ่ งอำจไม่ ไ ด้น ำไปใช้เ มื่ อ
ดำเนินกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค
(6) ผลการวิเคราะห์
บันทึกรำยกำรคำนวณที่ดำเนิ นกำรเพื่อ ที่จะตรวจสอบกำรออกแบบหรื อ ตรวจสอบควำม
ปลอดภัยของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำที่กำลังดำเนิ นกำรอยูใ่ นปั จจุบนั รวมทั้งตัว
แปรหรื อพำรำมิเตอร์ ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรคำนวณและเหตุผลที่ใช้ในกำรคำนวณและผลของกำรคำนวณ
ต้องแสดงเป็ นค่ำสัดส่ วนควำมปลอดภัยหรื อควำมน่ำจะเป็ นของกำรพังทลำยหรื อหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่
ได้รับกำรยอมรับในกำรประเมินเสถียรภำพของควำมลำดชัน
(7) การออกแบบทีเ่ ป็ นผลมาจากการวิเคราะห์
แบบแปลนแผนผังควรมีควำมละเอียดของมำตรำส่ วนไม่นอ้ ยกว่ำ 1 : 2,500
(a)ในกรณี ของกำรเก็บกอง/สถำนที่กกั เก็บน้ ำที่กำลังดำเนิ นกำรอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที่วำงแผน
จะดำเนินกำรของกำรเก็บกอง/สถำนที่กกั เก็บน้ ำ รวมทั้งพื้นที่ของที่ดินที่ครอบคลุมหรื อที่จะ
ครอบคลุม ควำมลำดเอียงของพื้นดิน กำรออกแบบควรแสดงเส้นระดับชั้นควำมสู งแต่ละ
เส้นมีควำมสู งไม่เกิน 2 เมตร ควำมลำดเอียงด้ำนข้ำงและขอบเขตของกำรเก็บกอง และ
ตำแหน่งที่ได้รับกำรออกแบบและลักษณะของกำรก่อสร้ำงผนังหรื อโครงสร้ำงอื่นๆที่ใช้ใน
กำรกักเก็บหรื อจำกัดขอบเขตของกำรเก็บกอง
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(b) ในกรณี ของกำรขุดเจำะที่กำลังดำเนิ นกำรอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที่วำงแผนจะดำเนินกำรขุด
เจำะ กำรออกแบบกำรขุดเจำะ รวมถึ ง ควำมสู ง ในปั จจุ บนั หรื อควำมสู งที่ วำงแผนจะ
ดำเนินกำร ตำแหน่งและควำมกว้ำงของแต่ละขั้นบันได กำรแสดงเส้นระดับชั้นควำมสู งแต่
ละเส้นของกำรขุดเจำะไม่ควรเกิน 5 เมตร
(8) ข้ อกาหนดในระหว่างและหลังการสร้ าง
บันทึกลักษณะและขอบเขตของกำรตรวจสอบ กำรควบคุมและมำตรกำรควำมปลอดภัยที่
จำเป็ นเพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีควำมปลอดภัยในกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำและข้อกำหนด
ในงำนวิศวกรรมที่จำเป็ นและมำตรกำรควำมปลอดภัย บันทึกกำรกระทำที่เกี่ยวกับข้อบกพร่ องโดยระบุ
ไว้ในรำยงำน
ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจว่ำ ข้อมูลใด ๆ ซึ่ งอำจจะมีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์กำรประเมิน
ค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคได้ส่งมอบให้แก่ผเู้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิคใช้ในกำรประเมิน
ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจว่ำ งำนแก้ไขใดๆที่ได้รับกำรระบุไว้ ระหว่ำงกำรประเมินด้ำน
ธรณี ค่ำควำมเสี่ ยงเทคนิคจะได้รับกำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็ จตำมวัน เวลำที่มีกำรระบุไว้
กำรประเมิ น ค่ ำ ควำมเสี่ ย งด้ำ นธรณี เ ทคนิ ค ยัง ควรครอบคลุ ม หั ว ข้อ ที่ ค ล้ำ ยกัน กับ กำร
ประเมินควำมเสี่ ยงแต่มีควำมลึกและมีรำยละเอียดมำกกว่ำ
เป็ นสิ่ งที่ สำคัญที่ ตอ้ งมัน่ ใจว่ำ กำรออกแบบ กำรปฏิ บตั ิงำนตำมปกติ กำรตรวจสอบ กำร
ประเมินควำมเสี่ ยง กำรสำรวจ กำรตรวจสอบพื้นที่ และงำนประเมิ นค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ ค
ไม่ ไ ด้ดำเนิ น กำรโดยแยกออกจำกกัน ข้อมูล ที่ ไ ด้เป็ นผลของกิ จกรรมทั้ง หมดเหล่ ำ นี้ ต้องมี ก ำรใช้
ร่ วมกัน
รำยงำนต้องนำเสนอในรู ปแบบที่จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบกำรจัดกำรพัฒนำระบบควำมปลอดภัย
และมีกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งในกำรขุดเจำะ เก็บกองและสถำนที่กกั เก็บน้ ำ
และเพื่อจัดทำระบบกำรตรวจสอบที่เหมำะสม
ผูป้ ระกอบกำรต้องมัน่ ใจว่ำ ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิค ที่สรุ ปว่ำกำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง
และสถำนที่กกั เก็บน้ ำไม่มีลกั ษณะของอันตรำยที่สำคัญ ได้อธิบำยอย่ำงชัดเจน บนพื้นฐำนกำรตัดสิ นใจ
ของพวกเขำ บริ เวณที่กำรเก็บกองหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำอยูใ่ กล้กบั ยอดของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง
และ/หรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำดังกล่ำว และกำรขุดเจำะจะต้องมีกำรพิจำรณำร่ วมกัน
ผู้เชี่ ยวชาญด้ านธรณีเทคนิค
ระดับควำมเชี่ ยวชำญที่ ตอ้ งกำรในกำรดำเนิ นกำรประเมิ นค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ ค จะ
ขึ้ นอยู่ก ับ ควำมซับ ซ้ อนของพื้ นที่ และคุ ณสมบัติข องวัส ดุ ที่ จ ะท ำกำรขุดเจำะ เก็ บ กองหรื อกัก เก็ บ
ผูเ้ ชี่ ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิ คจะต้องมีควำมเชี่ ยวชำญและประสบกำรณ์ อย่ำงเพียงพอในทำงปฏิบตั ิที่มี
ลักษณะของสภำพแวดล้อมคล้ำยคลึ งกัน เพียงพอที่จะประเมินควำมปลอดภัยของกำรขุดเจำะ กำรเก็บ
กองหรื อสถำนที่กกั เก็บน้ ำ และข้อควรระวังที่จำเป็ นในกำรสร้ำงและรักษำให้มีควำมปลอดภัย
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ผูป้ ระกอบกำรจะต้องมัน่ ใจว่ำงำนแก้ไขใด ๆ ที่ระบุไว้ ระหว่ำงกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำน
ธรณี เทคนิคจะได้รับกำรดำเนินกำรตำมวันที่มีกำรระบุไว้โดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิคที่ตดั สิ นใจว่ำ
จะต้องใช้ระยะเวลำเท่ำไรในกำรแก้ไขที่สำมำรถยอมรับได้ สำหรับมำตรกำรแก้ไข ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี
เทคนิคควรพิจำรณำควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้อง ยิ่งมีควำมเสี่ ยงมำกกำรทำงำนแก้ไขดังกล่ำวก็จะต้องทำให้
เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว
4.1 หน้ าที่ของผู้ ประกอบการเกี่ยวกับการขุ ดเจาะ การเก็บกองและสถานที่กักเก็บ น้า ที่มี
ลักษณะของอันตรายทีส่ าคัญ
กำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง และสถำนที่กกั เก็บน้ ำ ที่มีลกั ษณะของอันตรำยที่สำคัญจะต้อง
มีกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ คอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 2 ปี วันที่จะดำเนิ นกำรประเมินค่ำ
ควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคในครั้งต่อไป จะต้องระบุไว้ในรำยงำนของผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิค
กำรขุดเจำะ กำรเก็ บ กองหรื อสถำนที่ กกั เก็ บน้ ำ บำงบริ เวณจะต้องมี ควำมถี่ ของกำร
ประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ คบ่อยมำกขึ้น ซึ่ งอำจรวมถึง ที่เก็บกองกำกของเสี ย และกำรถม
กลับ บริ เวณมีปริ มำณของวัสดุเป็ นจำนวนมำกสะสมตัวอยูแ่ ละ/หรื อบริ เวณที่มีอตั รำในกำรขุด เจำะสู ง
การตรวจสอบทบทวน
กำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคในครั้งต่อไปจะต้องดำเนิ นกำรอย่ำงน้อยทุก ๆ
2 ปี หรื อตำมที่ระบุโดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธรณี เทคนิค หรื อในกรณี ที่
(a) มีเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญในวิธีกำรทำงำน
(b) มี ข ้อ มู ล ใหม่ เ กี่ ย วกับ สภำพธรณี วิ ท ยำหรื อ สภำพน้ ำ ใต้ดิ น อุ ท กวิ ท ยำ ในพื้ น ที่
โครงกำร
(c) มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกพื้นที่โครงกำรที่มีอนั ตรำยเพิ่มขึ้นอย่ำงนัยสำคัญ เช่น มี
กำรก่ อสร้ ำ งบ้ำนเรื อน ที่ พ กั อำศัย หรื อ ถนนหลวง/ทำงรถไฟใกล้ข อบเขตพื้ นที่
โครงกำร
(d) มีหลักฐำนที่แสดงถึงกำรพังทลำยหรื อกำรเคลื่อนตัวอย่ำงมีนยั สำคัญ
(e) มีกำรค้นพบสมมุติฐำนที่ไม่ถูกต้องหรื อมีขอ้ ผิดพลำดในกำรตรวจสอบพื้นที่ และ/
หรื อ ในกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิค
ถ้ำเป็ นไปได้กำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิคควรจะดำเนิ นกำรก่อนที่จะมีกำร
เปลี่ ยนแปลงอย่ำงมี นัยส ำคัญใดๆ บริ เวณที่ เป็ นไปไม่ ไ ด้จะต้องดำเนิ นกำรโดยทันที เร็ วที่ สุ ดเท่ ำ ที่
สำมำรถปฏิบตั ิได้อย่ำงสมเหตุสมผล
กำรเปลี่ยนแปลงกำรขุดเจำะหรื อกำรเก็บกองโดยตัวของมันเอง ตัวอย่ำง เช่ น ในกำร
ออกแบบ วิธีกำรทำงำน วัสดุ ที่ถูกเก็บกอง อำจมีอนั ตรำยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ ซึ่ งกำรประเมินค่ำ
ควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ คในครั้งต่อไปจะต้องดำเนินกำรในสิ่ งเหล่ำนี้ และยังอำจจะจำเป็ นต้องใช้ถ้ำ
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สมมติฐำนพื้นฐำน ในกำรประเมิ นค่ำควำมเสี่ ยงด้ำนธรณี เทคนิ ค ถู กพบว่ำ ไม่ถูกต้อง เช่ น เกี่ ยวกับ
ลักษณะโครงสร้ำงทำงธรณี วทิ ยำในพื้นที่โครงกำร
กำรพัฒนำใหม่ ๆ บนที่ดินที่ อยู่ติดกันกับพื้นที่ ทำกำรขุดเจำะ เก็บกองหรื อสถำนที่กกั
เก็บน้ ำ เช่ น กำรก่ อสร้ ำงโรงเรี ยน หมู่บำ้ นจัดสรร หรื อถนน สำมำรถทำให้มีอนั ตรำยเพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญ กำรเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ ำวมี แนวโน้มที่ จะทรำบก่ อนล่ วงหน้ำ และผูป้ ระกอบกำรควรจะ
วำงแผนล่วงหน้ำสำหรับสิ่ งเหล่ำนี้
การเคลือ่ นย้ ายวัสดุในทีเ่ ก็บกอง
กำรเก็บกองที่ ซ่ ึ งมีกำรประเมินค่ำธรณี เทคนิ คเป็ นประจำ อำจจะต้องมีกำรเคลื่ อนย้ำย
หรื อใช้ในกำรปรับปรุ งภูมิทศั น์ ปกติ แล้วจะเป็ นเรื่ องเหมำะสมที่ จะปรึ กษำกับผูเ้ ชี่ ยวชำญด้ำนธรณี
เทคนิค เมื่อวำงแผนจะดำเนินกำรดังกล่ำว ตั้งแต่กำรเคลื่อนย้ำยมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นและที่เก็บกองจะถูก
รบกวน เป็ นวิธีปฏิบตั ิที่ดีที่จะเก็บรักษำบันทึกว่ำ มีวสั ดุอะไรบ้ำงอยูใ่ นที่เก็บกอง
4.2 หน้ าทีข่ องผู้ประกอบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการขุดเจาะ การเก็บกองและสถานที่กักเก็บน้า ที่ไม่ มี
ลักษณะอันตรายทีส่ าคัญ
ในบำงกรณี ที่มีอนั ตรำยอำจต่ำมำก ๆ ตัวอย่ำง สำหรับ กำรเก็บกอง/สถำนที่กกั เก็บน้ ำ
 มีภูมิประเทศและควำมเสี่ ยงของกำรพังทลำยน้อยมำก
 ถูกล้อมรอบทุกด้ำนด้วยพื้นดินที่มีควำมมัน่ คงแข็งแรงสู งกว่ำ ดังนั้นจึงเป็ นไป
ไม่ได้ที่วสั ดุที่ถูกเก็บกองหรื อกักเก็บจะมีกำรเคลื่อนตัว/ไหลออกมำ
กำรเก็บกอง/สถำนที่กกั เก็บน้ ำดังกล่ำวไม่มีควำมจำเป็ นต้องมีกำรประเมินค่ำควำมเสี่ ยง
ด้ำนธรณี เทคนิคหรื อประเมินควำมเสี่ ยงอีกต่อไป
กำรเก็บกอง /สถำนที่ กกั เก็บน้ ำภำยในพื้นที่ โครงกำรดังกล่ำวบำงครั้ง อำจเป็ นสภำวะ
ชัว่ ครำวตัวอย่ำง ถ้ำต่อมำภำยหลังพื้นที่โครงกำรเป็ นส่ วนหนึ่งของพื้นที่ทำเกษตรกรรม หรื อพัฒนำเป็ น
พื้นที่ อุตสำหกรรม กำรเก็ บกอง /สถำนที่ กกั เก็บน้ ำดัง กล่ ำ ว จะไม่ อยู่ภำยใต้ควำมรั บผิดชอบของ
ผูป้ ระกอบกำร ผูป้ ระกอบกำรมีหน้ำที่เฉพำะทำให้แน่ใจว่ำบริ เวณดังกล่ำวมีควำมปลอดภัย เมื่อส่ งมอบ
พื้นให้ก ำรทำเกษตรกรรมหรื อพัฒนำเป็ นพื้ นที่ อุตสำหกรรม แต่ ไ ม่ไ ด้หมำยควำมว่ำ กำรเก็ บกอง/
สถำนที่ กกั เก็บน้ ำ จะไม่สำมำรถเกิ ดควำมไม่ปลอดภัยในภำยหลังได้ ผูป้ ระกอบกำรจะต้องส่ งมอบ
ข้อมูลใด ๆ ซึ่ งอำจช่วยให้ผปู้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมหรื อเกษตรกรรมในกำรระบุและหลีกเลี่ยงควำม
เสี่ ยง

สำนักกำกับกำรประกอบกำรและจัดเก็บรำยได้ กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่

