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บทน า 

บุคคลใดๆ ท่ีอยู่ในหรืออยู่ใกล้เคียงกบัเหมืองไม่ควรมีควำมเส่ียงจำกกำรพงัทลำยของหน้ำ
เหมืองหรือจำกกำรเคล่ือนตวับำงส่วนหรือทั้งหมดของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ 
กำรประเมินควำมเส่ียงและกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงด้ำนธรณีเทคนิคท่ีจะอธิบำยในบทควำมน้ีเป็น
เคร่ืองมือตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่วตัถุประสงคท์ัว่ไปดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสวสัดิภำพ
ในกำรท ำเหมืองเปิดจะบรรลุผลส ำเร็จ  
การขุดเจาะ 
 ควำมหมำยของค ำวำ่ “กำรขดุเจำะ” ส ำหรับวตัถุประสงคข์องบทควำมน้ี หมำยถึงพื้นท่ีใด ๆ ใน
เหมืองท่ีมีกำรสกดัแร่หรือไดรั้บกำรขุดเจำะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง พื้นบ่อเหมือง ขั้นบนัได หน้ำเหมือง
และหนำ้เหมืองสุดทำ้ย และอ่ืนๆ ท่ีมีควำมลำดเอียง เช่น เส้นทำงข้ึนลงบ่อเหมือง 
การเกบ็กอง 
 กำรเก็บกองทั้งหมด รวมถึง กองสต็อกแร่ จะรวมอยู่ในส่วนน้ี กำรเก็บกองจะประกอบด้วย 
กำรเก็บกองหรือถมวสัดุท่ีใช้เก่ียวกับกิจกรรมกำรท ำเหมือง ท่ีเก็บกองเปลือกดินเศษหินและวสัดุ
ทั้งหมดท่ีเก็บกองไวเ้พือ่ใชป้ระโยชน์ในกำรปรับสภำพพื้นท่ีหรือปรับปรุงภูมิทศัน์  ภำยหลงัส้ินสุดกำร
ท ำเหมือง  กองสต็อกแร่ท่ีจะเขำ้สู่กระบวนกำรแต่งแร่หรือกองสต็อกแร่ส ำหรับรอจ ำหน่ำย  กองดิน
หรือคนัดินท่ีใชเ้พื่อปรับปรุงทศันียภำพ 
สถานทีก่กัเกบ็น า้ 
 สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ ส ำหรับบทควำมน้ีหมำยถึง บ่อน ้ ำท่ีเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติหรือท่ีสร้ำง
ข้ึนมำใหม่ ( รวมถึงพื้นท่ีขุดเจำะท่ีมีน ้ ำท่วมขงัอยู่ )ท่ีใช้เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของเหมือง รวมทั้งบ่อ
บ ำบดัน ้ ำเสียท่ีมีกำรบ ำบดัโดยใชแ้สงแดด  แบคทีเรียยอ่ยสลำยและเพิ่มออกซิเจนลงไปเพื่อปรับสภำพ
น ้ำ และรวมถึงสถำนท่ีจดัเก็บหรือบ่อกกัเก็บน ้ำเสีย  บ่อกกัเก็บกำกแร่และของเสียท่ีเป็นของเหลว 
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ผู้มีความสามารถ 
 ผูมี้ควำมสำมำรถ ส ำหรับบทควำมน้ีหมำยถึง บุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกผูป้ระกอบกำรเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรให้มีหน้ำท่ีท ำกำรประเมินควำมเส่ียงของกำรขุดเจำะ เก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ
โดยมีคุณวฒิุหรือไดผ้ำ่นกำรอบรม มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะประเมินอนัตรำยจำกกำรขุด
เจำะ เก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ ซ่ึงอำจแต่งตั้งจำกบุคคลภำยใน เช่น เจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภยัใน
กำรท ำงำน(จป.) หวัหนำ้งำนฝ่ำยเหมือง ผูจ้ดักำรโครงกำร หรือบุคลภำยนอกก็ได ้
ผู้เช่ียวชาญด้านธรณเีทคนิค 

ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนธรณีเทคนิค หมำยถึง วิศวกรเหมืองแร่หรือวิศวกรธรณีเทคนิคท่ีมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี  

(a)  มีประสบกำรณ์อย่ำงนอ้ย 3 ปี หรือมำกกวำ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลศำสตร์ของดินและหิน หรือ
วศิวกรรมกำรขดุเจำะ 

(b) มีควำมสำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรวิเครำะห์ทำงดำ้นธรณีเทคนิคเพื่อพิจำรณำถึงอนัตรำย และ
ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรขดุเจำะ กำรเก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ 

(c) มีควำมรับผิดชอบและมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ท่ีไดรั้บกำรรับรองจำกองคก์รวิชำชีพ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
อนัตราย  

“อนัตรำย” ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขดุเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ หมำยถึง มีศกัยภำพใน
กำรก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อชีวติ ควำมปลอดภยั สุขภำพหรือสวสัดิภำพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

 
1.  หน้าทีท่ัว่ไป เพือ่ให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยในการขุดเจาะ  การเกบ็กองและสถานทีก่กัเกบ็น า้ 

หลกัการ 
  ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งมัน่ใจวำ่กำรขุดเจำะ(รวมทั้งหนำ้เหมือง) กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บ
น ้ำ ไดรั้บกำรออกแบบ  ก่อสร้ำง (ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ)  ด ำเนินงำน
และบ ำรุงรักษำ เพื่อท ำให้แน่ใจว่ำควำมไม่เสถียรภำพหรือกำรเคล่ือนตวัใดๆ ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะ
ก่อให้เกิดควำมเส่ียงต่อควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสวสัดิภำพของบุคคลใด ๆ จะไดรั้บหลีกเล่ียง
เท่ำท่ีสำมำรถปฏิบติัไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 
 ค าแนะน า  
  กำรขดุเจำะทั้งหมด กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำจะตอ้งไดรั้บกำรออกแบบ ก่อสร้ำงและ
บ ำรุงรักษำเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีควำมปลอดภยั มำตรกำรท่ีใชเ้พื่อลดควำมเส่ียงควรมีสัดส่วนท่ีเหมำะสมกบั
อนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึน ในกรณีของหน้ำเหมือง กำรเก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำท่ีมีขนำดเล็กมำก ๆ 
มกัจะมีอนัตรำยน้อย ขณะท่ีกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงด้ำนธรณีเทคนิคแบบเต็มรูปแบบ จะท ำเฉพำะ

2 



 

                   ส ำนกัก ำกบักำรประกอบกำรและจดัเก็บรำยได ้กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่  

 

พื้นท่ีท่ีมีควำมจ ำเป็น ของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ ผูป้ระกอบจะตอ้งมัน่ใจว่ำ
ทั้งหมดไดรั้บกำรออกแบบและก่อสร้ำงอยำ่งถูกตอ้ง  
  ขั้นตอนกำรออกแบบและด ำเนินงำนขุดเจำะ เก็บกองและสถำนท่ีกักเก็บน ้ ำจะต้องมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อให้เกิดควำมเส่ียงน้อยท่ีสุด ส ำหรับบุคคลในเหมืองและบุคคลอ่ืนๆผูท่ี้อำจจะได้รับ
ผลกระทบจำกกิจกรรมเหล่ำน้ี รวมถึงบุคคลในเหมืองผูซ่ึ้งมีหนำ้ท่ีเขำ้ไปยงัพื้นท่ีท่ีอำจเป็นอนัตรำยเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรตรวจสอบและประเมินค่ำควำมเส่ียง ค ำแนะในกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัและวิธีกำรท่ี
ปลอดภยัจะตอ้งมีกำรจดัท ำข้ึนในขั้นตอนกำรด ำเนินงำนขดุเจำะ เก็บกองและสถำนท่ีเก็บน ้ำ 
  รำยกำรกำรกำรตรวจสอบ ควรรวมถึงขอ้มูลท่ีได้จำกกำรออกแบบ กำรปฏิบติังำนตำมปกติ 
กำรตรวจสอบ กำรประเมินควำมเส่ียงและกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค 
  กำรขดุเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ ในบริเวณซ่ึงมีเคล่ือนตวัของพื้นดินหรือวสัดุท่ี
อำจจะไม่ปลอดภยั วิธีกำรท่ีเหมำะสมจะตอ้งได้รับด ำเนินกำรในทนัที เพื่อพิจำรณำควำมเส่ียงและ
ด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีจ ำเป็น ส่ิงเหล่ำน้ีจะเก่ียวขอ้งกบักำรประเมินควำมเส่ียงและกำรประเมินค่ำควำมเส่ียง
ดำ้นธรณีเทคนิคใหม่โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้
 1.1 การออกแบบการขุดเจาะ การเกบ็กองและสถานทีท่ีก่กัเกบ็น า้ 
  ส ำหรับค ำแนะน ำเม่ือจะมีกำรขดุเจำะ เก็บกองหรือสร้ำงบ่อกกัเก็บน ้ ำข้ึนมำใหม่ เป็นส่ิงจ ำเป็น
ท่ีจะตอ้งวำงแผนและออกแบบเพื่อให้แน่ใจวำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่เป็นอนัตรำย ทั้งระหวำ่ง
ท ำกำรก่อสร้ำงและกำรใชง้ำนในภำยหลงั เพื่อให้มัน่ใจวำ่อนัตรำยทั้งหมดไดรั้บกำรประเมินแลว้ ซ่ึงมี
ควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งท ำกำรตรวจสอบพื้นท่ีก่อน 
  กำรตรวจสอบพื้นท่ีควรรวมถึงขอ้มูลหรือเหตุกำรณ์ในอดีตใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีนั้นๆและ
สภำพแวดลอ้มและควรด ำเนินกำรก่อนท่ีจะเร่ิมมีกำรขุดเจำะ เก็บกองหรือสร้ำงพื้นท่ีกกัเก็บน ้ ำ ข้ึนมำ
ใหม่ ส่ิงเหล่ำน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท ำให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำมีกำรออกแบบท่ีควำมปลอดภยัและช่วยให้
กำรท ำงำนมีควำมปลอดภยั 
  หำกข้อมูลเก่ำท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดไม่สำมำรถน ำมำใช้งำนได้หรือไม่สมเหตุสมผล กำร
ตรวจสอบพื้นท่ีอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรหรือตอ้งมีควำมระมดัระวงัเป็นพิเศษในกำรน ำขอ้มูล
ดังกล่ำวไปใช้ในกำรออกแบบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลท่ีส ำคัญ กำรออกแบบควรออกแบบให้
สอดคลอ้งกบักำรปฏิบติังำนดำ้นวิศวกรรมท่ีดีและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมลำดชนัต่ำงๆควรไดรั้บ
กำรออกแบบมำเพื่อใหมี้เสถียรภำพตลอดอำยกุำรใชง้ำน ควำมเส่ียงในกำรพงัทลำยของกำรขุดเจำะ กำร
เก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ ควรมีกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่กำรออกแบบมีค่ำสัดส่วน
ควำมปลอดภยัท่ีเพียงพอ 
  กำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกักเก็บน ้ ำ อำจจะตอ้งมีกำรประเมินผลใหม่และมีกำร
ออกแบบใหม ่เน่ืองจำกขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บระหวำ่งกำรท ำงำนประจ ำวนั กำรตรวจสอบ กำรประเมิน
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ควำมเส่ียงหรือกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค ขั้นตอนกำรจดักำรท่ีเรียบง่ำยจึงมีควำมจ ำเป็น
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ขอ้มูลดงักล่ำวใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกแบบไดรั้บกำรทบทวน 
  ในกรณีท่ีกำรประเมินควำมเส่ียงของ กำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ ท่ีก ำลงั
ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันบ่งช้ีว่ำอำจจะเป็นอันตรำยท่ีส ำคัญในภำยหลัง อำจมีควำมจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรตรวจสอบพื้นท่ีใหม่ หำกขอ้มูลเก่ำไม่สำมำรถน ำมำใชง้ำนได ้เพื่อท่ีจะท ำกำรเก็บขอ้มูลใหม่ 
ถำ้กำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคมีควำมจ ำเป็น 
  บริเวณท่ีมีกำรวำงแผนขุดเจำะ เก็บกองหรือสร้ำงสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ  ท่ีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
อนัตรำยท่ีส ำคญั จะตอ้งมีกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคก่อน มีขอ้แนะน ำวำ่ผูเ้ช่ียวชำญดำ้น
ธรณีเทคนิคควรมีส่วนร่วมตั้งแต่ในขั้นตอนกำรออกแบบ ในกรณีดงักล่ำวกำรออกแบบ กำรประเมิน
ควำมเส่ียงและกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคอำจจะตอ้งน ำมำพิจำรณำร่วมกนัและรำยกำร
กำรออกแบบอำจจะเป็นรูปแบบรำยงำนกำรประเมินท่ีมีรำยละเอียดครอบคลุมเน้ือหำท่ีเก่ียวข้อง
ทั้งหมด 
  ควำมสูงมำกท่ีสุดท่ีมีควำมปลอดภัยของกำรขุดเจำะ เป็นผลมำจำกอิทธิพลของสภำพ
โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำและคุณสมบติัทำงกำยภำพของวสัดุ   ขนำด  ควำมสูงและประเภทของ
เคร่ืองจกัรและวิธีกำรใชง้ำน อยำ่งไรก็ตำม บริเวณท่ีหน้ำเหมืองมีควำมสูงมำกกวำ่ 15 เมตร จะตอ้งท ำ
กำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค โดยทัว่ไปหนำ้เหมืองท่ีมีควำมสูงต ่ำกวำ่ 15 เมตร จะจดักำร
ดำ้นควำมปลอดภยัและบ ำรุงรักษำไดง่้ำยกวำ่ ในกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวกบัวสัดุท่ีเกำะตวักนัอยำ่งหลวมๆ
(เช่นแหล่ง ดิน ทรำยและกรวด) ควำมสูงของหน้ำเหมืองควรจะข้ึนอยู่กบักำรประเมินค่ำควำมเส่ียงท่ี
ประกอบด้วยคุณสมบติัทำงกำยภำพของวสัดุ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมุมยึดเหน่ียวภำยในของวสัดุและ
วธีิกำรขดุตกัท่ีใช ้
 1.2 การด าเนินงานขุดเจาะ เกบ็กองและสร้างสถานทีก่กัเกบ็น า้ 
  กำรขดุเจำะ เก็บกองและสร้ำงสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ ควรด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกบักำรออกแบบ 
มีขั้นตอนด ำเนินงำนเพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำรควบคุมท่ีเหมำะสมกบักำรเปล่ียนแปลงกำรออกแบบใดๆ ส่ิง
เหล่ำน้ีอำจรวมอยู่ในรำยกำรดำ้นควำมปลอดภยัหรือขั้นตอนกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรือสถำนท่ีกกั
เก็บน ้ำ วธีิกำรท ำงำนควรหลีกเล่ียงกำรสร้ำงหนำ้เหมืองท่ีมีควำมสูงชนัหรือมีวสัดุแขวนคำ้งอยูบ่นหนำ้
เหมือง ซ่ึงถือวำ่มีควำมเส่ียงท่ีจะเกิดกำรถล่มหรือร่วงหล่นลงมำ กำรปรับรูปร่ำงหรือขุดตกัวสัดุจำก
สถำนท่ีเก็บกอง ยงัตอ้งใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษ ซ่ึงกำรกระท ำดงักล่ำวอำจน ำไปสู่ควำมไม่มีเสถียรภำพ 
  ตอ้งมีกำรดูแลเป็นพิเศษเม่ือมีกำรขุดตกัวสัดุใตน้ ้ ำเน่ืองจำกมีควำมเส่ียงท่ีจะเกิดกำรพงัถล่ม
พื้นท่ีท่ีมีแนวโนม้จะไดรั้บผลกระทบท่ีอนัตรำย ควรไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งเหมำะสม 
  ขอ้ควรระวงัเพิ่มเติมอำจมีควำมจ ำเป็นเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน บริเวณท่ีมีกำรเทวสัดุ 
และขุดตกัวสัดุออกจำกกองสต็อกในเวลำเดียวกนั บริเวณดงักล่ำวจะตอ้งไม่เกิดโพงขำ้งใตจ้ำกกำรขุด
ตกัวสัดุออก 
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 กองสต็อก 
  เป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะต้องทรำบว่ำกำรเก็บกอง รวมถึงกองสต็อกด้วย กองสต็อกสำมำรถเป็น
อนัตรำยไดเ้หมือนกำรเก็บกองอ่ืน ๆ ดงันั้นจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรออกแบบและด ำเนินงำน
อย่ำงถูกตอ้ง ขั้นตอนกำรปฎิบติังำนท่ีปลอดภยัของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ จึง
เป็นหลกักำรท่ีส ำคญั บ่อยคร้ังท่ีกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคอำจเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับกอง
สตอ็กขนำดใหญ่ท่ีมีศกัยภำพของอนัตรำย 
  ผนงัหรือเคร่ืองค ้ำยนัอ่ืนๆท่ีจดัเตรียมไวส้ ำหรับกองสต็อก ควรไดรั้บกำรออกแบบโดยบุคคลท่ี
มีควำมสำมำรถและพิจำรณำเป็นส่วนหน่ึงของกองสต็อกในระหว่ำงท ำกำรประเมินควำมเส่ียงหรือ
ประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค กองสตอ็กท่ีไม่มีระบบระบำยน ้ ำอิสระ ควรจะจดัให้มีกำรระบำย
น ้ำเพิ่มเติม 
  สภำวะตลำดอำจมีผลต่อขนำดของกองสตอ็ก หำกเกิดเหตุกำรณ์สภำวะตลำดตกต ่ำ ควำมมัน่คง
แขง็แรงของกองสตอ็กควรจะไดรั้บกำรประเมินค่ำใหม ่
  กองสต็อกท่ีกองอยูติ่ดกนัสำมำรถมีผลกระทบต่อกนัได ้โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งบริเวณท่ีมีกำรกอง
ซอ้นทบักนัอยู ่จ  ำนวนและขนำดของเส้นทำงล ำเลียงขนส่งท่ีเพียงพอส ำหรับยำนพำหนะควรไดรั้บกำร
พิจำรณำเม่ือวำงแผนก ำหนดต ำแหน่งและขนำดของกองสตอ็ก โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งควำมเส่ียงจำกกำรชน
กนัของยำนพำหนะสำมำรถท ำใหล้ดลงได ้โดยกำรท ำใหผู้ข้บัข่ีสำมำรถมองเห็นทศันวสิัยไดช้ดัเจน 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการขุดเจาะ  การเกบ็กองและสถานทีก่กัเกบ็น า้ 
 หลกัการ 
 ผูป้ระกอบกำรจะต้องมัน่ใจว่ำขั้นตอนกำรปฏิบติังำนท่ีมีควำมเหมำะสมได้รับกำรด ำเนินกำร
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนขุดเจำะ เก็บกองและสร้ำงสถำนท่ีกักเก็บน ้ ำ และขั้นตอนดังกล่ำวควรมี
ขอ้ก ำหนดโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ 
 (a)  วธีิกำรในกำรท ำกิจกรรมดงักล่ำวท่ีจะด ำเนินกำร 
 (b)  ลกัษณะและขอบเขตกำรควบคุมดูแลกิจกรรมดงักล่ำว 
 (c)  มำตรกำรป้องกนัท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรในช่วงท ำกิจกรรมดงักล่ำวเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจต่อควำม

ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสวสัดิภำพของบุคคลใด ๆ และควำมปลอดภยั มัน่คงแข็งของกำร
ขดุเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ 

 ค าแนะน า 
 ขั้นตอนเหล่ำน้ีมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรจดักำรอยำ่งถูกตอ้งของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสร้ำง
สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ เป็นมำตรกำรในทำงปฏิบติัเพื่อให้มัน่ใจในควำมปลอดภยัของบุคคลท่ีอยูใ่นบริเวณ
ใกลเ้คียง ซ่ึงพวกเขำควรจะใหค้  ำแนะน ำในกำรปฏิบติัท่ีชดัเจนอยำ่งตรงไปตรงมำ 
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 ควำมถ่ีของกำรตรวจสอบกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกักเก็บน ้ ำ ควรครอบคลุมด้วย
รูปแบบกำรตรวจสอบท่ีจ ำเป็น กำรก ำหนดกำรตรวจสอบเหล่ำน้ีอำจรวมเข้ำไปอยู่ในขั้นตอนกำร
ปฏิบติังำน 
 หำกผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิคได ้มีส่วนร่วมในกำรออกแบบ หรือไดด้ ำเนินกำรประเมินค่ำควำม
เส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค ค ำแนะน ำของพวกเขำควรไดรั้บกำรบรรจุไว ้เม่ือจดัเตรียมขั้นตอนปฏิบติังำนท่ี
ปลอดภยั  
 ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนควรระบุวิธีกำรในกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ  ท่ีจะถูก
สร้ำงข้ึนและมีกำรจดักำรเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีควำมปลอดภยั ซ่ึงตอ้งพิจำรณำในส่วนต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 (a)  ควำมสูง/ควำมลึกสูงสุด 
 (b)  กำรเตรียมกำรท่ีจ ำเป็น (เช่น มำตรฐำนของฐำนรำกท่ีจ ำเป็นส ำหรับพื้นท่ีเก็บกองวสัดุ) 
 (c)  ขอ้ก ำหนดกำรระบำยน ้ ำ (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งดำ้นล่ำง ภำยในหรือดำ้นบนของท่ีเก็บกองวสัดุ) 

และวธีิกำรติดตั้ง บ ำรุงรักษำและตรวจสอบ 
 (d)  ควำมสูง, ควำมลำดชนัของหนำ้เหมืองและควำมหนำในแต่ละชั้นของกำรเก็บกองท่ีจะถูกสร้ำง

ข้ึน 
 (e)  ประเภทของเคร่ืองจกัรท่ีใช ้
 (f)  มำตรฐำนกำรก่อสร้ำงถนนและกำรจดัเตรียมเพื่อป้องกนัรถบรรทุกท่ีเทวสัดุพุ่งหรือถอยหลงั

ตกลงไปจำกขอบ รวมทั้ง ขนำด และรูปร่ำงของเคร่ืองป้องกนักำรตกขอบ 
 (g)  กำรควบคุมดูแลท่ีจ ำเป็นเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่งำนท่ีจะด ำเนินกำรเป็นไปตำมท่ีไดอ้อกแบบไว ้
 (h) จะท ำอย่ำงไร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกพบขอ้บกพร่อง ( ส่ิงเหล่ำน้ีควรค ำนึงถึงขอบเขตของ

ขอ้บกพร่อง, วิธีกำรท ำงำน, ลกัษณะของวสัดุ และควำมใกลชิ้ดและเปรำะบำงของโครงสร้ำง
และบุคคลท่ีอยูใ่กลเ้คียง ) 

 (i) วธีิกำรท่ีวสัดุอำจถูกเคล่ือนยำ้ยออกจำกบริเวณกำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง สถำนท่ีเก็บกกัน ้ ำ หำก
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งควำมสูงของขั้นบนัไดสูงสุด ซ่ึงอำจถูกสร้ำงข้ึนหรือปล่อยทิ้งไวเ้ม่ือส้ินสุด
ระยะเวลำท ำงำน 

 ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนส ำหรับกำรขดุเจำะ นอกจำกน้ียงัควรมี 
 ล ำดบัพื้นท่ีท่ีจะท ำกำรขดุเจำะ 
 ควำมถ่ีของกำรตรวจสอบ ประเมินควำมเส่ียงและประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค 
 กำรเตรียมกำรบ ำรุงรักษำหน้ำเหมือง เช่น กำรใช้เคร่ืองจกัรกลเคลียร์หินท่ีแขวนคำ้งอยู่

บนหนำ้เหมืองลงมำ 
 ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนส ำหรับกำรเก็บกอง  นอกจำกน้ียงัควรมี ในกรณีท่ีมีกำรเก็บกองของแข็ง 
ระดบักำรกำรบดอดัเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับวสัดุท่ีเก็บกอง 
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 ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนส ำหรับสถำนท่ีเก็บกกัน ้ำ นอกจำกน้ียงัควรมี  
(a) ขอ้ก ำหนดของทำงระบำยน ้ำฉุกเฉิน 
(b) ระยะควำมสูงท่ีนอ้ยท่ีสุดระหวำ่งสันเข่ือนกบัระดบักกัเก็บ 
(c) กำรด ำเนินงำนหรือบ ำรุงรักษำเคร่ืองสูบน ้ำ 
(d) ขั้นตอนกำรอนุญำตใหน้ ำวสัดุ ในสถำนท่ีเก็บกกัน ้ำไปใชป้ระโยชนอ์ยำ่งปลอดภยั 
(e) ขั้นตอนเม่ือตอ้งมีกำรถมหรือปิดผนึกสถำนท่ีเก็บกกัน ้ำ 

3.  การประเมินความเส่ียงและการตรวจสอบพืน้ที ่การขุดเจาะ การเกบ็กองและสถานทีเ่กบ็กกัน า้ 
 หลกัการ 
 1.  ผูป้ระกอบกำรจะต้องมัน่ใจว่ำก่อนเร่ิมด ำเนินงำนหรือกลับเข้ำไปด ำเนินงำนใหม่ในพื้นท่ี 
โดยเฉพำะในเหมือง จะตอ้งมีกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีมีควำมเหมำะสมทั้งหมดท่ีวำงแผนจะด ำเนินกำร
หรือท่ีก ำลงัด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนัของ 
 (a) กำรขดุเจำะ 
 (b) กำรเก็บกอง 
 (c) สถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ 
 โดยบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถ เพื่อท่ีจะพิจำรณำวำ่กำรขดุเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ 
มีอนัตรำยท่ีส ำคญัหรืออำจจะมีอนัตรำยท่ีส ำคญั 

2.  กรณีท่ีควำมสูงของหนำ้เหมืองท่ีจะท ำกำรขุดเจำะ โดยเฉพำะพื้นท่ีในเหมืองท่ีไดว้ำงแผนไวมี้
ควำมสูงมำกกวำ่ 15 เมตร ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งมัน่ใจวำ่ก่อนเร่ิมด ำเนินกำรหรือกลบัเขำ้ไปด ำเนินกำร
ใหม่ในพื้นท่ีนั้น กำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคจะไดรั้บกำรด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกบั
หวัขอ้ท่ี 4 ของแนวทำงน้ี  

3.  กรณีท่ีมีกำรประเมินควำมเส่ียงโดยบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถตำมขอ้ 1 แลว้ระบุว่ำมีอนัตรำยท่ี
ส ำคญัท่ีไม่สำมำรถจะแกไ้ขไดท้นัที  โดยวิธีกำรท่ีปลอดภยั ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งมัน่ใจวำ่ขอ้ก ำหนด
ตำม (a) ถึง (c)  ในขอ้ 5 ไดรั้บกำรปฏิบติั 

4. กรณีท่ีมีกำรประเมินควำมเส่ียงโดยบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถตำมขอ้ 1 แล้วระบุว่ำอำจจะมี
อนัตรำยท่ีส ำคญั ท่ีไม่สำมำรถจะแกไ้ขไดท้นัที  โดยวธีิกำรท่ีปลอดภยั ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งมัน่ใจวำ่ 

(a)  ขอ้ก ำหนดตำม (a) และ (b) ในขอ้ 5 ไดรั้บกำรปฏิบติั 
(b)  ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิคไดต้รวจสอบพื้นท่ี เพื่อพิจำรณำว่ำกำรประเมินค่ำควำมเส่ียง

ดำ้นธรณีเทคนิคมีควำมจ ำเป็นหรือไม่ 
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5.  กรณีไดข้อ้สรุปจำกผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค จำกกำรตรวจสอบพื้นท่ีภำยใตแ้นวน้ีวำ่ กำรขุด
เจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ มีอนัตรำยท่ีส ำคญั ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งมัน่ใจวำ่ 

(a)  มำตรกำรป้องกนัท่ีเหมำะสมได้รับกำรด ำเนินกำร รวมทั้งแจง้ทุกคนท่ีได้รับผลกระทบ
ทรำบ 

(b) งำนท่ีสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งปลอดภยัเท่ำนั้น จึงจะไดรั้บกำรด ำเนินกำรในกำรขุดเจำะ
หนำ้ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ  

(c)  กำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค จะตอ้งด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกบัหัวขอ้ท่ี 4 
ของแนวทำงน้ี 

6.  ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งมัน่ใจ วำ่ 
(a)  ลกัษณะใดๆ ท่ีมีนยัส ำคญัถูกคน้พบ  
(b)  ขอ้สรุปใดๆและเหตุผลส ำหรับขอ้สรุปท่ีจดัท ำข้ึนภำยใตก้ำรประเมินควำมเส่ียงหรือกำร

ตรวจสอบพื้นท่ี ตำมแนวทำงน้ีจะถูกบนัทึกโดยบุคคลผูมี้ควำมสำมำรถหรือผูเ้ช่ียวชำญ
ทำงดำ้นธรณีเทคนิค แลว้แต่กรณี  

 ค าแนะน า 
กำรประเมินควำมเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรตำมขอ้เท็จจริงอย่ำงตรงไปตรงมำ 

เพื่อพิจำรณำตรวจสอบวำ่กำรขดุเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ ท่ีวำงแผนจะด ำเนินกำรหรือท่ี
ก ำลงัด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนั จะก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงท่ีส ำคญัหำกมีกำรพงัทลำยหรือไม่ หรือในกรณี
กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ มีกำรเคล่ือนตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัมำกกว่ำท่ีได้รับกำรออกแบบไว้
หรือไม่ ดงันั้นจึงตอ้งมีกำรประเมินขอ้เท็จจริงโดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
กำรประเมินควำมเส่ียงกบักำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค แสดงไวใ้นรูปท่ี 1 

กำรประเมินควำมเส่ียงบำงคร้ังจะระบุเพียงอนัตรำยจำกกำรพงัทลำยขนำดเล็ก เช่น กำรร่วงหล่น
ของหินหรือดินทรำยจ ำนวนนอ้ย กำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคจะไม่มุ่งเนน้ควำมสนใจไป
ท่ีอนัตรำยดงักล่ำว ในขณะท่ีกำรพงัถล่มของพื้นดินสำมำรถท ำใหเ้กิดอนัตรำยร้ำยแรงได ้โดยทัว่ไปกำร
พงัทลำยขนำดเล็กสำมำรถแก้ไขได้ทนัที หำกได้รับกำรควบคุมอย่ำงเพียงพอ จำกกำรตรวจสอบ
ประจ ำวนัตำมปกติและมีกำรใชเ้คร่ืองจกัรและวธีิกำรท ำงำนท่ีเหมำะสม 

กำรประเมินควำมเส่ียงควรจะด ำเนินกำรโดยมีรำยละเอียดอยำ่งเพียงพอและมีควำมเช่ียวชำญอยำ่ง
เพียงพอท่ีจะตดัสินใจ บนพื้นฐำนของแนวทำงน้ี ถ้ำกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ 
ก่อให้เกิดควำมเส่ียงท่ีส ำคัญจำกกำรถล่มหรือกำรเคล่ือนตวั โดยปกติกำรประเมินควำมเส่ียงไม่
จ  ำเป็นตอ้งท ำกำรประเมินโดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค แต่มีค ำแนะน ำวำ่มีควำมเหมำะสมในกรณีท่ี
มีระดบัของอนัตรำยไม่ชดัเจน 

เม่ือมีด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำงำนซ ้ ำๆกบังำนท่ีเคยท ำมำแลว้ ตรำบใด
ท่ียงัมีรำยละเอียดของเน้ือหำทั้งหมดท่ีมีกำรระบุไวใ้นแนวทำงน้ีอยำ่งเพียงพอแลว้ ในบำงกรณีเป็นท่ี 
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รูปท่ี 1 แสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรประเมินควำมเส่ียงกบักำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค 
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ชดัเจน วำ่กำรพงัทลำยจำกกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ สำมำรถพิสูจน์ถึงอนัตรำยท่ี
ส ำคญัได ้เช่น กำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำอยู่ใกลก้บั ถนนสำธำรณะ บำ้นพกัอำศยั 
หรืออยูเ่หนือส ำนกังำนของโครงกำร กรณีน้ีกำรประเมินควำมเส่ียงสำมำรถสรุปสั้นๆไดใ้นขณะท่ีกำร
ประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค โดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค เป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีตอ้งด ำเนินกำร
ในล ำดบัต่อไป 

พื้นท่ีท่ีไม่มีบุคคลใดมีควำมเส่ียงจำกกำรพงัทลำยของส่วนหน่ึงส่วนใดของกำรขุดเจำะ จะตอ้งมี
กำรประเมินควำมเส่ียงดว้ย เพรำะว่ำกำรพงัทลำยในพื้นท่ีดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คง
แขง็แรงของส่วนท่ีเหลืออยูข่องกำรขุดเจำะ กำรประเมินควำมเส่ียงของพื้นท่ีดงักล่ำวยงัอำจให้ขอ้มูล ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยัในส่วนอ่ืน ๆ ของกำรขดุเจำะ กำรประเมินควำมเส่ียงควรค ำนึงถึงคุณสมบติั
ของวสัดุท่ีจะท ำกำรขุดเจำะหรือเก็บกอง โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ ปริมำณน ้ ำ/กำรระบำยน ้ ำ ควำม
ใกล้ชิดกับแหล่งน ้ ำ  ถนน สถำนท่ีท ำงำน  ท่ีพกัอำศยั  หรือพื้นท่ีท ำเหมืองท่ีปล่อยทิ้งร้ำงไว ้และ
หลกัฐำนใด ๆ หรือประวติัของกำรพงัทลำยในช่วงท่ีผำ่นมำ นอกจำกน้ียงัควรมีเน้ือหำท่ีครอบคลุมกำร
ตรวจสอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

อนัตรายทีส่ าคัญ 
เพื่อตรวจสอบว่ำ ถ้ำมีอนัตรำยท่ีส ำคัญหรืออำจจะมีอนัตรำยท่ีส ำคัญ เป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีจะต้อง

พิจำรณำวิธีกำรขุดเจำะ เก็บกองหรือสร้ำงสถำนท่ีเก็บน ้ ำ ว่ำอำจเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขอ้พิดพลำดและ
จะตอ้งพิจำรณำผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรพงัทลำยใดๆดงักล่ำว ผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำก
กำรพงัทลำยจะมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ เม่ือตอ้งท ำกำรตดัสินใจ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งอนัตรำยท่ีส ำคญั ควำม
น่ำจะเป็น(หรือค่ำสัดส่วนควำมปลอดภัย)ของกำรพงัทลำยดังกล่ำวท่ีจะเกิดข้ึนไม่ได้อยู่หัวข้อน้ี 
ผลกระทบท่ีตำมมำจะข้ึนอยูก่บัขนำดของกำรพงัทลำยท่ีอำจเกิดข้ึนและพื้นท่ีท่ีจะไดรั้บผลกระทบจำก
กำรพงัทลำยดงักล่ำว ไม่วำ่คนมีจะมีโอกำสไดรั้บบำดเจบ็หรือไม่ก็ตำม 

อนัตรำยควรได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงมีนัยส ำคญัหรือนัยส ำคญัท่ีอำจเกิดข้ึน ถ้ำเกิดกำรพงัทลำย
ดงักล่ำว ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม คือ 

 มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นอนัตรำยต่อส่ิงปลูกสร้ำงและท่ีดิน ถนน หรือสถำนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีผูค้นมี
แนวโนม้จะใชป้ระโยชน์ นอกพื้นท่ีโครงกำร หรือไม่ 

 มีแนวโน้มท่ีจะท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บสำหัสหรือเป็นอนัตรำยถึงชีวิต ทั้งในหรือนอก
พื้นท่ีโครงกำร หรือไม ่

ถำ้ระดบัของอนัตรำยไม่ปรำกฏเป็นท่ีชดัเจนและกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำไม่
อยู่ในหมวดหมู่ท่ีอธิบำยไวใ้นส่วน “กำรขุดเจำะ” หรือ “กำรเก็บกอง /สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ” ในหัวขอ้
ต่อไป ควรจะสอบถำมหำค ำแนะน ำจำกผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค  

บริเวณท่ีผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิคมีส่วนเก่ียวขอ้งในงำนออกแบบหรือในกำรประเมินค่ำควำม
เส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค  ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิคอำจจะเขียนค ำแนะน ำในกำรปฏิบติัวำ่อะไรถือวำ่เป็น
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อนัตรำยท่ีส ำคญั หรืออำจจะมีอนัตรำยท่ีส ำคญัไวใ้นรำยงำนของพื้นท่ีบริเวณนั้น ค ำแนะน ำดงักล่ำว
ควรอธิบำยบนพื้นฐำนวำ่มนัเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร 

ค ำแนะน ำท่ีเฉพำะเจำะจงของพื้นท่ีดงักล่ำวจะตำมมำซ่ึงกำรประเมินควำมเส่ียงในอนำคต ภำยใต้
ขอ้จ ำกดัท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดของค ำแนะน ำทัว่ไป ในส่วนของกำรขุดเจำะ และกำรเก็บกอง ค ำแนะ
ใดๆ ดงักล่ำวควรจะเป็นประโยชน์แก่ผูท้  ำด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงในคร้ังต่อไปและจ ำเป็นตอ้ง
ไดรั้บกำรทบทวนเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือมีขอ้มูลใหม่เพิ่มเติม 

เทคนิคกำรวิเครำะห์ตรวจสอบอย่ำงถูกตอ้ง ส ำหรับกำรค ำนวณอนัตรำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรขุดเจำะ 
กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ ยงัอำจใช้เพื่อก ำหนดระดบัควำมส ำคญัของอนัตรำย และเทคนิค
ดงักล่ำวยงัสำมำรถเป็นประโยชน์ในกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญักำรท ำงำน 

ในกรณีท่ีกำรประเมินควำมเส่ียงของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำใดๆระบุอำจมี
อนัตรำยท่ีส ำคญั ท่ีไม่สำมำรถแก้ไขได้ทนัที ผูป้ระกอบจะต้องให้ให้ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนธรณีเทคนิค
ด ำเนินกำรตรวจสอบพื้นท่ี และ/หรือจดัท ำกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคเต็มรูปแบบหำกมี
ควำมจ ำเป็น 

แม้แต่ในกรณีท่ีมีอนัตรำยท่ีส ำคญั หรืออำจจะมีอนัตรำยท่ีส ำคญัท่ีสำมำรถแก้ไขได้ทนัทีโดย
ผูป้ระกอบกำร ก็ยงัอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรตรวจสอบพื้นท่ี  และ/หรือด ำเนินกำร ประเมินค่ำควำม
เส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคเพื่อระบุวำ่อะไรท่ีก่อให้เกิดสภำพท่ีเป็นอนัตรำยดงักล่ำวข้ึนและ อะไรจะเกิดข้ึน
ถำ้มีผลกระทบจำกกำรพงัทลำยหรืออำจมีผลต่อควำมมัน่คงแข็งแรงของควำมลำดชนัรวมของกำรขุด
เจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกักเก็บน ้ ำ และอะไรเป็นกำรกระท ำท่ีจ  ำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุกำรณ์นั้นข้ึนอีก 

การขุดเจาะ 
บริเวณท่ีผูมี้ควำมสำมำรถด ำเนินกำรประเมินเส่ียงแลว้ระบุว่ำมีอนัตรำยท่ีส ำคญัและไม่สำมำรถ

แก้ไขได้ทนัที พื้นท่ีบริเวณนั้นจะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงด้ำนธรณีเทคนิค กรณี
ต่อไปน้ีเป็นตวัอยำ่ง บริเวณท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค 

(a) ในกรณีของหินท่ีมีควำมแข็งแรงปำนกลำงหรือแข็งแรงสูงกว่ำ ซ่ึงโดยปกติกำรขุดเจำะจะใช้
วตัถุระเบิดหรือใชล้วดสปริงตดั 

 (i)  ควำมสูงของขั้นบนัไดแต่ละขั้นมำกกวำ่ 15 เมตร หรือ 
 (ii)  มีควำมสูงรวมของระบบขั้นบนัได (แต่ละขั้นมีควำมสูงไม่เกิน 15 เมตร) อยูร่ะหวำ่ง 15 

เมตร ถึง 30 เมตร และมีมุมควำมลำดชนัรวมมำกกวำ่ 1:1 (แนวตั้ง:แนวรำบ หรือมำกกวำ่ 
45 องศำ จำกแนวรำบ ) 

(b) ในกรณีของหินท่ีมีควำมแข็งแรงอ่อนหรืออ่อนมำกและดินในทำงวิศวกรรม( เช่นแหล่ง  ดิน 
ทรำย กรวด  ) ท่ีมีควำมสูงในแนวตั้งของกำรขุดเจำะใดๆมำกกวำ่ 7.5 เมตร และมีมุมลำดชนั
รวมมำกกวำ่ 1:2 (แนวตั้ง:แนวรำบหรือมำกกวำ่ 27 องศำ จำกแนวรำบ) 
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(c) ควำมลึกของกำรขุดเจำะมำกกวำ่ 30 เมตร จำกท่ีดินรอบๆ ภำยในระยะ 30 เมตร จำกขอบของ
กำรขดุเจำะ 

(d) โดยไม่ค  ำนึงถึงควำมสูง ควำมลึกหรือมุมควำมลำดชนัและตวัแปรอ่ืน ๆของกำรขุดเจำะ เช่น มี
โครงสร้ำงทำงธรณีท่ีส ำคญั(รอยเล่ือนขนำดใหญ่ตดัผำ่น) ต ำแหน่งท่ีตั้งหรืออยูบ่ริเวณใกลเ้คียง
กบัท่ีเก็บกอง ต ำแหน่งท่ีตั้งหรืออยู่บริเวณใกลเ้คียงโครงสร้ำงพื้นฐำนหรือท่ีดินของบุคคลอ่ืน 
คือมีลกัษณะของอนัตรำยท่ีส ำคญั ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นส่วนของ ”อนัตรำยท่ีส ำคญั” 

การเกบ็กอง /สถานทีก่กัเกบ็น า้ 
บริเวณท่ีผูมี้ควำมสำมำรประเมินควำมเส่ียงของ กำรเก็บกอง /สถำนท่ีกักเก็บน ้ ำแล้วระบุว่ำมี

อนัตรำยท่ีส ำคญั และไม่สำมำรถแกไ้ขไดท้นัที จะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณี
เทคนิค กรณีต่อไปน้ีเป็นตวัอยำ่ง บริเวณท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค 

(a) ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ อยู่ในสภำพของแข็ง และไม่ไดอ้ยู่สภำวะของเหลวหรืออยู่ในสภำพ
แขวนลอย (กำรลอยตวัของอนุภำคในของเหลว)  (ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะไหลถำ้ไม่บรรจุอยูใ่นกกั
เก็บ) 

 (i) พื้นท่ีเก็บกองครอบคลุมท่ีดินเกิน 10,000  ตำรำงเมตร  
 (ii) ควำมสูงของกำรเก็บกองมำกกวำ่ 15  เมตร 
 (iii) ควำมลำดเอียงเฉล่ียของพื้นท่ีเก็บกองมำกกว่ำ 1:12 ( แนวตั้ง:แนวรำบ หรือมำกกว่ำ 5 

องศำ จำกแนวรำบ) 
(b) สถำนท่ีกกัเก็บของเหลวหรือวสัดุใด ๆ ทั้งหมด หรือส่วนใหญ่เป็นของเหลว หรืออยู่สภำพ

แขวนลอย (มีแนวโนม้ท่ีจะไหลถำ้ไม่บรรจุไวใ้นท่ีกกัเก็บ)  
(i)  ระดบักำรกกัเก็บมีควำมสูงมำกกว่ำ 4 เมตร เหนือระดบัพื้นดินใดๆภำยในระยะ 50 เมตร 

จำกขอบของสถำนท่ีกกัเก็บ  
(ii)  กกัเก็บของเหลวมำกกวำ่ 10,000 ลูกบำศกเ์มตร 

(c) โดยไม่ค  ำนึงถึงขนำดของกำรเก็บกอง/สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ และปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น มีโครงสร้ำงทำง
ธรณีท่ีส ำคญั (รอยเล่ือนขนำดใหญ่ตดัผำ่น)  ต ำแหน่งท่ีตั้งหรืออยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบักำรขุดเจำะ คือมี
ลกัษณะของอนัตรำยท่ีส ำคญัหรืออำจจะมีอนัตรำยท่ีส ำคญั ตำมรำยละเอียดก่อนหนำ้น้ี 

การบันทกึและการทบทวนการประเมินความเส่ียง 
บนัทึกขอ้สรุปของกำรประเมินควำมเส่ียงจะตอ้งไดรั้บกำรเก็บรักษำไวใ้นพื้นท่ีโครงกำร ขอ้สรุป

ของกำรประเมินควำมเส่ียงควรจะรวมอยูใ่นรำยกำรดำ้นควำมปลอดภยั บริเวณท่ีท ำกำรขุดเจำะ กำรเก็บ
กองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำท่ีพิจำรณำแลว้วำ่ไม่ปลอดภยัหรือมีแนวโนม้จะไม่ปลอดภยัในระยะเวลำอนั
ใกล ้ควรจะมีค ำแนะน ำท่ีชดัเจน ว่ำกำรกระท ำอะไรเป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีตอ้งด ำเนินกำรและตอ้งด ำเนินกำร
เม่ือไร มีควำมตอ้งกำรขอ้มูลไม่มำกนกัท่ีจะตอ้งบนัทึกไวใ้นกรณีท่ีกำรประเมินควำมเส่ียงจะตำมมำ
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ดว้ยกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค บริเวณท่ีไม่มีลกัษณะของอนัตรำยท่ีส ำคญั รำยละเอียด
ควรจะมีเพียงพอท่ีจะอธิบำยถึงขอ้สรุปและวธีิท่ีไดม้ำซ่ึงขอ้สรุป 

กำรประเมินควำมเส่ียงควรมีกำรทบทวนในช่วงระยะเวลำท่ีเหมำะสม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่  
(a) มีกำรเปล่ียนแปลงวธีิกำรท ำงำนอยำ่งมีนยัส ำคญั 
(b) มีกำรคน้พบลกัษณะธรณีวทิยำและอุทกวทิยำเพิ่มเติม 
(c) มีกำรเปล่ียนแปลงภำยนอกพื้นท่ีโครงกำรซ่ึงมีอนัตรำยเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั ตวัอยำ่ง เช่น มี

กำรก่อสร้ำงบำ้นเรือนท่ีพกัอำศยัหรือถนนอยูใ่กลข้อบเขตพื้นท่ีโครงกำร 
(d) มีหลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรพงัทลำยหรือกำรเคล่ือนตวัอยำ่งมีนยัส ำคญั 
(e) มีกำรคน้พบขอ้สมมติฐำนท่ีไม่ถูกตอ้งหรือขอ้ผดิพลำดในกำรประเมินควำมเส่ียง 

4. การประเมินค่าความเส่ียงด้านธรณเีทคนิค  
 หลกัการ 

(1) “กำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค” หมำยถึงกำรประเมินท่ีด ำเนินกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญ
ด้ำนธรณีเทคนิคท่ี ระบุและประเมินปัจจยัทั้งหมด ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คง
แข็งแรงและควำมปลอดภัยของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกักเก็บน ้ ำท่ีได้วำงแผนจะ
ด ำเนินกำรหรือก ำลงัด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนั รวมถึง 

(a) กำรจดัเตรียมเอกสำรโดยหรือภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิคหรือ
อ่ืนๆท่ีมีควำมเหมำะสมท่ีพิจำรณำโดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค 

(b) ขอ้สรุปของผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิคในเร่ือง 
(i) ควำมปลอดภยัและควำมมัน่คงแข็งแรงของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกั

เก็บน ้ ำท่ีก ำลังด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันหรือท่ีวำงแผนจะด ำเนินกำรท่ีได้รับกำร
ประเมิน รวมทั้งขอ้สรุปท่ีเป็นไปไดว้ำ่กำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ
แสดงให้เห็นถึงอนัตรำยท่ีส ำคญัจำกควำมไม่มีเสถียรภำพหรือมีกำรเคล่ือนตวัของ
พื้นดิน 

(ii) งำนท่ีจะต้องท ำกำรแก้ไขใดๆท่ีมีควำมสัมพนัธ์กับกำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง และ
สถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ ท่ีไดรั้บกำรประเมินและวนัท่ีกำรท ำงำนดงักล่ำวจะแลว้เสร็จ 

(iii) วนัท่ีจะท ำกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคในบริเวณนั้น คร้ังต่อไป 
(iv) บริเวณท่ีเหมำะสมท่ีจะตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงใดๆท่ีจ ำเป็นในขั้นตอนกำรปฏิบติังำน

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขดุเจำะ กำรเก็บกอง และ สถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ 
(2) ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งมัน่ใจวำ่ 

(a) กำรคน้พบใด ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัในระหวำ่งกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคตอ้งอยู่
ภำยใตห้ลกักำรหัวขอ้ท่ี 3 ของแนวทำงน้ี ขอ้สรุปใดๆท่ีไดม้ำตำมขอ้ (1) (b) และเหตุผล
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ส ำหรับขอ้สรุปเหล่ำน้ีจะถูกบนัทึกไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค ผูด้  ำเนินกำรประเมิน
ค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค 

(b) ลำยมือช่ือของผูเ้ช่ียวชำญด้ำนธรณีเทคนิค และวนัท่ีท ำกำรบนัทึกดังกล่ำวและบนัทึก
คุณวฒิุทำงวชิำชีพของผูเ้ช่ียวชำญไวด้ว้ย 
(i)  ให้ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีอำจเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกำรประเมินควำม

เส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคท่ีจดัท ำข้ึนแก่ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิคท่ีด ำเนินกำรประเมินค่ำ
ควำมเส่ียง 

(ii)  บนัทึกเก็บขอ้มูลอยำ่งเพียงพอทั้งชนิด ปริมำณ และต ำแหน่งท่ีตั้งของวสัดุทั้งหมดท่ี
เก็บกองไว ้หรือทบัถมอยู่บริเวณสถำนท่ีเก็บกอง กำรขุดเจำะหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ 
เพื่อใหก้ำรประเมินค่ำควำมมัน่คงแขง็แรงของกำรเก็บกอง กำรขุดเจำะและสถำนท่ีกกั
เก็บน ้ำท่ีจะด ำเนินกำรมีควำมถูกตอ้ง   

(c) งำนท่ีจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขใด ๆ ท่ีระบุในระหวำ่งกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค
ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ (1) (b) (ii)  จะตอ้งไดรั้บกำรด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จตำมวนัท่ีระบุไว้
หรือก่อนท่ีจะมีกำรด ำเนินกำรท ำเหมืองต่อไป 

(d) บริเวณท่ีไดข้อ้สรุปโดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค ตำมขอ้ (1) (b) วำ่ไม่มีอนัตรำยท่ีส ำคญั 
(i)  ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิคควรระบุควำมถ่ีของกำรประเมินควำมเส่ียงภำยใตห้ลกักำร

หวัขอ้ท่ี 3 ของแนวทำงน้ี ท่ีจะมีกำรด ำเนินกำรในอนำคตเพื่อให้มีควำมปลอดภยัอยำ่ง
ต่อเน่ือง และมีควำมมัน่คงแขง็แรงในกำรขดุเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ  

(ii) บนัทึกขอ้มูลตำมรำยละเอียดท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค 
(e) ส ำเนำของกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคทั้งหมดจะตอ้งถูกเก็บไวใ้นพื้นท่ี

โครงกำร ส ำหรับกำรตรวจสอบและเก็บรักษำไวโ้ดยผูป้ระกอบกำรอยำ่งนอ้ย 10 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดจ้ดัท ำข้ึน 

ค าแนะน า 
กำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค หมำยถึง กำรประเมินท่ีด ำเนินกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้น

ธรณีเทคนิคท่ี ระบุและประเมินปัจจยัทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดท่ีส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงแข็งแรง
และควำมปลอดภยัของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ ท่ีวำงแผนจะด ำเนินกำรหรือ
ก ำลงัด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนั กำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคอำจจะเร่ิมจำกกำรส ำรวจและ
กำรตรวจสอบพื้นท่ีเพื่อจดัท ำขอ้มูลส ำคญัใดๆท่ีจะช่วยในกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค
เตม็รูปแบบ ซ่ึงอำจรวมถึง 

(1) การส ารวจพืน้ที ่
ระดบัควำมระเอียดของแผนท่ีท่ีเตรียมแสดงไวต้อ้งมีมำตรำส่วนไม่นอ้ยกวำ่ 1 : 2,500 
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(i) ขอบเขตของโครงกำรหรือสถำนท่ีท่ีมีกำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง และสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำท่ีก ำลงั
ด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีวำงแผนจะด ำเนินกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสร้ำงสถำนท่ี
กกัเก็บน ้ำ ตั้งอยู ่

(ii) พื้นท่ีขุดเจำะ เก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ ใด ๆ ท่ีก ำลงัด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนัหรือท่ี
วำงแผนจะด ำเนินกำรขดุเจำะ เก็บกองหรือสร้ำงสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ 

(iii) ท่ีดินท่ีอยู่ติดกนัหรือโครงสร้ำงใดๆ ท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกกำรขุดเจำะ เก็บกองหรือ
สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำท่ีก ำลงัด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนัหรือท่ีวำงแผนจะด ำเนินกำรขุดเจำะ เก็บ
กองหรือสร้ำงสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ 

(iv) พื้นท่ีท ำเหมืองทั้งหมด (ไม่วำ่จะถูกละทิ้งไปแลว้หรือไม่) พื้นท่ีท ำเหมืองใตดิ้น ระบบของถ ้ำ
หรือโพรงท่ีรับรู้  กำรพงัทลำยของพื้นดินในอดีตหรือท่ียงัคงมีกำรพงัทลำยอยู่ในปัจจุบนั 
น ้ ำพุ  บ่อน ้ ำบำดำล แหล่งเก็บกักน ้ ำ ทำงน ้ ำ และลักษณะส ำคญัต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเองโดย
ธรรมชำติหรือท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึน (รวมถึง ถนน ทำงรถไฟ สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง อุโมงค์ใตดิ้น 
ท่อส่งน ้ ำ ท่อส่งก๊ำซหรือน ้ ำมนั หรือท่อใตดิ้นต่ำงๆ ซ่ึงอำจมีผลกระทบดำ้นควำมปลอดภยั
จำกกำรขุดเจำะ เก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำท่ีอำจจะเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกำร
พิจำรณำว่ำ กำรขุดเจำะหรือกำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมลำดชนัสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำง
ปลอดภยั) 

 แบบแปลนแผนผงัแสดงเส้นระดบัชั้นควำมสูงและพิกดัฉำก ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เส้นแสดง
ระดบัชั้นควำมสูงแต่ละเส้นควรมีควำมสูงไม่เกิน 5 เมตร และมีต ำแหน่งท่ีสัมพนัธ์กบัพิกดัฉำกท่ีเป็น
สำกล เส้นพิกดัฉำกแนวตั้งและแนวนอนควรมีระยะห่ำงกนัทุกๆ 100 เมตร แสดงไวใ้นแผนท่ีมำตรำ
ส่วน 1 : 2,500 

(2) การตรวจสอบพืน้ที่ 
 บนัทึกขอ้มูลกำรตรวจสอบพื้นท่ีทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง กำรส ำรวจ กำรทดสอบ ลกัษณะ
โครงสร้ำงทำงธรณีท่ีโพล่ใหเ้ห็นหรือหลุมเจำะและระดบัน ้ำใตดิ้น ในบริเวณพื้นท่ีโครงกำรหรือบริเวณ
ใกลเ้คียง เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค พร้อมกบัผลกำรทดสอบต่ำง ๆ 
รวมทั้ง ควำมแข็งแรงของวสัดุท่ีอยู่ภำยในและอยู่ขำ้งใตก้ำรเก็บกอง สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ หรือภำยใน
ควำมลำดชนัท่ีท ำกำรขดุเจำะ กำรบนัทึกจะตอ้งมีขอ้มูลในอดีตท่ีรับรู้เก่ียวกบักำรส ำรวจตรวจสอบพื้นท่ี 

(3) ภาพตัดขวางของการตรวจสอบพืน้ที่ 
ควำมละเอียดของภำพตดัขวำงควรมีมำตรำส่วนไม่นอ้ยกวำ่ 1 : 1,250 ของพื้นท่ีท่ีท ำกำรขุด

เจำะ เก็บกองและ สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำท่ีก ำลงัด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนั หรือท่ีวำงแผนจะด ำเนินกำรขุด
เจำะ เก็บกองและ สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ แสดงภำพพื้นผิวดินในปัจจุบนั และวสัดุเปลือกดินท่ีปิดคลุมอยู่
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งและชั้นหินแขง็ท่ีอยูข่ำ้งใต ้
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(i) กำรเปล่ียนแปลงใดๆของระดบัควำมหนำหรือลกัษณะของชั้นเปลือกดินท่ีปิดทบั และวสัดุ
หินแขง็ท่ีอยูข่ำ้งใต ้

(ii) ต ำแหน่งของพื้นผิวใดๆไม่ว่ำจะเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติหรือท่ีเกิดจำกกำรกระท ำของ
มนุษยซ่ึ์งอำจส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภยัของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกั
เก็บน ้ ำ ท่ีก ำลงัด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนัหรือท่ีวำงแผนจะด ำเนินกำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง
และสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ 

(4) แบบแปลนแผนผงัจากการตรวจสอบพืน้ที่ 
 แบบแปลนแผนผงัจะตอ้งแสดงต ำแหน่งโครงสร้ำงธรณีท่ีโพล่ให้เห็นหรือหลุมเจำะ บ่อน ้ ำ 

หลุมส ำรวจ ท่ีใช้ในกำรตรวจสอบพื้นท่ีและต ำแหน่งท่ีตั้ง และระดบัควำมสูงของวสัดุทั้งหมดและ
พื้นผิว ท่ีอำจมีผลกระทบต่อควำมปลอดภยัของกำรขุดเจำะหนำ้ กำรเก็บกองและ สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำท่ี
ก ำลงัด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีวำงแผนจะด ำเนินกำร 

(5) สมมติฐานก่อนการวเิคราะห์ 
บนัทึกขอ้สมมติฐำนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคของสภำพ

พื้นดิน ท่ีเก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและ สถำนท่ีกักเก็บน ้ ำท่ีก ำลัง
ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนัหรือท่ีวำงแผนจะด ำเนินกำรขุดเจำะหนำ้ กำรเก็บกองและ สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ 
โดยผูเ้ช่ียวชำญด้ำนธรณีเทคนิค รวมทั้ งบันทึกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องใด ๆ ซ่ึงอำจไม่ได้น ำไปใช้เม่ือ
ด ำเนินกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค 

(6) ผลการวเิคราะห์ 
บนัทึกรำยกำรค ำนวณท่ีด ำเนินกำรเพื่อท่ีจะตรวจสอบกำรออกแบบหรือตรวจสอบควำม

ปลอดภยัของกำรขุดเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำท่ีก ำลงัด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนั รวมทั้งตวั
แปรหรือพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรค ำนวณและเหตุผลท่ีใช้ในกำรค ำนวณและผลของกำรค ำนวณ
ตอ้งแสดงเป็นค่ำสัดส่วนควำมปลอดภยัหรือควำมน่ำจะเป็นของกำรพงัทลำยหรือหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ี
ไดรั้บกำรยอมรับในกำรประเมินเสถียรภำพของควำมลำดชนั 

(7) การออกแบบทีเ่ป็นผลมาจากการวเิคราะห์ 
แบบแปลนแผนผงัควรมีควำมละเอียดของมำตรำส่วนไม่นอ้ยกวำ่ 1 : 2,500  
(a)ในกรณีของกำรเก็บกอง/สถำนท่ีกกัเก็บน ้ำท่ีก ำลงัด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีวำงแผน
จะด ำเนินกำรของกำรเก็บกอง/สถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ รวมทั้งพื้นท่ีของท่ีดินท่ีครอบคลุมหรือท่ีจะ
ครอบคลุม ควำมลำดเอียงของพื้นดิน กำรออกแบบควรแสดงเส้นระดบัชั้นควำมสูงแต่ละ
เส้นมีควำมสูงไม่เกิน 2 เมตร ควำมลำดเอียงดำ้นขำ้งและขอบเขตของกำรเก็บกอง และ
ต ำแหน่งท่ีไดรั้บกำรออกแบบและลกัษณะของกำรก่อสร้ำงผนงัหรือโครงสร้ำงอ่ืนๆท่ีใชใ้น
กำรกกัเก็บหรือจ ำกดัขอบเขตของกำรเก็บกอง  
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(b) ในกรณีของกำรขุดเจำะท่ีก ำลงัด ำเนินกำรอยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีวำงแผนจะด ำเนินกำรขุด
เจำะ กำรออกแบบกำรขุดเจำะ รวมถึง ควำมสูงในปัจจุบนัหรือควำมสูงท่ีวำงแผนจะ
ด ำเนินกำร ต ำแหน่งและควำมกวำ้งของแต่ละขั้นบนัได กำรแสดงเส้นระดบัชั้นควำมสูงแต่
ละเส้นของกำรขดุเจำะไมค่วรเกิน 5 เมตร 

(8) ข้อก าหนดในระหว่างและหลงัการสร้าง 
บนัทึกลกัษณะและขอบเขตของกำรตรวจสอบ กำรควบคุมและมำตรกำรควำมปลอดภยัท่ี

จ  ำเป็นเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีควำมปลอดภยัในกำรขดุเจำะ กำรเก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำและขอ้ก ำหนด
ในงำนวศิวกรรมท่ีจ ำเป็นและมำตรกำรควำมปลอดภยั บนัทึกกำรกระท ำท่ีเก่ียวกบัขอ้บกพร่องโดยระบุ
ไวใ้นรำยงำน  

ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งมัน่ใจวำ่ ขอ้มูลใด ๆ ซ่ึงอำจจะมีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคก์ำรประเมิน
ค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคไดส่้งมอบใหแ้ก่ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิคใชใ้นกำรประเมิน 

ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งมัน่ใจว่ำ งำนแกไ้ขใดๆท่ีไดรั้บกำรระบุไว ้ระหว่ำงกำรประเมินดำ้น
ธรณีค่ำควำมเส่ียงเทคนิคจะไดรั้บกำรด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จตำมวนั เวลำท่ีมีกำรระบุไว ้

  กำรประเมินค่ำควำมเส่ียงด้ำนธรณีเทคนิคยงัควรครอบคลุมหัวข้อท่ีคล้ำยกันกับกำร
ประเมินควำมเส่ียงแต่มีควำมลึกและมีรำยละเอียดมำกกวำ่ 

เป็นส่ิงท่ีส ำคญัท่ีตอ้งมัน่ใจว่ำ กำรออกแบบ กำรปฏิบติังำนตำมปกติ กำรตรวจสอบ กำร
ประเมินควำมเส่ียง กำรส ำรวจ กำรตรวจสอบพื้นท่ี และงำนประเมินค่ำควำมเส่ียงด้ำนธรณีเทคนิค 
ไม่ได้ด ำเนินกำรโดยแยกออกจำกกัน ข้อมูลท่ีได้เป็นผลของกิจกรรมทั้งหมดเหล่ำน้ี ต้องมีกำรใช้
ร่วมกนั   

รำยงำนตอ้งน ำเสนอในรูปแบบท่ีจะช่วยใหผู้ป้ระกอบกำรจดักำรพฒันำระบบควำมปลอดภยั
และมีกำรด ำเนินกำรดำ้นควำมปลอดภยัอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งในกำรขุดเจำะ เก็บกองและสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ
และเพื่อจดัท ำระบบกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม  

ผูป้ระกอบกำรตอ้งมัน่ใจวำ่ ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค ท่ีสรุปวำ่กำรขดุเจำะ กำรเก็บกอง
และสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำไม่มีลกัษณะของอนัตรำยท่ีส ำคญั ไดอ้ธิบำยอยำ่งชดัเจน บนพื้นฐำนกำรตดัสินใจ
ของพวกเขำ บริเวณท่ีกำรเก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำอยูใ่กลก้บัยอดของกำรขดุเจำะ กำรเก็บกอง
และ/หรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำดงักล่ำว และกำรขดุเจำะจะตอ้งมีกำรพิจำรณำร่วมกนั 
ผู้เช่ียวชาญด้านธรณเีทคนิค 
 ระดบัควำมเช่ียวชำญท่ีตอ้งกำรในกำรด ำเนินกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงด้ำนธรณีเทคนิคจะ
ข้ึนอยู่กับควำมซับซ้อนของพื้นท่ี และคุณสมบติัของวสัดุท่ีจะท ำกำรขุดเจำะ เก็บกองหรือกักเก็บ 
ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิคจะตอ้งมีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์อย่ำงเพียงพอในทำงปฏิบติัท่ีมี
ลกัษณะของสภำพแวดลอ้มคลำ้ยคลึงกนั เพียงพอท่ีจะประเมินควำมปลอดภยัของกำรขุดเจำะ กำรเก็บ
กองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ และขอ้ควรระวงัท่ีจ  ำเป็นในกำรสร้ำงและรักษำใหมี้ควำมปลอดภยั 
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 ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งมัน่ใจวำ่งำนแกไ้ขใด ๆ ท่ีระบุไว ้ระหวำ่งกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้น
ธรณีเทคนิคจะไดรั้บกำรด ำเนินกำรตำมวนัท่ีมีกำรระบุไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิคท่ีตดัสินใจวำ่
จะตอ้งใชร้ะยะเวลำเท่ำไรในกำรแกไ้ขท่ีสำมำรถยอมรับได ้ส ำหรับมำตรกำรแกไ้ข ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณี
เทคนิคควรพิจำรณำควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ยิ่งมีควำมเส่ียงมำกกำรท ำงำนแกไ้ขดงักล่ำวก็จะตอ้งท ำให้
เสร็จส้ินโดยเร็ว 

4.1  หน้าที่ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขุดเจาะ การเก็บกองและสถานที่กักเก็บน ้าที่มี
ลกัษณะของอนัตรายทีส่ าคัญ   

กำรขุดเจำะ กำรเก็บกอง และสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ ท่ีมีลกัษณะของอนัตรำยท่ีส ำคญัจะตอ้ง
มีกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคอย่ำงน้อย 1 คร้ัง ทุกๆ 2 ปี วนัท่ีจะด ำเนินกำรประเมินค่ำ
ควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคในคร้ังต่อไป จะตอ้งระบุไวใ้นรำยงำนของผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค 

กำรขุดเจำะ กำรเก็บกองหรือสถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ บำงบริเวณจะตอ้งมีควำมถ่ีของกำร
ประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคบ่อยมำกข้ึน ซ่ึงอำจรวมถึง ท่ีเก็บกองกำกของเสีย และกำรถม
กลบั บริเวณมีปริมำณของวสัดุเป็นจ ำนวนมำกสะสมตวัอยูแ่ละ/หรือบริเวณท่ีมีอตัรำในกำรขุดเจำะสูง
การตรวจสอบทบทวน  

กำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคในคร้ังต่อไปจะตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งนอ้ยทุก ๆ 
2 ปี หรือตำมท่ีระบุโดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธรณีเทคนิค หรือในกรณีท่ี 

(a) มีเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัในวธีิกำรท ำงำน 
(b) มีข้อมูลใหม่เก่ียวกับสภำพธรณีวิทยำหรือสภำพน ้ ำใต้ดิน อุทกวิทยำ ในพื้นท่ี

โครงกำร 
(c) มีกำรเปล่ียนแปลงภำยนอกพื้นท่ีโครงกำรท่ีมีอนัตรำยเพิ่มข้ึนอยำ่งนยัส ำคญั เช่น มี

กำรก่อสร้ำงบ้ำนเรือน ท่ีพกัอำศยั หรือ ถนนหลวง/ทำงรถไฟใกล้ขอบเขตพื้นท่ี
โครงกำร 

(d) มีหลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรพงัทลำยหรือกำรเคล่ือนตวัอยำ่งมีนยัส ำคญั 
(e) มีกำรคน้พบสมมุติฐำนท่ีไม่ถูกตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลำดในกำรตรวจสอบพื้นท่ี และ/

หรือ ในกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิค 
ถำ้เป็นไปไดก้ำรประเมินค่ำควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคควรจะด ำเนินกำรก่อนท่ีจะมีกำร

เปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญัใดๆ บริเวณท่ีเป็นไปไม่ได้จะต้องด ำเนินกำรโดยทนัทีเร็วท่ีสุดเท่ำท่ี
สำมำรถปฏิบติัไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

กำรเปล่ียนแปลงกำรขุดเจำะหรือกำรเก็บกองโดยตวัของมนัเอง ตวัอย่ำง เช่น ในกำร
ออกแบบ  วิธีกำรท ำงำน วสัดุท่ีถูกเก็บกอง อำจมีอนัตรำยเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั ซ่ึงกำรประเมินค่ำ
ควำมเส่ียงดำ้นธรณีเทคนิคในคร้ังต่อไปจะตอ้งด ำเนินกำรในส่ิงเหล่ำน้ี และยงัอำจจะจ ำเป็นตอ้งใชถ้้ำ
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สมมติฐำนพื้นฐำน ในกำรประเมินค่ำควำมเส่ียงด้ำนธรณีเทคนิค ถูกพบว่ำไม่ถูกตอ้ง เช่น เก่ียวกับ
ลกัษณะโครงสร้ำงทำงธรณีวทิยำในพื้นท่ีโครงกำร 

กำรพฒันำใหม่ ๆ บนท่ีดินท่ีอยู่ติดกนักบัพื้นท่ีท ำกำรขุดเจำะ เก็บกองหรือสถำนท่ีกกั
เก็บน ้ ำ เช่น กำรก่อสร้ำงโรงเรียน หมู่บำ้นจดัสรร หรือถนน สำมำรถท ำให้มีอนัตรำยเพิ่มข้ึนอย่ำงมี
นัยส ำคญั  กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีแนวโน้มท่ีจะทรำบก่อนล่วงหน้ำ และผูป้ระกอบกำรควรจะ
วำงแผนล่วงหนำ้ส ำหรับส่ิงเหล่ำน้ี 
การเคลือ่นย้ายวสัดุในทีเ่กบ็กอง 

กำรเก็บกองท่ีซ่ึงมีกำรประเมินค่ำธรณีเทคนิคเป็นประจ ำ อำจจะตอ้งมีกำรเคล่ือนยำ้ย
หรือใช้ในกำรปรับปรุงภูมิทศัน์ ปกติแล้วจะเป็นเร่ืองเหมำะสมท่ีจะปรึกษำกบัผูเ้ช่ียวชำญด้ำนธรณี
เทคนิค เม่ือวำงแผนจะด ำเนินกำรดงักล่ำว ตั้งแต่กำรเคล่ือนยำ้ยมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนและท่ีเก็บกองจะถูก 
รบกวน เป็นวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีจะเก็บรักษำบนัทึกวำ่ มีวสัดุอะไรบำ้งอยูใ่นท่ีเก็บกอง 

4.2 หน้าทีข่องผู้ประกอบทีเ่กีย่วข้องกบัการขุดเจาะ การเกบ็กองและสถานที่กักเก็บน ้า ที่ไม่มี
ลกัษณะอนัตรายทีส่ าคัญ 

 ในบำงกรณีท่ีมีอนัตรำยอำจต ่ำมำก ๆ ตวัอยำ่ง ส ำหรับ กำรเก็บกอง/สถำนท่ีกกัเก็บน ้ำ 
 มีภูมิประเทศและควำมเส่ียงของกำรพงัทลำยนอ้ยมำก 
 ถูกลอ้มรอบทุกดำ้นดว้ยพื้นดินท่ีมีควำมมัน่คงแข็งแรงสูงกว่ำ ดงันั้นจึงเป็นไป

ไม่ไดท่ี้วสัดุท่ีถูกเก็บกองหรือกกัเก็บจะมีกำรเคล่ือนตวั/ไหลออกมำ 
กำรเก็บกอง/สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำดงักล่ำวไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรประเมินค่ำควำมเส่ียง

ดำ้นธรณีเทคนิคหรือประเมินควำมเส่ียงอีกต่อไป 
กำรเก็บกอง /สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำภำยในพื้นท่ีโครงกำรดงักล่ำวบำงคร้ัง อำจเป็นสภำวะ

ชัว่ครำวตวัอยำ่ง ถำ้ต่อมำภำยหลงัพื้นท่ีโครงกำรเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีท ำเกษตรกรรม หรือพฒันำเป็น
พื้นท่ีอุตสำหกรรม กำรเก็บกอง /สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำดงักล่ำว จะไม่อยู่ภำยใตค้วำมรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบกำร ผูป้ระกอบกำรมีหนำ้ท่ีเฉพำะท ำให้แน่ใจวำ่บริเวณดงักล่ำวมีควำมปลอดภยั เม่ือส่งมอบ
พื้นให้กำรท ำเกษตรกรรมหรือพฒันำเป็นพื้นท่ีอุตสำหกรรม แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ กำรเก็บกอง/
สถำนท่ีกกัเก็บน ้ ำ จะไม่สำมำรถเกิดควำมไม่ปลอดภยัในภำยหลงัได้ ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งส่งมอบ
ขอ้มูลใด ๆ ซ่ึงอำจช่วยให้ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมหรือเกษตรกรรมในกำรระบุและหลีกเล่ียงควำม
เส่ียง  

 
  

 
 

19 


