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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 
ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536 โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 
จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน
เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย
แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั
พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย  



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่95 เดอืนกนัยายน 2556  

  แผนแมบ่ทการจดัการธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณี 
3 

 
แผนแม่บทการจดัการธรณีวิทยาและทรพัยากรธรณี* 

ภาพรวมธรณีวิทยาและทรพัยากรธรณีของประเทศไทย 
ความหมายของธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณ ี

ธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณีหมายรวมถงึ หนิ ดนิ ทราย แรธ่าตุ เชือ้เพลงิธรรมชาต ิ
น้ําใต้ดนิ และลกัษณะของผวิโลกที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวทิยา ซึ่งรวมถึงการ
เปลีย่นแปลงทางธรรมชาตทิีเ่กดิจากกระบวนการทางธรณีวทิยา และการนําความรูท้าง
ธรณีวทิยามาประยุกต์ใช้กบัปญัหาทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมของมนุษย์และจากธรรมชาตทิี่
สง่ผลกระทบต่อสภาพทางธรณีวทิยา 

การจัดทําแผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีครัง้น้ีมีความ
ครอบคลุมดา้นทรพัยากรแร่ ดา้นธรณีพบิตัภิยัและธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้ม และดา้นแหล่ง
อนัควรอนุรกัษ์ทางธรณีวทิยา ไม่รวมการศกึษาในส่วนเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ น้ําใตด้นิและ
ซากดกึดาํบรรพ ์ ทัง้น้ี แนวทางการจดัการทรพัยากรเหล่าน้ีตอ้งอาศยัองคก์รทีร่บัผดิชอบ 
การมสีว่นรว่มของประชาชน และการมกีฎหมายทีเ่อือ้ต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรธรณี
อยา่งเหมาะสม 

ความสาํคญัของธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณ ี

ทรพัยากรธรณีเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามสาํคญัหลายประการ  โดยเฉพาะ
ความสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ ในอดตีทรพัยากรแรเ่ป็นสนิคา้ออกทีส่าํคญัของประเทศไทย โดย

                                                        
*  จากบทสรุปสาํหรบัผูบ้รหิารในรายงานวจิยัชื่อเดยีวกนั ภายใตโ้ครงการจดัทําแผนแม่บทการ

จดัการทรพัยากรธรณี (แผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรธรณี ยกเวน้ในส่วนของซาก 
ดกึดําบรรพ์) โดย ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หวัหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ดร. เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร 
รศ.ดร. ปญัญา จารุศริ ิผูเ้ชี่ยวชาญด้านทรพัยากรธรณีและด้านระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ดร.จักรพันธ์ สุทธิร ัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวทิยา ดร.สมชาย หาญหริญั ที่ปรกึษาโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรณี ดร.ฉลองภพ สุสงักรก์าญจน์ ทีป่รกึษาโครงการ คุณเสาวลกัษณ์ 
ชวีสทิธยิานนท ์นกัวจิยัอาวุโส  คุณปรญิญารตัน์ เลีย้งเจรญิ  คุณสุณีพร ทวรรณกุล  คุณวนิัย 
แสงสบื และคุณเรวด ีจรุงรตันาพงศ์ นักวจิยั ฝา่ยการวจิยัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย สนับสนุนการวจิยัโดยกรมทรพัยากรธรณี กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เมือ่ปี 2548 
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การผลติแร่รอ้ยละ 80 เป็นการผลติเพือ่การส่งออกทีนํ่าเงนิตราต่างประเทศเขา้มาพฒันา
ประเทศเป็นจํานวนมาก  ถงึแมว้่าปรมิาณและมลูค่าการส่งออกทรพัยากรแร่ในปจัจุบนัจะ
ลดลงจากในอดตีอย่างมาก  แต่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม ทําใหม้คีวามตอ้งการใชท้รพัยากรแร่ในประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะแร่
อุตสาหกรรม เชน่ หนิปนู ยปิซมั ถ่านหนิ และดนิขาว  

แหล่งอนัควรอนุรกัษ์ทางธรณีวทิยาหลายแหง่ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่าํคญัทีท่ํา
รายไดใ้หก้บัทอ้งถิน่ และเป็นแหล่งวชิาการเพื่อการศกึษาหลกัฐานทางธรณีวทิยา ทําให้
ทราบถงึประวตัศิาสตรข์องโลกในยุคต่างๆ  ยิง่ไปกวา่นัน้ ขอ้มลูทางธรณีวทิยายงัสามารถ
นํามาใชใ้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น งานสรา้งถนน เสน้ทางเดนิเรอื ท่าเรอืน้ําลกึ 
สนามบนิ เขือ่น นิคมอุตสาหกรรม  

นอกจากน้ี องคค์วามรูด้า้นธรณีวทิยายงัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการเตรยีมการดา้น
การวางแผนการใช้ที่ดิน  การป้องกนัและบรรเทาธรณีพบิตัิภยั เช่น น้ําท่วม ดินถล่ม 
แผน่ดนิไหว การกดัเซาะชายฝ ัง่ แผน่ดนิทรุด  และการกําจดัของเสยี เช่น การเลอืกพืน้ที่
ฝงักลบขยะ  

ธรณีวิทยา 

ขอ้มูลทางธรณีวทิยาสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
การวางแผนการใช้ที่ดนิ การป้องกนัและบรรเทาธรณีพบิตัภิยั การพฒันาแหล่งอนัควร
อนุรกัษท์างธรณีวทิยาและการจดัการแหล่งกําจดัของเสยี  ดงันัน้ จงึควรพฒันาขอ้มลูทาง
ธรณีวทิยาใหม้คีวามสมบรูณ์ทัว่ประเทศ รวมถงึการปรบัปรุงและพฒันาแผนทีธ่รณีวทิยา
ของประเทศให้สมบูรณ์มากขึ้น  ในการน้ีจําเป็นต้องมกีารศึกษา ค้นคว้า วจิยั พฒันา
บุคลากร และใหค้วามรูต่้อสาธารณชนในดา้นธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณี 

แนวทางการดาํเนินการ 

► การสาํรวจ ศกึษา คน้ควา้ วจิยั ดา้นธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณ ี
► การศกึษาขอ้มลูแหลง่แรส่าํรองและศกัยภาพแรท่ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
► การรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณีจากแหล่งต่างๆ  รวมทัง้การ

จดัทําระบบฐานข้อมูล และพฒันาศูนย์ข้อมูลให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

► การเผยแพรข่อ้มลูองคค์วามรูด้า้นธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณี และผลการดาํเนินงาน
ของกรมทรพัยากรธรณีสูส่าธารณะและชุมชนทอ้งถิน่ 

► การพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักวิชาการและบุคลากรด้านธรณีวิทยาและ
ทรพัยากรธรณี รวมถงึพฒันาหลกัสตูรการศกึษาทางธรณีวทิยา 

► การพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัย โดยส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับนักวิจัยจาก
สถาบนัอุดมศกึษาและหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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ทรพัยากรแร ่

การพจิารณาความสมดุลระหวา่งการอนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรแร ่
จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึภาวะการคา้แรใ่นตลาดโลก ไมว่า่จะเป็นดา้นปรมิาณแรส่าํรอง ปรมิาณ
การผลติแร่ การบรโิภคแร่ การใชว้สัดุทดแทนแร่ และราคาแร่ในตลาดโลก ทีส่าํคญัทีสุ่ด
ตอ้งคาํนึงวา่การพฒันาแหล่งแร่จะตอ้งทาํใหส้งัคมไทยโดยรวมไดป้ระโยชน์สงูสุดและทาํให้
เกดิความมัน่คงต่อภาคเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว  ดว้ยเหตุน้ี ประเทศไทยจงึควร
ดาํเนินมาตรการทีส่อดคลอ้งกบัภาวะการคา้แร่ในตลาดโลกดว้ยการขจดัความบดิเบอืนดา้น
ราคาในรปูแบบต่างๆ เพือ่ใหเ้ศรษฐกจิไทยไดป้ระโยชน์สงูสุดจากการมแีหล่งวตัถุดบิราคา
ตํ่า ไมว่า่จะเป็นในรปูของการนําเขา้แรใ่นราคาตํ่า หรอืในบางกรณีทีเ่ป็นการใชป้ระโยชน์จาก
แหลง่แรท่ีพ่ฒันาขึน้เองในประเทศทีม่คีวามไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุน 

 การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรแร่อาจสง่ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มบรเิวณขา้งเคยีง จงึจาํเป็นตอ้งนําหลกัการการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมแบบองค์รวมมาใช้ โดยการใช้เครื่องมอืในการบรหิารจดัการต่างๆ เช่น 
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม การวเิคราะห์
ความคุ้มค่าการลงทุนโดยนําต้นทุนค่าเสยีโอกาสของผลกระทบด้านลบมาพจิารณาร่วม
ดว้ย รวมถงึการกาํหนดพืน้ทีเ่ขตศกัยภาพแรเ่พือ่การทาํเหมอืงแร่ (Potential Mining Zone) 
หรอืการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารปฏบิตั ิ(Code of Conduct) เป็นตน้ 

แนวทางการดาํเนินการ 

► การจาํแนกเขตแหล่งทรพัยากรแร่ (Mineral Resources Zone) และศกึษาคุณสมบตัิ
ของแรท่ัว่ประเทศเพือ่วางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิอยา่งเหมาะสม 

► การใช้เครื่องมอืในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรณีอย่างเหมาะสม เช่น การศกึษา
มลูคา่ทางเศรษฐกจิของแรท่ีค่าํนึงถงึผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

► การพัฒนาและปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

► การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ลดตน้ทุนการทาํเหมอืงแร ่
► การดาํเนินมาตรการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยจดัทาํคู่มอืแนวทางปฏบิตัดิา้น

สิง่แวดลอ้มในการพฒันาและใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรณี และสง่เสรมิการมสีว่นร่วม
ของประชาชนในการตดิตามตรวจสอบ 

► การจดัการการใชป้ระโยชน์ในระดบัพืน้ที ่เชน่ พืน้ทีอ่นุรกัษ ์โดยศกึษาแนวทางและขอ้
พงึปฏบิตัใินการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ธรณีพิบติัภยัและธรณีวิทยาส่ิงแวดล้อม 

ธรณีพบิตัภิยั 

ธรณีพบิตัภิยัทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ดนิถล่ม แผน่ดนิไหว คลื่นยกัษ์สนึาม ิ
หลุมยุบ และการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเล ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวติและทรพัย์สนิของ
ประชาชนและของรฐั  ทัง้น้ี การป้องกนัและบรรเทาธรณีพบิตัภิยัตอ้งมกีารจดัการเชงิรุก การ
จัดทําข้อมูลและแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยธรณีพิบัติภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การให้ความรู้และการจัดระบบการเตือนภัยโดยการมีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสม (รปูที ่1) 

รปูท่ี 1  การป้องกนัและบรรเทาธรณีพิบติัภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดนิถลม่ 

เหตุการณ์ดนิถลม่ทีผ่า่นมาสรา้งความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิอยา่งมาก เชน่ 
บา้นกะทนูเหนือ อาํเภอพปินู จงัหวดันครศรธีรรมราช มมีลูคา่ความเสยีหาย 1,000 ลา้นบาท 
หรอืการเกดิดนิถลม่ทีต่าํบลน้ํากอ้ อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ มมีลูคา่ความเสยีหาย 
650 ลา้นบาท  ทัง้น้ี แนวทางการลดผลกระทบ ไดแ้ก่ การจดัทาํแผนทีพ่ืน้ทีท่ีม่โีอกาสเกดิ
ดนิถลม่ (Landslide Hazard Map) ซึง่พบวา่มพีืน้ทีท่ีม่โีอกาสเกดิดนิถลม่ในพืน้ที ่51 จงัหวดั 
โดยมพีืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิดนิถลม่ระดบัสงู รอ้ยละ 20.7 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด การจดัตัง้หมูบ่า้น
เสีย่งภยั และการจดัทาํเครอืขา่ยเฝ้าระวงัดนิถลม่ 

เหตกุารณ์ 
กรณีพิบติัภยัต่างๆ 
ดนิถลม่ แผน่ดนิไหว  

หลุมยบุ ฯลฯ 

การเตรียมการ/ 
การเตือนภยั 

 สาํรวจทางธรณวีทิยาเพือ่
จดัทาํฐานขอ้มลู 

 จดัทาํแผนทีพ่ืน้ทีท่ ีม่โีอกาส
เกดิธรณพีบิตัภิยั/แผนที่
เสีย่งภยั 

เตรียมพร้อมรบัมือ 
ธรณีพิบติัภยัต่างๆ 

 ระบบการเตอืนภยั 
 การมสีว่นรว่มของประชาชน 
 การใหค้วามรู ้ฯลฯ 

การให้ความช่วยเหลือ 
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งใน 
การใหค้วามชว่ยเหลอื 
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แผน่ดนิไหวและคลืน่ยกัษ ์

ทีผ่า่นมาประเทศไทยเกดิแผน่ดนิไหวบ่อยครัง้แต่ไมรุ่นแรงมากนัก อย่างไรกต็าม
จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวและคลื่นสนึามใินพื้นที่ฝ ัง่อนัดามนั 6 จงัหวดัภาคใต้เมื่อเดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ไดส้รา้งความเสยีหายกวา่ 28,000 ลา้นบาท จงึควรดําเนินการเพื่อลด
ผลกระทบ อนัไดแ้ก่ การจดัทาํแผนทีเ่สีย่งภยัแผน่ดนิไหว โดยสว่นใหญ่มรีะดบัความรุนแรง 
5-7 เมอร์คลัล ี(เทยีบกบัมาตรารกิเตอร์ ประมาณ 4-5 รกิเตอร์) หรอืมคีวามเสีย่งการเกดิ
แผ่นดนิไหวคิดเป็นร้อยละ 32 ของพื้นที่ทัง้หมด  โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝ ัง่อนัดามนั  
พื้นที่ภาคตะวนัตก และกรุงเทพมหานคร   และการจัดทําและพฒันาระบบเตือนภัย
แผน่ดนิไหวและคลืน่ยกัษ ์

การกดัเซาะชายฝ ัง่ 

ชายฝ ัง่ทะเลของประเทศไทยทีม่คีวามยาว 2,600 กโิลเมตร พบปญัหาการกดัเซาะ
ชายฝ ัง่ทะเลทีก่่อใหเ้กดิการสญูเสยีทางเศรษฐกจิและระบบนิเวศชายฝ ัง่ทะเล รวมทัง้การ
สูญเสยีค่าใช้จ่ายในการป้องกันและฟ้ืนฟูในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่เร่งด่วนที่ควร
ดาํเนินการแกไ้ขปญัหา (อตัราการกดัเซาะเฉลีย่มากกวา่ 5 เมตรต่อปี) อยู่ทางฝ ัง่อ่าวไทย 
180.9 กโิลเมตร เช่น เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์และฝ ัง่อนัดามนั 
23 กโิลเมตร  เชน่  ระนอง กระบี ่ตรงั ซึง่ไดม้แีนวทางการจดัการป้องกนัแกไ้ขปญัหาการ
กดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลมาอยา่งต่อเน่ือง 

หลุมยุบ 

เป็นปรากฏการณ์ทีแ่ผน่ดนิมกีารทรุดตวัลงในแนวดิง่อย่างฉบัพลนั มสีาเหตุเกดิจาก
ธรรมชาตแิละการกระทาํของมนุษยใ์นบรเิวณทีม่เีพดานเป็นหนิปนูหรอืเกลอืหนิซึง่เป็นแร่ที่
ละลายน้ําไดง้่ายตามธรรมชาต ิสามารถก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิของ
ประชาชนได ้โดยมแีนวทางการจดัการเพือ่ลดผลกระทบ ไดแ้ก่ การศกึษาแผน่ดนิยุบและ
กําหนดพืน้ทีเ่สีย่งภยัต่อการเกดิแผ่นดนิยุบพบว่ามพีืน้ทีเ่สีย่งภยัหลุมยุบจากโพรงหนิปนู
ในพืน้ที ่49 จงัหวดั โดยเฉพาะพืน้ที ่6 จงัหวดัภาคใต้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากแผ่นดนิไหว
และคลืน่ยกัษ ์และการใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยั 

ธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้ม 

การจดัการและการใชป้ระโยชน์พืน้ทีต่อ้งอาศยัความรูท้างธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้มเป็น
อยา่งมาก ไมว่า่จะเป็นดา้นการก่อสรา้งสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน การตัง้ถิน่ฐาน 
และการประกอบกจิกรรมเกีย่วกบัแร่ ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม  
ดงันัน้จงึต้องมกีารจดัการความเสีย่งทางธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้มในการป้องกนัผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โดยการศกึษาและสาํรวจทางธรณีวทิยา เพือ่กําหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์
ของพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ที ่ไมว่า่จะเป็นดา้นการคดัเลอืกพืน้ทีฝ่งักลบขยะ  
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การศกึษาปจัจยัการเกดิดนิเคม็ และการฟ้ืนฟูและการใชป้ระโยชน์พืน้ทีเ่สีย่งการปนเป้ือน
อยา่งเหมาะสม 

แนวทางการดาํเนินการ 

► การจําแนกเขตพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรณีพิบัติภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยการปนเป้ือน 
(Geohazard and Contamination Risk Zone) เพือ่วางแผนการใชป้ระโยชน์พืน้ทีอ่ย่าง
เหมาะสม 

► การกาํหนดเงือ่นไขการจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
► การดําเนินมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบจากธรณีพบิตัิภยั ได้แก่ จดัทําระบบ

เตอืนภยัและทดลองระบบเตอืนภยัอย่างต่อเน่ือง  ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่สาธารณชน
และเยาวชน ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัระบบแจง้เตอืน
ภยั และพฒันาระบบเครอืข่ายในการแจ้งเตอืนและเฝ้าระวงัโดยการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยั 

► ดําเนินมาตรการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดล้อมทางธรณีวทิยาสิง่แวดล้อม การฟ้ืนฟู 
และใชป้ระโยชน์พืน้ทีเ่สือ่มโทรมและเสีย่งภยัจากการปนเป้ือน โดยการมสีว่นร่วมของ
ประชาชน 

แหล่งอนัควรอนุรกัษ์ทางธรณีวิทยา 

ประเทศไทยมแีหล่งอนัควรอนุรกัษ์ทางธรณีวทิยากระจายอยู่ทัว่ประเทศ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ธรณีสณัฐาน เช่น แพะเมอืงผ ีละลุ ถํ้าเขาหลวง น้ําตกทลีอซ ู
เกาะตะป ู 2) พุน้ํารอ้น เช่น พุน้ํารอ้นปา่แป๋ พุน้ํารอ้นแจซ้อ้น   3) ลาํดบัชัน้หนิแบบฉบบั 
เช่น เขาแก้วน้อย 4) ธรณีโครงสร้าง เช่น เขาพงิกนั ทะเลใน  5) ซากดึกดําบรรพ์ เช่น 
สสุานหอย แหล่งซากไดโนเสารภ์ูกุม้ขา้ว  6) แหล่งหนิแบบฉบบั  และ 7) แหล่งแร่แบบฉบบั 
ซึง่แหล่งอนัควรอนุรกัษ์เหล่าน้ีมสีภาพความเสื่อมโทรมจากการถูกทาํลายโดยธรรมชาตแิละ
ถูกทาํลายโดยมนุษยจ์ากการทีม่นีักท่องเทีย่วเขา้ไปเยีย่มชมจาํนวนมาก และจากขอ้จาํกดั
ขององคก์รทีม่หีน้าทีด่แูลรบัผดิชอบ 

แหลง่อนัควรอนุรกัษท์างธรณีวทิยาสามารถแบ่งตามการใชป้ระโยชน์ได ้2 ประเภท 
คอื แหล่งอนัควรอนุรกัษ์ทางธรณีวทิยาทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่ว และแหล่งอนัควรอนุรกัษ์ทาง
ธรณีวทิยาทีไ่มไ่ดเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว  การบรหิารจดัการแหลง่อนัควรอนุรกัษท์างธรณีวทิยา
ทีด่ ีควรเน้นบทบาทในการจดัการของหน่วยงานสว่นกลางและสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามแตกต่าง
กนั  ดงันัน้จงึควรสนับสนุนองค์กรที่ทําหน้าที่บรหิารจดัการในท้องถิ่นใหม้บุีคลากรที่มี
ความรูค้วามเขา้ใจในการอนุรกัษแ์หลง่อนัควรอนุรกัษท์างธรณีวทิยาและสง่เสรมิใหป้ระชาชน
ในพืน้ทีม่สีว่นรว่มในการจดัการมากขึน้ 
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แนวทางการดาํเนินการ 

► การจาํแนกเขตแหล่งอนัควรอนุรกัษ์ทางธรณีวทิยา (Geological Conservation Zone) 
แต่ละประเภทเพือ่วางแผนการบรหิารจดัการอยา่งเหมาะสม 

► การใชเ้ครื่องมอืการบรหิารจดัการแหล่งอนัควรอนุรกัษ์ทางธรณีวทิยา โดยศกึษาและ
พฒันาความเป็นไปได ้ในการหารายไดเ้พือ่นําไปใชใ้นการบรหิารแหลง่อนัควรอนุรกัษ์
ทางธรณีวทิยาทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

► การกําหนดบทบาททีเ่หมาะสมของกรมทรพัยากรธรณีและองคก์รปกครองทอ้งถิน่ใน
การจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยศึกษาลกัษณะงานภารกิจหน้าที่ที่
เหมาะสมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และกรมทรพัยากรธรณี และพฒันาเครอืขา่ย
ขอ้มลูระหวา่งทอ้งถิน่และสว่นกลาง 

► การประสานงานใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ จดัทํา
คู่มอืแนวทางการปฏบิตัแิละวธิกีารในการอนุรกัษ์แหล่งอนัควรอนุรกัษ์ทางธรณีวทิยา
ตามหลกัวชิาการและมกีารตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

การบริหารจดัการธรณีวิทยาและทรพัยากรธรณีท่ีมีประสิทธิภาพ 

แนวคดิการปฏริปูองคก์รเพือ่การบรหิารจดัการธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณีทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

การบรหิารจดัการธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณีมคีวามเกีย่วขอ้งกบับทบาทหน้าที่
ของหลายหน่วยงาน ดังเช่นการบริหารจัดการเรื่องพื้นที่เสี่ยงภัยอาจเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม หรอืกระทรวงอุตสาหกรรม  นอกจากน้ี
ยงัเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ในเชงิเศรษฐศาสตร ์สงัคม และสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

จากประเดน็ดงักล่างจงึต้องมกีารประสานงานกนัทัง้ใน “แนวนอน” คอื ระหว่าง
กระทรวงและกรม  และใน “แนวดิง่” คอืระหว่างหน่วยงานกลาง คอื กระทรวง กรม กบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยมกีารกระจายอาํนาจการบรหิารจดัการทรพัยากรไปสูก่ลุ่ม
บุคคลทีใ่กลช้ดิกบัทรพัยากรมากทีส่ดุ จะสง่ผลใหก้ารจดัสรรทรพัยากรมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ เน่ืองจากชวีติและความเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านัน้ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการ
จดัการทรพัยากร 

การปฏริปูองคก์รเพื่อใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตมิคีวามเป็นเอกภาพ 
และสอดคลอ้งกบัหลกัของการพฒันาแบบยัง่ยนืมใีนหลายระดบั ตัง้แต่ในระดบัของการกําหนด
นโยบายการพฒันา องคค์วามรูท้างดา้นเทคนิคการใหค้าํปรกึษา ตลอดจนการประเมนิผลงาน  
ทัง้น้ีเน่ืองจากการบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพตอ้งพึง่พากลไกในทุกระดบั 

อย่างไรก็ตาม การปรบัปรุงองค์กรมไิด้หมายถึงเพยีงการโยกย้ายหรอืยุบรวม
หน่วยงานต่างๆ เท่านัน้  หากหมายถึงการเตรยีมขอ้มูลและบุคลากร การวางแนวทาง 
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การจดัสรรงบประมาณการปฏริปูกระบวนการ ขัน้ตอนในการปฏบิตัริาชการใหม้คีวามชดัเจน 
โปร่งใสและตรวจสอบไดม้ากขึน้ ตลอดจนการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของบุคคลภายนอก
และการมสีว่นรว่มจากประชาชนไปพรอ้มๆ กนั 

โครงสร้างองคก์ร 

แนวคดิการปรบัโครงสรา้งองคก์รเพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพ 

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหลกัแนวคดิวา่ดว้ยการพฒันาแบบยัง่ยนืทีเ่น้นการจดัสรรทรพัยากรทีส่ามารถ
รกัษาสมดุลในมติดิา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อมมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม มกีาร
เชื่อมโยงและประสานงานกนัทัง้ในระดบันโยบายและในระดบัการบรหิารจดัการ นอกจากน้ี 
การกําหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการบรหิารจดัการควรมกีารนําขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูดา้นธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณีและธรณพีบิตัภิยัต่างๆ มา
ใชป้ระกอบการกําหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อการจดัสรร สงวน อนุรกัษ์ หรอืฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรณีและธรณีพบิตัภิยัทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย 

อย่างไรกต็าม การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ จะตอ้งกระจายอํานาจให้
ผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัทรพัยากรธรรมชาตมิากทีส่ดุเขา้มสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ
ดว้ย ในอนาคตหน่วยงานสว่นกลางจะตอ้งกระจายอาํนาจใหท้อ้งถิน่มากขึน้จงึจาํเป็นจะตอ้ง
พฒันาระบบการประสานงานระหวา่งหน่วยงานกลางและหน่วยงานทอ้งถิน่  และระหว่าง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

การปรบัโครงสรา้งองค์กรโดยอาศยัแนวนโยบายและหลกัการการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตติามแนวทางการพฒันาแบบยัง่ยนืจะตอ้งคาํนึงถงึแนวทางการดาํเนินงาน
ทีส่าํคญัดงัน้ี 
(1) การยุบรวมอาํนาจหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตไิวภ้ายใตห้น่วยงาน

เดยีว ตอ้งดาํเนินการไปพรอ้มกบั 
 การวางกฎระเบยีบในการปฏบิตัิราชการของคณะกรรมการในระดบันโยบายที่

โปรง่ใสและมคีวามรบัผดิชอบ ต่อทัง้ฝา่ยบรหิารและประชาชน 
 การเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกสามารถเขา้มามสีว่นรว่มทัง้ในการใหข้อ้มลูความ

คดิเหน็ และการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องภาครฐั 
(2) การกาํหนดแนวทางในการปฏบิตัติามแนวนโยบาย และหลกัการในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตจิะตอ้งมคีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรม 
(3) ขอ้มูลที่ต้องใช้ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิัง้ในการกําหนดนโยบาย 

แผนงานมาตรการ การตดิตามและประเมนิผลจะตอ้งมคีรบถว้นและแมน่ยาํ 
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(4) การกระจายอาํนาจสูท่อ้งถิน่เพือ่ใหก้ารจดัสรรทรพัยากรธรรมชาตมิปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ โดยพจิารณาถงึความพรอ้มขององคก์รทอ้งถิน่ การวางระบบกลไกในการเชื่อมโยง
ระหวา่งองคก์รทอ้งถิน่กบัหน่วยงานกลางเพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ในสว่นทอ้งถิน่และสว่นกลางมคีวามสอดคลอ้งและสง่เสรมิซึง่กนัและกนั 

แนวทางการดาํเนินการ 

► การปรบัองคก์รเพือ่ใหม้กีารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมลีกัษณะ
บูรณาการมากขึน้ โดยอาจจดัตัง้ “คณะกรรมการการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
แห่งชาติ” เพื่อกําหนดแนวนโยบาย การบริหารจดัการในภาพรวม หรืออาจรวม
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหอ้ยู่ภายใต ้“กรม/ทบวงทรพัยากรธรรมชาต”ิ เพื่อใหแ้นวทาง
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรณีทุกประเภทสอดคลอ้งกนั 

► การเพิม่ขดีความสามารถในเชงิวชิาการและทางเทคนิคดา้นธรณีวทิยาและทรพัยากร
ธรณี 

► การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

► การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และระหว่าง
หน่วยงานกลางกบัหน่วยงานทอ้งถิน่เพื่อใหม้กีารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอยา่งบรูณาการ 

กฎหมาย 

การปฏริูประบบราชการตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 ส่งผลใหห้น่วยงานที่รบัผดิชอบในการสงวนอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรณีไม่มี
กฎหมายรองรบัภารกจิอาํนาจหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรณีประเภทต่างๆ ยงัคง
กระจดักระจายอยูภ่ายใตก้ารดแูลของหลายหน่วยงาน 

ดงันัน้ ประเทศไทยควรมกีฎหมายแมบ่ทวา่ดว้ยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรณี
เพื่อให้การบรหิารจดัการทรพัยากรธรณีเป็นไปในลกัษณะบูรณาการ   นอกจากน้ี การ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรณีควรเชื่อมโยงกบัประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อใหส้ามารถนํา
หลกัแนวคดิวา่ดว้ยการพฒันาแบบยัง่ยนืมาใชใ้นการบรหิารจดัการได ้

แนวทางการดาํเนินการ 

► การสร้างความเชื่อมโยงในกฎหมายด้านทรพัยากรธรณีโดยการยกร่าง “กฎหมาย
แม่บทว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี” ประกอบด้วยเรื่องธรณีวิทยา 
ทรพัยากรแร่ธรณีพบิตัิภยัและธรณีวทิยาสิง่แวดล้อม และแหล่งอนัควรอนุรกัษ์ทาง
ธรณีวทิยา เพือ่รองรบัภารกจิของกรมทรพัยากรธรณี และยกรา่ง “พระราชบญัญตักิาร
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. ....” เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการ
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมคีวามเชื่อมโยงกนั อนัจะนําไปสู่แนวทางการ
พฒันาแบบยัง่ยนื (รปูที ่2) 

รปูท่ี 2 แนวทางการดาํเนินการเพ่ือการพฒันาทรพัยากรธรณีอย่างยัง่ยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

เพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัการทรพัยากรธรณีและสิง่แวดลอ้ม 
จาํเป็นตอ้งสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารอยา่งเพยีงพอ สามารถรว่มแสดง
ความคดิเหน็ รว่มจดัการทรพัยากรธรณีและสิง่แวดลอ้ม และรว่มตรวจสอบรอ้งทกุขไ์ด ้
รวมถงึตอ้งใหป้ระชาชนเหน็ถงึประโยชน์ของการมสีว่นรว่ม เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้รว่มกจิกรรม
ต่างๆ เชน่ การใหค้วามรูด้า้นธรณีพบิตัภิยั เพือ่ใหรู้ถ้งึอนัตรายและเตรยีมพรอ้มรบักบั
สถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ อาท ิภยัจากคลืน่ยกัษส์นึาม ิดนิถลม่ หรอืหลุมยุบ 

การรว่มแสดงความคดิเหน็ต่อโครงการทีก่าํลงัดาํเนินการในชมุชนของตนเองวา่มี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่ อยา่งไร  การร่วมจดัการทรพัยากรธรณีและสิง่แวดลอ้ม 
อาท ิการจดัตัง้เครอืขา่ยเฝ้าระวงัภยัดนิถลม่ โดยใหป้ระชาชนรว่มกนัเฝ้าระวงัและเตอืนภยั
ชุมชนของตนหรอืชุมชนใกลเ้คยีง  เพือ่บรรเทาภยัพบิตัใินชุมชน  และการรว่มตรวจสอบ
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและชุมชนภายหลงัจากทีโ่ครงการต่างๆ ไดร้บัอนุญาตใหด้าํเนินการ 
ในกรณีทีเ่กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มประชาชนสามารถรว่มกนัรอ้งทกุขก์บัหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ  

แนวทางการดาํเนินการ 

► การใหข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้งและทนัการณ์แก่ประชาชนทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัธรณีวทิยา
ทรพัยากรแร่  ธรณีพิบตัิภัยและธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม แหล่งอันควรอนุรกัษ์ทาง
ธรณีวทิยา รวมถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากโครงการก่อสรา้งต่างๆ 

► การกําหนดขัน้ตอนในการรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชนที่ชดัเจน ตัง้แต่ขัน้ตอน
การพิจารณาความเหมาะสมของการก่อตัง้โครงการในช่วงเริ่มต้น และกําหนด
แนวทางในการใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใช ้สงวน 

   
   รา่ง 

“กฎหมายแมบ่ทวา่ดว้ยการบรหิารจดัการทรพัยากรธรณี”     
การบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรธรณี 

การบรหิารจดัการ  
ทรพัยากรธรรมชาต ิ 
และสิง่แวดลอ้ม 

 
รา่ง “พ.ร.บ. การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม พ.ศ. ....” 
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อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรณีและสิง่แวดลอ้ม เช่น ประสานงานดา้นการรอ้งทุกข์
กบัหน่วยงานกลาง  

► การใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่เขา้มสีว่นรว่มในการกาํหนดแนวทางการบรหิารจดัการดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีข่องตนทัง้การใช ้สงวน อนุรกัษ์ และฟ้ืนฟู 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เช่น การอนุรกัษ์ การบํารุงรกัษา และการใช้
ประโยชน์ หรอืการสรา้งรายไดจ้ากทรพัยากรทีม่อียูใ่นพืน้ที ่ 

แผนแม่บทการจดัการธรณีวิทยาและทรพัยากรธรณี 

ยทุธศาสตรข์องกรมทรพัยากรธรณี 

วสิยัทศัน์ 

“บรหิารจดัการดา้นธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณอียา่งมปีระสทิธภิาพและใหเ้กดิ
ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื เพือ่คุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน” 

พนัธกจิ 

“จดัการดา้นธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณีโดยเน้นการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น” 

ยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

การอนุรกัษแ์ละการจดัการการใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรธรณีเป็นไปอยา่งสมดุล และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

สงวน อนุรกัษ ์ใชป้ระโยชน์ และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรณีเพือ่เป็นรากฐานการพฒันา
ประเทศ 

การบรหิารจดัการและใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรธรณีภายใตก้ารมสีว่นรว่มของ
เอกชนและชมุชนทอ้งถิน่ 

ทรพัยากรธรณีมกีารบรหิารจดัการและใช้
ประโยชน์ภายใตก้ารมสีว่นรว่มของเอกชน
และชุมชนทอ้งถิน่ 

การพฒันาระบบการบรหิารงานใหม้ ี
ความเป็นเลศิ 

การปรบัปรุงและพฒันากฎหมายเป็นไปตาม
นโยบายของรฐัเหมาะสมกบัสถานการณ์
และสอดรบักบัการเปลีย่นแปลง 

 ประชาชนมคีวามพงึพอใจในคุณภาพ 
การใหบ้รกิาร 
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ยทุธศาสตรต์ามแผนแม่บทการจดัการธรณีวิทยาและ 
ทรพัยากรธรณี 

ยทุธศาสตรด้์านการบริหารแผน 

พนัธกิจที ่1   การบริหารแผนแม่บท 

 มาตรการที ่1   การจดัทาํแผนปฏบิตังิาน 
 มาตรการที ่2   การจดัทาํระบบการประเมนิผลการดาํเนินการตามแผน 

พนัธกิจที ่2  การจดัลาํดบัการดาํเนินงานตามแผนแม่บท 

 มาตรการที ่1 การจดัลาํดบัความสาํคญัของแผนงาน 
 มาตรการที ่2 การกาํหนดงบประมาณใหส้อดคลอ้งตามความสาํคญัของแผน 
 มาตรการที ่3  การจดัสรรบุคลากรใหต้รงตามสายงานทีส่าํเรจ็การศกึษาและใหส้อดคลอ้ง

ตามโครงสรา้งของกรมทรพัยากรธรณ ี

ยทุธศาสตรด้์านการพฒันาวิชาการ 

พนัธกิจที ่1 การผลิตองคค์วามรู ้

 มาตรการที ่1 การสาํรวจแหลง่แรส่าํรองและศกัยภาพแรใ่นประเทศ 
 มาตรการที ่2 การศกึษาขอ้มลูแหลง่แรส่าํรองและศกัยภาพแรใ่นต่างประเทศ 
 มาตรการที ่3 การสาํรวจดา้นธรณีวทิยา 
 มาตรการที ่4 การศกึษา คน้ควา้ วจิยั ดา้นธรณวีทิยาและทรพัยากรธรณ ี

พนัธกิจที ่2 การบริหารจดัการข้อมลู 

 มาตรการที ่1 การรวบรวมขอ้มลูและจดัทาํระบบฐานขอ้มลู 
 มาตรการที ่2  การพฒันาศนูยข์อ้มลู 

พนัธกิจที ่3 การเผยแพร่ความรู้และผลงาน 

 มาตรการที ่1 การเผยแพรผ่ลการดาํเนินงานของกรมทรพัยากรธรณีสูส่าธารณะ 
 มาตรการที ่2 การเผยแพรข่อ้มลูและองคค์วามรูด้า้นธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณีผา่น

สือ่และสิง่พมิพใ์นรปูแบบต่างๆ รวมถงึการใหบ้รกิารขอ้มลูแก่สาธารณะ 
ชุมชนและทอ้งถิน่ 

พนัธกิจที ่4 การพฒันาบคุลากรและหลกัสตูรการศึกษา 

 มาตรการที ่1 การพฒันาทกัษะทางวชิาการของนกัวชิาการและบคุลากรดา้นธรณวีทิยา
และทรพัยากรธรณี 

 มาตรการที ่2 การพฒันาหลกัสตูรธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณีรว่มกบัสถาบนัการศกึษา 
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พนัธกิจที ่5 การพฒันาประสานงานและเครือข่ายด้านการวิจยั 

 มาตรการที ่1 การสง่เสรมิและการประสานงานดา้นการศกึษาและวจิยัรว่มกบัสถาบนั 
อุดมศกึษาและหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 มาตรการที ่2 การพฒันาโครงขา่ยดา้นขอ้มลูกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยทุธศาสตรด้์านการจาํแนกเขตแหล่งทรพัยากรธรณี 

พนัธกิจที ่1 การจาํแนกเขตแหล่งทรพัยากรธรณี 

 มาตรการที ่1 การจาํแนกเขตแหลง่ทรพัยากรแร ่
 มาตรการที ่2 การจาํแนกเขตแหลง่อนัควรอนุรกัษท์างธรณีวทิยา 

พนัธกิจที ่2 การจาํแนกเขตพ้ืนทีเ่สีย่งภยั 

 มาตรการที ่1 การจาํแนกเขตพืน้ทีเ่สีย่งทางธรณพีบิตัภิยั 
 มาตรการที ่2 การประสานความรว่มมอืในการจาํแนกเขตพืน้ทีเ่สีย่งดา้นธรณีพบิตัภิยั 

พนัธกิจที ่3 การจาํแนกเขตการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 

 มาตรการที ่1 การจาํแนกเขตพืน้ทีเ่สีย่งทางธรณวีทิยาสิง่แวดลอ้ม 
 มาตรการที ่2 การศกึษาความเหมาะสมทางธรณีวทิยาสาํหรบัโครงการทีม่ผีลกระทบ

ทางธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรด้์านการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ 

พนัธกิจที ่1 การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน 

 มาตรการที ่1 การใชเ้ครือ่งมอืบรหิารจดัการทรพัยากรธรณีอยา่งเหมาะสม 
 มาตรการที ่2 การกาํหนดบทบาทของกรมทรพัยากรธรณีและองคก์รปกครองสว่น 

ทอ้งถิน่ในการจดัการธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณอียา่งเหมาะสม 

พนัธกิจที ่2 การจดัการการใช้ประโยชน์ระดบัพ้ืนที ่

 มาตรการที ่1 การกาํหนดแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรธรณีในพืน้ทีอ่นุรกัษ ์
 มาตรการที ่2 การดาํเนินการมาตรการป้องกน้ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

พนัธกิจที ่3 การพฒันาและการค้า 

 มาตรการที ่1 การปรบัปรุงมาตรการการคา้และโครงสรา้งภาษศุีลกากรแร ่โลหะและ
ผลติภณัฑแ์รข่ ัน้ตน้ 

 มาตรการที ่2 การปรบัปรุงมาตรการสง่เสรมิการลงทุนในกจิการเหมอืงแรแ่ละ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

 มาตรการที ่3 การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ลดตน้ทุนการทาํเหมอืงแร ่
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พนัธกิจที ่4 การจดัการความเสีย่งทางธรณีพิบติัภยัและธรณีวิทยาสิง่แวดล้อม 

 มาตรการที ่1 การกาํหนดเงือ่นไขการจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 มาตรการที ่2  การดาํเนินการดา้นระบบเตอืนภยัในการป้องกนัและลดผลกระทบจาก

ธรณีพบิตัภิยั 
 มาตรการที ่3 การดาํเนินมาตรการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดลอ้มทางธรณีวทิยา

สิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรด้์านการบริหารจดัการ 

พนัธกิจที ่1 การปรบัปรงุกฎหมายและข้อบงัคบั 

 มาตรการที ่1 การสรา้งความเชือ่มโยงในกฎหมายดา้นทรพัยากรธรณ ี

พนัธกิจที ่2 การปรบัปรงุการบริหารจดัการองคก์ร 

 มาตรการที ่1 การปรบัองคก์รเพือ่ใหม้กีารบรหิารจดัการทรพัยากรธรณแีละสิง่แวดลอ้ม
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 มาตรการที ่2 การเพิม่ขดีความสามารถในเชงิวชิาการและทางเทคนิคดา้นธรณีวทิยา
และทรพัยากรธรณี ธรณีพบิตัภิยัและธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้ม และแหลง่อนั
ควรอนุรกัษท์างธรณีวทิยา 

 มาตรการที ่3 การกระจายอาํนาจสูท่อ้งถิน่เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรณแีละ
สิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 มาตรการที ่4 การสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นกลางเพือ่ให้
มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรธรณแีละสิง่แวดลอ้มอยา่งบรูณาการ 

 มาตรการที ่5 การสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งหน่วยงานกลางและหน่วยงานในระดบั
ภมูภิาค จงัหวดั และทอ้งถิน่ เพือ่ใหม้กีารบรหิารจดัการทรพัยากรธรณี
และสิง่แวดลอ้มอยา่งบรูณาการ 

พนัธกิจที ่3 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 มาตรการที ่1 การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน 
 มาตรการที ่2 การรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชน และการอาํนวยความยุตธิรรม 

รบัเรือ่งรอ้งทุกข ์
 มาตรการที ่3 การใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการจดัการ  
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