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1. ª´»¦³r : Á¡ºÉ°ÁÈ µ¦ºÉ°µ¦ µ¦Îµªµ¤Á µo Ä µ¦¦oµ·Îµ¹ Â¨³ªµ¤¦´¦¼ o ¦ª¤´Êµ¦nµ¥° µ¦¤¸nª¦n ª¤ ¨°µ¦Ä®oµÎ ¦¹ ¬µªµ¤¦¼ o °o ¤¼¨ nµªµ¦Äoµ
»£µ¡ ·É Âª¨o°¤ Â¨³oµ°µ¸ª°µ¤´¥Â¨³ªµ¤¨°£´¥ Å¼n»¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Ê£µ¥ÄÂ¨³£µ¥°°r¦
2. ° n µ¥ : ÁÈ  Ê ´ °·´ ·µÎ ®¦´»nªµÎµ®¦´ÄoÄµ¦ºÉ °µ¦ µ¦¤¸nª¦n ª¤ Â¨³µ¦Ä®oµÎ ¦¹ ¬µ Á¸É¥ª´µ¦ÎµÁ·µÂ¨³¨ °µ¦ÎµÁ·µµ¤¦³¦· ®µ¦µnµ Ç
Å¥´¼o ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´Ê£µ¥ÄÂ¨³£µ¥°°r¦
3. ·¥µ¤ :
- ³Îµµ¦³¤µ¦µ º° ´ªÂ °®nª¥µ¸ÉÅo¦´µ¦Ân´Êµ¼o ¦· ®µ¦¦³´¼®¦º °´ªÂ n µ¥¦· ®µ¦ Ä®o¤¸®oµ¸ÉÄµ¦´Îµ ÎµÁ° Â¨³¦n ª¤ª¦³¦· ®µ¦µ
»£µ¡ ¦³µ¦´µ¦·É Âª¨o°¤ ¦³µ¦´µ¦°µ¸ª°µ¤´¥Â¨³ªµ¤¨°£´¥ ¦ª¤¹¦³µ¦´µ¦¡¨´µ Á¡ºÉ°ºÉ °µ¦Ä®o»¨µ¦¸ÉÁ¸É¥ª °o Åo¦´¦µ ¨°·µ¤Ä®o
¤¸µ¦Îµ¦³Å·´ · Ã¥°¨o°´ °o Îµ®¸ÉÁ¸É¥ª °o 
- ´ªÂ n µ¥¦· ®µ¦¦³¦· ®µ¦µ»£µ¡ / ¦³µ¦´µ¦·É Âª¨o°¤ / ¦³µ¦´µ¦°µ¸ª°µ¤´¥Â¨³ªµ¤¨°£´¥/ ¦³µ¦´µ¦¡¨´µ º° ¼o ¸ÉÅo¦´µ¦Ân´Êµ
¼o ¦· ®µ¦¦³´¼Ä®oÁÈ ¼¤o ¸°µÎ µÄµ¦Îµ´ Â¨³¼Â¨Ä®o¤¸µ¦ÎµÁ·µ¦µ¤¦³¤µ¦µnµÇ Ä®o¦¦¨»µ¤ª´»¦³rÂ¨³Áo µ®¤µ¥¸É°r¦Îµ® ¡´µÂ¨³¦´¦» Ä®oÁ·
¦³· ·¨ Ã¥¤¸µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µn°¼o ¦· ®µ¦¦³´¼°¥nµn°ÁºÉ°
- o µ¥¦³µ´¤¡´r º° o µ¥¦³µ«Ã¥µ¥»£µ¡, Ã¥µ¥°µ¸ª°µ¤´¥Â¨³ªµ¤¨°£´¥ Ã¥µ¥·É Âª¨o°¤ Ã¥µ¥¡¨´µ o µ¥Îµ ª´¦¦rnµ Ç ¦ª¤¹o µ¥¦³µ´¤¡´r
Á¡ºÉ°Ä®o»¨£µ¥°¦´¦µ Â¨³Á µo Ä¹Âªµµ¦ÎµÁ·µ °°r¦
- °¦rºÉ °µ¦ º° °¦rÎµ®¦´·¦³µ«Á¡ºÉ°¦³µ´¤¡´r / Á¥Â¡¦n / ÂoÄ®o¡´µ¦ª¤´Ê»¨°ºÉ Ç ¦´¦µÂ¨³Á µo Ä °o ¤¼¨ nµªµ¦nµÇ
- ISO.NET º° n°µµ¦ºÉ °µ¦Â¨³¦³µ´¤¡´r °o ¤¼¨ µn ªµ¦Á¸É¥ª´¦³¤µ¦µnµ Ç £µ¥Ä°r¦ Ã¥Á µo nµ Browser ¤¸ Address º° //insee/iso
4. ¼o¦´·° :
- ´ªÂ n µ¥¦· ®µ¦ ÁÈ ¼¦o ´·°Ã¥¦ª¤Äµ¦´ÎµÂ¨³ÅªoÉ ¹ Ê ´ °·´ · ¦ª¤´Êª»¤¼Â¨Ä®o¤¸µ¦ÎµÅ·´ ·°¥nµ¤¸¦³· ·¨
- ¼o ´ µ¦nª¦ªª´Â¨³¦ª°·É Âª¨o°¤ n µ¥·É Âª¨o°¤Â¨³¦³¤µ¦µ ÁÈ ¼¦o ´·°Äµ¦¦µ¥µ¨µ¦¦ªª´»£µ¡·É Âª¨o°¤
- ¼o ´ µ¦nª´»Á··É Âª¨o°¤ n µ¥·É Âª¨o°¤Â¨³¦³¤µ¦µ ÁÈ ¼¦o ´·°Äµ¦¦ª®µÂ¨³¦µ¥µ nµªoµ·É Âª¨o°¤
- Áoµ®oµ¸É¦ª°°µ¸ª°µ¤´¥ n µ¥ªµ¤¨°£´¥Â¨³°µ¸ª°µ¤´¥ ÁÈ ¼¦o ´·°Äµ¦¦ª®µÂ¨³¦µ¥µ nµªoµ°µ¸ª°µ¤´¥ ªµ¤¨°£´¥
- ¼¦o ´·°oµ¡¨´µ/°µª»ÃÄ´´Ã¦µ (¦. Â¨³ .) / ¼o ´ µ¦nªªµÂÂ¨³¡´µ¡¨´µ n µ¥¡´µ¡¨´µ ÁÈ ¼¦o ´·°Äµ¦´®µ °o ¤¼¨ nµªoµ¡¨´µ

5. Ê´ °·´· :
5.1 ¦³ªµ¦Äµ¦ºÉ°µ¦ µ¦¤¸nª¦n ª¤ Â¨³µ¦Ä®o µÎ ¦¹¬µ
5.1.1 µ¦ºÉ °µ¦ µ¦¤¸nª¦n ª¤ Â¨³µ¦Ä®oµÎ ¦¹ ¬µ °o ¤¼¨ nµªµ¦nµ Ç °°r¦³ÎµÁ·µ¦µ¤n°µ / ª·¸µ¦ºÉ °µ¦ ´¸Ê
¼o¦´·°
o °¤¼¨ n µªµ¦
n °µ / ª·¸µ¦ºÉ°µ¦
1. Ã¥µ¥·É Âª¨o°¤
Ã¥µ¥°µ¸ª°µ¤´¥Â¨³ªµ¤¨°£´¥
Ã¥µ¥»£µ¡
Ã¥µ¥¡¨´µ

2. ª´»¦³rµo »£µ¡ ·É Âª¨o°¤
°µ¸ª°µ¤´¥ Â¨³ªµ¤¨°£´¥ ¡¨´µ
3. °o Á°Â³ / °o ¦o°Á¦¸ ¥ £µ¥Ä
3.1 ¦³ÁÈ·É Âª¨o°¤ °µ¸ª°µ¤´¥ Â¨³ªµ¤
¨°£´¥

3.2 ¦³ÁÈoµ»£µ¡Â¨³°ºÉÇ

3.3 ¦³ÁÈoµ¡¨´µ
4. °o ¤¼¨ / nµªµ¦
4.1 °o ¤¼¨ / nµªµ¦°µ¸ª°µ¤´¥ªµ¤¨°£´¥
4.2 °o ¤¼¨ / nµªµ¦oµ·É Âª¨o°¤

4.3 ¨µ¦¦ªª´»£µ¡·É Âª¨o°¤ µ¤
4.4 °o ¤¼¨ / nµªµ¦ ¤¦¦³oµ¡¨´µ
5. µ¦¦oµ·Îµ¹oµ°µ¸ª°µ¤´¥Â¨³
ªµ¤¨°£´¥ ·É Âª¨o°¤ ¡¨´µ

- µ¦¦³»¤ °¦¤ ¸ÊÂ£µ¥Ä®nª¥µ
- ´Îµo µ¥¦³µ´¤¡´r
- °°¦³µ«Îµ´É

¨»n¤Áo µ®¤µ¥
¡´µÄ´´
¡´µ´ªÉ Å
¡´µ´ªÉ Å

- ISO.NET (Intranet)
- µ¦¦³»¤ °¦¤ ¸ÊÂ£µ¥Ä®nª¥µ
- °°¦³µ«Îµ´É / Lotus Notes
- ¨n°¦´ °o ¦o°Á¦¸ ¥ / °o ·Á®È
/ ÂoÃ¥ªµµ
- Lotus Notes (E-mail), °° ¦³µ«Îµ´É, n ª¦³¤µ¦µ
¦³»¤¦³Îµ´µ®r, ÂoÃ¥ªµµ SRB
Operator (Á°¦r036-240930 n°Á°¦r£µ¥Ä 0)
- Lotus Notes (E-mail), °° ¦³µ«Îµ´É, ®.¦· µ¦Ã¦µ / ®.¦· µ¦Îµ´µÂ¨³µ¤®¦º °Áoµ®oµ¸Éªµ¤
¦³»¤¦³Îµ´µ®r, ÂoÃ¥ªµµ
¨°£´¥ ®¦º °®.ªµ¤¨°£´¥ ®¦º °Áoµ®oµ¸É¦ª°°µ¸ª°µ¤´¥
®¦º ° .´»Á··É Âª¨o°¤ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥¦³Îµ
®nª¥µ
®. ®¦º °¼o ¦³µµ¦³ÎµÂn¨³Ã¦µ, n ª¦³¤µ¦µ,
- ÂoÃ¥ªµµ, ISO.NET (Intranet),
P&OP
Lotus Notes (E-mail), ¼o ..11, SRB
Operator (Á°¦r036-240930 n°Á°¦r£µ¥Ä 0)

¡´µ´ªÉ Å
¡´µÄ´´
¡´µ´ªÉ Å
¡´µ´ªÉ Å

- ¨n°¦´ °o ¦o°Á¦¸ ¥ / °o ·Á®È / ISO.NET / ®. ®¦º °¼o ¦³µµ¦³ÎµÂn¨³Ã¦µ, n ª¦³¤µ¦µ, ¼o ¸É
Lotus Notes
Åo¦´¤°®¤µ¥Ä n µ¥¡´µ¡¨´µ
- ·°¦rºÉ °µ¦
®.¦· µ¦Ã¦µ / ®.¦· µ¦Îµ´µÂ¨³µ¤®¦º °Áoµ®oµ¸Éªµ¤
¨°£´¥ ®¦º °®.ªµ¤¨°£´¥ ®¦º °Áoµ®oµ¸É¦ª°°µ¸ª°µ¤´¥
®¦º ° .´»Á··É Âª¨o°¤ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥¦³Îµ
®nª¥µ
- ISO.NET (Intranet)
n ª¦³¤µ¦µ , n ª´»Á··É Âª¨o°¤
- ISO.NET (¨µ¦¦ªª´»£µ¡·É Âª¨o°¤) n ª¦³¤µ¦µ , n ª´»Á··É Âª¨o°¤

¡´µ´ªÉ Å

- ISO.NET (Intranet)
- ¦µ¥µµ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥º (SD report )
- ·¦¦«µ¦ªµ¤¨°£´¥
- ªµ¦µ¦

- µ¦°¦¤ ¸ÊÂ£µ¥Ä®nª¥µ
- ISO.NET (Intranet)
- ¦³»¤£µ¥Ä®nª¥µ

n ª¦³¤µ¦µ , n ª´»Á· , n µ¥¡´µ¡¨´µ
, ¼o ´ µ¦Ã¦µ / n µ¥nµÇ
¼o ´ µ¦Ã¦µ / n µ¥, n µ¥ OHS&S
n µ¥ OHS&S, n µ¥ ENVS, n µ¥ CR, .ª·µ¸¡¦³ÎµÃ¦µ / n µ¥
¡´µ¡¨´µ
¼o ´ µ¦Ã¦µ / n µ¥¡´µ¡¨´µ
®.»¦µ¦/®.¦· µ¦Ã¦µ/®.¦· µ¦Îµ´µÂ¨³µ¤®¦º °Áoµ
®oµ¸Éªµ¤¨°£´¥ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥¦³Îµ®n ª¥µ
ª·«ª¦/®´ª®oµÂ Ê ¹Å
n ª¦³¤µ¦µ , n ª´»Á··É Âª¨o°¤
.ª»¤»£µ¡

- ¦³»¤¸ÊÂÂnÁ¼o ¸É¥ª °o 
- µ¦°¦¤ ¸ÊÂÂnÁ¼o ¸É¥ª °o ,
·¦¦¤¦¦rnµÇ

®´ª®oµ®¤ª, ª·«ª¦ ®¦º °®´ª®oµÂ Ê ¹Å
®.ªµ¤¨°£´¥, .ª·µ¸¡, Áoµ®oµ¸É ¹ °¦¤, n µ¥OHS&S
®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥

- Ân¡´
- o µ¥Îµ ª´

6. °o ¤¼¨¸ÉÁ¸É¥ª °o ´»£µ¡, ¦µ¥µoµ»£µ¡
¼Á¤È / ¼¸Á¤r
7. µ¦¤¸nª¦n ª¤Â¨³µ¦Ä®oµÎ ¦¹ ¬µ (»oµ)
7.1 ªµ¤¦¼oµo °µ¸ª°µ¤´¥Â¨³ªµ¤¨°£´¥

ª·«ª¦ ®¦º °®´ª®oµÂ Ê ¹Å
®.¦· µ¦Ã¦µ / ®.¦· µ¦Îµ´µÂ¨³µ¤®¦º °
Áoµ®oµ¸Éªµ¤¨°£´¥ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥¦³Îµ®n ª¥µ
´ªÂ n µ¥¦· ®µ¦¦³¦· ®µ¦µ»£µ¡ / ¦³µ¦´µ¦
·É Âª¨o°¤ / ¦³µ¦´µ¦°µ¸ª°µ¤´¥Â¨³ªµ¤¨°£´¥/¦³
µ¦´µ¦¡¨´µ
n ª¦³¤µ¦µ
ª·«ª¦ ®¦º °®´ª®oµÂ Ê ¹Å
³Îµµ¦³¤µ¦µ / ¼Åo o¦´¤°®¤µ¥¦³Îµ®n ª¥µ
®.ªµ¤¨°£´¥ .ª·µ¸¡ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥¦³Îµ®nª¥µ

¡´µ´ªÉ Å

¡´µ´ªÉ Å

¡´µ´ªÉ Å

¡´µ´ªÉ Å

¡´µ´ªÉ Å
./ª·«ª¦/®././ ./
¦/¦.
¡´µ´ªÉ Å /¼¦o ´Á®¤µ
¡´µ´ªÉ Å
¡´µ´ªÉ Å
¡´µ´ªÉ Å
¡´µ´ªÉ Å
¡´µÄ´´
¡´µ´ªÉ Å
ª·«ª¦/®. Ê ¹Å
¡´µ´ªÉ Å / ¼¦o ´Á®¤µ
¡´µ´ªÉ Å / ¼¦o ´Á®¤µ

7.2 ªµ¤¦¼oµo ·É Âª¨o°¤ Â¨³oµ¡¨´µ

7.3 ªµ¤¦¼oµo ¦³¤µ¦µ

- µ¦°¦¤, ªµ¦µ¦, µ¦³ºÉ °µ¦Ä
°r¦ (Ã¦«´¡r, LotusNotes, ...) ,
·¦¦¤¦¦rnµÇ
- µ¦°¦¤, ªµ¦µ¦, µ¦³ºÉ °µ¦Ä
°r¦ (Ã¦«´¡r, LotusNotes, ...)

n ª´»Á·¦³ÎµÃ¦µ ,
n µ¥·É Âª¨o°¤Â¨³¦³¤µ¦µ , n µ¥¡´µ¡¨´µ

¡´µ´ªÉ Å / ¼¦o ´Á®¤µ

n ª´»Á·¦³ÎµÃ¦µ , n ª¦³¤µ¦µ

¡´µ´ªÉ Å

5.1.2 µ¦·µ¤Â¨³¦µ¥µ nµªµ¦oµ·É Âª¨o°¤ Â¨³ªµ¤¨°£´¥Â¨³°µ¸ª°µ¤´¥
- µ¦¦ª¦ª¤Â¨³´Á¨º° n µªµ¦o µ·ÉÂª¨o°¤
1) Ä¦¸ ¸É¼ o ·´ ·µ°ºÉ Ç Åo¦´¦µ nµª¸ÉÁ¸É¥ª °o ´·É Âª¨o°¤ Ä®oÂo °o ¤¼¨Â®¨n¸É¤µ ° nµª®¦º °´®µÁºÊ°®µ nµªn.´»Á··É Âª¨o°¤
n µ¥·É Âª¨o°¤Â¨³¦³¤µ¦µ
2) .´»Á··É Âª¨o°¤ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥ n µ¥·É Âª¨o°¤Â¨³¦³¤µ¦µÁÈ ¼¦o ´·°Äµ¦¦ª¦ª¤ nµªµ¦oµ·É Âª¨o°¤¸ÉnµÄµÂ®¨n
nµ Ç Án ®´º °¡·¤¡r, ªµ¦µ¦, Internet ®¦º °Â®¨n °o ¤¼¨°ºÉ Ç Ã¥´Á¨º°®´ª °o nµªµ¦¸ÉnµÄ ¦» ¦³ÁÈÎµ´ ¡¦o°¤¦µ¥¨³Á°¸¥ Án Â®¨n¸É¤µ, ª´¸É°°
nµª ²¨² Â¨³Îµ¤µºÉ °µ¦nµ ISO.Net ®¦º °n°µ°ºÉ Ç µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
- µ¦¦ª¦ª¤Â¨³´Á¨º° n µªµ¦o µªµ¤¨°£´¥Â¨³°µ¸ª°µ¤´¥
1) Ä¦¸ ¸É¼ o ·´ ·µ°ºÉÇ Åo¦´¦µ nµª¸ÉÁ¸É¥ª °o ´ªµ¤¨°£´¥Â¨³°µ¸ª°µ¤´¥ Ä®oÂo °o ¤¼¨Â®¨n¸É¤µ ° nµª®¦º °´®µÁºÊ°®µ nµª nÁoµ®oµ¸É¦ª°°µ¸ª°
µ¤´¥ n µ¥ªµ¤¨°£´¥Â¨³°µ¸ª°µ¤´¥
2) Áoµ®oµ¸É¦ª°°µ¸ª°µ¤´¥ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥ ÁÈ ¼¦o ´·°Äµ¦¦ª¦ª¤ÁºÊ°®µ nµªÂ¨³´¹ Â®¨n¸É¤µ ª´¸É°° nµª Á¦ºÉ ° Â¨³¦³ÁÈÎµ´Îµ¤µ
ºÉ °µ¦nµ Lotus Notes ®¦º °n°µ°ºÉ Ç µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
- µ¦¦ª¦ª¤Â¨³´Á¨º° n µªµ¦o µ¡¨´µ
1) Ä¦¸ ¸É¼ o ·´ ·µ°ºÉ Ç Åo¦´¦µ nµª¸ÉÁ¸É¥ª °o oµ¡¨´µ Ä®oÂo °o ¤¼¨Â®¨n¸É¤µ ° nµª®¦º °´®µÁºÊ°®µ nµªn¼o ´ µ¦nªªµÂÂ¨³¡´µ¡¨´µ n µ¥
¡´µ¡¨´µ ®¦º ° ¼o ´ µ¦nª´»Á· Ân¨³Ã¦µ
2) ¼o ´ µ¦nªªµÂÂ¨³¡´µ¡¨´µ n µ¥¡´µ¡¨´µ ®¦º ° ¼o ´ µ¦nª´»Á· Ân¨³Ã¦µ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥ ÁÈ ¼¦o ´·°Äµ¦¦ª¦ª¤
nµªµ¦oµ¡¨´µ¸ÉnµÄµÂ®¨nnµ Ç Án ®´º °¡·¤¡r, ªµ¦µ¦, Internet ®¦º °Â®¨n °o ¤¼¨°ºÉ Ç Ã¥´Á¨º°®´ª °o nµªµ¦¸ÉnµÄ ¦» ¦³ÁÈÎµ´ ¡¦o°¤
¦µ¥¨³Á°¸¥ Án Â®¨n¸É¤µ, ª´¸É°° nµª ²¨² ÎµnÄ®onª¦³¤µ¦µ Á¡ºÉ°Îµ¤µºÉ °µ¦nµ ISO.Net ®¦º ° ºÉ °µ¦nµn°µ°ºÉ Ç µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤

5.1.3 ®´ª®oµÂÂn¨³®nª¥µ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥¦³Îµ®nª¥µ ÁÈ ¼o ´ ÎµÂ¨³ª»¤o µ¥¦³µ´¤¡´r Ä¡ºÊ¸É·´ ·µ¸É¦´·°
5.1.4 ®´ª®oµÂÂn¨³®nª¥µ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥¦³Îµ®nª¥µ ÁÈ ¼o ´ Îµ°¦rÎµ®¦´Á¥Â¡¦n nµªµ¦°µ¸ª°µ¤´¥ ªµ¤¨°£´¥ Â¨³ nµªµ¦oµ
·É Âª¨o°¤¸ÉÅo¦´µÁoµ®oµ¸É¦ª°°µ¸ª°µ¤´¥ Â¨³.´»Á··É Âª¨o°¤ nµªµ¦oµ¡¨´µ ¨° nµªµ¦°ºÉ Ç Åªo¦³Îµ»nµ Ç £µ¥Ä¡ºÊ¸É
·´ ·µ¸É¦´·°
5.1.5 ³Îµµ¦³¤µ¦µ / .´»Á··É Âª¨o°¤ / Áoµ®oµ¸É¦ª°°µ¸ª°µ¤´¥ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥¡·µ¦µ Á° nµªÎµ´Â¨³¤¸¨¦³n°¦· ¬´ µ¤
ªµ¦³°ºÉÇ Ä¸É¦³»¤ª n µ¥¦· ®µ¦ (P-MS-07)
5.2 µ¦´µ¦ o °¦o °Á¦¸¥ / o °Á°Â³£µ¥Ä

5.3 µ¦·n°ºÉ°µ¦´»¨£µ¥°

5.3.1 °o ¦o°Á¦¸ ¥/ °o Á°Â³oµ»£µ¡
5.3.1.1 µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦nµµ¼o ´ µ¦ n µ¥»£µ¡Â¨³¡´µ¨·£´r ®¦º °´ªÂ n µ¥¦· ®µ¦ ®¦º °¦³ CRM Ã¥.¦³´»£µ¡ª´»· Â¨³¨·£´r ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´
¤°®¤µ¥ÁÈ ¼¦o ª¦ª¤¨´¹Ä¦³ CRM Â¨³³¦³µµ´¼Áo ¸É¥ª °o Äµ¦ÂoÅ °o ¦o°Á¦¸ ¥/ °o Á°Â³´¨nµª Â¨oªÎµ®´º °/¦µ¥µÁ°nµ
¼o ´ µ¦ n µ¥»£µ¡Â¨³¡´µ¨·£´r Á¡ºÉ°¸ÊÂ¨¨´Å¸É»¨£µ¥°¸É¦o°Á¦¸ ¥ / Á°Â³Á µo ¤µÁÈ ¦¸ Ç Å
5.3.1.2 .¦³´»£µ¡ª´»· Â¨³¨·£´r ÁÈ ¼¦o ª¦ª¤¦»  °o ¦o°Á¦¸ ¥ / °o Á°Â³ oµ»£µ¡ ÁÈ ¦³ª´·Â¨³Á° ¼o ´ µ¦ n µ¥»£µ¡Â¨³¡´µ¨·£´r
Á¡ºÉ°ÎµÁ µo ¸É¦³»¤ n µ¥¦· ®µ¦ (P-MS-07)
5.3.2 °o ¦o°Á¦¸ ¥/ °o Á°Â³oµ·É Âª¨o°¤
5.3.2.1 ®nª¥µ£µ¥ÄÂ¨³£µ¥° µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦Âo °o ¦o°Á¦¸ ¥/ °o Á°Â³oµ·É Âª¨o°¤nµµ .´¤¡´£µ¡»¤ ®¦º ° SRB Operator Á°¦rÃ¦² 036240930 n°Á°¦r£µ¥Ä 0 Â¨³/®¦º ° ¦¸ ®nª¥µ°ºÉÇ Åo¦´ °o ¦o°Á¦¸ ¥ / °o Á°Â³ Ä®oµÎ Á·µ¦Âo °o ¤¼¨Å¥´ .´¤¡´£µ¡»¤
5.3.2.2 .´¤¡´£µ¡»¤ Îµµ¦´¹ °o ¤¼¨¦o°Á¦¸ ¥/ °o Á°Â³oµ·É Âª¨o°¤¨ F-ES-026 ´¸ ¡¦o°¤Âo®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o  Án Ã¦µ ®¦º ° ¸Ã°ÅÁ·¨ÁÈ o
´¸®¦º °£µ¥Ä 1 ª´Îµµ¦ Â¨³Âo¼o ¦· ®µ¦´¸ ®µÁÈ Á¦ºÉ °¸Én¨¦³¦» Â¦
5.3.2.3 .´¤¡´£µ¡»¤Â¨³®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o  ¦n ª¤¦ª° °o ÁÈ¦· £µ¥Ä 2 ª´Îµµ¦ Â¨³®µÂªµÂoÅ ®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o ÎµÁ·µ¦ÂoÅ / ÎµÂµ¦
ÂoÅ Âon° .´¤¡´£µ¡»¤ Ã¥´¸ ®¦º °£µ¥Ä 2 ª´Îµµ¦ ¦¸ ÁÈ  °o ¦o°Á¦¸ ¥®¦º ° °o Á°Â³oµ·É Âª¨o°¤ ° AFR Ä®oµÎ Á·µ¦µ¤ °o 5.3.3
5.3.2.4 Á¤ºÉ°ÅoÂªµÂoÅ Â¨oª .´¤¡´£µ¡»¤®¦º °¼Åo o¦´¤°®¤µ¥´¹¨ F-ES-026 Â¨³·µ¤µ¦ÂoÅ ÁÈ ¦³¥³Ç ¦ª¤¹¦³µ´®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o Á¦n 
ÎµÁ·µ¦ÂoÅ ªnµ³· Á¦ºÉ °
5.3.2.5 .´¤¡´£µ¡»¤ ¦» ¦µ¥µ °o ¦o°Á¦¸ ¥/ °o Á°Â³oµ·É Âª¨o°¤Âo¼o ´ ´´µ»Áº°
5.3.2.6 .´¤¡´£µ¡»¤®¦º °¼Åo o¦´¤°®¤µ¥¦» ¦µ¥µÂoªµ¤º®oµn°¼o ¦· ®µ¦ Â¨³ºÉ °µ¦ °o ÁÈ¦· Ä®oÂn»¨£µ¥°¦µÃ¥ªµµ ®¦º °Ã¦«´¡r ®¦º °¨µ¥
¨´¬r°´ ¬¦ µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ÁÈ ¦¸ Ç Å

5.3.2.7 .´¤¡´£µ¡»¤®¦º °¼Åo o¦´¤°®¤µ¥ ¡·µ¦µ Á° °o ¦o°Á¦¸ ¥/ °o Á°Â³¦³ÁÈÎµ´Â¨³¤¸¨¦³n°¦· ¬´ µ¤ªµ¦³°ºÉÇ Ä¸É¦³»¤ª n µ¥
¦· ®µ¦ (P-MS-07)
5.3.3 Ä¦¸ µ¦ºÉ °µ¦¦³ÁÈ·É Âª¨o°¤¸ÉµÎ ´Ä®o´ ®nª¥µ£µ¥°¦´¦µ Ä®o¼ o ¦· ®µ¦¦³´¼ / ´ªÂ n µ¥¦· ®µ¦¦³µ¦´µ¦·É Âª¨o°¤ / ¼o ´ µ¦ n µ¥»¤
´¤¡´r ÁÈ ¼¡o ·µ¦µ Â¨³´·Ä¸É³ºÉ °µ¦¦³ÁÈ·É Âª¨o°¤¸ÉµÎ ´ ¹É°µn¨¦³¦» Â¦n°·É Âª¨o°¤ ®¦º °»¤Ã¥¦°Ã¦µ ®¦º °°µ¦³´ºÉ°Á¸ ¥
°¦· ¬´ Án Á®»Á¡¨·Å®¤o¦oµ¥Â¦, Á·µ¦¦³Á·¦» Â¦, ÎÊµ¤´®¦º °µ¦Á¤¸¦´ÉªÅ®¨¦» Â¦, °»´ ·Á®»µµ¦ nµ°»µ®¦¦¤, EP Trip Á· 5 µ¸/ ¦´Ê ÁÈ o Ã¥
®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o ÁÈ ¼o µÎ Á·µ¦ºÉ °µ¦Ä®o´ ®nª¥µ£µ¥°¦´¦µ

5.3.4 Ä¦¸ ¸É¤¸»¨£µ¥°Á µo ¤µ·n°£µ¥ÄÁ Ã¦µ Ä®oÁoµ®oµ¸É¦´¬µªµ¤¨°£´¥®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥¸ÊÂ °o ¤¼¨oµªµ¤¨°£´¥ Äµ¦Á µo Á Ã¦µ µ¤
¦³Á¸¥ °Ã¦µ
5.3.5 Ä¦¸ µ¦¦³µ´¤¡´r nµªµ¦ ·¦¦¤nµÇ ¸É´»µ¦¤¸nª¦n ª¤¦³®ªnµ¦· ¬´ ² ´»¤ ®¦º °·¦¦¤ÄÇ¸É¦oµÁ¦· ¤£µ¡¨´¬r¸É¸Ä®oÂn¦· ¬´ ² Ä®o
»¨£µ¥°¦´¦µ Ä®oÂ£µ¡¨´¬rÂ¨³µ¦ºÉ °µ¦ÁÈ ¼¦o ª¦ª¤ °o ¤¼¨Á¡ºÉ°ÎµÁ·µ¦¦³µ´¤¡´rµn ºÉ °nµÇ °µ·Án ª·¥»»¤ ®´º °¡·¤¡r°o ·É Â¨³ºÉ °
·É ¡·¤¡r°ºÉÇ µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤
5.3.6 °o ¦o°Á¦¸ ¥/ °o Á°Â³oµ¡¨´µ
5.3.6.1 ¼o ·´ ·µ ¡´µ µ¤µ¦ÎµÁ·µ¦Ä®o °o ¤¼¨ °o Á°Â³ ¸ÉÁ¸É¥ª °o ´µ¦´µ¦¡¨´µ nµµ¼o ´ µ¦ n µ¥¡´µ¡¨´µ ®¦º °´ªÂ n µ¥¦· ®µ¦oµ
¡¨´µ ®¦º °nµ ¦³ ISO.NET Ã¥ .ªµÂÂ¨³¡Îµ¡¨´µ ®¦º °¼o ¸ÉÅo¦´¤°®¤µ¥ ÁÈ ¼¦o ª¦ª¤¦»  °o Á°Â³ ÎµÁ·µ¦¡·µ¦µªÁ¡ºÉ°¦³¥»r
Ä®oÁ µo ´ Ê´ °µ¦·´ ·µ Â¨³ ÎµÁ µo ¸É¦³»¤ n µ¥¦· ®µ¦ (P-MS-07)
5.3.6.2 ¦¸ µ¦ºÉ °µ¦¤¦¦³¡¨´µ ®¦º °¦³ÁÈ¡¨´µ¸ÉµÎ ´ Ä®o´ ®nª¥µ£µ¥° Ä®o¼ o ¦· ®µ¦¦³´¼ / ´ªÂ n µ¥¦· ®µ¦¦³µ¦´µ¦¡¨´µ / ¼o ´ µ¦
n µ¥»¤´¤¡´r ÁÈ ¼¡o ·µ¦µ Â¨³´· Ä¸É³ºÉ °µ¦¦³ÁÈ ¹É°µn¨¦³¦» Â¦n°µ¦Äo¡¨´µ Ã¥¤¸µ¦ºÉ °µ¦nµ¦µ¥µµ¦¡´µ°¥nµ¥´É ¥º ®¦º °
®nª¥µ¸ÉÁ¸É¥ª °o ÁÈ ¼o µÎ Á·µ¦ºÉ °µ¦Ä®o´ ®nª¥µ£µ¥°¦´¦µ

6. Á°µ¦°o µ°· :
6.1 P-MS-07 : µ¦ª ° n µ¥¦· ®µ¦
6.2 P-MS-12 : µ¦ÂoÅ Â¨³o °´ªµ¤Å¤n°¨o°´ °o Îµ®
7. ´¹Â¨³Á°µ¦´» :
7.1 F-ES-026 : µ¦¦´-Âo °o ¦o°Á¦¸ ¥ / °o Á°Â³£µ¥ÄÂ¨³£µ¥°°r¦

ภาคผนวก ง-2
ขอบข่ายงานฟื้ นฟูสภาพพืน้ ทีเ่ หมืองปี 2562

งานน Rehabilitation
on 2019
พืนที Plan
Rehabilitation

KPI 2019

YTD 2019

21.50 ไร่

16.31 ไร่

1
Siam City Cement Public Company Limited

27/01/2020

งานน Rehabilitation
on 2019

กองปูนเม็ด รง
ร.
รง.2

Point A192

Pointt TT180

Point X168

ไหล่ เขาข้ างโม่
โม่ K5
2

Siam City Cement Public Company Limited

27/01/2020

งานน Rehabilitation
on 2019

เก็บเมล็ดพันธ์ ไม้ ตามจุดต่ าง ๆ มาคัดแยก สํ าหรับเพาะกล้ าไม้

เก็บเบียไม้ มาทําการเพาะ

ใส่ ป๋ ยให้
ี ก
ุ กบั ต้ นไม้ ทปลู

3
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27/01/2020

งานน Rehabilitation
on 2019

ย้ายต้ นไม้ ที P.Y มาชําใหม่
สํ ารวจจุดทีวางถังนําในแต่ ละจุด

ย้ ายต้ นไม้ มาปลูกเสริม

วัดอัตราการเติบโตของต้ นไม้
4
Siam City Cement Public Company Limited

27/01/2020

ภาคผนวก ง-3
สาเนาหนังสือนาส่งรายงานผลการปฏิบติ ตามมาตรการ
ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ง-4
ผลการตรวจวัดคุณภาพนา้ ใต้ดนิ

ภาคผนวก ง-5
การศึกษาสารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
และการฟื้ นฟูระบบนิเวศ บริเวณเหมืองหินปูน

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นจําเปนตองใชหลักการทางนิเวศวิทยาเปนเครื่องมือในการ
กําหนดแนวทางและรูปแบบ หรือแผนการดําเนินการจัดการดูแล ทั้งนี้เพื่อทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
อํ า นวยประโยชน ใ ห กั บ มนุ ษ ยไ ด อ ย า งครบถ ว น ต อ เนื่ อ ง ยาวนาน ดั ง เช น การดํ า เนิ น งานของบริษัท
ปู น ซี เ มนต น ครหลวง จํ า กั ด (มหาชน) ที่ ดํ า เนิ น การทํ า เหมื อ งหิ น ปู น ซึ่ ง เป น การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางนิเวศวิทยา เกิดผลกระทบตอทรัพยากร
ในบางสวน ในขณะที่ใชประโยชนอยูนั้นถาเขาใจการทําหนาที่ขององคประกอบเราสามารถลดผลประทบที่
จะเกิดขึ้นได และเมื่อบริษัทใชประโยชนไปเสร็จสิ้นแลว แผนการฟนฟูสภาพพื้นที่ถูกใชประโยชนให
กลับมาลักษณะทางโครงสรางทางนิเวศวิทยาดังเดิมเหมือนกอนการใชประโยชนมีความจําเปนอยางมาก
เพราะจะทําใหพื้นที่ที่ผานการใชประโยชนเพื่อการทําเหมืองแรไปแลวไดกลับมามีประโยชนทางนิเวศวิทยา
ใหมอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการที่กลาวมาสามารถเรียนรูไดก็ตอเมื่อมีการศึกษาวิจัยดวยการสํารวจสภาพความ
หลากหลายสิ่งมีชีวิตที่มีอยูและคาดวาจะมีอยู
ในปจจุบันหลักการจัดการเหมืองแรนั้นไดถูกกําหนดจากหลายภาคีที่เกี่ยวของที่ ไดกําหนดให
ผูประกอบการทําเหมืองแรตองดําเนินการฟนฟูเหมือง (Quarry rehabilitation) ควบคูไปกับการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึ่งเปนขอกําหนดที่ไดตกลงไวทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ
และนานชาติ โดยในระดับทองถิ่นนั้นหมายถึงการตรวจสอบโดยองคกรในระดับทองถิ่น ในระดับชาตินั้นก็
มีกฎหมายวาดวยการทําเหมืองแรที่จะตองฟนฟูเหมืองแรในขณะที่ทําเหมืองแรอยูและหลังจากสิ้นสุดการ
ทําเหมืองแรไปแลว ในระดับนานาชาติ นั้น มีองคกรนานาชาติที่ไดกําหนดขอตกลงตาง ๆ อาทิ Cement
Sustainability Initiative (CSI) ที่ไดกําหนดใหมีการจัดทําและรายงานผลใหกับ WBCSD อยางตอเนื่อง
ซึ่งการปฏิบัติตามขอกําหนดดังที่กลาวมานี้ องคความรูเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพตองถูกนํามา
เปนประเด็นสําคัญในการพิจารณาการกําหนดรูปแบบการจัดการเพื่อบรรเทา ลดผลกระทบ และวิธีการ
ฟนฟูพื้นที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงจําเปนตองรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะชวยในเรื่อง
การศึกษาสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมเสนอแนะแนวทางดําเนินงานในลําดับตอไป
คณะผูศึกษาซึ่งเปนทีมงานจากศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงได
เสนอเขามาดําเนินการศึกษาถึงความหลากหลายทางชนิดพรรณพืชและพันธุสัตวในพื้นที่ทําเหมืองแรและ
ที่ใกลเคียงเพื่อใหเปนขอมูลอางอิง การศึกษาในครั้งนี้จึงไดวางแผนเพื่อดําเนินการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพื ชและสั ต ว การกระจายพัน ธุใ นพื้น ที่ ที่ รวมถึงรูป แบบการขยายพัน ธุ ข องพรรณไม
ความสัมพันธระหวางพืชพรรณและสัตวปาในพื้นที่ และการศึกษาถึงแนวการฟนฟูพื้นที่ภายหลังการทํา
กิจกรรมการใชประโยชนพื้นที่เหมืองเพื่อใหมีสภาพที่สมดุลตามธรรมชาติในอนาคต นอกจากนี้ยังใชขอมูล

การศึกษาสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพและการฟนฟูระบบนิเวศ บริเวณเหมืองหินปูน
ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)

ขอเสนอโครงการ

4. วิธีการศึกษาและดําเนินการ
สําหรับการดําเนินงานตามโครงการ มีขั้นตอนการดําเนินงานและศึกษา ดังตอไปนี้
1. งานจะดําเนินการ
การสํารวจและรวบรวมขอมูลถือวาเปนงานที่จะไดดําเนินงานมาไดขอมูลพื้นฐานของพื้นที่
ในทางนิเวศวิทยา ทําใหเขาใจถึงสภาพตามธรรมชาติที่เปนอยูตามสภาพของปจจุบัน เปนจุดเริ่มตนในการ
วางแผนพัฒนาใหสภาพทางนิเวศวิทยาดีขึ้นตามลําดับ ในการสํารวจและรวบรวมขอมูลในทางนิเวศวิทยา
นั้นมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
 ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ จะดําเนินการสํารวจนั้น
ประกอบไปดวย ความหลากหลายทางชนิดพืช และความหลากหลายของชนิดสัตว ซึ่งในการสํารวจจะยึด
ตามเกณฑวิธีการศึกษาตา มีหลักวิธีการ โดยมีรายละเอียดที่จะทําการศึกษาดังนี้
- ศึกษาสํารวจชนิดพันธุไม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานทั้งในดานการเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ขึ้นในอนาคต โดยจะแยกศึกษาตามระบบนิเวศนดั้งเดิม และสภาพของการใช
ประโยชนและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขอมูลเหลานี้จะนําขอมูลที่ไดมาประกอบการคัดเลือกชนิดพันธุไมเพื่อใช
ในงานฟนฟูเหมือง ในการศึกษานั้นดําเนินการโดยวางแปลงสํารวจชนิดพรรณไม วัดความโต ความสูง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1) การรวบรวมขอมูลและเอกสาร : การรวบรวมและศึกษาขอมูลจาก
เอกสารและแผนที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการประกอบดวยแผนที่ปาไม การใชที่ดิน ปาไม มาตราสวน

3. ขอบเขตการดําเนินงาน
กําหนดขอบเขตพื้นที่ 2 สวน คือ
3.1 ภายในโครงการเหมืองหินปูน ไดแก พืน้ ที่กันชน (Buffer zone) และพื้นที่ที่เวนไวไมทํา
เหมือง เปนตน
3.2 สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการเหมืองหินปูน รัศมีโดยรอบประมาณ 1 กิโลเมตร

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาและสํารวจสภาพความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณเหมืองหินปูน และพื้นที่
ใกลเคียง
2.2 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และรูปแบบการฟนฟูบริเวณเหมืองหินปูน และพื้นที่ใกลเคียง ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้เปนพื้นฐานในการวางแผน สรางรู ปแบบของการฟนฟูพื้นที่ผานการทําเหมือง
ใชอบรมใหความรูบุคลากรที่เกี่ยวของ และสรางโครงการอื่น ๆ ที่สอดประสานกับการฟนฟูเหมืองใน
อนาคตตอไป
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วางแปลงตัวอยางซ้ําแปลงเดิมขนาด 50x50 เมตร ที่เคยดําเนินสํารวจในครั้งที่ผานมา
ดําเนินการสํารวจแจงนับตนไมที่ปรากฏอยูในแปลงตัวอยาง จําแนกชนิดไม วัดขนาดความโต ความสูงตาม
แปลงขนาด 10x10 เมตร ที่แบงยอยแลว อยางละเอียด ตรวจนับลูกไมในแปลงขนาด 2x2 เมตรในบริเวณ
มุมแปลงดานใดดานหนึ่ง

- วางแปลงตัวอยางขนาด 10×40 ตารางเมตร จํานวน 1 แปลง บันทึกตําแหนง
ของตนไมทุกตนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางที่ความสูงเพียงอกตั้งแต 10 ซม.ขึ้น
ไป วัดเสนผานศูนยกลางของเรือนยอด โดยทําการวัด 2 ครั้ง ใหตั้งฉากซึง่ กันและ
กันโดยใชเทปวัดระยะและวัดความสูงทั้งหมดของตนไมและความสูงถึงกิ่งสดกิ่ง
แรก (Height to the Main Living Branch) โดยใชไมวัดความสูงเพื่อนํามาเขียน
รูปลักษณะการปกคลุมของเรือนยอดของตนไมและการจัดชั้นความสูงตาม
แนวดิ่ง (Crown Projection and Profile Diagrams)

1:50,000 ภาพถายดาวเทียมมาตราสวน 1:50,000 และรายงานสภาพปาไมในเขตพื้นที่เหมืองและพื้นที่
ใกลเคียง
2) การสํารวจภาคสนาม :
การสํารวจขอมูลดานนิเวศวิทยา
ปาไมในภาคสนามไดสํารวจบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ที่ไดรับสัมปทานเหมืองหินปูน วิธีการสํารวจและ
รวบรวมขอมูลมีดังนี้
x การวางแปลงตัวอยาง : ใชวิธีการสํารวจแบบ Stratified
Sampling Technique โดยใชภาพถายดาวเทียม มาตราสวน 1:50,000 รวมกับภาพถายทางอากาศ
มาตราสวน 1:25,000 และเครื่อง GPS (Global Positioning System) ทําการสํารวจโดยใชวิธีแบบเสน
(Line Plot System) ทั่วทั้งพืน้ ที่เหมืองหินปูน จําแนกพื้นทีแ่ ปลงตัวอยางออกตามลักษณะของการใชที่ดิน
ที่ประกอบดวย พื้นที่ปาตามธรรมชาติ พื้นที่ปาฟนฟูตามธรรมชาติ พื้นที่ฟนฟูโดยการดําเนินการของบริษัท
พื้นที่ทําเหมืองหินปูน โดยใหแปลงตัวอยางซอนทับแปลงตัวอยางเกาใหไดมากที่สุด
x การเก็บขอมูล : ใชแปลงตัวอยาง (Sample Plot) ใน 2
รูปแบบ คือ
เปนรูปวงกลม (Concentric Circular Sample Plots) ซอนกัน 3 วง เพื่อใชเก็บขอมูลที่
แตกตางกัน คือ
- แปลงวงกลมรัศมี 17.85 เมตร (คิดเปนพื้นที่ 0.1 เฮกแตร) เพื่อเก็บขอมูลไมใหญ
(Tree) คือ ตนไมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางที่ความสูงเพียงอก (1.30 เมตรจาก
พื้นดิน) มากกวา 4.5 ซม. ทุกตน บันทึกขอมูลชนิดไม ขนาดเสนผานศูนยกลาง
ความสูงทั้งหมด
- แปลงวงกลมรัศมี 12.62 เมตร (คิดเปนพื้นที่ 0.05 เฮกแตร) เพื่อเก็บขอมูลไมรุน
(Sapling) คือ ตนไมที่มขี นาดเสนผานศูนยกลางที่ความสูงเพียงอกต่ํากวา 4.5
ซม. แตมีความสูงมากกวา 1.30 เมตร บันทึกขอมูลชนิดไม จํานวนตนและความ
สูงเฉลี่ยลงในแบบฟอรมสํารวจ
- แปลงวงกลมรัศมี 5.64 เมตร (คิดเปนพื้นที่ 0.01 เฮกแตร) เพื่อเก็บขอมูลกลาไม
(Seedling) คือ ตนไมที่มีความสูงนอยกวา 1.30 เมตร บันทึกขอมูลชนิดไม
จํานวนตน และไมพื้นลางชนิดตางๆ (Undergrowth) ที่สํารวจพบในแปลง
ตัวอยางลงในแบบฟอรมสํารวจ

-

-

-

-

x การศึกษาสัตวเลี้ยงลูกดวยน้าํ นม
สํารวจโดยวิธีสํารวจตามเสนทาง (Line transect) ทําการศึกษาตามเสนทาง
ถนนของเหมืองปูน แลวดําเนินการจัดทําเครื่องหมายระยะทางไมต่ํากวา 250
เมตร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเขตตางๆ ของเหมืองปูน) เก็บขอมูล
ทั้งที่พบเห็นโดยตัวตรง และจากรองรอยของสัตวเชน กองมูล รอยเทา รอย
ประกาศอาณาเขต รอยลับเขา เปนตน
การใชตาขายและกับดัก (netting) จากเครือ่ งหมายระยะทางจากวิธีการสํารวจ
ตามเสนทาง กําหนดจุดศูนยกลางหางจากถนนไปดานขาง 50 เมตร ใชกรงดัก
สุม 4 กรงวางหางออกจากจุดศูนยกลางนี้เปนระยะทาง 10 เมตรตามทิศเหนือ
ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
การใชตาขายและอุปกรณในการดักคางคาว (Harp Trap) ตั้งอุปกรณในการดัก
คางคาวตามแหลงพื้นอาศัยและหากินของคางคาวโดยเลือกสํารวจเฉพาะจุดที่
เหมาะสมในการดักคางคาว
การสองไฟในเวลากลางคืน (spotlighting) ตามเสนทางถนนของเหมืองปูน

- ศึกษาสํารวจชนิดพันธุสัตวปา
วิธีการศึกษาจะใชกับสัตว 4 กลุมไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม นก
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน ดังมีรายละเอียดดังนี้

ทําการวางแปลงตัวอยางในพื้นที่แปลงปลูกฟนฟูระบบนิเวศปาไม เพื่อทําการประเมิน
ความสมบูรณของหมูไมที่เกิดจากการฟนฟูระบบนิเวศปาไมภายหลังการทําเหมืองแรแลว ตามหลักเกณฑ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ
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-

-

-

-

x การศึกษาสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
การสํารวจแบบเห็นตัว (Visual Encounter Survey) ใชการเดินสํารวจโดยการ
เดินสุมไปตามแหลงที่อยูอาศัย ลําน้ํา ไปตามเสนทางที่กําหนดเวลาสํารวจ
การสํารวจโดยใชแปลงสํารวจ (Quadrant Sampling) เปนการสํารวจโดยใช
แปลงสํารวจขนาดความกวาง 4x4 เมตร เพื่อสํารวจสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
และสัตวเลื้อยคลานกลุมที่อาศัยอยูบนพื้นดิน หรือ ในดิน โดยทําขอบเขตแปลง
ขนาด 4x4 เมตร ใหชัดเจน บันทึกขอมูลสภาพแวดลอม จากนั้นจัดคนสํารวจให
อยูในแตละดานของแปลงสี่เหลี่ยม อยางนอยขางละ 1 คน ทําการคุย เศษใบไม
กิ่งไมในบริเวณแปลงใหเห็นขอบเขตแปลงสํารวจที่โลงเตียน จากนั้นทุกคนหัน
หนาเขาหาใจกลางแปลงสํารวจและทําการคุย หาสัตวที่ซอนอยูใตใบไมแหงขอน
ไมผุ กอนหิน หรืออยูบนตนไม และใชซอ มพรวนขุดหาสัตวที่อาจจะหลบอยูใต
ดิน การสํารวจจะดําเนินการในเวลากลางวันบนจุดที่วางกรงสํารวจสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมขนาดเล็ก
การสํารวจโดยใชหลุมกับดัก (Pit-fall trap) เพื่อใชเปนขอมูลเสริมสําหรับการ
สํารวจโดยใชแปลงสํารวจในขอ 2 โดยใชการฝงปบขนาด 30 x 30 x 50
เซนติเมตร (กวาง x ยาว x ลึก) ในพื้นทีท่ มี่ ีดินลึกใชดักสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
และสัตวเลื้อยคลานกลุมที่อาศัยอยูบนพื้นดิน การฝงปบจะเปนแบบสุมกระจาย
ไปในแตละพื้นที่ศึกษาพรอมบันทึกขอมูลสภาพแวดลอม การสํารวจโดยวิธีนี้จะ
เปนขอมูลเสริมสําหรับการสํารวจเพื่อสํารวจสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและ
สัตวเลื้อยคลานกลุมที่อาศัยอยูบนพื้นดิน หรือ ในดิน
การสํารวจวัยออน (Larvae sampling) เปนการสํารวจวัยออนของสัตวสะเทิน
น้ําสะเทินบก ทําการเก็บตัวอยางจากแหลงที่อยูอาศัย ตามแหลงน้ํา และพื้นที่
นอกแหลงน้ําเชน สวนตางๆของลําตนพืช โพรงไม เพราะบางครั้งการสํารวจไม
พบตัวเต็มวัยแตพบระยะที่เปนวัยออน

- ทําการจําแนกชนิดและนับจํานวนของตัวอยางที่พบในแตละวิธีการศึกษา เก็บ
ตัวอยางตัวที่ไมสามารถระบุชนิดไดในน้ํายาสําหรับเก็บรักษาตัวอยาง เพื่อนํามา
จําแนกชนิดในหองปฏิบัติการ กรณีของวัยจําออนที่ไมสามารถจําแนกชนิดได
นํามาเลี้ยงในหองปฏิบัติการจนเปนตัวเต็มวัยและจําแนกชนิดในภายหลัง
- การสองไฟในเวลากลางคืน (Spot-lighting) ตามเสนทางถนนของเหมืองปูน

x การศึกษานก
- การวางจุดสํารวจนก (Point counts) ใหแตละจุดหางกันไมนอยกวา 250 เมตร
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเขตตางๆ ของเหมืองปูน) ในแตละจุด เก็บ
ขอมูลของนกที่ชนิดและปริมาณในชวงเวลา 10 นาทีภายในรัศมี 50 เมตร
- การสองไฟในเวลากลางคืน (spotlighting) เพื่อสํารวจนกที่หากินในเวลา
กลางคืนตามเสนทางถนนของเหมืองปูน

2. สรุปขอมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทํา
เหมืองแร จากขอมูลความหลากหลายทางพืชพรรณ สัตวปา นําสรุปเพื่อรายงานสภาพความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการทําเหมืองแร
3. ขอเสนอแนะแผนการดําเนินโครงการที่สามารถดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความ
หลากหลายกับการฟนฟูเหมืองแร เพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรชีวภาพควบคูไปกับกิจกรรมการทํา
เหมือง ซึ่งประกอบไปดวย
 กําหนดรูปแบบกิจกรรมโครงการ
 แนวทางการทําเหมืองควบคูไปกับการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ
 เกณฑการประเมินผลสําเร็จโครงการ
 ใหคําปรึกษาและชวยตอบคําถามในการเขาเปนสมาชิกของ CSI และ IUCN

- ลักษณะการใชประโยชนที่ดินโดยรอบ เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยงของระบบ
นิเวศในพื้นที่ภาพรวมของเหมือง โดยการใชภาพถายทางอากาศที่สามารถจัดหาได จัดจําแนกการใช
ประโยชนพื้นที่ตามหลักเกณฑ

 ศึกษาขอมูลสภาพแวดลอม
ปจจัยสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ผลกระทบตอสภาพความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ศึกษา
- ปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอทรัพยากรชีวภาพ เชน สภาพดิน
- เก็บตัวอยางดินในบริเวณแปลงที่ทําการศึกษา รวมถึงการสํารวจ
ลักษณะอื่นๆ ที่ปรากฏถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปลูกปาของ
โครงการฯ
- วิ เ คราะห ตั ว อย า งดิ น เพื่ อ ตรวจวั ด ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น
ปริมาณของสารอาหารพืชที่จําเปนในหองปฏิบัติการ
- ประเมิ น ลํ า ดั บ ของการฟ น ฟู ส ภาพของดิ นในแปลงตั ว อย าง โดย
เปรียบเทียบจากการศึกษาอื่นๆ
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6. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาศึกษาถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณ และสัตวปาที่มีการกระจายละใช
ประโยชนในพื้นที่เหมืองแรและพื้นที่ใกลเคียง
(มิถุนายน 2562 – พฤษภาคม 2563)

5. พื้นที่ศึกษา
พื้นที่เหมืองหินปูนของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)

5. สรุปผลและนําเสนอโครงการ
 สรุปผลที่ไดรับ ในรูปแบบของรายงาน
 ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดงานฟนฟูเหมืองของโครงการ ซึ่งจัดเปนสวนจะนํา
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาใชในการออกแบบ กําหนดหลักเกณฑในการฟนฟูพื้นที่ที่สิ้นสุดการทําเหมือง
แร

4. จัดการฝกอบรมใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงานการจัดการทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 จัดอบรมใหกับ พนักงาน ผูรับเหมา รวมถึงประชาชนผูสนใจ ในหัวขอเกี่ยวกับ
การเก็บเมล็ดพันธ, การเก็บรักษาเมล็ด และการเพาะเลี้ยงตนกลา ฯลฯ
 จัดอบรมใหความรูสําหรับพนักงาน ในเรื่องเกี่ยวกับการฟนฟู ชนิดและลักษณะ
ของพันธุต าง ๆ

 ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการจัดทําหนังสือและสื่อวิดิทัศนเรื่องการฟนฟูสภาพ
เหมืองดวยการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
 กําหนดพื้นที่ที่พบความหลากหลายทางชีวภาพอยางมีนัยสําคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ทําเหมือง รวมถึงกําหนดชวงเวลาติดตามการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่แปลงตัวอยาง
และการเก็บขอมูล
 จัดทําแผนที่ วางพิกัด ชนิดพันธไมแตละชนิด เพื่อที่จะไดเขาไปเก็บเมล็ดพันธตาม
ชวงเวลาที่ออกผล
 จัดทําแผนการสรางแนวเชื่อมตอระบบนิเวศน (Ecological Corridor) ในจุดที่
ชวยสงเสริมความอยูรอดของสัตว
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ติดตอประสานงานการ
วาจาง
เตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณการวิจัย
เก็บขอมูลในการสํารวจ
พรรณไมและสังคมพืชใน
พื้นที่เหมืองแรบริเวณที่
1
เก็บขอมูลภาคสนามใน
ดานสัตวปา
วางแผนและกําหนด
แปลงทดลองในการฟนฟู
พื้นที่ภายหลังการทํา
เหมือง
ปรับแก นําเขาและ
วิเคราะหขอมูล
จัดสงและนําเสนอ
รายงานความกาวหนา
ฉบับที่ 1
นําเขาและวิเคราะห
ขอมูล
นําเสนอรางรายงานฉบับ
สมบูรณ
จัดสงรายงานฉบับ
สมบูรณ

กิจกรรม

เวลา
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

7. แผนการปฏิบัติงาน
แผนงานและกิจกรรมในการปฏิบัติงาน
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10. วันทีเ่ สนอโครงการให บริษัท ปูนซีเมนต นครหลวง จํากัด (มหาชน)
3 พฤษภาคม 2562

9. คณะผูศึกษา
ที่ปรึกษา
คณบดีคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (นายนิคม แหลมสัก)
หัวหนาโครงการ
ผศ.ดร.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเชี่ยวชาญดานนิเวศวิทยาปาไมประยุกต และการฟนฟูระบบนิเวศปาไม
ผูรวมโครงการ
1) อ. มณฑาทิพย. โสมมีชัย
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานพันธุพืช
และการปรับปรุงพันธุ
2) รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานสัตวปา
3) นายอภิสิทธิ์ องคเอี่ยม
ผูชวยนักวิจัย

8. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
8.1 ทราบถึงสภาพความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในดานพืชพรรณ และดานสัตวปา บริเวณ
เหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และพื้นที่ใกลเคียง
8.2 ทราบขอมูลพื้นฐานในดานความหลากหลายของชนิดพรรณไมและสัตวปา นํามากําหนดแนว
ทางการทําเหมืองแรเพื่อลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติดานความหลากหลายทางชีวภาพ
8.3 นําขอมูลพื้นฐานดานความหลากหลายทางชีวภาพมาใชประโยชนในการกําหนดรูปแบบการ
ฟนฟูบริเวณเหมืองหินปูน ของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และพื้นที่ใกลเคียง ใหมีสภาพ
ใกลเคียงกับสภาพดั้งเดิมกอนการใชประโยชนในการทําเหมือง
8.4 เชื่อมโยงการปฏิบัติงานดานการฟนฟูเหมืองกับนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรางเครือขายใน
การพัฒนาการฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแลว
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ภาคผนวก ง-6
แผนการซ่อมบารุ งอุปกรณ์รายสัปดาห์

ภาคผนวก ง-7
ใบเบิกวัตถุระเบิดและแบบฟอร์ม
บันทึกข้อมูลการระเบิ
ลการระเบิดของโครงการ

