พื้นที่ได้รับผลกระทบ และอาจจะได้รับผลกระทบ
พื้นที่

1.
2.

3.

4.
5.
6.

หมู่บ้าน

ตาบล (อปท)

เหมืองทองแดง อ.เมือง
จ.เลย
ถ่านหินเชียงราย
(เส้นทาง 50 ก.ม. + แม่
นาคา)

16

2

20

6

เหมืองหินเขาคูหา อ.รัต
ภูมิ จ.สงขลา

14

ลุ่มนาแม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่
ลุ่มนาแม่สรอย อ.วังขิน
จ.แพร่
ถ่านหินแอ่งงาว อ.งาว
จ.ลาปาง

54

8-10

25

4 (ต.สรอย ต.ป่าสัก

อาเภอ

พื้นที่ประทานบัตร (ไร่)

6,800
2

5 ตาบลได้แก่

2 (รัตภูมิ) และ

ต.คูหาใต้, เทศบาล ต.
กาแพงเพชร. ต.ควนรู
, ต.ท่าชะมวง.

อาเภอป่าบอน
บางส่วน จ.
พัทลุง

1

ลานสต๊อก 500 ไร่

บริษัทพีรพลมายนิ่ง 176 ไร่
บ.แคลเซี่ยมไทย 47 ไร่
อยู่ในเขตลุ่มนาชัน 1B

พื้นที่ได้รับ
ผลกระทบ
(ไร่)
15,000

พืนที่เกษตร
นับหมื่นไร่

ผู้ประสานงาน

นายชาลิน กาแพงศรี 089 522 5010
สารวย ทองจันทร์ 087 219 2928
สมพงษ์ เขมวงศ์ (รองนายก อบต.เทิดไท) 087
786 7889

สุเวช(นายกเทศบาล ต.แม่คา) 087 789 6277
สุพจน์ หลีอา 081 289 1513
(เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
อาเกอะ บอแซ 080 121 2553
นฤมล
เอกชัย

30,000 กว่าไร่

สมเกียรติ มีธรรม 089 038 0047

สถานการณ์ขอสารวจ

หลวงพ่อ

กาลังขอสัมปทาน
- พืนที่เขตแร่ 9 ตร.กม.

แวววรินทร์ บัวเงิน 087 002 8231
ทนงศักดิ์ อินทรรุจิกุล 089 635 1344

ต.วังพุง ต.วังขิน )
8

7.
8.

9.

10.

11.

แม่เมาะ จ.ลาปาง
เหมืองสังกะสี อ.แม่
สอด จ.ตาก
เหมืองทองคา จ.พิจิตร
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก

4
12

6 หมู่บ้าน –

3,500 ไร่ /15,000 ไร่

พืนที่เขา
หม้อ
6 หมู่บ้าน –
กาลังสารวจ

พืนที่สารวจ 300,000 ไร่

เหมืองทองคา อ.วังสะ
พุง จ.เลย
เหมืองโปเตช จ.
อุดรธานี

3

ครอบคลุมพืนที่ 4 หมู่บ้าน
- พืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ประมาณ 15,000 ไร่
พืนที่จุดทิงดิน
13,288 ไร่ เขตลุ่มนา 1A

3 (ต.เขาหลวง ต.

หนองงิว ต.นาโป่ง)
21

ต.หนองไผ่ ต.โนนสูง
อ.เมือง, ต.ห้วยสาม
พาด ต.นาม่วง ต.อุ่
มจาน อ.ประจักษ์
ศิลปาคม

พืนที่ประทานบัตรเดิม ขอ
ประทานบัตรเพิ่ม 13,000 ไร่
25,000 ไร่ (อุดรใต้),
53,347 ไร่ (อุดรเหนือ)

10,000 ไร่

ผู้ป่วย 884 คน เสียชีวิต 120 คน ตังแต่ปี 2547ปัจจุบัน
ไพรัตน์ ยาเถิน 089 959 3302
อารมณ์ คาจริง กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนิน
มะปราง 081 675 7889
บ้าน 055 399439
ต.วังโพรง
รจนา นันทกิจ 081887 3197
ดวงจันทร์ โสประดิษฐ์ 086 203 9229
ปรีชา แสนอินทร์ 089 860 7303
ประทุม อัมพฤกษ์ 081 533 8290
สุรพันธ์ รุจิไชวัฒ 083 3551296
มล คุณนา 081 160 6217
ลุงวิทย์ 084 952 4536

12.

เหมืองโปเตช จ.
ขอนแก่น

13.

สูบนาเกลือโคราช

65

4

ดูดทรายแม่นาตะกั่วป่า
จ.พังงา
15 โปแตช
มหาสารคาม

100,000 ไร่

2

พืนที่รัศมี 3 ก.ม.

(อ.บ้านฝาง อ.เมือง
ได้แก่ บ้านหว้า บ้าน
เหล่า, บ้านทุ่ม)
8
(1,500

(อ.พระทองคา
อ.โนนไทย)

ครัว 6,5o0
คน)
14.

3

21

5

2

43 ตร.กม. 27,260 ไร่ ปริมาณ

สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น
เทพรักษ์ บุญรักษา 085 854 0596
ปฏิวัติ เฉลิมชาติ 085 100 2777
2,500 ไร่

ถาวร เพชรขุนทด 087 871 3614

ศักดา 087 384

6836

ทราย 21 ล้าน ลบ.ม.
อุดม เทียบสา 082 177 6781

