
รายงานแผนและผลการดาํเนินงาน

ดานการฟนฟูพ้ืนที่ที่ทําเหมือง

มิถุนายน 2553

เสนอตอ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

โครงการเหมืองแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
แรหินปูนเพื่อทําปูนขาว สําหรับอุตสาหกรรมน้ําตาลหรือฟอกหนังแรหินปูน

เพื่ออุตสาหกรรมเคมี และแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง
ประทานบัตรที่ 32450/15795

ตําบลเขาวง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบรุี

หางหุนสวนจํากัด อุดมศิลา
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รายงานแผนและผลการดําเนินงานดานการฟนฟูพ้ืนที่ทีท่ําเหมือง 
เสนอตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  

และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 

การรายงานครัง้ที่.......1......./ วันที่...26.....เดือน...พฤษภาคม..พ.ศ. ..2553... 
 

1. ขอมูลประทานบัตร 
ชื่อผูถือประทานบัตร...หางหุนสวนจํากัด อุดมศิลา........ชื่อผูรับชวงการทําเหมือง.......................-................... 
หมายเลขประทานบัตร......32450/15795.....หมายเลขคําขอประทานบัตรเดิม.................13/2543.................. 
ที่ต้ังตําบล.....เขาวง.........อาํเภอ......พระพุทธบาท...................จังหวัด..............สระบุรี.................................. 
ชนิดแร..หนิปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต แรหินปูนเพื่อทําปูนขาว สําหรับอุตสาหกรรมน้ําตาลหรือฟอกหนงั 

                  แรหนิปูนเพื่ออตุสาหกรรมเคมี และแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง............................................. 
       วิธีการทาํเหมือง......เหมืองหาบ.................................................................................................................... 

อายุประทานบัตร.........10........ป เริ่มต้ังแต....21 ธันวาคม 2550...วันสิ้นอายุ....20 ธันวาคม 2560................. 
เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด.............124-3-83...................ไร โดยกรรมสทิธิ์ที่ดินมีดังนี้ 

 (  )  มีกรรมสทิธิ์ ( ระบุประเภท เชน โฉนด นส.3ก นส.3 ฯลฯ.....................................ไร 
( ) ที่รัฐ  (ระบุประเภท  เชน ปาสงวนฯ, สปก.)...ปาสงวนแหงชาติ ปาพระพุทธบาทและปาพุแค  
      พื้นที ่................124-3-83 ....................................ไร 
(  )  อืน่ๆ  (ระบุ)...........................................................ไร 
 

2. ขอมูลการทําเหมืองปจจุบนั 
สภาพปจจุบัน        ( ) เปดการทําเหมือง          (  ) หยดุการทําเหมือง 
พื้นที่ที่ใชในการทําเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทัง้หมดในปจจุบัน........67.5........ไร 
จํานวนหนาเหมือง/บอเหมืองปจจุบัน.........................1..........................แหง 
 ขนาด (ระบุขนาดแตละแหงตามลําดับ).................16...................................................ไร 
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.............................1........................แหง 
    ขนาด ( ระบุขนาดแตละแหงตามลําดับ )................1.5.................................................ไร 
พื้นที่โรงโมหิน / สํานักงาน /บานพัก ฯ ล ฯ (อยูนอกเขตประทานบัตร) รวม.......50..................ไร 
พื้นที่ที่เคยผานการทําเหมืองมากอนและถกูกําหนดใหเปนพื้นที่กนัชน สามารถดําเนินการไดเฉพาะการฟนฟ ู
      เทานั้น พืน้ที่ดังกลาวอยูทางดานเหนือของพื้นทีโ่ครงการ ระหวางหมุดหลักฐานที่ 2-3-4-5-6-7-8  
      ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 50 ไร ประกอบดวย พื้นที่หนาผาหินปูนทีผ่านการทําเหมืองมากอนขนาดพื้นที่ 
      ประมาณ 7 ไร พื้นทีร่าบที่ผานการทําเหมืองมากอนขนาดพื้นที่ประมาณ 23 ไร สวนที่เหลือประมาณ 20  
      ไร เปนพืน้ที่ปาไมบนภูเขา ดังนั้นจึงมพีื้นที่ที่ไมใชในการทําเหมืองแลว.......1......แหง  ขนาด...30......ไร   
      บริเวณที่ราบที่ผานการทําเหมือง อยูทีร่ะดับความสูง 100 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
พื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแลว..............-...............ไร  พื้นที่ที่ทําการฟนฟูแลว.........18........ไร 
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3. รูปแบบการใชประโยชนที่ดินภายหลังส้ินสุดการทําเหมือง ตามแผนการฟนฟพูื้นที่ที่เสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการดังรูปที่ 1  

( )  พัฒนาเปนแหลงน้ําสาธารณะ  (  )  พัฒนาเปนทุงหญาสาธารณะ / ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
(  )  พัฒนาเปนพื้นที่เกษตรกรรม   ( )  ปลูกสรางสวนปา 
(  )  อืน่ๆ(ระบ)ุ.......................................................................................................................... 
 

4. ผลการดําเนนิงานในชวง 3 ปที่ผานมา (รูปที่ 2) 
( )   การปรับสภาพและฟนฟูพืน้ทีบ่ริเวณหนาเหมือง 
 จํานวน.......1......แหง  เนือ้ที่...........................16..........................ไร 

 วิธีดําเนินการ (ใหอธิบายลักษณะของหนาเหมือง ความปลอดภัย).....ดําเนินการปรับเสถียรภาพของ
หนาเหมืองควบคูไปกับการทําเหมือง ปจจุบนัอยูระหวางการพัฒนาหนาเหมืองใหมีลักษณะขั้นบันได โดยการตัด
เสนทางขึ้นสูหนาเหมืองดานบนที่จุดเปดหนาเหมืองตามที่กําหนดในแผนผังโครงการทาํเหมือง แลวจะพัฒนาใหมี
ลักษณะเปนขั้นบันไดตามแผนผังโครงการทาํเหมืองกําหนด ปจจุบันมีพืน้ที่แนวขอบนอกสุดของการทําเหมืองดาน
ทิศใตฝงตะวันตกที่สิ้นสุดการใชประโยชนแลว โครงการนาํเปลือกดินมาปรับถม เพื่อเตรียมการปลูกตนไมในชวง
ฤดูฝนที่จะมาถึง
............................................................................................................................................................. 

 (  )   การปรับสภาพและฟนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 
 จํานวน.............แหง  เนื้อที่.....................................................ไร 

 วิธีดําเนินการ ............................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

( )   การปรับสภาพและฟนฟูขุมเหมืองที่ไมใชในการทําเหมืองแลว 
 จํานวน......1.......แหง  ขนาด..... .........15....................ไร 

 วิธีดําเนินการ ......บริเวณพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองในอดีตทางดานทิศเหนือ ทีถู่กกําหนดใหเปน
พื้นที่เวนการทาํเหมือง ดําเนนิการโดยนําเปลือกดินที่ไดจากการเปดหนาเหมืองมาปรับถมพื้นที่บริเวณที่ราบใหมี
ระดับความสูงของแนวคันดินที่ปรับถมประมาณ 1 ม. แลวปลูกตนกระถินบางแลวในบางสวน ขนาดพื้นที่
ดําเนินการประมาณ 15 ไร ปจจุบันอยูระหวางเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกตนไมเพิ่มเติม ในสวนพื้นทีห่นาผาที่ผานการทํา
เหมืองมาในอดีตขนาดพื้นที่ประมาณ 7 ไร ดําเนินงานตามแผนการฟนฟูของโครงการโดยดูแลรักษาใหสามารถฟน
คืนสภาพไดเองโดยธรรมชาติ โดยหามมิใหคนงานของโครงการเขาไปดําเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ดังกลาว
......................... 

 (  )   การปรับสภาพและฟนฟูระบบปองกันการชะลางตะกอนดินจากบริเวณหนาเหมืองที่เกบ็กอง
เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเชน คนัทํานบดนิและคูระบายน้ําและบอดักตะกอน เปนตน 

 จํานวน.......................แหง ขนาด .........................................ไร 
 วิธีดําเนินการ ..... ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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( )  การปลูกตนไมระหวางพื้นที่วางทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.......3.......ไร 
 วิธีดําเนินการ .......พื้นที่เวนการทําเหมืองในระยะ 10 ม. จากขอบแปลงประทานบัตร นาํเปลือกดิน

มาปรับถมใหเปนแนวคันทํานบดินที่จัดสรางไวตลอดแนวหลักหมุดที่ 1-3 แลวปลูกตนสัก และไผ ชนดิละ 1 แถว 
และอยูระหวางเตรียมการปลูกตนสนประดิพัทธเพิ่มเติมอีก 1 แถว........................................................................ 

 ( )   การปรับสภาพและฟนฟูพืน้ทีบ่ริเวณโรงโมหนิ เนือ้ที่........-.........ไร 
 วิธีดําเนินการ ...ปลูกตนประดูกิ่งออนตลอดแนวขอบเขตโรงโมหินดานที่ติดกับทางหลวงหมายเลข 

3034 และมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในพื้นที่โรงโมหินโดยการจัดสวนไมดอกไมประดับริมเสนทางภายในโรง
โมหิน ................................................................................................................................................................. 

( )  การปรับสภาพและฟนฟูพื้นที่บริเวณสํานักงาน/บานพัก เนื้อที่........-.........ไร 
 วิธีดําเนินการ ...ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณดานหนาสํานักงานโครงการ โดยการจัดสวนไม

ดอกไมประดับตลอดแนว...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

งบประมาณดําเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ………………100,000……………………..บาท 
 

5. แผนการดําเนินงานในชวง 3 ปขางหนา 
5.1 แผนการดําเนนิงานที่จะจัดทําในชวง 3 ป ขางหนา  (รูปที่ 3)  

( )  การปรับสภาพและฟนฟูพื้นที่บริเวณหนาเหมือง 
 จํานวน......2.......แหง  เนือ้ทีบ่ริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการทําเหมืองประมาณ 11 ไร และพื้นที่ที่ปรับ

เสถียรภาพควบคูไปกับการทําเหมืองขนาดพื้นที่ประมาณ ........................7............................ไร 
 วิธีดําเนินการ (ใหอธิบายลักษณะของหนาเหมือง ความปลอดภัย).....ดําเนินการปรับเสถียรภาพของ
หนาเหมืองควบคูไปกับการทําเหมือง โดยการทําเหมืองในลักษณะขั้นบันไดขนาดความสูง 10 ม. ความกวางไม
นอยกวา 10 ม. โดยจะควบคุมความลาดชันรวมใหไมเกิน 45 องศา ขนาดพื้นที่  7 ไร และพื้นที่ขั้นบนัไดที่สิ้นสุด
การทําเหมืองแลวขนาดประมาณ 11 ไร จะเตรียมพื้นที่เพือ่ปลูกตนไม โดยทําหลุมปลูกและนําเปลือกดินมาปดทับ
เพื่อปลูกตนไม.................................................................................................................................................... 

(  )  การปรับสภาพและฟนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 
 จํานวน.............แหง  เนื้อที่.....................................................ไร 

 วิธีดําเนินการ ............................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

( )   การปรับสภาพและฟนฟูขุมเหมืองที่ไมใชในการทําเหมืองแลว 
 จํานวน............1...........แหง ขนาดพื้นที่ประมาณ  ....................23.....................ไร 
 วิธีดําเนินการ ....ประกอบดวยพื้นที่ที่ตองดแูลรักษาตนไมที่ปลูกไวในพื้นที่ทางดานเหนือใหมีการเจรญิที่ดี 
และจะปลูกเพิ่มเติมหากพบวามีตนไมตายลงขนาดพื้นที่ประมาณ 15 ไร และพื้นที่ที่จะปลูกตนไมเพิ่มเติมประมาณ 
8 ไร ................................................................................................................................................................... 
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(    )   การปรับสภาพและฟนฟูระบบปองกันการชะลางตะกอนดินจากบริเวณหนาเหมืองที่เกบ็กองเปลือก
ดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเชน คนัทาํนบดินและคูระบายน้ําและบอดักตะกอน เปนตน 

 จํานวน.......................แหง ขนาด(กxยxล) .........................................เมตร 
 วิธีดําเนินการ .............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 ( )  การปลูกตนไมระหวางพื้นที่วางทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.......5.......ไร 
 วิธีดําเนินการ ......ประกอบดวยพื้นที่ดูแลรักษาตนไมที่ปลูกไวในบริเวณพื้นที่เวนการทาํเหมืองต้ังแต

บริเวณหมุดหลักฐานที่ 1-2-3 ใหมีการเจรญิที่ดี และจะปลูกเพิ่มเติมหากพบวามีตนไมตายลง ขนาดพื้นที่ประมาณ 
3 ไร และพืน้ทีท่ี่จะปลูกตนไมเพิ่มเติมขนาดพื้นที่ประมาณ 2 ไร............................................................................. 

 ( )  การปรับสภาพและฟนฟูพื้นที่บริเวณโรงโมหิน เนือ้ที่.......-..........ไร 
 วิธีดําเนินการ ......ดูแลรักษาตนประดูกิ่งออนที่ปลูกไวตลอดแนวขอบเขตโรงโมหินดานที่ติดกับทาง

หลวงหมายเลข 3034 และมกีารปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในพื้นที่โรงโมหินโดยการจดัสวนไมดอกไมประดับริม
เสนทางภายในโรงโมหนิ อยางตอเนื่อง................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 

 ( )  การปรับสภาพและฟนฟูพื้นที่บริเวณสํานักงาน/บานพัก เนื้อที่.......-..........ไร 
 วิธีดําเนินการ .....มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณดานหนาสํานักงานโครงการ โดยการจัดสวน

ไมดอกไมประดับตลอดแนวอยางตอเนื่อง............................................................................................................. 

งบประมาณดําเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ……………80,000………..บาท 
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5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ 
งบประมาณสําหรับดําเนินงานตามแผนงาน..........................840,000................................บาท 
งบประมาณสําหรับการบํารุงพื้นที่ที่ฟนฟูแลว........................100,000.................................บาท 

   ปญหาและอปุสรรคที่ตองการความชวยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร
และสวนราชการอื่น ๆ......การดําเนินงานทีผ่านมาโครงการประสบปญหาในการฟนฟู ไดแก การขาดแคลนดินที่มี
ความเหมาะสมตอการเจริญของตนไม เนื่องจากเปลือกดินที่เกิดจากการเปดหนาเหมืองมีในปริมาณนอยและมีเศษ
หินปะปน แมวาจะคัดเลือกเฉพาะเปลือกดินดานบนมาใชในการปลูกตนไมและมีการนําเปลือกดินจากภายนอกมา
ใชเพิ่มเติม แตตนไมที่ปลูกจะมีการเจริญคอนขางชาและมีอัตราการรอดตามต่ํา สําหรับสิ่งที่ตองการความชวยเหลือ
หรือตองการใหกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแรความสนับสนุน ไดแก การแนะนําชนิดพันธุไมที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินที่ใชตนทุนในการดําเนินงานไมสูงมากนัก......................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
   (ลงชื่อ)........................................................... 

          (......นายณล   จักรจรัส..........) 
   ตําแหนง.........ผูจัดการโรงงาน..... .................... 
             หางหุนสวนจํากัด  อุดมศิลา 
                        ผูจัดทํารายงาน 
   วันที่.............25 พฤษภาคม 2553................. 
 
   (ลงชื่อ)........................................................... 

          (....นายทินกร  กกเครอื  (วม.212)...) 
                                                         วิศวกรควบคุม  
   วันที่............... 25 พฤษภาคม 2553................. 
 
 

 
 



 รูปที่  1 แผนการฟนฟสูภาพพื้นทีโ่ดยภาพรวมของโครงการ
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N

ที่มา : คัดลอกจากสรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการเหมอืงแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต แรหินปนูเพื่อทําปูนขาว 
สําหรับอุตสาหกรรมน้ําตาลหรือฟอกหนัง แรหนิปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี 
และแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบตัรที ่32450/15795 ของหางหุนสวนจํากัด อุดมศิลา (2548)
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 รูปที่  1 ขอบเขตการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการและการดําเนินงานดานการฟนฟพูื้นที่ทีผ่านมา
จนถึงปจจุบัน
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สัญลักษณ :

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมืองฯ หางหุนสวนจํากัด อุดมศิลา (2550)

ห

แนวถนนขนสงแร
พื้นที่เวนการทําเหมือง (พื้นที่กันชน)

พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน

บอเก็บน้ํา

จุดเร่ิมตนการทําเหมือง 
และทศิทางการเดินหนาเหมือง

N

0 100 200
ม.

300

พื้นที่โครงการ (ประทานบัตรที่ 32450/15795)

แนวตนไมที่ปลูก

หลักหมุดเหมืองแร

140 เสนระดับช้ันความสูง (ม.(รทก.))

แนวแสดงขอบเขตพื้นที่ดานทิศเหนือ
ที่กําหนดเปนพื้นที่กันชน (พื้นที่เวนการทําเหมือง

ตามมติคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ 
คร้ังที่ 1/2547 เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2547)

พื้นที่กันชน 
(พื้นที่เวนการทําเหมืองระยะ 10 ม.

จากขอบแปลงประทานบัตร)

ขอบเขตแสดงพื้นที่กันชน

ขอบเขตพ้ืนที่ทําเหมือง

พื้นที่หนาผาที่ผานการ
ทําเหมืองมาในอดตีซ่ึง
ปลอยใหฟนคืนสภาพ

โดยธรรมชาติ

พื้นที่ราบที่ผานการทํา
เหมืองมาในอดีต ซ่ึงมีการ
ฟนฟูโดยการปลกูตนไม

พื้นที่ปาไมธรรมชาติเดิมที่
ตองดูแลรักษาสภาพเดิมไว

พื้นที่หนาเหมืองที่อยู
ระหวางการพัฒนาใหมี
ลกัษณะเปนข้ันบันได



 รูปที่  1 (ตอ) สภาพพื้นที่หนาผาทางตอนเหนือที่ผานการทําเหมืองมาในอดีต
ซึ่งปลอยใหฟนคืนสภาพโดยธรรมชาติ

พื้นที่หนาผาบริเวณใกลหลกัหมุดที่ 7-8 พื้นที่หนาผาบริเวณดานบนสุดทางตอนเหนือ
เดือนพฤศจิกายน 2551

เดือนมิถุนายน 2552
พื้นที่หนาผาบริเวณใกลหลกัหมุดที่ 7-8 พื้นที่หนาผาบริเวณดานบนสุดทางตอนเหนือ

เดือนตุลาคม 2552

พื้นที่หนาผาบริเวณใกลหลกัหมุดที่ 7-8 พื้นที่หนาผาบริเวณดานบนสุดทางตอนเหนือ

ปายแสดงพื้นที่กันชนที่กําหนดเปนพื้นที่เวนการ
ทําเหมืองและดําเนินการไดเฉพาะการฟนฟูเทานั้น

พื้นที่กันชนทางดานทิศเหนือบริเวณที่เปน
พื้นที่ปาไมที่ตองดแูลรักษาสภาพเดิมไว
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 รูปที่  1 (ตอ) การฟนฟพูื้นที่บริเวณทีร่าบทางดานเหนือทีผ่านการทําเหมืองมาในอดีต

พื้นที่ราบที่ผานการทําเหมืองบริเวณใกลหลักหมุดที ่7-8 พื้นที่ราบที่ผานการทําเหมืองบริเวณดานบนสุดทางตอนเหนือ
กอนดําเนินการ : เดือนพฤศจิกายน 2551

การเตรียมดินและเตรียมพื้นที่ : เดือนมิถุนายน 2552

พื้นที่ราบที่ผานการทําเหมืองบริเวณใกลหลักหมุดที ่7-8 พื้นที่ราบที่ผานการทําเหมืองบริเวณดานบนสุดทางตอนเหนือ

การเตรียมหลมุปลกู : เดือนมิถุนายน 2552

พื้นที่ราบที่ผานการทําเหมืองบริเวณใกลหลักหมุดที ่7-8 พื้นที่ราบที่ผานการทําเหมืองบริเวณดานบนสุดทางตอนเหนือ

การเตรียมกลาไมและเมลด็พันธุ : เดือนมิถุนายน 2552
กลาไมตนมะรุม เมล็ดพันธุตนกระถิน
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 รูปที่  1 (ตอ) การฟนฟพูื้นที่บริเวณทีร่าบทางดานเหนือทีผ่านการทําเหมืองมาในอดีต

การเตรียมหลมุปลกู : มิถุนายน 2552

การปลูกตนมะรุม : มิถุนายน 2552

การรองกนหลมุดวยเปลือกดินที่จัดหาจากภายนอก : มิถุนายน 2552

การปลูกตนกระถิน : มิถุนายน 2552

การใสปุยบํารงุตนไม : สิงหาคม 2552

การตดิตามตรวจสอบการเจริญเติบโต : ตุลาคม 2552
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 รูปที่ 1 (ตอ) การฟนฟพูื้นที่บริเวณแนวเวนการทําเหมืองจากขอบแปลงประทานบัตรในระยะ 10 ม.
ระหวางหลักหมุดที่ 1-3

แนวตนสักและไผที่ปลูกไวบริเวณพื้นที่เวนการทําเหมอืง
ระหวางหลกัหมุดที่ 1-2-3 : เดือนพฤศจิกายน 2551

แนวตนสักและไผที่ปลูกไวบริเวณพื้นที่เวนการทําเหมอืง
ระหวางหลกัหมุดที่ 1-2-3 : เดือนมิถุนายน 2552

-11-



100
120

140
160
180

200
220
240
260

260

180200

220

240

180 160

140
100

100

200
220
230

230
220

200

180
160 140 120 100

5

46

7 8
2

3

9 12

1

11

10

210

100

ห

 รูปที่  3 ขอบเขตการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการและการดําเนินงาน
ดานการฟนฟพูื้นที่ทีใ่นชวง 3 ป ขางหนา

สัญลักษณ :

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมืองฯ หางหุนสวนจํากัด อุดมศิลา (2550)

ห

แนวถนนขนสงแร
พื้นที่เวนการทําเหมือง (พื้นที่กันชน)

พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน

บอเก็บน้ํา

จุดเร่ิมตนการทําเหมือง 
และทศิทางการเดินหนาเหมือง

N

0 100 200
ม.

300

พื้นที่โครงการ (ประทานบัตรที่ 32450/15795)

แนวตนไมที่ปลูก

หลักหมุดเหมืองแร

140 เสนระดับช้ันความสูง (ม.(รทก.))

แนวแสดงขอบเขตพื้นที่ดานทิศเหนือ
ที่กําหนดเปนพื้นที่กันชน (พื้นที่เวนการทําเหมือง

ตามมติคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ 
คร้ังที่ 1/2547 เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2547)

พื้นที่กันชน 
(พื้นที่เวนการทําเหมืองระยะ 10 ม.

จากขอบแปลงประทานบัตร)
ที่จะดูแลรักษาสภาพธรรมชาติเดิมไว

ขอบเขตแสดงพื้นที่กันชน

ขอบเขตพ้ืนที่ทําเหมือง

พื้นที่หนาผาที่ผานการทํา
เหมืองมาในอดีตปลอยใหฟน
คืนสภาพโดยธรรมชาติ และ

ดแูลรักษาไมใหมีการตัดทาํลาย

พื้นที่ราบที่ผานการทําเหมืองมาใน
อดีต บํารงุรักษาตนไมที่ปลกูไวใหมี

การเจริญที่ดีและปลกูเพิ่มเติม

พื้นที่ปาไมธรรมชาติเดิมที่
ตองดูแลรักษาสภาพเดิมไว

พื้นที่หนาเหมืองที่จะ
ดําเนินการฟนฟูข้ันบันได
ที่ส้ินสุดการทําเหมืองแลว
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