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รายงานแผนและผลการดําเนินงานดานการฟนฟูพืน้ท่ีท่ีผานการทําเหมือง 
โครงการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนดิหินปนูเพื่ออุตสาหกรรมปนูซีเมนต เพื่อทําปูนขาว 

สําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมน้ําตาล และเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
ของ นายประสาน ยุวานนท 

ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 

1. เหตุผลและความจําเปน 
สืบเนื่องจากมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในการอนุญาต ประทานบัตรที่28802/15686  

ชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต เพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรม
น้ําตาล และเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางของ นายประสาน ยุวานนท ที่ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (รูปท่ี 1)
ในตารางที่ 2 ขอ 5 ซึ่งกําหนดใหทําการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนที่ที่ผานการทําเหมืองแลว และพื้นที่ที่สิ้นสุดการใชประโยชนแลว ตาม
แผนงานที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  พรอมทั้งใหรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ทราบทุก 2 ป 
 นายประสาน ยุวานนท ในนามของกรรมการผูจัดการ บริษัทศิลาสากลพัฒนา จํากัดไดทําการฟนฟูพ้ืนที่ที่ผานการทําเหมือง
แลว และพื้นที่ที่สิ้นสุดการใชประโยชนแลวตามแผน โดยดําเนินการควบคูไปกับการทําเหมือง พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปแผนและ
ผลการดําเนินงานดานการฟนฟูพ้ืนที่ที่ทําเหมือง ตามรูปแบบรายงานที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกําหนดดังเอกสาร
แนบ 1 
 
2. ขอมูลการทําเหมืองปจจุบัน 

เนื่องจากประทานบัตรแปลงนี้ ขอทับพื้นที่ประทานบัตรเดิม ซึ่งในปจจุบันยังคงเปดการทําเหมืองอยูประมาณ 1,110,000 
เมตริกตันตอป ดังนั้น การทําเหมืองสําหรับประทานบัตรแปลงนี้ เปนการเปดทําเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบตอเนื่องจากพื้นที่หนา
เหมืองเดิมที่เปดการทําเหมืองอยูแลว ซึ่งมีการดําเนินการตัดถนนขึ้นภูเขาตัดโขดหินยอดเขา  การทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูน จะนําหินที่ไดจากพื้นที่ทําเหมืองเขาสูโรงโมบดและยอยที่ต้ังอยูนอกเขตประทานบัตรทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต การทํา
เหมืองของโครงการจะใชวิธีเหมืองหาบ ซึ่งมีความสูงและความกวางแตละขั้นบันไดประมาณ 8 เมตร เริ่มทําเหมืองที่ระดับความสูง 
472 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางในปพ.ศ. 2547 และลดระดับลงมาจนถึงความสูงประมาณ 440-464 (รทก.) ในปพ.ศ. 2552  

พ้ืนที่ประทานบัตรของโครงการไดผานการทําเหมืองแลวเกือบทั้งหมด ปจจุบันมีเปลือกดินเหลืออยูนอยมาก แตอาจมีดิน
แทรกในชั้นหินบางในบางบริเวณ หากมีดินที่ไดจากการทําเหมืองก็จะนําไปถมกลับบริเวณที่สิ้นสุดการทําเหมืองแลวในแตละชวง 
เพื่อทําการฟนฟูสภาพพื้นที่ไปพรอมๆ กับการทําเหมือง ทางโครงการไดเวนพื้นที่ Buffer Zone จํานวน 36 ไร ทางทิศเหนือ และ
โดยรอบขอบเขตคําขอประทานบัตรระยะ 10 เมตร ทางทิศตะวันออกและทิศใต จํานวน  20 ไร (ดังรูปท่ี 2) นอกจากนี้ โครงการมีแผน
ที่จะทําการฟนฟูบริเวณขอบเขตขั้นบันไดที่สิ้นสุดการทําเหมือง (ดังรูปท่ี 3) 

สําหรับพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการทําเหมืองของโครงการ ซึ่งตั้งอยูนอกเขตประทานบัตร ไดแก บริเวณบานพักพนักงาน และ
โรงโมหินของโครงการ โครงการไดจัดทําเปนพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไมยืนตนไดแก ยูคาลิปตัส, สักทอง, ประดูปา, มะคาโมง และไม
ผลเชน มะมวง, ขนุน เปนตน เพื่อเปนแนวปองกันผลกระทบดานฝุนละอองและเสียงจากกิจกรรมการโมหิน และการขนสงแรของ
โครงการ เปนเนื้อที่โดยประมาณ 500 ไร  (ดังรูปท่ี 4) 

 



             

 
 
สัญลักษณ :  
 
                             พ้ืนที่โครงการ 
 
                          โรงโมหินของโครงการ 
 
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (กุมภาพันธ 2535) 

 

รูปที่ 1 ที่ตั้งพื้นที่โครงการ 

พื้นท่ีโครงการ 

พื้นที่โครงการ 
จ.นครราชสีมา 



 
 
บอดักตะกอนบริเวณทิศตะวันตกของพื้นที่ Buffer Zone 36 ไร            พื้นที่เวนการทําเหมืองโดยมองจากถนนมิตรภาพ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           พื้นที่ฟนฟูบริเวณขอบแปลงดานทิศเหนือที่ระดับ 496-520 
บอดักตะกอน                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                               คูระบายน้ํา                                                                                           พื้นที่ฟนฟูตามขอบแปลงประทานบัตรระยะ 10 เมตร 
                                                                                                                                            ทางทิศตะวันออก ที่ระดับ  480-512  
 
 
 
 

สัญลักษณ :  
                             
               พ้ืนที่โครงการ 
                หมายเลขหลักเขต 
                ถนนลาดยางลําเลียงขนแรภายในโครงการ                                   พื้นที่ฟนฟูทางทิศใต ที่ระดับ 480-496  
                   พ้ืนที่ทําเหมืองในลักษณะขั้นบันได                     พ้ืนที่เวนการทําเหมือง (Buffer Zone) 

รูปที่ 2 พื้นที่ Buffer Zoneและและโดยรอบขอบเขตแปลงประทานบัตร 
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รูปที่ 3 แผนการฟนฟบูริเวณขอบเขตขั้นบันไดที่ส้ินสุดการทําเหมือง 

             



 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ: 
                         ถนนลาดยาง 
                         พ้ืนที่โรงโม และลานกองหิน 
                         พ้ืนที่สีเขียว และแนวตนไมกันฝุน 

รูปที่ 4 พื้นที่ที่เกีย่วเนือ่งกับการทําเหมืองของโครงการ 

เขตภูเขา เขตภูเขา พ้ืนที่ประทานบัตร 

 

 

 

 



3. แผนฟนฟูและปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ตามแผนการฟนฟูและปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ การฟนฟู

สภาพพื้นที่ที่ผานการทําเหมือง จะกระทําไปพรอมๆ กับการทําเหมืองจนกระทั่งสิ้นสุดการทําเหมือง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
การดําเนินการ วิธีการ และระยะเวลา รวมทั้งผลการฟนฟูชวงที่1 (ดังตารางที่ 1) พรอมทั้งแผนการฟนฟูชวงที่2 (ดังตารางที่ 2) 

พ.ศ.๒๕๔๗ 
นําดินบรรจุถุงปุยและขนขึ้นไปทําคันดิน แลวทําการปลูกตนกระถินยักษ 
และตนมะขามเทศ บริเวณขอบแปลงประทานบัตรทิศตะวันออก และทิศ
ใต โดยการโรยเมล็ด ที่ระดับความสูง 496-520 เปนเนื้อที่ 20 ไร (หนา
เหมืองเกา) 

 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
ปลูกตนกระถินยักษ และตนมะขามเทศ บริเวณขอบแปลงประทานบัตร
ทิศตะวันออกและทิศเหนือ โดยการปนเมล็ดพรอมดินเหนียวแลวยิงขึ้น
หนาผา ที่ระดับความสูง 480-496 เปนเนื้อที่ 15 ไร (หนาเหมืองเกา) 
ทําคันดินควบคูไปกับการเปดหนาเหมืองและปลูกมะขามเทศและตน
สะเดา บริเวณโซน B ระดับ 464 เปนเนื้อที่ 1 ไร  (หนาเหมืองใหม) 

 

 
ตารางที่ 1         ผลการดําเนินการฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแลว ตามแผนการฟนฟูชวงที่ 1 (ปที่ 1-5) 



ตารางที่ 1         ผลการดําเนินการฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแลว ตามแผนการฟนฟูชวงที่ 1 (ปที่ 1-5) 

พ.ศ.๒๕๔๙ 
ทําคันดินควบคูไปกับการเปดหนาเหมืองและปลูกมะขามเทศ, กระถิน
ยักษและตนสะเดา บริเวณโซน A ระดับ 464 และโซน B ระดับ 456 และ
โซน C ระดับ 464 เปนเนื้อที่ 3 ไร  (หนาเหมืองใหม) 

 
พ.ศ.๒๕๕๐ 
ทําคันดินควบคูไปกับการเปดหนาเหมืองและปลูกมะขามเทศ, กระถิน
ยักษและตนสะเดา บริเวณโซน A ระดับ 448-456 และโซน C ระดับ 464-
472 เปนเนื้อที่ 2 ไร  (หนาเหมืองใหม) 
ปลูกตนสีเสียด 1000 ตน บริเวณ Buffer Zone เปนเนื้อที่ 36 ไร  (พ้ืนที่
เวนการทําเหมืองทางทิศเหนือ) 

 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
ทําคันดินควบคูไปกับการเปดหนาเหมืองและปลูกมะขามเทศ, กระถิน
ยักษ, ตนไทร, ปอกระสา, ไมยราพ และตนสะเดา  บริเวณขอบแปลง
ประทานบัตรทิศตะวันตกโซน A ระดับ 440 และทิศตะวันออกและทิศใต
โซน C ระดับ 464-472 เปนเนื้อที่ 3 ไร  (หนาเหมืองใหม) 
 

 



 
ภาพกิจกรรมการปลูกปาฟนฟูสภาพหนาเหมือง เมื่อ มิถุนายน พ.ศ.2551 

 
ภาพกิจกรรมการปลูกปาฟนฟูสภาพหนาเหมือง เมื่อ มิถุนายน พ.ศ.2551 

 
พ้ืนที่ขั้นบันไดระดับ 496-520 (รทก.) ที่หยุดการทําเหมืองแลว และไดรับการฟนฟูระหวาง พ.ศ.2547-2551(ประทานบัตรเดิม) 

 
พ้ืนที่ระยะ 10 เมตรโดยรอบขอบแปลงประทานบัตรที่ระดับ 500-520 โดยไดรับการฟนฟูระหวาง พ.ศ.2547-2551 

 
พ้ืนที่แนวตนไมกันฝุน บริเวณหนาแปลงประทานบัตร ทิศตะวันตก โดยถายจากระดับความสูง 420 (รทก.) 

 
ภาพหนาเหมืองที่ผานการฟนฟู ชวงที่ 1 (พ.ศ.2547-2551) 

ตารางที่ 1         ผลการดําเนินการฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแลว ตามแผนการฟนฟูชวงที่ 1 (ปที่ 1-5) 
 
 
 
 



พ.ศ.๒๕๕๒ (ชวงที่ ๒  ปที่๑ ) พ้ืนที่ผานการฟนฟู 5ไร 
ปลูกไมยืนตนเชน ตนตะขบขี้นก ตนมะขามเทศ บริเวณที่ราบ
ขั้นบันได ระดับ 448 โซน B, ระดับ 472-480 โซน C 
ปลูกพืชคลุมดินเชน ตนไมยราพ ตนกระถินณรงค บริเวณที่ราบ
ขั้นบันได ระดับ 464 โซน C 
นําดินและปุยหมักไปโรยบริเวณ ระดับ 472-480 โซน A 
เตรียมทําคันดินที่ ระดับ 432-440 โซน A และ B 

 
พ.ศ.๒๕๕๓ (ชวงที่ ๒  ปที่๒) พ้ืนที่ผานการฟนฟู 3ไร 
เตรียมทําคันดินที่ ระดับ 424โซน A, 432โซน B, 448-456โซน C 
ปลูกพืชคลุมดินเชน ตนไมยราพ ตนกระถินณรงค บริเวณที่ราบ
ขั้นบันได ระดับ 472-480โซน A, 448โซน B, 456-464โซน C 
 

พ.ศ.๒๕๕๔ (ชวงที่ ๒  ปที่๓) พ้ืนที่ผานการฟนฟู 3ไร 
เตรียมทําคันดินที่ ระดับ 416โซน A, 424โซน B, 448โซน C 
ปลูกพืชคลุมดินเชน ตนไมยราพ ตนกระถินณรงค บริเวณที่ราบ
ขั้นบันได ระดับ 424โซน A, 432โซน B, 456-464โซน C 
นําดินและปุยหมักไปโรยบริเวณ ระดับ 472-480 โซน A 
ปลูกไมยืนตนเชน ตนตะขบขี้นก ตนมะขามเทศ บริเวณที่ราบ
ขั้นบันได ระดับ 432 โซน AB, ระดับ 464 โซน C 
พ.ศ.๒๕๕๕ (ชวงที่ ๒  ปที่๔) พ้ืนที่ผานการฟนฟู 3ไร 
เตรียมทําคันดินที่ ระดับ 408โซน A, 424โซน B, 432-440โซน C 
ปลูกพืชคลุมดินเชน ตนไมยราพ ตนกระถินณรงค บริเวณที่ราบ
ขั้นบันได ระดับ 416-424โซน A, 432โซน B, 448-456โซน C 
ปลูกไมยืนตนเชน ตนตะขบขี้นก ตนมะขามเทศ บริเวณที่ราบ
ขั้นบันได ระดับ 424 โซน AB, ระดับ 448-456 โซน C 

พ.ศ.๒๕๕๖ (ชวงที่ ๒  ปที่๕) พ้ืนที่ผานการฟนฟู 5ไร 
เตรียมทําคันดินที่ ระดับ 400โซน A, 408โซน B 
ปลูกพืชคลุมดินเชน ตนไมยราพ ตนกระถินณรงค บริเวณที่ราบ
ขั้นบันได ระดับ 408โซน A, 416โซน B, 440-448โซน C 
ปลูกไมยืนตนเชน ตนตะขบขี้นก ตนมะขามเทศ บริเวณที่ราบ
ขั้นบันได ระดับ 416 โซน A, 424โซน B,  ระดับ 448 โซน C 

ตารางที่ 2         แผนการดําเนินการฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแลว ชวงที่ 2 (ปที่ 6-10) 

472-480

432-440
432-440

472-480

464



 
โดยคุณประสานไดทําการจดัสรรเงินงบประมาณเขากองทุนฟนฟูเหมอืงของนายประสาน ยวุานนท   
ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น   1,350,000 บาท และมีการเบกิจายสําหรับโครงการฟนฟู
เหมืองดังรายละเอียดดังตอไปนี ้
คาใชจายดําเนนิการฟนฟเูหมือง ป พ.ศ. ๒๕๔๗    40,000 บาท 
คาใชจายดําเนนิการฟนฟเูหมือง ป พ.ศ. ๒๕๔๘    65,000 บาท 
คาใชจายดําเนนิการฟนฟเูหมือง ป พ.ศ. ๒๕๔๙    23,066 บาท 
คาใชจายดําเนนิการฟนฟเูหมือง ป พ.ศ. ๒๕๕๐    81,809 บาท 
คาใชจายดําเนนิการฟนฟเูหมือง ป พ.ศ. ๒๕๕๑    141,717 บาท 
คงเหลือ เพื่อดาํเนินการในชวงที่ ๒     998,408 บาท 
 
หมายเหต ุ
แผนการจัดสรรเงินงบประมาณเขากองทุนฟนฟูเหมืองเพิม่ใน ชวงที๒่ 250,000 บาท 
แผนการจัดสรรเงินงบประมาณเขากองทุนฟนฟูเหมืองเพิม่ใน ชวงที่๓ 220,000 บาท 
แผนการจัดสรรเงินงบประมาณเขากองทุนฟนฟูเหมืองเพิม่ใน ชวงที๔่           2,200 ,000 บาท 
 

 



เอกสารแนบ 1 
แบบฟอรมรายงานแผนและ 

ผลการดําเนินงานดานการฟนฟูพื้นที่ที่ทําเหมือง 



รายงานแผนและผลการดําเนินงานดานการฟนฟูพืน้ท่ีท่ีทําเหมือง 
เสนอตอกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร 

และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

การรายงานครัง้ที่      1    /วันที่     16      เดือน     มีนาคม       พ.ศ.       2552       .          
1.  ขอมูลประทานบัตร 
     ช่ือผูถือประทานบัตร         นายประสาน  ยุวานนท          ช่ือผูรับชวงการทําเหมือง                    -                      .                      
     หมายเลขประทานบัตร             28802/15686                หมายเลขคําขอประทานบัตรเดิม              9/2545           .  
     ที่ตั้งตําบล       หนองน้ําแดง       อําเภอ      ปากชอง        จังหวดั       นครราชสีมา          . 
     ชนิดแร      หินอุตสาหกรรมชนิดหินปนู        วิธีการทําเหมือง         เหมืองหาบ                        . 
     อายุประทานบัตร        25      ป  เร่ิมตั้งแต        5 มกราคม 2548     วันสิ้นอาย ุ        4 มกราคม 2573       . 
     เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด     257-1-35         ไร  โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี ้
 (     )  มีกรรมสิทธิ์  (ระบุประเภท เชน โฉนด  นส.3ก  นส.3 ฯลฯ                       ไร 
        ( X )  ที่รัฐ  (ระบุประเภท เชน ปาสงวนฯ , สปก.)          ปาสงวน  257-1-35       ไร 
 (     )  อ่ืน ๆ (ระบุ)                       ไร 
2.  ขอมูลการทําเหมืองปจจุบัน 
     สภาพปจจบุัน ( X )  เปดการทําเหมือง   (      )  หยุดการทําเหมือง 
     พื้นที่ที่ใชในการทําเหมืองและประกอบกิจกรรมเกีย่วเนื่องทั้งหมดในปจจุบัน         750     ไร 
     จํานวนหนาเหมือง/บอเหมืองปจจุบัน            1          แหง 
      ขนาด (ระบุขนาดแตละแหงตามลําดับ)        201        ไร 
     พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหนิ         -             แหง 
 ขนาด (ระบุขนาดแตละแหงตามลําดับ)          -            ไร 
     พื้นที่โรงแตงแร / สํานักงาน / บานพกั ฯ ล ฯ รวม       500        ไร 
     จํานวนขุมเหมืองที่ไมใชทําเหมืองแลว      -        แหง  ขนาด          -           ไร  ลึก          -           เมตร 
     พื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแลว        201       ไร   พื้นที่ทีท่ําการฟนฟแูลว       100       ไร 
3.  รูปแบบการใชประโยชนท่ีดินภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง     (พรอมแบบแผนผงัการฟนฟูพืน้ที่ในภาพรวม 
     ซ่ึงสอดคลองกับแผนผังการทําเหมือง  โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน  และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
     รูปแบบการใชพื้นที่สุดทาย) 
 (  X ) พัฒนาเปนแหลงน้ําสาธารณะ  (     )  พัฒนาเปนทุงหญาสาธารณะ / ทุงหญาเลี้ยงสัตว 

(      ) พัฒนาเปนพื้นที่เกษตรกรรม  (     )  ปลูกสรางสวนปา 
(  X ) อ่ืนๆ(ระบุ)    โดยทาํการเติมดินตามทีร่าบขั้นบันไดที่ส้ินสุดการทําเหมืองแลว และดําเนนิการปลูกพืช

คลุมดิน และพนัธุไมทองถ่ิน        . 
 
 



4.  ผลการดําเนินงานในชวง   3   ปท่ีผานมา  (พรอมแนบแผนผังแสดงพื้นท่ีดําเนินการปรับปรงุและฟนฟ ู
     สภาพการทําเหมืองและภาพถายการดาํเนินงาน) 
 (  X )  การปรบัสภาพและฟนฟูพื้นที่บริเวณหนาเหมือง  (รูปท่ี 1) 
           จํานวน    1        แหง   เนื้อที ่       56         ไร 
  วิธีดําเนนิการ (ใหอธิบายลักษณะของหนาเหมือง ความปลอดภัย)    มกีารเวนพืน้ที่หนาเหมืองทาง
ทิศเหนือของแปลงประทานบัตร เนื้อที่ 36 ไร เปน Buffer Zone พรอมนาํพันธุไมทองถ่ินเชน ตนสีเสียด, ประดูแดง 
ปลูกในพื้นทีด่งักลาว ตลอดจนมีทําคันดนิ กวาง 10 เมตรโดยรอบขอบแปลงประทานบัตรทางทิศตะวนัออกและทิศ
ใต แลวทําการปลูกตนมะขามเทศ, ตนกระถินณรงค เปนเนื้อที่ 20 ไร 
 (      ) การปรับสภาพและฟนฟูกองเก็บเปลือกดนิและเศษหนิ 
  จํานวน                    แหง   เนือ้ที่                                  ไร 
  วิธีดําเนนิการ                                                                                                                                    .                   

(  X ) การปรับสภาพและฟนฟูขุมเหมืองที่ไมใชในการทําเหมอืงแลว 
  จํานวน          1             แหง   ขนาด (กxยx ล)    290x1118x32     เมตร 
  วิธีดําเนนิการ พื้นที่หนาเหมอืงปจจุบันมีการเปดหนาเหมืองแบบขั้นบนัได และมีทําการฟนฟูพืน้ที่
บริเวณขอบขัน้บันไดทีไ่ดหยุดการทําเหมอืงควบคูไปกบัการเปดหนาเมือง โดยนําดนิที่ไดจากการทําเหมืองทําการ
ถมกลับเปนแนวคันดินบริเวณพืน้ที่ที่หยดุการทําเหมือง แลวโรยปุยหมักที่โครงการจัดทําขึ้น พรอมปลูกพืชคลุมดิน 
เชนกระถินณรงค, มะขามเทศ, ไมยราพ, ปอกระสา ตลอดจนทําการปลูกโดยกลาพนัธุไมทองถ่ินเชน ตนสีเสียด และ
ตนประดูปา ประดูแดง โดยใชสารดูดซับน้ําประเภทโพลิเมอร รองกนหลุมเพื่อชวยเพิม่ความชื้นแกรากไม และเพิม่
อัตราการรอดของตนไมที่นาํไปปลูกบนหนาเหมือง (ดังแสดงภาพในตารางที่ 1) 

 (  X ) การปรับสภาพและฟนฟูระบบปองกันการชําลางตะกอนดินจากบริเวณหนาเหมืองที่เก็บกองเปลอืก 
ดิน/เศษหิน  และบริเวณอืน่ ๆ อาทิเชน คันทํานบดินและคูระบายน้ําและบอดักตะกอน เปนตน 
  จํานวน        1           แหง   ขนาด (กxยx ล)          3x1500x3       เมตร 
  วิธีดําเนนิการ มีการขุดคูระบายน้ําความยาว 1500 เมตรบริเวณทิศตะวันตกของแปลงประทานบัตร 
และขุดบอดกัตะกอนจํานวน 2 บอ และคนัทํานบดินโดยรอบพื้นที่โครงการ (ดังรปูท่ี 2) 

(  X  ) การปลูกตนไมระหวางพื้นที่วางทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่        200       ไร 
  วิธีดําเนนิการ ปลูกตนไมยนืตนเชน สักทอง, ประดูปา, มะคาโมง, ยางนา, กฤษณา, ยคูาลิปตัส และ
ไมผลเชน มะมวง, ขนุน ในบริเวณพืน้ที่หนาแปลงประทานบัตรทางทิศตะวนัตก เพื่อเปนแนวปองกันฝุนที่เกดิจากทํา
เหมือง (ดงัรปูท่ี 4) 

(  X  ) การปรับสภาพและฟนฟูพืน้ที่บริเวณสํานักงาน/บานพกั  เนื้อที่    100     ไร 
  วิธีดําเนนิการ ปลูกตนสนประดิพัทธิ์, ยูคาลปิตัส โดยรอบพื้นที่บริเวณสํานักงาน/บานพัก และ
โดยรอบโรงบดยอยหิน และลานกองหิน และบริเวณสองขางทาง ถนนลาดยางภายในโครงการ ตลอดจนปลูกตนไม
ยืนตนเชนสักทอง, มะมวง เพื่อเปนแนวกนัฝุนขนาดใหญในพื้นที่ที่ตดิตอกับชุมชนโดยรอบ เชน บานหินกาบ, บานว
ชิรา, บานหนองน้ําแดง (ดงัรูปท่ี 4) 
 งบประมาณดาํเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ           350,000         บาท 



5.  แผนการดาํเนินงานในชวง  3  ปขางหนา 
      5.1   แผนการดําเนนิงานที่จะจัดทําในชวง 3 ป ขางหนา (พรอมแนบแผนผงัแสดงตําแหนงที่จะ
ดําเนินการ ใน 3 ปขางหนา) 
 (  X ) การปรับสภาพและฟนฟูพืน้ที่บริเวณหนาเหมือง 
  จํานวน         1          แหง   เนื้อที่       17           ไร 
  วิธีดําเนนิการ (ใหอธิบายลักษณะของหนาเหมือง ความปลอดภัย)  เปดหนาเหมืองในลักษณะ
ขั้นบันไดที่ระดับ 400-432 (โซน A), ระดบั 420-448 (โซน B) และระดับ 432-472 (โซนC) และหากมีพื้นที่บริเวณใด
ที่ส้ินสุดการทําเหมืองหรือส้ินสุดกิจกรรมการขยายหนาจะดําเนินการเตรียมคันดินกวาง 3 เมตร สูง 2-3 เมตร ตาม
ขั้นบันได รวมทั้งปลูกพืชคลุมดินในบริเวณดังกลาว (ดตูารางที่ 2) 

 (      ) การปรับสภาพและฟนฟูกองเก็บเปลือกดนิและเศษหนิ 
  จํานวน                     แหง   เนื้อที่                      ไร 
  วิธีดําเนนิการ  (ไมมีการกองเก็บเปลือกดนิ) 

(  X ) การปรับสภาพและฟนฟูขุมเหมืองที่ไมใชในการทําเหมอืงแลว 
  จํานวน          1         แหง   ขนาด (กxยx ล)    270x1078x24      เมตร 
  วิธีดําเนนิการ  จัดกิจกรรมปลูกปาและไมยนืตนตามคันดนิที่เตรียมไวในบริเวณที่หยดุการทําเหมือง
โดยจะจัดตอเนื่องทุกปในชวงตนฤดูฝน  ตลอดจนเชิญชวนชาวบานโดยรอบมารวมปลูกตนไมฟนฟูเหมืองกับ
พนักงานและผูบริหารของบริษัทศิลาสากลพัฒนา จํากดั ทั้งนี้บริษัทฯจะจัดเตรียมพนัธุไม, ปุยหมักที่จัดเตรียมในแต
ละป, และสารโพลิเมอรดูดซึมน้ํา เพื่อใชกิจกรรมฟนฟูเหมืองประจําป 

(  X ) การปรับสภาพและฟนฟูระบบปองกันการชะลางตะกอนดินจากบริเวณหนาเหมืองที่เก็บกองเปลอืก 
ดิน/เศษหิน  และบริเวณอืน่ ๆ อาทิเชน คันทํานบดินและคูระบายน้ําและบอดักตะกอน เปนตน 
  จํานวน                      แหง   ขนาด (กxยx ล)                                เมตร 
  วิธีดําเนนิการ        ขุดลอกคูระบายน้ําและเก็บตะกอนในบอดักตะกอน 

(  X ) การปลูกตนไมระหวางพื้นที่วางทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่                        ไร 
 วิธีดําเนนิการ  โรยปุยหมกัในพื้นที่ที่ผานการฟนฟูในชวงที่ 1 เพื่อเพิ่มสารอาหารตอพื้นที ่

(  X ) การปรับสภาพและฟนฟูพืน้ที่บริเวณโรงงานแตงแร/โรงโมหิน  เนื้อที ่                     ไร 
  วิธีดําเนนิการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณรอบโรงงานโดยการนําพันธุไมเศรษฐกิจมาปลูกเสริมใน
พื้นที่เดิมของโครงการ ตลอดจนเฝาระวังไฟในชวงฤดแูลง 

(  X ) การปรับสภาพและฟนฟูพืน้ที่บริเวณสํานักงาน/บานพกั  เนื้อที่                    ไร 
  วิธีดําเนนิการ สงเสริมการทําไร และพืชสวนครัวในพืน้ที่วางเปลารอบบริเวณสํานกังานและ
บานพักพนักงาน 
 งบประมาณดาํเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ       250,000      บาท      

 
 
 



 5.2   การจัดเตรียมงบประมาณ 
         งบประมาณสําหรับดําเนินงานตามแผนงาน         150,000       บาท 
         งบประมาณสําหรับการบํารุงพื้นที่ที่ฟนฟูแลว          100,000      บาท 

ปญหาและอุปสรรคที่ตองการความชวยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรและสวน 
ราชการอื่น ๆ ................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
       (ลงชื่อ)..................................................................... 
                   (         นายประสาน ยุวานนท      ) 

ตําแหนง             กรรมการผูจัดการ         . 
ผูจัดทํารายงาน 

                   วันที่  16 มีนาคม  2552         
 
 

       (ลงชื่อ)..................................................................... 
                        (        นายบุญใจ   รักแดง        ) 

     วิศวกรควบคุม 
       วันที ่ 16 มีนาคม  2552         

 
 


