
รายงานแผนการฟนฟูและผลการดําเนินงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
ตําบล ผางาม    อําเภอ เวียงชัย   จังหวัด เชียงราย 

รายงานแผนการฟนฟูและผลการดําเนินงาน 
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 



โครงการเหมืองแรหินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส จํากัด 

ตําบลผางาม     อําเภอเวียงชัย     จังหวัดเชียงราย 
 
1. ความเปนมาของการจดัทําแผนการฟนฟูและผลการดําเนินการ 

จากมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน  เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ตามประทานบัตรเลขที่ 16365/15284  
ของบริษัทเชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส จํากัด  ตั้งอยูที่ ตําบลผางาม  อําเภอเวียงชัย  จังหวัด
เชียงราย (รูปที่ 1)  ในตารางที่ 2-1 ขอ 2.7  ที่ระบุใหทําการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนที่โครงการฯที่
ผานการทําเหมืองแรแลว  ใหมีเสถียรภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมโดยรอบ  พรอมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานที่เสนอ ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมทราบทุก 3 ป 

บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทสจํากัด ไดทําการฟนฟูพ้ืนที่โครงการให
เหมาะสมกับแผนผังการทําเหมือง  และสอดคลองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมใกลเคียง  
ตลอดจนสามารถพัฒนาใชประโยชน เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอม เสริมสรางสภาพภูมิทัศน 
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการใหมากที่สุด  เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของการ
ประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร ที่สามารถฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ที่ผานการใชประโยชนแลว  
ใหสามารถนํามาใชประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมไดใหมอีก 

 
2. ขอมูลการทําเหมืองปจจุบัน 

การทําเหมืองของบริษัทฯ จะดําเนินการโดยวิธีเหมืองหาบ (Open pit)  การเดินหนา
เหมือง  จะดําเนินการผลิตแรแบบขั้นบันได ( Benching Method ) เริ่มตนจากหนาเหมืองที่ได
ดําเนินการอยูแลวบริเวณตัวอักษร   ห   ( รูปที่ 2 )  โดยจะดําเนินการขยายความกวางของหนา 
Bench แลวเดินหนาไปตามทิศทางของลูกศร           ความสูงแตละขั้นหนาเหมือง ไมเกิน 10 
เมตร  เริ่มทําเหมืองตั้งแตระดับความสูง 460 เมตร  ลดระดับลงมาถึงระดับความสูงประมาณ 
380 เมตร  และทําการผลิตหินโดยใชวัตถุระเบิด แลวใชรถขุด ( Back hoe ) ตักหินใส
รถบรรทุกเททาย ( Dump Truck ) แลวลําเลียงหินที่ไดจากหนาเหมือง ไปยังโรงโมหินของ
โครงการ ที่ตั้งอยูภายนอกพื้นที่ประทานบัตร ไปทางดานทิศใต ประมาณ 1.8  กิโลเมตร  เพื่อ
ทําการบดและยอยหินใหไดขนาดตามความตองการของตลาด 

ทางโครงการกําหนดแผนการฟนฟูพ้ืนที่ภายในและพื้นที่กิจกรรมเกี่ยวเนื่องนอกเขต
ประทานบัตร  โดยแบงเปน 4 พ้ืนที่ คือ 



1  พ้ืนที่กิจกรรมการทําเหมือง  เปนพื้นที่ศักยภาพแรที่จะทําเหมืองตอเนื่อง มีเนื้อที่
ประมาณ  123 – 2 – 00  ไร 

2  พ้ืนที่กิจกรรมเกี่ยวเนื่องภายในเขตพื้นที่ประทานบัตร เปนพื้นที่ใชประโยชน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทําเหมือง  มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

2.1  พ้ืนที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของพื้นที่ประทาน
บัตร  มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร 

2.2  พ้ืนที่ระบบระบายน้ํา ไดแกบอดักตะกอน,แนวทํานบคันดิน และรองระบายน้ํา 
รวมเนื้อที่ประมาณ 3.5 ไร 

2.3  โรงเก็บวัตถุระเบิด มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร 
2.4  พ้ืนที่เสนทางขนแร   เปนเสนทางขนแรจากหนาเหมืองเขาสูโรงโมหิน  ซึ่งตั้งอยู

ทางดานทิศใต  นอกพื้นที่ประทานบัตร  และเสนทางขนเศษเปลือกดินมายัง
พ้ืนที่เก็บกองเปลือกดิน  รวมเนื้อที่ประมาณ 4 ไร 

3.  พ้ืนที่กันชนของโครงการ ( Buffer zone )  เปนพื้นที่เวนไมทําเหมือง ใกลถนน 
สปก. ในระยะ 50 เมตร  ทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่ ระหวางหมุดหลักที่ 9 
– 12  มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร ( รูปที่ 2 ) 

4.  พ้ืนที่กิจกรรมเกี่ยวเนื่องนอกเขตพื้นที่ประทานบัตร  เปนพื้นที่โรงโมหินและ
บริเวณอาคารสํานักงาน  มีพ้ืนที่ดานหนาติดทางหลวงหมายเลข 1152 ( รูปที่ 3 )  
มีเนื้อที่ประมาณ 64 ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. ผลการดําเนินการฟนฟูและปรับปรงุสภาพแวดลอม 
ตามผลการดําเนินงานการฟนฟูและปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เสนอในรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ การฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ผานการทําเหมือง  มีการ
ดําเนินการไปในสวนที่ไมเกี่ยวของกับการทําเหมือง   ซึ่งมีรายละเอียดและผลการปฏิบัติดัง 
ตารางที่ 1 

พื้นท่ีการดําเนนิการ รายละเอียด 
 พ.ศ. 2542 – 2545 

พัฒนาที่ดินรอบเหมือง  พรอมกับเริ่มเปดหนา
เหมือง ตามแผนผังโครงการทําเหมือง 
ปลูกตนยูคาลิปตัส บริเวณพื้นที่ทิศตะวันตกของ
โครงการฯ 
(สรุปผลการฟนฟูที่ผานมา) 
 

 พ.ศ. 2546 - 2548 
พัฒนาที่ดินรอบโรงโมหินและสํานักงาน  
ปลูกตนยูคาลิปตัส บริเวณพื้นที่รอบโรงโมหินและ
สํานักงานโครงการฯ 
(สรุปผลการฟนฟูที่ผานมา) 
 

 พ.ศ. 2549  
ปลูกตนยูคาลิปตัส และพญาสัตบรรณเพิ่ม เปนเนื้อ
ที่ประมาณ 5 ไร บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศ
ใตของโครงการฯ 
ทําแปลงสาธิต  โครงการ  “ปลูกปา เฉลิมพระ
เกียรติ” 
โดยประธานและกรรมการบริษัท เปนผูรวมปลูกปา 
 

ตารางที่ 1 ผลการฟนฟูพืน้ท่ีโครงการ ของ บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
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พื้นท่ีการดําเนนิการ รายละเอียด 

 

 พ.ศ. 2550 
จัดเก็บกองเปลือกดิน ขุดบอดักตะกอน และขุดรอง
ระบายน้ํารอบๆ ปรับพื้นที่เพื่อปลูกพืชคลุมดิน 

 

 
 

ตารางที่ 1 ผลการฟนฟูพืน้ท่ีโครงการ ของ บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
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พื้นท่ีการดําเนนิการ รายละเอียด 
 พ.ศ. 2551 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
และปลูกตนไมเพิ่มในพื้นที่กันชน (Buffer zone) 

 พ.ศ. 2551 
ปลูกตนไมริมทางที่รถบรรทุกหิน ขนสงหินเขาโม
เพิ่ม เพื่อเปนแนวกันฝุน 
ปลูกตนไมรอบกองสตอคหินที่ยอยแลว 
ปลูกตนพญาสัตบรรณหนาทางเขาสํานักงาน เพื่อใช
เปนแนวกันฝุนและชวยสรางทัศนียภาพที่สวยงาม 
ทําจุดลางลอรถกอนออกจากโรงโม 

 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการฟนฟูพืน้ท่ีโครงการ ของ บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
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โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 
ของ บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส จาํกัด 
ตําบลผางาม อําเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงราย 

รูปที่ 1     ตําแหนงที่ตั้งพื้นที่โครงการ ของ บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
 

                      ประทานบัตรเลขที่ 16365/15284                                 ประทานบัตรแปลงใกลเคียง                    ถนนเขาโครงการ 
 

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000  ลําดับชุด L 7017 ระวาง 5048 IV  
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รูปที่ 2     แผนผังโครงการทําเหมอืงและผลการฟนฟู  
ของ บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส จาํกัด 
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                       พื้นที่ปาหนาหมุด 1 - 12

    พื้นที่ปารอบหมุด 11 

 ทางสัญจรขาง Buffer zone 

    พื้นที่เขาขางหมดุ 8 

พ้ืนที่ Buffer zone 

พ้ืนที่กิจกรรมการทําเหมือง 

พ้ืนที่กิจกรรมเกี่ยวเนื่องในเขตประทานบัตร 

ห ทิศทางการทําเหมือง 

              พ้ืนที่กิจกิรรมการทําเหมือง 

 
                    พื้นที่หลังเขาหมุด 5 - 6 

 
           พื้นที่ขางหมุด 2 - 3 

 
 พื้นที่ปลูกแปลงสาธิต 

ทางเขาเหมืองหิน 

พื้นที่ปาหมุด 11 - 12 

พ้ืนที่เก็บกองแศษหิน 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่กันชน (Buffer zone) 

พื้นที่กิจกรรมการทําเหมือง 

พื้นที่กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทําเหมือง 

พื้นที่เก็บกองสตอคหินที่ยอย 

เรือนเพาะชําและสนามฟุตบอล 

สํานักงานโรงโมหิน 

โรงโมหิน 

รูปที่ 3 พื้นที่ที่เกี่ยวของกับการทําเหมือง ของ บริษัทเชียงรายแลนดแอสโซซิเอทสจํากัด 

ทางหลวงหมายเลข1152 

ทางขนสงหิน 



 
 

 
 

รูปที่ 3     ภาพตัดขวางที่เก็บกองเปลือกดิน,บอดักตะกอนและรองน้ํา 
ของ บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส จาํกัด 

ภาพตัดขวางที่เก็บกองเปลือกดินตามแนว X – X’ และ Y – Y’ 



พื้นที่กันชน (Buffer zone) 

พื้นที่กิจกรรมการทําเหมือง 

พื้นที่กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทําเหมือง 

พื้นที่เก็บกองสตอคหินที่ยอย 

เรือนเพาะชําและสนามฟุตบอล 

สํานักงานโรงโมหิน 

โรงโมหิน 

รูปที่ 4   พื้นที่ที่เกี่ยวของกับการทาํเหมือง ของ บริษัทเชียงรายแลนด แอสโซซเิอทส จํากัด 

ทางหลวงหมายเลข1152 

ทางขนสงหิน 



 

รูปที่ 5   แผนผังโครงการทําเหมืองและแผนการฟนฟู  
ของ บริษัท เชียงรายแลนด แอสโซซิเอทส จาํกัด 

แผนการทําเหมืองชวงปที่ 1 - 3 

แผนการทําเหมืองชวงปที่ 4 - 6 

แผนการทําเหมืองชวงปที่ 7 - 10 

พ้ืนที่เวนไมทําเหมืองระยะ 10 เมตร 

พ้ืนที่กันชน ( Buffer zone ) 

พ้ืนที่เก็บกองเศษหินและเปลือกดิน 

พ้ืนที่บอดักตะกอน 

คันทํานบดินริมทางขนสงหิน 


