บทที่ 6
แผนการปรับปรุงฟนฟูสภาพพื้นที่
6.1

การฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ไดดําเนินการไปแลว

เนื่องจากพื้นที่คําขอประทานบัตรของโครงการยังคงเปดดําเนินการทําเหมืองอยู ดังนั้น จึงมีพื้นที่
เพียงเล็กนอยเทานั้นที่ไดรับการฟนฟูในระยะที่ผานมา ไดแก การปลูกกระถินยักษบริเวณริมขอบแปลงประทานบัตร
ทางดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต (ภาพที่ 6-1) การปลูกมะมวง และขี้เหล็ก ตามแนวริมทางขึ้นเขา
หรือทางขึ้นหนาเหมืองของโครงการ ซึ่งเปนแนวเวนเขตการทําเหมือง (ภาพที่ 6-2) สําหรับในสวนของพื้นที่
โรงโมหิน และโรงงานปูนซีเมนต ซึ่งเปนพื้นที่กิจกรรมตอเนื่องจากการทําเหมือง ไดมีการปลูกสนประดิพัทธ และ
ยูคาลิปตัสเปนแนวเขตลอมรอบ นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชชนิดตางๆ เชน มะมวง มะขาม สัก สนประดิพัทธ
และยูคาลิปตัส ในลักษณะแปลงปลูกขนาดใหญหลายแปลงในอาณาบริเวณที่ดินกรรมสิทธิ์ของโครงการที่อยู
ตอเนื่องกัน ทั้งนี้ เพื่อใชเปนแนวปองกันฝุนละออง และชวยลดผลกระทบดานทัศนียภาพ รวมถึงการใช
ประโยชนจากผล และเนื้อไมที่ปลูกอีกทางหนึ่งดวย (ภาพที่ 6-3)

6.2

แผนการฟนฟูสภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการตอไป

โครงการมีความตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงฟนฟูสภาพพื้นที่ผานการทําเหมือง ดังนั้น
จึงมีแผนการปรับปรุงฟนฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทําเหมืองขึ้น โดยมีจุดประสงคเพื่อใหพื้นที่ที่ถูกทําลายไปแลว
ฟนตัวกลับคืนใกลเคียงสภาพเดิม โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานตางๆ ตามมา การฟนฟู
จะเนนหนักในดานการปรับสภาพพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลว และการปลูกตนไมทดแทน ซึ่งจะสามารถลด
ผลกระทบในดานทรัพยากรปาไม อุทกวิทยา คุณภาพน้ํา ปฐพีวิทยา และทรัพยากรอื่นๆ ไปพรอมกัน
การฟนฟูสภาพพื้นที่ กําหนดใหดําเนินการในพื้นที่ที่ผานการทําเหมือง ที่ไมใชเปดดําเนินการ
ทําเหมืองอีกแลว โดยจะดําเนินการฟนฟูสภาพพื้นที่ไปพรอมๆ กับการทําเหมือง มีรายละเอียดในแตละชวง
กลาวไดดังนี้ (รูปที่ 6-1)
1. การฟนฟูชวงที่ 1 (ปที่ 1-5) จะดําเนินการฟนฟูที่ราบบนขั้นบันไดบริเวณหนาเหมืองเดิม
ที่ผานการทําเหมืองมาแลว จํานวน 7 ขั้นบันได ที่ระดับความสูง 520, 512, 504, 496, 488, 480 และ 472 เมตร
รทก. โดยมีพื้นที่ที่จะดําเนินการฟนฟู ประมาณ 40 ไร นอกจากนี้จะดําเนินการฟนฟูที่ราบขั้นบันไดที่ผานการ
ทําเหมืองในชวงที่ 1 ไปพรอมๆ กับการทําเหมือง จํานวน 4 ขั้นบันได ที่ระดับความสูง 480, 472, 464 และ 456
เมตร รทก. โดยมีพื้นที่ที่จะดําเนินการฟนฟู ประมาณ 12 ไร หรือรวมพื้นที่ฟนฟูทั้งหมดในชวงนี้ ประมาณ 52 ไร
2. การฟนฟูชวงที่ 2 (ปที่ 6-10) จะดําเนินการฟนฟูที่ราบบนขั้นบันไดที่ผานการทําเหมือง
จํานวน 3 ขั้นบันได ที่ระดับความสูง 456, 448 และ 440 เมตร รทก. ตอเนื่องจากการฟนฟูชวงที่ 1 โดยมีพื้นที่ที่
จะดําเนินการฟนฟู ประมาณ 15 ไร
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3. การฟนฟูชวงที่ 3 (ปที่ 11-15) จะดําเนินการฟนฟูที่ราบบนขั้นบันไดที่ผานการทําเหมือง
จํานวน 4 ขั้นบันได ที่ระดับความสูง 464, 456, 448 และ 440 เมตร รทก. ตอเนื่องจากการฟนฟูชวงที่ 2 โดยมี
พื้นที่ที่จะดําเนินการฟนฟู ประมาณ 12 ไร
4. การฟนฟูชวงที่ 4 (ปที่ 16-20) จะดําเนินการฟนฟูที่ราบบนขั้นบันไดที่ผานการทําเหมือง
จํานวน 3 ขั้นบันได ที่ระดับความสูง 448, 440, 432 และ 424 เมตร รทก. ตอเนื่องจากการฟนฟูชวงที่ 3 โดยมี
พื้นที่ที่จะดําเนินการฟนฟู ประมาณ 10 ไร
5. การฟนฟูชวงที่ 5 (ปที่ 21-25) จะดําเนินการฟนฟูที่ราบบนขั้นบันไดที่ผานการทําเหมือง
จํานวน 2 ขั้นบันได ที่ระดับความสูง 416 และ 418 เมตร รทก. และพื้นราบที่เปนแนวตอเนื่อง 3 ระดับ ทางดาน
ทิศตะวันออก ที่ระดับความสูง 416, 408 และ 400 เมตร รทก. โดยมีพื้นที่ที่จะดําเนินการฟนฟู ประมาณ 112 ไร
จากแผนการฟนฟูสภาพพื้นที่ทําเหมืองตลอดชวงระยะเวลา 25 ป (ชวงที่ 1-5) จะมี
พื้นที่ผานการทําเหมืองไดรับการฟนฟูรวมทั้งสิ้นประมาณ 201 ไร สําหรับพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ตามมติคณะ
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พื้นที่ประมาณ 36 ไร ทางดานทิศเหนือ และพื้นที่โดยรอบขอบแปลงคําขอ
ประทานบัตรระยะ 10 เมตร ทางดานทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต ประมาณ 20 ไร จะยังคงรักษาสภาพ
ปาไมดั้งเดิมไวใหมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อปองกันผลกระทบดานทัศนียภาพจากแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 2
และเปนแนว ปองกันผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงที่อยูติดกัน

6.3

ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงฟนฟูสภาพพื้นที่

ขั้นตอนการปรับปรุงฟนฟูสภาพพื้นที่ทั้งสวนที่เปนที่ราบแคบๆ บนหนาเหมืองขั้นบันได และที่ราบ
ผืนใหญที่เปนแนวตอเนื่องที่ระดับความสูง 416, 408 และ 400 เมตร รทก. มีรายละเอียดดังนี้
1. การปรับปรุงสภาพพื้นที่ ภายหลังสิ้นสุดการผลิตแรออกไปแลวในแตละชวง จะนําเศษหิน
มาถมปรับเกลี่ยหนาเหมืองใหเปนพื้นที่ราบสม่ําเสมอ ในแตละระดับความสูงของหนาเหมืองขั้นบันไดและที่ราบ
ผืนใหญที่เปนแนวตอเนื่อง แลวทําการบดอัดใหแนน จากนั้นจึงนําเศษดินที่จัดหาไดมาเกลี่ยปดทับดานบนชั้น
เศษหินใหมีความหนาอยางนอย 30 เซนติเมตร กอนที่จะดําเนินการปลูกพืชคลุมดินตอไป
2. การปลูกพืชคลุมดิน เนื่องจากพืชคลุมดินสามารถเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน เมื่อมีการ
ไถกลบลําตน เถา และใบของพืช ชวยปองกันการชะลางพังทลาย ชวยลดความเร็วของน้ําที่ไหลบาบนผิวดิน
ชวยรักษาความชุมชื้นในดินไวใหชุมชื้นอยูเสมอ ชวยตอตาน ขัดขวางการเจริญเติบโตของพืชที่ไมตองการ เชน
หญา และวัชพืชตางๆ นอกจากนี้รากของพืชคลุมดินยังชวยใหดินโปรง มีชองอากาศมากขึ้น สามารถระบายน้ํา
ไดดีขึ้น ดังนั้น จึงจําเปนตองปลูกพืชคลุมดินกอนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของดิน สําหรับพืชคลุมดินที่จะ
นํามาปลูก ไดแก พืชตระกูลถั่ว จําพวกฮามาตา และเซนโตรซิมาหรือถั่วลาย เนื่องจากเจริญเติบโตไดรวดเร็วขึ้น
ไดในดินทุกชนิดสามารถขึ้นไดอยางหนาแนนและทนตอสภาพอากาศไดดี สําหรับวิธีการปลูกจะทําการปลูก
แบบหวานเนื่องจากปฏิบัติไดสะดวก หลังหวานเมล็ดแลวจะตองทําการคลาดดินกลบเมล็ดอีกครั้งหนึ่ง อัตรา
เมล็ดพันธุที่ใชประมาณ 4 กิโลกรัม/ไร และใชปุยเคมีชวยในระยะแรกของการเจริญเติบโต โดยใชสูตร 15-15-15
ในอัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร และทําการตัดสับหรือไถกลบเมื่อพืชมีไนโตรเจนสูง ในทางปฏิบัติจะทําการไถกลบ
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เมื่อพืชออกดอกประมาณ 50% ซึ่งเปนชวงที่พืชใหอาหารมากในชวงนี้ ซึ่งถั่วลายจะมีอายุการออกดอกอยูในชวง
90-120 วัน เมื่อไถกลบแลว จะสลายตัวไดงายภายใน 7-10 วัน จึงทําการปลูกตอไป
3. การปลูกไมยืนตน จะเริ่มดําเนินการปลูกไมยืนตนในบริเวณที่เอื้ออํานวยตอการปลูก
หลังจากปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วไปแลวและทําการไถกลบ 1-2 ครั้ง เพื่อใหปุยพืชสดเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ของดิน โดยไมยืนตนที่ทําการปลูกจะเปนพันธุไมที่มีอยูเดิมในพื้นที่โครงการ เชน กระถินยักษ ประดู ซึ่ง
สามารถทนความแหงแลงไดดี และกระถินเทพา ซึ่งเปนไมที่มีลักษณะแปนทรงพุม มีใบแนนทึบโตเร็ว เหมาะแก
การใชบดบังทัศนียภาพ สําหรับวิธีการปลูกประดู และกระถินเทพานั้น จะทําการคัดเลือกกลาไมที่มีอายุ
ประมาณ 3-6 เดือน มีความสูงตั้งแต 30-50 เมตร เซนติเมตร ทําการปลูกในหนาฝนเพื่อใหพืชไดรับน้ํา และสามารถ
ตั้งตัวไดกอนฤดูแลงจะมาถึงทําการปลูกเปนแถวระยะหางระหวางแถวและตน ประมาณ 2x2 เมตร โดยขุดหลุม
ใหมีขนาดใหญกวาถุงเพาะชําเล็กนอยฉีกถุงเพาะชํากอนปลูก และตั้งลําตนใหตรงพรอมกลบดินใหแนนทําการ
ดูแลในระยะ 1-2 ปแรก ปลูกซอมทันทีที่ตนไมตายลง และใหน้ําใหปุยจนไมที่ปลูกไวสามารถอยูรอดไดเองตาม
ธรรมชาติ สวนการปลูกกระถินยักษทําไดโดยการหวานเมล็ดตามที่ลาดหนาเหมืองขั้นบันไดหรือที่สูงชันตางๆ
เพื่อใหเกิดการแพรขยายพันธุโดยธรรมชาติ ชวยยึดและเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณของดินตอไป

6.4

การจัดการระบบระบายน้ําและการปองกันการชะลางพังทลายของดิน

ในการวางแผนการทําเหมืองไดกําหนดมาตรการปองกันการชะลางตะกอนดินเศษหิน จากการไหลบา
หนาดินของน้ําฝนที่ตกลงสูบริเวณพื้นที่หนาเหมือง โดยการสรางคูระบายน้ําตามริมถนนขึ้นสูหนาเหมืองดานลาง
ตามแนวหลักหมุดที่ 1-5 เพื่อรองรับ ซึ่งน้ําสวนนี้ในระยะการทําเหมืองที่ผานมา พบวา มีการซึมหายไปอยางรวดเร็ว
หลังจากฝนหยุดตกไมนาน ดังนั้น การทําเหมืองของโครงการจึงไมมีปญหาในดานการระบายน้ําแตอยางใด

6.5

การจัดงบประมาณคาใชจายในการฟนฟูสภาพเหมือง

การจัดงบประมาณคาใชจายในการฟนฟูสภาพเหมืองของ นายประสาน ยุวานนท ประมาณการ
คาใชจายในเบื้องตนไวประมาณ 20,000 บาท/ไร แบงเปนคาใชจายแตละดาน ดังนี้
1. แผนการปรับปรุงสภาพพื้นที่
1,500 บาท/ไร
2. แผนการปลูกพืชคลุมดิน
3,500 บาท/ไร
3. แผนการปลูกไมยืนตน
14,500 บาท/ไร
4. แผนการบํารุงรักษาตนไม
500 บาท/ไร
โดยในชวงระยะเวลา 25 ป จะมีพื้นที่ผานการทําเหมืองไดรับการฟนฟูดวยการปลูกตนไมรวม
ประมาณ 201 ไร หรือคิดเปนงบประมาณคาใชจายในการฟนฟูรวมทั้งหมดประมาณ 4.02 ลานบาท
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6.6

แผนทางการเงินเพื่อใชในการฟนฟูสภาพเหมือง

1. โครงการจะจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูสภาพแวดลอมภายหลังการทําเหมืองขึ้น เพื่อใชเงิน
จากกองทุนดังกลาวในการปรับปรุงฟนฟูสภาพแวดลอมภายหลังการทําเหมือง โดยจะนําเงินเขากองทุนเริ่มตน
ประมาณ 1,040,000 บาท เพื่อใหสามารถดําเนินการฟนฟูในชวงที่ 1 ไดทันที
2. โครงการจะจัดเงินงบประมาณเขากองทุนดังกลาวทุกๆ 1 ป ตลอดระยะเวลาที่ทําการผลิตแร
จากพื้นที่ประทานบัตรของโครงการ โดยจะนําเงินเขากองทุนในเดือนสุดทายของแตละป
3. จํานวนเงินที่นําเขากองทุนจะคิดจากสัดสวนจํานวนเงินตอตันหินปูนที่ผลิต โดยปริมาณการผลิต
หินปูนของโครงการ จะใชปริมาณการผลิตที่ไดแจงตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เพื่อใชใน
การชําระคาภาคหลวงแร โดยแผนการทําเหมืองในชวงระยะเวลา 25 ปตอไป จะคิดสัดสวนจํานวนเงินตอตันหิน
ปูนที่ผลิตเพื่อนําเขากองทุนระหวาง 0.037-0.405 บาท/ตัน (ตารางที่ 6-1)
4. โครงการจะตองเปดบัญชีเฉพาะสําหรับฝากเงินกองทุน เพื่อการฟนฟูสภาพแวดลอมภายหลัง
การทําเหมือง
5. โครงการจะตองทบทวนสัดสวนจํานวนเงินตอตันหินปูนที่ผลิตเปนระยะๆ เพื่อใหมีจํานวนเงิน
ในกองทุนเพียงพอตอการฟนฟูสภาพแวดลอม
6. หลังจากโครงการเลิกการทําเหมืองในบริเวณพื้นที่ประทานบัตรนี้แลว จํานวนเงินที่เหลือ
ในกองทุนฟนฟูจะตองนําไปใชในการฟนฟูดูแล และบํารุงรักษาสภาพพื้นที่เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป
หลังจากนั้นจึงสงมอบพื้นที่ใหกับกรมปาไมเปนผูดูแลตอไป
7. โครงการจะตองปรับปรุงแผนการฟนฟูสภาพแวดลอมภายหลังการทําเหมือง จากแผนปจจุบัน
เปนระยะๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพหนาเหมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา โดยพื้นที่บริเวณใดหยุด
การขยายหรือหยุดเปดหนาเหมืองผลิตแรแลวจะตองทําการฟนฟูทันที โดยจะไมรอจนกวาสิ้นสุดอายุประทานบัตร
แลวจึงทําการฟนฟู
8. โครงการจะตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยตัวแทนของโครงการ และตัวแทนจากหนวยงาน
ราชการและชุมชนที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เจาหนาที่อุตสาหกรรมประจําทองที่จังหวัดนครราชสีมา เจาหนาที่ปาไมจังหวัดนครราชสีมา และ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหนองน้ําแดง มารวมแสดงความคิดเห็น พิจารณาตรวจสอบ และติดตาม
แผนการฟนฟูของโครงการที่จะดําเนินการในแตละระยะ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนการฟนฟูสภาพพื้นที่ของโครงการ
มีผลในทางปฏิบัติใหมากที่สุด
9. โครงการจะตองจัดทํารายงานความกาวหนาของการฟนฟู และรายงานสภาวะทางการเงินกองทุน
การฟนฟูใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร ทราบเปนระยะๆ ทุก 2 ป
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S.P.S. CONSULTING SERVICE CO.,LTD.

ตารางที่ 6-1 แผนการนําเงินงบประมาณเขากองทุน เพื่อการฟนฟูสภาพแวดลอม
ปที่
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25

สัดสวนจํานวนเงินที่นําเขากองทุน (บาท/ตันหินปูนที่ผลิต) จํานวนเงินที่นําเขากองทุน (บาท)
0.055
304,920
0.044
243,936
0.037
205,128
0.405
2,245,332
รวม
2,999,316

หมายเหตุ : จํานวนเงินนําเขากองทุนคํานวณจากอัตราการผลิตแรหินปูนในแตละชวงการทําเหมือง
และจํานวนเงินที่ใชในการฟนฟูพื้นที่แตละชวง
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