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การฟ้ืนฟูเหมืองโดยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
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การฟื้นฟ ู
เหมืองหินปูน

เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำ�กัด



เ อสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีส�ำคัญของเอสซีจี ซ่ึงมี

พื้นฐำนที่ส�ำคัญคือกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรท�ำเหมืองและกำรผลิตปูนซีเมนต์ โดยเรำ

เริ่มมีโรงปูนซีเมนต์แห่งแรกที่บำงซื่อตั้งแต่ปี 2456 จำกนั้นได้มีกำรขยำยฐำนกำรผลิต

ไปยงัภมูภิำคต่ำง ๆ  อย่ำงต่อเนือ่ง ณ ปัจจบุนัเรำมพีืน้ทีเ่หมอืงแร่หนิปูนเพือ่อตุสำหกรรม

ปนูซเีมนต์ทัง้สิน้ในประเทศ 4 เหมอืง และอกี 4 แห่งในภมูภิำคอำเซยีน ตลอดจนมโีรงงำน

ปูนซีเมนต์ทั่วทั้งภูมิภำคเพื่อรองรับควำมต้องกำรของผู้บริโภค

หลักกำรพื้นฐำนที่ส�ำคัญในกำรท�ำเหมืองของบริษัท นั่นคือ กำรท�ำเหมืองที่เป็น

มติรต่อส่ิงแวดล้อมในทกุขัน้ตอน เริม่ต้ังแต่ขัน้กำรออกแบบ กำรผลติและขนส่ง กำรฟ้ืนฟู

พื้นที่ที่ผ่ำนกำรท�ำเหมือง โดยตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้มีควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำน

ต่ำงๆ มำกมำย อำทิเช่น ข้อกฎหมำย เทคโนโลยี แนวปฏิบัติสำกล และควำมคำดหวัง

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ล้วนส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรท�ำเหมอืงและงำนฟ้ืนฟเูหมอืง

โดยตรง โดยเรำได้เรยีนรูจ้นสำมำรถพฒันำสร้ำงเป็นองค์ควำมรูใ้นกำรฟ้ืนฟพูืน้ทีเ่หมอืง

ที่ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพขึ้นมำได้เอง และมีกำรถ่ำยทอด

จำกรุ่นพี่ในอดีตให้แก่รุ่นน้องต่อเนื่องกันมำจนถึงปัจจุบัน

ทั้งน้ี เพ่ือให้องค์ควำมรู้ด้ำนกำรฟื้นฟูเหมืองและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ของ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง สำมำรถจัดเก็บ รวบรวม และถูกน�ำมำใช้ในกำร

พัฒนำศักยภำพของพนักงำนได้อย่ำงเป็นระบบ จึงเป็นที่มำของกำรจัดท�ำต�ำรำเล่มนี ้

ขึ้นมำ โดยได้มีกำรรวบรวมแนวคิดทำงเทคนิคในงำนฟื้นฟูเหมืองฯ ประกอบกับทฤษฎี

อ้ำงอิงที่ส�ำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจและสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริงด้วยตัวเอง

สุดท้ำยน้ี ผมขอฝำกต�ำรำกำรฟื้นฟูเหมืองหินปูนเล่มนี้ ให้เพื่อนพนักงำนและ

ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมงำนฟื้นฟูเหมือง

ที่ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้เห็นผลส�ำเร็จได้อย่ำงชัดเจน

 อำรีย์ ชวลิตชีวินกุล

    กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง

สารจากผู้บริหาร



เ อสซีจ ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง ยดึมัน่ในกำรด�ำเนนิธรุกจิทีค่วบคูไ่ปกบักำรดแูล

รกัษำสิง่แวดล้อมและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ตำมหลกักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของ 

เอสซีจี และนโยบำยกำรท�ำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสำกล เพื่อที่จะยกระดับกำร

ด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน

โดยตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทได้มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

กำรท�ำเหมืองทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม กำรฟ้ืนฟเูหมอืง กำรอนรุกัษ์ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร องค์กร

อิสระ ตลอดจนศูนย์ศึกษำพัฒนำพื้นที่ฯ ตำมแนวทำงพระรำชด�ำริ ซึ่งองค์ควำมรู ้

เหล่ำน้ันได้ริเริ่มมำจำกหลักวิชำกำรป่ำไม้และทรัพยำกรชีวภำพ พัฒนำต่อยอดไปสู่

ภำคปฏิบัติที่เป็นผลส�ำเร็จได้จริงและมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่นเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้

ให้ทีมคณะท�ำงำนฟื้นฟูเหมืองและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของ เอสซีจี ซิเมนต์-

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง รวบรวมและจัดท�ำคู่มือกำรฟื้นฟูเหมืองหินปูนขึ้นมำ เพื่อเผยแพร่

ให้กับบุคลำกรภำยในบริษัท ตลอดจนผู้ที่สนใจภำยนอก ได้มีควำมเข้ำใจและสำมำรถ

น�ำแนวคดิหรอืรปูแบบวธิกีำรฟ้ืนฟเูหมอืงและกำรอนรุกัษ์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ

ไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับแต่ละองค์กรต่อไปในอนำคต

สุดท้ำยนี้ ผมขอฝำกต�ำรำกำรฟื้นฟูเหมืองหินปูนเล่มนี้ ให้กับพนักงำนและ 

ผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจนทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เพื่อส่งเสริมให้งำนอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในภำพรวมของประเทศได ้

คงอยู่ต่อไปอย่ำงยั่งยืน

ชนะ ภูมี

Vice President

Cement and Construction Solution Business 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง



คำานำา
ค ณะท�างานฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับมอบหมำย

จำก กจญ.เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง ให้รวบรวมองค์ควำมรู้ในกำรฟื้นฟู

เหมอืงและกำรอนรุกัษ์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพทีไ่ด้สัง่สมมำอย่ำงยำวนำน จดัท�ำ

เป็นต�ำรำกำรฟื้นฟูเหมืองขึ้น เพื่อกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศในกำรผลิตให้อยู่กับบริษัท

ได้อย่ำงยั่งยืน

การฟ้ืนฟูเหมืองทีค่วบคูไ่ปกับการอนรุกัษ์ความหลากหลายชวีภาพ (Quarry 

Rehabilitation & Biodiversity Management) ถือเป็นหนึ่งในกระบวนกำรที่มี

ควำมส�ำคัญมำกของกำรท�ำเหมืองหินปูนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของกำรผลิตปูนซีเมนต์ 

คณะท�ำงำนฯ จึงเห็นควรให้รวบรวมองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์จัดท�ำ “ต�ำรำกำร

ฟ้ืนฟเูหมอืงหนิปูน” เพือ่ใช้พฒันำควำมรูแ้ก่พนักงำนและผูป้ฏบัิตงิำนทุกคนท่ีเกีย่วข้อง 

ให้มีควำมเข้ำใจและด�ำเนินงำนฟื้นฟูเหมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเผยแพร่ 

แนวคิดงำนฟื้นฟูเหมืองของ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง ให้กับหน่วยงำน

ภำยนอกที่สนใจ จึงเป็นที่มำของต�ำรำกำรฟื้นฟูเหมืองเล่มที่ทำ่นถืออยู่นี้

เนื้อหำต�ำรำเล่มนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่เป็นทฤษฎีและ 

องค์ควำมรู้ที่ส�ำคัญในกำรฟื้นฟูเหมืองและกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ตำมหลักวิชำกำรป่ำไม้ และส่วนที่เป็นกรณีศึกษำต่ำง ๆ ที่ได้เรียบเรียงขึ้นจำก

ประสบกำรณ์จรงิในกำรแก้ไขปัญหำและกำรปรบัปรงุพฒันำรปูแบบวธิกีำรฟ้ืนฟเูหมอืง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ โดยอำศัยควำมร่วมแรงร่วมใจกำรเขียนและถ่ำยทอด 

องค์ควำมรู้ของเพื่อนพนักงำนจำกทุกโรงงำนปูนซิเมนต์ใน เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์

ก่อสรำ้ง

ท้ำยนี้ กระผมต้องขอขอบคุณเพื่อนพนักงำนทุกทำ่นที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำ

ต�ำรำเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ต�ำรำเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับ

เพื่อนพนักงำนและหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกท่ีสนใจ ในกำรน�ำองค์ควำมรู้

ไปต่อยอด เพื่อช่วยกันพัฒนำเทคนิควิธีกำรฟื้นฟูเหมืองให้กับองค์กรและในภำพรวม 

ของประเทศสืบต่อไป

     ไสว มุทิตำสกุล

  หัวหน้ำคณะท�ำงำนฟื้นฟูเหมืองฯ

  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง
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บทนำา

ทรัพยากรแร่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งนับเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ผลจากการน�า 

ทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ท�าให้พื้นท่ีภายหลังจากกิจกรรมส่วนใหญ่  
เกิดการสูญเสียท่ีดิน ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งระบบนิเวศและ 
ทางชีวภาพหายไปบางส่วน การฟื ้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลัง 
การท�าเหมืองจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นที่จะต้องมีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การฟื ้นฟูพื้นที่ภายหลังการท�าเหมือง
ประสบความส�าเร็จตามแผนที่วางเอาไว้ เพื่อสร้างสมดุลของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ



เพื่อให้กำรฟื้นฟูพื้นที่ภำยหลังกำรท�ำเหมืองด�ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
กำรจดัท�ำแผนแม่บทกำรฟ้ืนฟเูหมอืงโดยสอดคล้องกบัแผนกำรท�ำเหมอืง จะช่วยให้สำมำรถฟ้ืนฟพูืน้ที่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และขณะเดียวกันยังช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท�ำเหมือง ช่วยปรับ 
ภมูทิศัน์ในบรเิวณเหมอืงให้เป็นพืน้ทีส่เีขยีว คนืสภำพให้เป็นพืน้ทีป่่ำแบบเดมิ โดยมวีตัถปุระสงค์หลกั
ดังนี้

1. เพื่อฟื้นฟูสภำพพื้นที่ให้สำมำรถใช้

ประโยชน์ได้ใกล้เคียงกับก่อนที่จะมีกำรท�ำ

เหมือง หรือฟื ้นฟูให้สำมำรถใช้ประโยชน์ที่ 

แตกต่ำงไปจำกเดมิ ทัง้นีเ้พือ่ให้สภำพพืน้ทีภ่ำยหลงั 

กำรฟื้นฟูมีคุณค่ำในทำงนิเวศวิทยำคล้ำยคลึง

กนัก่อนทีจ่ะมกีำรท�ำเหมอืง โดยกำรสร้ำงระบบ

นิเวศที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ โดยกำรศึกษำ

ถึงชนิดพืชที่มีควำมเหมำะกับลักษณะพื้นที่ 

รวมทัง้สำมำรถป้องกนักำรชะล้ำงพงัทลำยของ

ดิน มีควำมหลำกหลำยของพืชเพื่อให้ได้ระบบ

นิเวศที่สมดุล

2. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่ำนกำรท�ำเหมือง
แล้วให้เกิดควำมปลอดภัย มีเสถียรภำพ ไม่ก่อ
ให้เกดิอนัตรำยต่อประชำชนทีอ่ยูใ่กล้เขตเหมอืง 
เป็นกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมทำงด้ำนลบจำกกจิกรรมกำรท�ำเหมอืง 
โดยกำรปรับปรุงสภำพพื้นที่ให้มีเสถียรภำพ 
ควำมปลอดภยั มคีวำมมัน่คง รวมทัง้เคลือ่นย้ำย 
เครื่องจักรอุปกรณ์ รื้อถอนอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง  
ตลอดถงึสำธำรณปูโภคต่ำง ๆ  ทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ 
ในกำรฟื้นฟูออกจำกพื้นที่ พร้อมทั้งจัดระบบ
กำรระบำยน�้ำให้มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้
ประโยชน์

3. เพือ่ปรบัปรงุลกัษณะพืน้ท่ีท่ีผ่ำนกำร
ท�ำเหมืองแล้วให้มีควำมกลมกลืนกับธรรมชำติ
โดยรอบ เพื่อให้เกิดสภำพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่
และรักษำทัศนียภำพท่ีดี โดยมีกำรใช้หลักภูมิ
สถำปัตยกรรม ช่วยในกำรวำงแผนฟื้นฟูสภำพ
เหมือง ทั้งนี้ โดยให้ควำมส�ำคัญต่อกำรป้องกัน
กำรรักษำและส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู ้ด้ำน
ธรณีวิทยำ วิศวกรรมกำรท�ำเหมือง เทคนิค 
วิธีกำรกำรท�ำเหมืองท่ีควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ให้กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนำ
ให้เป็นพืน้ท่ีต้นแบบกำรฟ้ืนฟเูหมอืง กำรบรหิำร 
จัดกำรทรัพยำกรชีวภำพ และกำรวำงแผนกำร
ปิดเหมืองให้กับผู้ประกอบกำรรำยอื่น ๆ

5. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็น
สถำบนักำรศกึษำ หน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วข้อง 
ตลอดจนองค์กรอิสระที่ท�ำงำนเฉพำะด้ำน  
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรใช ้ทรัพยำกรแร่ 
ควบคู่ไปกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมและ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการฟื้นฟูเหมือง
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1.2 กรอบการดำาเนินงานฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ  
 (Framework of Quarry Rehabilitation & Biodiversity Management)

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนฟื้นฟูเหมืองและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นส่วนส�ำคัญในกำร
ก�ำหนดกลยุทธ์ที่ใช้กำรวำงแผนกำรท�ำเหมืองที่ควบคู่ไปกับงำนฟื้นฟูเหมืองในทุกขั้นตอน โดยกรอบ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

1.2.1 วิสัยทัศน์และนโยบายบริษัท

1. วิสัยทัศน์บริษัท (SCG Vision)

เอสซีจีจะเป็นองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับในฐำนะ 

องค ์กรแห่งนวัตกรรมที่น ่ำร ่วมงำน และเป ็น 

แบบอย่ำงทีด่ขีองกำรท�ำงำนตำมหลกับรรษัทภบิำล 

และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในภูมิภำคอำเซียน 

โดยตลอดระยะเวลำ 100 ปี เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจ

ตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งมั่น 

สร้ำงประโยชน์อย่ำงสมดุลทั้งด ้ำนเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมภำยใต้หลักบรรษัทภิบำล  

รวมทั้งพัฒนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในทุก ๆ  มิติ ตำม

แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SCG Sustainable 

Development Framework) ภำพที่ 1.1 SCG Sustainable Development 

Framework (SCG SD Framework)
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2. นโยบายการฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ (SCG CBM 
Quarry Rehabilitation & Biodiversity Policy)

 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรฟื้นฟูเหมืองและควำมหลำกหลำย
ทำงชวีภำพ (SCG CBM Quarry Rehabilitation & Biodiversity Policy) เพือ่ให้กำรฟ้ืนฟสูภำพพืน้ที่
ท่ีผ่ำนกำรท�ำเหมอืงควบคู่ไปกบักำรอนุรกัษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้เป็นไปอย่ำงมีประสทิธภิำพ 
โดยให้แต่ละพื้นที่เหมืองที่ด�ำเนินกำรทั้งในและต่ำงประเทศยึดถือปฏิบัติ

โดยสรุปสำระส�ำคัญ ในส่วนของนโยบำยกำรฟื้นฟูสภำพพื้นท่ีท่ีผ่ำนกำรท�ำเหมืองและ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (SCG CBM Quarry Rehabilitation & Biodiversity Policy) ดังนี้

2.1 จัดท�ำแผนแม่บทกำรฟื ้นฟูสภำพพื้นที่ 
 ทีผ่่ำนกำรท�ำเหมอืงทีค่�ำนงึถงึกำรอนรุกัษ์ 
 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยแผน 
 แม่บทกำรฟื ้นฟูนั้นควรมีกำรก�ำหนด 
 วัตถุประสงค์ แผนงำน วิธีด�ำเนินกำร  
 และระยะเวลำที่ชัดเจน เพ่ือให้มีกำร 
 ด�ำเนนิกำรฟ้ืนฟคูวบคู่ไปกบักำรท�ำเหมอืง  
 ตลอดอำยุกำรท�ำเหมือง 

2.2 จัดให้มีงบประมำณเพื่อรองรับแผนงำน 
 ฟื้นฟูสภำพเหมืองที่สำมำรถตรวจสอบได้  
 โ ดยอำจก� ำหนดให ้ มี ลั กษณะ เป ็ น 
 กองทุนฟื้นฟู และบริหำรเงินในกองทุน 
 โดยคณะกรรมกำรฟ ื ้นฟูพื้นที่ที่ผ ่ำน 
 กำรท�ำเหมืองของแต่ละพื้นที่

2.3 จัดให ้มีมำตรกำรป ้องกันและแก ้ ไข 
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสังคมที่อำจ 
 เกิดขึ้นจำกกำรท�ำเหมือง นอกจำกน้ี 
 ให้จดัท�ำแผนงำนตดิตำมตรวจสอบสภำพ 
 กำรฟื ้นฟูพื้นที่ท�ำเหมืองอย่ำงต่อเนื่อง  
 จนกระทัง่ใบอนญุำตประทำนบตัรหมดอำย ุ
 ไปแล้วเป็นระยะเวลำหน่ึงตำมควำมเหมำะสม 

2.4 เผยแพร ่แผนกำรฟ ื ้นฟูสภำพพื้นท่ี ท่ี 
 ผ่ำนกำรท�ำเหมือง และเปิดโอกำสให ้
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ร่วมแสดงควำม 
 คิดเห็นในกำรก�ำหนดรูปแบบกำรใช ้ 
 ประโยชน์พ้ืนที่สุดท้ำยหลังจำกกำรท�ำ 
 เหมือง และกำรจัดท�ำแผนกำรปิดเหมือง  
 (Mine Closure Plan)

2.5 หำกมีกำรปิดเหมืองเนื่องจำกประทำน 
 บัตรหมดอำยุ หรือแหล่งหินหมด หรือไม ่
 ประสงค์จะท�ำเหมืองต่อไป ให้ด�ำเนิน 
 กำรปรับสภำพพื้นท่ีหน้ำเหมืองให ้มี 
 เสถียรภำพ (Stability) และปรับสภำพ 
 ภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับสภำพป่ำไม้หรือ 
 ระบบนิเวศเดิม รวมทั้งให้มีกำรรื้อถอน 
 เครื่องจักร อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง กองวัสดุ  
 และขนย้ำยออกจำกพืน้ทีใ่ห้เรยีบร้อยก่อน 
 ส่งมอบพื้นท่ีคืนให้กับหน่วยงำนเจ้ำของ 
 พื้นที่ต่อไป
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2.6 แผนแม่บทกำรท�ำเหมืองและแผนกำรปิดเหมือง จะต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้ 
 สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงต่ำง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยหรอืข้อก�ำหนดทีเ่กีย่วข้อง  
 เทคนิควิธีกำร และควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรใช้ประโยชน์ของพื้นที่สุดท้ำย 
 หลังจำกกำรท�ำเหมือง

3. คณะทำางานฟื้นฟูเหมือง SCG Cement Building Materials

บริษัทได้มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรฟื้นฟูเหมืองและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (SCG 
CBM Rehabilitation & Biodiversity Committee) เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำย
กำรฟื้นฟูเหมืองและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนโดยภำพรวม
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้

ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนฟื้นฟูเหมืองที่ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ ให้ครอบคลุมกับทุกพื้นที่เหมืองที่ด�ำเนินกำรโดย SCG Cement Building Materials

พิจำรณำทบทวน Quarry Rehabilitation Technical Guidelines ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง และสอดคล้องกบัแนวทำงกำรพฒันำอตุสำหกรรมปนูซเีมนต์อย่ำงยัง่ยนื (World Business 
Council for Sustainable Development - Cement Sustainability Initiative ; WBCSD CSI)

ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรฟื ้นฟูสภำพพื้นท่ีท่ีผ่ำนกำรท�ำเหมือง 
ให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำนที่ก�ำหนดไว้

1

2

3
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1.2.2  
  กฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

1. กฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำาเหมือง

กำรจัดท�ำแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่ำนกำรท�ำเหมือง จ�ำเป็นต้องมีกำรศึกษำกฎหมำย ข้อบังคับ 
ระเบยีบปฏบิตัแิละสัญญำต่ำง ๆ  เพือ่ให้กำรปิดกำรด�ำเนนิกำรท�ำเหมอืงลงอย่ำงสมบูรณ์และครอบคลมุ
ทกุเง่ือนไขทีเ่ก่ียวข้อง ดังนัน้ จงึได้รวบรวมรำยละเอยีดและประเดน็ต่ำง ๆ  ของกฎหมำย ระเบยีบ และ
ข้อสัญญำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท�ำแผนฟื้นฟูเหมืองต่อไป

ตารางที่ 1.1 ข้อมูลรายชื่อกฎหมาย ข้อกำาหนดและหน่วยงานกำากับดูแล

ล�าดับที่ รายชื่อกฎหมาย/ข้อก�าหนด หน่วยงานก�ากับดูแล

1 พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
- กำรอนุญำตประทำนบัตร
-  กำรหยุดกำรท�ำเหมือง
-  กำรปิดเหมือง

กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน 
และเหมืองแร่ (กพร.) 

2 พระรำชบัญญัติปำ่ไม้ 
-  พระรำชบัญญัติปำ่สงวนแห่งชำติ พ.ศ.   
2507
-  เงื่อนไขที่ก�ำหนด (แนบทำ้ย) ใบอนุญำต  
กำรขอใช้พื้นที่ปำ่ไม้เพื่อกำรท�ำเหมือง

กรมป่ำไม้
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช

3 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
-  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
 สิ่งแวดล้อม
-  แผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่ำนกำรท�ำเหมือง
-  มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ  
 สิ่งแวดล้อม                                         

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.)

4 มติคณะกรรมกำรพื้นที่ลุ่มน�้ำชั้น 1  
เรื่องคณะกรรมกำรกองทุนฟื้นฟูฯ

สผ. 
ส�ำนักบริหำรและฟื้นฟ ู
สภำพแวดล้อม/กพร.

5 กำรก�ำหนดค่ำมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรท�ำเหมือง

กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม
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1.1 กำรจดักำรด�ำเนนิตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องในช่วงระหว่ำงกำรท�ำเหมอืง จ�ำเป็นต้องปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1) พระรำชบัญญัติแร่ 2560 มำตรำ 68 ข้อที่ 8 ก�ำหนดให้ผู้ถือประทำนบัตรมีหน้ำที่ต้อง
ฟื้นฟูสภำพพื้นที่กำรท�ำเหมืองตำมแผนกำรฟื้นฟู กำรพัฒนำ กำรใช้ประโยชน์ และกำรเฝ้ำระวัง 
ผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนในระหว่ำงที่มีกำรท�ำเหมืองและ 
หลังจำกปิดเหมือง ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรแร่

 2) ข้อก�ำหนดเงื่อนไขแนบท้ำยตำมใบอนุญำตประทำนบัตร

 3) ข้อก�ำหนดเงื่อนไขแนบท้ำยใบอนุญำตใช้พื้นที่ปำ่ไม้

 4) มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ 
   สิ่งแวดล้อม ที่ก�ำหนดในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 5) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดให้เหมืองหิน 
   เป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและควำมสั่นสะเทือน เมื่อวันท่ี  
   29 ธันวำคม 2548 

 6) ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก�ำหนดมำตรฐำนเสียง 
   และควำมสั่นสะเทือนจำกกำรท�ำเหมืองหิน เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2548

1.2 กำรจัดกำรด�ำเนินตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลังพื้นที่หมดอำยุประทำนบัตร

 1) กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรเวนคืนประทำนบัตร

  - พระรำชบัญญัติแร่ 2510 มำตรำ 72 84 และ 88

  - พระรำชบัญญัติปำ่สงวนแห่งชำติ 2507 มำตรำ 13 และ 16

  - มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมท่ีก�ำหนดในรำยงำนกำร 
    วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงกำร

 2) ประเด็นส�ำคัญในกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเวนคืนประทำนบัตร

 พระราชบัญญัติแร่ 2510 

  - บรรดำขุม หลุม หรือปล่อง ที่ไม่ได้ใช้ในกำรท�ำเหมืองแล้ว ให้ผู้ถือประทำนบัตรจัดกำร 
    ถมหรือท�ำที่ดินให้เป็นตำมเดิมเสียทุกแห่ง
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  - หลังจำกประทำนบัตรหมดอำยุ เจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ที่ 
    มีอ�ำนำจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถือประทำนบัตรนั้นจัดกำรถมหรือท�ำที่ดินให้เป็นตำมเดิม  
    ผูถ้อืประทำนบตัรต้องปฏบิติัให้เสรจ็ภำยในเก้ำสบิวนันบัแต่วนัได้รบัแจ้งค�ำสัง่ดงักล่ำว

  - ข้อยกเว้นกรณีที่ไม่ต้องปฏิบัติโดยกำรถมบรรดำขุม หลุม หรือปล่อง ทรัพยำกรธรณี 
    อ�ำเภอหรือทรัพยำกรธรณีจังหวัดมีอ�ำนำจสั่งให้ท�ำกำรฟื้นฟูสภำพเหมืองเป็นไปใน 
    รูปแบบอื่นโดยได้รับควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- กำรด�ำเนินงำนฟื้นฟูต้องเป็นไปตำมมำตรกำรที่ก�ำหนดไว้ อย่ำงไรก็ดีในกรณีที่มำตรกำร 
  เดิมไม่เหมำะสม ก็สำมำรถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงมำตรกำรเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร 
  ผู้ช�ำนำญกำรฯ และ สผ.พิจำรณำ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 

- หลังจำกหมดอำยุใบอนุญำตให้เข้ำท�ำประโยชน์หรืออยู่อำศัยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  
  ต้องจัดกำรถม กลบหลุม หรือขุมที่เกิดขึ้นจำกกำรท�ำเหมืองแร่ในพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญำต 
  หำแร่หมดแล้วโดยค�ำรับรองของพนักงำนอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ประจ�ำ 
  ท้องที่ เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกจังหวัดหรือหน่วยงำนที่กรมป่ำไม้ก�ำหนด ให้ปรับปรุง 
  เป็นอ่ำงเก็บน�้ำ หำกไม่จัดท�ำให้แล้วเสร็จภำยในก�ำหนด 30 วัน นับจำกวันท่ีได้รับแจ้ง  
  จะถูกปรับในอัตรำไร่ละ 5,000 บำท

- เมื่อครบอำยุกำรอนุญำตหรือถูกเพิกถอนกำรอนุญำตต้องเคลื่อนย้ำยทรัพย์สินหรือ 
  สิ่งก่อสร้ำงออกจำกพื้นที่ให้เสร็จสิ้นภำยใน 90 วัน หำกพ้นก�ำหนดแล้วไม่ด�ำเนินกำร 
  หรือด�ำเนินกำรไม่เสร็จสิ้น ทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้ำงนั้นเป็นสิทธิ์ของกรมป่ำไม้ 

- มำตรำ 13 ทวิ ในกรณีที่ส่วนรำชกำรและองค์กรของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะใช้พื้นที่ 
  บำงแห่งในเขตป่ำสงวนแห่งชำติเป็นสถำนที่ปฏิบัติงำน หรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่ำงอื่น 
  ให้อธิบดีอนุมัติโดยรัฐมนตรีมีอ�ำนำจประกำศบริเวณดังกล่ำว เป็นบริเวณท่ีทำงรำชกำร 
  ใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนได้โดยผู้ขอใช้พื้นท่ีป่ำสงวนตำมมำตรำ 13 ทวินั้นจ�ำกัดไว ้
  เพียงสององค์กร คือ ส่วนรำชกำรและองค์กรของรัฐ
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2. แนวทางปฏิบัติสากล

บรษิทัได้เข้ำร่วมเป็นบรษัิทสมำชกิของกลุม่อตุสำหกรรมปนูซเีมนต์ Cement Sustainability 
Initiatives (CSI) ของสภำธรุกจิโลกเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื World Business Council for Sustain-
able Development (WBCSD) ทีไ่ด้ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินกำรท�ำเหมอืงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
แนวทำงกำรฟื้นฟูเหมืองและกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ อำทิเช่น

1. WBCSD CSI : Guidelines on Quarry Rehabilitation

2. WBCSD CSI : Biodiversity Management Plan (BMP) Guidance

3. IUCN : Biodiversity management in the cement and aggregates sector

1 2 3

15



กำรท�ำเหมอืงหนิปนูจัดว่ำเป็นกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อทรพัยำกรป่ำไม้และสิง่แวดล้อมอย่ำง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เนื่องจำกควำมจ�ำเป็นในกำรใช้หินปูนเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำสำธำรณูปโภค 
พื้นฐำน ในปัจจุบัน จึงได้มีกำรก�ำหนดให้กำรด�ำเนินกำรท�ำเหมืองหินปูนต้องจัดท�ำแผนฟื้นฟูพื้นที ่
ภำยหลังกำรท�ำเหมือง ผนวกเป็นเงื่อนไขแนบท้ำยกำรอนุญำตประทำนบัตรกำรท�ำเหมือง ซึ่งเอสซีจ ี
ก็ได้ให้ควำมส�ำคัญและด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังในกำรฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่ำนกำรท�ำเหมือง โดยสนับสนุน
ให้มีกำรศึกษำวิจัยและทดลองกำรฟื้นฟูพื้นที่ภำยหลังกำรท�ำเหมือง โดยใช้เทคนิควิธีกำรทำงด้ำน
ชีววิทยำป่ำไม้ (Forest Biology) และวนวัฒนวิทยำ (Silviculture) มำประยุกต์ใช้ในกำรฟื้นฟูพื้นที่
ภำยหลังกำรท�ำเหมือง

1.3.1 
  ตำาแหน่งที่ตั้งและข้อมูลทั่วไปของโครงการ

1.3 ข้อกำาหนดงานฟื้นฟูเหมือง
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1 
  เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด

1.1 ขอบเขตพื้นที่

 ขอบเขตประทำนบัตรเหมืองหินปูนและหินดินดำนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ�ำกัด ทั้ง 10 ตั้งอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ และอยู่ในชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำ 1, 2, 3, และ 4 มีพื้นที่รวม
ประมำณ 2,575 ไร่ โดยในชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำที่ 1 ได้จ�ำแนกย่อยออกเป็น 1A, 1AM, 1B และ 1BM 
ดังรำยละเอียดในภำพที่ 1.7 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

 พื้นที่ประทำนบัตรทั้ง 10 แปลงของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด เป็นส่วนหนึ่ง
ของเทือกเขำหนองกบ ซึ่งทอดแนวจำกทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีลักษณะ
เป็นเทือกเขำหินปูน มีระดับควำมสูงตั้งแต่ 10 - 252 เมตรจำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำง มุมลำดเอียง
ของภูเขำประมำณ 35 - 70 องศำ ทิศด้ำนเหนือจะมีควำมลำดชันมำกกว่ำทิศใต้ สภำพปัจจุบันมี
กำรท�ำเหมืองแบบ Open Cut จึงท�ำให้พื้นที่ของโครงกำรมีลักษณะเป็นบ่อเหมือง ซึ่งทำงโครงกำร  
ได้ท�ำกำรผลติแร่ในลกัษณะขัน้บนัไดทีม่ขีนำดควำมสงูประมำณ 12 เมตร และกว้ำงประมำณ 12 เมตร 
ควำมชันในปัจจุบันอยู่ที่ประมำณ 90 องศำ ส�ำหรับบริเวณขอบเขตภำยนอกโดยรอบพื้นที่บ่อเหมือง
ทำงด้ำนทิศตะวันตกและทิศเหนือนั้น ยังคงมีสภำพเป็นพื้นที่ป่ำไม้ตำมธรรมชำติเดิม 

ภำพที่ 1.7 ภำพถ่ำยทำงอำกำศแสดงภูมิประเทศและขอบเขตพื้นที่เหมืองหินปูน 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
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1.3 สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะทำงภูมิอำกำศบริเวณที่ตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด อยู่ภำยใต้อิทธิพล
ของลมมรสุม 2 ชนิดซึ่งพัดประจ�ำฤดูกำล โดยพัดจำกตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนำวเรียกว่ำ 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้จะท�ำให้พื้นที่อ�ำเภอแก่งคอยมีอำกำศหนำวเย็น
และแห้ง และลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจำกทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ขึ้นมำทำงใต้ ท�ำให้เกิดฝนตกในพื้นที่อ�ำเภอแก่งคอย (ตำรำงที่ 1.2) แสดงข้อมูลปริมำณน�้ำฝนและ
อณุหภมูเิฉล่ียรำยเดอืนของอ�ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีซึง่เป็นทีต่ัง้ของพืน้ทีเ่หมอืงหนิปูน บรษิทั
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด ส�ำหรับภำพที่ 1.8 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน�้ำฝนและ
อุณหภูมิในรูปแบบ pluvio-thermic graph ซึ่งสำมำรถประเมินควำมชื้นหรือน�้ำในดินส�ำหรับกำร
เพำะปลูกเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรดินได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงขำดน�้ำ หรือช่วงแล้งน�้ำ ปรำกฏใน
ช่วงเดือนธันวำคมถึงเดือนมีนำคม และช่วงน�้ำมำกเกินพอ หรือช่วงน�้ำหลำก ปรำกฏในช่วงเดือน
มิถุนำยนถึงเดือนกันยำยน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรชะล้ำงผิวหน้ำดิน 

ปริมำณน�้ำฝนจำกสถำนีตรวจวัดน�้ำฝน อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พบว่ำมีปริมำณ
น�้ำฝนเฉล่ียตลอดปี 1,304 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมำณน�้ำฝนมำกท่ีสุดคือเดือนสิงหำคม เท่ำกับ 
243.9 มิลลิเมตร ส่วนเดือนธันวำคมเป็นเดือนที่มีปริมำณน�้ำฝนน้อยท่ีสุดเท่ำกับ 5.8 มิลลิเมตร 
ตลอดทั้งปีมีวันฝนตกเฉลี่ยประมำณ 93 วัน เดือนที่มีจ�ำนวนวันฝนตกมำกที่สุดคือเดือนกันยำยน 
ประมำณ 17 วัน เดือนที่มีจ�ำนวนวันฝนตกน้อยที่สุดคือเดือนธันวำคม ประมำณครึ่งวันเท่ำนั้น

อุณหภูมิของอ�ำเภอแก่งคอย ส่วนใหญ่มีอำกำศไม่ร้อนและไม่หนำวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ส่วนใหญ่อยู่ที่ 28 - 29 องศำเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในเดือนเมษำยน 30.5 องศำเซลเซียส 
และอุณหภูมิเฉลี่ยต�่ำสุดอยู่ในเดือนธันวำคมคือ 25.5 องศำเซลเซียส 

ส�ำหรบัฤดกูำลในพืน้ทีอ่�ำเภอแก่งคอย จ�ำแนกได้เป็น ฤดฝูน เริม่ตัง้แต่กลำงเดอืนพฤษภำคม 
ถึงกลำงเดือนตุลำคม เป็นฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจำกมหำสมุทรอินเดียน�ำไอน�้ำและควำม
ชุ่มชื้นเข้ำมำยังประเทศไทย นอกจำกนั้นยังมีร่องควำมกดอำกำศต�่ำพำดผ่ำนประเทศไทยตอนบน
ตลอดช่วงฤดูฝน จึงท�ำให้บริเวณอ�ำเภอแก่งคอยมีฝนตกชุกทั่วไป โดยเดือนที่มีฝนตกมำกที่สุดคือ 
เดือนสิงหำคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูลมมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพำควำมหนำวเย็นจำกประเทศจีนลงมำ ท�ำให้มีอำกำศเย็นโดยท่ัวไป 
และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ในระยะนี้เป็นช่วงปลอดจำก 
ลมมรสุม จะมีลมจำกทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมท�ำให้มีอำกำศร้อนอบอ้ำวทั่วไป  
เดือนที่มีอำกำศร้อนที่สุดคือ เดือนเมษำยน
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ตารางที่ 1.2 ปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ยรายเดือนและอุณหภูมิเฉลี่ย ระยะเวลา 30 ปี  
  (พ.ศ. 2519 - 2549) ณ อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เดือน ปริมาณน�้าฝน (มม.) จ�านวนวันที่ฝนตก (วัน) อุณหภูมิเฉลี่ย (เซลเซียส) 

มกรำคม 9.6 0.9 26.5 

กุมภำพันธ์ 17.7 1.6 28.0 

มีนำคม 45.4 3.3 29.5 

เมษำยน 77.8 5.0 30.5 

พฤษภำคม 150.5 11.1 29.5 

มิถุนำยน 158.7 11.6 29.0 

กรกฎำคม 169.1 12.7 29.0 

สิงหำคม 243.9 15.5 28.5 

กันยำยน 234.6 16.7 28.0 

ตุลำคม 158.0 11.0 28.0 

พฤศจิกำยน 33.3 3.1 27.0 

ธันวำคม 5.8 0.5 25.5 

รวม 1304.4 92.9 - 

ที่มา : กองบริกำรข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ กรมอุตุนิยมวิทยำ (พ.ศ. 2550)

ภาพที่ 1.8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ย 30 ปี  
  (พ.ศ. 2519 - 2549) ณ อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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1.4 แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำาเหมือง

พืน้ทีเ่พือ่กำรฟ้ืนฟดู้วยกำรปลกูต้นไม้นัน้ จะเกดิขึน้ภำยหลงัจำกกำรระเบดิย่อยหนิปนูมำใช้
ประโยชน์แล้ว ซ่ึงตำมแผนกำรท�ำเหมอืงจะเริม่จำกขอบบ่อเหมอืงทำงทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออก 
สุดก่อน แล้วติดตำมด้วยบริเวณขอบบ่อทำงทิศเหนือ แล้วจึงไล่ลึกลงไปด้ำนล่ำง (ภำพท่ี 1.9)  
แสดงช่วงระยะเวลำของกำรฟื้นฟูพื้นที่เหมืองตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 25 โดยแบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่

  ช่วงที่ 1  ปีที่  1 - 5  เป็นเนื้อที่  95 ไร่ 

  ช่วงที่  2  ปีที่  6 - 10  เป็นเนื้อที่  48 ไร่ 

  ช่วงที่  3  ปีที่  11 - 15 เป็นเนื้อที่  75 ไร่ 

  ช่วงที่  4  ปีที่  16 - 20 เป็นเนื้อที่  90 ไร่ 

  ช่วงที่  5  ปีที่  21 - 25 เป็นเนื้อที่ 105 ไร่ รวมพื้นที่รำบหน้ำเหมืองด้ำนล่ำงสุด 
อีกประมำณ 1,200 ไร่
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2 
  เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 

2.1 ขอบเขตพื้นที่

ขอบเขตพื้นที่ประทำนบัตรแร่หินปูน เพื่ออุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(ท่ำหลวง) จ�ำกัด ประกอบด้วยพื้นที่ประทำนบัตร 18 แปลงนี้ ได้ร่วมแผนและพื้นที่เก็บขังมูลดิน
ทรำยฯ 3 แปลง ตั้งอยู่ที่บริเวณต�ำบลเขำวง ต�ำบลพุกร่ำง อ�ำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี 
ปรำกฏอยู่ในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหำร มำตรำส่วน 1 : 50,000 ล�ำดับชุด L7017  
ระวำง 5138 II อยู่ระหว่ำงเส้นกรดิแนวต้ังที ่695000 ตะวนัออก ถึง 700000 ตะวนัออก และเส้นกรดิ 
แนวนอนที่ 1623000 เหนือ ถึง 1626000 เหนือ ดังภำพที่ 1.10 พื้นที่ค�ำขอประทำนบัตรและ
ประทำนบัตรทั้ง 18 แปลง และพื้นที่เก็บขังมูลดินทรำยฯ ท้ัง 3 แปลงนี้ มีเนื้อท่ีรวมประมำณ 
4,907-2-76 ไร่ โดยแบ่งเป็นประทำนบตัร 4,832-0-79 ไร่ และพืน้ทีเ่กบ็ขังมลูดนิทรำยฯ 75-1-97 ไร่

ภำพที่ 1.10 ภำพถ่ำยทำงอำกำศแสดงภูมิประเทศและขอบเขตพื้นที่เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทำ่หลวง) จ�ำกัด
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2.2 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ประทำนบัตรทั้ง 18 แปลงของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ�ำกัด ตั้งอยู่บน
เทือกเขำซับปลำก้ำง และเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขำโพลงและเขำหนองม้ำวิ่ง ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขำหลำยยอดติดต่อกัน มีกำรวำงตัวในแนวตะวันออก - ตะวันตก โดยรอบเทือกเขำ
มักเป็นหน้ำผำสูงชันต่อเนื่องจำกกลุ่มเทือกเขำเขำวงและเขำหนองม้ำวิ่ง ลักษณะภูมิประเทศของ
เทือกเขำซับปลำก้ำงเป็นภูเขำสูงชัน มียอดสูงสุดคือ ยอดเขำโพลง ซึ่งสูงประมำณ 580 เมตรจำก
ระดับน�้ำทะเลปำนกลำง เป็นพื้นที่ที่ได้ผำ่นกำรท�ำเหมืองมำแล้ว 227 - 1,645 ไร่ ส่วนบริเวณอื่น
ยังคงลักษณะสภำพภูมิประเทศเดิม มีป่ำไม้สภำพเดิมปกคลุมอยู่ สภำพป่ำไม้เป็นป่ำเบญจพรรณ 
มีพันธุ์ไม้หลำกชนิด อำทิเช่น มะกอกป่ำ งิ้วป่ำ ประดู่อยู่ประปรำย เป็นต้น 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะทำงภูมิอำกำศบริเวณที่ตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ�ำกัด อยู่ภำยใต้อิทธิพล
ของลมมรสุม 2 ชนิด ซึ่งพัดประจ�ำฤดูกำล โดยพัดจำกตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนำวเรียกว่ำ 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้จะท�ำให้พื้นที่จังหวัดสระบุรีมีอำกำศหนำวเย็นและ
แห้ง และลมมรสุมอีกชนดิหนึง่คือ ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ซึง่พดัจำกทิศตะวนัตกเฉยีงข้ึนมำทำงใต้ 
ท�ำให้เกดิฝนตกในพืน้ที ่อ้ำงองิสถำนีส�ำรวจปรมิำณน�ำ้ฝน S.9 บ้ำนป่ำ อ�ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี 
ซึ่งเป็นสถำนีที่ใกล้พื้นที่เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทำ่หลวง) จ�ำกัด 

ปริมำณน�้ำฝนจำกสถำนีตรวจวัดน�้ำฝน อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พบว่ำมีปริมำณ
น�้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,304 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมำณน�้ำฝนมำกที่สุดคือ เดือนสิงหำคม เท่ำกับ 
243.9 มิลลิเมตร ส่วนเดือนธันวำคมเป็นเดือนที่มีปริมำณน�้ำฝนน้อยท่ีสุดเท่ำกับ 5.8 มิลลิเมตร 
ตลอดทั้งปีมีวันฝนตกเฉลี่ยประมำณ 93 วัน เดือนที่มีจ�ำนวนวันฝนตกมำกที่สุดคือ เดือนกันยำยน 
ประมำณ 17 วัน เดือนที่มีจ�ำนวนวันฝนตกน้อยที่สุดคือเดือนธันวำคม ประมำณครึ่งวันเท่ำนั้น

อุณหภูมิของอ�ำเภอแก่งคอย ส่วนใหญ่มีอำกำศไม่ร้อนและไม่หนำวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ส่วนใหญ่อยู่ที่ 28 - 29 องศำเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในเดือนเมษำยน 30.5 องศำเซลเซียส 
และอุณหภูมิเฉลี่ยต�่ำสุดอยู่ในเดือนธันวำคมคือ 25.5 องศำเซลเซียส 

ส�ำหรบัฤดกูำลในพืน้ทีอ่�ำเภอแก่งคอย จ�ำแนกได้เป็น ฤดฝูน เริม่ตัง้แต่กลำงเดอืนพฤษภำคม 
ถงึกลำงเดอืนตลุำคม เป็นฤดลูมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ พดัจำกมหำสมทุรอนิเดยี น�ำไอน�ำ้และควำม
ชุ่มชื้นเข้ำมำยังประเทศไทย นอกจำกนั้นยังมีร่องควำมกดอำกำศต�่ำพำดผ่ำนประเทศไทยตอนบน
ตลอดช่วงฤดูฝน จึงท�ำให้บริเวณอ�ำเภอแก่งคอยมีฝนตกชุกทั่วไป โดยเดือนที่มีฝนตกมำกที่สุดคือ 
เดือนสิงหำคม ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพำควำมหนำวเย็นจำกประเทศจีนลงมำ ท�ำให้มีอำกำศเย็นโดยทั่วไป และ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ในระยะนี้เป็นช่วงปลอดจำก 
ลมมรสุม จะมีลมจำกทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท�ำให้มีอำกำศร้อนอบอ้ำวท่ัวไป  
เดือนที่มีอำกำศร้อนที่สุดคือ เดือนเมษำยน

พื้นที่เหมืองหินปูน  

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ�ำกัด
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  ช่วงที่ 1 ปีที่ 1 - 3 เป็นเนื้อที่ 102  ไร่ 

  ช่วงที่ 2 ปีที่ 4 - 6  เป็นเนื้อที่  126  ไร่ 

  ช่วงที่ 3  ปีที่  7 - 9  เป็นเนื้อที่  38  ไร่

  ช่วงที่ 4  ปีที่  10 - 12 เป็นเนื้อที่  37  ไร่ 

  ช่วงที่ 5  ปีที่  13 - 15  เป็นเนื้อที่  73  ไร่

  ช่วงที่ 6  ปีที่  16 - 18  เป็นเนื้อที่  90  ไร่

  ช่วงที่ 7  ปีที่  19 - 21  เป็นเนื้อที่  108  ไร่

  ช่วงที่ 8 ปีที่  22 - 25  เป็นเนื้อที่  146  ไร่

2.4 แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำาเหมือง

พืน้ทีเ่พือ่กำรฟ้ืนฟดู้วยกำรปลกูต้นไม้นัน้ จะเกดิขึน้ภำยหลงัจำกกำรระเบดิย่อยหนิปนูมำใช้
ประโยชน์แล้ว ซึ่งตำมแผนกำรท�ำเหมืองจะเริ่มจำกบริเวณหน้ำผำท่ียกเลิกกำรใช้งำนแล้ว และไล่
ไปตำมพื้นที่สิ้นสุดกำรท�ำเหมืองตำมแผนกำรเดินหน้ำเหมือง ภำพที่ 1.11 แสดงช่วงระยะเวลำของ
กำรฟื้นฟูพื้นที่เหมืองตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 25 โดยแบ่งเป็น 8 ช่วงระยะเวลำ ได้แก่

 ภำพที่ 1.11 แผนกำรฟื้นฟูเหมืองหินปูน 6 ระยะในช่วงเวลำ 25 ปี
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ภำพที่ 1.12 ภำพถ่ำยทำงอำกำศแสดงภูมิประเทศและขอบเขตพื้นที ่

เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด
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  เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด

3.1 ขอบเขตพื้นที่ 

แหล่งแร่หินปูนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด ตั้งอยู่ในต�ำบลที่วัง ต�ำบลชะมำย 
และต�ำบลถ�้ำใหญ่ อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ปรำกฏอยู่ในแผนที่ภูมิประเทศมำตรำส่วน  
1 : 50,000 ของกรมแผนทีท่หำร ล�ำดับชดุ L 7018 ระวำง 4925 III (อ�ำเภอทุ่งสง) อยูร่ะหว่ำงเส้นกรดิ 
ตั้งที่ 575000 - 579000 ตะวันออก และเส้นกริดนอนที่ 894000 - 90000 เหนือ มีพื้นที ่
ประทำนบัตรทั้งหมด 19 แปลง พื้นที่รวม 4,972 ไร่

3.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลกัษณะภมูปิระเทศของ
พื้นที่โครงกำรฯ เป็นเทือกเขำ
หินปูนที่มีควำมยำวต่อเนื่อง 
ประกอบด้วยเขำนำจอมหม่อม
แก้ว เขำคม เขำวัดถ�้ำ มีควำม
กว้ำงประมำณ 1 - 2.5 กโิลเมตร 
และยำวประมำณ 5.6 กโิลเมตร 
วำงตัวแนวเหนือ - ใต้ สภำพ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเขำสูง
หิน มียอดเขำหลำยยอด บำง
แห่งเป็นหุบเขำลึก มีควำมสูง  
40 - 382 เมตรจำกระดับ 
น�้ำทะเลปำนกลำง พบหลุมรับ
น�้ำ (sink hole) ขนำดใหญ่
บริ เวณทำงตอนเหนือและ 
ตอนใต้ของพื้นที่
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เหมืองหินปูนบริษทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด

3.3 สภาพภูมิอากาศ

จังหวัดนครศรีธรรมรำชต้ังอยู ่ใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตรและคำบสมุทรท่ีมีเทือกเขำ
นครศรีธรรมรำชเป็นแกนกลำง มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ อีกทั้งจังหวัดนครศรีธรรมรำชอยู ่ในเขตภูมิอำกำศแบบมรสุมเมืองร้อน 
ในหนึ่งปีแบ่งได้ 2 ฤดู คือ

ฤดูร้อน มีช่วงระยะเวลำประมำณ 3 เดือน อยู่ในระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนเมษำยน 
เป็นช่วงที่มีกำรเปลี่ยนจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ฤดฝูน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คอื ต้ังแต่เดือนพฤษภำคมถงึเดอืนตลุำคม เป็นช่วงทีไ่ด้รบัอทิธพิล
ลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ โดยลมมรสมุพดัผ่ำนมหำสมทุรอนิเดยีและทะเลอนัดำมนัเข้ำสูป่ระเทศไทย
โดยจะน�ำมวลอำกำศชื้นเข้ำมำด้วยท�ำให้มีเมฆมำกและฝนตก และตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยนถึงเดือน
มกรำคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลมมรสุมพัดผ่ำนอ่ำวไทยเขำ้สู่
ภำคใต้ ซึ่งลมมรสุมนี้จะน�ำควำมชุ่มชื้นเข้ำมำปกคลุมและมีฝนตกหนำแน่น

ส�ำหรับกำรศึกษำลักษณะภูมิอำกำศบริเวณพื้นที่โครงกำรฯ นั้นจะใช้ข้อมูลจำกสถำนีตรวจ
อำกำศพืน้ผวิของกรมอตุนุยิมวทิยำ อ�ำเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมรำชเป็นข้อมลูหลกั ซึง่จำกกำร
ศึกษำข้อมูลสถิติภูมิอำกำศคำบ 30 ปี (พ.ศ. 2514 - 2543) ดังแสดงในตำรำงที่ 1.3 สำมำรถสรุป
สภำพภูมิอำกำศที่ส�ำคัญได้ดังนี้

ปรมิำณน�ำ้ฝนเฉลีย่ทัง้ปีมค่ีำ 2,396.1 มลิลเิมตร โดยในเดอืนพฤศจกิำยนมปีรมิำณน�ำ้ฝนเฉลีย่
สูงสุดมีค่ำ 624.7 มิลลิเมตร ส่วนในเดือนมีนำคมมีปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ยต�่ำสุดมีค่ำ 59.7 มิลลิเมตร 
และพบวำ่จ�ำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรวมทั้งปีมีค่ำ 168.0 วัน
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ตารางที่ 1.3 ปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ยรายเดือนและอุณหภูมิเฉลี่ย ระยะเวลา 30 ปี  
  (พ.ศ. 2514 - 2543) ของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพที่ 1.13 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ย 30 ปี  
  (พ.ศ. 2514 - 2543) ของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือน ปริมาณน�้าฝน (มม.) จ�านวนวันที่ฝนตก (วัน) อุณหภูมิเฉลี่ย (เซลเซียส) 

มกรำคม 146.9 11.7 25.7 

กุมภำพันธ์ 59.9 5.0 26.3 

มีนำคม 59.7 5.5 27.3 

เมษำยน 106.5 8.6 28.2 

พฤษภำคม 172.2 16.1 28.1 

มิถุนำยน 99.1 13.2 28.0 

กรกฎำคม 113.4 13.5 27.7 

สิงหำคม 115.7 14.7 27.6 

กันยำยน 160.1 17.9 27.1 

ตุลำคม 322.1 20.7 26.6 

พฤศจิกำยน 624.7 21.6 26.0 

ธันวำคม 415.8 19.5 25.6 

รวม 2,396.1 168.0 - 

ที่มา : กองบริกำรข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ กรมอุตุนิยมวิทยำ (พ.ศ. 2549)
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  ช่วงที่ 1 ปีที่ 1 - 5 เป็นเนื้อที่ 34 ไร่ 

  ช่วงที่ 2 ปีที่ 6 - 10 เป็นเนื้อที่ 71 ไร่ 

  ช่วงที่ 3 ปีที่ 11 - 15 เป็นเนื้อที่ 167 ไร่ 

  ช่วงที่ 4 ปีที่ 16 - 20 เป็นเนื้อที่ 200 ไร่ 

  ช่วงที่ 5 ปีที่ 21 - 25 เป็นเนื้อที่ 214 ไร่ 

  ช่วงที่ 6 ปีที่ 26 - 30 เป็นเนื้อที่ 686 ไร่ 

  ช่วงที่ 7 ปีที่ 31 - 35 เป็นเนื้อที่ 600 ไร่ 

รวมเป็นพื้นที่ฟื้นฟูทั้งหมด 1,972 ไร่

3.4 แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำาเหมือง

แผนกำรด�ำเนินงำนฟื้นฟูสภำพเหมืองจะแบ่งเป็นระยะ ๆ  โดยให้สอดคล้องกับแผนกำร
ท�ำเหมือง ตำมแผนแม่บทของกำรท�ำเหมือง โดยจะเขำ้ฟื้นฟูหน้ำเหมืองทันทีที่สิ้นสุดกำรท�ำเหมือง
ในระยะน้ัน ๆ  เพื่อต้องกำรปรับพื้นที่ให้กลับสู่สภำพเดิมโดยเร็วท่ีสุด งำนฟื้นฟูสภำพหน้ำเหมือง
จะแบ่งออกเป็นช่วงระยะเวลำตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 35 โดยแบ่งเป็น 7 ช่วง ดังภำพที่ 1.14

ส�ำหรับพื้นที่ที่ไม่มีกำรด�ำเนินกำรท�ำเหมือง
แล้ว บรษัิทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด ได้ท�ำกำรปลกู
ต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภำพ ซึ่งพื้นที่ที่ได้ด�ำเนินกำรแล้ว 
 คอืพืน้ทีห่น้ำผำเหมอืงเก่ำและแปลงสำธติกำรฟ้ืนฟู
เหมอืง โดยได้ท�ำกำรศกึษำชนดิพรรณไม้ทีเ่หมำะสม
และวธิกีำรปลกูฟ้ืนฟภูำยหลงักำรท�ำเหมอืง ดงัจะได้
กล่ำวโดยละเอียดในบทต่อไป 

ภำพที่ 1.14 แผนกำรฟื้นฟูเหมืองหินปูน 

7 ระยะในช่วง 35 ปี 
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ภำพที่ 1.15 ภำพถ่ำยทำงอำกำศ แสดงภูมิประเทศและขอบเขตพื้นที่เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปำง) จ�ำกัด

 4 

  เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด

4.1 ขอบเขตพื้นที่

 ขอบเขตพื้นที่ประทำนบัตรแร่หินปูน เพื่ออุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(ล�ำปำง) จ�ำกัด ประกอบด้วยพื้นที่ประทำนบัตร 17 แปลงนี้ มีเนื้อที่ 4,985 - 1 - 64 ไร่ ได้ร่วม
แผนผงัโครงกำรท�ำเหมอืงเดียวกนักบัประทำนบตัรแร่หินดนิดำนเพือ่อตุสำหกรรมปูนซเีมนต์ 3 แปลง 
เนื้อที่ 846 - 0 - 08 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้ำนสำ อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปำง ปรำกฏอยู่
ในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหำร มำตรำส่วน 1 : 50,000 ล�ำดับชุด L 7017 ระวำง 4946 
III อยู่ในระหวำ่งเส้นกริดแนวนอนที่ 2046 - 2053 และกริดแนวตั้งที่ 558 - 563 ตะวันออก มีเนื้อที่
ประทำนบัตรรวม 5,833 - 1 - 57 ไร่ 
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ควำมกดอำกำศเฉลี่ยในรอบ 30 ปี มีคำ่ 1,008.62 เฮคโตปำสคำล โดยมีค่ำควำมกดอำกำศ
สูงสุดเฉลี่ยเท่ำกับ 1,030.01 เฮคโตปำสคำลในเดือนธันวำคม และค่ำควำมกดอำกำศต�่ำสุดเฉลี่ย
เท่ำกับ 994.88 เฮคโตปำสคำลในเดือนกรกฎำคม ซึ่งค่ำควำมกดอำกำศเป็นค่ำแสดงควำมหนำแน่น
ของอำกำศ ซึ่งนอกจำกจะเปลี่ยนแปลงตำมควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำงแล้ว ยังแปรผัน
ตำมสภำวะอำกำศ คือ ลักษณะภูมิอำกำศอยู่ภำยใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

อุณหภูมิเฉล่ียในคำบ 30 ปี มีค่ำเท่ำกับ 26.7 องศำเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดมีค่ำอยู่
ในช่วง 29.2 - 37.5 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต�่ำสุดมีค่ำอยู่ในช่วง 13.9 - 24.1 องศำเซลเซียส 
เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ เดือนเมษำยน มีค่ำเท่ำกับ 37.5 องศำเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิต�่ำสุด 
คือ เดือนมกรำคม มีค่ำเท่ำกับ 13.9 องศำเซลเซียส

ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในคำบ 30 ปี มีค่ำร้อยละ 73.1 โดยควำมช้ืนในเดือนกันยำยนถึง
พฤศจิกำยน มีค่ำควำมชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 96 และเดือนมีนำคม มีค่ำควำมช้ืนสัมพัทธ ์
ต�่ำสุดร้อยละ 10

ปริมำณเมฆ ปริมำณเมฆเฉลี่ยในคำบ 30 ปี อยู่ในช่วง 2 - 8 ส่วนใน 10 ส่วนของท้องฟ้ำ  
เดือนที่ปริมำณเมฆมำกที่สุดคือ เดือนสิงหำคม มีปริมำณ 8 ส่วนใน 10 ส่วนของท้องฟ้ำ ส่วนเดือนที่
ปริมำณเมฆน้อยที่สุดคือ เดือนกุมภำพันธ์ มีปริมำณ 2 ส่วนใน 10 ส่วนของท้องฟ้ำ

4.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภำพภูมิประเทศของพื้นที่ มีลักษณะเป็น
ภูเขำยอดแหลมถึงกึ่งมนและที่รำบระหว่ำงภูเขำ 
มีระดับควำมสูงของพื้นที่อยู่ระหว่ำง 300 - 550 
เมตรจำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำง โดยพื้นที่ด้ำน
ทิศตะวันตกจะมีควำมสูงประมำณ 300 - 320 
เมตรจำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำง และพ้ืนที่จะ
ค่อย ๆ  สูงขึ้นมำทำงด้ำนทิศตะวันออก ซึ่งเป็น
ภูเขำยอดแหลม และมีบริเวณที่รำบระหว่ำงภูเขำ
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัควำมสงู 380 เมตรจำกระดับ
น�้ำทะเลปำนกลำง มุมควำมลำดเอียงของภูเขำ
ประมำณ 10 - 33 องศำจำกแนวระดับ 

4.3 สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะทำงภูมิอำกำศบริเวณที่ตั้ง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปำง) จ�ำกัด จะใช้
ข้อมูลจำกสถำนีตรวจวัดอำกำศผิวพื้นของ
กรมอุตุนิยมวิทยำ อ�ำเภอเมืองล�ำปำง จังหวัด 
ล�ำปำง เป ็นข ้อมูลหลัก เนื่องจำกมีกำร 
ตรวจวัดและรวบรวมมำแล้วมำกกว่ำ 30 ปี 
ตั้งอยู่ที่ละติจูด 18 องศำ 17 ลิปดำ ลองจิจูด 
99 องศำ 31 ลิปดำตะวันออก สถำนีตั้งอยู่
สูงจำกล�ำดับน�้ำทะเลปำนกลำง 241 เมตร 
โดยจะใช้ข้อมูลสถิติภูมิอำกำศคำบ 30 ปี  
(พ.ศ. 2524 - 2553)
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ตารางที่ 1.4  ปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ยรายเดือนและอุณหภูมิเฉลี่ย ระยะเวลา 30 ปี  
 (พ.ศ. 2524 - 2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดลำาปาง

เดือน ปริมาณน�้าฝน (มม.) จ�านวนวันที่ฝนตก (วัน) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (เซลเซียส) 

มกรำคม 2.8 1 30.2 

กุมภำพันธ์ 8.8 1 33.4 

มีนำคม 22.8 2 36.2 

เมษำยน 65.9 7 37.5 

พฤษภำคม 160.4 15 35.0 

มิถุนำยน 117.5 15 33.2 

กรกฎำคม 134.6 17 32.6 

สิงหำคม 186.3 19 32.2 

กันยำยน 211.6 18 31.9 

ตุลำคม 98.3 13 31.4 

พฤศจิกำยน 29.5 4 30.4 

ธันวำคม 7.0 1 29.2 

รวม 1,045.5 113 - 

ที่มา : กองบริกำรข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ กรมอุตุนิยมวิทยำ (พ.ศ. 2554)

ภาพที่ 1.16 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ย 30 ปี  
 (พ.ศ. 2524 - 2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดลำาปาง
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ภำพที่ 1.17 แผนกำรฟื้นฟูเหมือง

หินปูน 7 ระยะ ในช่วงเวลำ 25 ปี 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปำง) จ�ำกัด

4.4 แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำาเหมือง

พืน้ทีเ่พือ่กำรฟ้ืนฟดู้วยกำรปลกูต้นไม้นัน้ จะเกดิขึน้ภำยหลงัจำกกำรระเบดิย่อยหนิปนูมำใช้ 
กำรฟื้นฟูในช่วงนี้จะด�ำเนินกำรฟื้นฟูในบริเวณขอบบ่อเหมืองที่ระดับควำมสูง 490 - 505 เมตร 
จำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำง บริเวณพื้นที่สิ้นสุดกำรท�ำเหมืองแล้ว เริ่มจำกพื้นท่ีบริเวณทำงด้ำน
ทิศเหนือและทิศตะวันออก และไล่ไปตำมพื้นที่ สิ้นสุดกำรท�ำเหมืองตำมแผนกำรเดินหน้ำเหมือง 
ภำพที่ 1.17 แสดงช่วงระยะเวลำของกำรฟื้นฟูพื้นที่เหมืองตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 25 โดยแบ่งเป็น 5 
ช่วงระยะเวลำ ได้แก่

  ช่วงที่  1  ปีที่  1 - 6  เป็นเนื้อที่  62  ไร่ 
  ช่วงที่  2  ปีที่  7 - 9  เป็นเนื้อที่  582 ไร่ 
  ช่วงที่  3  ปีที่  10 - 15  เป็นเนื้อที่  530  ไร่ 
  ช่วงที่  4  ปีที่  15 - 21  เป็นเนื้อที่  611 ไร่ 
  ช่วงที่  5  ปีที่  22 - 25  เป็นเนื้อที่  51  ไร่

ทัง้นีโ้ครงกำรได้วำงแผนฟ้ืนฟพูืน้ทีผ่่ำนกำร
ท�ำเหมืองตำมระยะเวลำท�ำเหมือง โดยแบ่งพื้นที่
ฟื้นฟูออกเป็น พื้นท่ีข้ันบันได และพื้นท่ีส่วนรำบ
ก้นบ่อเหมือง โดยมีพื้นท่ีฟื้นฟูรวมท้ังสิ้นประมำณ 
1,836 ไร่
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ภำพที่ 1.18 กำรออกแบบกำรท�ำเหมืองเป็นบ่อเหมืองบนภูเขำ

1.3.2  
  การออกแบบการทำาเหมือง

 เอสซีจีได้ท�ำโครงกำรบริหำรจัดกำร 
พฒันำรปูแบบและวธิกีำรท�ำเหมอืงอย่ำงต่อเนือ่ง 
และหน่ึงในควำมภำคภูมิใจคือ นวัตกรรมกำร
ออกแบบกำรท�ำเหมืองรูปแบบใหม่ เรียกว่ำ 
“Semi Open Cut” ทีผ่สมผสำนเทคนคิกำรท�ำ
เหมืองแบบเปิด (Open Pit Mining) และวธิกีำร
ท�ำเหมืองแบบตัด (Open Cut Mining) โดยจะ
เว้นพืน้ทีข่อบแนวประทำนบตัรเพือ่ให้เป็นพืน้ที่
สเีขยีว หรอื Buffer zone ตลอดแนวขอบเหมอืง 
กวำ่ร้อยละ 40 ของพื้นที่เหมืองทั้งหมด เพื่อคง
ไว้ซึ่งทัศนียภำพของขอบแนวเขำตำมธรรมชำติ
ที่ยังคงสภำพป่ำไม้ที่สมบูรณ์ หรือพื้นที่อนุรักษ์
รอบเหมือง

โดยทกุโครงกำรของเอสซจีไีด้ออกแบบ
กำรท�ำเหมืองด้วยวิธีกำรขุดระเบิดเหมือง
เป็นบ่อเหมืองบนภูเขำคล้ำยรูปกรวย (ภำพ
ที่  1.18) โดยเว ้นพื้นที่รอบภู เขำและใช ้
ต ้นไม้ที่ขึ้นอยู ่ล ้อมรอบป้องกันมลพิษทำง
สำยตำ ทุกทิศทำงจะไม ่ เห็นภำพมลพิษ
ทำงสำยตำจำกบ่อหินที่ เจำะลงจำกยอด 
สู่ที่ต�่ำเป็นรูปคล้ำยกรวยดังกล่ำว จำกลักษณะ
ของกำรท�ำเหมืองดังกล่ำว เอสซีจีได้ประเมิน
ผลกระทบต่อระบบนิเวศในด้ำนต่ำง ๆ  ของ
เทือกเขำบรเิวณพืน้ท่ีประทำนบัตรเป็นประเดน็
ต่ำง ๆ  ดังนี้
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ภำพที่ 1.20 สภำพพื้นที่หนำ้เหมืองมีรอยแตกแยกจ�ำนวน

มำก น�้ำฝนสำมำรถซึมลงใต้ดิน

การประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศในด้านต่างๆ 
ของเทือกเขาในบริเวณพื้นที่ประทานบัตร

1. ลักษณะกำรด�ำเนินกำรกำรท�ำเหมือง 
 ดงักล่ำวมไิด้เปลีย่นแปลงสถำนภำพพื้นที ่
 ลุม่น�ำ้ชัน้คณุภำพทีห่นึง่อย่ำงสิน้เชงิ เพรำะ 
 กำรเปลีย่นแปลงพ้ืนทีย่งัคงสำมำรถรองรับ 
 น�้ำฝนและเก็บน�้ำฝนได้ในปริมำณเดิม 
 หรือใกล้เคียงมำก น�้ำฝนที่ตกลงกรวย 
 หลุมยังคงสำมำรถซึมผ่ำนลงสู่ดินและให ้
 น�้ำรอบ ๆ  เทือกเขำได้เช่นเดิม (ภำพที่  
 1.19)

2. กำรเกดิผลกระทบต่อระบบบ่อน�ำ้ต้ืนของ 
 ชุมชนจะไม่เปลี่ยนแปลงจำกเดิม เพรำะ 
 ปรมิำณน�ำ้ฝนท่ีตกตำมแนวต้ังลงสูบ่รเิวณ 
 พื้นที่เหมืองยังมีขนำดพื้นที่รับน�้ำเทำ่เดิม  
 และน�้ำจะถูกเก็บที่กรวยบ่อเหมือง และ 
 ซึมลงสู่ระบบน�้ำใต้ดินพื้นที่รอบ ๆ  ภูเขำ  
 (ภำพที่ 1.20)

3. กำรท�ำเหมืองจำกสันเขำโดยเจำะระเบิด 
 เป็นกรวย บรเิวณกลำงพืน้ทีป่ระทำนบตัร  
 ซ่ึงผ่ำนกำรท�ำเหมอืงมำแล้วและไม่มต้ีนไม้  
 อีกท้ังกำรเจำะระเบิดหินเป็นรูปกรวย 
 เล็กลงเรื่อย ๆ  จึงไม่ได้รบกวนระบบรำก 
 ของไม้บนพื้นที่ตีนเขำหรือพื้นที่ตอนล่ำง 
 แต่อย่ำงใด (ภำพที่ 1.21)

Buffer Zone
พื้นที่หน้าเหมือง

พื้นที่ฟื้นฟูขั้นบันได
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ภำพที่ 1.21 พื้นที่หนำ้เหมืองในปัจจุบันที่มีกำรเว้นพื้นที่รอบภูเขำเป็น Buffer Zone บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด

ภำพที่ 1.19 สภำพพื้นที่ท�ำเหมืองในปัจจุบันที่เปิดกำรท�ำเหมืองเฉพำะบริเวณตรงกลำงภูเขำ 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)

Buffer Zone

พื้นที่หน้าเหมือง

4. เกี่ยวกับควำมต้องกำรป่ำไม้คงไว้รอบ ๆ  พื้นที่ตีนเขำจนถึงปำกบ่อเหมืองให้เป็นเขตกันชน  
 (Buffer Zone) เพื่อสร้ำงควำมกลมกลืนควำมเขียวของภูเขำให้เห็นอย่ำงเด่นชัด กำรท�ำเช่นนี้ 
 เท่ำกับเป็นกำรปกป้องกำรเกิดหินกลิ้งจำกภูเขำลงสู่ชุมชนและท่ีรำบเกษตรกรรมได้อย่ำงดี  
 สำมำรถควบคุมกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในบริเวณโดยรอบได้ตำมปกติ ซึ่งพื้นท่ีป่ำท่ียัง 
 สมบูรณ์อยู่น้ี เนื่องจำกมีกำรดูแลพื้นที่เหล่ำนี้อย่ำงดีจำกเจ้ำของโครงกำร ตำมระเบียบของ 
 ทำงรำชกำรในฐำนะเจ้ำของประทำนบัตร (ภำพที่ 1.21)
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ขั้นตอน

การฟื้นฟูเหมือง
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2.1.1  

  การวางแผนเตรียมพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง

การปรับและเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญต่อการ
เจริญเติบโต และสามารถรอดตายได้ตามธรรมชาติของกล้าไม้ในกรอบของการดูแลรักษาที่ไม่มาก 
จนเกินไป โดยพ้ืนที่หลังสิ้นสุดการท�าเหมืองนั้น เป็นพื้นท่ีท่ีต้องใช้วิธีการเฉพาะในการเตรียม  
โดยต้องท�าให้พื้นหินแข็งมีรอยแตกร้าวส�าหรับให้รากพืชสามารถหยั่งลึกลงไปในดินเพื่อหาอาหาร 
และมีปริมาณหน้าดินเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า โดยมีแผนงานการปรับปรุงพื้นท่ี
ประจ�าปี ดังนี้

ตารางที่ 2.1 แผนงานการปรับปรุงพื้นที่ประจำาปี

ในการเตรียมพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง เพื่อด�าเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพเหมืองนั้นต้อง
ค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพื้นที่ที่จะท�าการฟื้นฟูผ่านการท�าเหมืองมาแล้ว พื้นท่ี
โดยส่วนใหญ่จะมลีกัษณะเปิดโล่ง สญูเสยีหน้าดิน รบัแสงแดดและกระแสลมเตม็ท่ี ท�าให้การกระจาย
เข้ามาของเมล็ดพันธุไ์ม้ในพืน้ทีข้่างเคยีงมอีตัราการงอกต�า่ เนือ่งจากพืน้ทีไ่ม่มเีนือ้ดนิและไม่สามารถ
เอ้ือให้พชืพนัธุเ์จรญิเตบิโตได้ อกีทัง้เนือ้ดนิบนภเูขาหนิปนูมปีรมิาณน้อยทีจ่ะน�ามาใช้ในการปรบัถม
ดินเพื่อปลูกต้นไม้ หรืออาจจะมีก็เป็นดินคุณภาพต�า่ ขาดแร่ธาตุที่จ�าเป็นในการเจริญเติบโตของพืช 
ฉะนั้น ในการวางแผนเตรียมพื้นที่ส�าหรับการฟื้นฟูสภาพเหมืองต้องค�านึงถึงปัจจัยส�าคัญดังต่อไปนี้ 

2.1 การเตรียมพื้นที่

38 ขั้นตอนการฟื้นฟูเหมือง



1. ดิน

ปริมาณดินที่จะใช้ด�าเนินการฟื้นฟูสภาพเหมืองจะค�านึงถึงปริมาณพื้นที่ (จ�านวนไร่) เป็น
ตัวก�าหนดปริมาณดินที่ใช้ในการปรับถม โดยความหนาของช้ันดินท่ีปรับถมอย่างน้อยท่ีสุดไม่ควร
ต�า่กว่า 0.3 เมตร เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี มีอัตราการรอดตายสูงและง่ายต่อการขุดหลุมปลูก
ต้นไม้ และปริมาณพื้นที่ยังส่งผลโดยตรงกับต้นทุนการปรับถมอีกด้วย เช่น ปริมาณน้อยต้นทุนการ
ปรับถมต่อไร่ก็จะสูง ปริมาณมากต้นทุนการปรับถมต่อไร่ก็จะต�่า ฉะนั้นการวางแผนการท�าเหมือง
หินปูน จะต้องมีแผนรองรับการกองเก็บหน้าดิน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพเหมืองด้วย

ลักษณะและคุณภาพดินที่ใช้ในการปรับถมดิน การเจริญเติบโตของต้นไม้ต้องอาศัยปัจจัย
หลายด้านที่จ�าเป็น ดินเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส�าคัญที่ให้ต้นไม้ได้ยึดเกาะและดูดซับธาตุอาหารมาใช้
ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตของต้นไม้ต่อไป ลักษณะดินท่ีเหมาะสม
ต้องมีลักษณะดังนี้

a. ลักษณะโครงสร้างเป็นดินร่วน

b. มีค่า pH เป็นกลาง

c. ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืช

d. มีธาตุอาหารจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

การสำารวจดินในพื้นที่เหมืองหินปูน

จากการส�ารวจและเก็บตัวอย่างดินตามจุดต่าง ๆ  บริเวณโดยรอบเหมืองหินปูนของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด (ภาพที่ 2.1) แล้วน�ามาวิเคราะห์หาสมบัติในด้านต่าง ๆ  ของดิน
ในห้องปฏบิตักิารทางปฐพวีทิยา ภาควชิาวนวฒันวทิยา คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ท�าให้ได้ผลดังตารางที่ 2.2

 โ ด ย จุ ด ส� า ร ว จ ดิ น ใ น พื้ น ที่
ประทานบัตรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(แก่งคอย) จ�ากัด จังหวัดสระบุรี 
ทั้ง 32 จุด โดยส่วนใหญ่ ดินมีความ
ลึกเฉลี่ยอยู ่ที่ประมาณ 21 - 30 
เซนติเมตร และโดยมากมีเปอร์เซ็นต์ 
หินโผล่อยู่ในช่วง 90 - 95 เปอร์เซ็นต์ 

การเก็บตัวอย่างดินเพื่อน�าไปวิเคราะห์
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ภาพที่ 2.1 จุดที่ท�าการส�ารวจและเก็บข้อมูลตัวอย่างดินเพื่อน�ามาวิเคราะห์หาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน 

ในพื้นที่เหมืองหินปูน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด

 

เนือ้ดนิจดัเป็นดนิร่วนเหนยีว (clay loam) และ
ดินเหนียว (clay) เป็นส่วนใหญ่ มีค่า pH อยู่ที่ 7.00 - 
7.80 ซึ่งจัดว่าเป็นกลาง (neutral) ไปจนถึงด่างอ่อน 
(mildly alkaline) และพบว่าดินมีปริมาณอินทรีย
วัตถุสูงมาก มีปริมาณไนโตรเจนรวม (total nitrogen) 
 ประมาณ 0.30 - 0.60 เปอร์เซน็ต์ มปีรมิาณฟอสฟอรสัอยู่
ในระดบัปานกลางไปจนถงึสงูมาก มปีรมิาณโพแทสเซยีม
และแคลเซียมอยู ่ในระดับที่สูงมาก และมีปริมาณ
แมกนีเซียมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ชนิดไม้ที่พบ 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไผ่รวก งิ้วป่า มะกอกเกลื้อน กล้วยป่า  
บอน กางขี้มอด ชิงชัน เสี้ยวป่า กระถินบ้าน ข่อย  
ประดู่ เป็นต้น
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ภาพที่ 2.2  

ตัวอย่างของจุด

ส�ารวจดินของบริษัท

ปูนซิเมนต์ไทย 

(แก่งคอย) จ�ากัด
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เหมืองหินปูนแก่งคอยได้ท�าการ
ทดลองปลกูต้นไม้โดยใช้ดินคุณภาพต�า่บน
หน้าเหมืองมาปรับถม เพื่อหาแนวทางใน
การน�ามาใช้ในงานฟื้นฟูสภาพเหมือง ลด
การน�าดินจากพื้นที่อื่นนอกเขตประทาน
บัตร ซ่ึงเปรียบเสมือนการท�าลายพื้นที่
หนึ่งแล้วน�าดินมาปลูกป่าอีกพื้นที่หนึ่ง 
ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนงานฟื้นฟูสภาพ
เหมอืงทีต้่องใช้ปรมิาณดินเป็นจ�านวนมาก
ในการฟ้ืนฟเูหมอืงในอนาคตหลงัจากการ
ปิดเหมือง ภาพที่ 2.3 การน�าดินคุณภาพต�่าบนหน้าเหมืองมาใช้ในการปรัมถม 

   ฟื้นฟูสภาพเหมือง ปี พ.ศ. 2549

สภาพปัจจุบันแปลงฟื้นฟูสภาพเหมือง ปี พ.ศ. 2549

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด44 ขั้นตอนการฟื้นฟูเหมือง44 ขั้นตอนการฟื้นฟูเหมือง



2. ความหนาชั้นดิน

ปูนแก่งคอยได้ท�าการศึกษาความหนาของดินท่ีใช้ในการปรับถมฟื้นฟูสภาพเหมืองร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือทดสอบปริมาณดินที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟู
สภาพเหมือง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การเจริญเติบโตของต้นไม้ระหว่างพื้นท่ีท่ีมีการถมดินระดับ
ความหนา 10, 20 และ 30 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างกันภายหลังการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 1 ปี 
เนือ่งจากเกดิการสะสมของเศษซากพชืจากใบไม้ทีร่่วงหล่น ท�าให้เกดิอนิทรยีวตัถใุนดนิเพิม่ขึน้ ดงันัน้ 
ในการน�าดินมาถมในพื้นที่ จึงไม่จ�าเป็นที่จะต้องถมดินให้หนามาก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 

ภาพที่ 2.4 แปลงการศึกษาหาปริมาณความหนาชั้นดิน 

ที่เหมาะในพื้นที่โซน A ปี พ.ศ. 2549 

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา
วิจัยพบว่า การน�าดินผสมเศษหินปูน
ที่หลงเหลือจากการผลิตมารองพื้นให้
มีความหนาประมาณ 1 เมตร (ภาพที่ 
2.5) จากนั้นน�าหน้าดินมาถมลงในแปลง
โดยให้ความหนาของดินชั้นบนเท่ากับ 
10 - 15 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นพื้นที่
ลาดชัน แต่ในกรณีที่พื้นที่เป็นที่ราบ ซึ่ง
ไม่มีปัญหาในเรื่องการกัดเซาะพังทลาย
ของดิน เนื่องจากฝนอาจถมดินให้มี
ความหนามากกว่า 50 เซนติเมตร เพื่อให้
ระบบรากของต้นไม้มกีารพฒันาได้ด ีควร
ระมดัระวงัอย่าให้ใต้ชัน้ดนิเป็นชัน้ของหนิ
แข็ง เนื่องจากจะท�าให้ชั้นดินและหินแยก
จากกนั และระบบรากของต้นไม้จะพฒันา
อยูเ่ฉพาะส่วนผวิดนิ ไม่หยัง่ลกึลงไปในช้ัน
หนิ ซึง่อาจท�าให้ต้นไม้โค่นล้มได้ง่ายหากมี
ลมพายทุีร่นุแรง เมือ่เตรยีมพืน้ทีเ่สรจ็แล้ว 
ควรปลกูพชืคลมุดนิจ�าพวกหญ้าก่อนทีจ่ะ
มกีารปลกูต้นไม้ ทัง้นีเ้พือ่เพิม่อนิทรยีวตัถุ 
รักษาความชื้น และเพิ่มความสมบูรณ์ให้
กับดิน 
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พื้นที่ราบถมดินให้มีความหนา
มากกว่า 50 เซนติเมตร

พื้นที่ลาดชันถมดินให้มีความหนา
มากกว่า 10-15 เซนติเมตร

เศษหินปูนที่เหลือจากการผลิต

3. ตำาแหน่งพื้นที่

ต�าแหน่งพื้นที่ที่จะด�าเนินการฟื้นฟู
สภาพเหมือง มีความส�าคัญในการเข้าถึงเพื่อ
ปรับถมดินและการเข้าไปดูแลบ�ารุงรักษา  
รวมไปถึงทิศทางการไหลของน�้า อาจต้อง 
วางแผนการเบนทศิทางน�า้เพือ่หลกีเลีย่งการ 
กัดเซาะพื้นท่ีปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูสภาพเหมือง  
ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้ 
ที่ปลูกได้ (ภาพที่ 2.5)

การปรบัถมดนิใช้ความหนาดนิ
ประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร ในการ
ปรบัถมพ้ืนท่ีฟ้ืนฟ ูซึง่ง่ายต่อการปรบั
ถมเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ และใช้ความ
หนาดนิ 50 เซนติเมตร เป็นค่าค�านวณ
ปริมาณดินที่ต้องใช้ในการถม

การปรับถมหน้าดินที่เหมาะสม
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เศษหินปูนที่เหลือจากการผลิต

ภาพที่ 2.5 การกัดเซาะพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง

4. ระยะเวลาในการดำาเนินการ

การปลกูต้นไม้ฟ้ืนฟสูภาพเหมอืง ปัจจัยส�าคญัทีจ่ะส่งผลให้มอีตัราการรอดตายทีด่ ีคอืช่วงเวลา
การปลูกในต้นฤดฝูน ให้ต้นไม้ทีป่ลกูได้รบัน�า้ฝนเตม็ช่วงฤดกูาล ต้นไม้จะสามารถตัง้ตวัเจรญิเตบิโตได้
อย่างแข็งแรงและสามารถผ่านฤดูแล้งแรกไปได้ จากข้อมูลการติดตามอัตราการรอดตายจะเห็นว่า 
ในช่วงปีแรกของการปลกูจะมคีวามเสีย่งต่ออตัราการตายของต้นไม้ทีป่ลกูสงู ฉะนัน้ เราต้องด�าเนนิการ 
เตรียมพื้นที่ให้เสร็จสิ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการก่อนหน้า เช่น การรับมอบพื้นท่ี 
เพื่อท�าการฟื้นฟู กระบวนการจ้างเหมา การออกแบบพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง

 ช่วงเวลาที่จะท�าการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพเหมือง จะพิจารณาจากข้อมูลปริมาณน�้าฝนท่ี
เก็บข้อมูลจากหน่วยงานวางแผนในช่วงปีที่ผ่านมา และพิจารณาจากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา
ในแต่ละพื้นที่ที่มีการท�าเหมือง
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2.1.2  
  การปรับสภาพพื้นที่โดยปรับลดความลาดชัน (Slope)

เหมืองหินปูนทั้ง 4 แห่งของเอสซีจีมีการท�าเหมืองแบบ Semi open cut โดยท�าการผลิต
หินปูนแล้วเหลือพื้นที่บริเวณขอบเหมืองเป็นลักษณะ เพื่อเป็นก�าแพงป้องกันผลกระทบด้านฝุ่น
ละอองและเสยีงออกสูช่มุชน ทัง้ยงัเป็นการรกัษาทศันียภาพท่ีสวยงามและชุมชนรอบนอกไม่สามารถ
มองเห็นการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ภายในเหมืองได้ ตามแผนผังการท�าเหมืองจะเว้นพื้นที่ป่าแนวกันชน 
(Buffer Zone) ไว้ประมาณ 40 - 50% ของพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัประทานบัตร ซึง่แต่ละเหมอืงจะเว้นพืน้ท่ีไว้ไม่

เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัสภาพ
ภูมิประเทศของแต่ละ
เหมือง ผนังบ่อเหมือง
ต้องมคีวามลาดชันโดย
รวม (Overall slope) 
ไม่เกิน 45 องศา เพื่อ
ความเสถียรภาพของ
ขอบบ่อเหมือง อีกท้ัง
ยังต้องค�านึงถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มากที่สุด 

แต่เดมิการฟ้ืนฟสูภาพเหมอืงได้ด�าเนนิการปรบัพืน้ทีป่ลกูต้นไม้ในลกัษณะขัน้บนัได แต่ปัญหา
ที่พบคือ ไม้ท้องถิ่นบางชนิดที่ใช้ในการปลูกฟื้นฟูสภาพเหมืองไม่สามารถท่ีจะเจริญเติบโตบดบัง
หน้าผาที่เป็นขั้นบันไดได้ และการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าบางชนิดไม่สามารถข้ามข้ันบันได
ที่สูงถึง 12 เมตรได้ รวมไปถึงลักษณะภูมิทัศน์ของพื้นที่ยังไม่กลมกลืนกับธรรมชาติ

Buffer Zone
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้หาแนวทางการปลกูต้นไม้ในลกัษณะการปรบัลดความลาดชนั 
และเป็นที่มาของการปรับพื้นที่ในรูปแบบการปรับลดความลาดชัน (Slope) โดยการออกแบบพื้นที่
ฟื้นฟูสภาพเหมืองจ�าเป็นต้องท�าการพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ  ดังนี้

  สอดคล้องกับแผนผังโครงการ และข้อก�าหนด EIA 

  สามารถปฏิบัติได้จริง พิจารณาจาก Space เครื่องจักร

  มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

  เสถียรภาพและความลาดเอียงของหน้างาน ปรับพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง

  ความสูงของชั้น Bench 

  เครื่องจักรที่สามารถจัดหาได้

  ขอบเขตระยะเวลาที่ด�าเนินการ

  ต้องแบ่งช่วงการปฏิบัติงาน และก�าหนดวิธีการให้ชัดเจน

รูปแบบการปรับถมพื้นที่ต้องด�าเนินการวาดรูปแบบโดยการเขียนแบบ (Model) ให้ชัดเจน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังใช้เป็นแบบในการค�านวณค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมพื้นที่ 

การท�าเหมืองลักษณะขั้นบันไดและแปลงฟื้นฟู  

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด

Buffer Zoneศาลาชมวิว

พื้นที่หน้าเหมือง

พื้นที่ฟื้นฟู
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 ขั้นตอนการปรับถมเตรียมพื้นที่

ท�าการปรบัพืน้ทีใ่ห้เป็นขัน้บนัได ขัน้ที ่1 และ 2 โดยการระเบดิชัน้หนิและตกัหนิออก
ต้องเว้นปริมาณการตักไว้ระยะ 12 เมตร เพื่อเหลือพื้นท่ีและปริมาณหินท่ีเพียงพอ 
ส�าหรับใช้ในการปรับพื้นที่ลดความลาดชัน (Slope) และเป็นเส้นทางล�าเลียงดิน  
ใช้รถแทรกเตอร์ (Tractor) ปรับขั้นบันได โดยเว้นระยะความกว้างขั้นละ 1.5 เมตร 
และความสูงขั้นละ 2 เมตร (สามารถใช้รถแบคโฮปฏิบัติงานได้ ซึ่งความละเอียด 
ถูกต้องของงานจะมีมากกว่า แต่ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานกว่า)

1
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ขนหน้าดินเทในพื้นที่ชั้นที่ 2 และปรับถมหน้าดินความหนาประมาณ 30 - 50 
เซนติเมตร บนขั้นบันไดชั้นบน (ข้อควรระวัง : ต้องมี Dump man ช่วยก�าหนด 
จุดเท เพื่อความปลอดภัยและการค�านวณปริมาณดินที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงกรณี
วางกองดินชิดหรือมากเกินไป ส่งผลให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ�าเป็น)

2
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3
ตักหินออกจากหน้างานปรับพื้นที่ ฟื้นฟูสภาพเหมือง เว้นระยะไว้ประมาณ 6 เมตร 
เข้ากระบวนการผลิตและด�าเนินการปรับลดความลาดชัน (Slope) ในชั้นที่ 3 และ 4 
โดยใช้รถแบคโฮและด�าเนินการถมดินด�า ความหนาของหน้าดินประมาณ 30 - 50 
เซนติเมตร 
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สภาพหน้างานหลังจากด�าเนินการปรับพื้นที่แล้วเสร็จ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด

4 หน้างานปรับพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมืองหลังจากด�าเนินการปรับแล้วเสร็จ ต้องท�าการ
ปลูกพืชคลุมดินเพ่ือช่วยในการยึดหน้าดิน ลดการชะล้างพังทลายของดิน อีกทั้ง 
ยังสามารถเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินได้อีกด้วย พืชคลุมดินที่นิยมน�ามาปลูก ได้แก่ 
หญ้ารูซี่ ถั่วฮามาต้า และถั่วไมยรา 
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1

2

3

4

2.1.3  
  การเตรียมพื้นที่บนหน้าผาสูงชัน

พืน้ทีห่น้าเหมอืงทีม่สีภาพเป็นหน้าผาหนิสงูชนัและไม่ม ีBench พืน้ผวิส่วนใหญ่เป็นช้ันหนิปูน 
ไม่มชีัน้ดนิปกคลมุ ท�าให้มอีนิทรยีวตัถทุีจ่�าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชืน้อย ลกัษณะพืน้ทีม่คีวาม
ลาดชันสูงยากต่อการฟื้นฟู เพราะพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่จ�ากัดดังกล่าวได้ 
การปลูกต้นไม้ในบรเิวณพืน้ทีน่ีจ้งึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารขดุหลมุลงไปในชัน้หนิปนู เพือ่เตรยีม
ไว้ส�าหรับใส่ดินปลูกต้นไม้

ขั้นตอนการปรับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ลาดชันสูง 

ท�าการขนย้ายหินที่แขวนอยู่ออกจากพื้นท่ี เพื่อความปลอดภัยใน
การท�างาน ซึ่งหินแขวนเหล่านี้อาจหล่นลงมา ท�าให้เกิดอันตรายใน
ภายหลังได้ 

ด�าเนินการเจาะและระเบิดหินให้ได้หลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1 เมตร ลึกประมาณ 0.5 เมตร

น�าเศษหินภายในหลุมที่ท�าการระเบิดแล้วออกและเตรียมดินไปใส่
ภายในหลุมที่จัดเตรียมไว้ 

ด�าเนินการปลูกต้นไม้ภายในหลุมที่เตรียมดินใส่ไว้แล้ว
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1. การขนย้ายหินที่แขวนอยู่ออกจากพื้นที่

2. การเจาะรูเพื่อฝังวัตถุระเบิด 
และการอัดวัตถุระเบิด
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3. การเตรียมหลุมปลูก

4. การปลูกกล้าไม้ในหลุม
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สภาพพื้นที่ที่สิ้นสุดการท�าเหมืองแบบขั้นบันได (Bench)  

ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด

1

2

3

ท�าการเจาะระเบิดชั้นหินบริเวณขั้นบันไดเพื่อท�าหลุมส�าหรับใส่ดิน
ปลูกต้นไม้ และเพื่อให้ชั้นหินมีรอยแตกร้าวลึกประมาณ 1 เมตร 
ท�าให้รากของต้นไม้สามารถหยั่งลึกลงไปด้านล่างได้

การเตรียมดิน ท�าการขนย้ายดินมาคลุมทับบริเวณพื้นที่ที่เจาะหลุม 
ระเบิดเรียบร้อยแล้ว ความหนาประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร  
หลังจากนั้นก็ด�าเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูเป็นขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนในการปรับสภาพพื้นที่แบบขั้นบันได (Bench) 

ด�าเนินการปลูกต้นไม้ภายในหลุมที่เตรียมดินใส่ไว้แล้ว
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ขั้นตอนที่ 1 การเจาะหลุมและการระเบิด

การเจาะรูระเบิด

ต่อวงจรระเบิด  งานระเบิด
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พื้นที่หลังการระเบิดและการน�าดินมาถมทับบริเวณพื้นที่หลังการระเบิด
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2.1.4  
  งานป้องกันการชะล้างหน้าดิน 

การพังทลายของดินเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีเกิดข้ึนโดยลมและฝนเป็นหลัก  
ในพื้นที่เปิดโล่งไร้สิ่งปกคลุม น�้าเป็นตัวการส�าคัญในการพัดพาธาตุอาหารท่ีจ�าเป็นต่อพืชท่ีอยู่
บริเวณผิวหน้าดินให้หมดไป เกิดการทับถมของดินตะกอนในพื้นที่ที่ต�่ากว่า การใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ล�าบากขึ้นเมื่อน�้ากัดเซาะพื้นที่ ท�าให้เกิดเป็นร่องน�้าทั้งเล็กและใหญ่ เกิดความยากล�าบากใน
กระบวนการด�าเนินงานฟื้นฟู

การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการรักษาปริมาณอินทรียวัตถุ 
ลดการเสื่อมสลายของดิน โดยการปลูกพืชคลุมดินอันได้แก่ หญ้า พืชตระกูลถ่ัว ซ่ึงเทคนิคท่ีใช้ใน
การปลูกพืชคลุมดินและการป้องกันการชะล้างของหน้าดินมีรายละเอียดดังนี้ 

วิธีการปลูกพืชคลุมดิน

1. การหว่านเมล็ด

 เป็นวธิกีารทีใ่ช้กบัพชืทีเ่จรญิเติบโตได้ดีในสภาพแออดั พืน้ท่ีมคีวามลาดชันน้อย พชืท่ีปลกูด้วย
วิธีนี้ ได้แก่ ถั่วไมยรา ถั่วฮามาต้า หญ้ารูซี่ เมล็ดพืชพวกนี้มีขนาดเล็ก การหว่านให้ทั่วทั้งแปลงกระท�า
ได้ยาก มักจะขึ้นเป็นกระจุก เพราะการหว่านจะกะปริมาณเมล็ดไม่ได้ ควรใช้ทรายหยาบผสมกับ
เมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน 
โดยใช้อตัราส่วนเมลด็
พันธุ์ 1 ส่วน ผสมกับ
ทราย 5 ส่วน คลุก
เคล้าให้เข้ากันก่อน
หว่าน ก่อนน�าเมล็ด
ไปปลูกควรน�าเมล็ด
แช่น�้าไว้ประมาณ 12 
ชั่วโมง เพื่อให้เปลือก
หุ้มเมล็ดอ่อนตัว แล้ว
ผึ่ งลมให ้สะเด็ดน�้ า 
ก ่ อ น น� า ไ ป ห ว ่ า น  
เมล็ดจะงอกเร็วขึ้น

การหว่านเมล็ดพืชคลุมดินโดยหว่านให้กระจายทั่วพื้นที่
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การหยอดเมล็ดพืชคลุมดิน

3. การขุดหลุมปลูก

การขุดหลุมปลูกใช้กับพืชคลุมดินที่ขยายพันธุ์ด้วยเหง้าเป็นหลัก ได้แก่ หญ้าแฝก เริ่มจาก
การน�ากล้าหญ้าแฝกที่แยกกอและแข็งแรงดีแล้วปลูกเป็นแนวตรงขวางทิศทางน�้าไหล ระยะห่าง
ระหว่างต้น 5 เซนติเมตร ส�าหรับกล้ารากเปลือย และ 10 เซนติเมตร ส�าหรับกล้าถุง และระยะห่าง
ระหว่างแนวปลูกหญ้าแฝกไม่เกิน 2 เมตร ตามแนวตั้ง

การปลูกหญ้าแฝกตามแนว
ระดับขวางทิศทางการไหล
ของน้�า

2. การปลูกด้วยการหยอดเมล็ดลงหลุม

เป็นวิธีที่นิยมใช้กับพืชที่
เมล็ดขนาดใหญ่ ต้นกล้าแข็งแรง 
และมีการเจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น พื้นที่
มคีวามลาดชนัค่อนข้างมาก ปกติ
การเตรียมหลุมปลูกต้องมีระยะ
การปลูกตามความอุดมสมบูรณ์
ของดิน โดยหยอดเมล็ดหลุมละ 
2 - 3 เมลด็ พืชทีนิ่ยมปลกูด้วยวธิี
นี้ ได้แก่ ถั่วพร้า หญ้ารูซี่ เป็นต้น
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เทคนิคที่ประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชคลุมดิน

1. Hydro Seeding 

เป ็นการด�าเนินการเพื่อ
ปลูกพืชคลุมดินในพื้นที่ลาดชัน 
โดยใช้เคร่ืองฉีดพ่น ซึ่งมีส่วนผสม
ต่าง ๆ  เช่น หน้าดิน 70% ขุย
มะพร้าว 25% ปุ๋ยคอก 5% และ
เมล็ดหญ้ารูซี่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1 .  น� า เ มล็ ดหญ ้ าและ 
ส่วนผสมต่าง ๆ  มาคลกุเคล้าให้เข้ากนั 
อย่างทั่วถึงด้วยรถแบคโฮ

2. ค่อย ๆ  เติมน�้าพร้อม
กับใช ้รถแบคโฮช ่วยคลุกเคล ้า 
ให้เป็นน�้าโคลน ให้มีความหนืด
พอเหมาะ ทั้งนี้เพื่อให้ปั๊มสามารถ
ฉีดพ ่นได ้ดี  ไม ่อุดตัน และที่
ส�าคัญส่วนผสมน�้าโคลนสามารถ
ยึดเกาะตามซอกหินพื้นที่ลาดชัน
ได้ดี

3. ตักส่วนผสมที่เป็นน�้า
โคลนใส่รถฉีดพ่น แล้วน�าไปฉีดพ่น
บริเวณหน้างานที่ก�าหนด
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การฉีดพ่นเมล็ด (Hydro Seeding) บริเวณพื้นที่
ด�าเนินการฟื้นฟู

ตักส่วนผสมไปฉีดพ่นหน้างาน 

การคลุกเคล้าส่วนผสม 
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การฉีดพ่นเมล็ด (Hydro Seeding) บริเวณพื้นที ่
ด�าเนินการฟื้นฟู บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด

เมล็ดหญ้าเริ่มงอกหลังฉีดพ่น 15 วัน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด



แสดงการใช้ Mud slurry technique  
ในการปลูกพืชคลุมดิน

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด

2. Mud slurry technique

 เป็นการคิดค้นต่อยอดจากเครื่อง Hydro 
Seeding มาเป็น Mud Slurry Seeding พัฒนา
ออกแบบให้มีขนาดเล็กลง จากรถหกล้อเปลี่ยน
มาเป็นรถไถ Kubota เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก
ยิ่งขึ้น เมล็ดพันธุ์กระจายทั่วพื้นที่ฟื้นฟูหน้าผาหิน 
ซอกหินต่าง ๆ  ได้ดี

64 ขั้นตอนการฟื้นฟูเหมือง



 2.2.1  
 การคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้

ในการคดัเลอืกพรรณไม้ส�าหรบังานฟ้ืนฟเูหมอืงของเอสซจีแีต่ละเหมอืง จะใช้วธิกีารพรรณไม้ 
โครงสร้าง ซ่ึงชนิดพรรณไม้โครงสร้างที่เราจะคัดเลือก เป็นไม้ท้องถิ่นที่โครงการเหมืองแร่ตั้งอยู่  
มทีัง้กลุ่มไม้เบกิน�า กลุม่ไม้เสถยีร ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของท้องถิน่นัน้ สามารถเจรญิเตบิโต
ได้อย่างรวดเร็ว สร้างร่มเงา ท�าให้วัชพืชลดปริมาณลงได้ มีผลกินได้ เป็นอาหารของสัตว์ป่า เพื่อให้
ดึงดูดสัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่ฟื้นฟู โดยเฉพาะสัตว์กลุ่มนกและค้างคาว ท�าให้เกิดการแพร่กระจาย 
เมล็ดพันธุ์ไม้ และต้องสามารถเพาะเมล็ดในเรือนเพาะช�าได้ง่าย พบได้ในป่าดั้งเดิมบริเวณนั้น ๆ   
เป็นชนิดที่มีความเหมาะสมกับระดับความสูงจากระดับน�้าทะเลของแปลงฟื้นฟู

จากการศึกษาสังคมพืชในพื้นที่ป่าแนวกันชน (Buffer Zone) หรือผืนป่าที่เหมืองแต่ละแห่ง
อนุรักษ์ไว้ ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างป่าที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งกลุ่มพรรณไม้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ กลุ่มไม้เบิกน�าและกลุ่มไม้เสถียร โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2 การเตรียมกล้าไม้
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กลุ่มไม้เบิกนำา 

จากการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพบพันธุ์ไม้หลายชนิดที่มีความส�าคัญในระบบ
นิเวศ ซึ่งแต่ละชนิดจะท�าหน้าที่แตกต่างกันออกไป ไม้เบิกน�า เป็นไม้ที่โตเร็วปกคลุมพื้นที่ได้ดี 
ผล ดอกเป็นอาหารของสัตว์ป่าบางชนิด ใบที่ร่วงหล่นยังเป็นปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารในดิน เป็นไม้ที่เพิ่ม
ความชุม่ชืน้ ไม้เบกิน�าบางชนดิเป็นพชืตระกลูถัว่ สามารถตรงึธาตอุาหารจากอากาศมาใช้ประโยชน์
ได้ เป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารอีกวิธีหนึ่ง มีความต้องการแสงแดดเกือบตลอดวันในการ 
เจริญเติบโต ขยายพันธุ ์ได ้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ บางชนิดเมล็ดมีขนาดเล็ก  
สัตว์สามารถกลืนกินแล้วไปขับถ่ายในพื้นที่ต่าง ๆ  เป็นกลไกทางธรรมชาติของไม้แต่ละชนิด 
ในเรือ่งการกระจายเมลด็พนัธุ ์นอกจากนีย้งัมไีม้เบกิน�าบางชนดิทีม่วีวิฒันาการของเมลด็ให้ธรรมชาติ
เป็นผู้กระจายเมล็ดพันธุ์ ด้วยดิน น�า้ และลม ตัวอย่างชนิดพันธุ์ไม้เบิกน�าของเหมืองแต่ละแห่ง 

เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด ได้แก่ พฤกษ์ ปอ ทองหลาง เสี้ยว 
เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด ได้แก่ ปอขนุน หว้า ขี้เหล็กเลือด 
เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด ได้แก่ อีโปง เพกา ขี้เหล็กฤๅษี 
เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด ได้แก่ ถ่อน ตะคร้อหนาม ปออีเก้ง

กลุ่มไม้เสถียร

 ไม้เสถยีรเป็นพนัธุไ์ม้ทีไ่ด้ผ่านการววิฒันาการตามธรรมชาตจินมลีกัษณะเด่นของแต่ละชนดิ
ทีแ่ตกต่างกนัออกไป บางชนดิเนือ้ไม้แขง็ มลีวดลาย มกีลิน่หอม การเจรญิเตบิโตช้า ต้องการร่มเงาใน
การด�ารงชีพ ในพื้นที่ส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ พบพันธุ์ไม้ในลักษณะดังกล่าวหลายชนิด 
แต่ละชนิดมีความส�าคัญไม่ต่างกับพันธุ์ไม้เบิกน�า ผล ดอก ใบ สัตว์ป่าสามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบ
ทัง้หมด สามารถขยายพนัธุด้์วยการเพาะเมลด็ การกระจายเมลด็เหมอืนกบัไม้เบิกน�า มท้ัีงสตัว์ป่าและ
ธรรมชาตเิป็นพาหะช่วยในการกระจายเมลด็พนัธุ ์ตัวอย่างชนดิพนัธุไ์ม้เสถียรของเหมอืงแต่ละแห่ง

เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด ได้แก่ สมอ สมอพิเภก แดง สัก 
เหมอืงหนิปนู บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด ได้แก่ มะค่าโมง พฤกษ์ ตะแบกนา  

คงคาเดอืด 
เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ ่งสง) จ�ากัด ได ้แก่ ตะเคียนหิน มะพลับทอง  

จันทน์หอม 
เหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด ได้แก่ อ้อยช้าง กระพี้จั่น มะกอก  

ส้มกบ 
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ชนิดพันธุ์ไม้แต่ละชนิดจะมีล�าดับเวลาในการลงปลูกแตกต่างกัน โดยหลักการจะใช้ไม้
ท้องถิน่ทีเ่ป็นไม้โตเรว็ปลกูเป็นไม้เบกิน�า จากน้ันจะเป็นพนัธุไ์ม้ท้องถิน่ทีเ่ป็นไม้ยนืต้นต่อไป ทัง้นีข้้อมลู 
ของพันธุ์ไม้ได้มาจากการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้จัดท�าไว้ส�าหรับเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในงานฟื้นฟู 

นอกจากนี้ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟู ต้องมีการปลูกพืชคลุมดินโดยใช้พืชคลุมดินตระกูลถั่ว 
หรือหญ้าแฝก เพ่ือการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน หรือเพื่อเพิ่มธาตุอาหารคืนความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่ดิน เพราะดินในสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท�าเหมืองมีความอุดมสมบูรณ์ต�่า อีกทั้งยังไม่มี
สิ่งปกคลุมดิน ท�าให้พื้นดินมีความร้อนสูงและง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลาย การปลูกพืชคลุมดิน
จึงมีความส�าคัญอย่างมาก

จากการศึกษาชนิดพันธุ ์ไม้ที่ส�ารวจพบในพื้นที่โครงการท�าเหมือง โดยใช้ดัชนีค่าความ
ส�าคัญของพันธุ์ไม้ที่ส�ารวจพบเป็นตัวก�าหนด ซึ่งชนิดพันธุ์ที่มีดัชนีค่าความส�าคัญสูงในล�าดับแรก ๆ  
จะเป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกเลือกน�ามาใช้ในการฟื้นฟูก่อน เนื่องจากชนิดพันธุ์ท่ีมีดัชนีค่าความส�าคัญสูง
เป็นชนิดพันธ์ุทีส่ามารถเจรญิเติบโตได้ดีภายในพืน้ทีเ่มือ่น�ามาใช้ในงานฟ้ืนฟ ูโอกาสการรอดตายของ
ชนดิพนัธุด์งักล่าวจงึมสีงูตามไปด้วย แต่ทัง้น้ีชนิดพนัธุท์ีส่�ารวจพบท้ังหมดกจ็ะใช้ในการฟ้ืนฟพูืน้ท่ีด้วย 
ตามความเหมาะสม เนื่องจากชนิดพันธุ์เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของพื้นที่ ซึ่งท�าให้พื้นที ่
หลังการฟื้นฟูมีสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมก่อนการท�าเหมือง (ตารางที่ 2.3) 
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ตารางที่ 2.3 ล�าดับความส�าคัญของชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการ 
  ท�าเหมือง 5 ชนิดแรก
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 รัง (Shorea siamensis) งิ้วป่า (Bombax insigne)

 ยมหิน (Chukrasia tabularis) อ้อยช้าง (Lannea coromandelica)

ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus)

ภาพตัวอย่างชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการท�าเหมือง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด
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 งิ้วป่า (Bombax insigne) อ้อยช้าง (Lannea coromandelica)

 กระพี้จั่น (Millettia brandisiana)  มะกอก (Spondias pinnata)

ส้มกบ (Hymenodictyon orixense)

ตัวอย่างชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการท�าเหมือง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด

70 ขั้นตอนการฟื้นฟูเหมือง



ตะแบกนา  (Lagerstroemia floribunda) ไฮ (Ficus virens)

กระพี้จั่น (Millettia brandisiana) คงคาเดือด (Arfeuillea arborescens) 

มะกัก  (Spondias bipinnata)

ตัวอย่างชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการท�าเหมือง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด
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ตะเคียนหิน (Hopea ferrea) มะพลับทอง (Diospyros transitoria)

จันทร์หอม  (Mansonia gagei) ข่อยหนาม  (Streblus ilicifolius)

เขากวาง  (Homalium dasyanthum)

ตัวอย่างชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการท�าเหมือง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด
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2.2.2  
  การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้

เร่ิมจากการศึกษาด้านชีพลักษณ์วิทยา (Phenology) ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าคัญที่จะ
ช่วยในการวางแผนการผลิตกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูสภาพเหมือง ในระบบนิเวศเขตร้อนท่ีมีความ
แตกต่างของฤดูกาลที่ชัดเจน (Subtropical zone) การศึกษาชีพลักษณ์ของแม่ไม้ในพื้นที่มี
ความจ�าเป็นส�าหรับการฟื ้นฟูเหมือง เพื่อจะได้ทราบถึงระยะเวลาในการพัฒนาของผลและ 
เมล็ด ระยะเวลาที่ผลสุกพร้อมเก็บและการกระจายของเมล็ด ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวสามารถน�าไปใช้ใน
การวางแผนงานเก็บเมล็ดตลอดทั้งปี ท�าให้เราสามารถก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด
ได้ และเรายังสามารถเก็บผลจากต้นไม้ต้นอื่น ๆ  ที่มีผลสุกแม้ว่าจะไม่ได้เป็นต้นไม้ที่อยู่บนเส้นทาง 
การศึกษาชีพลักษณ์ของเราได้ พร้อมทั้งท�าการบันทึกหมายเลขต้นแม่พันธุ์ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล 
การเกบ็เมล็ดไม้ และใช้เครือ่งมอืบอกพกิดัทางภมูศิาสตร์ (GPS) จบัพกิดัต�าแหน่งของต้นไม้แต่ละต้น

โดยเริ่มจากการก�าหนดเส้นทาง
ศกึษาธรรมชาตใินเขตพืน้ทีป่่าแนวกนัชน 
(Buffer Zone) หรือผืนป่าที่เหมือง
แต่ละแห่งอนุรักษ์ไว้ เส้นทางศึกษาจะ
มีความยาวประมาณ 3 - 5 กิโลเมตร 
เส้นทางนี้จะเป็นตัวแทนของลักษณะป่า 
โดยทัว่ไปในพืน้ทีเ่หมอืง และก�าหนดเป็น
ลักษณะของป่าเป้าหมายที่ต้องการเมื่อ
การฟ้ืนฟูพ้ืนทีเ่สร็จสิน้ บนเส้นทางศึกษา
ชีพลักษณ์นี้จะมีการก�าหนดคัดเลือก 
ต้นแม่ไม้ที่จะใช้ในการเก็บเมล็ดพันธุ ์ 
ตามพรรณไม้เด่นหรอืพรรณไม้โครงสร้าง  
ในแต่ละชนิดก�าหนดต้นแม่ไม้จ�านวน 
1 - 5 ต้น ขึ้นอยู่กับจ�านวนต้นแม่ไม้ที่
พบในพื้นที่ โดยก�าหนดให้เก็บข้อมูล 
ชีพลักษณ์เดือนละ 1 ครั้ง

การศึกษาชีพลักษณ์และเก็บข้อมูลเบื้องต้น
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ในการเก็บเมล็ดจากต้นแม่ที ่
แข็งแรง มีทรงพุ่มหนาแน่น ควรเก็บเมื่อ 
ผลสุกเต็มที่ โดยสังเกตได้จากสีของผล
หรือผลที่มีรอยแตก เมื่อผลเริ่มแตกก็
เก็บเมล็ด การเก็บผลไม่ควรใช้วิธีการ
เก็บด้วยการปีนไปเก็บบนต้นไม้โดยตรง 
เนื่องจากจะมีอันตรายจากการตกที่
สูง แต่จะใช้วิธีการยิงด้วยหนังสต๊ิกไป
ที่ก้านของผลสุกให้ร่วงตกลงมาเอง ถ้า
ต้นไม้ขนาดเล็ก ให้ลองเขย่าและเก็บ
ผลที่ร่วงลงมา ควรเก็บผลหรือเมล็ดที่
ไม่มีร่องรอยของเชื้อรา รอยกัดแทะของ
สตัว์หรอืรแูมลงเจาะ การเกบ็เมลด็แต่ละ
ชนิดควรจะพยายามเก็บเมล็ดจากต้น 
แม่ไม้มากกว่า 1 ต้นขึ้นไป

การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้โดยใช้กรรไกร
ติดปลายไม้และเก็บผลที่ร่วง

การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้
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การเก็บเมลด็ควรใช้มดีผ่าเมลด็ตรวจดูว่ามต้ีนอ่อนภายในท่ีสมบูรณ์ เมลด็ท่ียงัพฒันาไม่เตม็ท่ี
หรอืแก่เกนิไปจะเพาะไม่งอก ส่วนจ�านวนเมลด็ทีจ่ะเกบ็ข้ึนอยูก่บัจ�านวนกล้าท่ีต้องการและคณุสมบัติ
ของเมล็ดในการงอกและการเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง 

ข้อควรระวังในการเก็บรักษาเมล็ด หลังจากเก็บผลจากต้นไม้ให้ใช้ถุงผ้าใส่ผล/เมล็ดไม้ 
(ไม่ควรใช้ถุงพลาสติก) ไม่ควรทิ้งเมล็ดให้ตากแดด เพราะจะท�าให้เมล็ดแห้งและตาย ไม่ควรเก็บ
เมล็ดไว้ในที่ชื้นหรือตากฝนเพราะจะท�าให้เมล็ดเน่าหรืองอกก่อนก�าหนด และควรเพาะเมล็ด
โดยเร็วทีสุ่ดภายหลงัการเกบ็เมลด็ ระยะเวลาทีส่ามารถเกบ็เมลด็โดยไม่เสยีหายขึน้อยูก่บัแต่ละชนดิ
ของต้นไม้ แต่เมลด็ส่วนใหญ่จะตายเมือ่แห้ง เพราะฉะนัน้ ถ้าจ�าเป็นต้องเกบ็เมลด็ในระยะเวลาสัน้ ๆ   
ควรท�าเมล็ดให้แห้งแล้วเก็บในภาชนะกันแมลงที่แห้งและเย็น เช่น ขวด กระป๋อง และกล่องไม้  
ไม่ควรเก็บในภาชนะพลาสติก

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้
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1. การวางแผนการเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้

 1) วัตถุประสงค์

   เพื่อติดตามชีพลักษณ์ของแม่ไม้แต่ละต้นในรอบปี
    เพื่อก�าหนดชนิดกล้าไม้ที่จะใช้ในงานฟื้นฟูแต่ละปี
   เพื่อสรุปชนิดไม้ที่จะติดดอกในแต่ละเดือน

 2)  การด�าเนินการ

   ออกส�ารวจติดตามโดยใช้ตารางชีพลักษณ์ของแม่ไม้ทุก ๆ  สัปดาห์

 ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างตารางชีพลักษณ์ของแม่ไม้
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GPS
กล้องถ่ายรูป

กล้องส่องทางไกล

1)  วัตถุประสงค์

    เพื่อคัดเลือกแม่ไม้ส�าหรับการเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้
    เพื่อศึกษาการพัฒนาจากระยะติดดอกจนถึงระยะผลสุกของพันธุ์ไม้ชนิดใหม ่ๆ
    เพื่อวางแผนการใช้กล้าไม้ฟื้นฟูในอนาคต
    เพื่อน�าข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ได้น�าไปใช้ประโยชน์

2)  วัสดุอุปกรณ์ 

     เครื่องมือบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) 

    กล้องถ่ายรูป

    กล้องส่องทางไกล

     แบบฟอร์มบันทึกการศึกษาชีพลักษณ์ของแม่ไม้ 

2. การติดตามชีพลักษณ์
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3) การด�าเนินการ

 คัดเลือกพรรณไม้ที่มีค่าดัชนี
ความส�าคัญสูงจากการศึกษาในโครงการ
ศกึษาส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพ
เหมืองหนิปนูและพรรณไม้ นอกเหนอืจาก
การหาค่าดัชนีความส�าคัญแต่จ�าเป็นต้อง
ใช้ในงานฟื้นฟู เช่น พรรณไม้เบิกน�าต่าง ๆ  
แต่ทั้งนี้พื้นที่ศึกษามีแม่ไม้ตามลักษณะที่ 
ระบขุ้างต้นไม่เพยีงพอ การปฏบิตังิานจรงิ
จึงคัดเลือกต้นไม้ทุกชนิดทุกต้นที่ส�ารวจ
พบว่ามีการติดดอกออกผลอยู ่และจัด
ต้นไม้เหล่านัน้เป็นแม่ไม้ด้วย ท�าการบนัทกึ
พิกัดต�าแหน่ง 

การส�ารวจพันธุ์ไม้
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ท�าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชีพลักษณ์ (Phenology) ของพันธุ์ไม้ที่คัดเลือกไว้ โดยแบ่งข้อมูล
เป็น 2 ส่วนคอื ใบ และอวยัวะสบืพนัธุ ์ได้แก่ ดอกและผล ท้ังบนเรอืนยอดและท่ีร่วงหล่นอยูบ่นพืน้ดนิ

ใบ ท�าการศึกษาส่วนที่อยู ่บนเรือนยอดและใบท่ีร่วงอยู ่บนพื้นดิน โดยมีวิธีการเก็บ
ข้อมูลของใบ ช่วงแตกใบใหม่ (New leaf: Ln) คือ ช่วงท่ีมีการพัฒนามาเป็นใบมีลักษณะ
ของสีเรือนยอดเปลี่ยนไป มีสีเขียวมากขึ้น สีอ่อนหรือมีใบขนาดเล็ก ช่วงใบแก่ (Old leaf: 
Lo) คือ ช ่วงที่ใบมีขนาดโตเต็มที่  และมีสีเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สมบูรณ์ ช ่วงใบ 
ที่แก่ร่วงอยู่บนพื้นดิน (Leaf fall: Lf) คือช่วงที่ใบนั้นแก่จัดจนกระทั่งร่วงลงสูงพื้นดิน โดยศึกษาใน
บริเวณใต้เรือนยอดของต้นไม้นั้น ๆ

ดอกและผล ท�าการศึกษาข้อมูลทั้งในส่วนท่ีอยู ่บนเรือนยอดและท่ีร่วงลงบนพื้นดิน  
โดยท�าการเกบ็ข้อมูลดังน้ี ช่วงปรากฏดอก (Flower: Flw) คอื ช่วงทีด่อกมอีวยัวะสบืพนัธุ ์เจรญิเตบิโต  
มีรังไข่ เกสรตัวผู้ กลีบดอก กลีบเลี้ยง เป็นต้น ช่วงผลอ่อน (Immature fruit: Fri) คือ ช่วงที่ 
กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ร่วง และปรากฏพบ

ผลอ่อน ช่วงผลแก ่ (Mature fruit: Frm) คือ ช่วงท่ีผลมีความเหมาะสม ท่ีจะพัฒนาใน
การสืบพันธุ์และมีการแพร่กระจาย รูปร่าง ขนาด และสีของผลมีการเปลี่ยนแปลงไป ช่วงผลร่วง 
(Fruit fall: Frf) คือ ช่วงที่ผลแก่จัดร่วงอยู่บนพื้นดิน ท�าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชีพลักษณ์ดังกล่าว 
เก็บข้อมูลทุกเดือนและการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะปฏิบัติทุกวันเมื่อแม่ไม้เหล่านั้นเริ่มมีการปรากฏ
ของดอกจนถึงช่วงเวลาที่เก็บเมล็ดได้ จัดท�าเป็นข้อมูลชีพลักษณ์ของพืชแต่ละชนิด เก็บเมล็ดจาก 
แม่ไม้ต้นที่มีผลแก่เต็มที่เพื่อน�ามาเพาะในเรือนเพาะช�าต่อไป

การส�ารวจพันธุ์ไม้
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3. การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้

1) วัตถุประสงค์ 

   เพื่อเพาะขยายพันธุ์ใช้ในการฟื้นฟู

   เพื่อรวบรวมชนิดพันธุ์ใช้ในการศึกษา

   เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นในเขตโครงการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ

2) อุปกรณ์ 

   ถุงผ้าใส่เมล็ด

   ถุงมือ

   กรรไกรกระตุกเชือก

   กล้องถ่ายภาพ

   กล้องส่องทางไกล

   แผนที่แม่ไม้

   ชุดอุปกรณ์ปีนเขา

3) การด�าเนินการ 

 การเก็บเมล็ดควรค�านึงถึงความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของแต่ละชนิด
พันธุ ์ ทั้งนี้ความหลากหลายทางพันธุกรรม
เป็นสิ่งจ�าเป็นในการด�ารงเผ่าพันธุ์ของชนิด
พันธุ ์นั้น ๆ  ให้อยู ่รอดในสภาพแวดล้อมที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความ
หลากหลายทางพนัธกุรรมยงัมคีวามส�าคญัต่อ
การเพ่ิมขึ้นของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ด ้วย ซ่ึงวิธีการเก็บเมล็ดไม ้ เพื่อ 
ตอบสนองต่อเหตผุลดังกล่าว คอืการเกบ็เมลด็
จากแม่ไม้หลายต้น เพื่อให้ได้กล้าไม้ที่มีความ
คล้ายคลึงกันน้อยที่สุด 

 การเก็บเมล็ดที่ร ่วงหล่นเองตาม
ธรรมชาติ  เหมาะส�าหรับพันธุ ์ ไม ้ที่มีผล 
ขนาดใหญ่และสามารถเกบ็เมลด็ได้จากพืน้ป่า

การเก็บพันธุ์ไม้ 
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 เก็บเมล็ดจากเรือนยอดโดยไม่ต้อง
ปีน วิธีนี้ใช้ได้ดีกับต้นไม้ที่ไม่สูงมากและต้อง
มีอุปกรณ์ช่วย เช่น กรรไกรกระตุกเชือก

 เก็บเมล็ดไม้จากแม่ไม้ที่คัดเลือก 
ระบุวัน เวลา สถานที่ วิธีการเก็บเมล็ด และ 
จ�านวน (หากสามารถนับจ�านวนได้) 

การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ 

ลักษณะเมล็ดคุณภาพด ี

  งอกได้รวดเร็ว 
  มีอัตราการงอกสม�่าเสมอ 
  เมล็ดเก็บรักษาไว้ได้นาน 
 	งอกเป็นต้นกล้าที่พัฒนาเป็นปกติ 
  ให้ผลผลิตสูง
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2.2.3  
  การจัดการเรือนเพาะชำากล้าไม้

 เรือนเพาะช�ากล้าไม้ควรตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ มีการระบายน�้าได้ดี มีท่ีก�าบังร่มเงา ใกล้กับ
แหล่งน�า้และใกล้กับถนน การวางแผนของเรือนเพาะช�าแบบง่าย ๆ  ควรประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้

 1. ตวัเรอืนทีม่ตีาข่ายล้อมรอบและมโีต๊ะส�าหรบัวางถาดเพาะเมลด็ ตาข่ายจะป้องกนัไม่ให้ 
   สัตว์เข้ามากินเมล็ด เช่น นก หรือสัตว์ฟันแทะอื่น ๆ

2. มีบริเวณที่สามารถย้ายที่ก�าบังร่มเงาออกได้ส�าหรับวางต้นกล้าหลังจากการย้ายลงสู ่
   ภาชนะปลูกจนถึงระยะพร้อมปลูก

 3. พื้นที่ท�างานทั่วไป เช่น ที่ส�าหรับเพาะเมล็ดและส�าหรับผสมดินใส่เครื่องปลูก

 4. ห้องเก็บของและเครื่องมือ

 5. แหล่งน�า้ถาวร

 6. ถนนที่ใกล้เคียง

 7. รั้วรอบนอกเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามากัดกินต้นกล้า

  8. ศาลาส�าหรับการพบปะพูดคุยกับผู้เข้าเยี่ยมชมเรือนเพาะช�า

 9. ห้องน�้า

  (ข้อมูลจากหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2549)
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เครื่องมือที่จำาเป็นสำาหรับเรือนเพาะชำากล้าไม้

 1. พลั่วและส้อมขุดในการขนถ่ายดินผสมและเครื่องปลูก

 2. ตะแกรงห่างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ในการเตรียมเครื่องปลูก

 3. ช้อนตักส�าหรับการบรรจุเครื่องปลูกลงในภาชนะ

 4. บัวรดน�้า

 5. สายยางและหัวฝักบัว

 6. รถเข็นเพื่อใช้ในการขนย้ายต้นกล้าและอุปกรณ์อื่น ๆ  ภายในเรือนเพาะช�า

 7. กรรไกรตัดกิ่งหรือมีด

 8. เครื่องมืออื่น ๆ  ในการขุดย้ายต้นกล้าลงสู่ภาชนะ เช่น ไม้ปลายแหลมหรือช้อนเพื่อย้าย 
   ต้นกล้าออกมา

  (ข้อมูลจากหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2549)
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2.2.4  
  วิธีการเพาะกล้าไม้

 1) วัตถุประสงค์ 

   เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้และศึกษาสัณฐานวิทยาการงอกของเมล็ดแต่ละชนิด

    เพื่อผลิตและดูแลรักษากล้าไม้ทั้งจากการเพาะเมล็ด จากแหล่งกล้าไม้ที่ส�ารวจใน 
   พื้นที่และจากแหล่งกล้าไม้นอกพื้นที่ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงาน

 2) วัสดุอุปกรณ์

   หน้าดิน 

   ขุยมะพร้าว 

   ปุ๋ยคอก 

   พลั่ว 

   ถาดหลุม

   ช้อนปลูก

    ถุงด�า

    ตะกร้า

การคัดแยกเมล็ด

3) การดำาเนินการ

การคัดแยกเมล็ด

เพ่ือแยกเมล็ดออกจากผลหรือ
ส่วนอื่นที่ติดกับเมล็ด โดยให้ได้ปริมาณ
เมล็ดมากที่สุด และมี คุณภาพทาง
สรีระสูงสุด ซึ่งเมล็ดที่เก็บส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นผลสุก ผลแห้ง ฝักหรือเมล็ด
เด่ียว ๆ  การแยกเมล็ดจึงรวมถึงการ
เอาเนื้อหรือเยื่อในผลสดออก การแยก
เมล็ดออกจากผลของเมล็ดแห้ง และการ
ตัดหรือตีปีกของเมล็ดหรือผลออก 
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การทำาความสะอาดเมล็ด (Cleaning)

เมล็ดที่ผ่านการคัดแยกมาแล้วยังคงมี
สิ่งเจือปนเมล็ดอยู่ เช่น ปีกเมล็ดลีบ เมล็ดที่ไม่
แตกหกัหรอืส่วนต่าง ๆ  ติดมากบัเมลด็ จึงจ�าเป็น
ทีจ่ะต้องมกีารท�าความสะอาดเมลด็อกีครัง้หนึง่ 
ซึง่การท�าความสะอาดท�าได้หลายวธิ ีเช่น เมลด็
บางชนิดใช้การน�าเข้าเครื่องเป่า (Aspiration) 
บางชนิดอาจต้องใช้วิธีการแช่น�้า นอกจากนี้
การใช้ตะแกรงร่อนเพ่ือแยกเมล็ดก็เป็นอีก 
วิธีหนึ่งที่ยังนิยมใช้กันอยู่ทั่วไป

การเพาะเมล็ดไม้ (Seed sowing)

กระบวนการงอกของกล้าไม้เร่ิมจากการดูดน�้าเข้าไปในเมล็ดท�าให้เมล็ดพองข้ึนและ 
ดันเปลือกหุ้มเมล็ดให้เปิดออก อาหารที่สะสมไว้ในใบเลี้ยงถูกส่งไปยังรากและยอดของต้นอ่อน  
ซึ่งค่อย ๆ  โตขึ้นสุดท้ายรากและยอดของต้นกล้าแทงผ่านเปลือกหุ้มเมล็ดออกมา ในการเพาะเมล็ด
จะถือว่าเมล็ดงอกเมื่อสังเกตเห็นต้นหรือรากงอกออกมา โดยธรรมชาติแล้วเมล็ดจะงอกช้าหรือเร็ว
ไม่สม�่าเสมอ เป็นกลไกป้องกันเมล็ดระหว่างกระจายตัว ท�าให้เมล็ดรอดชีวิตในธรรมชาติและท�าให้
เมลด็งอกในช่วงเวลาทีเ่หมาะสมของปี ซึง่เรยีกกลไกดงักล่าวว่า การงนัของเมลด็ (Seed Dormancy) 
การงันเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนในการผลิตกล้าไม้เป็นอย่างมาก เนื่องจากการผลิตกล้าไม้ใน 
เรือนเพาะช�าต้องการให้เมล็ดทั้งหมดงอกได้เร็วที่สุด 

การใช้น้�าท�าความสะอาดเมล็ด

กล้าไม้มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa)
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การเพาะเมล็ดอาจจะต้องใช้วิธีการบางอย่างเพื่อท�าลายการงันของเมล็ด ซึ่งมีวิธี
ด�าเนินการที่แตกต่างกันออกไป การปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะที่เหมาะสมมีผลดีต่อการเพาะช�า
กล้าไม้อย่างมาก คือ ท�าให้เมล็ดงอกอย่างรวดเร็ว ได้กล้าไม้มีขนาดสม�่าเสมอและปริมาณมาก  
การเร่งการงอกสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

1) ชนิดที่เปลือกเมล็ดบางหรือนิ่ม น�้าซึมผ่านเข้าไปได้ง่าย สามารถน�าลงแปลงเพาะได้เลย

2) ชนิดที่สิ่งห่อหุ้มเมล็ดแข็งหนา ก่อนเพาะต้องมีการกระตุ้นการงอก โดยการท�าให้เปลือก
เมล็ดเสียหายด้วยการถูกับกระดาษทราย ขลิบ ตัดเมล็ดด้านท่ีอยู่ตรงข้ามกับต้นอ่อนด้วยกรรไกร 
มีด ให้พอเห็นใบเล้ียงที่อยู่ข้างในเพื่อลดความหนาของเปลือก เพื่อให้เปลือกเมล็ดยอมให้น�้าซึม
ผ่านเข้าได้ง่าย

ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างรายชื่อชนิดไม้และการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะ

เมล็ดไม้ที่เก็บเมล็ดจากผลแห้ง เมล็ดไม้ที่เก็บเมล็ดจากผลสดไม่มีเนื้อ

วิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนการเพาะ
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เมล็ดไม้ที่กระตุ้นการงอกโดยการท�าแผล

เมล็ดไม้ที่แยกเนื้อจากเมล็ด

เมล็ดไม้ที่แยกปีกออกจากเมล็ด
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 ประเภทของวัสดุเพาะ

 1. ทราย คุณสมบัติเพื่อให้การระบายน�้าและอากาศดี

 2. แกลบเผา คุณสมบัติเพื่อท�าให้น�้าหนักเบาและเพิ่มความเป็นด่าง

 3. ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก คุณสมบัติเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร ท�าให้ดินเกาะตัวกันและอุ้มน�้าดีขึ้น

 4. ขุยมะพร้าว ขี้เลื่อย คุณสมบัติเพื่อเพิ่มการอุ้มน�้า

การเตรียมวัสดุเพาะ

วัสดุเพาะที่ใช้ได้ดีที่สุดก็คือ ดินที่มีธาตุ
อาหารสมบูรณ์ มีการระบายน�้าและอากาศดี  
ซ่ึงก็คือหน้าดินจากป่าที่ เกิดจากการผุพังของ 
ซากพืช การขุดเอาหน้าดินมาใช้เป็นวัสดุเพาะช�า
กล้าไม้ ดนิทีข่ดุมาควรจะสาดผ่านตะแกรงร่อนเพือ่ 
ขจัดพวกรากไม้และกรวดหิน แล้วท�าการทุบย่อย
ดินก่อน ดินที่ใช้หากมีความร่วนซุยพอดีก็อาจจะใช้
กรอกใส่ถุงพลาสติกได้เลย แต่ดินเช่นนี้นั้นหายาก 
ฉะน้ัน ดนิทีเ่ราหามาได้ต้องมกีารทดสอบคณุสมบตัิ
ของดินก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ หากว่ายังไม่ 
เหมาะสมพอกต้็องผสมสิง่อืน่เข้าไปเพือ่เพิม่คณุสมบตัิ 
ของดนิให้เหมาะสมแก่การเพาะช�า ซึง่มหีลกัในการ
พิจารณาโดยกว้าง ๆ  ดังนี้

วัสดุเพาะ

วัสดุเพาะ
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การผสมวัสดุเพาะไม่มีสูตรตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพดินและธาตุอาหารในดิน ดังนั้น ถ้าดิน
เป็นดินเหนียวจัดการระบายน�้าไม่ดีและธาตุอาหารต�่าก็ต้องเพิ่มทรายหรือแกลบเผาและปุ๋ยคอก  
ในอัตราส่วนสูง เช่น ดิน : ทรายหรือแกลบเผา : ปุ๋ยคอก = 5:2:1 ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายมาก 
ก็ควรเพิ่มปุ๋ยคอก เช่น ดิน : ปุ๋ยคอก = 10:1 เป็นต้น ดินที่ใช้กรอกถุงควรเป็นดินร่วนซุยที่มีทราย
หยาบ แกลบเผาและปุ๋ยคอกผสมบางส่วน 10:3:3:1 หรือ 10:2:2:1 แล้วแต่สภาพดินตามธรรมชาติ

การคลุกเคล้าส่วนผลม การคลุกเคล้าส่วนผลม

การบรรจุส่วนผสมลงถุงเพาะกล้าไม้
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การเพาะเมล็ดไม้ปฏิบัติได้ 2 วิธี 

1. นำาเมล็ดชำาลงดินโดยตรง

 ใช ้กับเมล็ดขนาดใหญ่และมี
เปอร์เซ็นต์การงอกสูง เช่น มะค่าโมง 
มะค่าแต้ ส�าโรง กระบก เป็นต้น โดยผ่าน
การปฏิบัติท�าให้เมล็ดงอกได้เร็ว เพราะไม่
ต้องเสียแรงงานในการย้ายช�า การเพาะ
ควรรดน�้าดินในถุงให้ชุ ่มเสียก่อนจึงกด
เมล็ดให้จมลงต�่ากว่าผิวดินประมาณ 3 - 5 
มลิลเิมตร วธิกีารวางเมลด็ต้องพจิารณาว่า
เมลด็จะแทงยอดอ่อนโผล่พ้นดนิได้ง่ายคอื
ควรวางเมล็ดในแนวนอน

การเพาะเมล็ดลงดินโดยตรง

การเพาะเมล็ดลงดินโดยตรง
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การเพาะเมล็ดในกระบะทราย

ก่อนการย้ายช�า

2. เพาะในกระบะเพาะก่อนย้ายชำา 

โดยวิธีการหว่านให้กระจายทั่วทั้งกระบะเพาะ แล้วโรยดินกลบให้สม�่าเสมอหนา
ประมาณ 3 - 5 มิลลิเมตร หรือจะหว่านเป็นแนวโดยเซาะร่องก่อนแล้วโรยเมล็ดลงร่อง
แล้วกลบ วิธีน้ีง่ายต่อการกลบเมล็ด เนื่องจากเมล็ดมีขนาดเล็ก หากปรับผิวดินแปลงเพาะไม่
สม�่าเสมอดี เมื่อหว่านเมล็ดลงไปแล้วรดน�้า เมล็ดจะไหลไปรวมกันที่จุดใดจุดหนึ่งท�าให้กล้าไม้ขึ้น 
เป็นกระจุก ดังนั้น ก่อนหว่านเมล็ดมักจะใช้ทรายคลุกกับเมล็ดให้เข้ากันดี จุดประสงค์ของการคลุก
ทรายก็เพ่ือให้ทรายเป็นตัวคอยสกดักัน้มใิห้เมลด็ไหลไปรวมกนั เสรจ็แล้วรดน�า้ให้ชุม่ การรดน�า้ไม่ควร 
ใช้บัวรดน�้าขนาดใหญ่รด ควรใช้บัวฝอยรด ทั้งนี้ เพื่อลดความรุนแรงของน�้าท่ีจะไปท�าอันตรายแก่

เมล็ดและกล้าไม้ท่ีงอกใหม่ การคลุม
กระบะเพาะด้วยพลาสติกใสจะช่วยให้
ดนิรกัษาความชุ่มช้ืนได้ อกีท้ังยงัเป็นการ
เร่งการงอกของเมล็ดไม้อีกด้วย เมล็ดไม้
งอกได้ดีในอุณหภูมิประมาณ 30 - 40 
องศาเซลเซียส เมื่อกล้าไม้ตั้งตัวได้จึง
เอาพลาสตกิทีค่ลมุออก เมือ่กล้าไม้เจรญิ
เติบโตได้ขนาดตามที่ต้องการก็ท�าการ
ย้ายช�าลงถุงพลาสติกต่อไป
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การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาการงอกของเมล็ด (Seed morphology) 

การเพาะกล้าไม้จากเมล็ดบางชนิดจ�าเป็นต้องรู้ว่าเมล็ดพันธุ์ไม้ชนิดนั้นใช้เวลาในการงอก
เป็นกล้าไม้นานเท่าใด จงึได้ท�าการศกึษาลกัษณะสณัฐานวทิยาการงอกของเมลด็ เพือ่ให้การเพาะช�า
กล้าไม้จากเมลด็เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถวางแผนงานในการเพาะกล้าไม้ได้ถกูต้อง รวมถงึ
เมลด็พนัธุไ์ม้ในแต่ละชนิดและแต่ละพืน้ทีอ่าจมลีกัษณะสณัฐานวทิยาท่ีแตกต่างกนั พนัธุไ์ม้หลายชนดิ
ในเหมืองหินปูนทั้ง 4 แห่ง พบว่ายังมีการศึกษาอยู่น้อยและบางชนิดก็ยังไม่มีการศึกษา หากในการ
พฒันาเรือนเพาะช�าของเหมอืงมกีารศกึษาในด้านนี ้ข้อมลูทีไ่ด้กจ็ะเป็นประโยชน์ต่องานฟ้ืนฟเูหมอืง
และสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิงจากหน่วยงานภายนอกได้ ในการศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยาการงอกของเมล็ดอาจใช้วิธีการง่าย ๆ  เช่น การติดตามเมล็ดตั้งแต่เริ่มเพาะว่าเมล็ด 
ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะแสดงอาการบวมออกมา กี่วันรากจึงเริ่มงอก มีการเพิ่มความยาวของราก  
เริ่มแตกใบเลี้ยงเมื่อไหร่ และใบจริงคู่แรกแตกตอนไหน ซ่ึงนั่นก็คือระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด 
จนถึงช่วงที่เหมาะส�าหรับการย้ายช�ากล้า

ตัวอย่างลักษณะสัณฐานวิทยาการงอกของเมล็ดแหนนา
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การย้ายชำา (Transplanting)

ขนาดของกล้าไม้ที่เหมาะสมในการย้ายช�าของไม้แต่ละชนิดแตกต่างกันไป สิ่งส�าคัญท่ีใช้ใน
การพิจารณาคือต้องแน่ใจว่าเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ใช่ต้นกล้าที่ผิดปกติ เช่น ไม่มีรากอ่อน 
หรือยอดอ่อน ที่จะพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งจะต้องตายในเวลาต่อมา ท�าให้เสียเวลา 
ย้ายช�าซ�า้หรือคดัออก กล้าไม้ทีเ่หมาะสมในการย้ายช�าควรมใีบแท้ท่ีสมบูรณ์ ปกตใิบจะมสีเีขียว 1 - 2 
คู่ หรือบางชนิดอาจย้ายช�าเมื่อกล้าไม้มีความสูงประมาณ 4 - 6 เซนติเมตร มีล�าต้นและระบบราก 
ท่ีแขง็แรง การถอนกล้าออกจากกระบะเพาะต้องระวงัไม่ให้ราก ล�าต้น และใบอ่อนได้รบัความเสยีหาย  
ควรรดน�า้ให้ชุ่มก่อนการถอน 

ถ้าเป็นกล้าไม้ขนาดใหญ่อาจใช้ไม้ 
หรือพลั่วพรวนดินช่วยแซะ น�ากล้าอ่อน
ใส่ภาชนะที่มีน�้าพอประมาณเพื่อให้กล้า 
รักษาความชุ ่ มชื้ นพร ้อมที่ จะน� า ไปช� า 
ใส่ถุง ก่อนช�าควรรดน�้าดินในถุงให้ชุ่มแล้ว
ปล่อยให้น�า้ระบายชัว่ขณะ โดยปกตจิะรดน�า้
ในตอนเช้าและตอนบ่าย หรือจะรดน�้าใน 
ตอนเย็นและตอนเช้าก็ได้ การถอนกล้าไม ้
ในแปลงเพาะควรคดัแยกกล้าไม้ทีม่ขีนาดใหญ่  
ขนาดเดียวกันไปช�าก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้
กล้าไม้เจริญเติบโตขึ้นมา 

กล้าไม้ที่พร้อมย้ายช�า

กล้าไม้ที่พร้อมย้ายช�า
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นอกจากน้ีการถอนกล้าไม้ที่มีขนาดเดียวกันไปช�า จะท�าให้กล้าไม้ในแปลงเพาะช�านั้น 
เจริญเติบโตสม�่าเสมอกัน ดูเป็นระเบียบ และก่อนช�าให้ใช้ไม้หรือไม้ไผ่ปลายแหลมแทงลงไป 
ในถุงที่บรรจุดินให้ลึกและกว้างพอเหมาะกับขนาดของรากที่จะช�าลงไป รูที่เจาะนี้ควรอยู่บริเวณ
กึ่งกลางถุง เมื่อน�าส่วนรากของกล้าไม้ช�าลงไปแล้ว กดอัดปากรูบริเวณโคนต้นกล้าด้านใด 
ด้านหน่ึงให้แน่น พยายามอย่าให้เกดิช่องว่างภายในเพราะน�้าจะขังท�าให้รากเน่า หลงัจากนัน้ให้รดน�้า
ทันที กล้าไม้ที่ย้ายช�าใช้เวลาประมาณ 2 - 3 อาทิตย์ ึงจะสามารถตั้งตัวได้ 

ฉะนั้น ในการย้ายช�าต้องปฏิบัติในเรือนเพาะช�าและจัดท�าที่ครอบกันแดดให้กล้าไม้ท่ี 
ย้ายช�าจนกว่ากล้าไม้จะต้ังตัวได้ จากนั้นให้ส�ารวจแยกถุงกล้าไม้ที่ตายออกและน�ากล้าไม้จาก 
แปลงอื่นมาแทนให้ครบจ�านวนตามเดิม ถุงช�ากล้าไม้ที่ตายควรน�าไปรวมที่แปลงใหม่แล้วน�ากล้าไม้
ลงไปใหม่อีกครั้ง หากปรากฏว่ากล้าไม้
ยังตายอีกให้เทดินออก น�าดินใหม่มา
บรรจุแทนเพื่อช�ากล้าไม้ต่อไป ส�าหรับ
กล้าไม้ที่รอดตายและตั้งตัวได้แล้ว ให้
ใช้ทรายหยาบโรยทับหน้าถุงช�า ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันหน้าดินจับตัวแน่นจากแรง
กระแทกของน�้าที่รดลงไป ประกอบ
กับเพื่อป้องกันมิให้เกิดตะไคร่น�้าบน 
หน้าดินและยังช่วยให้น�้าที่รดซึมผ่าน 
ลงไปในดินได้สะดวก

การย้ายช�ากล้าไม้
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2.2.5  
  การดูแลรักษากล้าไม้

1) การรดนำ้า (Watering) 

ในระยะแรก ภายหลังจากการน�า 
กล้าไม้ลงไปช�าในถุงใหม่ ควรรดน�้าวันละ  
2 คร้ัง เช้าและเยน็ การรดน�า้ควรใช้บวัรดน�า้ 
ขนาดเล็ก ไม่ควรใช้สายยางฉดีรดเป็นอนัขาด  
เพราะจะท�าให้กล้าไม้ได้รับอันตรายได้  
หลังจากกล้าไม้ตั้งตัวได้ดีแล้วอาจจะลด 
การให้น�้าลงเหลือเพียงวันละครั้ง

2) การถอนวัชพืช (Weeding) 

โดยปกติดินที่ ใช ้ช�ากล ้าไม ้มักจะมีเมล็ดของวัชพืชติดอยู ่ด ้วย เมื่อได ้รับความชื้น
ก็จะงอกขึ้นมาแก่งแย่งธาตุอาหารกับกล้าไม้ที่ช�าอยู่ในถุง ซึ่งหากไม่ตรวจสอบอยู่เสมอวัชพืชก ็
จะเบียดบังแก่งแย่งกล้าไม้ท�าให้เกิดอันตรายแก่กล้าไม้ ปกติการถอนวัชพืชในถุงช�ากล้าไม้ 

ควรปฏิบัติเดือนละ 1 - 2 
ครั้ง ทั้งนี้แล้วแต่ความ
มากน้อยของวัชพืช การ
ถอนวั ชพื ชจะกระท� า 
ภายหลังจากการรดน�้า 
เสร็จใหม่ ๆ  เพราะดินม ี
ความอ่อนตัวและกระท�า 
ได้ง่าย เมือ่ถอนวชัพชืออก
จากถุงช�าแล้ว ควรเกลี่ย
ดินหน้าถุงให้เรียบร้อย

การรดน�า้กล้าไม้

การถอนวัชพืช 
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การตัดรากกล้าไม้

3) การตัดรากกล้าไม้ (Root Pruning)

 เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส�าคัญมากในการบ�ารุงดูแลรักษากล้าไม้ เนื่องจากกล้าไม้ที่ช�าลงใน
ถงุพลาสตกิหากปล่อยไว้ให้รากหยัง่ลกึลงไปในดนินอกถงุช�าโดยไม่มกีารตดัรากกล้าไม้อย่างสม�า่เสมอ 
เวลาเคลื่อนย้ายกล้าไม้ไปปลูกจะท�าให้รากได้รับการกระทบกระเทือน ดังนั้น การตัดรากไม้โดยตัด 
ส่วนของรากที่อยู ่นอกถุงช�าหรือการ
เคลือ่นย้ายกล้าไม้อย่างสม�า่เสมอเป็นสิง่ที่
จะต้องกระท�า ปกตกิารตัดรากกล้าไม้ควร
กระท�าอย่างน้อย 2 - 3 เดือนต่อครั้ง วิธี
ที่ดีที่สุดว่าควรจะกระท�าเมื่อใดคือ หมั่น
ตรวจสอบดูว่ากล้าไม้ชนิดใดที่รากเริ่ม
หยั่งรากลงดินแล้ว ให้รีบท�าการตัดราก
หรือเคลื่อนย้ายทันที เมื่อตัดรากกล้าไม้
เสร็จเรียบร้อยควรรดน�้าทันที การรดน�้า
ในระยะแรกหลงัการตัดราก ควรจะรดน�า้
วันละ 2 ครั้งเพื่อกล้าไม้จะได้ฟื้นตัวเร็ว

4) การจัดแยกชั้นความสูง (Height Grading) 

กล้าไม้ที่ย้ายช�าลงในถุงพลาสติกเมื่อตั้งตัวได้แล้ว จะเจริญเติบโตแก่งแย่งกัน กล้าไม้ท่ีเจริญ
เติบโตเร็วกว่าก็จะเบียดบังกล้าไม้เล็กท�าให้ชะงักการเจริญเติบโต จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดแยก
ช้ันความสูง โดยปกติการแยกชั้นความสูงควรกระท�าควบคู่ไปกับการตัดรากกล้าไม้ โดยน�ากล้าไม้
ที่ได้ตัดรากไปจัดเรียงชั้นความสูงตามล�าดับ ตั้งแต่สูงสุดไปหาต�่าสุดเพื่อเปิดโอกาสให้กล้าไม้ทุกต้น 
ได้รับแสงสว่างอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งจะท�าให้กล้าไม้ขนาดเล็กได้มีโอกาสเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังท�าให้
สะดวกต่อการคัดเลือกกล้าไม้ที่มีขนาดแตกต่างกันไปปลูก ในขณะเดียวกันควรท�าการคัดแยกกล้าไม้  
(Culling) ที่เป็นโรคหรือรูปร่างไม่สมประกอบ เช่น ล�าต้นหงิกงอ แคระแกร็น ยอดแห้งตาย โรครา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้าไม้ที่เป็นโรคควรจะรีบก�าจัดทิ้งหรือน�าไปเผาทิ้งอย่างรวดเร็ว 
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5) การทำาให้กล้าไม้แกร่ง (Hardening)

 กล ้ า ไม ้ก ่อนน� า ไปปลูก 
1 เดือน ควรจะท�าให้กล้าไม้แกร่ง 
เพื่อฝึกให้กล้าไม้ทนทานและเตรียม
พร้อมก่อนปลูกในสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ  ซึ่ งอาจจะท�าได ้ 
โดยการให้น�า้น้อยลง เช่น ปกตริดน�า้ 
1 ครั้งต่อวัน ก็เปลี่ยนมาเป็นรดน�้า
วันเว้นวัน พร้อมกันนั้นอาจจะเปิด
หลังคาให้กล้าไม้รับแสงเต็มที่ เมื่อ
ถึงเวลาท่ีย้ายไปปลูกจะช่วยท�าให้ 
กล ้าไม ้ที่ปลูกมี เปอร ์ เซ็นต ์การ 
รอดตายสูงขึ้น

การจัดแยกชั้นควาสูงของกล้าไม้

การท�าให้กล้าไม้แกร่ง
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การปลูกต ้นไม ้ เพื่อฟ ื ้นฟูในพื้นที่
เหมืองจะด�าเนินการปลูกในช่วงต้นฤดูฝน 
เพื่อให้กล้าไม้มีช่วงระยะเวลาในการต้ังตัว
นานและมีเวลาที่จะตรวจเช็กอัตราการรอด
ตาย เพื่อปลูกซ่อมกล้าไม้ที่ตายได้ทันในช่วง
ฤดูฝนและช่วยให้กล้าไม้ที่ปลูกซ่อมได้มีเวลา
ในการตั้งตัวด้วยเช่นกัน เพราะถ้ากล้าไม้
สามารถตัง้ตวัได้ด ีและมกีารพฒันาระบบราก
ท่ีสมบรูณ์แล้ว จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ให้น�า้กับกล้าไม้ได้ 

การปลูกต ้นไม ้ควรปลูกคละกัน
ระหว่างไม้เบิกน�าและไม้เสถียรตามสัดส่วน
ที่ก�าหนด คือ ไม้เสถียร 70% และไม้เบิกน�า 
30% ของไม้ทั้งหมด โดยการปลูกต้นไม้มี 
ขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

2.3 การปลูกต้นไม้ (Plantation)

1. ขนาดหรอือายกุล้าไม้ กล้าไม้ทีใ่ช้ในการปลกูควรมอีายปุระมาณ 5 - 8 เดอืน หรอืกล้าทีม่ขีนาด
ความสูงประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางคอรากหรือโคนต้น (Root Collar 
Diameter, RCD) ประมาณ 4 มิลลิเมตร และควรเป็นกล้าไม้ที่ผ่านการท�าให้แกร่งแล้ว 

2. ระยะปลูก การก�าหนดระยะเพื่อให้สะดวกในการประมาณปริมาณกล้าไม้ท่ีจะใช้ โดยการฟื้นฟู
ส่วนใหญ่จะก�าหนดระยะปลูก 2 x 2 เมตร ใช้กล้าไม้ประมาณ 400 ต้น/ไร่ ซึ่งระยะปลูกขนาดนี้
ท�าให้กล้าไม้แผ่เรือนยอดชิดกันเร็วขึ้น สามารถป้องกันการรุกล�้าของวัชพืชพื้นล่างได้ ก่อนการปลูก
ควรมีการหมายแนวปลูก ซึ่งการหมายแนวปลูกไม่ควรให้เป็นแถวเป็นแนว ทั้งนี้ เพื่อให้ป่าที่ฟื้นฟู 
มีลักษณะคล้ายป่าธรรมชาติมากที่สุด
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2.3.1 
วัสดุอุปกรณ์สำาหรับปลูกต้นไม้

1. มีด

2. ถุงมือ

3. ปุ๋ย ถัง และถ้วยส�าหรับตวง

4. ตะกร้าขนย้ายกล้าไม้

5. จอบขุด

6. ฟางส�าหรับคลุมโคนต้น

7. หลักไม้ไผ่

2.3.2 
การเตรียมหลุมปลูก

 
  1. ขนาดหลุม 30 x 30 x 30 เซนติเมตร

2. ระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร (400 ต้น/ไร่)

3. วัสดุรองก้นหลุม

   ปุ๋ยหมัก  100 กรัม

   โพลิเมอร์ 1.0  ลิตร/หลุม  (แช่น�้าแล้ว)

4. คลุมโคนด้วยฟางข้าว

แปลงฟื้นฟู บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด
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2.3.3                                                               
 ขั้นตอนการปลูกต้นไม้

 ขั้นแรก ท�าการปักหลักหมายแนว
ปลูกกล้าไม้แต่ละต้นโดยใช้หลักไม้ไผ่ที่มีความ
สูงประมาณ 1 เมตร ท�าการวางหลักหมาย
แนวปลูกให้มีระยะห่างประมาณ 2 เมตร และ
ใช้ระยะเดียวกันจากไม้เดิมที่มีอยู่วางกระจาย
รอบพื้นที่ จะสามารถปลูกกล้าไม้ได้ประมาณ 
400 ต้น/ไร่ พยายามอย่าปักหลักเป็นแนว
เส้นตรง ให้ท�าการปักหลักแบบไม่เป็นแถว
เป็นแนวจะท�าให้ป่าที่ฟื้นฟูมีลักษณะใกล้เคียง
กับป่าธรรมชาติมากกว่า การปักหลักหมาย
แนวปลูกนี้สามารถท�าได้ทั้งในวันปลูกหรือ 
ก่อนวันปลูก 2 - 3 วัน

ขั้นที่สอง ใช ้จอบขุดหลุม
ขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร  
ด้านข้างหลักไม้ไผ่แต่ละหลักท่ีท�าการ
หมายแนวปลูกไว้ เสร็จแล้วถางหญ้า
บริเวณรอบปากหลุมออกไปประมาณ 
50 เซนติเมตร ป้องกันวัชพืชมาแย่ง
อาหารกล้าไม้ ใส่โพลิเมอร์ที่แช่น�้าแล้ว
รองก้นหลุมประมาณ 1 ลิตร และใส่ 
ปุ๋ยหมักทับลงไปประมาณ 100 กรัม 

 การปักหลักหมายแนวปลูกกล้าไม้

การเตรียมหลุมปลูกกล้าไม้
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กรีดถุงกล้าไม้บริเวณก้นถุง/ข้างถุง

ขัน้ทีส่าม การลงกล้าไม้ ถ้ากล้าไม้ 
อยู ่ในถุงพลาสติกให้ใช้มีดกรีดบริเวณ
ด้านข้างถุงให้เปิดออก ระวังอย่าให้ถูก
รากข้างในแล้วแกะถุงออก พยายาม 
อย่าให้วัสดุปลูกหลุดออกจากราก วาง 
กล้าไม้ลงในหลมุ ตัง้ต้นกล้าให้ตรง กลบดนิ 
ให้ถึงระดับคอรากของกล้าไม้ ถ้ากล้าไม้
ติดเครื่องหมายส�าหรับติดตามการเจริญ
เติบโตระวังอย่าให้ป้ายถูกกลบไปด้วย 
ใช้ฝ่ามอืกดดนิรอบ ๆ  โคนต้นกล้าให้แน่น  
เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัสดุปลูกกับ
ดินในแปลง ให้รากกล้าไม้รับน�้าและ
ออกซิเจนจากดินรอบ ๆ  ได้เร็วขึ้นแล้ว
คลุมบริเวณรอบโคนต้นด้วยฟางข้าวหรอื
เศษหญ้าแห้ง เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นให้
กับดินและป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นบริเวณ
รอบต้นกล้าที่ปลูก 

แปลงฟื้นฟู บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด

101



การดึงถุงออก

การกลบหลุมปลูก การติดแท็กท�าประว้ติ

การปักไม้ยึดล�าต้น

การติดแท็กท�าประว้ติ
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การบ�ารุงรักษาหลังการปลูกกล้าไม้ในแปลงฟื้นฟู เป็นอีกหนึ่งข้ันตอนส�าคัญของการ
ฟื ้นฟูเหมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการฟื ้นฟูว่ามีความส�าเร็จมากน้อย
เพียงใด ตรวจสอบว่ากล้าไม้ที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้หรือไม่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
ช่วงเวลา 3 ปีแรกของการฟื้นฟูควรมีการบ�ารุงรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กล้าไม้เจริญเติบโตได้ดี 
ซึ่งการบ�ารุงรักษาประกอบไปด้วย การให้น�้าต้นไม้ การให้ปุ๋ยต้นไม้ การก�าจัดวัชพืช การป้องกันโรค 
โดยรายละเอียดกระบวนการบ�ารุงรักษามีดังนี้

2.4.1  
 การให้น้ำาต้นไม้

2.4 การบำารุงรักษา

การให้น�้าแก่กล้าไม้เป็นสิ่งที่ส�าคัญ
อันดับแรกในการบ�ารุงรักษาต้นกล้าให้มี
ชีวิตรอดในแปลงปลูก เพราะการให้น�้าแก่
กล้าไม้ในระยะแรกเป็นสิ่งท่ีมีส่วนช่วยให้
ต้นกล้ามีอัตราการรอดตายสูงและสามารถ
เจริญเติบโตได้เองในอนาคต

 ในส่วนของการให้น�้านั้นจะท�าการ
รดน�้าในแปลงปลูกในช่วงเย็น เนื่องจาก
ระยะเวลาในช่วงเย็นเป็นช่วงที่ความจ้า
ของแสงลดน้อยลง ท�าให้อุณหภูมิลดลง  
ส ่งผลให้อัตราการระเหยของน�้าลดลง  
และเพื่อให้มีความชื้นอยู ่ในดินนานขึ้น
เมื่อเทียบกับการให ้น�้าในช ่วงเช ้าและ
กลางวัน นอกจากนี้สารโพลิ เมอร ์ ใน 
ก้นหลมุยงัสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการ 
สูญเสียน�้าได ้เป ็นอย่างดี จึงมีการแบ่ง 
ช่วงเวลาการให้น�า้ออกเป็น 4 ระยะ โดยเป็น
ช่วงหลงัจากการปลกู การให้น�า้ต้นไม้ระบบหยด
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ระยะแรก เป็นสัปดาห์ที่ 1 หลังจากการลงกล้าไม้ในแปลงปลูก จะท�าการรดน�้ากล้าไม ้
ในแปลงครบทั้ง 7 วัน

ระยะทีส่อง หรือสปัดาห์ที ่2 หลงัจากการปลกู ท�าการรดน�า้กล้าไม้ในแปลงปลกู 2 วนัต่อครัง้

ระยะที่สาม หรือสัปดาห์ที่ 3 หลังจากการปลูก ท�าการรดน�้าในแปลงปลูก 3 วันต่อครั้ง

ระยะทีส่ี ่หรอืสปัดาห์ที ่4 ถงึสปัดาห์ที ่6 เป็นการให้น�า้กบักล้าไม้ระยะสดุท้าย ท�าการรดน�า้
ในแปลงปลูก 7 วันต่อครั้ง จนถึงสัปดาห์ที่ 6 จึงหยุดท�าการให้น�้า

จะเหน็ได้ว่าในระยะแรกความถีใ่นการให้น�า้แก่ต้นไม้ในแปลงฟ้ืนฟมูคีวามถีข่องการให้น�า้และ
ลดน้อยลงเร่ือย ๆ  จนถงึระยะทีส่ี ่ทัง้นีก้ารลดความถีใ่นการรดน�้ากล้าไม้เป็นการสร้างความเคยชนิให้
แก่กล้าไม้ และท�าให้กล้าไม้สามารถปรบัสภาพในการเจรญิเตบิโตให้เข้ากบัสภาวะแวดล้อมได้อย่างดี 
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2.4.2 
  การให้ปุ๋ยต้นไม้

การให้ปุ ๋ยเป็นการช่วยเพิ่มธาตุ
อาหารให้แก่กล้าไม้ เนื่องจากธาตุอาหาร
ในดินบริเวณแปลงฟื ้นฟูมีไม ่เพียงพอ 
ต่อความต้องการของต้นกล้า ฉะนั้นแล้ว
การให้ปุ ๋ยเป็นการช่วยให้กล้าไม้ได้รับ 
สารอาหารที่เพียงพอและเจริญเติบโตได้ 
เร็วขึ้น เมื่อกล้าไม้มีการเจริญเติบโตที ่
เร็วขึ้นก็จะส่งผลให้มีอัตราการรอดตาย
ที่เพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน นอกจากนี้ยัง
สามารถท�าให้กล้าไม้เจรญิเติบโตพ้นระดับ
ของวัชพืชได้เร็วขึ้น

วิธีการให้ปุ๋ย

ปุ๋ยที่เลือกน�ามาใช้ในการบ�ารุงกล้าไม้เป็นปุ๋ย NPK สูตร 15-15-15 การใส่ปุ๋ยไม่ควรใส่
ใกล้กับต้นกล้าจนเกินไป เพราะปุ๋ยอาจท�าให้ต้นกล้าไหม้และตายได้ ควรใส่รอบต้นกล้าโดยห่างจาก
โคนต้นประมาณ 20 เซนติเมตร โดยแบ่งระยะการให้ปุ๋ยออกเป็น 3 ช่วงเวลา

การให้ปุ๋ยครั้งแรก เป็นการให้ปุย๋หลงัจากท่ีมกีารลงกล้าไม้ในแปลงปลกู (วนัปลกูต้นไม้)  
  ให้ปุ๋ยต้นละ 7.5 กรัม

การให้ปุ๋ยครั้งที่สอง นับถัดมาอีก 45 วัน หลังจากที่มีการให้ปุ๋ยครั้งแรก โดยให้ปุ๋ยต้นละ  
  15 กรัม

การให้ปุ๋ยครั้งที่สาม เป็นการให้ปุ๋ยครั้งสุดท้าย นับถัดมาอีก 45 วันหลังจากการให้ปุ๋ย 
  ครั้งที่ 2 โดยให้ปุ๋ยต้นละ 15 กรัม เช่นเดียวกับการให้ปุ๋ยครั้งที่สอง

ซ่ึงช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีต้นไม้ได้รับน�้าอย่างต่อเนื่อง  
ท�าให้กระบวนการในการดูดซึมธาตุอาหารจากปุ๋ยมีประสิทธิภาพดี

การให้ปุ๋ยต้นไม้  

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด
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2.4.3 
  การกำาจัดวัชพืช

เมือ่มวีชัพชืเกดิขึน้ในแปลงฟ้ืนฟูจ�าเป็นต้องมกีารก�าจดั เพือ่ให้ปรมิาณวชัพชืลดลงหรอืหมดไป 
ท�าให้วชัพชืไม่สามารถเจรญิเตบิโตและแย่งธาตอุาหารในดนิกบักล้าไม้ในแปลงปลกูได้ จงึต้องมกีาร
วางแผนเพื่อควบคุมปริมาณวัชพืชในแปลงปลูกไม่ให้มีจ�านวนมากจนเกินไป

ในการก�าจัดวัชพืชส่วนใหญ่จะดูความโตของวัชพืชเป็นหลัก ส่วนมากวัชพืชจะเจริญเติบโต
ได้ดีในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องมีการดูแลแปลงปลูกเป็นพิเศษ ซ่ึงความถ่ีในการก�าจัดวัชพืชก็มี
จ�านวนแปรผนัตามความเจรญิเติบโตของวชัพชื ถ้าช่วงใดวชัพชืในแปลงปลกูเจรญิเตบิโตมาก ความถี่
ในการก�าจดัวัชพืชกม็ากตาม ช่วงใดวชัพชืในแปลงปลกูยงัเจรญิเตบิโตไม่มากพอ ความถ่ีในการก�าจดั
วัชพืชก็น้อยลงไปเช่นกัน

 วิธีก�าจัดวัชพืชที่ง่ายที่สุดคือ ใช้วิธีการ
ถางและขุดรากวัชพืชออกโดยเฉพาะบริเวณ
รอบโคนต้นไม้ แล้วน�าเศษวัชพืชเหล่านี้มา
คลุมดินบริเวณโดยรอบต้นเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์  
ส่วนวัชพืชที่เหลืออยู่ในแปลงฟื้นฟูก็จะปล่อย
ให้แห้งตายเป็นปุย๋ให้กบัดนิในแปลงปลกูต่อไป

  การก�าจัดวัชพืชในแปลงฟื้นฟ ู

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด

  การก�าจัดวัชพืชในแปลงฟื้นฟ ู

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด
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2.4.4 
  การป้องกันโรค

เพ่ือลดการแพร่กระจายของ
โรคพืช โดยการตรวจสอบในพื้นที่
ฟ ื ้นฟูอย ่างต ่อเนื่องหลังการปลูก 
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบการ 
แพร่ระบาดของโรค ให้รีบก�าจัดด้วย
สารสกัดชีวภาพเป็นล�าดับแรกทุก  
2 วัน จนกว่าโรคจะหายไป 

  การก�าจัดวัชพืชในแปลงฟื้นฟ ู

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด

  การก�าจัดวัชพืชในแปลงฟื้นฟ ู

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด
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เพื่อเปรียบเทียบผลของการฟื้นฟูและดูแลติดตามประเมินผลหลังการฟื้นฟูพื้นท่ี มีเป้าหมาย
เพ่ือวัดผลว่าการฟื้นฟูในพื้นที่นั้นประสบผลส�าเร็จมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หลังการฟื้นฟูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการ
ฟื้นฟูหรือกับช่วงเวลาแรกของการฟื้นฟู มีปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นปัญหาและอุปสรรค
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน�าไปพิจารณาในการวางแผนการฟื้นฟูในพื้นท่ีอื่น
ต่อไปได้ โดยกระบวนการการติดตามประเมินผลการฟื้นฟูพื้นที่มีรายละเอียดดังนี้

 
2.5.1 
 การวัดอัตราการเจริญเติบโต

การวัดอัตราการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในแปลงฟื้นฟูเป็นการตรวจสอบดูพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นว่ามีอัตราการเจริญเติบโตในแนวโน้มหรือทิศทางใด เพื่อจะได้
ท�าการวางแผนหาวิธีที่ท�าให้ต้นไม้ในแปลงปลูกมีอัตราการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตที่สูงขึ้น เช่น 
เมือ่ต้นกล้าทีใ่กล้ตายหรอืเป็นโรค ด�าเนนิการหาต้นไม้มาปลกูทดแทน เพือ่ไม่ให้สญูเสยีทรพัยากรต้นไม้
ในแปลงปลกู โดยมีรูปแบบการเก็บข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตดังนี้

2.5 งานติดตามและประเมินผล

การวัดอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม ้

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด
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 1.   การวัดความสูงของต้นไม ้

สามารถวัดได้ด ้วยไม้วัดโดยใช้ท ่อ 
พีวีซีติดกับสายวัด เพื่อให้สะดวกต่อการวัด 
เก็บข้อมูล โดยวัดจากคอรากจนถึงยอดต้น 
(ส่วนที่ใบอ่อนแตกออกมา)

 2. การวัดความกว้างของทรงพุ่ม 

ใช้สายวัดขนาด 150 เซนติเมตร แต่ส�าหรับ
ต้นไม้ที่มีความกว้างของทรงพุ่มมากกว่านั้น อาจใช้
ไม้วัดความสูงของต้นไม้มาช่วยในการวัด

 3. การวัดขนาดของคอราก 

ใช้เวอร์เนียคาลปิเปอร์เป็นเครือ่งมอืในการ
วัดขนาดของคอรากโดยวัดขนาดของความกว้าง
ของคอรากต้นไม้ เพ่ือหาการเจรญิเติบโตของล�าต้น
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ความสามารถในการบดบังแสง (ร่มเงา) สามารถวัดออกมาในรูปของความกว้างทรงพุ่มและ
ให้คะแนนการปกคลุมของวัชพืช เพื่อช่วยในการประเมินว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีความสามารถในการ
ครอบครองพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใด โดยให้คะแนน 0 - 3 (เรียงจากความสามารถในการบดบังน้อย
จนถึงมาก) ใช้สายวัดวัดจุดที่กว้างที่สุดของทรงพุ่ม 

ส่วนการให้คะแนนวัชพืช 3 ถ้ามี
หญ้าข้ึนเต็มพื้นท่ี, ให้คะแนน 2 ถ้าพื้นท่ี
ดังกล่าวปกคลุมด้วยวัชพืชและเศษใบไม้ท่ี
ร่วงจากต้นเท่า ๆ กัน, ให้คะแนน 1 ถ้ามี
วัชพืชขึ้นอยู่เล็กน้อยและให้คะแนน 0 ถ้า
ไม่มีวัชพืชเลย โดยจะต้องให้คะแนนวัชพืช
ก่อนจะตัดหญ้า

การความสูงของต้นไม้ 

การวัดขนาดของคอราก 
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และการให้คะแนนสุขภาพของต้นไม้ในแปลงฟื ้นฟู จะเป็นการวัดการเจริญเติบโต 
เกี่ยวกับความแข็งแรงและทนทานของต้นไม้ ในขณะเดียวกันก็ควรบันทึกปัญหาโรค ศัตรูพืชของ 
ต้นไม้แต่ละชนิดเพิ่มเติมด้วย โดยให้คะแนนระหว่าง 0 - 3 ในการประเมินสุขภาพโดยรวม
ของต้นไม้ โดยคะแนน 0 ส�าหรับต้นไม้ที่ตาย พรรณไม้โครงสร้างบางชนิดเป็นไม้ผลัดใบ ดังนั้น  
ต้องระวังอย่าสับสนระหว่างต้นไม้ที่ทิ้งใบในฤดูแล้งกับต้นไม้ท่ีตาย ข้อมูลของต้นไม้ท่ีได้คะแนน 0 
เพราะบางครั้งต้นไม้เหล่านั้นอาจแตกยอดใหม่อีกครั้ง เพราะรากที่อยู่ในดินยังมีชีวิตอยู่

ให้คะแนน 1 ถ้าต้นไม้ใกล้ตาย (มีใบ 1 - 2 ใบ และใบส่วนมากเปลี่ยนสีหรือถูกแมลง 
  เข้าท�าลายอย่างรุนแรง เป็นต้น)

ให้คะแนน 2 ส�าหรับต้นไม้ที่พบการเข้าท�าลายบางส่วนแต่ยังมีใบที่สมบูรณ์อยู่บ้าง 

ให้คะแนน 3 ส�าหรับต้นไม้ที่สุขภาพสมบูรณ์เต็มที่หรือเกือบสมบูรณ์

ในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล จะประกอบไปด้วยข้อมูลของหมายเลขของต้นไม้ รหัสของชนิด
ต้นไม้ ความสูง ความกว้างของทรงพุ่ม ความกว้างของโคน การให้คะแนนสุขภาพ วัชพืช และร่มเงา 

ข้อมูลที่เราได้ท�าการเก็บมาเป็นข้อมูลดิบ หลังจากนั้นจึงน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
ประเมินผลตามสูตรการค�านวณในเรื่องของอัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโต โดยมี 
รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2.6 ตัวอย่างแบบฟอร์มการจดบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลง 
  ฟื้นฟู
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2.5.2 

 การประเมินผลการเจริญเดิบโตของต้นไม้

ข้อมลูทีเ่ราได้ท�าการเกบ็มาเป็นข้อมลูดิบ หลงัจากนัน้จงึน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์และประเมนิ
ผลตามสตูรการค�านวณในเรือ่งของอตัราการรอดตายและอตัราการเจรญิเตบิโต โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1. อัตราการรอดของต้นไม้ (Survival rate) 

เพ่ือหาอัตราการรอดตายของต้นไม้แต่ละชนิดพร้อมท้ังหาสาเหตุของการตายของกล้าไม้ใน
แปลงปลูก แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาแก้ไขปรับปรุงในการปลูกครั้งต่อไป โดยหาค่าได้จากสูตรการค�านวณ
ดังนี้

2. การเจริญเติบโตของต้นไม้ (Growth rate) 

ตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิด ทางด้านการเจริญเติบโตด้านข้างและ 
การเจริญเติบโตทางด้านความสูง เพื่อประเมินคุณลักษณะของไม้แต่ละชนิด พร้อมทั้งหาสาเหตุของ
การไม่เจริญเติบโตและตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของดิน เพื่อท่ีจะได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ให้ดีขึ้น

112 ขั้นตอนการฟื้นฟูเหมือง



ผลลัพธ์ที่ได้มาจะช่วยท�าให้เราประเมินสถานการณ์ของแปลงปลูกว่ามีแนวโน้มในทิศทางที่ดี  
หรือทิศทางที่แย่ เพื่อจะได้ด�าเนินการหาวิธีการแก้ไขหรือใช้วิธีการอื่น ๆ  เข้ามาช่วยเสริม และ
ปรับปรุงกระบวนการในการดูแลต้นไม้ในแปลงปลูกฟื้นฟูต่อไปได้ในอนาคต

  การฟื้นฟูพื้นที่หน้าผาสูงชัน 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด
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การด�าเนินโครงการท�าเหมืองต่าง ๆ  ย ่อมจะส ่ง
ผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

การวางแผนการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการท�าเหมืองแล้ว 
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายใน 
พืน้ทีโ่ครงการให้กลมกลนื และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
บริเวณพื้นที่ข้างเคียง การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ดังกล่าวก็จะ
ด�าเนินการให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการท�าเหมือง และ
ให้สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีได้รับ
อนุญาตประทานบัตร ซึ่งการฟื้นฟูในอดีตที่ผ่านมาแทบ
ทุกโครงการไม่ได้มีการวางแผนการฟื้นฟูเหมืองมาก่อน  
เหมือนอย่างในยุคปัจจุบันที่มีการระบุเงื่อนไขการฟื้นฟู
เหมืองไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร ทั้งนี้ในอดีต
โครงการท�าเหมืองหินปูนต่าง ๆ  ของเอสซีจีเกือบทุก
โครงการประสบกับปัญหาการฟื้นฟูเหมืองในพื้นที่ที่ผ่าน 
การท�าเหมืองมาแล้ว จะไม่ค่อยประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร  
ด้วยสาเหตจุากปัจจยัต่าง ๆ  กนั เช่น สภาพพืน้ทีห่น้าเหมอืงที่ 
สิ้นสุดการท�าเหมืองไปแล้วไม่สามารถเข้าฟื้นฟูได้สะดวก  
ขาดความรู้หรือประสบการณ์ในการฟื้นฟูหรือขาดเทคนิค 
การฟ ื ้นฟู  หรือขาดการยอมรับและรับรู ้จากชุมชน  
จึงเป็นมูลเหตุให้ทุกโครงการในปัจจุบันตระหนักในเรื่อง
ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การฟื้นฟูเหมืองประสบผลส�าเร็จ
ตามแผนแม ่บทและเกิดผลอย่างยั่งยืนทั้งพื้นที่ฟ ื ้นฟู
เก ่าและพื้นที่ ใหม่ จึงได้รวบรวมข้อมูลแนวทางในการ
ฟื ้นฟูเหมืองที่ เกิดขึ้นในอดีต เพ่ือไว้ใช้เป็นกรณีศึกษา 
และแนวทางในการด�าเนินงานฟื้นฟูเหมืองในอนาคตต่อไป

กรณีศึกษาและ
ความร่วมมือในงานฟื้นฟู3



หน้าเหมืองเก่า ปี พ.ศ. 2524

3.1 กรณีศึกษาที่ 1 เทคนิคการฟื้นฟูในพื้นที่หน้าผาสูงชัน

3.1.1 
 เทคนิคการฟื้นฟูในพื้นที่หน้าผาสูงชัน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด

 
เทคนิคการฟื้นฟูในพื้นที่หน้าผาสูงชัน ยุคที่ 1 ปี พ.ศ. 2533 - 2550 

โดยใช้วิธีการปลูกไม้ล้อมหลุมรอบบริเวณ
พื้นที่หน้าเหมืองเก่า มีเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่

เนื่ องจากการท� า เหมืองในอดีตไม ่มี
แบบแผนในการเตรียมพื้นที่ไว้ส�าหรับการฟื้นฟู 
เพราะโครงการท�าเหมืองในอดีตไม่ได้ก�าหนด
แผนการฟื้นฟูไว้ในแผนผังโครงการแต่ประการใด 

เมือ่เลกิการท�าเหมอืงในพืน้ที่ดงักล่าว จงึส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนฟใูนภายหลงั ท�าให้ยากต่อการเข้า
ฟื้นฟู เพราะพื้นที่ที่เหลือคับแคบ เครื่องจักรไม่สามารถเข้าถึงได้ และพื้นท่ีท้ังหมดเป็นพื้นหินไม่มี
ดินแต่อย่างใด อีกทั้งยังขาดความรู้ทางวิชาการในด้านการปลูกป่า ซ่ึงในยุคแรกนี้มีแนวคิดท่ีจะท�า
อย่างไรให้พืน้ทีด่งักล่าวมคีวามเขยีวและมต้ีนไม้ขึน้ในพ้ืนที ่โดยได้ก�าหนดวธิกีารในการปลกูต้นไม้ดงันี้

1. ใช้วิธีการเจาะระเบิดให้เป็นหลุมขนาด 1 × 1 x 1 เมตร

2. ขนดินใส่ในหลุม ผสมหน้าดิน ปุ๋ยคอก และขุยมะพร้าว  
 อย่างละ 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน

3. ต้นไม้ที่จะปลูกเป็นต้นไม้ทั่วไปจากการขุดล้อม ขนาด 
 สูงประมาณ 3 เมตร เน้นพันธุ์ไม้ที่โตเร็ว เช่น มะฮอกกานี  
 ประดู่ เป็นต้น

4. ให้น�้าโคนต้นโดยต่อสายยางจากถังพักน�้าแบบน�้าหยด 
 ซึ่งวิธีการฟื้นฟูดังกล่าว จากการลงพื้นที่เพื่อเข้าไปส�ารวจ 
 หลังจากฟื ้นฟู ผลปรากฏว่าต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการ 
 รอดตายต�่ามาก

จุดเรียนรู้ของงานฟื้นฟูในยุคแรก คือ การที่งานฟื้นฟูไม่
ประสบผลส�าเรจ็ เนือ่งจากในพืน้ทีฟ้ื่นฟขูาดดินหรอืปรมิาณดนิมไีม่เพยีงพอและขาดน�า้ในช่วงฤดแูล้ง 
ท�าให้รากของต้นไม้ไม่สามารถชอนไชหาอาหารได้ จึงท�าให้ต้นไม้ที่ปลูกแคระแกร็นและตายในที่สุด

 การเจาะระเบิดเป็นหลุม

การปลูกต้นไม้ในหลุม
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เทคนิคการฟื้นฟูในพื้นที่หน้าผาสูงชัน ยุคที่ 2 ปี พ.ศ. 2550 - 2551 

โดยใช้วิธีการปั้นคันดิน ซึ่งได้น�าจุดเรียนรู้จากยุคที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องพื้นที่ฟื้นฟู 
ขาดดนิและน�า้ จงึได้เริม่วางแผนงานฟ้ืนฟูใหม่ โดยแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 ลกัษณะ คอื พืน้ทีร่าบขัน้บนัได (A)  
และพ้ืนที่ลาดชัน (B) ซึ่งพื้นที่ราบขั้นบันได (A) ใช้วิธีการยกคันดินโดยใช้รถแบคโฮ (Backhoe)  
ในการปรับพ้ืนทีเ่พ่ือปลกูต้นไม้ ส่วนพืน้ทีล่าดชนั (B) ใช้วธิกีาร Hydro seeding โดยได้ก�าหนดวธิกีาร 
ในการด�าเนินงานดังนี้

การแบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็นพื้นที่ราบขั้นบันได (A) และพื้นที่ลาดชัน (B)

1. การเตรียมเครื่องจักร 

เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่มีถนนที่จะให้รถแบคโฮ 
(Backhoe) เดินขึ้นไปปรับพื้นที่ได้ จึงใช้วิธีการยกด้วย
รถเครนขึ้นไปแทน

การยกรถแบคโฮ (Backhoe)
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2. การขนดิน 

เนื่องจากพื้นที่เป็นหิน จึงจ�าเป็นต้องน�าดินขึ้น
ไปจากด้านล่าง โดยใช้รถบรรทุกในการขนส่ง 

3. การปั้นคันดิน 

หลงัจากน�าดนิจากด้านล่างขึน้ไป
เทไว้ชัน้บนแล้ว จงึใช้รถแทรกเตอร์ดันดิน
ลงช้ันล่างเพ่ือส่งให้รถแบคโฮ (Backhoe) 
ปรับเป็นคันดินตามรูปแบบที่ก�าหนด  
โดยให้คันดินกว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร 

ตักหน้าดินจากแหล่ง เทลงพื้นที่แปลงฟื้นฟู

ทำาการขนย้ายดิน

 ลักษณะของคันดิน
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4. การปลูกต้นไม้โตเร็วและพืชคลุมดิน 

หลังจากเตรียมคันดินแล้วเสร็จ จึงท�าการ
ขุดหลุมปลูก ระยะปลูก 5 เมตร/ต้น โดยชนิด
พันธุไ์ม้ยงัคงเน้นชนดิไม้โตเรว็เหมอืนในยคุที ่1 เช่น 
กระถินเทพา กระถินณรงค์ มะฮอกกานี เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัมีการปลกูพชืคลมุดิน เช่น ถัว่คาโลโป
โคเน่ียม หญ้าพลแิคทลูัม่ แฝก เป็นต้น เพือ่ป้องกนั
การพังทลายของคันดินจากการกัดเซาะของน�้า

5. การทำา Hydro seeding 

เป็นอีกวิธีที่ใช้ในการฟื้นฟู ในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรเข้าท�าคันดินได้ การท�า Hydro 
seeding จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าวิธีการอื่น โดยได้ก�าหนดวิธีการในการด�าเนินงานดังนี้

การปลูกไม้โตเร็วและพืชคลุมดิน

 5.1) การเตรียมวัสดุและเครื่องจักร 

   หน้าดิน 70%
   ขุยมะพร้าว 25%
   ปุ๋ยคอก  5%
   เมล็ดพืช เช่น เมล็ดหญ้ารูซี่ 

5.2) เครื่องจักรที่ใช้ 

   รถแบคโฮ (Backhoe) 1 คัน
   รถบรรทุกโม่ปูน 1 คัน
   รถปั๊มคอนกรีต 1 คัน
   รถบรรทุกน�้า 1 คัน

5.3) การผสมส่วนผสม Hydro seeding

   ท�ากองดินขนาดกว้าง 8 เมตร  
   สูง 2 เมตร ให้ได้ทรงสามเหลี่ยม  
   เจาะเป็นบ่อกลางกองดิน

  ใช้รถแบคโฮตักขุยมะพร้าวและ 
   ปุ ๋ยคอกผสมกับหน้าดินในบ่อ  
   คลกุเคล้าจนเข้ากนั

การผสม Hydro seeding
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   เติมน�า้คลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (เป็นครีม)
   ใช้รถแบคโฮตักส่วนผสมใส่รถโม่ให้เต็มโม่
	 	ใส่เมล็ดหญ้าลงในโม่ประมาณ 10 กิโลกรัม ท�าการโม่ผสมประมาณ 3 นาที

 5.4) การฉีดส่วนผสม Hydro seeding ที่หน้างาน

   เทส่วนผสมใส่กระบะของ 
   รถปั๊มคอนกรีต

 	ปั๊มคอนกรีตอัดฉีดไปตาม 
   หน้า Slope ที่มีรอยแตก 
   ของหิน เพื่อให้ส่วนผสม 
   มีการยึดเกาะที่ดี

 การฉีดพ่น Hydro seeding
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6. การติดตามหลังจากดำาเนินการทำา Hydro seeding 

หลังจากการฉีดประมาณ 15 วัน เมล็ดหญ้าจึง
เริ่มงอกขึ้นมาคลุมพื้นดินตามบริเวณที่มีการฉีดพ่น 

7. การดูแลบำารุงรักษา 

มีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ในพื้นที่ฟื้นฟู 
เพื่อให้น�้าในช่วงหน้าแล้ง 

จุดเรียนรู้ของงานฟื้นฟูในยุคที่ 2 

วิธีการฟื ้นฟูที่กล่าวในยุคที่ 2 น้ี จากการ 
ลงพืน้ทีเ่ข้าไปส�ารวจหลงัจากฟ้ืนฟไูปแล้วผลปรากฏว่า  
ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดตายประมาณ 80%

การติดตามหลังจากดำาเนินการทำา 
Hydro seeding

สภาพพื้นที่ฟื้นฟูของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด (พ.ศ. 2559)
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ข้อดี : ต้นไม ้สามารถเจริญ
เติบโตได้ดี มีอัตราการรอดตาย
สูง เนื่องจากฟางช่วยเก็บกัก
ความชื้นได้ดี ท�าให้รากกล้าไม้
เจริญเติบโตได้ดีขึ้น 

ข้อเสยี : ไม่สะดวกในการเข้าไป
เตรียมหลุมและการน�าฟางไป
คลุมโคนต้น เนื่องจากเป็นพื้นที่
ลาดชัน

3.1.2  
  เทคนิควิธีการเตรียมพื้นที่ฟื้นฟูและวิธีปลูกต้นไม้บริเวณหน้าผา ของ 
  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด

พ้ืนทีฟ้ื่นฟูส่วนใหญ่ของบรษัิทปนูซเิมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากดั นัน้เป็นหน้าผาสงูชันท่ีเกดิจาก
การท�าเหมอืงแบบเท (Chute) ท�าให้มอีนิทรยีวตัถทุีจ่�าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชืน้อย ประกอบ
กับอณุหภมูทิีส่งูและกระแสลมแรง ท�าให้ยากต่อการฟ้ืนฟเูหมอืง บรษิทัฯ จงึได้ทดลองคดิค้นเทคนคิ
วิธีการเตรียมพื้นที่ฟื้นฟูและวิธีปลูกต้นไม้บริเวณหน้าผาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพขึ้นมา

วตัถปุระสงค์ : เพ่ือคดิค้นและทดลองเทคนคิวธิกีารเตรยีมพืน้ทีแ่ละปลกูต้นไม้บรเิวณหน้าผาสงูชนั
ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถเพิ่มอัตราการรอดตายของต้นกล้าได้

การดำาเนินโครงการ : คิดค้นและทดลองเทคนิควิธีการเตรียมพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองทั้งสิ้น 13 วิธี ดังนี้

 1 เทคนิคการทำาหลุมปลูก

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความชื้นของดินและช่วยให้กล้าไม้เจริญเติบโตได้ดี

การดำาเนินโครงการ : จัดเรียงก้อนหินให้มีลักษณะเป็นหลุมแล้วเติมดินและเศษวัชพืชลงในหลุม 
น�ากล้าไม้มาปลูก จัดหาฟางมาคลุมบริเวณโคนต้นกล้าไม้ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับโคนต้นกล้า

ผลการศึกษาและทดลอง : พื้นที่ปลูกกล้าไม้ซึ่งมีความลาดชันสูงประกอบกับบริเวณหน้าผา
มอีณุหภมูสิงู ท�าให้ดนิสญูเสยีความชืน้อย่างรวดเรว็ หลงัจากท�าการทดลองน�าฟางมาปิดคลมุบรเิวณ
โคนต้นกล้าท�าให้ความชุ่มชื้นของดินอยู่ได้นานขึ้น 

การใช้วัชพืชฟางคลุมปากหลุม
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 2 เทคนิคการใช้สแลนคลุมดิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม
ที่สามารถกักเก็บดินบริเวณหน้าผาที่ลาดชัน
ได้โดยไม่ต้องขุดหลุม และรักษาความชื้น
ของดินกับเศษวัชพืชท�า ให ้ เมล็ดพันธุ ์ 
เจริญเติบโตได้ดี

การดำาเนินโครงการ : ท�าการทดลองน�า
ดินและเศษวัชพืชมาปูบนพื้นที่ฟื ้นฟูแล้ว 
น�าสแลนมาคลุมบริเวณดังกล่าว หลังจาก
นั้นท�าการตอกหมุดยึดสแลนทั้งสี่ด้านเพื่อ
ป้องกันการชะล้างและพัดพาโดยน�้าและลม

ผลการศึกษาและทดลอง : การด�าเนนิการ 
ด ้วยวิธี น้ีสแลนจะช ่วยลดอุณหภูมิของ
แสงแดดที่ส่องลงมา ส่งผลให้ปริมาณการ
ระเหยของน�้าในดินและเศษวัชพืชที่อยู่ใต้ 
สแลนลดลง คงเหลือความชื้นมากเพียงพอ
ต่ออัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์

ข้อดี : เมล็ดพันธุ ์ ไม ้มีอัตราการงอกที่
ดี เนื่องจากมีความชื้นและธาตุอาหารที ่
เพียงพอต่อการงอก

ข้อเสีย : รากไม่สามารถลงลึกเพื่อหาอาหาร
ได้ ต้นกล้าจึงไม่สามารถเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น

การใช้สแลนคลุมดิน
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การทำาผ้าห่มดิน

การทำาผ้าห่มดิน

ข้อดี : ลดแรงกระแทกจากฝนตก ที่จะท�าให้เมล็ดพันธุ์กระเด็นออกจากพื้นที่ปลูกและเมล็ดงอกได้ดี 
เนื่องจากดินมีความชื้นเพียงพอโดยที่ผ้าห่มดินสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 

ข้อเสีย : ดินที่อยู่ใต้ผ้าห่มดินใส่ได้ในปริมาณที่จ�ากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของรากพืช ท�าให้
การเจริญเติบโตของกล้าไม้ไม่ดีเท่าที่ควร

3 เทคนิคการทำาผ้าห่มดิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อต่อยอดเทคนิคการใช้
สแลนคลุมดินให้สามารถเก็บกักความชื้น
ได้และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

การดำาเนินโครงการ : ใช้ผ้าห่มดินท่ีท�า
ด้วยใยปาล์มทอเป็นผนืใหญ่ปิดคลมุบรเิวณ
พื้นท่ีฟื ้นฟู หลังจากนั้นน�าเมล็ดพันธุ ์ ท่ี
เตรยีมไว้มาปลกูตามช่องท่ีก�าหนดไว้โดยให้
มรีะยะห่างท่ีเหมาะสม เพือ่ไม่ให้เมลด็พนัธุ์
ที่น�ามาปลูกกระจุกตัวอยู่รวมกัน 

ผลการศึกษาและทดลอง : ผ้าห่มดิน
ท่ีท�าด้วยใยปาล์มสามารถย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติหลังจากที่เมล็ดพันธุ์เจริญ
เติบโตเป็นกล้าไม้แล้ว นอกจากนี้ผ้าห่ม
ดินยังสามารถเก็บความช้ืนและป้องกัน 
การชะล้างของดินได้ดีกว่าการใช้สแลน
คลุม
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4   เทคนิคการทำาหมอนกั้นดิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มปริมาณการ
กกัเกบ็ของดนิให้เพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโต 
ของต้นกล้าไม้

การดำาเนินโครงการ : การน�าตาข่ายมา
ใส่ใยปาล์มไว้ด้านในและน�าไปวางขวางกั้น 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้ดนิถกูชะล้างและพดัพาดิน
ออกไปจากพืน้ทีท่ีต้่องการฟ้ืนฟ ูแล้วท�าการ
ยึดเกาะให้แข็งแรง

ผลการศึกษาและทดลอง : หมอนกั้น
ดินที่ท�าจากใยปาล์มเป็นวัสดุที่มีน�้าหนัก 
ไม่มากและง่ายต่อการติดต้ัง สามารถ
กักเก็บและรองรับปริมาณดินได้มากกว่า 
การใช ้ วิ ธีผ ้าห ่มดินเมื่อมีปริมาณดินที่ 
เพิม่มากขึน้ ท�าให้กล้าไม้ทีป่ลกูมธีาตุอาหาร
เพียงพอ ตัวหมอนกั้นดินท�าให้รากของ 
กล้าไม้ชอนไชเข้าไปยึดเกาะได้ 

ข้อดี : หมอนก้ันดินท่ีท�าจาก
ใยปาล์มเป็นวสัดจุากธรรมชาติ
ท่ี สามารถ กัก เ ก็บดินและ
ความชุ ่มชื้นได้ดีและรากยัง
สามารถยึดเกาะได้

ข้อเสยี : พืน้ทีห่น้าผาค่อนข้าง
ชัน หมอนจึงรับน�้าหนักของ
ดินท่ีไหลลงมาได้ในปริมาณ
ที่ จ� ากัด  ประกอบกับเมื่ อ 
กล้าไม้โต น�า้หนกักเ็พิม่มากขึน้  
ท�าให้กล้าไม้หลุดร่วงออกจาก
พื้นที่เดิม 

รูปแบบการท�าหมอนกั้นดิน
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การใช้ยางเก่าเป็นกระถางใส่ดิน

ข้อดี : ตัวกระถางทนต่อสภาพภูมิอากาศและสามารถเก็บกักดินได้ ดินไม่ถูกชะล้างโดยน�้าและ
กระแสลม

ข้อเสีย : ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เนื่องจากยางเก็บกักดินได้จ�ากัด ปริมาณดินจึงไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของต้นไม้ในระยะยาว

 5 เทคนิคการใช้ยางเก่าเป็นกระถางใส่ดิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้สามารถรองรับน�า้หนักของกล้าไม้ที่เจริญเติบโตขึ้น

การดำาเนนิโครงการ : เนือ่งจากหมอนกัน้ดนิรบัน�า้หนกัดนิได้น้อยจงึได้ท�าการพฒันาหมอนกัน้ดนิ 
ให้อยู่ในรูปแบบของกระถางใส่ดิน โดยใช้ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้วมาท�าเป็นกระถางใส่ดิน แล้ว 
เจาะร้อยสลิงน�าไปแขวนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นหน้าผา ใส่ดินและปลูกต้นไม้ไว้ด้านใน

ผลการศึกษาและทดลอง : ตัวกระถางถูกยึดไว้กับหน้าผาได้แข็งแรงและรองรับปริมาณ
ดินกับต้นกล้าที่โตขึ้นได้เป็นอย่างดี ประกอบกับตัวกระถางมีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ 
เมื่อกล้าไม้โตขึ้นรากจะไม่งอกออกไปนอกกระถางเนื่องจากไม่มีดินและธาตุอาหารอยู่ในบริเวณ
โดยรอบ การเติบโตของกล้าไม้จึงถูกจ�ากัดอยู่เฉพาะที่ 

126 กรณีศึกษาและความร่วมมือในงานฟื้นฟู



ข้อดี : ดินไม่ไหลออกจากฝาย
กั้นดินและกล้าไม้สามารถโตได้ดี
บริเวณพื้นที่ที่ท�าการกั้นดินไว้ 

ข้อเสีย : ไม้ไผ่มีความคงทนต�่า ง่าย
ต่อการผพุงั แตกหกั ท�าให้พงัทลาย
ได้ง่าย 

 6 เทคนิคการทำาฝายไม้ไผ่กั้นดินแบบขั้นบันได

วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายขนาดของพื้นและเพิ่มปริมาณดินให้เพียงพอต่อความต้องการของ 
กล้าไม้ที่ปลูก

การดำาเนินโครงการ : น�าไม้ไผ่หรือกิ่งไม้มาท�าเป็นฝาย ขนาดของพื้นที่โดยประมาณ 100 
ตารางเมตร ใช้ก้อนหินเรียงด้านข้าง เพื่อให้มีลักษณะเป็นหลุมป้องกันดินไหลออก หลังจากนั้น
น�าดินมาใส่ให้เต็ม น�าต้นไม้โตเร็ว, หญ้าลูซี่ และถั่วฮามาต้ามาปลูกลงในพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้ 

ผลการศึกษาและทดลอง : สามารถกักเก็บดินได้มากกว่าการใช้ยางเก่า มีพื้นท่ีมีเพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของกล้าไม้ชนิดต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี ท�าให้เกิดความชุ่มช้ืนในบริเวณข้างเคียง 
ได้มาก กล้าไม้เติบโตได้ง่าย รากขยายไปได้ไกลขึ้น

การทำาฝายไม้ไผ่กั้นดินแบบขั้นบันได
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วัตถุประสงค์ : เพ่ือกระจายเมล็ดพันธุ์
ไปยังพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและมีดินให้ 
กล้าไม้เจริญเติบโตได้เอง

การดำาเนินโครงการ : จัดหาเมล็ดพันธุ์
ตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ เตรียมดินทีม่ธีาตุอาหาร
สมบรูณ์ แล้วน�าเมลด็พนัธุท์ีเ่ตรยีมไว้มาห่อ
ด้วยดินปั้นก้อนกลมให้มีขนาดพอเหมาะ 
ตากไว้ให้หมาด ๆ  ไม่ต้องแห้งมากเพื่อ
รักษาความชื้นให้เมล็ดพันธุ์สามารถงอก 
ได้ง่าย น�าไปหน้างาน ใช้เป็นกระสนุส�าหรับ 
หนังสติ๊ก เพื่อยิงเข้าไปในจุดที่ต้องการ 
ซึ่งเป็นจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ 

ผลการศึกษาและทดลอง : กระสุน
เมล็ดพันธุ์ที่น�ามาใช้เมื่อตกเข้าไปอยู่ในจุด
ที่ต้องการ จะใช้ระยะเวลาในการงอกช่วง
หนึง่และจะเจรญิเตบิโตเป็นต้นกล้าทีข่ยาย
รากออกไปหาธาตอุาหารเพิม่บนพืน้ผวิดิน
ในบริเวณข้างเคียงที่มีอินทรียวัตถุ

ข้อดี : สะดวกในการฟื้นฟูในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

ข้อเสีย : ใช้ได้ดีกับหน้างานที่มีปริมาณดินเพียงพอต่อการงอกและเจริญเติบโตของเมล็ด 
ไม่เหมาะกับหน้างานที่เป็นหิน การกระจายตัวของเมล็ดพันธุ์ไม้ไม่ทั่วถึง

การทำากระสุนเมล็ดพันธุ์

 7 เทคนิคการทำากระสุนเมล็ดพันธุ์
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การปักชำาไม้เลื้อยบริเวณหน้าผา

 8 เทคนิคการปักชำาไม้เลื้อย 

วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายพันธุ์ไม้เลื้อยที่
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีท่ีพ่นัธุไ์ม้ชนดิอืน่
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

การดำาเนินโครงการ : ท�าการศึกษา
หาพันธุ์ไม้เลื้อยที่เหมาะสมส�าหรับปลูก
ในจุดที่ไม่มีพันธุ์ไม้ชนิดอื่นขึ้นได้ แล้วน�า
มาเพาะช�าขยายพันธุ์ให้ได้ตามจ�านวนที่
ต้องการ เพ่ือน�าไปปลูกในจุดที่ก�าหนด
ไว ้  น�าตาข ่ายไปวางบนพื้นที่ เพื่อให ้
ไม้เลื้อยเกาะเกี่ยวได้ง่าย ท�าการใส่ปุ๋ยให้
มีอินทรียวัตถุเพียงพอ ดูแลบ�ารุงรักษา
ให้เจริญเติบโต

ผลการศึกษาและทดลอง : พนัธุไ์ม้เลือ้ย
ท่ีน�าไปปลกูมกีารเจริญเติบโตได้ปานกลาง
และสามารถเลื้อยปกคลุมพื้นที่ที่ต้องการ
ได้เป็นบริเวณไม่กว้างมากนัก การเจริญเติบโตจะค่อย ๆ  ลดลง เนื่องจากไม้เลื้อยไม่ได้เป็นไม้ที่มี 
ขนาดใหญ่และมีความต้องการน�้าอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิของหน้าผาส่งผลต่อระยะของการเจริญ
เติบโต

ข้อดี : ไม้เลื้อยสามารถยึดเกาะกับตาข่ายได้ 

ข้อเสีย : เนื่องจากอุณหภูมิบริเวณหน้าผาสูงมาก ไม้เลื้อยจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี
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ข้อดี : เมล็ดพันธุ์สามารถเข้าไปบริเวณซอกหินแตกได้ดีและกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณพื้นที่ฟื้นฟู

ข้อเสีย : เมื่อฝนตกแรง ๆ  ท�าให้เมล็ดพันธุ์ถูกชะล้างออกไปจากจุดเดิม เมื่อไม่มีอินทรียวัตถุท�าให้
มีอัตราการรอดต�่า

การโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้บริเวณหน้าผา

 9 เทคนิคการโปรยเมล็ด

วตัถปุระสงค์ : เพ่ือให้ชนดิของเมลด็พนัธุ์
กระจายได้ทั่วถึงเพียงพอตามปริมาณของ
พื้นที่ที่ต้องการปลูก

การดำาเนินโครงการ : เพื่อให้พื้นที่ฟื้นฟู
มีความหลากหลายของชนิดพันธุ ์ไม้จึง
ได้น�าเมล็ดพันธุ ์ที่คัดเลือกไว้มาท�าการ
ผสมกันแล้วน�าไปโปรยหว่านในพื้นที่ให้
มีการกระจายได้ทั่วถึง หลังจากนั้นเมื่อ
เมล็ดพันธุ์เข้าไปอยู่ตามซอกหินและรอย
แตกของหินแล้วจะงอกภายใต้สภาพที่
เหมาะสม เน่ืองจากพันธุ์ไม้บางชนิดจะ
เจริญเติบโตได้ดีในซอกหินและรอยแตก
ของหิน

ผลการศึกษาและทดลอง : เมลด็พนัธุไ์ม้
บางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในช่องว่างที่เป็น 
รอยแตกของหินเมื่อเมล็ดพันธุ ์งอกเป็น 
ต้นกล้าแล้วรากจะหาธาตุอาหาร ส�าหรับ
ต้นกล้าที่ไม่มีธาตุอาหารเพียงพอก็จะ 
หยุดการเจริญเติบโต ส�าหรับบางพื้นที่
เมล็ดพันธุ์ถูกน�้าชะล้างออกไปท�าให้ไม่ม ี
เหลอือยู ่วธิกีารนีจ้งึไม่ท�าให้พ้ืนทีฟ้ื่นฟูมพืีช 
พันธุ์ไม้ที่หลากหลายได้
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 10 เทคนิคการทำา Hydro Seeding

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ผสม
กับปุ๋ยแล้วแทรกเข้ายึดเกาะในรอยแตก
และช่องว่างของหิน

การดำาเนินโครงการ : น�ารถหกล้อที่
ติดตั้งเครื่องมือฉีดพ่นเมล็ดพันธุ์ไม้พร้อม
กับส่วนผสมของดินและปุ๋ย ฉีดพ่นเข้าไป
พื้นที่ฟื้นฟูที่เป็นหน้าผาและพื้นที่ลาดชัน

ผลการศึกษาและทดลอง : เมล็ด
พันธุ ์ไม้ที่ฉีดพ่นเข้าไปตามซอกหินและ
รอยแตกของหินรวมถึงพื้นที่หน้าผาและ
พื้นที่ลาดชัน เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะงอก
ได้ดีในระยะเริ่มต้น เมื่อโตเป็นต้นกล้า 
แล ้ ว  ปริมาณธาตุอาหารในพื้นที่ มี 
ไม่เพียงพอก็จะหยุดการเจริญเติบโตและ
มีอัตราการรอดต�่า

ข้อดี : เมล็ดพันธุ์ไม้กระจายตัวได้ดีเมื่อ
เข้าไปอยูต่ามซอกหินและรอยแตกของหนิ

ข้อเสีย : ต้นไม้มีอัตราการรอดตายต�่า
เน่ืองจากเป็นการฉีดพ่นบริเวณหน้าผา
หินซึ่งมีอินทรียวัตถุน้อย ต้นกล้าจึงไม่
สามารถเจริญเติบโตได้

การทำา Hydro Seeding
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การทำา Mud Slurry Seeding
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาวิธีการฉีดพ่น
เมล็ดพันธุ์ให้ยึดติดกับพื้นผิวหรือซอกหิน
และรอยแตกของหินได้ง ่ายและสะดวก
มากขึ้น

การดำาเนินโครงการ : เป็นการคิดค้น 
ต่อยอดจากเคร่ือง Hydro Seeding มาเป็น 
Mud Slurry Seeding พัฒนาออกแบบ
ให้มีขนาดเล็กลงจากรถหกล้อเปลี่ยนมา
เป็นรถไถ Kubota เพ่ือให้เข้าถึงพ้ืนที่ได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

 11  เทคนิคการทำา Mud Slurry Seeding

ผลการศึกษาและทดลอง : เครื่องมือ Mud Slurry Seeding ใช้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว สามารถ 
ฉีดพ่นเมล็ดพันธุ์ไม้ได้ครั้งละจ�านวนมาก เมล็ดพันธุ์ไม้กระจายเข้าซอกหินต่าง ๆ  ได้ดี

ข้อดี : เมล็ดพันธุ์ไม้ ดิน และปุ๋ยสามารถผสมไปพร้อมกันและท�าการฉีดพ่นเข้าไปตามรอยแตกแยก
ของหินได้ในครั้งเดียว

ข้อเสีย : รถไถ Kubota ไม่สามารถเข้าถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่คับแคบ การกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้จึง 
ไม่สามารถท�าได้ทั่วทุกพื้นที่
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 12 เทคนิคการ Paper Layer Seeding

วัตถุประสงค์ : เพื่อต้องการให้เมล็ดพันธุ์สามารถยึดเกาะติดทนบนพื้นผิวของหินและทนต่อการ
กัดเซาะ

การดำาเนินโครงการ : ท�าการทดลองโดยใช ้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ ไม ่ใช ้แล ้วผสมกับ
แป้งเปียกและเมล็ดพันธุ ์ไม้คลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วน�าไปฉาบในบริเวณพื้นท่ีฟื ้นฟู เพื่อให้ 
เมล็ดยึดเกาะติดแน่นกับหน้าผาที่สูงชันได้ดี ป้องกันการชะล้างจากน�้าฝน

ผลการศึกษาและทดลอง : เมล็ดพันธุ์ขึ้นได้ดีในพื้นท่ีท่ีด�าเนินการ แผ่นกาวจากเศษกระดาษ
เมื่อแห้งท�าให้เมล็ดพันธุ์บางส่วนไม่งอก ส�าหรับเมล็ดพันธุ์ที่งอกแล้วเมื่อโตขึ้นล�าต้นของกล้าไม้
จะยกให้แผ่นกาวสูงให้ขึ้นจากพื้นผิวเดิม ถูกกระแสลมพัดสร้างความเสียหายให้กับต้นกล้า

ข้อดี : เมล็ดพันธุ์ไม้ยึดเกาะกับหน้าผาได้ดี

ข้อเสยี : แผ่นกาวจากเศษกระดาษเมือ่ไม่ถกูน�า้ท�าให้เมลด็พนัธุไ์ม้บางส่วนไม่สามารถเจรญิเตบิโตได้ 
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การเจาะระเบิด

นำาดินใส่หลุมเตรียมปลูกต้นไม้

การขนย้ายหินแขวนลอย

ปลูกต้นไม้บนผาหิน

ข้อดี : ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดี รากสามารถหาอาหารได้และยึดเกาะช่วยให้ต้นไม้
ไม่โค่นล้มได้ง่าย

ข้อเสีย : ต้นทุนสูงเพราะต้องใช้วัตถุระเบิดในการท�าหลุมปลูกต้นไม้ และมีต้นทุนในการขนส่งดิน 
ใส่หลุมระเบิดเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากพื้นที่สูงชัน

 13 เทคนิคการเจาะระเบิดเพื่อปลูกต้นไม้บนผาหิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อต้องการปลูกไม้ยืนต้นโดยสร้างลักษณะของหลุมปลูกให้รากต้นไม้แทรกเข้าไป 
ยึดเกาะและหาอาหารในดินได้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

การดำาเนนิโครงการ : ท�าการระเบดิหน้าผาให้เป็นหลมุและสร้างให้เกดิเป็นรอยแตกบรเิวณก้นหลมุ 
ท�าให้รากต้นไม้แทรกเข้าไปยึดเกาะและหาธาตุอาหารด้านล่างได้ง่าย แล้วน�าดินและอินทรียวัตถ ุ
ใส่ลงในหลุมที่เตรียมไว้ น�ากล้าไม้ยืนต้นไปปลูกให้น�้าอย่างต่อเนื่อง

ผลการศึกษาและทดลอง : ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดี รากของต้นไม้สามารถยึดเกาะและหา
อาหารได้มาก อัตราการรอดของกล้าไม้มีสูง การเจริญเติบโตมีความต่อเนื่อง 
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3.2 กรณีศึกษาที่ 2 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น

จากการส�ารวจความหลากหลายทาง
ชวีภาพบรเิวณเหมอืงหนิปนูทุง่สง พบว่าต้นเหยือ่
กุรัม ปัจจุบันอยู่ในสถานภาพพืชหายาก และมี
ความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้ ด้วยเหตุมีการคุกคาม
น�าไปเป็นไม้ประดับ อีกทั้งการกระจายพันธุ์ตาม
ธรรมชาติโดยเมล็ดจากการส�ารวจพบว่าการติด
ดอกออกผลมีน้อยมาก มีโอกาสที่จะสูญพันธุ ์
มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีแนวคิดใน
การขยายพันธุ์ต้นเหยื่อกุรัมดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่ออนุรักษ์และป้องกันไม่ให้ต้นเหยื่อกุรัมสูญพันธุ์ไปจากแหล่งเขาหินปูนทุ่งสง
 2. เพื่อเพิ่มจ�านวนต้นกล้าเหยื่อกุรัมที่น�ามาปลูกในพื้นที่ฟื้นฟู
 3. เพื่อให้พนักงานในบริษัทเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาและทดลองในสิ่งใหม่

 
การดำาเนินการ

 1. จัดหากิ่งพันธุ์
จากป่าธรรมชาติในพ้ืนที่
แหล่งหินปูนทุ่งสง

 2 .  ตั ดกิ่ ง พันธุ ์
ออกเป็นท่อน ยาวท่อนละ
ประมาณ 10 เซนติเมตร 
โ ด ยแต ่ ล ะท ่ อนต ้ อ ง มี 
 ตุ่มตาไม้

 3 .  เตรี ยมวัสดุ
ส�าหรับปักช�า เช่น ตะกร้า 
ขุยมะพร ้าว ทรายและ 
ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุ

จัดหากิ่งพันธุ์จากป่าธรรมชาติ

เหยื่อกุรัม (Impatiens mirabilis)

3.2.1  
  การขยายพันธุ์ต้นเหยื่อกุรัม ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด
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 4. การปักช�า โดยปักช�าในตะกร้าให้
ปักกิง่ช�าอยูใ่นแนวตัง้และท�าการหงายตุ่มตาขึน้ 
ด้านบน ก�าหนดพื้นที่ส�าหรับวางถาดเพาะช�า  
4 พื้นที่คือ

 a) วางถาดเพาะในเรือนเพาะช�า
 b) วางถาดเพาะในแปลงพักกล้าไม้
 c) วางถาดเพาะในพื้นที่ป่าธรรมชาติ
 d) วางถาดเพาะในพื้นที่แปลงฟื้นฟู

 5. กล้าพร้อมปลูกเมื่อใบชุดแรกแก ่
ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

 6. ย้ายกล้าไม้จากตะกร้าลงปลูกใน
แปลง

 7. การปลูกกล้าไม้ ท�าการขุดหลุมให้
ได้ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร ลึก 10 เซนติเมตร  
   รองก้นหลุมด้วยใบไม้ผุ วางกิ่งพันธุ์
ในหลุม ปิดด้วยใบไม้ผุ 1/2 ของกิ่งพันธุ์

 8. การดูแลรักษา กระท�าโดยการ
ก�าจดัวชัพชืปีละ 2 ครัง้ และใส่ปุย๋คอกผสมใบไม้
ผุปีละ 2 ครั้ง

 9. ติดตามผลทุกสัปดาห์ช่วง 3 เดือน
แรกหลังการปลูก

ปักชำากิ่งพันธุ์ในตะกร้า

หลังปักชำา 2 เดือน กิ่งพันธุ์เริ่มแตกใบอ่อน

หลังปักชำา 6 เดือน กล้าพร้อมปลูก

ปลูกกิ่งปักชำาลงหลุมพร้อมกลบ

หลังปักชำา 6 เดือน กล้าพร้อมปลูก
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ปักชำากิ่งพันธุ์ในตะกร้า ผลการศึกษาและทดลอง

1. จากการทดลองวางตะกร้าที่ปักช�ากิ่งพันธุ์กล้าไม้เหยื่อกุรัมใน 4 พื้นที่ ได้ผลสรุปดังนี้
  ในเรือนเพาะช�า   อัตราการงอก 0% (กิ่งพันธุ์เน่าทั้งหมด)
  ในแปลงพักกล้าไม ้  อัตราการงอก 85%
  ในพื้นที่ฟื้นฟ ู   อัตราการงอก 85%
  ในพื้นที่ป่าธรรมชาติของกิ่งพันธุ ์ อัตราการงอก 90%

 2. สรุปผลจากการทดลองปักช�ากิ่งพันธุ์กล้าไม้เหยื่อกุรัม ควรวางถาดเพาะในพื้นท่ีท่ีมี
อากาศถ่ายเทได้สะดวกและอยู่ในที่โล่ง จากการทดลองในพื้นท่ีป่าธรรมชาติมีอัตราการงอกสูง 
เป็นผลมาจากกิง่พนัธุอ์ยูใ่นสภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสม ได้รบัน�า้ค้างหรอืน�า้ฝนในปรมิาณท่ีเหมาะสม

  3. กล้าไม้พร้อมปลกูควรมอีายตุัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไป ซึง่มใีบแก่จดัและรากทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์

เหยื่อกุรัม (Impatiens mirabilis)
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3.2.2  
  การขยายพันธุ์ต้นจันผา ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด

จัดหากิ่งจันผา

ต้นจันผา (Dracaena loureir)

จากการส�ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพบริเวณเหมืองหินปูนแก่งคอย 
พบว่าต้นจันผา ปัจจุบันอยู่ในสถานภาพ 
พืชหายาก และมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ 
ได้ ด้วยเหตุผลมีการคุกคามน�าไปเป็น 
ไม้ประดับ อีกทั้งการกระจายพันธุ ์ตาม
ธรรมชาติโดยเมล็ด จากการส�ารวจพบว่า 
การติดดอกออกผลมีน้อยมาก มีโอกาสที่
จะสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
จึงมีแนวคิดในการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ 
เพือ่น�าไปปลูกกลบัในพืน้ทีฟ้ื่นฟสูภาพเหมอืง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออนุรักษ์และป้องกันไม่ให้ต้นจันผาสูญพันธุ์ไปจากแหล่งเขาหินปูนแก่งคอย
2. เพื่อเพิ่มจ�านวนกล้าไม้จันผาที่น�ามาปลูกในพื้นที่ฟื้นฟู
3. เพื่อให้พนักงานในบริษัทเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาและทดลองในสิ่งใหม่

การดำาเนินการ

1  ขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำา

1. จดัหากิง่จนัผาในพืน้ทีท่�าเหมอืงหนิปนู 
เพื่อใช้เป็นกิ่งพันธุ์

2. เตรียมวัสดุส�าหรับปักช�า เช่น ตะกร้า 
ขุยมะพร้าว ทรายและดินร่วนที่มีอินทรียวัตถ ุ
ไม่ขังน�้า

3. ตดักิง่จนัผาให้เป็นท่อนยาวไม่น้อยกว่า 
1 เมตร และทาแผลด้วยปูนแดงป้องกันการเน่า 
กรณีมียอดติดมาด้วย ให้ท�าการตัดใบให้เหลือ 
1/3 เพือ่ป้องกนัการคายน�า้ แล้วน�าไปใส่วสัดปัุกช�า
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ทำาการฝังกิ่งพันธุ์ลงในถุงเพาะชำา

ต้นกล้าพร้อมปลูกอายุ 6 เดือนนำาเมล็ดเพาะในแปลงทราย

แช่เมล็ดในน้ำาร้อนและทิ้งไว้ 1 คืน

เมล็ดต้นจันผา

4. ท�าการฝังกิ่งช�าความลึกไม่เกิน 10 
เซนติเมตร ผูกยึดกิ่งช�ากับไม้ค�้ายันให้แน่น
ป้องกันการกระทบกระเทือนต่อราก น�าไปไว้
ในพื้นที่ที่มีแสงแดดร�าไรหรือตาข่ายพรางแสง 
60%

5. การดูแลรักษา การให้น�้าควรให้พอ
ประมาณ อย่าชุ่มหรือแฉะจนเกินไป จะท�าโห้
โคนกิ่งช�าเน่าได้และไม่ควรรดน�้าให้โดนแผล 
ที่ตัด

2   การขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ด 

1. เก็บเมล็ดพันธุ์ที่สุกแก่เต็มที่ มีสีแดง น�ามาล้าง
เอาเน้ือออกให้เหลือเฉพาะเมล็ด น�าไปผึ่งแดดให้แห้ง
ป้องกันเชื้อราท�าลายเมล็ด

2. การเพาะเมล็ด ต้องท�าลายระยะพักตัวของ
เมล็ดโดยวิธีการแช่น�้าร้อนทิ้งไว้ให้เย็น 1 คืน และเพาะลง 
แปลงทรายฝังลงลึกประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร

3. ระยะเวลาการงอกของเมล็ดอยู ่ที่ประมาณ  
40 - 50 วัน อัตราการงอกประมาณ 80 - 90%

4. หลังจากกล้าไม้ตั้งตัวได้ มีใบแตกออกประมาณ 
3 คู่ ก็สามารถด�าเนินการย้ายกล้าลงถุงเพาะช�า

5. ระยะเวลาพร้อมปลูก 6 เดือนหลังท�าการย้ายกล้า
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3.2.3  
  การขยายพันธุ์ต้นโมกราชินี ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด ร่วมกับทีมงานจากศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการศึกษาถึงความหลากหลายทางชนิดพรรณพืช พบว่าต้น 
โมกราชินีเป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ ข้ึนตามภูเขาหินปูนท้องท่ีจังหวัดสระบุรี 
และจังหวัดลพบุรี ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และน�ามาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาชีพลักษณ์ต้นโมกราชินี

2. เพื่อเพิ่มจ�านวนต้นกล้าโมกราชินีที่น�ามาปลูกในพื้นที่ฟื้นฟู

3. เพื่ออนุรักษ์และป้องกันไม่ให้ต้นโมกราชินีสูญพันธุ์ไปจากแหล่งเขาหินปูนเขาวง

4. เพื่อให้พนักงานในบริษัทเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาและทดลองในสิ่งใหม่

การดำาเนินการ

1. ด�าเนินการคัดเลือกต้นโมกราชินีที่มีขนาดเหมาะสมกับการเลือกเป็นแม่ไม้

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางชีพลักษณ์ (การออกดอก - ผล) ในรอบปีของต้นโมกราชินี

3. จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ที่แก่เต็มที่จากต้นแม่ไม้ บริเวณพื้นที่เหมืองหินปูนเขาวง 

4. เตรียมอุปกรณ์และท�าการผสมเครื่องปลูก ประกอบด้วย ดิน แกลบด�า ปุ๋ยอินทรีย์  
  ถาดเพาะช�า ถุงเพาะ

5. การเพาะช�าในถาดเพาะกล้าไม้

  น�าแกลบด�าใส่ถาดเพาะเมล็ดจนเต็มและน�าเมล็ดใส่ในถาด ปลูกใต้ระดับผิวดิน 
  เพียงเล็กน้อย

  ย้ายถาดเพาะเมล็ดไปเก็บไว้เรือนเพาะเมล็ดที่มีระบบสเปรย์น�้า ท�าการรดน�้าทันที

  ระยะเวลาการงอกประมาณ 8 - 24 วัน อัตราการงอก 60%

  เวลาที่เหมาะสมส�าหรับการย้ายกล้าไม้ให้สังเกตใบจริงคู่แรกหรือคู่ท่ีสองเกิดข้ึนก่อน  
  จึงท�าการย้ายกล้าไม้ลงถุงเพาะที่ผสมเครื่องปลูก เช่น ดิน 2 ส่วน แกลบด�า 1 ส่วน  
  ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ส่วน ก่อนการบรรจุเครื่องปลูกในถุงเพาะควรรดน�้าเครื่องปลูกเล็กน้อย 
  พอให้ชื้น

  ระยะเวลาพร้อมปลูกประมาณ 90 วัน หลังจากท�าการย้ายกล้าไม้ลงถุงเพาะกล้า

140 กรณีศึกษาและความร่วมมือในงานฟื้นฟู



ต้นกล้าโมกราชินีถาดเพาะโมกราชินีเมล็ดโมกราชินี
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอสซีจีได้ทุ่มเทและให้ความส�าคัญกับงานฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีท่ีผ่าน
การท�าเหมืองควบคู่ไปกับการดูแลรักษาระบบนิเวศป่าไม้ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ให้คงอยู่ หนึ่งในการด�าเนินงานที่ส�าคัญที่ส่งผลให้การด�าเนินงานท่ีผ่านมาประสบผลส�าเร็จ
ค่อนข้างดี นั่นคือ การก�าหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรม และการจัดท�าแผนแม่บทการฟื้นฟูเหมืองที่
เหมาะสมกบัแต่ละพืน้ที ่และอกีหนึง่ปัจจยัความส�าเรจ็คอื ความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัการศกึษา หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ชมุชนโดยรอบ และทีส่�าคญัทีส่ดุคอื
ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ

โดยในภาพรวมทุกเหมืองหินปูนของเอสซีจีได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอกที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ WWF Thailand, คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน่วยงานวิจัยและฟื้นฟูป่า (FORRU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จงัหวดัล�าปาง, คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร ์และผูเ้ชีย่วชาญจากกรมป่าไม ้เพือ่ชว่ยยกระดบัมาตรฐานการฟ้ืนฟูเหมืองและการ
จัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ไม้ท้องถ่ิน ท้ังนี้เพื่อท่ีจะน�า
ข้อมลูเหล่าน้ันมาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบังานฟ้ืนฟสูภาพพืน้ทีท่ีผ่่านการท�าเหมอืงให้มคีวามสมบรูณ์
และเป็นไปตามหลักวิชาการป่าไม้เพิ่มมากขึ้นที่สอดคล้องกับกรอบการด�าเนินงานที่วางไว้ ตัวอย่าง
ความร่วมมือกันในการด�าเนินงาน อาทิเช่น

3.3 กรณีศึกษาที่ 3 โครงการความร่วมมือในงานฟื้นฟู
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3.3.1 
โครงการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ป่าไม้และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การด�าเนินงานทีผ่่านมาของบรษัิทปนูซเิมนต์ไทย (ทุง่สง) จ�ากดั ได้ด�าเนนิการให้มกีารศกึษา
ส�ารวจชนิดพนัธุไ์ม้และพนัธุส์ตัว์ในพืน้ทีเ่หมอืงครอบคลมุทัง้พืน้ที ่โดยพบพนัธุพ์ชืจ�านวน 133 ชนดิ 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 17 ชนิด นก 117 ชนิด สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก 12 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน  
19 ชนิด แต่ยังขาดการศึกษาในเรื่องความหลากหลายของแมลง ซึ่งเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ม ี
ความหลากหลายสูงและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ ในด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท�าเหมือง

ส�าหรับการฟื้นฟูเหมืองในปัจจุบันใช้เทคนิค Hydro seeding โดยการฉีดพ่นดินที่ผสมกับ
วสัดปุลกูและเมล็ดหญ้า ซึง่ดินทีใ่ช้เป็นดินจากภายนอกมค่ีาใช้จ่ายในการขนส่งค่อนข้างสงู และหญ้า
ที่หนาแน่นยังแข่งขันกับพืชที่น�าไปปลูก จึงต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการก�าจัดวัชพืช และผลกระทบ 
แบบไม่ตั้งใจคือ การเข้ามายึดครองพ้ืนที่ของกระถินบ้านและกระถินยักษ์ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ต่างถิ่น
รุกรานที่ติดมากับดินที่น�าเข้ามา แต่วิธีนี้การชะล้างดินจะมีน้อย เพื่อหาทางเลือกอื่นในการฟื้นฟู
เหมืองที่ประหยัด รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีการทดลองเปรียบเทียบการฟื้นฟูรูปแบบนี ้
และแบบอืน่ ๆ  เช่น การฟ้ืนฟแูบบพรรณไม้โครงสร้าง โดยใช้และไม่ต้องใช้ Hydro seeding และการ
ปล่อยให้มีการฟื้นตัวตามธรรมชาติโดยมนุษย์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อมูลเชิงนิเวศวิทยา
และเศรษฐศาสตร์ จะเป็นฐานข้อมูลต่อการเลือกรูปแบบการฟื้นฟูเหมืองในอนาคตต่อไป โดยมี
รายละเอียดโครงการที่ท�าการศึกษาดังต่อไปนี้
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1. โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพพ้ืนท่ีท่ีผ่านการทำาเหมือง

 โครงการศึกษาการก�าจัดพืชต่างถิ่นรุกรานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 โครงการศึกษาสังคมพรรณไม้ฟื้นตัวบนเขาหินปูนที่ถูกรบกวน 
 โครงการศึกษาชีพลักษณ์และการเพาะช�ากล้าไม้เบิกน�าที่เหมาะสม
 โครงการศึกษาการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของราเอคโตไมคอร์ไรซาของต้นตะเคียนหิน  

  (Hopea ferrea Laness.) ในพืน้ทีป่่าธรรมชาตแิละพืน้ทีฟ้ื่นฟแูละศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
  เปอร์เซ็นต์ของราเอคโตไมคอร์ไรซาและขนาดของต้นตะเคียนหินในพื้นที่ฟื้นฟู

 โครงการค้นหาเชือ้จุลนิทรย์ีจากเหมอืงหนิปนูเพือ่ผลติปุย๋ชวีภาพช่วยปรบัปรงุดนิของพืน้ที่ 
  ฟื้นฟู

 โครงการทดลองวิธีที่เหมาะสมในการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการท�าเหมืองโดยใช้วิธีพรรณไม้ 
  โครงสร้าง

 โครงการติดตามการเติบโตของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในพื้นท่ีเริ่มฟื้นฟูและเพิ่มความหลากหลาย 
  ของพรรณไม้ในพื้นที่ที่เริ่มฟื้นฟูแล้ว

 โครงการส�ารวจความหลากหลายของสัตว์ป่าที่ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ ์ในพื้นที่ฟื ้นฟ ู
  หลังการท�าเหมือง

2. สำารวจความหลากหลายของผีเส้ือกลางวัน และความสัมพันธ์ของผีเส้ือกลางวัน

กับพืชในบริเวณเหมืองหินปูนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เน่ืองจากผีเสื้อมีวิวัฒนาการร่วมกับ
ดอกไม้ โดยท�าหน้าที่เป็นตัวถ่ายละอองเรณู
และดูดน�้าหวานจากดอกไม้ (องุ ่น, 2544)  
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม  
ทั้งปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืชอาหาร และ 
ปัจจัยทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น 
แสง มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ   
ของผีเสื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม (วีรเทพ, 2548) 
จึงสามารถใช้ผีเส้ือเป็นดัชนีทางนิเวศวิทยา เพื่อใช้
เป็นดัชนีบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าได้ 

ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก
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3. การศึกษาเพ่ือจัดทำาแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

(Biodiversity Management Plan) และแผนปิดเหมือง

แผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management Plan) เป็นแผนที่
จัดท�าขึ้นเฉพาะของแต่ละพื้นที่เหมือง เพื่อรักษาหรือเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในระหว่าง
หรือหลังการท�าเหมือง 

4. แผนปิดเหมือง (Closure plan) ในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ 

และระบบนิเวศ 

แผนปิดเหมือง (Mine Closure 
Plan) มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้าง
ระบบนิเวศใหม่ที่มั่นคง ไร้มลภาวะและ
ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต
โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน เพือ่ส่งมอบ
ให้เจ้าของพ้ืนทีใ่ช้ประโยชน์ต่อไป ซึง่ต้อง
มีการจัดการในเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้วยเช่นกัน ในการศึกษา 
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดท�าแผน 
การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ
และแผนปิดเหมือง

การสำารวจผีเสื้อกลางวัน
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3.3.2 
การศึกษาชีพลักษณ์ การฟื้นฟูพรรณไม้ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชกับสัตว์ป่า
และแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ บริเวณเหมืองหินปูน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(ท่าหลวง) จำากดั ร่วมกับศนูย์วจิยัป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การด�าเนินการท�าเหมืองหินปูนซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และท�าให้
ผลกระทบต่อทรัพยากรในบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทใช้ประโยชน์ไปเสร็จสิ้นแล้ว ได้มี
แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ถูกใช้ประโยชน์ให้กลับมาลักษณะดังสภาพทางนิเวศวิทยาดั้งเดิมก่อนการ
ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะสามารถรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีการศึกษาหรือการส�ารวจสภาพความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่และคาดว่าจะมีอยู่ จึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพื่อก�าหนดกรอบและแผนงานในการจัดการทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่เหมืองแร่ 
ตามหลักการจัดการอย่างยั่งยืน

 
ขอบเขตการดำาเนินงาน

1 ภายในโครงการเหมืองหินปูน ได้แก่ พื้นที่กันชน (Buffer zone) และพื้นที่ที่เว้นไว้ไม่ 
  ท�าเหมือง เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ประทานบัตรเหมืองโซน O & N

2. สภาพพื้นที่โดยรอบโครงการเหมืองหินปูน รัศมีโดยรอบประมาณ 1 กิโลเมตร
 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและส�ารวจสภาพความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณเหมืองหินปูน
2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดแนวทางและรูปแบบการฟื้นฟูเหมืองควบคู่ไปกับ 

  การอนุรักษ์
3. เพือ่สร้างเครอืข่ายกบัหน่วยงานทีเ่ชีย่วชาญและองค์กรท่ีเกีย่วข้องในเรือ่งการฟ้ืนฟเูหมอืง 

  และความหลากหลายทางชีวภาพ
4. เพื่อศึกษาชีพลักษณ์ของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น (Phenology) ครอบคลุมพันธุ์ไม้ส�าคัญ (IVIs)
5. เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเมล็ดและกล้าไม้ที่จะน�ามาใช้ในงานฟื้นฟูเหมือง
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพันธุ์ไม้ (ชีพลักษณ์) กับทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่
7. เพื่อศึกษาติดตามความคืบหน้าของแปลงฟื้นฟู และสรุปเทคนิควิธีการฟื้นฟูเหมืองที่

  เหมาะสมเพื่อเป็นต้นแบบในการฟื้นฟู
8. เพื่อก�าหนดกรอบและแผนงานเพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ีเหมืองแร่ 

  ตามหลักการจัดการอย่างยั่งยืน
9. เพื่อก�าหนดกรอบการด�าเนินงานส�าหรับแผนการปิดเหมือง (Mine Closure Plan)
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โครงการที่ดำาเนินการมาแล้ว ดังนี้

  โครงการศกึษาส�ารวจความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพบริเวณเหมืองหินปูน

  โครงการศกึษาส�ารวจความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพ และรูปแบบการฟื้นฟ ู
  สภาพพื้นที่ที่ผ่านการท�าเหมือง

  โครงการศึกษาชีพลักษณ์ การฟื้นฟ ู
  พรรณไม้ ความสมัพนัธ์ระหว่างสงัคม 
  พืชกับสัตว์ป่า และแผนการจัดการ 
  ทรพัยากรชวีภาพบรเิวณเหมอืงหนิปนู 

การสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
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3.3.3 

โครงการศึกษาชีพลักษณ์ การฟื้นฟูพรรณไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืช
กับสัตว์ป่า และแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพ บริเวณเหมืองหินปูน ของ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาชีพลักษณ์ของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น (Phenology) ของชนิดพรรณไม้ที่ส�าคัญในพื้นที่ 
  บริเวณเหมืองแร่

2. เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเมล็ดและกล้าไม้ที่จะน�ามาใช้ในงานฟื้นฟูเหมือง

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพันธุ์ไม้ (ชีพลักษณ์) กับทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่

4. เพ่ือศึกษาติดตามความคืบหน้าของแปลงฟื้นฟูและสรุปเทคนิควิธีการฟื้นฟูเหมืองที ่
  เหมาะสมเพื่อเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูเหมือง

5. เพื่อก�าหนดกรอบและแผนงานเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เหมืองแร่ตามหลัก 
  การจัดการอย่างยั่งยืน

6. เพือ่ศกึษารูปแบบและก�าหนดกรอบการปิดพ้ืนทีเ่หมอืงแร่ภายหลงัสิน้สดุกจิกรรมท�าเหมอืง

 
โครงการที่ดำาเนินการมาแล้ว ดังนี้

 โครงการศึกษาส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณเหมืองหินปูน

 โครงการศึกษาชีพลักษณ์ การฟื้นฟูพรรณไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชกับสัตว์ป่า  
  และแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพบริเวณเหมืองหินปูน

 โครงการศึกษาความหลากชนิดของแมลงในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินปูน

 โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่สัมปทานเหมืองหินปูน

 โครงการศึกษาสังคมพืช แปลงตัวอย่างอ้างอิงจ�านวน 5 แปลง บริเวณพื้นที่เหมืองหินปูน

 โครงการจัดท�าคู่มือการฟื้นฟูเหมืองหินปูนแก่งคอย
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3.3.4 
โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้และการติดตามความหลากหลาย
ทางชีวภาพบริเวณเหมืองหินปูน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด ร่วมกับ
หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด ร่วมกับ หน่วยวิจัย
การฟื้นฟูป่า (FORRU) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลา
โครงการ 39 เดือน (ครอบคลุมทุกช่วงฤดูกาล) โดยกิจกรรมในโครงการมีรายละเอียดดังนี้

 
วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาทดลองรูปแบบและเทคนิควิธีการฟื้นฟูเหมืองที่เหมาะสม
2. เพื่อศึกษาชีพลักษณ์ของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น (Phenology)
3. เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเมล็ดและกล้าไม้ที่จะน�าใช้ในงานฟื้นฟูเหมือง

 
โครงการที่ดำาเนินงานมาแล้ว

1. การสำารวจพันธ์ุไม้ในพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติและพ้ืนท่ีท่ีได้รับการฟ้ืนฟูในบริเวณเหมือง

  ส�ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ
  วางแนวส�ารวจในพื้นที่ป่าบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เหมือง
  ระบุชนิดของพรรณไม้ที่พบเพื่อเป็นข้อมูลป่าเป้าหมาย
  ส�ารวจพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู (แปลงวงกลม)
  ส�ารวจพรรณไม้ในพื้นที่ที่ทาง SCG ได้ฟื้นฟูไว้แล้วเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ 

  คัดเลือกพรรณไม้ส�าหรับการปลูกในปีต่อไป
 
2. การวางเส้นทางศึกษาชีพลักษณ์ 

ในเส้นทางส�ารวจพรรณไม้ ก�าหนดและติดหมายเลขต้นแม่ไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ี
เป็นเป้าหมายในการเก็บเมล็ด
 
3. การเก็บข้อมูลชีพลักษณ์

  FORRU จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนเพาะช�าของ SCG ในการ 
  เก็บข้อมูล ชีพลักษณ์ การเก็บเมล็ดพันธุ์และตัวอย่างพรรณไม้ และการเพาะเมล็ด

  เจ้าหน้าที่ของ SCG เก็บข้อมูลชีพลักษณ์ในเส้นทางที่ก�าหนดและเก็บเมล็ดทุก 3 สปัดาห์ 
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4. การดูแลเรือนเพาะชำา การจัดเตรียมกล้าไม้ และการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก

  FORRU ให้ค�าแนะน�าในการเตรียมพื้นที่ปลูกและจัดเตรียมกล้าไม้ ส�าหรับแปลงปลูก 
   ทดลองในปี พ.ศ. 2555 (ประมาณ 4 ไร่) ทั้งที่มีอยู่ในเรือนเพาะช�าของเหมืองและต้อง 
   จัดหามาเพิ่ม

  FORRU ให้ค�าปรกึษา ด้านการดูแลและจดัการในเรอืนเพาะช�า การทดลองเกีย่วกบัการ 
   เร่งการงอกของเมลด็ไม้และการตดิตามการเจรญิเตบิโตเพือ่จดัเตรยีมกล้าไม้ส�าหรบัปีถัดไป

 เจ้าหน้าที่เรือนเพาะช�า SCG เป็นผู้ด�าเนินงานในเรือนเพาะช�า และเก็บข้อมูลการงอก 
   และการเจริญเติบโตของกล้าไม้

  FORRU เก็บข้อมูลสัณฐานวิทยาของเมล็ดโดยน�ากลับมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
5. ออกแบบแปลงทดลองฟ้ืนฟูป่าด้วยพรรณไม้โครงสร้าง

  ออกแบบการทดลองส�าหรับการทดสอบการฟื้นฟูป่าด้วยพรรณไม้โครงสร้าง การใช้ 
   วิธีการทางวนวัฒนวิทยาและการหยอดเมล็ด

  SCG เตรียมพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ ติดหมายเลขกล้าไม้ส�าหรับการ 
   ตดิตามการเจรญิเตบิโต โดยในการเตรยีมพืน้ทีแ่ละวนัปลกูเจ้าหน้าที ่FORRU จะเข้าร่วมด้วย 
 
6. การติดตามการเจริญเติบโตของกล้าไม้

  FORRU ร่วมกับทาง SCG ในการเก็บข้อมูลอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของ 
   กล้าไม้ในแปลงปลูก

 ช่วงเวลาติดตาม : หลังการปลูกประมาณ 1 สัปดาห์ หลังฤดูฝนที่ 1 และก่อนและหลัง 
   ฤดูฝนที่ 2 
 
7. จัดทำาฐานข้อมูลพรรณไม้ท่ีใช้ในการฟ้ืนฟู

FORRU วเิคราะห์ข้อมลูชพีลกัษณ์และการเจรญิเตบิโตของพรรณไม้ท้องถิน่ทีใ่ช้ในการฟ้ืนฟู 
และจัดท�าเป็นฐานข้อมูลในรูปแบบโปรแกรม Microsoft access 
 
8. สำารวจความหลากหลายของพืชและนกในพ้ืนท่ี

 FORRU ส�ารวจความหลากหลายของพืชในพื้นท่ีท่ีได้รับการฟื้นฟูโดยใช้แปลงส�ารวจ 
   วงกลม 

 SCG เป็นผู้เก็บข้อมูลความหลากหลายของนกโดย FORRU เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ 
   วิธีการ
 
9. จัดทำาคู่มือการเพาะเมล็ดและเตรียมกล้าไม้ในเรือนเพาะชำาสำาหรับพรรณไม้ท่ีใช้ 
และคู่มือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีเหมืองหินปูน จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
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3.3.5

 โครงการ “ ต้นกล้าน้อย คอยสร้างป่า ” บรษิทัปูนซเิมนต์ไทย (ทุง่สง) จำากดั ร่วมกับ
โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม เพาะชำากล้าไม้เพื่อนำามาใช้ในงานฟื้นฟูเหมือง

จากนโยบายของโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด ให้ความส�าคัญด้านการจัดการ
สิง่แวดล้อมและการรบัผดิชอบต่อชมุชนเป็นแกนหลกัในการด�าเนนิธรุกจิ งานฟ้ืนฟสูภาพเหมอืงเป็น
ส่วนหนึง่ของกจิกรรมดงักล่าวทีจ่ะมุง่เน้นฟ้ืนฟพูืน้ทีผ่่านการท�าเหมอืงมาแล้วและต้องการให้ชมุชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานฟื้นฟูเหมือง เพื่อให้ชุมชนเห็นความส�าคัญและปลูกฝังเยาวชน 
ให้มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ป่า และยังเป็นการสื่อสารให้ชุมชนรับทราบการท�าเหมืองที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเหมืองอย่างยั่งยืนต่อไป

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเพิ่มจ�านวนต้นกล้าไม้ท้องถิ่นนอกเหนือจากที่บริษัทด�าเนินการเพาะเอง ประมาณ  
   2,000 กล้าต่อปี

 2. เพื่อสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน

 3. เพื่อสื่อสารการท�าเหมืองแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนได้รับทราบ

 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานของรัฐและชุมชน

 5. เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

การดำาเนินการ

 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนนาตาแย้ม

 2. จัดสร้างโรงเรือนเพาะช�ากล้าไม้ในโรงเรียน จ�านวน 1 โรง โดยน�าโครงการ One Cell  
   One Project (OCOP) เข้าสนับสนุน

 3. จัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ต้องให้นักเรียนเพาะช�า

 4. ติดตามการเจริญการเติบโตของกล้าไม้และเข้าไปแนะน�าให้ความรู ้กับนักเรียน 
   อย่างต่อเนื่อง

 5. ซื้อกล้าไม้ที่ได้ขนาดความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กลับมาปลูกในพื้นที่ฟื้นฟูต่อไป

ผลที่จะได้รับ

 1. มีกล้าไม้ท้องถิ่นใช้ในการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 กล้าต่อปี

 2. เยาวชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพเหมือง

 3. สร้างอาชีพและเป็นการกระจายรายได้และเกิดการสร้างงานในชุมชน
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 4. สือ่สารองค์กรให้ชมุชนได้รบัทราบกจิกรรมการฟ้ืนฟสูภาพเหมอืง เพือ่สร้างความเข้าใจท่ีดี

  5. ปลูกจิตส�านึกที่ดีให้เยาวชนอนุรักษ์ป่า

ส่งมอบเรือนเพาะชำาให้โรงเรียน น้องๆ นักเรียนดูแลเรือนเพาะชำา

การให้ความรู้เรื่องการเพาะกล้า

ให้กับน้องๆ นักเรียนก่อนที่จะ

ลงมือปฏิบัติจริงในเรือนเพาะชำา

ทำาการซื้อกล้าไม้จากทาง

โรงเรียนแล้วนำากล้าไม้กลับมา

ปลูกในพื้นที่ฟื้นฟู

ส่งมอบเรือนเพาะชำาให้โรงเรียน น้องๆ นักเรียนดูแลเรือนเพาะชำา
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3.3.6 
โครงการเยาวชนเพาะพันธุ์กล้าไม้สำาหรับแจกชุมชน ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(แก่งคอย) จำากัด ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงงาน

จากนโยบายของปูนแก่งคอย ให้ความส�าคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบ
ต่อชุมชน เป็นแกนหลักในการด�าเนินธุรกิจ ฉะนั้นโครงการเยาวชนเพาะพันธุ์ไม้พื้นบ้านแจกชุมชน 
จึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการช่วยเพาะ 
ขยายพันธุ์ไม้ เพื่อให้ได้กล้าไม้ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมส�าหรับแจกชุมชนรอบโรงงาน อีกทั้ง 
ยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้าน

2. ให้เยาวชนมีความรู้ในการขยายพันธุ์พืชอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นพื้นฐานในการประกอบ 
  อาชีพสร้างรายได้ให้กับเยาวชน

3. สื่อสารกับชุมชนว่ามีโครงการแจกต้นไม้พื้นบ้านเพื่อน�าไปปลูก

การดำาเนินการ

ด�าเนินการให้ความรู้กับเยาวชนในโรงเรียนบริเวณรอบโรงงานเรื่องการเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า
และไม้พื้นบ้าน โดยผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งในวิชาเรียนการเกษตรหรือการอาชีพ ท�าการสนับสนุน
อุปกรณ์การเพาะช�ารวมถึงเมล็ดพันธุ์ ให้เยาวชนได้ท�าการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเพาะพันธุ์กล้าไม้ท่ี
ศนูย์เรยีนรูง้านฟ้ืนฟสูภาพเหมอืง และน�าความรูท้ีไ่ด้ไปด�าเนนิการเพาะพนัธุก์ล้าไม้ป่าและไม้พืน้บ้าน 
รวมทั้งดูแลรักษาให้กล้าไม้มีความสูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร แล้วทางผู้ด�าเนินการโครงการจะ 
รับซื้อกล้ากลับมาใช้ในงานฟื้นฟูเหมืองและแจกจ่ายให้กับชุมชนที่สนใจรับไปปลูกต่อไป

ผลที่จะได้รับ

1. กล้าไม้ใช้ในการแจกชุมชนรอบโรงงานจ�านวน 3,000 ต้น

2. เยาวชนมีส่วนร่วมในการเพาะขยายพันธุ์แจกกล้าไม้ให้กับชุมชน

3. สร้างอาชีพและเป็นการกระจายรายได้ท�าให้เกิดการสร้างงาน

4. สื่อสารองค์กรให้ชุมชนได้รับทราบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับองค์กร

5. ปลูกจิตส�านึกที่ดีให้กับเยาวชนอนุรักษ์ป่าและไม้พื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป
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น้องๆ นักเรีียนนำาความรู้ 
ทีไ่ดไ้ปปฏบิตัใินเรอืนเพาะชำา 
โรงเรียนเอง

เมื่อกล้าไม้ เจริญเติบโต 
พร้อมปลูก ทางโรงงาน 
ก็จะทำาการรับซื้อกล้าไม้ 
มาใช้ในงานฟื้นฟู และร่วม 
แจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

ทางโรงงานทำาการสนับสนุนในการสร้าง 
เรือนเพาะชำาให้กับโรงเรียน

ลงมือปฏิบัติงานเพาะกล้าและเสียบกิ่ง 
มะนาวกับตอต้นมะขวิด

นกัเรยีนเขา้มาเรยีนรูก้าร 
เพาะพันธุ์ไม้แบบต่างๆ 
ภายในโรงงาน
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3.4 กรณีศึกษาที่ 4 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

3.4.1  

  การสร้างแหล่งน้ำาให้สัตว์ป่าในแปลงฟื้นฟู

ผลจากการฟื้นฟูระบบนิเวศเหมืองหินปูนทั้ง 4 เหมืองของ SCG ก่อให้เกิดป่าไม้ซึ่งมีลักษณะ
เรือนยอดชิดกันในพื้นที่ที่ติดกับเขตแนวกันชน (Buffer Zone) จากผลการส�ารวจมีการกระจาย
เข้ามาของเมล็ดพันธุ์และก่อให้เกิดพันธุ์ไม้ที่ไม่ได้ปลูกเกิดขึ้นในพื้นที่แปลงฟื้นฟู ท�าให้เกิดความ
หลากหลายทางด้านพืชพรรณในพ้ืนที่ ซึ่งสภาพพ้ืนที่เริ่มปรากฏร่องรอยการเข้ามาใช้ประโยชน์
ของสัตว์ป่า โดยสัตว์ป่าจะน�าพาเมล็ดไม้เข้ามาในพื้นที่ เป็นการสร้างปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพในแปลงฟื้นฟูสภาพเหมืองหินปูนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อดึงดูดสัตว์ป่าให้กลับเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ฟื้นฟู

 2. เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่ฟื้นฟู

 3. เพื่อตรวจสอบชนิดของสัตว์ป่าที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ฟื้นฟู

 4. เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ในพื้นที่ฟื้นฟู

 5. เพื่อเป็นแหล่งน�้าแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าในช่วงฤดูแล้ง
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การดำาเนินการ 

การสร้างแหล่งน้ำาให้กับสัตว์ป่าในแปลงฟื้นฟู  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด1

แหล่งน้ำาที่สร้างให้กับสัตว์ป่าในแปลงฟื้นฟู

สรุปและการติดตามผล  

สัตว์ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าในแปลงฟื้นฟู 
มี 4 กลุ่ม ได้แก่

 1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ชนิด คือ อีเห็น กระรอก  
   กระแตใต้

 2. สัตว์เลื้อยคลาน 1 ชนิด คือ จิ้งเหลนบ้าน 

 3. สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก 1 ชนิด คือ ปาดบ้าน

 4. นก 2 ชนิด คือ นกเขาเขียว นกปรอดคอลาย

รอยตีนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รอยตีนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นกเขาเขียว

นกปรอทคอลาย
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2

 

การสร้างแหล่งน้ำาให้กับสัตว์ป่าในแปลงฟื้นฟู  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด

6
7

8

9

7

8

9

ตำาแหน่งที่ตั้งบ่อน้ำาให้สัตว์ป่าจำานวน 9 จุด 
บริเวณพื้นที่เหมืองหินปูน

159



3

 

การสร้างแหล่งน้ำาให้กับสัตว์ป่าในแปลงฟื้นฟู  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด

บ่อน้ำาในป่าแปลงฟื้นฟูสภาพเหมืองปี พ.ศ. 2547
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บ่อน้ำาในป่าแปลงฟื้นฟูสภาพเหมืองปี พ.ศ. 2549

การเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่า 
บริเวณบ่อน้ำาในพื้นที่จุดชมวิว
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3.4.2  
  การสร้างโพรงนกเทียมในพ้ืนท่ีฟ้ืนฟู ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดแทนโพรงนกในธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ที่ผ่านการท�าเหมืองไปแล้ว

2. เพื่ออนุรักษ์กลุ่มนกที่อาศัยอยู่ในโพรงหินให้คงอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิม

3. เพื่อดึงดูดนกให้เข้ามาอาศัยในแปลงฟื้นฟูอย่างถาวร

4. เพื่อเพิ่มความหลากหลายของนกในแปลงฟื้นฟู

การดำาเนินการ

1. ใช้ก้อนหนิธรรมชาติ
มาเป็นแม่แบบเพ่ือท�าโครง
ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ธรรมชาติมากที่สุด

2. น�ากระดาษมารอง
ในแม่แบบแล้วใช้ตาข่ายลวด
ดดัเป็นโครงตามแบบ จากนัน้ 
ใช ้ปูนฉาบทับโครงตาข ่าย 
หนาประมาณ 1 - 2 นิว้ เมือ่ปนู 
แห้งยกโครงออกจากบล็อก
แม่แบบ

3. ท�าโพรงนกโดยใช้
โฟมและตาข่ายลวดมาเป็น
วัสดุ ฉาบทับโพรงด้วยปูน  
โดยเจาะรูทางเข้าออกไว้ 1 รู

4. น�าโพรงนกและ
โครงตาข่ายมาประกอบกัน 
ทาสใีห้คล้ายคลงึกบัธรรมชาติ
มากที่สุด แล้วน�าไปติดตั้ง

จุดติดตั้งโพรงนกเทียมในพื้นที่ฟื้นฟู
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ใช้ก้อนหินธรรมชาติมาเป็นแม่แบบ

ทำาโพรงนกโดยใช้โฟมและตาข่ายลวด 
มาเป็นวัสดุ

นำาโพรงนกและโครงตาข่าย 
มาประกอบกัน

ทาสีให้คล้ายคลึงกับธรรมชาต ิ
มากที่สุด

รังนกเทียมพร้อมนำาไปติดตั้ง

ฉาบรังนกเข้ากับโพรงด้วยปูน

เจาะรูทางเข้าออกไว้ 1 รู

นำากระดาษมารองในแม่แบบแล้วใช้ตาข่าย 
ลวดดัดเป็นโครงตามแบบ
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สรุปและการติดตามผล

หลังจากติดตั้งโพรงนกเทียม ปัจจุบันยังไม่มีนกชนิดใดมาอาศัย ทั้งนี้นกที่เป็นเป้าหมายคือ 
เหยี่ยวแมลงปอขาด�า และนกโพระดก

ทำาการติดตั้งโพรงนกเทียมในพื้นที่ฟื้นฟู
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ผศ.ดร. สคาร ทีจันทึก จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้คำาปรึกษาด้านงานฟื้นฟู บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
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ศูนย์การเรียนรู ้
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 และงานฟื้นฟูเหมือง4

4.1 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ฯ

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการฟื้นฟูเหมืองที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมชนิด ลักษณะใบ เมล็ด สัณฐานวิทยาและชีพลักษณ์ของ
พรรณไม้ที่พบในพื้นที่เหมือง 

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคนิคงานฟื้นฟูเหมืองและงานอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้กับ บุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอกบริษัท



168 ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและงานฟื้นฟูเหมือง

จากการศึกษาค้นคว้าเร่ืองการฟื้นฟูเหมืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพนั้น เอสซีจีได้น�าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาจัดแสดงในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ และ
แสดงเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละเหมอืง ดงันี ้บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากดั มคีวามโดดเด่น
ในด้านการเพาะพนัธุก์ล้าไม้จากความหลากหลายของพนัธุไ์ม้ท้องถ่ิน บรษิทัปูนซเิมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ�ากดั มคีวามเชีย่วชาญในการเตรยีมพืน้ทีแ่ละการออกแบบแผนผงังานฟ้ืนฟพูืน้ทีผ่่านการท�าเหมอืง
ได้อย่างเหมาะสม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญ
เติบโตของต้นไม้จงึมพีนัธุไ์ม้ประเภทสมนุไพรหลากหลายสายพนัธุ ์รวมทัง้ของบรษิทัปนูซเิมนต์ไทย 
(ล�าปาง) จ�ากัด ซึ่งมีความพร้อมในด้านการจัดการศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

4.2 รายละเอียดของศูนย์เรียนรู้
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ทางบริษัทได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่าง ๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลัก
วชิาการ รวมถงึศกึษาและส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพในแต่ละพืน้ที ่ประกอบด้วยศนูย์วจิยั
ป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (Forest Restora-
tion Unit) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ได้ท�าการทดลองเทคนิควิธีการในงานฟื้นฟูเหมืองในรูปแบบต่าง ๆ  รวมไปถึงการส่ง
พนักงานไปอบรมและดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ  เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น ท�าให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับงานฟื้นฟูเหมือง
ค่อนข้างมาก เราจึงมีแนวคิดที่จะส่งต่อความรู้ที่เราได้รับมา ก่อให้เกิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้ท�าการรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ที่ส�ารวจพบในพื้นที่เหมืองมา
จัดแสดง และเป็นแหล่งองค์ความรู้ในด้านการฟื้นฟูเหมืองและงานอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กับบุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งรายละเอียดด้านต่าง ๆ  ที่ทางศูนย์การ
เรียนรู้จัดแสดง ประกอบไปด้วย

ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
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ลักษณะใบของพรรณไม้ท้องถิ่น

ลักษณะใบของพรรณไม้ท้องถิ่น

ลักษณะเมล็ด
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ชีพลักษณ์และแผนที่แม่ไม้ ว่าแม่ไม้แต่ละชนิดสามารถพบได้
ในบริเวณใดของพื้นที่เหมือง 

ลักษณะและองค์ประกอบของดิน

เทคนิคงานฟื้นฟูเหมืองทั้งวิธีที่เคยทดลองในอดีตและวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน
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4.3 LAY OUT ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

Layout ศูนย์การเรียนรู้ฯ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด 

 LAY OUT ศูนย์การเรียนรู้ฯ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
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ตั้งแต่เปิดศูนย์การเรียนรู ้ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการฟื ้นฟู
เหมืองอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2555 
เพื่อให้บุคคลและหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท อาทิเช่น หน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กร
เอกชนต่าง ๆ  ที่มีความสนใจในเรื่องของ
การพัฒนาและฟื้นฟูเหมืองที่ควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ 
มีจ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแล้วกว่า 10,000 
คน โดยมข้ีอมลูผูเ้ข้าเยีย่มชมต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2555 - 2559 ดังนี้ 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด
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ท้ังนี ้ในส่วนของศนูย์เรยีนรู ้
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของ บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย (ล�าปาง) 
จ�ากัด ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ
จัดตั้ง โดยมีแผนเปิดให้บริการกับ
บุคคลภายนอกในปลายปี พ.ศ. 
2560



176 ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและงานฟื้นฟูเหมือง

4.4 จุดเด่นศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละเหมือง

4.4.1 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด จุดเด่นในด้านศูนย์การเรียนรู้การฟื้นฟู

เหมืองหินแจ้ห่ม 

จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องการฟื้นฟูเหมืองที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ บรษิทัปนูซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากดั จงึได้จดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูก้ารฟ้ืนฟเูหมอืงหนิแจ้ห่มขึน้ 
เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เรือ่งการฟ้ืนฟเูหมอืงทีค่วบคูไ่ปกบัการอนรุกัษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรวบรวมชนดิ ลกัษณะใบ เมลด็ สณัฐานวทิยาและชพีลกัษณ์ของพรรณไม้
ที่พบในพื้นที่เหมือง และเป็นแหล่งเรียนรู้เทคนิคงานฟื้นฟูเหมืองและงานอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้กับบุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ผังโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
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การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้นั้นถือเป็นขั้นตอนแรกที่มีความ
ส�าคัญในงานฟื้นฟูเหมือง โดยเฉพาะการฟื้นฟูที่ควบคู่ไปกับ
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเราให้ความส�าคัญ
อย่างมากในการเก็บเมล็ดจากแม่ไม้ที่อยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมก่อน
เปิดการท�าเหมือง เพราะนอกจากจะได้เมล็ดพันธุ์มาท�าการ
เพาะเพื่อขยายชนิดพันธุ์น้ัน ๆ  แล้ว 
ยังเป็นการอนุรักษ์สายพันธุกรรม 
ท้องถิ่นที่มีการพัฒนาการที่เหมาะสม 
กั บสิ่ ง แวดล ้ อมดั้ ง เ ดิ ม อี ก ด ้ ว ย  
การเก็บเมล็ดพันธุ ์ไม้จึงถือเป็นการ
เร่ิมต้นที่ท�าให้เกิดกระบวนการฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างแท้จริง

4.4.2 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด จุดเด่นในด้านการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ 

กล้าไม้ในเรือนเพาะชำา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
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องค์ความรู้ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้คือ ต�าแหน่งที่อยู่ของแม่ไม้ที่พร้อมจะ
ให้เมล็ด ช่วงเวลาของการผลิดอกออกผลของต้นไม้แต่ละชนิด ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด 
และวิธีการเก็บเมล็ดที่ถูกต้องและไม่กระทบต่อต้นแม่ไม้ รวมไปถึงการเตรียมเมล็ดไม้ภายหลัง 
การเกบ็จากต้นแม่ไม้ และการเกบ็รกัษาก่อนการเพาะเมลด็ ซึง่จากการศกึษาร่วมกบัคณะวนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ได้วางกรอบการด�าเนนิงาน
ให้สอดรับกับการปฏิบัติ
งาน ไม่ว่าจะเป็นต�าแหน่ง
ของแม ่ ไม ้ที่ อยู ่ ในพื้นที่ 
เหมืองแร ่  ลักษณะทาง 
ชพีลกัษณ์ของแม่ไม้ ซึง่ท�าให้ 
ทราบถึงช่วงเวลาของการ
ออกดอกออกผลของต้นไม้
แต่ละชนิด และช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการเก็บเมล็ด
ของต้นไม้แต่ละชนิด 

การสำารวจพันธุ์ไม้เพื่อจัดทำาแผนที่แม่ไม้–

การสำารวจพันธุ์ไม้เพื่อจัดทำาแผนที่แม่ไม้–
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ขั้นตอนการทำางาน 

 1 การคัดเลือกต้นแม่ไม้ที่มีขนาดเหมาะสม เป็นไม้เฉพาะถิ่นของพื้นที่

 2 การศึกษาชีพลักษณ์ของต้นไม้/การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้

 3 การเพาะเมล็ดและการดูแลรักษา

การเพาะเมล็ดและดูแลกล้าไม้ เป็นขั้นตอน 
ในการผลิตกล้าไม้ส�าหรับใช้ในงานฟื้นฟูพ้ืนที่สิ้นสุด 
การท�าเหมอืง สิง่ทีต้่องพิจารณาในการเพาะเมลด็ไม้น้ัน  
ประกอบด้วย จ�านวนกล้าไม้ที่ต้องการใช้ อัตราการ
งอกของเมลด็ ช่วงเวลาทีง่อก และอตัราการเติบโตของ
กล้าไม้แต่ละชนิดทีง่อกออกมาแล้ว เมลด็ทีท่�าการเกบ็
มาจากต้นแม่ไม้จะผ่านการเก็บรักษาและรอเวลาเริ่ม
การเพาะที่เหมาะกับช่วงเวลาที่จะปลูกต่อไป

การศึกษาชีพลักษณ์ของต้นไม้/การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้
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จากโครงการส�ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของบริษัท
ปูนซเิมนต์ไทย (ทุง่สง) จ�ากดั ในพืน้ที่
เขตประทานบัตรโครงการเหมืองแร่
หนิปนู จากส�ารวจพบพนัธุไ์ม้ท้องถิน่ 
กว่า 130 ชนิด ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละชนิด
ที่ส�ารวจ พบว่าบางชนิดเป็นพืช
สมุนไพร จากนั้นจึงมีแนวคิดที่จะน�า
พชืท่ีเป็นสมนุไพรดงักล่าวมารวบรวม
ไว ้ โดยจัด เป ็นสวนสมุนไพรขึ้ น  
ภายใต้ชื่อโครงการสวนสมุนไพร 
สู่ชุมชน โดยมีหลักการดังนี้

4.4.3 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด จุดเด่นในด้านสวนสมุนไพรสู่ชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด

สวนสมุนไพร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด
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สวนสมุนไพร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด

การรวบรวมพืชสมุนไพร

1. วัตถุประสงค์ในการจัดทำาโครงการ

1.1 พืชสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ดแูลสขุภาพเบือ้งต้นของคนในชมุชน และเป็นการ
ลดรายจ่ายในการดแูลสขุภาพและรกัษาพยาบาล

1.2 ชุมชนขาดความรู ้ความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ดีในการปลูกและการน�าพืชสมุนไพร
มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งในรูปอาหาร 
ยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทั้งในคนและ
ในสัตว์เลี้ยง สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชหรือ
ประโยชน์อื่น ๆ  

 1.3 เป็นแหล่งเรียนรู ้ที่ ได ้มาเรียนรู ้
ชุมชน วิธีการปลูกและวิธีการน�าไปใช้ประโยชน์ 
และสามารถต่อยอดน�าไปขายเป็นรายได้เสริมได้
อีกส่วนหนึ่ง

 

2. การคัดเลือกชนิดพืชสมุนไพรที่จะปลูกในสวนสมุนไพรสู่ชุมชน

2.1 คัดจากพันธุ ์ท ้องถิ่นสมุนไพรในท้องถิ่นท่ีได ้
จากโครงการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ ่งสง) จ�ากัด ในพื้นที่เขตประทานบัตร
โครงการเหมืองแร่หินปูน

2.2 พืชสมุนไพรที่ใช้ดูแลสุขภาพในงานสาธารณสุข
มูลฐาน ซึ่งสามารถน�ามาใช้ง่ายในครัวเรือน ทดแทนยาสามัญ
ประจ�าบ้าน ทั้งยาภายนอก/ภายใน ใช้รักษาอาการเบื้องต้น 
ดูแลสุขภาพทั่วไป 

2.3 สมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร 

2.4 สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช
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3. การดำาเนินการจัดสร้างสวนสมุนไพร 

 วางผังพื้นที่ที่จะจัดสวนสมุนไพรในพื้นที่ที่เหมาะสม มีการจัดวางผังพื้นที่ให้ง่ายต่อการเข้า

เยี่ยมชม มีทางให้เดินชมบริเวณรอบๆ พื้นที่ มีระบบน�้าหมุนเวียนเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียของน�้า

บริเวณรอบสวนสมุนไพร

การจัดทำาทางเดินภายในสวนสมุนไพร สภาพทางเดินในปัจจุบัน

 แผนผังสวนสมุนไพร
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4. จัดทำาป้ายสวนสมุนไพรแหล่งเรียนรู้ ป้ายชื่อ และสรรพคุณสมุนไพร 

 จัดท�าขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้ามาเรียนรู้ในสวนสมุนไพร 
โดยลักษณะป้ายควรพิจารณาตามความเหมาะสม 

จัดทำาป้ายชื่อและสรรพคุณสมุนไพร
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ในที่นี้ขอกล่าวถึงระบบนิเวศในพื้นที่โครงการเหมืองหินปูนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย  
(ทุ่งสง) จ�ากัด ซึ่งในระบบนิเวศธรรมชาติ ต้นไม้กับสัตว์ป่าจะมีความสัมพันธ์กัน เพราะสัตว์ป่าได้
ประโยชน์จากป่าไม้ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย อาหาร ที่หลบภัย รวมไปถึงอากาศที่บริสุทธิ์ด้วย และป่าไม้
ก็ได้สารอาหารจากเศษอาหารและซากของสัตว์ป่าที่ตายไป ซึ่งระบบนิเวศได้แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ 
คือ พ้ืนที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่ฟื้นฟูหลังการเข้าใช้ประโยชน์แล้ว โดยในป่าธรรมชาตินั้นมีความ
หลากหลายของชนิดสัตว์ต่าง ๆ  มากกว่าพื้นที่ที่ฟื้นฟู ทั้งนี้ เนื่องจากป่าธรรมชาติเป็นระบบนิเวศ
ที่พัฒนาระบบนิเวศมาอย่างยาวนาน จนท�าให้มีชนิดพืชที่ขึ้นกระจายอยู่หลากหลายชนิด อาทิเช่น 
กรวยป่า สังเครียด ลางสาด ขันทองพยาบาท ล�าพูป่า ตะขบป่า ไทร มะเดื่อ แกงเลียง พลองกินลูก 
กะทกรก ทองหลางป่า มะซาง และชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งลักษณะโครงสร้างยังเอื้อให้เกิด
ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสมของสตัว์ป่า มคีวามปลอดภยั มขีนาดพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยัเพยีงพอต่อการหากนิ 
และมีทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ ได้แก่ อาหาร น�้า ท่ีหลบภัย สิ่งจ�าเป็นพิเศษ (พื้นท่ี 
เหมาะกับการสืบพันธุ์) เป็นต้น จึงมีชนิดของสัตว์ที่สามารถอยู่อาศัยได้หลากชนิด อาทิเช่น ลิงเสน  
ค่างแว่นถิ่นใต้ กิ้งก่ามลายู กิ้งก่าเขาหนามยาว จงโคร่ง นกเหยี่ยวผึ้ง นกพญาไฟสีกุหลาบ  
นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า นกลุมพู นกบั้งรอกเขียวอกแดง นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกโพระดก  
นกปลีกล้วยเลก็ นกเอีย้งถ�า้ และสตัว์ชนดิอืน่ ๆ  ทีอ่าศยัอยูใ่นป่าธรรมชาต ิดงันัน้การฟ้ืนฟพูืน้ท่ีท่ีผ่าน 
การท�าเหมอืงให้มีความหลากหลายทางชวีภาพทัง้พชืและสตัว์ให้มคีวามคล้ายคลงึกบัธรรมชาตเิดมิ 
มากที่สุด น�ามาซึ่งความเชื่อมโยงระหว่างพันธุ์ไม้ท้องถ่ินกับสัตว์ป่า โดยมีข้ันตอนในการฟื้นฟ ู
สภาพป่าดังนี้

4.4.4 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด จุดเด่นในด้านความเชื่อมโยงพันธุ์ไม้

ท้องถิ่นกับสัตว์ป่าในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง
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1. การฟื้นฟูด้วยพรรณไม้โครงสร้าง

การฟื้นฟูป่าเพื่อให้กลับไปมีสภาพใกล้เคียงกับระบบนิเวศท่ีเคยเป็นอยู่เดิม ด้วยการปลูก
พรรณไม้ทุกชนิดน้ันไม่สามารถเป็นไปได้และถึงแม้ว่าเป็นไปได้ก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องท�าเช่นนั้น 
เพราะตามธรรมชาติ ป่ามีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองตลอดเวลา เพียงแต่ต้องการปัจจัย
พืน้ฐานบางอย่างมาส่งเสรมิให้เกดิการเริม่ต้นกระบวนการเท่านัน้ ต่อจากนัน้ธรรมชาตกิจ็ะท�าหน้าที่
ต่อไป การปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าจึงควรมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการส่งเสริมหรือเร่ง
ให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติของป่า โดยการเพิ่มความหนาแน่นหรือปริมาณและ
จ�านวนชนิดของต้นไม้ให้มากขึ้น รวมทั้งการท�าให้เกิดการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ท่ีไม่ได้ปลูกใน
พื้นที่ปลูกป่า

หลักการคัดเลือกชนิดพรรณไม้โครงสร้าง

1. สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว สร้างร่มเงา ท�าให้วัชพืชลดปริมาณลงได้

2. มีผลที่เป็นอาหารของสัตว์ ท�าให้ดึงดูดสัตว์ป่า โดยเฉพาะนกและค้างคาวเข้ามาใน

 พื้นที่ที่ปลูกป่าเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์

3. ขยายพันธุ์ได้ง่ายในเรือนเพาะช�า 

วิวัฒนาการการใช้ไม้โครงสร้าง 
ในการฟื้นฟูเหมือง
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ลิงเสน (Macaca arctoides)

 

2. ความเชื่อมโยงพรรณไม้โครงสร้างที่ดึงดูดสัตว์ป่าให้เข้ามาในพื้นที่ฟื้นฟู

จากจ�านวนชนดิพนัธุไ์ม้ท้องถิน่เพิม่มากขืน้ โดยเฉพาะไม้เบกิน�าและพนัธุไ์ม้ทีน่�ามาปลกูฟ้ืนฟู
ขึ้นกระจายอยู่ ได้แก่ ผกากรอง ปอด�า เม็ก กระถินยักษ์ แกงเลียง ล�าพูป่า กระถินณรงค์ ทองหลาง
ป่า ปอขนุน และกะทกรก เป็นต้น ซึง่บางชนดิเป็นพชือาหารของสตัว์ เช่น แมลง นก ผเีสือ้ (ผูบ้รโิภค) 
ท�าให้สัตว์ อาทิ กระแตใต้ จิ้งเหลนบ้าน กิ้งก่าแก้ว กบหนอง เขียดตะปาด นกแอ่นบ้าน นกขมิ้นน้อย
ธรรมดา นกเขาชวา นกตะขาบทุ่ง นกสีชมพูสวน นกปรอดสวน นกปรอดหน้านวล นกเอี้ยงสาริกา 
กระจิบ อีแพรดแถบอกด�า ปรอดคอลาย เริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย  
ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต  
เป็นห่วงโซ่อาหารในพื้นที่ฟื้นฟู

ถ้าในอนาคตพื้นที่ฟื ้นฟูมีปริมาณ
ชนิดพืชมากขึ้นกว ่าในปัจจุบัน สัตว ์ที่
สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ก็จะมากขึ้นตาม
การเพิม่ของพชืพรรณไม้ด้วย และถ้ามสีภาพ
ป่าใกล้เคียงกับธรรมชาติแล้ว ชนิดสัตว์ที่
สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ฟื ้นฟูก็จะใกล้เคียง 
ป่าธรรมชาติได้เช่นกัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วย ผู้ผลิต - ผู้บริโภค - ผู้ย่อยสลาย ในระบบนิเวศจะ
มีการกินต่อ ๆ  กันไปพร้อมกับการถ่ายเทพลังงานที่แฝงไปกับอาหารที่กินกันเป็นทอด ๆ  จากผู้ผลิต 
สูผู่บ้ริโภคอันดบั 1 ไปสูผู่บ้รโิภคอนัดับ 2 ไปเรือ่ย ๆ  ซึง่การกนิและการถ่ายทอดพลงังานเป็นทอด ๆ  นี้  
เรยีกว่า “ห่วงโซ่อาหาร (food chain)” ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวีติต่างชนดิในระบบนเิวศเดยีวกนั 
(Interspecific interaction) ในพื้นที่เหมืองหินปูน ได้แก่ 

 (1) แบบพึ่งพา คือ ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation) : +, +) หมายถึง 
การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด โดยได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน แม้แยกกันอยู่ก็สามารถด�ารง
ชีวิตอยู่ได้ตามปกติ เช่น แมลงกับดอกไม้ แมลงได้รับน�้าหวานจากดอกไม้ ส่วนดอกไม้ได้แมลงช่วย
ผสมเกสรท�าให้แพร่พันธุ์ได้ดีขึ้น
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 (2) แบบปฏิปักษ์ต่อกัน (Antagonism) เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดท่ีท�าให ้
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ภาวะล่าเหยื่อ (Predation : +,-) 
หมายถึง การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยฝ่ายหนึ่งจับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอาหาร เรียกว่า ผู้ล่า ส่วนฝ่าย 
ที่ถูกจับเป็นอาหารหรือถูกล่า เรียกว่า เหยื่อ เช่น กบกับแมลง : กบเป็นผู้ล่า แมลงเป็นผู้ถูกล่า, 
เหยี่ยวกับหนู : เหยี่ยวเป็นผู้ล่า ส่วนหนูเป็นผู้ถูกล่า เป็นต้น

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันเช่นนี้ ท�าให้ทุก ๆ  ชีวิตเกิดความสัมพันธ์กันขึ้น  
ซ่ึงส่ิงมีชวีติทีป่รากฏอยู่ในพืน้ทีร่ะบบนเิวศใดระบบนเิวศหนึง่นีเ้อง ทีท่�าให้เกดิความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตขึ้นมา

แสดงความเชื่อมโยงพันธุ์ไม้ท้องถิ่นกับสัตว์ป่าในพื้นที่ฟื้นฟูและป่าธรรมชาติ
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จากการฟ้ืนฟูสภาพเหมอืง 
จากปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน 
ได้ผ่านการทดลองและศึกษาหา
วิธีการที่เหมาะสมในการฟื ้นฟู
สภาพเหมือง จึงได้น�าองค์ความรู้
ต่าง ๆ  มาท�าการรวบรวม และจัด
น�าเสนอในลักษณะแบบจ�าลอง 
เพื่อให ้ผู ้ที่สนใจเข ้ามาศึกษา 
เรียนรู้ขบวนการงานฟื้นฟูสภาพ 
เหมอืง ก่อให้เกดิเครอืข่ายการศกึษา 
แลกเปลีย่นองค์ความรูใ้นด้านงาน
ฟื ้นฟูสภาพเหมืองและเกิดการ 
พัฒนางานเพื่อความยั่งยืนต่อไป

4.4.5 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด จุดเด่นในด้านการปรับพื้นที่ลด

ความลาดชัน (Slope) การฟื้นฟูดินและโมเดลการฟื้นฟูรูปแบบต่าง ๆ

การปรับพื้นที่แบบลดความลาดชัน (Slope) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด 
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ตัวอย่างพันธุ์ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างใน 

ป่าเขาหินปูนเหมืองแก่งคอย

แบบจำาลองการศึกษาวิจัยเพื่อหาความหนาหน้าดิน 

ที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพเหมือง
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แปลงสาธิตการปลูกพืืชคลุมดิน

แบบจำาลองการปรับเตรียมพื้นที่ในรูปแบบ 

ขั้นบันไดและแบบปรับลดความลาดชัน (Slope) 

ในการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพเหมือง

แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝก

ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 

และปฏิทินเก็บเมล็ดพันธุ์
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ตะเคียนหิน Hopea ferrea Laness DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 เคียนทราย	(ตราด	ตรัง),	ตะเคียนหนู	(นครราชสีมา),	เหลาเตา	(สุราษฎร์ธานี)

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นชนิดไม่ผลัดใบ	ต้นสูงถึง	30	เมตร	ล�าต้น	เปลาตรงและมักบิด	โคนต้นอาจ
มีรากพูพอน	เปลือกมีสีน�้าตาล	ใบ	เป็นใบเดี่ยวรูปไข่ถึงรูปไข่แกมรูปหอก	ปลายใบแหลม	ฐานใบโค้งมน	
ใบอ่อนสีแดง	 ดอก	 มีสีขาวหรือสีเหลือง	 กลิ่มหอม	 ออกรวมเป็นช่อสั้น	ๆ 	 ตามปลายก่ิงและตามง่ามใบ	 
ผล	รูปทรงกระบอก	ปลายเป็นติ่งแหลม	ปีกยาว	2	ปีก	และปีกสั้น	3	ปีก	

นิเวศวิทยา	พบในประเทศไทยทุกภาค	บริเวณป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น	ตามภูเขาหินปูน	และพบได้ใน
เขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้ท�าเครื่องเรือน	เรือขุด	เสา	สะพาน	หมอนรองรถไฟ	ทนทานและแข็งแรงมากในการ
ใช้งานกลางแจ้ง	การแปรรปูควรท�าขณะไม้ยงัสดอยู	่ดอกใช้เป็นยาเกสรร้อยแปด	ต้มน�า้จากเปลอืกใช้ล้าง
แผล	ผสมกับเกลืออมป้องกันฟันผุ	เนื้อไม้ใช้เป็นส่วนประกอบท�ายารักษาโรคเลือดลมไม่ปกติ	แก้กระษัย

เทคนิคการขยายพันธุ ์ 
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	 โดย
ในช่วงที่เมล็ดร่วงจากต้น	
5	-	7	วัน	ให้รีบน�าไปเพาะ	
เพราะจะท�าให้อัตราการ
งอกสูง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

ข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของแต่ละเหมือง

50 - 380 ม.ร.ทก.
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

มะพลับทอง Diospyros transitoria Bakh. EBENACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 สาวด�า	หรือ	ขาวด�า

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นชนิดไม่ผลัดใบ	ต้นสูงถึง	 20	 เมตร	 ใบ	 เป็นใบรูปไข่ขอบขนาน	 ฐานใบมน	
ปลายใบแหลมหรือติ่งแหลม	ดอก	เพศผู้เป็นช่อกระจุก	เพศเมียออกเดี่ยว	ผล	รูปทรงกลม	ผิวไม่เรียบ	

นเิวศวทิยา	พบในป่าดิบแล้ง	ขึน้ตามภเูขาหนิปนู	และพบได้ในเขตประทานบตัรของบรษิทัปนูซเิมนต์ไทย	
(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้ท�าเครื่องเรือน

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	 ก่อนเพาะเมล็ดให้แช่น�้าอุณหภูมิปกติ	 5	 -	 10	 นาที	 เพื่อ
กระตุ้นอัตราการงอก

50 - 380 ม.ร.ทก.
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จันทน์หอม Mansonia gagei J.R. Drumm ex Prain STERCULIACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ	ต้นสูงประมาณ	10	-	20	เมตร	เปลือกค่อนข้างเรียบ	สีเทาอม
ขาว	เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่ง	ใบ	เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ	ปลายใบแหลม	โคนใบเว้าเบี้ยวเล็กน้อย	 
ขอบใบเป็นคลื่นห่าง	ๆ 	 ดอก	 มีขนาดเล็กสีขาว	 ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่งและตามง่ามใบ	 ผล	 
รูปร่างคล้ายกระสวย	กว้าง	0.5	-	0.7	เซนติเมตร	ยาว	1	-	1.5	เซนติเมตร	มีปีกรูปสามเหลี่ยมหนึ่งปีก	
กว้าง	1	-	1.5	เซนติเมตร	ยาว	2.5	-	3	เซนติเมตร

นิเวศวิทยา	 พบในป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามภูเขาหินปูน	 และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ไม้ที่ตายเองจะมีกลิ่นหอม	ใช้ท�าหีบใส่เสื้อผ้า	เครื่องกลึง	เครื่องแกะสลัก	ท�าหวี	ดอกไม้จันทน์	
ธูป	น�้ามันหอมที่ได้จากการกลั่นชิ้นไม้	 ใช้ปรุงเครื่องหอมและเครื่องส�าอาง	 ใช้เป็นยาบ�ารุงหัวใจ	 เนื้อไม้ 
ใช้เป็นยาแก้ไข	้แก้กระหาย
น�้าและอ่อนเพลีย

เทคนิคการขยายพันธุ ์ 
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	 เมล็ด
สีด�ามีอัตราการงอกสูงกว่า
เมล็ดสีเขียว

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.
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คะนาน  Colona diptera (Ridl.) Craib TILIACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กชนิดผลัดใบ	ต้นสูงประมาณ	5	-	10	เมตร	กิ่งก้านย่อยแตกเกือบ
ตั้งฉาก	 ใบ	 เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว	 ใบรูปใบหอก	 ปลายใบยาวคล้ายหาง	 โคนใบมน	 ดอก	 
มีสีเหลืองอ่อนออกเป็นช่อกระจะแยกแขนง	ตามซอกใบและปลายกิ่ง	ผล	แห้งแก่ไม่แตก	รูปทรงไข่หรือ
ไข่กลับสีน�้าตาล	มีปีกตามยาว	3	ปีก

นิเวศวิทยา	 พบในป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามภูเขาหินปูน	 และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้ท�าเชื้อเพลิง

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	แช่น�้าที่อุณหภูมิปกติก่อนเพาะประมาณ	5	 -10	นาที	 จะ
ท�าให้อัตราการงอกสูงขึ้น
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

ยู Pterospermum pecteniforme Kosterm.  STERCULIACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางชนิดไม่ผลัดใบ	ต้นสูงประมาณ	5	-	20	เมตร	ล�าต้น	เปลาตรง	
โคนต้นเป็นพูพอน	ใบ	เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ	ใบรูปหอก	โคนใบมนหรือเบี้ยว	ดอก	มีสีเหลือง	ออกเป็น
ดอกเดี่ยวตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง	ผล	แห้งแตก	 เปลือกแข็ง	ทรงขอบขนานแตกอ้าเป็นร่องตามยาว	5	
ร่อง	เมล็ดสีน�า้ตาล	ปีกบาง	จ�านวนมาก

นิเวศวิทยา	 พบในป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามภูเขาหินปูน	 และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้เป็นเชื้อเพลิง	

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	 แช่เมล็ดในน�้าอุณหภูมิปกติ	 5	 -	 10	นาที	 ระยะเวลาการ
งอกจะเร็วขึ้น
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กระเบากลัก Hydnocarpus ilicifolia King FLACOURTIACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางชนิดไม่ผลัดใบ	 ต้นสูงประมาณ	 15	 -	 20	 เมตร	 เรือนยอด 
ค่อนข้างทบึ	เปลอืกเรยีบสเีทา	ใบ	เป็นใบเด่ียวเรยีงสลบั	ใบรปูขอบขนานหรอืรปูไข่แกมรปูใบหอก	ปลายใบ 
แหลม	โคนใบมนหรือเบี้ยว	ดอก	มีสีขาวอมเขียว	มีกลิ่นหอมออกเป็นช่อกระจุกสั้นตามซอกใบ	ผล	สด
แบบมีเนื้อหลายเมล็ด	ผลทรงกลมแข็ง	มีขนนุ่มสีด�าปกคลุม

นเิวศวทิยา	พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	ขึน้ตามภเูขาหนิปนู	และพบได้ในเขตประทานบตัรของ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เมล็ดให้น�้ามันที่เหมาะสมแก่การใช้บ�าบัดโรคผิวหนัง	ท�ายาถ่ายพยาธิ

เทคนคิการขยายพนัธุ ์ขยายพนัธุด้์วยเมลด็	เนือ่งจากเปลอืกหุม้เมลด็หนา	จงึต้องท�าให้เมลด็เกดิบาดแผล
ก่อนน�าไปเพาะ	จะท�าให้ระยะเวลาการงอกเร็วขึ้น
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

แหนนา  Terminalia glaucifolia Craib COMBRETACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 ชด

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง	ต้นสูงประมาณ	8	-	20	เมตร	เปลือกสีเทาอมด�า	ใบ	เป็นใบเดี่ยว
เรียงเวยีนรอบทีป่ลายกิง่	แผ่นใบรูปรแีกมรปูไข่กลบั	ปลายใบแหลม	โคนรปูลิม่	ดอก	มขีนาดเลก็	สเีหลอืง	
ออกเป็นช่อเชิงลดตามง่ามใบ	ผล	รูปร่างค่อนข้างกลมถึงรี	มีครีบ	2	ครีบ	

นิเวศวิทยา	พบตามป่าผลัดใบและพบในป่าดิบแล้ง	ขึ้นตามภูเขาหินปูน	และพบได้ในเขตประทานบัตร
ของ	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง	ผลสวยงามใช้ท�าไม้ประดับแห้งได้

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	โดยวิธีการเพาะเมล็ด
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นกนอนเขา Cleistanthus gracilis hook.f. EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง	 ต้นสูงถึง	 8	 เมตร	 ใบ	 เป็นใบรูปไข่	 รูปร	ี
หรือรูปไข่แกมรูปร	ีปลายใบเรียว	ฐานใบรูปลิ่มหรือกึ่งมน	ดอก	ออกดอกเป็นกลุ่มตามง่ามใบ	ดอกสีขาว 
ปนเขียวขนาดเล็ก	มีใบประดับจ�านวนมากรองรับ	ผล	แห้งแตก	3	พู	แต่ละพูมี	1	-	2	เมล็ด	

นิเวศวิทยา	 พบในป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามภูเขาหินปูน	 และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	 โดยวิธีการเพาะเมล็ด	 การเตรียมเมล็ดควรห่อด้วยตาข่าย
ป้องกันเมล็ดกระเด็น
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

ขี้อ้าย  Terminalia triptera Stapf COMBRETACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทัว่ไป	เป็นไม้ยนืต้นขนาดเล็กถงึขนาดกลาง	ต้นสูงประมาณ	13	-	22	เมตร	ใบ	เป็นใบเดีย่วรปูมน 
แกมรูปไข่	 ปลายใบแหลมยาว	 ฐานใบมนหรือสอบเข้าหากันเป็นรูปลิ่ม	 ใบอ่อนคลุมด้วยขนสีน�้าตาล	 
ดอก	มีสีขาวอมเหลือง	เป็นช่อมีกิ่งแขนงมาก	ผล	แห้งแบบเปลือกแข็งเมล็ดเดียว	มีครีบ	3	ครีบ

นเิวศวทิยา	พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	ขึน้ตามภเูขาหนิปนู	และพบได้ในเขตประทานบตัรของ	
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด	และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง	เปลือกมีรสฝาดใช้กินกับหมากได้

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	โดยวิธีการเพาะเมล็ด
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

กระพี้จั่น Millettia brandisiana Kurz LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ	ต้นสูงถึง	20	เมตร	เปลือกต้นสีเทาเข้ม	ใบ	เป็นใบประกอบ	มีใบย่อย	
7	-	10	คู่	ใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก	ปลายใบแหลม	ฐานใบมน	ดอก	มีสีม่วงกลีบเลี้ยงติดกัน	ขอบกลีบ
มีซี่หยัก	ผล	ฝักแบนปลายโค้งและทู่	ฐานสอบเข้าหากัน	เมล็ดแบน	1	-	3	เมล็ด	

นเิวศวทิยา	พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	ขึน้ตามภเูขาหนิปนู	และพบได้ในเขตประทานบตัรของ	
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด	และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง

เทคนคิการขยายพันธุ ์ขยายพนัธุด้์วยเมลด็	โดยการเพาะเมลด็	ก่อนเพาะควรแช่เมลด็ในน�า้อุน่ประมาณ
	3	-	5	นาที	เพื่อเร่งอัตราการงอกให้เร็วขึ้น
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

เพกา  Oroxylum indicum (L.) Kurz BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กชนิดผลัดใบ	ต้นสูงประมาณ	5	-	13	เมตร	แตกกิ่งก้านน้อย	เปลือก
สีเทาอมขาวหรือสีน�า้ตาล	ใบ	เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่	2	-	3	ชั้น	เรียงตรงกันข้ามเป็นกระจุก
ที่ปลายกิ่ง	ใบย่อย	3	-	5	คู่	เรียงตรงกันข้าม	ใบรูปมน	รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน	ปลายใบเรียว	โคนใบสอบ
แคบ	 ดอก	 มีสีม่วงคล�้า	 ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามปลายกิ่ง	 กลีบเลี้ยงเช่ือมติดกันเป็นหลอดยาว	 
ผล	เป็นฝักแห้งแตก	ฝักแบนยาวคล้ายดาบห้อย	ฝักสีเขียวอมน�้าตาล	หนาและแข็ง	เมล็ดมีจ�านวนมาก
รูปแบน	มีปีกบางใส

นิเวศวิทยา	พบทั่วไปตามชายป่าดิบแล้ง	พื้นที่โล่งและไร่ร้าง	และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด	และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ฝักอ่อนประกอบอาหารรบัประทานได้	รากใช้
เป็นยาบ�ารุงธาต	ุแก้ท้องร่วง

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	 โดยวิธีการ
เพาะเมล็ด	 ก่อน
เพาะควรแช่เมล็ด
ในน�า้อณุหภมูปิกต	ิ
เพื่อเร่งอัตราการ
งอกให้เร็วขึ้น
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ทุ้งฟ้า  Alstonia macrophylla Wall. Ex G.Don APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นชนิดไม่ผลัดใบ	 ต้นสูงประมาณ	 10	 -	 20	 เมตร	 เปลือกค่อนข้างเรียบ	 สี
น�้าตาลถึงสีเทา	ล�าต้น	เปลาตรงเรือนยอดบิดเบี้ยว	ใบ	เป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนรอบข้อ	3	-	4	ใบ	แผ่นใบ
รูปหอกกลับ	ขนาด	3	-	10	x	6	-	28	เซนติเมตร	ปลายใบเป็นติ่งแหลม	โคนใบเรียวแหลม	ขอบใบเรียบ	
ผิวเกลี้ยง	ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ปลายยอด	ยาว	3.5	-	11.15	เซนติเมตร	ดอกย่อยสีขาว	
ขนาด	2	-	3	เซนติเมตร	ผล	เป็นฝักยาวคล้ายหลอดออกเป็นคู่	ยาว	30	-	40	เซนติเมตร	เมื่อแก่จะแตก
เป็น	2	ซีก	เมล็ดเป็นแผ่นบางมีปีก

นิเวศวิทยา	 พบในป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามภูเขาหินปูน	 และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้ท�าเครื่องเรือน	

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	 โดยวิธีการ
เพาะเมล็ด	เนื่องจากเมล็ดมีขนาดเล็กจึงไม่ควรกลบดินใน
ถาดเพาะหนาเกินไป	
เพราะจะท�าให้เมล็ด
มีอัตราการงอกต�่า
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

ตองเต๊า Mallotus barbatus EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 หลอแดง

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นสูงไม่เกิน	6	เมตร	ทุกส่วนมีขนสีขาวอมน�้าตาลอ่อนปกคลุมหนาแน่น	ยอด
อ่อนสีชมพู	ใบ	เป็นใบเดี่ยว	เรียงเวียนสลับ	แผ่นใบรูปไข่ป้อมหรือค่อนข้างกลม	มักจะมีแฉกตื้น	ๆ 	3	แฉก	
กว้าง	7.5	-	30	เซนติเมตร	ยาว	8.5	-	35	เซนติเมตร	ปลายใบและปลายแฉกเรียวแหลมเป็นหางยาว	โคน
ใบปิดเป็นรูปกลม	ขอบใบจักห่าง	เส้นแขนงใบ	7	-	10	คู่	ผิวใบด้านบนมีขนเป็นรูปดาว	และจะค่อย	ๆ 	
หลุดร่วงไปเมื่อใบแก	่ก้านใบติดเหนือโคนใบ	ยาว	5	-	25	เซนติเมตร	ดอก	มีขนาดเล็ก	แยกเพศอยู่บนต้น
เดียวกัน	สีแดงอมเหลือง	ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งและง่ามใบใกล้ปลายยอด	ช่อดอกเพศผู้ยาว	11	-	36	 
เซนติเมตร	ช่อดอกเพศเมียสั้นกว่า	 ผล	 รูปร่างกลม	 เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	1.5	 เซนติเมตร	มีขน 
รูปดาวสีน�า้ตาลอ่อนปกคลุมหนาแน่น	แก่แล้วแตก	เมล็ดสีด�า

นิเวศวิทยา	พบในป่าดิบแล้ง	ขึ้นตามภูเขาหินปูน	
และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูน
ซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ใช้ท�าเป็นไม้ประดับ

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	โดย
วิธีการเพาะเมล็ด	 เมล็ดมีการพักตัว	 ต้องกระตุ้น
ด้วยการแช่น�้าอุณหภูมิปกติก่อนเพาะ	 เพื่อเร่ง
อัตราการงอกให้เร็วขึ้น
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

ขันทองพญาบาท Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง  -

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นเล็กถึงขนาดกลาง	ต้นสูงประมาณ	3	-	15	เมตร	กิ่งอ่อนมีขนสั้น	ใบ	เป็น
ใบเดี่ยวเรียงสลับ	แผ่นใบรูปขอบขนานแกมใบหอกถึงรูปขอบขนานแกมรูปไข	่ปลายใบแหลม	โคนสอบ 
และมักเบี้ยว	 ดอก	 ออกเป็นกระจุกตามซอกใบหรือปลายยอด	 แยกเพศอยู่ต่างต้น	 ผล	 รูปร่างกลม	 
ผิวเกลี้ยงและเป็นพูตามยาว	3	พู

นเิวศวทิยา	พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	ขึน้ตามภเูขาหนิปูน	และพบได้ในเขตประทานบัตรของ	
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด	และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้ท�าเป็นยา	แก้ลมพิษ	แก้ไข้	แก้โรคผิวหนัง

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	โดยวิธีการเพาะเมล็ด
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

สมพง  Tetrameles nudiflora R.Br. DATISCACEAE

ชื่อพื้นเมือง  -

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ชนิดผลัดใบ	ต้นสูงประมาณ	20	-	40	เมตร	เรือนยอดเป็นทรงพุ่ม
โปร่ง	ล�าต้นเปลาตรง	โคนต้นเป็นพูพอนขนาดใหญ	่ใบ	เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ	แผ่นใบรูปหัวใจ	ปลายใบ
โค้ง	หรือแยกเป็นสามแฉก	โคนใบหยักเว้า	ขอบใบจักรฟันเลื่อย	ดอก	ขนาดเล็กสีเขียว	ออกเป็นช่อแยก
แขนงห้อยลง	ผล	แห้งเป็นกระเปาะรูปทรงไข่	เปลือกบางสีน�้าตาล	

นิเวศวิทยา	 พบในป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามภูเขาหินปูน	 และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้ท�าไม้อัด	เยื่อกระดาษ	และไม้ขีดไฟ

เทคนคิการขยายพนัธุ ์ขยายพนัธุด้์วยเมลด็	เน่ืองจากเมลด็มขีนาดเลก็ไม่ควรกลบดนิในถาดเพาะหนามาก
เกินไป	จะท�าให้อัตราการงอกของเมล็ดต�่า	การให้น�้าควรให้น�้าแบบฝอย	เพื่อเร่งอัตราการงอกให้เร็วขึ้น
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

มะเดื่อสาย Ficus semicordata   J. E. Smith  MORACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 ลูกกรวด

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง	ต้นสูงประมาณ	10	 -	 20	 เมตร	ทุกส่วนมีน�้ายาง 
สีขาว	 กิ่งอ่อนเป็นข้อปล้อง	 มีขนสีน�้าตาล	 ปลายยอดมีหูใบรูปรียาว	 1.5	 เซนติเมตร	 หลุดร่วงง่าย	 ใบ	 
เป็นใบเดี่ยว	 เรียงสลับ	 รูปรีเรียงขอบขนาน	 มีขนสากคายท้ังสองด้าน	 ขนาดกว้าง	 5	 -	 10	 เซนติเมตร	 
ยาว	15	-	30	เซนติเมตร	โคนใบเว้าด้านหนึ่งคล้ายติ่งห	ูปลายใบแหลม	ขอบใบหยักเล็กน้อย	ก้านใบยาว	
2	 เซนติเมตร	 ดอก	 ออกเป็นช่อลักษณะเป็นสายยาวจากโคนต้น	 มีรูปร่างคล้ายผล	 ส่วนฐานรองดอก 
เจริญเป็นกระเปาะกลม	 สีเขียวอมน�้าตาล	 ผิวมีรอยแผลระบายอากาศกระจายท่ัวไป	 ภายในเป็นดอก 
แยกเพศและดอกไม่สมบรูณ์เพศ	อยูอ่ดักนัแน่น	ผล	รปูร่างกลม	เมือ่สกุจะมสีแีดงขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง
ประมาณ	3	เซนติเมตร	

นิเวศวิทยา	ขึ้นตามริมน�า้	และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ผลรับประทานได้

เทคนิคการขยายพันธุ ์ 
ขยายพันธุ ์ด้วยการเพาะ
เมล็ด	 ปักช�าและตอนกิ่ง	
เนือ่งจากเมล็ดมขีนาดเลก็	
ไม่ควรกลบดนิในถาดเพาะ
หนาเกนิไป	เพราะจะท�าให้
เมล็ดมีอัตราการงอกต�า่
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ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

ขี้เหล็กฤๅษี Phyllanthus mirabilis Mull. Arg.  EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ต้นขนาดเล็กชนิดผลัดใบ	 ต้นสูงประมาณ	 2	 -	 8	 เมตร	 เรือนยอดโปร่ง	 ทรงพุ่ม
แผ่ช่วงบน	แตกกิ่งก้านสาขาเล็กน้อย	มีหนาม	ใบ	เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ	แผ่นใบรูปรีแกมรูปขนานหรือ
แกมรูปไข่กลับ	 ปลายใบแหลม	 มีใบประดับ	 1	 ใบ	 หูใบ	 2	 ใบ	 ขอบใบเรียบ	 ดอก	 แยกเพศอยู่ร่วมต้น
เดียวกัน	 ดอกเพศเมียสีเขียวอ่อน	 ดอกเพศผู้สีเหลืองมีขนาดเล็ก	 ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก	 ผล	 แห้ง
ไม่มีเนื้อ	ทรงกลมม	ี3	พู	ขนาด	0.5	เซนติเมตร	ยาว	1	-	2	เซนติเมตร	

นเิวศวทิยา	พบในป่าดิบแล้ง	ขึน้ตามภเูขาหนิปนู	และพบได้ในเขตประทานบตัรของบรษิทัปนูซเิมนต์ไทย	
(ทุ่งสง)	จ�ากัด

 ประโยชน์ เหมาะทีจ่ะปลกูตามผนงัหน้าผาหนิ	เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดนิ	และปลกูเป็นไม้ประดบั
ในกระถางเป็นจุดเด่นบริเวณสวนหย่อม

เทคนิคการขยายพันธุ์ 
ขยายพันธุ ์ด ้วยเมล็ด	
เนื่องจากเมล็ดมีขนาด
เล็ก	 การเพาะเมล็ด
ควรห่อด้วยตาข่ายเพื่อ
ป้องกันเมล็ดร่วงหล่น
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ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

เหยื่อกุรัม Impatiens mirabilis Hook.f. BALSAMINACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 บุกโถ

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ล้มลุกอายุยืนหลายปี	ล�าต้น	อวบน�้าขนาดใหญ่	สูงประมาณ	2	เมตร	ใบ	เป็นใบ
เดี่ยวออกหนาแน่นที่ปลายยอด	แผ่นใบหนา	ใบรูปไข่หรือไข่กลับ	ยาว	6	-	25	เซนติเมตร	ปลายใบเรียว
แหลม	 โคนใบรูปลิ่ม	 ขอบใบหยักมน	 เส้นแขนงใบมี	 10	 -	 15	 คู่	 เรียวสอบเข้าหาปลายใบ	 มีเส้นย่อย
ระหว่างเส้นหลัก	ก้านใบยาว	3	-	15	เซนติเมตร	ดอก	ออกเป็นช่อตามซอกใบ	ยาวได้ประมาณ	35	-	40	
เซนติเมตร	แตกช่อย่อยคล้ายช่อซี่ร่ม	ก้านดอกย่อยยาว	1	-	2	เซนติเมตร	ใบประดับรูปกลม	ปลายเป็นติ่ง
แหลม	ยาวประมาณ	0.5	เซนติเมตร	กลีบเลี้ยงกลีบข้าง	4	กลีบ	2	กลีบนอกกลมแกมรูปไข่	ยาวประมาณ	
1	เซนติเมตร	ปลายกลีบเป็นติ่ง	2	กลีบในรูปแถบแกมรูปใบหอก	ยาวประมาณ	0.2	เซนติเมตร	กลีบปาก
เป็นถุงครึ่งวงกลม	กว้างประมาณ	2	เซนติเมตร	เดือยยาวประมาณ	1.5	เซนติเมตร	พบทางภาคใต้ของ
ไทย	 แถบจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	
กระบี	่ตรัง	สตูล	พบกระจายห่าง	ๆ 	บนเขาหินปูน	
ระดับความสูงตั้งแต่	100	เมตรขึ้นไป

นิเวศวิทยา	พบในป่าดิบแล้ง	ขึ้นตามภูเขาหินปูน	 
และพบได ้ ในเขตประทานบัตรของบริ ษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ นิยมน�ามาใช้เป็นไม้ประดับ

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	และ
การปักช�า
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ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

นวล  Garcinia  merguensis  GUTTIFERAE 

ชื่อพื้นเมือง -

ลกัษณะทัว่ไป	เป็นไม้ยนืต้นขนาดกลาง	ต้นสูงประมาณ	5	-	7	เมตร	ใบ	เป็นใบเด่ียวเรยีงแบบตรงกนัข้าม 
หรือเป็นวง	 ใบหนาเหนียว	ขอบใบเรียบ	ผิวใบเป็นมันวาว	 เส้นใบเรียงตัวขนานกัน	 เนื้อใบมีต่อมน�้ามัน	
ดอก	เป็นดอกเดี่ยวมีกลิ่นหอมแรง	มีเพศครบในต้นเดียวกัน	รูปทรงมีสัดส่วนสมดุล	ผล	ผิวเหนียวหนา	
เนื้อผลมักเป็นสีม่วงเข้มเมล็ด	 มีขนาดใหญ่	 ผิวเมล็ดเป็นปุยเยื่อสะสมน�้า	 ไม่มีอาหารสะสม	 ต้นอ่อนใน
เมล็ดมีขนาดใหญ่และตรง

นิเวศวิทยา	 พบในป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามภูเขาหินปูน	 และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

 ประโยชน์ ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
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ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

กัดลิ้น  Walsura trichostemon Miq MELIACAE 

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้น	 สูงประมาณ	 5	 -	 12	 เมตร	 เรือนยอดแผ่กว้าง	 กิ่งอ่อนมีขนสั้นสีน�้าตาล	 
มีช่องอากาศ	 ใบ	 เป็นใบประกอบแบบขนนก	 มี	 3	 ใบย่อย	 รูปรีแกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก	 
ช่อดอกแยกแขนง	ออกที่ปลายกิ่ง	ขนสั้น	ดอก	มีขนาดเล็ก	กลีบดอกสีนวล	ผล	รูปทรงกลม	เมื่อสุกจะมี
สีเหลือง	มีขนสั้นสีน�้าตาลอ่อน	เนื้อนุ่มหุ้มเมล็ด

นิเวศวิทยา	 พบในป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามภูเขาหินปูน	 และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด



216 ภาคผนวก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

เม็ก  Macaranga tanarius (L.) Mull.Arg. EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กชนิดผลัดใบ	สูง	3	 -	10	 เมตร	 เรือนยอดเป็นรูปกลม	แตกกิ่งต�่า	
ล�าต้นแตกกอ	เปลอืกเรยีบสนี�า้ตาลปนเทา	ใบ	เป็นใบเด่ียวเรยีงสลบั	รปูก้นปิดกลมถงึรปูไข่	กว้าง	15	-	28	
เซนตเิมตร	ยาว	20	-	32	เซนติเมตร	ปลายใบเรยีวแหลม	โคนใบมน	ใบมขีนทัง้สองด้าน	แผ่นใบบางและนิม่	
ดอก	มสีเีขยีวอ่อน	ดอกแยกเพศอยูต่่างต้นดอกเพศผู	้ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบใกล้ปลายก่ิง
และปลายกิ่งช่อดอกยาว	10	-	25	เซนติเมตร	ไม่มีกลีบดอก	ผล	แห้งแตก	รูปเกือบกลมมีระยางค	์สีเขียว
อ่อน	ขนาด	1	-	1.2	เซนติเมตร	มีผงสีเขียวเหนียว	ๆ 	รอบผลมีหนามอ่อนปลายแหลมยาว	1.2	เซนติเมตร

นิเวศวิทยา	พบตามป่าเบญจพรรณและพบในป่าดิบแล้ง	ขึ้นตามภูเขาหินปูน	และพบได้ในเขตประทาน
บัตรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ปลูกเป็นสมุนไพร	สกัดเมทานอลจากใบสด	มีสารต้านอนุมูลอิสระ

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	เนื้อและ
เมล็ดมีความหวาน	ควรล้างเมล็ดให้สะอาดก่อนเพาะ
เพื่อป้องกันมดกัดกิน	จะท�าให้อัตราการงอกต�่า
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ใบ

ดอก

ผล

50 - 100 ม.ร.ทก.

ปอขนุน  Sterculia balanghas L.  STERCULIACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ	ล�าต้นเปลาตรง	สูง	8	-	15	เมตร	เปลือกเรียบ	ใบ	เป็นใบเดี่ยว	
เรียงเวียนสลับที่ปลายกิ่ง	รูปรีแกมขอบขนาน	กว้าง	8	-	10	เซนติเมตร	ยาว	15	-	18	เซนติเมตร	ก้านใบ
ยาว	2.5	เซนติเมตร	ดอกสีเหลืองถึงสีแสด	ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง	แกนช่อยาว	5	-	13	เซนติเมตร	มีขน
ทั่วไป	ดอก	ย่อยกลีบรองดอกรูปกรววย	ก้านดอกยาว	0.2	-	0.3	เซนติเมตร	ปลายแยก	5	แฉก	ไม่มีกลีบ
ดอก	เกสรผู้จ�านวน	10	อัน	ผลสีน�้าตาลรูปกระสวยโค้ง	กว้าง	2.5	-	3.5	เซนติเมตร	ยาว	7	-	8	เซนติเมตร	
ผล	แก่จะแตกมีเมล็ดสีด�า	รูปรี	จ�านวน	4	-	6	เมล็ด

นิเวศวิทยา	 พบในป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามภูเขาหินปูน	 พบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	
(ทุ่งสง)	จ�ากัด	และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เป็นอาหารสัตว์

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	เมล็ดมีความมัน	
ขณะท�าการเพาะควรมีตะแกรงปิด	เพื่อป้องกันหนูมากัดแทะ
เมล็ดแล้วจะท�าให้อัตรา
การงอกของเมล็ดต�่า
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ใบ

ดอก

ผล

25 - 200 ม.ร.ทก.

งิ้วป่า  Bombax anceps Pierre var.anceps BOMBACACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 นุ่นป่า

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง	 ต้นสูงประมาณ	10	 -	 20	เมตร	 เปลือกสีเทามีหนามแข็งและ
แหลมตามล�าต้นและกิง่ก้านใบ	ใบ	เป็นใบประกอบแบบฝ่ามอื	เรยีงแบบสลบัเวยีนเป็นกลุม่ทีป่ลายกิง่	ใบ
ย่อย	5	ใบ	รูปขอบขนานหรือรูปรี	กว้าง	4	-	5	เซนติเมตร	ยาว	10	-	12	เซนติเมตร	ปลายใบเรียวแหลม 
ฐานใบสอบแหลม	 ขอบใบเรียบดอก	 ดอก	 เป็นดอกเดี่ยวแต่ออกดอกเป็นกลุ่ม	 กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน 
เป็นรปูถ้วยบนฐานดอกทีแ่ขง็	กลบีดอก	5	กลบีสขีาว	เกสรเพศผูม้จี�านวนมากเรยีงเป็นกลุม่	ๆ 	เกสรเพศเมยี 
มียอด	เกสรเพศเมียแยก	5	แฉกชิดกัน	ผล	แห้งรูปกระสวย	ผลแก่แตกตามรอยตะเข็บ

นิเวศวิทยา	พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	ตามไหล่ภูเขาหินปูนในเขตประทานบัตรของบริษัทปูน
ซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด	และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้สีขาว	ไม่มีแก่น	ใช้ท�าเรือขุด	หีบและลังใส่ของ	ท�าก้านและกลักไม้ขีด	ไม้จิ้มฟัน	และ
ท�าเยื่อกระดาษ	น�้ามันจากเมล็ดใช้ปรุงอาหาร	ท�าสบู่	 ใยจากเปลือกใช้ท�าเชือก	และยังใช้เป็นไม้เบิกน�า
ในการฟื้นฟูสภาพเหมืองหินปูน

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	
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ใบ

ดอก

ผล

25 - 200 ม.ร.ทก.

มะกอก  Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman ANACARDIACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 กอกเขา

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ชนิดผลัดใบ	สูงประมาณ	15	-	20	เมตร	ขนาดทรงพุ่ม	10	-	15	
เมตร	 ทรงพุ่มกลมกว้างค่อนข้างโปร่ง	 เปลือกสีเทาอมน�้าตาลค่อนข้างเรียบ	หรือแตกเป็นร่องตื้นตาม 
แนวยาว	ใบ	เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่	เรียงเวียนสลับที่ปลายกิ่ง	แกนกลางใบประกอบยาว	20	
-	30	เซนติเมตร	ใบย่อย	4	-	6	คู	่เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย	รูปไข่แกมรูปขอบขนาน	กว้าง	3	-	4	
เซนตเิมตร	ยาว	7	-	12	เซนตเิมตร	ปลายใบเป็นต่ิงแหลม	โคนใบสอบเบ้ียว	ขอบใบเรยีบเป็นคลืน่เลก็น้อย	 
แผ่นใบบางแต่ค่อนข้างเหนียว	สีเขียวเข้มเรียบเกลี้ยง	ใบอ่อนสีน�้าตาลแดง	ใบแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ทอง

นิเวศวิทยา	 พบในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณขึ้นตามภูเขาหินปูน	 ในเขตประทานบัตรของบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด

ประโยชน์ ยอดอ่อนและใบอ่อน	ใช้รับประทานเป็นผักสด	กินกับส้มต�า	ลาบ	ย�า	อาหารที่มีรสจัด	ผลสด	
มีรสเปรี้ยวใช้ต�าน�้าพริก	ส้มต�า	และปรุงอาหารอื่น	ๆ 	ที่ต้องการรสเปรี้ยว

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	



220 ภาคผนวก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

50 - 380 ม.ร.ทก.

ขี้หนอน  Zolling Dongnaiensis  SAPINDACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 ขี้มอด

ลักษณะทั่วไป	ไม้ยืนต้นขนาดกลางชนิดผลัดใบ	สูงประมาณ	20	เมตร	เรือนยอดรูปไข่หรือเป็นพุ่มกลม	
โปร่ง	เปลือกนอกสีเทาด�า	เรียบ	แตกเป็นสะเก็ดเล็ก	ๆ 	มีรูระบายอากาศสีน�้าตาลทั่วไป	เปลือกในสีขาว 
ใบ	 เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่	 เรียงเวียนสลับ	 ใบย่อยมี	 5	 -	 8	 คู่	 เรียงตรงกันข้ามหรือเยื้อง 
เลก็น้อย	ใบรปูรหีรอืรปูขอบขนาน	กว้าง	2	-	6.5	เซนตเิมตร	ยาว	5	-	16	เซนตเิมตร	โคนใบเบีย้ว	ปลายใบ 
มนหรือสอบ	หลังใบสีเขียวเป็นมัน	ท้องใบมีขนสั้นนุ่ม	แผ่นใบห่อเข้าเล็กน้อย	ขอบใบเรียบ	เส้นแขนงใบ
ข้างละ	7	-	9	เส้น	ก้านใบย่อยยาว	1	-	3	มิลลิเมตร	

นิเวศวิทยา	 พบในป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามภูเขาหินปูน	 พบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	
(แก่งคอย)	จ�ากัด	และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ส�าหรับงานฟื้นฟูเหมืองหินปูนแก่งคอย	 ใช้เป็นไม้เบิกน�า	 ซึ่งมีอัตราการรอดและการเจริญ
เติบโตได้ดี

เทคนคิการขยายพันธุ ์ขยายพนัธุด้์วยเมลด็	แกะเปลอืกนอกออก	เพาะลงถุงเพาะช�าได้โดยตรง	เนือ่งจาก
มีอัตราการงอกสูงกว่า	80%	
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ใบ

ดอก

ผล

25 - 200 ม.ร.ทก.

กาง  Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้น	สูงประมาณ	10	-	15	เมตร	ปลายยอดและกิ่งอ่อนมีรอยแผลระบายอากาศ	
ใบ	 เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น	 ยาว	 20	 -	 30	 เซนติเมตร	 ใบย่อย	 10	 -	 16	 คู่	 รูปขอบขนาน 
แกมเบีย้ว	กว้าง	0.6	-	1.2	เซนติเมตร	ยาว	1.1	-	3.5	เซนติเมตร	ดอก	สขีาว	ออกเป็นช่อตามกิง่	ยาว	10	-	20	 
เซนติเมตร	 ช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกย่อยหลายดอก	 รวมกันเป็นกลุ่ม	 กลีบรองดอกรูปหลอด 
ปลายเป็นซี่เล็ก	กลีบดอกรูปกรวย	ยาว	6.5	-	9	มิลลิเมตร	ปลายแยกเป็นแฉก	เกสรเพศผู้จ�านวนมาก	
ผล	เป็นฝักแบนรูปขอบขนาน	กว้าง	2.5	-	3	เซนติเมตร	ยาว	17	-	20	เซนติเมตร	เมื่อแก่มีสีน�้าตาลเข้ม
และแตกด้านข้าง	เมล็ด	รูปรี

นิเวศวิทยา	พบในป่าเบญจพรรณและในป่าดิบแล้ง	ขึ้นตามภูเขาหินปูน	และพบได้ในเขตประทานบัตร
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด

ประโยชน์ เน้ือไม้ใช้สร้างบ้าน	หรอืท�าเฟอร์นเิจอร์	และใช้เป็นไม้เบกิน�า	ซึง่มอีตัราการรอดและการเจรญิ
เติบโตได้ดี

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	
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ใบ

ดอก

ผล

30 - 200 ม.ร.ทก.

มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib  CAESALPINIACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทั่วไป	 มะค่าโมงเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ชนิดผลัดใบ	 มีความสูงประมาณ	15	 -	 20	เมตร	 ใบ	 
เป็นใบประกอบเรียงสลับกัน	ช่อรวมใบยาว	18	-	29	เซนติเมตร	แต่ละช่อมีใบย่อย	3	-	5	คู่	รูปไข่แกม 
ขอบขนานก้านใบย่อยค่อนข้างสั้น	 ยาวประมาณ	2	เซนติเมตร	 ดอก		 สีเขียวอ่อน	 แต้มสีแดงเรื่อ	ๆ 		 
ออกเป็นช่อแตกแขนงทีป่ลายกิง่	ยาว	5	-	15	เซนตเิมตร	มขีนคลมุบาง	ๆ 	ก้านดอกย่อยยาว	7	-	10	มลิลเิมตร 
ผล	เป็นฝักแบนรูปบรรทัดสั้น	กว้าง	7	-	10	มิลลิเมตร	ยาว	12	-	20	เซนติเมตร	เปลือกหุ้มฝักแข็งมาก	
หนาประมาณ	5	-	7	มิลลิเมตร		เมล็ดแก่สีด�า	มีเยื่อหนารูปถ้วย	ยาวประมาณ	1.5	เซนติเมตร	สีเหลือง
สด	ห่อหุ้มส่วนฐานของเมล็ด

นิเวศวิทยา	 พบในเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามเขาหินปูน	 และพบได้ในเขตประทานบัตร 
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จ�ากัด	และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เน้ือไม้	ใช้ท�าเสา	ท�าไม้หมอนรองรางรถไฟ	ใช้ในการก่อสร้างต่าง	ๆ 	ท�าเป็นพืน้	ตง	ได้ทนทาน
และแข็งแรงด	ีเฟอร์นิเจอร์ไม้มะค่าโมงได้รับความนิยมสูง

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด	โดยการท�าให้เกิดแผลก่อน	และน�า
ไปแช่น�า้ทิ้งไว	้1	คืน	จะช่วยให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น
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ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

ตะคร�า้  Garuga pinnata Roxb.  BURSERACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 กะตีบ	แขกเต้า	ค�า้	ปีชะออง	หวีด	อ้อยน�้า

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ	 สูงประมาณ	 10	 -	 20	 เมตร	 เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบหรือ 
ทรงกระบอก	ล�าต้นเปลาตรง	โคนต้นมักเป็นพพูอนต�า่	ๆ 	เปลอืกสนี�า้ตาลปนเทา	แตกเป็นสะเดด็และล่อน
เป็นหลุมตื้น	ๆ 	ทั่วไป	ใบ	เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่	 เรียงสลับเป็นกลุ่มตอนปลายกิ่ง	ช่อหนึ่งมี 
ใบย่อย	 7	 -	 13	 ใบ	 เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย	 ขอบใบจักฟันเลื่อยถี	่ กว้าง	 2	 -	 4	 เซนติเมตร	 
ยาว	3	-	10	เซนติเมตร	ปลายใบสอบ	โคนใบเบี้ยว	ดอก	สีเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อน	ๆ 	เป็นดอกสมบูรณ์เพศ	
ออกรวมเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง	 กลีบเลี้ยง	 5	กลีบ	กลีบดอก	5	กลีบ	ดอก
บานเต็มที่กว้าง	3	-	5	มิลลิเมตร	ผล	สดแบบสีเนื้อ	เมล็ดเดียวทรงกลมรีเล็ก	ขนาด	1.5	-	2	เซนติเมตร	
ปลายผลมีติ่ง	เมล็ดกลม

นิเวศวิทยา	 พบขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณชื้น	 ขึ้นตามเขาหินปูน	 และพบได้ในเขตประทาน
บัตรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 (ท่าหลวง)	 จ�ากัด
ขยายพันธุ์โดยเมล็ด

ประโยชน์ เนื้อไม	้แข็ง	เหนียว	ใช้ท�าเสาบ้าน	ด้าม
เครื่องมือการเกษตร	ดุมล้อเกวียน	ครก	ผลแก้บิด	
เป็นยาห้ามโลหิต	และแช่ล้างบาดแผลเรื้อรัง

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	โดย
น�าเมล็ดแช่ด้วยน�้า	ประมาณ	12	ชั่วโมง	ก่อนน�า
ไปเพาะ
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ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

เสลาด�า  Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.  LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 เกรียบ	ตะเกรียบ	ตะแบกขน	เสลาใบใหญ	่อินทรชิต

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้น	สูงประมาณ	10	-	20	เมตร	เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือทรงกระบอก	กิ่งโน้ม
ห้อยลงรอบทรงพุ่ม	เปลือกสีด�ามีรอยแตกเป็นทางยาวตลอดล�าต้น	ใบ	เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม	รูปขอบ
ขนานกว้าง	6	-	10	เซนติเมตร	ยาว	16	-	24	เซนติเมตร	ปลายเรียวแหลมเป็นติ่ง	โคนมน	เนื้อใบหนา
ปานกลาง	เส้นใบมีขนนุ่มทั้ง	2	ด้าน	ดอก	สีม่วง	ม่วงอมชมพูหรือม่วงกับขาว	ออกเป็นช่อแบบช่อแยก
แขนงที่ปลายกิ่ง	กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปถ้วน	ปลายแยกเป็น	5	-	8	แฉก	กลีบดอกม	ี6	กลีบ	รูปกลม
บางยับย่นขอบย้วย	เมื่อบานจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	3	-	4	เซนติเมตร	ผล	รูปเกือบกลมผิวแข็ง	
ยาวประมาณ	2	เซนติเมตร	ผลแห้งแตกตามยาว	5	-	6	พู	มีเมล็ดจ�านวนมากมีปีกบาง	ๆ

นิเวศวิทยา	 พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ	 ป่าดิบและป่าชายหาด	 พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
ภาคตะวันออกและภาคกลางลงไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ข้ึนตามเขาหินปูน	 และพบได้ในเขต 
ประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 (ท่า
หลวง)	จ�ากัด	

ประโยชน์ เนือ้ไม้ท�าเครือ่งแกะสลกั	ด้ามเคร่ืองมอื 
การเกษตร	 ใบบดกับก�ายานใช้ทาผดผื่นคัน	 
ผลใช้ท�าไม้ประดับแห้ง

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด	 
น�าเมล็ดแช่น�้าประมาณ	 12	 ชั่วโมง	 ก่อนน�า
ไปเพาะ
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ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

ทองหลางป่า Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr.  LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง	 ทองมีดขูด	ทองหลาง

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ	สูงประมาณ	10	-	25	เมตร	เรือนยอดกลมทึบ	ตามล�าต้นและ
กิ่งอ่อนจะมีหนามแหลมแข็ง	 โคนต้นมีพูพอน	 เปลือกเรียบสีเทาอมน�้าตาล	 ใบ	 เป็นใบประกอบแบบ	 
3	ใบย่อย	เรียงสลบั	ใบย่อยรปูไข่ป้อมหรอืมน	ใบยอดจะใหญ่สีสดกว่า	กว้าง	5	-	10	เซนตเิมตร	ยาว	8	-	14	 
เซนตเิมตร	ปลายใบแหลม	โคนใบมน	ดอก	สส้ีมแดง	ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามปลายกิง่	กลบีสเีขยีว 
อ่อนขนาดไล่เลี่ยกัน	 ดอกบานเต็มที่กว้าง	 3	 -	 4	 เซนติเมตร	 ผล	 แห้งแตกทรงขอบขนาน	 โคนฝักลีบ	 
ปลายฝักจะบวมพองเห็นเมล็ดได้ชัดเจน	เมล็ดด้านในสีด�า	มีจ�านวน	1	-	3	เมล็ด

นเิวศวทิยา	พบขึน้บริเวณป่าดิบแล้งทางภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ข้ึนตาม
เขาหินปูน	และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	

ประโยชน์ ดอกให้สีแดง	 ใช้ย้อมผ้า	 ใบ
ให้สีเขียว	 ใช้ท�าสีผสมอาหาร	 ใบบดทา
แก้โรคบวมตามข้อ	 ใช้เป็นยาถ่ายพยาธ	ิ
หยอดหูและแก้ปวดฟัน	เปลือก	ท�าเชือก	
แก้ไข้	แก้ตาบวม

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดย
เมล็ด	 ท�าการขลิบให้เกิดแผลที่เปลือก
ก่อน	แล้วแช่ด้วยน�้าร้อนก่อนน�าไปเพาะ
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ปอแก่นเทา Grewia eriocarpa Juss.  STERCULIACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 คันเทา	ขี้เทา	ปอหมื่น	หยาบน้อย

 

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบขนาดเล็ก	สูงประมาณ	12	เมตร	เปลือกสีเทาเรียบ	ต้นโตมีรอย
แตกเล็กน้อย	 กิ่งก้านเรียวเล็กลู่ลง	 ใบ	 เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ	 แผ่นใบรูปไข่	 ปลายแหลมถึงเรียวแหลม	 
ฐานใบมนหรือกลม	 ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยถี่	ๆ 	 ใบแก่ด้านหลังใบสีเขียว	 ท้องใบสีขาวออกเทา	 ดอก	 
ขนาดเล็ก	 สีเหลืองอมเขียว	 ออกเป็นช่อตามซอกใบ	 ผล	 กลม	หรือรูปไข	่ มีติ่งเล็กที่ปลายผล	มีพูตื้น	ๆ 	
2	-	4	พู	เปลือกแข็งมีขน	ผลอ่อนสีเขียว	เมื่อสุกจะสีด�า

นิเวศวิทยา	พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	ที่ความสูงจากระดับน�้าทะเล	100	-	1000	เมตร	
ขึ้นตามบริเวณเขาหินปูน	และพบได้ในเขตประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ผลรับประทานได	้รสหวานอมเปรี้ยว	เนื้อไม้ใช้ท�าฟืน	ใช้ท�าเครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด	น�าเมล็ดแช่น�้าประมาณ	12	ชั่วโมง	ก่อนน�าไปเพาะ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

110 -580 ม.ร.ทก.
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มะกัก  Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman ANACARDIACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 มะกอกป่า	หมักกัก	กอกกัก	

 

 

ลักษณะทัว่ไป	เป็นไม้ยนืต้นชนดิผลดัใบ	สงูประมาณ	10	-	20	เมตร	เปลอืกสเีทาเรยีบ	มช่ีองอากาศทัว่ไป	
ใบ	เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น	เรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง	ใบย่อยรูปไข่หรือรูปใบหอก	
โคนใบเบี้ยว	แผ่นใบด้านล่างมีขนนุ่ม	ดอก	สีขาว	ออกเป็นช่อใหญ่ตามซอกใบและปลายกิ่ง	มีกลิ่นหอม
อ่อน	ผล	รูปกลมร	ีสีเหลืองอมเขียว	เมล็ดแข็ง	

นเิวศวทิยา	ขึน้ตามบรเิวณเขาหนิปนู	และพบได้ในเขตประทานบตัรของบรษิทัปนูซเิมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	
จ�ากัด

ประโยชน์ ใช้เป็นยาบ�ารุงหัวใจได้

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด	น�าเมล็ดแช่น�้าประมาณ	12	ชั่วโมง	ก่อนน�าไปเพาะ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

กระเชา  Holoptelea integrifolia Planch.  ULMACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 กระเชา	กระเจา	กระเจ้า	กระเจาะ	ขจาว	ขเจา	ขะเจา	กระเช้า

 

 

ลกัษณะทัว่ไป	เป็นไม้ยนืต้นชนิดผลดัใบ	สงูประมาณ	15	-	30	เมตร	เปลือกสนี�้าตาลอมเทา	มช่ีองอากาศ
เป็นตุ่มสีขาวถึงสีน�้าตาลอ่อนทั่วไป	เปลือกชั้นในสีน�้าตาล	ใบ	เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ	รูปรีหรือไข่กลับแกม
รูปขอบขนาน	ปลายใบแหลม	โคนใบเบี้ยวมนหรือเว้าเล็กน้อย	ขอบใบเรียบหรือจักห่าง	ๆ 	ดอก	ออกเป็น
ช่อสั้น	ๆ 	หรือเป็นกระจุกตามง่ามใบ	ผล	แบนรูปร	ีมีปีกบางล้อมรอบ	ปลายผลเป็นติ่งคล้ายง่ามหนังสติ๊ก	

นิเวศวิทยา	 พบในป่าเบญจพรรณท่ัวทุกภาคของประเทศ	 ยกเว้นภาคใต้	 บริเวณเขาหินปูนในเขต 
ประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	

ประโยชน์ เป็นไม้โตเร็วและทนไฟได้ดี	เนือ้ไม้ละเอยีดสม�า่เสมอ	เมือ่แห้งแล้วเหนยีวมาก	ใช้ในการก่อสร้าง
ท�าเครื่องเรือน	เครื่องกลึง	เครื่องมือการเกษตร	และแกะสลักได้ดี	

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด	 น�าเมล็ดแช่น�้าก่อน
น�าไปเพาะ
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ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

คงคาเดือด Arfeuillea arborescens Pierre  SAPINDACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 ช้างเผือก	สมุยกุย	ตะไล	ตะไลคงคา	คงคาเลือด	หมากเล็กหมากน้อย

ลักษณะทั่วไป	ไม้ยืนต้นขนาดกลาง	สูงประมาณ	8	-	20	เมตร	เปลือกเรียบสีน�้าตาลอ่อน	ใบ	เป็นใบ
ประกอบแบบขนนก	เรียงสลับ	มีใบย่อย	5	-	9	ใบ	ใบย่อยรูปรีหรือรูปไข่	ปลายใบแหลมยาวหรือเว้าตื้น	
โคนใบมนเบีย้วไม่เท่ากนัหรอืรปูลิม่	ขอบใบเรยีบหรอืมรีอยหยกัห่าง	ๆ 	หลงัใบและท้องใบเรยีบ	ดอก	เป็น
แบบแยกเพศร่วมต้น	ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงที่ปลายยอด	กลีบเลี้ยง	5	กลีบ	กลีบดอก	2	-	4	กลีบ	 
สีขาว	ผล	รูปรี	 เป็นผลแบบแคปซูล	บาง	เกลี้ยง	ปลายผลและขั้วผลแหลม	มีปีก	3	ปีก	ผลสดสีเขียว 
พอแห้งสนี�า้ตาลและแตกได้	เมลด็สดี�าเป็นรปูไข่กลบัมขีนสนี�า้ตาลขึน้ปกคลมุ	ขัว้เมลด็ขนาดเลก็	ไม่มเียือ่หุม้

นิเวศวิทยา	 พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามบริเวณเขาหินปูน	 และพบได้ในเขต 
ประทานบัตรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	

ประโยชน์ เปลือกต้นและเนื้อไม้	ท�าให้เจริญอาหาร	เปลือกต้นใช้กินเป็นยาดับพิษไข้	

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด	น�าเมล็ดแช่น�้าประมาณ	12	ชั่วโมง	ก่อนน�าไปเพาะ
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มะเกลือ Diospyros mollis Griff  EBENACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 ผีเน่า	มักเกลือ

 

 

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิดไม่ผลัดใบ	 สูงประมาณ	 10	 -	 30	 เมตร	 
เรือนยอดเป็นพุ่มกลม	เปลือกสีด�าแตกเป็นสะเก็ดหรือเป็นร่องทั่วล�าต้น	กิ่งอ่อนห้อยลงและมีขนนุ่ม	ใบ	 
เป็นใบเดีย่วเรยีงสลบั	ใบรปูไข่หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน	กว้าง	1.5	-	4	เซนตเิมตร	ยาว	3.2	-	11	เซนตเิมตร	 
ปลายใบสอบทู่หรือสอบเรียว	 โคนใบสอบทู่	 มนหรือกลม	 ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม	 ด้านล่างสีเขียวอ่อน	 
ใบอ่อนมีขนนุ่มทั้งสองด้าน	ใบแห้งออกสีด�า	ดอก	สีขาวหรือเหลืองอ่อน	แยกเพศอยู่ต่างต้น	ดอกเพศผู้	 
ออกตามซอกใบ	 กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย	 ปลายแยกเป็น	 4	 แฉก	 ดอกเพศเมียออกเป็น 
ดอกเดียวคล้ายดอกเพศผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า	 ผล	ทรงกลม	 เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	2	 เซนติเมตร	
กลีบจุกผลมี	4	กลีบ	ผลดิบสีเขียว	สุกสีด�า

นิเวศวิทยา	 พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณและ
ป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามบริเวณเขาหินปูน	 และพบ
ได้ในพื้นที่ประทานบัตรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	
(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ผลให้สีด�า	 ใช้ย้อมผ้าไหม	 ผ้าฝ้าย	
แหและอวน	 เปลือกใช้ผสมเครื่องดื่มพื้นเมือง
กันบูด	ผล	เป็นยาถ่ายพยาธิ

เทคนคิการขยายพันธุ ์ขยายพนัธุโ์ดยเมลด็	น�า
เมลด็แช่น�า้ประมาณ	12	ชัว่โมง	ก่อนน�าไปเพาะ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.
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ขี้เหล็กเลือด Senna timoriensis LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง	 ขี้เหล็กคันชั่ง	ขี้เหล็กแดง	จี้ลีหอย	ช้าขี้เหล็ก	มะเกลือเลือด	แมะขี้เหละที

 

ลกัษณะทัว่ไป	เป็นไม้ยืนต้นขนาดเลก็ชนดิไม่ผลดัใบ	สูง	5	-	8	เมตร	เรอืนยอดแผ่กว้างแตกกิง่ต�า่	กิง่ก้าน 
และใบลู่ลง	 เปลือกเรียบสีน�้าตาลปนเทา	 ใบ	 เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่	 เรียงสลับ	 ใบย่อยรูป
ขอบขนาน	เรียงตรงข้าง	11	-	23	คู	่กว้าง	1.3	-	1.5	เซนติเมตร	ยาว	3	-	5	เซนติเมตร	ปลายใบติ่งหนาม	
โคนใบมน	ขอบใบเรียบ	กิ่งก้านมีขนสีน�้าตาลอ่อน	หูใบใหญ่และโค้งงอ	เส้นแขนงใบข้างละ	16	-	17	เส้น	
ก้านใบย่อยส้ัน	2	-	3	มลิลเิมตร	ใบจะเป็นสเีขยีวปนน�า้ตาล	ดอก	สเีหลอืงออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่
ปลายกิ่ง	ช่อดอกยาว	20	-	35	เซนติเมตร	กลีบเลี้ยง	5	กลีบ	ด้านนอกมีขน	กลีบดอก	5	กลีบ	เกสรเพศผู้	
7	อันเท่ากัน	กลีบดอกเกลี้ยง	ก้านดอกยาว	2.5	-	3	เซนติเมตร	ดอกบานเต็มที่กว้าง	3.5	-	4	เซนติเมตร	
ผลแห้งแตกฝักแบนสีน�้าตาลแดง	 ไม่มีขอบสัน	 กว้าง	 1.5	 -	 2	 เซนติเมตร	 ยาว	 13	 -	 15	 เซนติเมตร	 
ก้านผลยาว	2.5	-	3	เซนติเมตร	เมล็ดรูปรี

นิเวศวิทยา	 ขึ้นประปรายในป่าโล่งแจ้งและตาม 
ชายป่า	 พบบริเวณเขาหินปูนในพื้นที่ประทานบัตร
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	

ประโยชน์ ใบให้สเีหลอืง	แก่นแก้ประจ�าเดือนผดิปกติ	
ขับเลือดเสีย	 ขับปัสสาวะ	 บ�ารุงโลหิต	 แก้ไตพิการ	
แก้อาการปวดเสียดของลูกอัณฑะโต	แก้ปวดเมื่อย

เทคนิคการขยายพันธุ ์ขยายพนัธุโ์ดยเมลด็	น�าเมลด็
แช่น�้าประมาณ	12	ชั่วโมง	ก่อนน�าไปเพาะ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

กะเจียน Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. Ex Bedd. ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 ค่าสามซีก	แคหาง	จันทน์ดง	ทรายเด่น	พญารากด�า	โมดดง	สะบันงาป่า	เหลือง

ลกัษณะทัว่ไป	เป็นไม้ยืนต้นชนดิผลดัใบ	สงูประมาณ	5	-	15	เมตร	เรอืนยอดรปูกรวยคว�า่	ล�าต้นเปลาตรง	 
เปลือกเรียบสีเทาหรือน�้าตาลอ่อน	กิ่งแตกเกือบตั้งฉากกับล�าต้น	กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม	ล�าต้นและกิ่งแก่มีช่อง
ระบายอากาศสีเหลืองอ่อน	 ใบ	 เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวกัน	 ใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน
กว้าง	2	-	4.5	เซนติเมตร	ยาว	8	-	18	เซนติเมตร	ปลายใบแหลม	โคนรูปลิ่ม	ขอบใบอ่อนมีขนนุ่มแผ่นใบ
บาง	ดอกสีเขียวอ่อนอมเหลืองมีกลิ่นหอม	ดอกออกเดี่ยว	ๆ 	หรือเป็นกลุ่มไม่เกิน	3	ดอก	ออกตามซอก
ใบ	กลีบเลี้ยง	3	กลีบ	รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเล็ก	ๆ 	กลีบดอกเรียงสลับกัน	2	ชั้นชั้นละ	3	กลีบ	กลีบชั้นใน 
ใหญ่และยาวกว่ากลีบดอกชั้นนอก	 ดอกบานเต็มที่กว้าง	 2	 -	 2.5	 เซนติเมตร	 ผล	 เป็นผลกลุ่มอยู ่
บนแกนตุ้มกลม	แต่ละผลตรงปลายเป็นติ่ง	เมื่อแก่จัดเป็นสีแดงสด	เมล็ดกลม

นเิวศวทิยา	พบกระจายพนัธุใ์นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ	ขึน้ตามบรเิวณเขาหนิปนู	และพบได้ในพืน้ที่
ประทานบตัรบริษทัปนูซเิมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากดั	

ประโยชน์ รากต้มน�า้ดืม่แก้กษัย	ใช้เป็นยาคมุก�าเนดิ
ในสตร	ีบ�ารุงก�าลังส�าหรับบุรุษ	แก้ไข	้เนื้อไม้ต้มดื่ม	
แก้ปวดเมื่อย	แก้วัณโรค	 เจริญอาหาร	 ใบต�าพอกฝี	
แก้ปวด	แก้อักเสบ

เทคนคิการขยายพนัธุ ์ขยายพนัธุโ์ดยเมลด็	น�าเมลด็
แช่น�้าประมาณ	12	ชั่วโมง	ก่อนน�าไปเพาะ
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

แคหางค่าง Femandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steenis BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 แคขน	แคบิด	แคพอง	แคร้าว	แคลาว	แคหัวหมู	แฮงป่า

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ	สูงประมาณ	8	-	15	เมตร	เรือนยอดรูปไข่	เปลือกสีขาวเทาอม
น�้าตาล	เรียบหรือมีรอยแตกตื้น	ๆ 	ตามยาวล�าต้น	ใบ	เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี	่ เรียงสลับยาว	
20	-	50	เซนติเมตร	กว้าง	6	-	29	เซนติเมตร	ยาว	10	-	38	เซนติเมตร	ปลายใบแหลม	โคนเว้าเข้าหรือมน	 
ดอก	 สีเหลืองอ่อน	 ออกเป็นช่อหรือช่อแยกเป็น	 5	 แฉก	 กลีบดอกรูประฆัง	 กว้าง	 3	 -	 5	 เซนติเมตร	 
ยาว	5	-	7	เซนติเมตร	ดอกบานเต็มที่	กว้าง	8	-	10	เซนติเมตร	ผล	เป็นฝักรูปทรงกระบอก	กว้าง	1.5	-	2.5	 
เซนติเมตร	ยาว	35	-	70	เซนติเมตร	บิดเป็นสันตามยาว	มีขนสีน�้าตาลเมื่อแก่แห้งแตก	เมล็ดมีปีก

นิเวศวิทยา	พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณโปร่ง	ป่าแดง	ป่าหญ้าชายป่าดิบ	และพบได้ในพื้นที่ประทานบัตร
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ทั้งต้นใช้ในงานด้านภูมิทัศน	์ดอกและฝักอ่อนใช้ต้มเป็นผักจิ้ม

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด	 น�า
เมล็ดแช่น�้าประมาณ	12	ชั่วโมง	ก่อนน�าไปเพาะ
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ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

ชงโค  Bauhinia purpurea L.  LEGUMINOSAE-CAESALPINIONOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง	 กระเฮอ	สะเปซี	เสี้ยวดอกแดง	เสี้ยวหวาน

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ	สูงประมาณ	5	-	10	เมตร	ใบ	เป็นใบเดี่ยวออกสลับ	ใบค่อน
ข้างกลม	กว้าง	8	-	16	เซนติเมตร	ยาว	10	-	14	เซนติเมตร	ปลายเว้าลึกโคนมนหรือเว้า	ดอก	สีชมพูถึง
ม่วงเข้ม	ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง	6	-	10	ดอก	กลีบดอก	5	กลีบ	กลีบเลี้ยง	5	
กลีบ	เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง	6	-	8	เซนติเมตร	ผล	เป็นฝักยาว	20	-	25	เซนติเมตร	เมล็ดด้านใน
กลมมีประมาณ	10	เมล็ด	เมื่อแก่ผลแตกเป็น	2	ซีก

นิเวศวิทยา	 ถิ่นก�าเนิดเขตร้อนทั่วไป	 พบบริเวณเขาหินปูนในพื้นที่ประทานบัตรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 
(ท่าหลวง)	จ�ากัด	ขยายพันธุ์โดยเมล็ด

ประโยชน์ รากใช้เป็นยาขับลม	เปลือกเป็นยาแก้บิด	แก้ท้องร่วง	ดอกเป็นยาแก้ไข	้ยาระบาย	

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด	 ท�าการขลิบเมล็ดให้เกิดบาดแผลท่ีเปลือก	 แล้วแช่ด้วย 
น�้าร้อนก่อนน�าไปเพาะ
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ปีป  Millingtonia hortensis L.f. BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 กาซะลอง	กาดสะลอง	เต็กตองโพ่

 

 

ลักษณะทัว่ไป	เป็นไม้ยนืต้นชนิดผลดัใบ	สงูประมาณ	6	-	12	เมตร	เรอืนยอดพุม่ทบึ	กิง่มกัห้อยลง	เปลอืก
สีเทา	แตกเป็นร่องลึก	ใบ	เป็นใบประกอบแบบขนนก	2	-	3	ชั้น	ออกตรงข้าม	ใบย่อยรูปไข่หรือรูปไข่แกม 
รูปหอกกว้าง	 1.5	 -	 3	 เซนติเมตร	 ยาว	 2.5	 -	 8	 เซนติเมตร	ปลายเรียวแหลม	 โคนกลมขอบจัก	 ดอก	 
สีขาวมีกลิ่นหอม	 ออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง	 ยาว	 10	 -	 40	 เซนติเมตร	 ดอกทยอยบาน	 กลีบเลี้ยง	 
5	กลีบ	โคนเชื่อมกันเป็นรูปแตร	กว้างประมาณ	2	เซนติเมตร	เกสรตัวผู้	4	อัน	ผล	เป็นฝักแบน	กว้าง	
1.5	-	2	เซนติเมตร	ยาว	28	-	36	เซนติเมตร	เมื่อผลแก่จะแตกออกเป็น	2	ซีก	เมล็ดมีปีกจ�านวนมาก

นิเวศวิทยา	 ขึ้นในป่าเบญจพรรณและบริเวณเขาหินปูน	 พบได้ในพื้นท่ีประทานบัตรบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	

 ประโยชน์ เปลือกและเนื้อไม้ให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้าฝ้าย	รากเป็นยาบ�ารุงปอด	รักษาวัณโรค	เปลือกใช้ท�า
จุกก๊อกขนาดเล็ก	ดอกใช้เป็นยาสูบแก้หืด

เทคนิคการขยายพันธุ์ ตัดปีกของผลออก	 และ 
น�าเมล็ดแช่ด้วยน�้าก่อนน�าไปเพาะ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.
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ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

มะขามป้อม Phyllanthus emblica L.  EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 กันโตด	ก�าทวด	มั่งลู่	สันยาส่า

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้น	สูงประมาณ	8	-	12	เมตร	เปลือกสีน�า้ตาลอมเทา	ใบ	เป็นใบเดี่ยวออกสลับ
เรียงเป็นสองแถวในระนาบเดียวกัน	รูปขอบขนาน	กว้าง	0.4	-	0.7	เซนติเมตร	ยาว	1	-	1.2	เซนติเมตร	
ปลายแหลมโคนมน	 ดอก	 สีขาว	 มีกลิ่นหอม	 ออกเป็นกระจุกตามซอกใบ	 แยกเพศแต่อยู่ต้นเดียวกัน	 
มีกลีบรวม	 5	 -	 6	 กลีบ	 ดอกตัวผู้มีเกสรตัวผู้	 3	 อัน	 ก้านชูเกสรเช่ือมกัน	 ดอกเพศเมียรังไข่มี	 3	 พู	 
ผล	ค่อนข้างกลม	เส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ	2	เซนตเิมตร	สเีขียวอ่อน	เมลด็กลมสนี�า้ตาลแข็ง	ม	ี1	เมลด็ต่อผล

นิเวศวิทยา	ขึ้นในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง	และพบได้บริเวณเขาหินปูนในพื้นที่ประทานบัตรบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	

ประโยชน์ เปลือกและใบให้สีน�้าตาล	 ใช้ย้อมไหม	 ขนสัตว์	 และผม	 เปลือกต้นต้มดื่มแก้ไอ	 ขับเสมหะ	 
ผล	รับประทานได้มีวิตามินซี	แก้โรคลักปิดลักเปิด	ท�าให้ชุ่มคอ	แก้ไอ	ขับเสมหะ

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด	น�าเมล็ดแช่น�้าประมาณ	12	ชั่วโมง	ก่อนน�าไปเพาะ
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ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

พฤกษ ์  Albizia lebbeck (L.) Benth. LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง		 กรีด	กะซึก	กาแซ	ก้านอุ้ง	กาไพ	ก้ามปู	แกร๊ะ	คางฮุง	จะเร	จ๊าขาม	จามจุรี	จามรี	

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิดผลัดใบ	 สูงประมาณ	 20	 -	 30	 เมตร	 เรือน
ยอดแผ่กว้าง	เปลือกนอกสีเทาแก่หรือน�้าตาล	แตกเป็นร่องละเอียดตามยาวและขวางล�าต้น	ใบ	เป็นใบ
ประกอบแบบขนนกสองชั้น	ปลายคู่เรียงสลับ	ใบย่อน	2	-	4	คู่	เรียงตรงข้าม	ใบย่อยรูปขอบขนาน	กว้าง	
0.8	-	2.6	เซนติเมตร	ยาว	1.3	-	6	เซนติเมตร	ปลายใบมน	โคนใบเบี้ยว	ขอบใบเรียบ	เส้นแขนงใบข้างละ	
6	-	8	เส้น	ไม่มีก้านใบย่อย	ก้านใบหยักยาว	6	-	12	เซนติเมตร	ช่อใบห้อยย้อยลง	ดอก	สีขาวอมเหลือง	
มีกลิ่นหอม	ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบ	ใกล้ปลายกิ่ง	1	-	4	ช่อ	ก้านช่อดอกยาว	5	-	10	
เซนติเมตร	กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ	5	กลีบ	ช่อดอกบานเต็มที่กว้าง	3	-	4	เซนติเมตร	ผล	เป็น
ฝักแห้งแตกรูปบรรทัดแบนและยาง	กว้าง	2.3	-	5	เซนติเมตร	ยาว	10	-	30	เซนติเมตร	สีเขียวอมเหลือง	
เมื่อฝักแก่เป็นสีทองผิวเกลี้ยง	เมล็ดรูปไข	่กลมนูน	เรียงตามแนวยาว	3	-	12	เมล็ด

นิเวศวิทยา	 พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	 ขึ้นตามบริเวณเขาหินปูน	 และพบได้ในพ้ืนที่
ประทานบัตรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	

ประโยชน์ เปลือกและเมล็ดมีรสฝาดเป็นยาสมาน	 ใบใช้ดับพิษ	 ยอดอ่อนกินได้ใช้เป็นผักสด	 ใส่แกง	 
เมล็ด	รักษากลากเกลื้อน	โรคเรื้อน	เยื่อตาอักเสบ

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขลิบท�าให้เมล็ดเกิดบาดแผลที่เปลือก	และแช่ด้วยน�้าร้อนก่อนน�าไปเพาะ
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

แคสันติสุข Santisukia kerrii (Barnett & Sandwith) Brummitt BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมือง	 แคผู้

ลกัษณะทัว่ไป	เป็นไม้ยืนต้นชนดิผลดัใบ	สูงประมาณ	6	-	15	เมตร	เรอืนยอดรปูกลมหรอืไข่	ปลายใบลูล่ง	
กิ่งมีช่องระบายอากาศเป็นรูกลมสีน�้าตาล	 เปลือกสีเทาปนน�้าตาลเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดสี่เหลี่ยมเล็ก	
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่	เรียงเวียนสลับ	ช่อใบยาว	3	-	27	เซนติเมตร	เป็นกระจุกที่ปลาย
กิ่ง	ใบย่อยม	ี5	-	9	คู่	รูปไข่หรือรูปมน	กว้าง	1.8	-	2.8	เซนติเมตร	ยาว	4.5	-	5.5	เซนติเมตร	ปลายใบ 
แหลมยาว	 โคนใบเบี้ยว	ขอบใบเรียบหรือเว้าเป็นคลื่นเล็กน้อย	ใบแก่ไม่มีขน	ดอก	สีชมพูหรือม่วงอ่อน 
มกีลิน่หอม	ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามปลายกิง่	ช่อดอก	14	-	20	เซนตเิมตร	มดีอกจ�านวนมากใน	
1	ช่อ	ดอกหลุดร่วงง่าย	กลีบเลี้ยงสีเขียวปนม่วง	มีขนสีขาวรูปกรวย	ปลายแยกเป็น	4	แฉกตื้น	ๆ 	ดอกตูม
สีเขียวปนม่วง	ดอกรูปแตร	ปลายแยก	5	แฉก	ปลายกลีบยับย่นมีขน	โคนกลีบดอกสีขาวอมเหลือง	ดอก 
บานเต็มที่กว้าง	 4	 -	 5	 เซนติเมตร	 ผล	 เป็นฝักแห้งแตกรูปทรงกระบอกสั้น	 ปลายและโคนแหลม 
กว้าง	2	-	3	เซนติเมตร	ยาว	12	-15	เซนติเมตร	ผลเกลี้ยงมีต่อมตามผิวนอกของผล	มีเมล็ดจ�านวนมาก	
เมล็ดแบนมีปีกบาง	ๆ 	กว้าง	1	-	1.3	เซนติเมตร	ยาว	1.5	เซนติเมตร

นเิวศวทิยา	แคสนัตสิขุเป็นพชืถิน่เดยีวของไทย	พบเฉพาะบรเิวณภาคเหนอืตอนล่างทีจ่งัหวดันครสวรรค์	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น	 และภาคกลางที่จังหวัดสระบุรี	 ข้ึนกระจายห่าง	ๆ 	 บนเขา
หินปูนเตี้ย	ๆ 	พบบริเวณเขาหินปูนในพื้นที่ประทานบัตรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ ใช้งานด้านภูมิทัศน์	เหมาะส�าหรับการจัดสวนบนเขาที่มีการระบายน�้าดี

เทคนิคการขยายพันธุ์ ท�าการเพาะในถุงเพาะกล้าไม้
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

โมกราชินี Wrightia siriditiae D.J. Middleton & Santisuk APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมือง -

ลักษณะทั่วไป	เป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบ	สูงประมาณ	4	-	6	เมตร	เรือนยอดแผ่ไม่เป็นระเบียบ	ล�าต้น 
สีขาวเทา	มีปุ่มกระจายทั่วล�าต้น	ใบ	เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามเป็นคู่รูปรีหรือรูปไข่มีขน	กว้าง	1.7	-	3.9	
เซนติเมตร	ยาว	2.6	-	8.3	เซนติเมตร	ปลายใบเป็นติ่งแหลม	โคนใบรูปลิ่มมนหรือเว้า	ดอก	สีขาวอมเขียว
มีกลิ่นหอมอ่อน	ๆ 	ออกเป็นช่อแบบกระจุก	กลีบเลี้ยง	5	กลีบ	กลีบดอก	5	กลีบ	เกสรตัวผู้	5	อัน	ผล	แห้ง
แตกเป็นฝักคู่	กางออกรูปกระสวยกว้างตอนปลายและโค้งเล็กน้อย	กว้าง	1	-	1.5	เซนติเมตร	ยาว	8	-	
15	เซนติเมตร	มีช่องอากาศหนาแน่น	เมล็ดคล้ายเมล็ดข้าว	มีขนเป็นกระจุกยาวประมาณ	3	เซนติเมตร

นิเวศวิทยา	 ข้ึนตามภูเขาหินปูนท้องที่จังหวัดสระบุรี	 ลพบุรี	 เป็นพันธุ์ไม้ถ่ินเดียวหายาก	 ใกล้สูญพันธุ์	 
ค้นพบโดยคนไทย	 คือ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ธวัชชัย	 สันติสุข	 พบบริเวณเขาหินปูนในพื้นท่ีประทานบัตร 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด	

ประโยชน์ เนื่องจากเป็นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล	โดยได้รับพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อตามพระนามของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 และดอกสวยมีกลิ่นหอม	 จึงเหมาะส�าหรับปลูกประดับบริเวณบ้าน	
ชอบดินที่ระบายน�า้ได้ด	ีทนแล้งได้

เทคนิคการขยายพันธุ์ ท�าการเพาะในถุงเพาะกล้าไม้
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ใบ

ดอก

ผล

110 - 580 ม.ร.ทก.

คูณ  Cassia fistula L.  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง	 ชัยพฤกษ์	ราชพฤกษ์

ลักษณะทั่วไป	 เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง	ล�าต้นสีน�า้ตาลแกมเทาเกลี้ยง	 ใบ	 เป็นใบประกอบแบบขนนก
ปลายคู่	 สีเขียวเป็นมัน	 ใบย่อยรูปไข่หรือรูปป้อม	ๆ 	 3	 -	 6	 คู่	 โคนใบมนและสอบไปทางปลายใบ	 ดอก	 
เป็นช่อ	ยาวประมาณ	20	-	45	เซนติเมตร	ดอกสีเหลือง	มีกลีบดอก	5	กลีบ	ผล	เป็นฝักรูปทรงกระบอก
เกลี้ยง	ๆ 	ยาวประมาณ	20	-	60	เซนติเมตร	ฝักอ่อนสีเขียว	ฝักแก่จัดจะมีสีด�า	เมล็ดสีน�้าตาลแบน	ๆ 	

นิเวศวิทยา	 พบในป่าผลัดใบหรือในดินที่มีการถ่ายเทน�้าดี	 และพบได้บริเวณเขาหินปูนในพื้นท่ี 
ประทานบัตร	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ท่าหลวง)	จ�ากัด

ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้ท�าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้	ด้ามเครื่องมือต่าง	ๆ 	

เทคนิคการขยายพันธุ์ ขลิบท�าให้เมล็ดเกิดบาดแผลที่เปลือก	และแช่ด้วยน�้าร้อนก่อนน�าไปเพา
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การศึกษาแนวทางการขยายพันธุ์ของพรรณไม้

การศึกษาแนวทางการขยายพันธุ์ของพรรณไม้ที่คาดว่าจะน�ามาใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่	 ด�าเนินการ
โดยคัดเลือกชนิดไม้ที่โดดเด่น	 ไม้เฉพาะถิ่นของพื้นที่	 ที่สามารถจัดหาหรือเก็บเมล็ดจากแม่ไม้ท่ีท�าการ
ศกึษา	จากนัน้น�ามาเพาะเพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลงของกล้าไม้ทีง่อก	และบันทกึภาพการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นการเพาะเมล็ดจนมีอายุประมาณ	45	วัน	มีดังนี้

ระยะการงอกของเมล็ดมะกัก (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman)

ระยะการงอกของเมล็ดโมกราชินี (Wrightia sirikitiae Mid & Santisuk)



242 ภาคผนวก

ระยะการงอกของเมล็ดแคสันติสุข (Santisukia kerrii (Craib) Brummitt)

ระยะการงอกของเมล็ดเพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz)

ระยะการงอกของเมล็ดขี้เหล็กเลือด (Senna timoriensis (DC.) Irwin & Barneby)
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ระยะการงอกของเมล็ดคูน (Cassia fistula L.)

ระยะการงอกของเมล็ดชงโค (Bauhinia purpurea Linn.)



244 ภาคผนวก

ระยะการงอกของเมล็ดมะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib)

ระยะการงอกของเมล็ดถ่อน (Albizia procera (Roxb.) Benth.)
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ระยะการงอกของเมล็ดพฤกษ์ (Albizia lebbeck (L.) Benth.)

ระยะการงอกของเมล็ดขี้เหล็กฤๅษี (Phyllanthus mirabilis Mull.Arg.)
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ระยะการงอกของเมล็ดมะซาง (Madhuca pierrei (William) H.J.Lam)

ระยะการงอกของเมล็ดลำาพูป่า (Duabanga grandiflora (DC.) Walp.)
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ระยะการงอกของเมล็ดสังเครียดลังสาด (Aglaia tomentosa)

ระยะการงอกของเมล็ดยาบขี้ไก่ (Mikania cordata Rob.)



248 ภาคผนวก

ระยะการงอกของเมล็ดแหนนา (Terminalia glaucifolia Craib) 

ระยะการงอกของเมล็ดอีโปง (Pajanelia longifolia (Willd.) K.Schum.)

ระยะการงอกของเมล็ดคะนาน (Colona diptera (Ridl.) Craib)
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ระยะการงอกของเมล็ดทุ้งฟ้า (Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don)

ระยะการงอกของเมล็ดข้าวสารป่า (Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith.) 

ระยะการงอกของเมล็ดทองหลางป่า (Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr.)
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ระยะการงอกของเมล็ดสาธร (Millettia leucantha Kurz.) 

ระยะการงอกของเมล็ดตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda Jack.)

ระยะการงอกของเมล็ดขี้หนอน (Zollingeria dongniensis Pierre) 
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ระยะการงอกของเมล็ดมะกล่ำาต้น (Adenanthera pavonina L.)

ระยะการงอกของเมล็ดจามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.) 

ระยะการงอกของเมล็ดคงคาเดือด (Arfeuillea arborescens Pierre)
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ระยะการงอกของเมล็ดประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz.) 

ระยะการงอกของเมล็ดนนทรีป่า (Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz.)

ระยะการงอกของเมล็ดเสลาดำา (Lagerstroemia undulata Koehne var. undulata)
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ห นังสือการฟื ้นฟูเหมืองหินปูนเล่มนี้ส�าเร็จลุล ่วงได้ด ้วยดี	 ต ้องขอขอบคุณ

ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ	 ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานและ

ให้ค�าแนะน�าในงานด้านการฟื้นฟูเหมือง	 อาทิ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิจังหวัดเชียงใหม่	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย	อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ	จังหวัดเพชรบุร	ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 บริษัท	 ผาแดงอินดัสทรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ตลอดจน

หน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในงานด้านการฟื้นฟูเหมือง	 ได้แก	่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	กรมป่าไม	้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ส�านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนั

การศึกษาต่างๆ	 ได้แก่	 คณะวนศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 หน่วยงานวิจัย

และฟื้นฟูป่า	 (FORRU)	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 จังหวัดล�าปาง	

องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล	ส�านักงานประเทศไทย	(WWF)	และชมุชนโดยรอบพืน้ที่

จากความอนุเคราะห์ที่ได้รับท�าให้เอสซีจีสามารถน�าองค์ความรู ้ที่ได้ศึกษา

มาปรับใช้จนเกิดผลส�าเร็จ	 และเพื่อไม่ให้องค์ความรู ้ในงานด้านการฟื ้นฟูเหมือง

หินปูนที่ได้ปฏิบัติมาจนเกิดผลส�าเร็จสูญหายไป	 เอสซีจีจึงได้จัดท�าหนังสือการฟื้นฟู

เหมืองหินปูนเล่มนี้ขึ้นมา	 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในงานด้านการฟื้นฟูเหมืองหินปูน

และความหลากหลายทางชวีภาพให้กบับคุลากรภายในบรษิทั	ตลอดจนผู้สนใจภายนอก	 

ได้มีความเข้าใจและสามารถน�าแนวคิดหรือรูปแบบวิธีการฟื้นฟูเหมืองและการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชวีภาพไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัแต่ละองค์กรต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังว่าหนังสือการฟื้นฟูเหมืองหินปูนเล่มนี้	 จะเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความสนใจในงานด้านการฟื้นฟูเหมืองหินปูน	 ได้น�าไปใช้ให้

เกดิประโยชน์สงูสดุ	เพือ่ส่งเสรมิให้งานอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพในภาพรวม 

ของประเทศคงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณ
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มงคล พรชื่นชูวงศ์  

(ทรัพยากรธรณีและเหมือง)	 

หัวหน้าคณะท�างาน

เพชริน กลีบล�าเจียก 

(พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน)

สุภกิณห์ ไพรสิงห์

(ทรัพยากรธรณีและเหมือง)

ยงยศ ธรรมจินดา

(Plant	Engineering)

อภิเชษฐ์ จีมสันเทียะ

(ปูนแก่งคอย)

สุจิตตา อุดม 

(ทรัพยากรธรณีและเหมือง)

ชานน อานิสง

(ทรัพยากรธรณีและเหมือง)
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สมชาย ขอสินกลาง

(ปูนแก่งคอย)

กอบชัย ด�าเนินงาม

(ปูนแก่งคอย)

ศุภกิจ อุดมกฤตยาชัย

(ปูนล�าปาง)

อาพันธุ์ชนิตร พฤกษพิพรรธน์  

(ปูนท่าหลวง)

วิจิตร อิทธิวงศ์กุล

(ปูนทุ่งสง)

ประหยัด สุขอนันต์

(ปูนทุ่งสง)
ประสาน ทองสีข�า

(ปูนทุ่งสง)

ชาญชัย โยธาสุทธิ์

(ปูนท่าหลวง)

สุพัตรา พิมสอน

(ปูนท่าหลวง)

ราเชญ ถาวรไชย

	(ปูนทุ่งสง)
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นายปริญญา		วิลัยธรรม	 Quarry	Manager,	Regional	Business	-	Myanmar	(MCL)
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นายไสว		มุทิตาสกุล
Engineering	Director

นายสุรชัย		พรจินดาโชติ
Mineral	Resources	and	Mining	Director
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