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 การสัมมนา  :  การปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนที่ประกอบการ และการสรางความสัมพันธกับชุมชน

แนวทางการออกแบบและปรับปรุงภูมทิัศนพ้ืนที่ประกอบการ

การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน เพ่ือการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพ้ืนที่     กับ

การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา

•ทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนตองอยูพื้นที่ตอไป
•การนําใชตองใชอยางรูคุณคาและเหมาะสม

•สมดุลของระดับนิเวศที่ตองคงอยูอยางสมบูรณ
•ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงตองเปนมรดกตอไป

•การบริหารและจัดการทรัพยากรตองมปีระสิทธภิาพ

•การใชทรัพยากรเพื่อสรางความเขมแข็งของพื้นที่

•การจัดการทรพัยากรอยางยัง่ยนื

การบรหิารทรพัยากรอยางชาญฉลาดและ

ยั่งยืน



 โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร ขั้นสุดทาย

การศึกษาออกแบบแผนการจัดการใชประโยชนที่ดิน

แผนการฟนฟูพ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง ผังเมืองและสภาพภูมิทัศน   1

แนวคิดการจัดทําแผนการฟนฟูพ้ืนที่ภายหลังส้ินสุดการทําเหมือง

•แนวคิดการฟนฟูสภาพพ้ืนที่โดยการปรับปรุง

สภาพภูมิทัศนดวยการวางผังเชิง 3 มิติ

มิติที่ 1  กําหนดเขตพ้ืนที่ทําเหมืองและพ้ืนที่โดยรอบ Preservation zone proclaiming

มิติที่ 2  กําหนดพ้ืนที่ออนไหวที่ตองคุมครอง  Sensitive area preservation

มิติที่ 3 กําหนดพ้ืนที่ฟนฟูสภาพเพ่ือคืนธรรมชาติใหแกพ้ืนที่ Revitalize zone

ฟนฟูสภาพดวยธรรมชาติ



 โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร ขั้นสุดทาย
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พ้ืนที่แหลงขุมเหมือง

พ้ืนที่ทําเหมือง

พ้ืนที่ตองฟนฟู Sensitive Area    ระดับ

รุนแรง พื้นท่ีประทานบัตรท่ีตองเรงฟนฟู

•ฟนฟูสภาพดานสุนทรียภาพรอบขุมเหมือง

•สรางมาตรการดานความปลอดภัยในพ้ืนที่

•ปองกันการเสื่อมสภาพที่อาจรุกลามพ้ืนที่ขางเคียง

พ้ืนที่ฟนฟูระดับ 2  ขั้นรุนแรงปานกลาง

•สรางมาตรการโดยกําหนดพ้ืนที่กันชน Buffer zone
•เสริมพ้ืนที่กันชนดวยพ้ืนที่สีเขียว Green buffer
•สรางมาตรการลดมลพิษตลอดแนวเสนทางสัญจร

พ้ืนที่ระดับรัศมีเฝาระวัง Precautionary zone

•เสริมสภาพพ้ืนที่ดวยพ้ืนที่สีเขียวสรางสมดุลมลพิษ

•เสริมสภาพพ้ืนที่ดวยพ้ืนที่กันชนสีเขียว

•ปองกันพ้ืนที่รัศมีรอบนอกปลอดมลพิษ



 โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร ขั้นสุดทาย
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พ้ืนทีเ่ปราะบางเฝาระวงั ประเภทการศึกษา

พ้ืนที่สาธารณะของชุมชนโรงเรียนบานซากพุดซา 

โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม โรงเรียนบานไร

ไหหลํา โรงเรียนบานวังตะโก 

พ้ืนที่เปราะบางเฝาระวัง ประเภทวัฒนธรรม

วัดจรูญราษฎร  วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม วัดเขาดิน 

วัดบานวังตะโก สํานักสงฆพระพุทธบาทเขาพงพาน 

พ้ืนที่รวมชุมชนดานวัฒนธรรม

•การจําแนกพ้ืนที่เปราะบางเพ่ือสรางแนวทางการปองกัน



 โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร  ขั้นสุดทาย
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พ้ืนที่แหลงกําเนิดมลพิษระดับ 1 sa-01 บริเวณพ้ืนที่ขุดระเบิดหิน บริเวณเปราะบาง

พ้ืนที่ SA-01 ออนไหวรุนแรง  บอ

ระเบิดหินแหลงกําเนิดมลพิษ

มาตรการปองกันเรงดวน

1.สรางแนวกันออกพนบริเวณขอบบอ 50-100 เมตร

2. จัดทําร้ัวกั้นทางเขาออก ปองกันอุบัติเหตุ              

3. จัดระบบปองกันอุบัติเหตุบริเวณพ้ืนที่ติดชุมชน  

4. จัดระบบเวรยามเคลื่อนที่ฉุกเฉินบริเวณพ้ืนที่บอขุด

ระดับการเตรียมการ

H  มาตรการเรงดวน



H เรงดวนสูงสุด

 โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร ขั้นสุดทาย
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แหลงกําเนิดมลพิษระดับ 2 บริเวณโรงโมหิน บริเวณพ้ืนที่กองหินนอกโรงโม ฝุนฟุงกะจาย

พ้ืนที่บริเวณโรงโมยอยหิน SA-02
พ้ืนที่รุนแรงระดับกลาง

 มาตรการปองกันเรงดวน

•สรางแนวรั้วธรรมชาติปองกันฝุน ดวยไมพุมใบ

ละเอียดหนาสูงไมเกิน 2.00 เมตร

จัดทําดานตรวจเช็คการเขาออกพรอมบอน้ําลางลอรถ

จัดเตรียมระบบพรมน้ําตลอดแนวทางถนนหนาโรงโม

จัดระบบคลุมผาใบกับรถบรรทุกทุกคันที่ขนยายหิน

ระดับการเตรียมการ

H เรงดวนสูงสุด

H เรงดวนสูงสุด

H เรงดวนสูงสุด

H เรงดวนสูงสุด



 โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร ขั้นสุดทาย
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แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่ขุมเหมืองเขาเชิงเทียน โรงโม 12 โรง 

พ้ืนที่ 833 ไร 68 ตารางวา ระดับขดุเจาะลึกสุด 360 เมตร รทก.

พ้ืนที่บริเวณปากขุมเหมืองบริเวณระเบิดหิน ขุมเหมืองเขาเชิงเทียน และเสนทางลําเรียงหิน

พ้ืนที่ SA-O1 ระดับออนไหวรุนแรง มาตรการปองกันเรงดวน

เนนมาตรการปองกันความปลอดภัยก้ันรั้ว

รอบบริเวณปากขุมเหมืองปองกันอันตราย

เสริมสภาพภูมิทัศนดวยพ้ืนที่สีเขียวโดยรอบ

ลดความสูงชันดวยการเติมน้ําเปนพ้ืนที่

พักผอน แปรสภาพเปนทะเลสาบพักผอน

ระดับมาตรการปองกัน

H   เรงดวนสูงสุด



โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร  ขั้นสุดทาย

แผนการฟนฟูพ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง

•มาตรการควบคุมการเขาออกโรงโม ลดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการขนยายหิน  เปดบอลางลอรถทางเขาออก

•จัดทําบอลางลอ ดักฝุน บรเิวณทางเขาออกโรงโมทกุโรง
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โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร  ขั้นสุดทาย

แผนการฟนฟูพ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง ดวยมาตรการทางธรรมชาติ

•มาตรการปองกันมลพิษการฟุงกระจายของฝุนตลอดแนวเสนทางถนน แนวระยะถอยรน

•มาตรการกันชนสีเขียว ปรับสภาพดวยพ้ืนที่แนวรั้วสีเขียว และตนไมกรองฝุนตลอดแนวถนนทางผาน
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โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร  ขั้นสุดทาย

แผนการฟนฟูพ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง  ดวยมาตรการทางธรรมชาติ

•มาตรการเสริมสภาพภูมิทัศนตลอดแนวเสนทางสัญจร  ดวยรั้วสีเขียว 2 ช้ัน รั้วไมพุมหนาดานหนา

•แนวดานหลังไมใหรมใบหนากรองฝุนระดับสูงเกินกวา 2 เมตร
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โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร  ขั้นสุดทาย

แผนการฟนฟูพ้ืนที่หลังสิ้นสุดการทําเหมือง

•มาตรการเสริมรั้วสีเขียวเพ่ือความปลอดภัยรอบขุมเหมือง   เติมนํ้าในขุมเหมืองลดความสูงชัน

ปรับเสริมสภาพภูมิทัศนในจุดที่เปนพ้ืนที่พักผอนชมวิว
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 โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร ขั้นสุดทาย

การศึกษาออกแบบแผนการจัดการใชประโยชนที่ดิน

แผนการฟนฟูพ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง ผังเมืองและสภาพภูมิทัศน   11

• หลักการปองกันมลพิษทางอากาศ PSS  Perimeter Security System   

Peter Kansnow ,architecte and Environmentalist ,1996

แนวเขตผิวทาง  พ้ืนที่แหลงกําเนิดมลพิษ

แนวระยะถอยรน (พ้ืนที่กันชนปองกันมลพิษ)

โครงสรางสาธารณูปโภค

ความสงูเสาไฟฟา =H

ระยะถอยรนจากเสาไฟฟา = 2H

แนวไมพุมกรองฝุนระดับพ้ืน

แนวไมยืนตนทรงพุมหนาแนวที่ 2
แนวไมยืนตนทรงสูงระดับที่ 3

•มาตรการปองกันมลพิษทางอากาศดวยความสัมพันธดานระยะถอยรนกับพ้ืนที่สีเขียว

แนวพ้ืนที่สีเขียวคลุมดินดักฝุนและเสริมคุณภาพภูมิทัศนในพ้ืนที่

Protection zone



 โครงการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอมภายหลังการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร ขั้นสุดทาย

การศึกษาออกแบบแผนการจัดการใชประโยชนที่ดิน

แผนการฟนฟูพ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง ผังเมืองและสภาพภูมิทัศน   12

Protection from point source   

มาตรการปองกันจากแหลงกําเนิดปญหา

แหลงกําเนิดการฟุงกระจายฝุน

เสนทางเขาออกสําหรับรถยนตเล็ก

•บอนํ้าต้ืนลางลอดักฝุนจากรถบรรทุกเขา-ออก

แนวกันฝุนดวยพ้ืนที่สีเขียว ระดับ 1•แนวพ้ืนที่กันฝุนดวยไมทรงพุม

หนาระดับ 2 ภายในพ้ืนที่

•แนวปองกันดวยไมทรงสูง

ระดับ 3 ภายในพ้ืนที่

•แนวพ้ืนที่ปองกันมลพิษตลอดแนวระยะถอยรน
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•แนวเสนทางทีม่วีถิชีวีติประจําวันของประชาชนใชรวม

•เสริมสภาพผิวทางดวยพ้ืนที่สีเขียว

•ทางเทาสีเขียวปูดวยบล็อกโปรงแซมหญา 

•เสริมไมพุมทรงหนาระหวางแนวตนไมเดิม
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•การพัฒนาพ้ืนที่ขุมเหมืองเปนทะเลสาบและพ้ืนที่ชมวิว
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•แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่พักผอนริมนํ้า ในขุมเหมืองฟนฟูสภาพ

พ้ืนที่พักผอนชมวิวริมน้ํา เตรียมพ้ืนที่ลานชมวิวริมน้ํา

เสนทางเดิมชมวิวและออกกําลัง

ปรับแตงสภาพโดยรอบดวยภูมิทัศนที่

นุมนวล ลดความกระดางของพ้ืนที่เขา
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•การจัดองคประกอบในพ้ืนที่ พักผอนริมทะเลสาบขุมเหมือง

•ปายแผนที่บงบอกรายละเอียด

•ปรับพ้ืนที่ลานชมวิวริมน้ํา

•เสริมพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณ

โดยรอบเพ่ือความนุมนวล
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•การปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ ริมน้ํา  ลานพักผอนชมวิว เสนทางเดิน

ออกกําลังกาย และเสริมสภาพภูมิทัศนดวยไมยืนตนใหรม

เติมน้ําในอางมิใหเกิดความรูสึก

อันตรายเนื่องจากความลึกของ

ทะเลสาบขุมเหมือง
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•สรางพ้ืนที่ชมวิวริมน้ําใหประชาชนไดสัมผัสน้ําในทะเลสาบ

•สรางพ้ืนที่เก็บกักน้ําโดยใชขุมเหมืองเปนพ้ืนที่เก็บกักน้ํา
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•การปรับปรุงพ้ืนที่ขอบขุมเหมือง  จุดชมวิว

ลานชมวิวเทคอนกรีต ปหูนิเคนไซผิวหยาบ

แนวร้ัวกันตกปองกันอันตรายจากแนวขอบขุมเหมือง

•แนวพ้ืนท่ีสีเขียว กันชนใหรมดานทิศ

ตะวันตก

แนวตนไมใหรมแนวก้ัน

บริเวณเพ่ิมภูมิทัศนดานหลัง

พ้ืนที่ปรับระดับเขาพ้ืนที่ชมวิว
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•พ้ืนที่บอลางลอหนาพ้ืนที่โรงโมหิน  ชวยลดมลภาวะดานฝุนละออง

•บอยาวสําหรับ รถบรรทุกและรถพวง

•บอสั้นสําหรับ รถยนตนั่งทั่วไป
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•การปรบัปรุงสองขางทางสญัจร  ถนนและทางเดินเทา

•ทางเดินเทาแยกจากผิวจราจร    และก้ันดวยพ้ืนที่สีเขียวไมยืนตน

•ไมยืนตนใบหนากันฝุนระดับสูง

•ไมพุมบนเนินดินกรองฝุนระดับ

ผิวจราจรตลอดเสนทางผาน

แนวไมพุมกันฝุน พรอมคูน้ําดักฝุน
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โครงการฟนฟูเมอืง กรณีศกึษาในประเทศฝรัง่เศส 

Urban Regeneration project

CDM                               
Clean Development 

Mechanism

•Clean Design : การออกแบบท่ีบริสุทธ์ิ ใชทรัพยากรท่ีสมคุณคา

Green Process : กระบวนการดําเนินงานท่ีบริสุทธ์ิ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

Green Outcome : ผลสัมฤทธ์ิท่ีบริสุทธ์ิ เอ้ือประโยชนอยางยั่งยืนระยะยาว
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พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมฟนฟูใหม

พ้ืนท่ีเสริมสภาพดวยพ้ืนท่ีสีเขียว

พ้ืนท่ีปากันชนเพ่ือคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน

พ้ืนท่ีเคหะชุมชนติดแนวกันชนพ้ืนท่ีปาสมบูรณ
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พ้ืนท่ีคลังสินคาเกาปรับปรุงสภาพใหม

ปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีดวย พ้ืนท่ีสีเขียว สวนปาในเมือง

จัดระบบการเดนิทางในเมือง ดวยรถรางสเีขียวปลอดมลพิษ

Urban regeneration by Green Integration   

การฟนฟูเมืองโดยการเสริมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีเมือง
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•Urban  regeneration by Urban Green Infill      การ

ฟนฟูสภาพเมืองดวยการแทรกพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง
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