บทที่ 2
รายละเอียดของโครงการ
นายประสาน ยุวานนท ไดยื่นคําขอประทานบัตรทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ําตาล และเพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง โดยวิธีเหมืองหาบตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ ฝายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และไดรับการจดทะเบียนเปนคําขอประทานบัตรที่
9/2545 เนื้อที่ 257-1-35 ไร (รูปที่ 2-1) มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ดังลําดับตอไปนี้

2.1

ที่ตั้งและการคมนาคม

พื้นที่คําขอประทานบัตรแปลงนี้ตั้งอยูในเขตปกครองหมูที่ 1 ตําบลหนองน้ําแดง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏอยูในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร (2535) มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด
L7017 ระวาง 5238II (อําเภอปากชอง) อยูระหวางเสนกริดแนวตั้งที่ 754000-756000 ตะวันออก และเสนกริด
แนวนอนที่ 1617000-1619000 เหนือ (รูปที่ 2-2)
การคมนาคมเขาสูพื้นที่คําขอประทานบัตรแปลงนี้ สามารถเดินทางโดยรถยนตไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ ชวงสระบุรี-นครราชสีมา) ถึงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 161 จึงเลี้ยวขวาไป
ตามถนนลาดยางระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงเขตพื้นที่คําขอประทานบัตร (รูปที่ 2-3)

2.2

กรรมสิทธิ์ที่ดินและชั้นคุณภาพลุมน้ํา

พื้นที่คําขอประทานบัตรแปลงนี้ ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาเสียดอา ปาเขานกยูง และปา
เขาอางหิน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเขาถ้ํางูเหลือมทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยแบงเปนเขตปาเพื่อการอนุรักษ
(Zone C) ประมาณ 207 ไร และเขตปาเพื่อการเศรษฐกิจ (Zone E) ประมาณ 50 ไร (รูปที่ 2-4) และตั้งอยูในเขต
พื้นที่การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํามูล ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําในเขตลุมน้ํามูล
และชีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 โดยแบงเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ ประมาณ 219 ไร และพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 4 บี
ประมาณ 38 ไร (รูปที่ 2-5)

2.3
2.3.1

ลักษณะธรณีวิทยาและปริมาณแรสํารอง
ลักษณะธรณีวิทยาโดยทั่วไป

พื้นที่คําขอประทานบัตรเปนเทือกเขาหินปูนเต็มทั้งพื้นที่ และตอเนื่องไปทางดานทิศตะวันออก
ภูมิประเทศดานทิศเหนือสุด และทิศตะวันตก เปนที่ราบ และลูกเนินต่ํา พื้นที่คําขอประทานบัตรรายลอมดวย
ภูเขาหินปูนกระจัดกระจายเปนหยอมๆ กองธรณีวิทยา (2519) ไดจัดใหหินบริเวณนี้เปนหมวดหินเขาขาด (Pkd)
หรือหมวดหิน P1-2 ของยุคเพอรเมียน ตามแผนที่ธรณีวิทยา มาตราสวน 1:500,000 ของกรมธรณีวิทยา (รูปที่
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2-6) ลักษณะทั่วไปประกอบดวยหินปูนสีขาว เทาขาว ถึงเทาดํา เกิดเปนชั้นบางๆ ถึงหนามาก และไมแสดงชั้น
บางแหงมีเนื้อดิน และเนื้อโดโลไมต มีการแทรกสลับเปนบางครั้งของหินดินดาน หินทรายแปง และหินทราย
บางแหงพบหินปูนเนื้อกรวดอยูดวย ชั้นหินบางสวนถูกแปรสภาพเปนหินออน หินแคลคซิลิเกต และหินฮอรน
เฟลส มักจะมีหินเชิรตประปนเปนกอน เปนกระเปาะ เปนเลนซ และเปนชั้นบางๆ ในเนื้อหินดวย นอกจากนี้ยัง
พบวามีหินภูเขาไฟแทรกตัดเปนพนังหินเขามาในหินหมวดนี้ทั่วไป ซากดึกดําบรรพที่พบ ไดแก ฟูซูลินิด
ปะการัง หอยตะเกียง และสาหรายทะเล มีอายุการเกิดอยูในยุคเพอรเมียนตอนกลาง

2.3.2

ลักษณะธรณีวิทยารายละเอียดบริเวณพื้นที่คําขอประทานบัตร

เทือกเขาหินปูนในพื้นที่คําขอประทานบัตรปรากฏอยางชัดเจนเปน 2 ลักษณะใหญๆ ดวยกัน โดย
มีรอยเลื่อนตัดผาน ดังแสดงในรูปที่ 2-7 หินแตละชุดมีลักษณะเนื้อหินดังตอไปนี้ (รายงานลักษณะธรณีวิทยา
แสดงในภาคผนวก จ.)
1) การลําดับชั้นหิน
จากการศึกษาลักษณะธรณีวิทยารายละเอียดของพื้นที่
สามารถแบงหนวยหินตาม
ลักษณะของหินออกเปน 2 หนวย คือ
หนวยหิน P-1 ประกอบดวยหินปูนสีเทาดํา เนื้อประสานแนน บางสวนมีเนื้อดิน
ผสมบาง ชั้นหนามากถึงไมแสดงชั้น มีเนื้อโดโลไมตปะปนบางในบริเวณที่มีรอยเลื่อนรอยแตกมาก บางแหงมีการ
ตกผลึกใหม
หนวยหิน P-2 ประกอบดวยหินปูนสีดํา (Bituminous Limestone) เนื้อประสานแนน
เนื้อแกรง เขาใจวามีการซึมซาบของน้ําซิลิกาเขามาในเนื้อหิน มีเนื้อดินผสม ชั้นบางถึงหนาปานกลางแสดงชั้น
ชัดเจนมาก มีเนื้อโดโลไมตปะปนบางในบริเวณที่มีรอยเลื่อน รอยแตกมากๆ บางแหงมีการตกผลึกใหม บางครั้ง
พบลักษณะการถูกบดอัดจนเปนแปง แลวมีน้ําปูนมาประสานใหมทําใหเกิดแนวแรแคลไซตเปนลายขาวในเนื้อหิน
บางบริเวณแสดงลักษณะรอยริ้วขนานอยางชัดเจน สัมผัสกับหินหนวย P-1 แบบรอยเลื่อนสัมผัส จากลักษณะ
ทางธรณีโครงสรางและลักษณะเนื้อหิน หินกลุมนี้นาจะมีอายุแกกวาหินหนวย P-1
2) ธรณีวิทยาโครงสราง
- การวางตัวของชั้นหิน หินบริเวณนี้มีการวางตัวในแนวคอนขางราบ โดยวางตัว
เฉลี่ยในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต เอียงเทไปทางทิศตะวันออกทํามุม 10-30 องศา กับแนว
ระนาบ
- การโคงงอของชั้นหิน หินชุดนี้มีการโคงงอนอยๆ แบบเปดมุมกวาง ทั้งแบบ
ประทุนคว่ําและแบบประทุนหงาย โดยมีแนวแกนสวนใหญอยูในแนวตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันออกตะวันออกเฉียงใต
- รอยเลื่อน พื้นที่นี้มีการเลื่อนของหินหลายครั้งและหลายทิศทาง สวนใหญเปน
รอยเลื่อนแบบปกติ ไดแก รอยเลื่อนในแนวทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต
ที่มีมุมเอียงเทตั้งแต 50-75 องศา ไปทางตะวันออก รอยเลื่อนแนวนี้เขาใจวาจะมีอายุมากที่สุดเพราะถูกตัดโดย
รอยเลื่อยอื่นๆ ที่มีอายุนอยกวา รอยเลื่อนในแนวทิศตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก-ตะวันออก
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เฉียงใตเอียงเท 60-75 องศา ไปทางตะวันออก เปนรอยเลื่อนที่มีความรุนแรงสูงและขนานกับแนวโครงสรางหลัก
ของพื้นที่นี้ รอยเลื่อนในแนวทิศเหนือ-ใต ไมปรากฏใหเห็นชัดเจนนักแตมีอายุออนมาก รอยเลื่อนในแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตกเอียงเทดวยมุม 70-85 องศา ไปทางเหนือเขาใจวาเปนรอยเลื่อนที่มีอายุนอยที่สุด
- สายแร สายแรที่ตัดเขาไปในหินบริเวณนี้ ไดแก สายแรแคลไซต ขนาดตั้งแต 0.5
เซนติเมตร จนถึงหนาเปนเมตร มีหลายทิศทางรวมทั้งแทรกอยูตามแนวชั้นหิน มีบางที่มีการตกผลึกเปนผลึก
ขนาดใหญ และยังพบเกิดแทรกเปนเม็ดขนาดสาคูในเนื้อหินดวย
- พนังหิน มีหินภูเขาไฟชนิดหินแอนดีไซตเปนพนังกวางประมาณ 1 เมตร พบทั้ง
แบบแทรกตัดแนวชั้นหิน และแทรกขนานกับชั้นหิน หินแอนดีไซตที่พบมีสีเขียว เนื้อละเอียด มีผลึกขนาดเดียว
เนื้อแกรงมาก สวนใหญพบแทรกอยูในหินชุด P-1 โดยเฉพาะดานเหนือของพื้นที่คําขอประทานบัตร
- การซึมซาบของน้ําซิลิกา ในพื้นที่ดานใตของคําขอประทานบัตรในหนวยหิน P-2
พบวา หินแข็งกวาปกติ เมื่อหยดกรดเกลือจะเกิดฟองฟูนอยกวาปกติ เขาใจวาเคยมีการซึมซาบของน้ําซิลิกาเขา
มาในหินบริเวณนี้

2.3.3

คุณภาพของหินปูน/การจําแนกการใชประโยชนหินปูน

การตรวจสอบคุณภาพของหินปูนของพื้นที่นี้ ไดทําการสํารวจสุมเก็บตัวอยางหินปูน จํานวน 13
ตัวอยาง กระจายทั่วพื้นที่คําขอประทานบัตร เพื่อสงวิเคราะหเคมี โดยบริษัท สามัคคีซีเมนต จํากัด ผลการ
วิเคราะห และตําแหนงที่ทําการเก็บตัวอยาง แสดงตามตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-8 จากผลการสํารวจ พบวา หินปูน
ที่มีคุณภาพเหมาะแกการใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมซีเมนต (ตารางที่ 2-2) และมีคุณสมบัติดีพอที่จะใช
ทําปูนขาว (มีคา CaO มากกวารอยละ 54) มีอยู 4 ตัวอยาง (ประมาณ รอยละ 30.8 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด)
จากตําแหนงตางๆ บริเวณตอนกลางของพื้นที่คําขอประทานบัตร เปนหินปูนเนื้อประสานแนนชั้นหนามากถึง
ไมแสดงชั้น (ชุด P-1) จากประสบการณการทําเหมืองที่ผานมา พบวา ขอบเขตของหินปูนคุณภาพดีนั้นไมแนนอน
ขึ้นอยูกับมลทินที่อยูในเนื้อหิน พื้นที่ที่มีหินปูนคุณภาพดีมักจะเปนบริเวณที่ถูกแปรสภาพหรือมีแรงมากระทํา
นอยกวาบริเวณอื่น รวมทั้งไมมีพนังหินแทรกตัดเขามาในบริเวณใกลเคียง มีปริมาณโดยเฉลี่ยประมาณ รอยละ
30 ของปริมาณหินทั้งหมด ดังนั้น ในการประเมินปริมาณสํารองหินปูนสําหรับอุตสาหกรรมซีเมนตและเพื่อทํา
ปูนขาวในที่นี้ จึงกําหนดใหมีปริมาณประมาณรอยละ 30 ของปริมาตรรวมของหินปูนทั้งหมดในพื้นที่คําขอ
ประทานบัตร ตามผลการสํารวจเก็บตัวอยางวิเคราะหทางเคมี และจากประสบการณการทําเหมืองที่ผานมา

2.3.4

การสงวนพื้นที่เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ

ในการทําเหมืองหินปูนครั้งนี้ ผูขอประทานบัตรจะสงวนพื้นที่ดานทิศเหนือของพื้นที่คําขอประทาน
บัตรเพื่อใชปรับปรุงทัศนียภาพใหสวยงาม ซอนเรนพื้นที่ทําเหมืองที่อาจจะมองเห็นไดจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2 โดยจะสงวนแนวสันเขาดานทิศเหนือคลุมพื้นที่ประมาณ 36 ไร เอาไว
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ตารางที่ 2-1 ผลการวิเคราะหทางเคมีของหินปูนที่เก็บจากพื้นที่คําขอประทานบัตร
ตัวอยางที่ พิกัดตะวันออก พิกัดเหนือ SiO2
A1
754639
1618666 0.32
A2
754635
1618567 0.63
A3
754772
1618577 0.59
A4
754710
1618441 0.50
A5
754761
1618260 0.72
A6
755020
1617589 0.37
A7
755157
1617620 0.35
A8
755102
1617749 0.28
A9
754952
1617732 3.21
A10
754888
1617875 17.18
A11
754962
161926 0.16
A12
754932
1618114 0.07
A13
754836
1618175 0.12

Al2O3
0.20
0.22
0.34
0.35
0.47
0.20
0.21
0.21
0.24
1.62
0.06
0.06
0.10

CaO
49.04
51.92
49.60
44.34
40.71
43.91
45.40
53.51
53.21
55.18
55.48
54.50
55.52

MgO
5.84
3.53
5.28
9.77
12.59
10.16
9.03
2.38
0.30
0.17
0.27
0.56
0.27

Na2O
0.06
0.10
0.06
0.00
0.00
0.03
0.03
0.05
0.00
0.04
0.09
0.09
0.06

K 2O
0.04
0.04
0.07
0.00
0.01
0.04
0.04
0.04
0.02
0.20
0.03
0.03
0.00

Fe2O3
0.22
0.15
0.27
0.43
0.68
0.65
0.55
0.18
0.20
2.33
0.05
0.07
0.07

MnO
0.04
0.02
0.03
0.04
0.08
0.07
0.06
0.02
0.04
0.02
0.00
0.00
0.02

TiO2
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.12
0.00
0.00
0.00

P 2O 5
0.01
0.04
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

S
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

L.O.I
44.20
43.80
44.05
44.75
44.95
44.90
44.45
43.45
41.80
34.85
43.15
43.45
43.20

ตารางที่ 2-2 คุณภาพมาตรฐานของบริษัท สามัคคีซีเมนต จํากัด
สารประกอบ
CaO (%)
MgO (%)
P 2O 5

คุณภาพตามมาตรฐาน
> 54.0
< 2.0
< 1.0
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2.3.5

ปริมาณสํารองและมูลคาหิน

1. การคํานวณปริมาณสํารอง
การประเมินปริมาณสํารองแหลงหินปูนของพื้นที่คําขอประทานบัตร ไดขอมูลจริงจากการ
รังวัดตัดแนววัดคาระดับโดยงานรังวัดชั้น 1 ขอมูลที่ไดจะนํามาคํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อจัดทํา
แผนที่ภูมิประเทศในมาตราสวน 1:2,000 สําหรับใชในงานสนาม และมาตราสวน 1:10,000 เพื่อใชประกอบ
รายงาน ขั้นตอนการประมวลผลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร มีดังตอไปนี้
1. จัดขอมูลที่ไดอยูในรูปแบบ XYZ File กําหนดให X เปนคาพิกัดฉากตะวันออก ให
Y เปนคาพิกัดฉากเหนือ และ Z เปนคาระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
2. สรางขอมูลกริดโดยวิธี Kriging โดยใช Variogram Model แบบ Linear Regression
กําหนดให Slope เทากับ 1 และ Anisothopy Ratio ทํามุมเทากับ 0 ขนาดขอมูลกริด เทากับ 10x10 เมตร
3. จัดทําแผนที่เสนชั้นความสูงจากขอมูลกริดตามขอ 2 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในการจัดสราง
4. จัดทําแผนที่แถบสีแสดงชั้นความสูงจากขอมูลกริดตามขอ 2 โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการจัดสราง
5. จัดทํารูปภาพ 3 มิติโดยการซอนทับแผนที่ในขอ 3 และขอ 4 โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการจัดสราง
6. จัดทําแผนที่พื้นที่ทําเหมืองที่ตัดพื้นที่สงวนเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ตามแนวสันเขา
ทางดานทิศเหนือ 36 ไร ออก
7. คํานวณหาปริมาตรหินในพื้นที่ทําเหมืองที่เหลืออยูในแปลงคําขอประทานบัตร โดย
ใชสูตรการคํานวณ 3 แบบ คือ Trapezoidal Rule, Simpson’s Rule, และ Simpson’ s 3/8 Rule โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการคํานวณ
กําหนดใหเปนปริมาตรของหินจากระดับความสูง 380 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ขึ้นไป
2. ผลการคํานวณหาปริมาตรหินดวยคอมพิวเตอร
ปริมาตรหินปูนทั้งหมด
ผลการคํานวณปริมาตรหินทั้งหมดจากระดับความสูง 380 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
โดยคอมพิวเตอร มีดังตอไปนี้
Trapezoidal Rule = 28,878,807.0049 ลูกบาศกเมตร
Simpson’ s Rule
= 28,856,246.1355 ลูกบาศกเมตร
Simpson’ s 3/8 Rule = 28,837,969.6059 ลูกบาศกเมตร
คาเฉลี่ย
= 28,857,674.25 ลูกบาศกเมตร
คาปริมาตรหินที่ไดนี้จะตองหักคาความบกพรองตางๆ เชน ความบกพรองในการสํารวจวัดคา
ระดับ ความบกพรองในการคํานวณ และความบกพรองตามธรรมชาติ เนื่องจากหินเปนโพรง เปนตน ถากําหนด
ใหความบกพรองนี้มีคาเทากับ รอยละ 10 (เหลือรอยละ 90) ดังนั้น
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ปริมาตรหินปูนทั้งหมด

= 28,857,674.25 x 0.9 ลูกบาศกเมตร
= 25,971,906.82 ลูกบาศกเมตร
เนื่องจากในการทําเหมืองเปดจะตองมีการทําเหมืองแบบขั้นบันได ที่มีระนาบความเอียงชัน
ของบอเหมืองโดยเฉลี่ย 45 องศา ดังนั้น ปริมาตรของหินทั้งหมดที่สามารถทําเหมืองไดจะเหลือเพียงประมาณ
รอยละ 70
ปริมาตรหินปูนทั้งหมด = 25,971,906.82 x 0.7 ลูกบาศกเมตร
= 18,180,334.78
ลูกบาศกเมตร
3. การประเมินปริมาณสํารองและมูลคาหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต และหินปูนเพื่อทํา
ปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ําตาล
ถากําหนดใหหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต และหินปูนเพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรม
ฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ําตาล มีคาเทากับ รอยละ 30 ของปริมาตรรวมทั้งหมด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต และหินปูนเพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง
หรืออุตสาหกรรมน้ําตาล จะมีปริมาตร
= 18,180,334.78 x 0.3 ลูกบาศกเมตร
= 5,454,100.43
ลูกบาศกเมตร
ความหนาแนนของหินปูนมีคาประมาณ 2.6 เมตริกตัน/ลูกบาศกเมตร
น้ําหนักหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต = 5,543,734.56 x 2.6 เมตริกตัน
= 14,180,661.13
เมตริกตัน
กรมทรัพยากรธรณีไดประกาศราคาหินปูน
เพื่อใชเปนเกณฑประเมินเก็บคาภาคหลวงแร
กําหนดใหหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนตมีราคา 85 บาทตอเมตริกตัน และเก็บคาภาคหลวงในอัตรา รอยละ
4 เทากับ 3.4 บาทตอเมตริกตัน
มูลคาหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต = 14,180,661.13 x 85 บาท
= 1,205,356,196.05 บาท
คาภาคหลวงหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต = 14,180,661.13 x 3.4 บาท
= 48,214,247.84
บาท
4. การประเมินปริมาณสํารองและมูลคาหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง เทากับ ผลตางระหวางหินปูนทั้งหมด กับหินปูนเพื่ออุตสาห
กรรมปูนซีเมนต และหินปูนเพื่อทําปูนขาวสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ําตาล
= 18,180,334.78 - 5,454,100.43 ลูกบาศกเมตร
= 12,726,234.35
ลูกบาศกเมตร
ความหนาแนนของหินปูนมีคาประมาณ 2.6 เมตริกตัน/ลูกบาศกเมตร
น้ําหนักหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง = 12,726,234.35 x 2.6 เมตริกตัน
= 33,088,209.31
เมตริกตัน
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กรมทรัพยากรธรณีไดประกาศราคาหินปูน
เพื่อใชเปนเกณฑประเมินเก็บคาภาคหลวงแร
กําหนดใหหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางมีราคา 70 บาทตอเมตริกตัน และเก็บคาภาคหลวงในอัตรา รอยละ 4
เทากับ 2.8 บาทตอเมตริกตัน
มูลคาหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง
= 33,088,209.31 x 70 บาท
= 2,316,174,651.7
บาท
คาภาคหลวงหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง = 33,088,209.31 x 2.8 บาท
= 92,646,986.07
บาท
คาสําคัญตางๆ ที่ไดจากการคํานวณครั้งนี้ สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 แสดงคาสําคัญตางๆ จากการประเมินปริมาณสํารองและมูลคาหินปูน
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต และปูนขาว
กอสราง
รวม

2.4
2.4.1

ปริมาตร
(ลูกบาศกเมตร)
5,454,100.43
12,726,234.35
18,180,334.78

น้ําหนัก
(เมตริกตัน)
14,180,661.13
33,088,209.31
47,268,870.44

มูลคา
(บาท)
1,205,356,196.05
2,316,174,651.70
3,521,530,847.75

คาภาคหลวง
(บาท)
48,214,247.84
92,646,986.07
140,861,233.91

วิธีการทําเหมือง
การออกแบบและวางแผนการทําเหมือง

เนื่องจากคําขอประทานบัตรแปลงนี้ ขอทับพื้นที่ประทานบัตรเดิมซึ่งในปจจุบันยังคงเปดการทํา
เหมืองอยู มีปริมาณการผลิตประมาณ 1,110,000 เมตริกตันตอป ดังนั้น การทําเหมืองสําหรับคําขอประทานบัตร
แปลงนี้จึงเปนการเปดการทําเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ ตอเนื่องจากพื้นที่หนาเหมืองเดิมที่เปดการทําเหมืองอยู
แลว งานพัฒนาหลัก เชน การตัดถนนขึ้นภูเขา การตัดโขดหินยอดเขา จึงไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวใน
ปจจุบัน

2.4.2

การทําเหมือง

การทําเหมืองตามคําขอประทานบัตรแปลงนี้ ดําเนินการโดยวิธีเหมืองหาบ ซึ่งมีความสูงและความ
กวางของแตละขั้นบันได ประมาณ 8 เมตร โดยใชวิธีการเจาะระเบิดโดยใชเครื่องเจาะชนิด Hydraulic Drill
ขนาดเสนผาศูนยกลางรูเจาะ 3 นิ้ว ความลึกรูเจาะ 9 เมตร ใชแอมโมเนียมไนเตรทผสมน้ํามันดีเซล (ANFO) เปน
วัตถุระเบิด กระตุนโดยใชระเบิดไดนาไมท (Dynamite) จุดระเบิดดวยแกปไฟฟาแบบจังหวะถวง
หินปูนในพื้นที่คําขอประทานบัตรแปลงนี้ จะผลิตเพื่อใชในกิจกรรมที่แตกตางกัน 3 วัตถุประสงค
คือ เพื่อผลิตปูนซีเมนต เพื่อผลิตปูนขาว และเพื่อผลิตหินกอสราง เนื่องจากหินปูนที่จะนําไปใชเพื่อการผลิตปูน
ซีเมนตและเพื่อการผลิตปูนขาวตองเปนหินปูนที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานกําหนด และหินปูนในพื้นที่
คําขอประทานบัตรมีเพียงบางพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเหมาะสมตามมาตรฐานกําหนด
แตเนื่องดวยการทํา
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เหมืองตองดําเนินการอยางตอเนื่อง แตละระดับความสูงจึงไมมีการแบงพื้นที่การผลิตหินเพื่อใชในกิจกรรมแต
ละประเภทในขั้นตอนการทําเหมือง แตจะทําการคัดเลือกหินไปใชในกิจกรรมตางๆ ตามวัตถุประสงคในขั้น
ตอนการขนสงและลําเลียงหินเพื่อปอนเขาสูโรงงานโม บด หรือยอยหิน

2.4.3

ลําดับและระยะเวลาการทําเหมือง

รายละเอียดของปริมาณหินอุตสาหกรรมที่ไดจากการทําเหมืองในแตละชวงการทําเหมืองแสดงไว
ตามตารางที่ 2-4 และสภาพหนาเหมืองในแตละชวงปรากฏตามรูปที่ 2-9
ตารางที่ 2-4 แสดงลําดับและระยะเวลาการทําเหมืองตามชวงเวลาตางๆ
การทําเหมืองขั้นที่
1
2
3
4
5

2.5

ชวงระยะเวลาการทํางาน (ปที่) ชั้นระดับความสูงที่ผลิต

1-5
480-456
6-10
456-440
11-15
440-424
15-20
424-416
21-25
416-408
รวมปริมาตรแร/ปริมาณแรที่สามารถผลิตได เทากับ

ปริมาตรแรที่ผลิตได ปริมาณแรที่ผลิตได
(ลูกบาศกเมตร)
(เมตริกตัน)
2,132,310
5,544,006
2,312,310
5,544,006
2,312,310
5,544,006
2,312,310
5,544,006
2,312,310
5,544,006
10,661,550
27,720,030

การแตงแรและกําลังการผลิต

ปจจุบันผูขอประทานบัตรมีโรงโมหินเปดดําเนินการอยูนอกเขตพื้นที่คําขอประทานบัตร ซึ่งจะทํา
การยอยและคัดขนาดหินที่ไดชําระคาภาคหลวงแรแกทางราชการเรียบรอยแลว ตามกฎระเบียบของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร กอนที่จะทําการขนออกนอกเขตประทานบัตรเพื่อปอนโรงโมหินซึ่งมีอยู 2 โรง
จํานวน 4 สายการผลิต ปากโมขั้นแรกเปนแบบ Jaw Crusher ขนาด 42x30 นิ้ว และ 40x30 นิ้ว อยางละ 2 สาย
การผลิต โดยมีอัตราการผลิต ดังนี้
- โรงโมหินที่ 1 (ตั้งอยูทางดานทิศเหนือติดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 หางจากพื้นที่
คําขอประทานบัตร ประมาณ 2 กิโลเมตร) มีปากโมขนาด 42x30 นิ้ว อัตราการผลิตชั่วโมงละ 180 เมตริกตัน
รวมอัตราการผลิตสองสายการผลิตได 360 เมตริกตันตอชั่วโมง
- โรงโมหินที่ 2 (ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาติดกับเขตพื้นที่คําขอประทานบัตรดานทิศ
ตะวันตกเฉียงใต) มีปากโมขนาด 40x30 นิ้ว อัตราการผลิตชั่วโมงละ 150 เมตริกตัน รวมอัตราการผลิตสองสาย
การผลิตได 300 เมตริกตันตอชั่วโมง
ดังนั้น อัตราการผลิตรวมทั้ง 4 สายการผลิต 660 เมตริกตันตอชั่วโมง
- ทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน 25 วันตอเดือน 12 เดือนตอป
- Efficiency ประมาณ 70 %

2-16

P61/1:นายประสาน ยุวานนท (EIA)/Chapter 2.doc

- อัตราการผลิตหิน

= 660 x 8 x 25 x 12 x 0.7 เมตริกตันตอป
= 1,108,800
เมตริกตันตอป
หรือประมาณ = 1,110,000
เมตริกตันตอป
ซึ่งโรงโมหินทั้ง 4 สายการผลิตนี้ จะใชในการผลิตหินตามวัตถุประสงค 3 ประเภท ไดแก
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต และเพื่อทําปูนขาว โดยหินปูนแตละประเภทจะมีอัตรา
การผลิตประมาณไดดังนี้

2.5.1

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง

ปจจุบันผูขอประทานบัตรเปนผูผลิตหินอุตสาหกรรมกอสรางจําหนายอยูแลว โดยขนาดของหินที่
ผลิตสามารถจําแนกไดดังตารางที่ 2-5 ตอไปนี้
ตารางที่ 2-5 แสดงขนาดของหินแตละชนิดเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง
ชนิดหิน
หิน 1 นิ้ว พิเศษ
หิน 3/4 นิ้ว คัด
หิน 1/2 นิ้ว คัด
หิน 3/8 นิ้ว คัด
หิน 3/4 นิ้ว
หิน 2 นิ้ว
หิน 3 นิ้ว
หินฝุน
หินฝุนพิเศษ
หินเกล็ด
หินใหญคัด
หินใหญธรรมดา
หินคลุกสเปค-เอ
หินคลุกสเปค-บี
หินคลุกดิน

ขนาด
1 นิ้ว - 3/4 นิ้ว
3/4 นิ้ว - 1/2 นิ้ว
1/2 นิ้ว - 3/8 นิ้ว
3/8 นิ้ว - 1/4 นิ้ว
3/4 นิ้ว - 3/8 นิ้ว
1 1/4 นิ้ว - 1 นิ้ว
3 นิ้ว - 1 1/2 นิ้ว
# 4-0
(ทําบล็อค)
3/8 นิ้ว - # 8
6 นิ้ว - 12 นิ้ว
½ นิ้ว - 0
1 1/4 นิ้ว - 0
¾ นิ้ว - 0

ซึ่งปริมาณหินที่ใชในการผลิตหินกอสรางจะใชประมาณวันละ 2,500 เมตริกตัน หรือเดือนละ
62,500 เมตริกตัน (ทํางาน 25 วันตอเดือน) หรือปละ 750,000 เมตริกตัน
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2.5.2

หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต

ปจจุบันผูขอประทานบัตรไดจัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตปูนซีเมนตในนามบริษัท สามัคคีซีเมนต จํากัด
ตั้งอยูทางดานทิศเหนือของพื้นที่คําขอประทานบัตร หางออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยมีเตาเผาจํานวน 2
เตา กําลังการผลิตเตาละ 300 ตันปูนตอวัน รวมกําลังผลิตปูนวันละ 600 ตัน โดยปูนซีเมนต 1 ตัน ตองใชหินปูน
จํานวน 1.6 ตัน
ดังนั้น ตองผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต วันละ 960 เมตริกตัน หรือเดือนละ 24,000
เมตริกตัน (ทํางาน 25 วัน/เดือน) หรือปละ 288,000 เมตริกตัน

2.5.3

หินปูนเพื่อทําปูนขาว

สําหรับหินปูนเพื่อทําปูนขาว จะผลิตเพื่อจําหนายใหกับผูประกอบกิจการโรงงานผลิตปูนขาวใน
พื้นที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งคาดวาจะสามารถจําหนายได
ประมาณเดือนละ 6,000 เมตริกตัน หรือปละ 72,000 เมตริกตัน

2.6

เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง

การทําเหมืองของโครงการจะใชคนงานประมาณ 30 คน สวนเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการ
ทําเหมือง มีรายละเอียดดังตารางที่ 2-6 ตอไปนี้
ตารางที่ 2-6 รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทําเหมืองของโครงการ
ลักษณะงานที่ใช
งานพัฒนาหนาเหมือง

งานผลิตหิน

งานบริการทั่วไป

ชนิดเครื่องจักรอุปกรณ
Bulldozer
Back Hoe
Dump Truck
Hydraulic Drill
Back Hoe
Back Hoe
Wheel Loader
Shovel
Dump Truck
Hydraulic Breaker
Water Truck
Grader
Wheel Loader
Oiler Truck

ขนาด/รุน
CAT 37 F
CAT 320
บรรทุก 10 เมตริกตัน
ขนาดเสนผาศูนยกลางหัวเจาะ 3 นิ้ว
CAT 320
CAT 325
CAT 966 D
DEMAG H55
บรรทุก 10-30 เมตริกตัน
6,000 ลิตร
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5 คัน
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3 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
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2.7

การเก็บกองเปลือกดิน

พื้นที่คําขอประทานบัตรแปลงนี้ไดผานการทําเหมืองมาแลวเกือบทั้งหมด ปจจุบันมีเปลือกดิน
เหลืออยูนอยมาก แตอาจจะมีดินแทรกในชั้นหินบางในบางบริเวณ ดังนั้น หากมีดินที่ไดจากการทําเหมืองก็จะ
นําไปถมกลับบริเวณที่สิ้นสุดการทําเหมืองแลวในแตละชวงเพื่อทําการฟนฟูสภาพพื้นที่ไปพรอมๆ กับการทําเหมือง

2.8

การใชน้ําในการทําเหมือง

การทําเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบตามแผนการทําเหมืองของโครงการ จะไมมีการใชน้ําในการทํา
เหมือง แตจะมีการใชน้ําในระบบสเปรยน้ําของโรงโมหินทั้ง 2 โรง ในจุดตางๆ ที่กอใหเกิดฝุนละออง และฉีด
พรมบริเวณเสนทางขนสงแร และบริเวณหนาเหมือง โดยจะใชรถบรรทุกน้ําทําการฉีดพรม วันละ 2 ครั้ง ในชวง
เชาและบาย

2.9

การระบายน้ําจากการทําเหมือง

เนื่องจากแผนการทําเหมืองของโครงการไมมีการใชน้ําในการทําเหมือง ดังนั้น การระบายน้ําจากหนา
เหมืองจึงเปนเพียงการระบายน้ําไหลบาผิวดินที่เกิดขึ้นในชวงที่ฝนตกเทานั้น โดยการขุดคูระบายน้ําบริเวณริม
เสนทางขนสงแรชวงที่ติดกับแนวเขตคําขอประทานบัตรทางดานทิศตะวันตก ซึ่งน้ําที่เกิดขึ้นจากการไหลบาผิว
ดินจะไหลลงสูคูระบายน้ําดังกลาว และซึมหายไปในที่สุด

2.10

การรักษาหนาเหมืองใหเกิดความปลอดภัย

การทําเหมืองสําหรับคําขอประทานบัตรแปลงนี้ จะทําในลักษณะขั้นบันได โดยจะใหแตละ
Bench ของการทําเหมือง มีความสูงไมเกิน 8 เมตร และมีความกวางไมนอยกวาความสูง ทั้งนี้จะรักษาใหมีความ
ลาดเอียงทั้งหมดของบอเหมือง (Overall Pit Slope) ไมเกิน 45 องศา ดังแสดงในรูปที่ 2-10 เวนแตจะมีผลการ
ศึกษาทางศิลากลศาสตรพิสูจนวาจะไมเกิดการพังทลาย หากความชันมากกวานี้ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเดินหนา
เหมืองที่มีชั้นหินเอียงเทเขาหนางานเพื่อปองกันไมใหเกิดการพังถลม หรือการรวงหลนของดิน และเศษหินของ
บริเวณหนาเหมือง รวมทั้งการรักษาสภาพใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยอยูเสมอ

2.11

การทําเหมืองใน หรือใกลทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางน้ําสาธารณะ

พื้นที่คําขอประทานบัตรแปลงนี้ไมมีทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางน้ําสาธารณะอยูติดหรือ
อยูใกล ดังนั้น จึงจะไมมีการทําเหมืองเขาใกลทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางน้ําสาธารณะ แตอยางใด

2.12

การใชวัตถุระเบิด

ในการเจาะรูระเบิดจะใชเครื่อง Hydraulic Drill ขนาดเสนผาศูนยกลางดอกเจาะ 3 นิ้ว ความลึก
รูเจาะ (Hole Depth) 9 เมตร ระยะหางระหวางรูเจาะถึงหนาผา (Burden) 2.5 เมตร ระยะหางระหวางรูเจาะ
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(Spacing) 2.5 เมตร ระยะที่ตองเจาะต่ํากวาตีนของหนาผา (Sub Drilling) 1 เมตร ระยะในการปดปากรูระเบิด
(Stemming) 3 เมตร ระยะอัดวัตถุระเบิด (Total Charge) 6 เมตร จะไดความสูงของหนาเหมือง (Bench Height)
8 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2-11
วัตถุระเบิดจะใชปุยแอมโมเนียมไนเตรทผสมกับน้ํามันดีเซล (ANFO) ในอัตราสวน 94:6 โดย
น้ําหนัก จํานวน 21.6 กิโลกรัม/รู กระตุนดวยไดนาไมท จํานวน 0.7-0.8 กิโลกรัม/รู จุดระเบิดดวยแกปไฟฟา
จังหวะถวง (Electric Delay Detonator) หนึ่งเบอรตอรูเจาะ 10-15 รู ซึ่งรูปแบบและการใชวัตถุระเบิดนี้ เปนรูปแบบ
ที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งมีความเหมาะสมและไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและพื้นที่ขางเคียง
ตารางที่ 2-7 แสดงขอมูลและการออกแบบการเจาะระเบิด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ขอมูลการเจาะระเบิด
ความสูงหนาเหมือง (เมตร)
ความลึกของรูเจาะ (เมตร)
ระยะหางระหวางแถว (เมตร)
ระยะหางระหวางรู (เมตร)
ระยะอัดวัตถุระเบิด (เมตร)
ระยะปดปากรูระเบิด (เมตร)
Column Charge Concentration (Kg/m)
ปริมาณวัตถุระเบิด (กิโลกรัม/รู)
Specific Charge (Kg/cu.m.)

ขนาดเสนผาศูนยกลางรูเจาะ 3 นิ้ว
8.0
9.0
2.5
2.5
6.0
3.0
3.6
21.6
0.43

หมายเหตุ : - ใช Primer ประมาณ 3-5 % โดยน้ําหนักของ ANFO
- ระยะตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนได ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของลักษณะของภูมิประเทศ
และลักษณะทางธรณีวิทยาของแหลงแร

2.13

การเก็บวัตถุระเบิด

จัดใหมีสถานที่เก็บวัตถุระเบิดที่แข็งแรงโดยใชคอนกรีตในการกอสราง ดังแสดงในรูปที่ 2-12
และสถานที่เก็บวัตถุระเบิดนั้นจะตองมีการระบายอากาศที่ดี และมีระยะหางของแตละอาคารไมนอยกวา 40
เมตร ทั้งนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใชและเก็บวัตถุระเบิดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ขอ 4 หมวด 6 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอยางเครงครัดทุกประการ
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2.14

การปรับสภาพพื้นที่ที่ทําเหมืองแลว

จะนําเปลือกดิน และเศษหินที่เกิดขึ้นจากการทําเหมืองมาถมกลับบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการทํา
เหมืองแลวในแตละชวง และลดการสึกกรอนโดยธรรมชาติ โดยใหมีการปลูกตนไมหรือพืชคลุมดินในบริเวณ
ขั้นบันไดดังกลาว ซึ่งจะไดเสนอรายละเอียดในบทที่ 6 ตอไป นอกจากนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 ลงวันที่ 8 มกราคม 2547 อยางเครงครัด (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค.)

2.15

การรักษาความปลอดภัยในการทําเหมืองและสงเสริมสวัสดิภาพคนงาน

โครงการจะปฏิบัติและจัดใหมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1. จัดใหมีปจจัยในการปฐมพยาบาลเพื่อชวยเหลือคนงานไดทันทวงที เมื่อประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยโดยไมคิดมูลคา และมีรถสําหรับขนสงคนเจ็บสงแพทยหรือโรงพยาบาล
2. จัดใหมีน้ําดื่ม น้ําใช ที่พักอาศัย และสวมที่ถูกสุขลักษณะแกคนงานในเขตเหมืองแร
3. จัดใหมีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับคนงานในการปฏิบัติงาน เชน
หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย ถุงมือ หนากากปองกันฝุน เครื่องปองกันตา เครื่องปองกันหู เปนตน สําหรับบริเวณ
ที่อาจจะมีอันตรายจากการปฏิบัติงาน
4. จัดใหมีปดกั้นหรือปองกันอันตรายจากบริเวณตางๆ เชน ที่เก็บวัตถุระเบิด บริเวณที่มี
สายพาน ฟนเฟอง หรือบริเวณที่มีรถขุดตักทํางาน เปนตน
5. จัดใหมีผูควบคุมการดําเนินงานเปนประจํา
เพื่อความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุ
สําหรับการทําเหมือง และจะมีการบันทึกผลการตรวจไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงแกพนักงานเจาหนาที่
6. จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525)
ออกตามความในมาตรา 17 (6) แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2516 วาดวยการใหความคุมครองแกคนงานและความปลอดภัยแกบุคคลภายนอกโดยเครงครัด

2.16

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และมาตรการที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กําหนดไวทุกประการโดยเครงครัด
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