บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางของ นายประสาน ยุวานนท ไดทําการประเมินถึงผลกระทบตอ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมในแตละดานที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมการทําเหมืองในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบันเปรียบเทียบกับ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ทางโครงการไดปฏิบัติอยูในปจจุบัน และหากบางมาตรการยัง
ปฏิบัติยังไมครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งหมด ก็จะไดจัดหาแนวทางและมาตรการที่จะตองปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให
การดําเนินกิจกรรมโครงการสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดโดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1
4.1.1

ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานกายภาพ
ผลกระทบตอลักษณะภูมิประเทศ

การทําเหมืองของโครงการเปนการทําใหลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งจากเดิมเปนภูเขาเปลี่ยนแปลงเปน
หนาเหมืองแบบขั้นบันได ตั้งแตที่ระดับความสูงที่ 550-400 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ซึ่งการทําเหมือง
ในที่ผานมาไดเปดใชพื้นไปแลว ประมาณ 201 ไร และการทําเหมืองในระยะตอไปของโครงการก็เปนการทําเหมือง
ในพื้นที่เดิม ซึ่งผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เปนผลกระทบที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดแตผลกระทบดังกลาว
จะเกิดขึ้นแบบคอยเปนคอยไปตามระยะเวลาของการทําเหมือง (ดังรายละเอียดในบทที่ 2) แตทางโครงการก็ได
จัดเตรียมแผนการฟนฟูสภาพพื้นที่หนาเหมืองที่เสร็จสิ้นการทําเหมืองแลวไปพรอมๆ กับการทําเหมือง ซึ่งจะได
กลาวตอไปในบทที่ 6

4.1.2

ผลกระทบตอลักษณะภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิอากาศ ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ อัตราการ
ระเหยของน้ํา ความเร็วและทิศทางลม ในระดับมหภาค (Macro Climate) อันเนื่องมาจากการดําเนินการของ
โครงการนั้นจะเกิดขึ้นนอยมากเนื่องจากไมมีกิจกรรมใดๆ ของโครงการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
และสภาพภูมิอากาศอยางมีนัยสําคัญ จะมีเพียงปจจัยหรือพารามิเตอรของสภาพภูมิอากาศบางตัว ไดแก อุณหภูมิ
และความชื้น ที่เปลี่ยนแปลงไปบางแตก็เพียงเล็กนอยเทานั้น เนื่องจากจะตองมีการตัดฟนตนไมที่ปกคลุมผิวดิน
บริเวณพื้นที่โครงการออกไปทําใหไมมีเรือนยอดของพรรณไมปกคลุมผิวดิน ซึ่งจะสงผลใหอุณหภูมิที่ผิวพื้น
เพิ่มขึ้นในฤดูรอน และในขณะเดียวกันความชื้นในบรรยากาศผิวพื้นบริเวณนี้ก็อาจลดลงจากที่เคยเปนอยูดวย
แตเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรบางอยาง เฉพาะบริเวณพื้นที่โครงการจึง
ไมนาจะกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศในระดับมหภาคของอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และ
บริเวณพื้นที่ใกลเคียงแตอยางใด
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สวนผลกระทบตอคุณภาพอากาศที่เกิดจากการดําเนินการทําเหมืองของโครงการในชวงที่ผานมา
และในปจจุบันจะเปนผลกระทบในดานการเพิ่มปริมาณฝุนแขวนลอย (Particulate) ในบรรยากาศในบริเวณที่มี
กิจกรรมการทําเหมือง และบริเวณอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการทําเหมืองของโครงการ ทําใหมีปริมาณฝุนฟุง
กระจายมากขึ้นจากเดิม แตจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการที่คาดวา
จะไดรับผลกระทบในชวงที่ผานมาและในปจจุบัน (ป พ.ศ.2543-2545) พบวา ปริมาณฝุนละอองที่ทําการตรวจวัด
ไดทุกสถานียังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (ดังรายละเอียดที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 3) สวนผลกระทบ
ตอคุณภาพอากาศจะเกิดขึ้นในระยะตอไปของการทําเหมือง จะเปนการเพิ่มปริมาณฝุนละอองแขวนลอยเพิ่มขึ้น
ซึ่งมีสาเหตุมาจากกิจกรรมหลัก ดังนี้
1) ฝุนจากการทําเหมือง ฝุนประเภทนี้มีแหลงกําเนิดอยูภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่ง
เปนฝุนที่เกิดจากกิจกรรมที่สําคัญของการทําเหมือง คือ การระเบิดหิน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรง
เพียงใดขึ้นอยูกับปริมาณ และระยะทางการฟุงกระจายของฝุนละออง
สําหรับการผลิตหินปูนจากการระเบิดหนาผาของขั้นบันไดเหมือง
จะใชเครื่องเจาะ
Hydraulic Drill ขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว ออกแบบที่ความสูงของขั้นบันไดเหมืองประมาณ 8 เมตร ความลึกของรู
เจาะ (Hole depth) 9 เมตร ระยะหางหนาผาหรือความหนาของการระเบิด (Burden) ประมาณ 2.5 เมตร ระยะ
หางรูเจาะ (Spacing) 2.5 เมตร ระยะต่ํากวาพื้น (Subdrill) 1 เมตร ระยะอัดปดรู (Stemming) 3 เมตร ระยะอัด
วัตถุระเบิด (Total Charge) 6 เมตร วางแถวรูเจาะแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (Rectangular Pattern) จํานวนรูเจาะในการ
ระเบิดแตละครั้ง 10-15 รูเจาะ ความถี่ในการระเบิดประมาณวันละ 1 ครั้ง ปริมาณการใชปุยแอมโมเนียมไนเตรท
ผสมน้ํามันดีเซล (ANFO) ในอัตราสวน 94:6 โดยน้ําหนักประมาณ 21.6 กิโลกรัม/รู กระตุนดวยไดนาไมท จํานวน
0.7-0.8 กิโลกรัม/รูเจาะ เจาะตอจังหวะถวงสูงสุดไมเกิน 10-15 รูเจาะ และกําหนดใชปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุด
ไมเกิน 336 กิโลกรัม/จังหวะถวง
ซึ่งจากการศึกษาของ U.S.EPA., 1985 สามารถประเมินปริมาณฝุนละอองที่เกิดจากการ
ระเบิดในการทําเหมืองแรที่ไมมีการควบคุมไดจากสมการดังนี้
Emission = 961 (A)0.8
(D)1.8 (M)1.9
เมื่อ Emission คือ ปริมาณฝุนละอองที่เกิดขึ้นขนาดตั้งแต 30 ไมครอนลงไป
(ปอนดตอการระเบิด 1 ครั้ง)
A คือ พื้นที่การระเบิดแตละครั้ง (ตารางฟุต)
D คือ ความลึกของรูระเบิด (ฟุต)
M คือ เปอรเซ็นตความชื้นของดินหรือชั้นแร
ดังนั้น A = (20x3.281)x(5x3.281) = 1,076.5 ตารางฟุต
D = 9x3.281 = 29.53 ฟุต
M = จากการศึกษาของ U.S.EPA, 1985 พบวา ความชื้นของดินมีคา
อยูระหวาง 7.2-38% สําหรับการศึกษาในครั้งนี้กําหนดใหมีความชื้นนอยที่สุด คือ 7.2 %

4-2

P61/1:นายประสาน ยุวานนท (EIA)/Chapter 4.doc

จะได Emission = 961 (1,076.5)0.8
(29.53)1.8 (7.2)1.9
= 13.58 ปอนด/การระเบิด 1 ครั้ง
= 6.16 กิโลกรัม/การระเบิด 1 ครั้ง
การผลิตแรในแตละครั้งจะกอใหเกิดอนุภาคของฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 30 ไมครอนลงไป
ฟุงกระจายอยูในอากาศประมาณ 6.16 กิโลกรัม ซึ่งจากการศึกษาของกองการเหมืองแรกรมทรัพยากรธรณี
พบวา ลักษณะการเกิดฝุนจะแผรัศมีประมาณ 2-2.5 เทาของความยาวหนาระเบิด แลวจะจางหายไปในเวลา 2
นาที ที่บริเวณหนาเหมือง จากนั้นจะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางลมในลักษณะลํายาว และหายไปในเวลา 5-10 นาที
หลังจากการระเบิด และเนื่องจากทางโครงการไดวางแผนใหมีความยาวของหนาระเบิดสูงสุดประมาณ 20 เมตร
ดังนั้น ฝุนละอองก็จะสามารถฟุงกระจายไปไดไกลสุดเปนระยะทางประมาณ 50 เมตร ซึ่งระยะดังกลาวนั้น จะ
เห็นไดวาเปนระยะที่จะฟุงกระจายไปยังไมถึงบานเรือนของราษฎรที่ตั้งอยูใกลเคียงทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ซึ่งไดแก บานหนองน้ําแดง ที่ตั้งบานเรือนกระจายกันเขามาใกลเขตพื้นที่หนาเหมืองในระยะใกลที่สุดประมาณ
1,000 เมตร รวมทั้งปลอดภัยตอวัดถ้ําไตรรัตน ทางดานทิศตะวันตก ประมาณ 400 เมตร และถ้ําสองตา ทางดาน
ทิศตะวันออก ประมาณ 400 เมตร ดวย สําหรับผลกระทบตอพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยูบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการนั้น ก็อยูในระดับที่ปลอดภัย เนื่องจากอยูหางจากหนาเหมืองประมาณ 300 เมตร
2) ฝุนจากการขนสงแร
หินปูนที่ไดจากการระเบิดจะถูกลําเลียงโดยรถบรรทุกนําไปยัง
โรงงานผลิตปูนซีเมนตของบริษัท สามัคคีซีเมนต จํากัด และโรงโมหินของบริษัท ศิลาสากลพัฒนา จํากัด ซึ่ง
เปนโรงโมหินของผูยื่นคําขอประทานบัตรเอง จํานวน 2 โรง เสนทางที่ใชในการลําเลียงแรจากหนาเหมืองเขาสู
โรงโมทั้ง 2 แหง ใชเสนทางถนนลาดยาง กวางประมาณ 6 เมตร โรงโมหินที่ 1 อยูหางประมาณ 3 กิโลเมตร ทาง
ดานทิศเหนือ สวนโรงโมหินที่ 2 อยูติดกับเขตพื้นที่คําขอประทานบัตรทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต สวนถนนที่
แยกจากทางลาดยางเขาสูโรงงานปูนซีเมนต บริษัท สามัคคีซีเมนต จํากัด ปจจุบันทางโครงการไดดําเนินการ
ลาดยางเรียบรอยแลว ดังนั้น ผลกระทบดานฝุนละอองจากการขนสงแรของโครงการจึงอยูในระดับต่ํา
3) ฝุนจากการบดยอยแร เปนฝุนที่เกิดขึ้นที่บริเวณโรงบดยอยหินของโครงการที่ตั้งอยูนอก
เขตคําขอฯ จํานวน 2 โรง การฟุงกระจายของฝุนละอองที่เกิดจากกระบวนการบดยอยหินนั้นจะเริ่มตั้งแตรถบรรทุก
นําหินมาเทลงบนยุงรับหิน ซึ่งจะกอใหเกิดฝุนละอองในชวงระยะเวลาสั้นๆ หลังจากนั้นหินจะผานปากโมใหญ
เพื่อทําการบดยอยหิน ซึ่งจุดนี้เปนจุดหนึ่งที่จะกอใหเกิดฝุนละออง จากนั้นหินที่ยอยแลวครั้งหนึ่งแตมีขนาดใหญ
จะถูกลําเลียงไปสูปากโมตอๆ ไป เพื่อใหไดหินที่มีขนาดตามตองการ ขั้นตอนการเกิดฝุนละอองก็เปนขั้นตอน
เดียวกันกับปากโมแรก คือ ชวงที่หินถูกเทลงสูปากโม สวนหินที่ยอยแลวจะถูกลําเลียงไปตามสายพานแลว
เก็บกองไวในสตอกเก็บหิน ขั้นตอนตางๆ เหลานี้ลวนกอใหเกิดฝุนละอองทั้งสิ้น จะเห็นไดวาขั้นตอนการบดยอย
หินนี้จะทําใหเกิดฝุนละอองขึ้นอยางตอเนื่อง และถามีลมพัดก็จะทําใหฝุนละอองเหลานี้ฟุงกระจายไปไดงายยิ่งขึ้น
จากการศึกษาของ U.S.EPA (AP-42, US.EPA., 1995) จะพบวามีคาอัตราการระบายของฝุนละออง (Emission
Factor) ที่เกิดจากการยอยหินตาม (ตารางที่ 4-1) ซึ่งในการประเมินปริมาณการฟุงกระจายของฝุนละอองที่
คาดวาจะเกิดขึ้นจากการบดยอยหินของโครงการจะใชคา Emission Factor ของฝุนละอองที่มีขนาดเล็กตั้งแต 30
ไมครอนลงไป ซึ่งกระบวนการบดยอยหินในกรณีของ Dry Material (ไมมีการควบคุม) จะกอใหเกิดฝุนละออง
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ตารางที่ 4-1 อัตราการระบายฝุนละออง (Emission Factor a) ของกระบวนการบดยอยหิน

Type of Cruchingb
Primary or Secondary
- Dry material
- Wet materialc
Tertiary, dry materiald

Particulate Matter
≤30 µm
≤10 µm
kg/Mg (lb/ton)
kg/Mg (lb/ton)
0.14 (0.28)
0.009 (0.018)
0.93 (1.85)

0.0085 (0.017)

Emission Factor
Rating
D
D
D

หมายเหตุ : (1) aBased on actual feed rate of raw material entering the particular operation. Emissions will
vary by rock type, but data available are insufficient to charcterize these phenomena.
Dash = no data.
(2) bReferences 4-5, Factors are uncontrolled, typical control efficiencies cyclone, 70-80%;
fabric filter, 99%, wet spray systems, 70-90%
c
(3) References 5-6. Refers to crushing of rock eiter naturally wet or after moistened to 1.5
to 4 weight% by use of wet supperession techniques.
d
(4) Range of values used to calculate emission factor was 0.0008-1.38 kg/Mg.
ที่มา : AP-42, U.S.EPA., 1995
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ฟุงกระจายประมาณ 0.28 ปอนด/ตัน สวนในกรณีของ Wet Material (มีการควบคุม) จะมีคาเทากับ 0.018
ปอนด/ตัน ของความสามารถในการบดยอยหินของโรงโม สําหรับความสามารถในการบดยอยหินของโรงโมหิน
ของโครงการนี้ จะคิดจากประสิทธิภาพของเครื่องบดยอยขั้นตนทั้งหมดจํานวน 4 สายการผลิต ซึ่งปากโมขั้นแรก
เปนแบบ Jaw Crusher ขนาด 42x30 นิ้ว และ 40x30 นิ้ว อยางละ 2 สายการผลิต โดยมีอัตราการดังนี้
- ปากโมขนาด 42x30 นิ้ว อัตราการผลิตชั่วโมงละ 180 เมตริกตัน รวมอัตราการ
ผลิตสองสายการผลิตได 360 เมตริกตัน/ชั่วโมง
- ปากโมขนาด 40x30 นิ้ว อัตราการผลิตชั่วโมงละ 150 เมตริกตัน รวมอัตราการ
ผลิตสองสายการผลิตได 300 เมตริกตัน/ชั่วโมง
ดังนั้น อัตราการผลิตรวมทั้ง 4 สายการผลิต คือ 660 เมตริกตัน/ชั่วโมง
จากอัตรากําลังการผลิตแรของโรงบดยอยหินรวมของแตละสายการผลิตดังกลาว จะสามารถ
คํานวณอัตราการปลอยฝุนละอองจากการบดยอยในกรณี Dry Meterial และ Wet Material ไดดังนี้
- อัตราการปลอยฝุนของโรงบดยอยหิน กรณี Dry Meterial
= 660 ตัน/ชั่วโมง x 0.28 ปอนด/ตัน
= 184.8 ปอนด/ชั่วโมง หรือ 23.23 กรัม/วินาที
- อัตราการปลอยฝุนของโรงบดยอยหิน กรณี Wet Material
= 660 ตัน/ชั่วโมง x 0.018 ปอนด/ตัน
= 11.88 ปอนด/ชั่วโมง หรือ 1.49 กรัม/วินาที
จากการคํานวณดังกลาวขางตน จะพบวา กระบวนการบดยอยหินของเครื่องบดยอยหิน
แตละชุด ดังกลาวขางตน โดยโรงบดยอยหิน (CR1) จะมีการปลอยฝุนละออง ในกรณีไมมีการควบคุมในอัตรา
ประมาณ 23.23 กรัม/วินาที สวนการปลอยฝุนละอองในกรณีที่มีการควบคุม ในอัตราประมาณ 1.49 กรัม/วินาที
ในปจจุบันทางโครงการ ไดทําการติดตั้งระบบการปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองจาก
กระบวนการบดยอยหิน โดยทําการติดตั้งถุงกรอง (Bag filter) และระบบสเปรยน้ําในทุกจุดที่กอใหเกิดฝุน และ
ทางโครงการไดจัดสรางอาคารปดคลุมเครื่องจักรทั้งหมดอยางมิดชิด เพื่อกักเก็บฝุนไวภายในแลวตอทอดูดฝุน
จากภายในอาคารเขาไปที่ Bag Filter ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองจาก
กระบวนการบดยอยหินไดสูงถึง 99 เปอรเซ็นต
ผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ซึ่งไดแก ฝุน
จากการทําเหมือง ฝุนจากการขนสงแร และฝุนจากการบดยอยแร ตอชุมชนในบริเวณใกลเคียง ซึ่งจากผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงที่ผานมาและในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2543-2545) พบวา คาที่ตรวจวัดไดในแตละ
สถานียังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กําหนด และการดําเนินการในระยะตอไปของโครงการก็ได
ดําเนินกิจกรรมเชนเดียวกับที่ผานมา ดังนั้น ผลกระทบดานคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในระยะตอไป จะสงผล
กระทบในระดับต่ํา แตอยางไรก็ตาม ทางโครงการก็จะปฏิบัติตามมาตรการในดานนี้อยางเครงครัดดังเชนที่ผานมา
ซึ่งในปจจุบันทางโครงการก็ไดมีมาตรการปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดานดังกลาวดังนี้ คือ
1. ฉีดพรมน้ําลดผลกระทบดานการฟุงกระจายเสนทางขนสงแร บริเวณหนาเหมือง
วันละ 2 ครั้ง ในชวงเชา และชวงบาย
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2. ติดตั้งอุปกรณดักและเก็บฝุนติดตัวรถเจาะระเบิด
3. ทําการลาดยางบริเวณเสนทางขนสงแร จากบริเวณที่ราบภายในเขตประทานบัตร
ไปยังโรงแตงแรทั้ง 2 โรง และทําการลาดยางบนเสนทางขนสงหินจากโครงการเขาสูโรงปูนซีเมนต ซึ่งเดิมเปน
ถนนลูกรัง โดยไดดําเนินการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 ตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
4. ปลูกตนไมจําพวกสนปฏิพัทธ ยูคาลิปตัส บริเวณตามแนวเสนทางขนสงแรและ
บริเวณโดยรอบโรงโมทั้ง 2 โรง เพื่อใชเปนแนวปองกันฝุนที่จะเกิดขึ้น
5. กําหนดเวลาระเบิดวันละ 1 ครั้ง (เวลาประมาณ 16.30 นาฬิกา) และหลีกเลี่ยงการ
ระเบิดในสภาพอากาศที่ไมเหมาะสม เชน ลมพัดแรง หรือมีฝนตก
6. ติดตั้งระบบกําจัดฝุนแบบระบบถุงกรอง (Bag Filter) ระบบสเปรยน้ําในทุกจุดที่
กอใหเกิดฝุน และสรางอาคารปดคลุมบริเวณโรงโม
ซึ่งมาตรการที่ไดปฏิบัติดังกลาว ถือไดวามีประสิทธิภาพในการปองกันผลกระทบดาน
คุณภาพอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปจจุบันและที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม
ทางโครงการควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากชุมชนในบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะไดเสนอไวบทที่ 5
ตอไป

4.1.3

ผลกระทบดานเสียง

ในที่นี้จะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการทํางานของเครื่องจักรกล ที่อยูในบริเวณพื้นที่หนาเหมือง
ซึ่งการทํางานในสภาพแวดลอมที่เสียงดังหรืออาศัยอยูใกลเคียงกับแหลงที่เปนตนกําเนิดของเสียงดังแลว จะเปน
สาเหตุใหเกิดสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย (Unsafe Conditions) อาจเกิดการสูญเสียการไดยินชั่วคราวและ
ถาวร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ระดับเสียง ระยะเวลาที่ไดรับเสียง การกระจายความถี่ของเสียง และ
ความตานทานของผูไดรับเสียง
เมื่อพิจารณาเครื่องจักรเครื่องมือที่ใชในการทําเหมืองของโครงการนี้ และจะกอใหเกิดเสียงดัง
ไดแก รถ Bulldozer จํานวน 1 คัน รถ Back Hoe จํานวน 6 คัน รถ Dump Truck ขนาดบรรทุก 10 เมตริกตัน 5
คัน เครื่อง Hydraulic Drill ∅ 3 นิ้ว 6 ชุด รถตักลอยาง 3 คัน รถตัก 2 คัน รถบรรทุกขนาด 10-30 เมตริกตัน 20
คัน รถ Hydraulic Breaker 3 คัน รถบรรทุกน้ํา 1 คัน รถเกรด 1 คัน ซึ่งระดับเสียงของเครื่องมือเครื่องจักรใน
แตละประเภทเหลานี้จะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องมือเครื่องจักรประเภทตางๆ ที่กอใหเกิดเสียงดัง ณ
บริเวณจุดควบคุม หรือที่ระยะหางออกไป 15 เมตร ที่เปนผลการศึกษาของ Royal School of Mines (C.G
Down and J.Stock. 1979) (ดังตารางที่ 4-2) ซึ่งจะเห็นไดวาเปนระดับเสียงที่คอนขางสูงและอาจเปนอันตราย
ตอพนักงานหรือผูที่ทํางานอยูใกลแหลงกําเนิดเสียงนี้เปนระยะเวลานานและตอเนื่องกันได นอกจากนี้ในบริเวณ
ใกลเคียงพื้นที่โครงการ ยังมีบานเรือนของราษฎรในชุมชนบานหนองน้ําแดงที่ตั้งอยูใกลแนวเขตพื้นที่โครงการ
มากที่สุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 1,000 เมตร สวนทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีบานเรือน
ของราษฎรบานมอตาลาบ โดยมีระยะที่อยูหางจากแนวเขตพื้นที่โครงการประมาณ 800 เมตร ซึ่งราษฎรในชุมชน
ดังกลาว อาจจะไดรับผลกระทบในดานเสียงดังจากเครื่องจักรกล เชนเดียวกับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในบริเวณ
พื้นที่หนาเหมือง ทั้งนี้ Receptors ดังกลาวอาจจะไดรับผลกระทบในดานนี้มากกวา Receptors อื่นๆ ที่อยูหาง
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ตารางที่ 4-2 ระดับเสียงที่วัดไดจากเครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการทําเหมือง
Equipment
Compressed air rock drill (Jack Hammer)
Large portable compressor (Air Compressor)
7 m2 (10 yd3) dragline
Diesel trucks
Electric shovels
Graders
Dozers
Locomotives
Rotary drills
Front end loaders
Scrapers

Noise level dB (A)
110-115
98
80
81
90-92
74-109
88
78-101
76-104
84-107
87
75-95
72-100
83-101
92-104
88

Measurement location
At 1 m (3 ft)
At 15 m (50 ft)a
At 7 m (23 ft)
At 15 m (50 ft)a
Operator’ s cab
Driver’s cab
At 15 m (50 ft)a
Operator’ cab
Operator position
Operator position
At 15 m (50 ft)a
Driver position
Operator position
Operator position
Operator position
At 15 m (50 ft)a

Note : aFigures used by Environmental Protection Agency, U.S.A.
Source : Royal School of Mines C.G. Down J.Strocks, 1979

4-7

P61/2/นายประสาน ยุวานนท (EIA)/Table 4-2, 4-3.doc

ออกไป ดังนั้น ไดทําการประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการทํางานของเครื่องจักรในบริเวณพื้นที่หนาเหมือง
โดยจะทําการประเมินจากเครื่องจักรที่กอใหเกิดเสียงดังมากที่สุด (วัดที่ระยะ 15 เมตร) คือ “รถดันตีนตะขาบ
(Bulldozer)” โดยจะกอใหเกิดเสียงดังประมาณ 87 dB(A) สวนระดับเสียงของ Bulldozer ที่ Receptors จะไดรับนั้น
สามารถประเมินไดจากสมการดังตอไปนี้
Lp2 = Lp1-20 log (R2/R1)
เมื่อ Lp2 = ระดับความเขมขนเสียงที่แหลงรับเสียงไดรับที่ระยะ R2 (เดซิเบลเอ)
Lp1 = ระดับความเขมเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงที่ระยะ R1 (เดซิเบลเอ)
R2 = ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงกับแหลงรับเสียง (เมตร)
ชุมชนบานหนองน้ําแดง ตั้งอยูใกลพื้นที่หนาเหมืองทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต ซึ่งอยูใกล
หนาเหมืองในระยะประมาณ 1,000 เมตร ระดับเสียงที่ชุมชนบานหนองน้ําแดงอาจจะไดรับสูงสุดนั้น สามารถ
คํานวณไดดังนี้
Lp2 = 87-20 log (1,000/15)
= 50.52 dB (A)
ชุมชนบานมอตาลาบ ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการและตั้งอยูใกล
หนาเหมืองมากที่สุดในระยะ 800 เมตร ระดับเสียงจากกิจกรรมในหนาเหมืองอาจจะรบกวนราษฎรที่อาศัยอยู
ภายในบริเวณชุมชนได ซึ่งระดับเสียงที่ชุมชนแหงนี้ไดรับสูงสุดนั้นสามารถคํานวณดังนี้
Lp2 = 87-20 log (800/15)
= 52.46 dB (A)
วัดถ้ําไตรรัตน ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ประมาณ 400 เมตร ระดับเสียง
จากกิจกรรมในหนาเหมือง อาจจะรบกวนพระสงฆและศาสนิกชนที่อยูบริเวณวัดได ซึ่งระดับเสียงที่วัดแหงนี้
ไดรับสูงสุดนั้นสามารถคํานวณไดดังนี้
Lp2 = 87-20 log (400/15)
= 58.48 dB (A)
จากการประเมินระดับเสียงดังของเครื่องจักรกลที่ทํางานอยูบริเวณหนาเหมือง ณ Receptors
ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบมากที่สุดหรืออยูใกลหนาเหมืองมากที่สุดนั้นจะเห็นไดวา ชุมชนบานหนองน้ําแดง
ชุมชนบานมอตาลาบ และวัดถ้ําไตรรัตน จะไดรับระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงจากการทําเหมือง
หินเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (ตารางที่ 4-3) ที่ได
กําหนดไวใหมีคาไมเกิน 70 dB(A) และจากผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงที่ผานมาและในปจจุบันของ
โครงการ (ป พ.ศ. 2543-2545) จากชุมชนในบริเวณใกลเคียงดังไดกลาวไวแลวในบทที่ 3 พบวา ระดับเสียงใน
รอบ 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr) ทุกสถานียังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
ระยะตอไป ของการทําเหมืองจะไมสงผลกระทบตอชุมชนในบริเวณใกลเคียงแตอยางใด ในขณะที่กิจกรรมการ
ทําเหมืองของโครงการก็ดําเนินการเหมือนเชนที่ผานมา และทางโครงการก็ไดปฏิบัติตามมาตรการเดิมอยาง
เครงครัด ซึ่งปจจุบันทางโครงการก็ไดมีมาตรการปองกันผลกระทบดานเสียง ดังนี้
1. ทําการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลาประมาณ 16.30 นาฬิกา
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S.P.S. CONSULTING SERVICE CO.,LTD.

ตารางที่ 4-3 มาตรฐานระดับเสียงจากการทําเหมืองหิน
ขั้นตอนการทําเหมืองหิน
การระเบิดหิน

การโมบดและยอยหิน

การกําหนดมาตรฐาน
คามาตรฐาน
ระดับเสียงสูงสุด (Maximum Sound ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ
Pressure Level, Lmax)
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Equivalent ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ
continous Sound Level, Leq 24 hr)
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Equivalent ไมเกิน 75 เดซิเบลเอ
continuos Sound Level, Leq 8 hr)

ที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2539
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2. กําหนดความเร็วของรถบรรทุกจากหนาเหมืองถึงโรงโมไมเกิน 60 กิโลเมตร ตอชั่วโมง
บนถนนลาดยางของโครงการ
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณใหมีสภาพสมบูรณ และใหใชงานไดตามปกติ
4. สรางอาคารปดคลุมโรงแตงแรทั้ง 2 โรง
5. ปลูกไมยืนตนโตเร็วโดยรอบโรงโมทั้ง 2 โรง
ซึ่งมาตรการที่ไดปฏิบัติดังกลาว ถือไดวามีประสิทธิภาพในการปองกันผลกระทบดานระดับเสียง
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดระดับเสียงในปจจุบันและที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม ทางโครงการควรมีการ
ติดตามตรวจสอบระดับเสียงจากชุมชนบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะไดเสนอไวในบทที่ 5 ตอไป

4.1.4

ผลกระทบดานความสั่นสะเทือน

1. เสียงจากการจุดระเบิด และคลื่นอัดอากาศ
เมื่อมีการระเบิดแรหรือหิน จะกอใหเกิดผลกระทบดานเสียงดังรบกวนและคลื่นอัดอากาศ
ซึ่งผลกระทบเหลานี้ เกิดขึ้นจากพลังงานจากการระเบิดที่เหลือจากการนําไปใชประโยชนในการทําใหหินแตก
เสียงดังและคลื่นอากาศนอกจากจะทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงแลว ยังอาจ
ทําใหเกิดความเสียหายแกอาคารสิ่งปลูกสรางในบริเวณนั้นๆ ได ปจจัยที่มีตอระดับความดังของเสียงและคลื่น
อัดอากาศที่เกิดจากการระเบิด นอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยดานการออกแบบการเจาะรูระเบิดและธรณีวิทยาของ
แรและหินแลว ยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ อีก ไดแก สภาพภูมิอากาศ ความชื้น ระดับความสูงที่แตกตางกัน กระแสลม
และความรูสึกตอบสนองของมนุษยตอเสียงดังจากการระเบิด และวัสดุที่เปนสิ่งกําบังระหวางจุดที่ทําการระเบิดกับ
จุดรับคลื่นอากาศ เปนตน
คลื่นที่เกิดขึ้นจากการระเบิดเปนคลื่นที่เคลื่อนที่ไปในอากาศไดเร็วกวาเสียง จึงจัดเปนคลื่น
กระแทก (Shock Wave) ที่เรียกวาคลื่นอัดอากาศ (Air Blast) มักเปนคลื่นที่มีความถี่ต่ํากวา 20 เฮิรตซ ซึ่ง
มนุษยไมสามารถไดยินเสียงของคลื่นชนิดนี้ เนื่องจากคลื่นเสียงที่มนุษยสามารถไดยินมีความถี่ระหวาง 2020,000 เฮิรตซ แตจะเกิดผลกระทบที่มองเห็นไดอยางชัดเจน เชน ทําใหกระจกประตูหรือหนาตางของอาคาร
เกิดการสั่นสะเทือนอยางรุนแรง คลื่นอัดอากาศที่เกิดขึ้นจากการระเบิดจะเกิดขึ้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาด
ของพลังงานที่ถูกปลอยออกมาจากการระเบิด หากพลังงานถูกปลอยออกมาไมมากนัก คลื่นเหลานี้ก็จะเปลี่ยน
เปนคลื่นธรรมดาไดอยางรวดเร็ว และแพรกระจายออกไปไดไมไกลจากบริเวณที่ทําการระเบิดมากนัก ในทาง
กลับกันหากพลังงานจากการระเบิดถูกปลอยออกมามาก คลื่นอัดอากาศก็จะสามารถแพรกระจายออกไปไดไกล
และตองใชเวลานานขึ้นในการที่จะทําใหคลื่นอัดอากาศที่เปนคลื่นที่เร็วกวาเสียงเหลานี้เปลี่ยนเปนคลื่นธรรมดา
ซึ่งมีการวัดและรายงานผลเปนความดันของอากาศ ที่มีคามากกวาความดันบรรยากาศ (Air Overpressure) มี
หนวยเปน ปอนด/ตารางนิ้ว เมกกะพาสคาล (Mpa) หรือเดซิเบล
หนวยเดซิเบล มีความสัมพันธในรูปของล็อกฟงกชั่นกับความดัน เมื่อเปรียบเทียบกับความ
ดันของชั้นบรรยากาศ ดังนี้
dB = 20 log (P/Po)
และ Psi = 2.9x10-9 x antilog (dB/20)
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เมื่อ : dB = ความดันที่มากกวาชั้นบรรยากาศ (Overpressure :dB)
log = ล็อกฐาน 10 (Common logarithm)
antilog = 10(x)
P = ความดันที่มากกวาชั้นบรรยากาศ (Overpressure :psi)
Po = ความดันอางอิง (Reference pressure) = 2.9 x 10-9
ซึ่งในการศึกษาและประเมินระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากการระเบิดแรหรือหินไดดัดแปลงขอมูล
รายงานการศึกษาของสํานักการเหมืองแร ประเทศสหรัฐอเมริกา (กรมทรัพยากรธรณี, 2541 อางจาก
USBM,1980) มาใช ซึ่งจะไดวาการเกิดเสียงดังและคลื่นอัดอากาศจากการระเบิด เปนปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณ
วัตถุระเบิดที่จุดระเบิดพรอมกันมากที่สุด ซึ่งสามารถหาระดับความดังของเสียงไดจากอัตราสวนระยะทางตอราก
ที่สามของน้ําหนักวัตถุระเบิดที่จุดระเบิดพรอมกันมากที่สุด ไดดังนี้
dBl = 165-25 log [d/3√w]
เมื่อ dBl = ระดับความดังของเสียง (Overpressure) มีหนวยเปนเดซิเบล
d = ระยะทางจากจุดที่มีการระเบิดถึงจุดตรวจวัด (เมตร)
w = น้ําหนักวัตถุระเบิดที่จุดระเบิดพรอมกันมากที่สุด (กิโลกรัม)
d/3√w = อัตราสวนระยะทาง : Scale distance; Ds (เมตร/3√กิโลกรัม)
จากการวางแผนการใชวัตถุระเบิดเพื่อผลิตแรของโครงการไดกําหนดปริมาณวัตถุระเบิดที่จะ
ใชประมาณ 336 กิโลกรัม/จังหวะถวงสูงสุด ซึ่งในแตละครั้งจะเจาะรูระเบิดแบบสลับฟนปลาจํานวน 15 รูเจาะ
จํานวน 2 แถว และใชวัตถุระเบิดตอรูประมาณ 22.4 กิโลกรัม มีจํานวนรูเจาะตอจังหวะถวงสูงสุดไมเกิน 15
รูเจาะ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดในแตละครั้งตอ Receptor ที่ตั้งอยูใกลหนาเหมืองใน
แตละดานมากที่สุดดังนี้
ชุมชนบานหนองน้ําแดง ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตใกลพื้นที่หนาเหมืองมากที่สุด
ประมาณ 1,000 เมตร คาดวาจะเปนชุมชนที่อาจจะไดรับผลกระทบ โดยจะไดรับระดับเสียงและคลื่นอัดอากาศ
สูงสุดจากการระเบิดแรในแตละครั้ง ดังนี้
dBl = 165-25 log (1,000/3√336)
= 111.05 dB
psi = 2.9x10-9 x antilog (111.05/20)
= 0.001 psi
ชุมชนบานมอตาลาบ ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่หนาเหมือง โดยมี
ระยะที่อยูใกลหนาเหมืองมากที่สุดประมาณ 800 เมตร ดังนั้น ชุมชนดังกลาวจึงเปนแหลงที่อาจจะไดรับผล
กระทบมากกวาชุมชนที่ตั้งอยูในทิศทางเดียวกัน โดยจะไดรับระดับเสียงและคลื่นอัดอากาศสูงสุดจากการระเบิด
แรในแตละครั้งตลอดเวลาการทําเหมืองอีก 25 ปขางหนา ดังนี้
dBl = 165-25 log (800/3√336)
= 113.47 dB
psi = 2.9x10-9x antilog (113.47/20)
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= 0.0013 psi
จากการคํานวณดังกลาว จะเห็นไดวา การระเบิดแรของโครงการนี้ในแตละครั้งที่มีการใชวัตถุ
ระเบิดตอจังหวะถวงสูงสุด 336 กิโลกรัม จะกอใหเกิดเสียงดังตอชุมชนที่ตั้งอยูใกลเคียงมากที่สุดทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใต (บานหนองน้ําแดง) เทากับ 111.05 dB และกอใหเกิดเสียงดังตอชุมชนที่ตั้งอยูใกลเคียงมากที่
สุดทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (บานมอตาลาบ) เทากับ 113.47 dB นอกจากนี้ยังกอใหเกิดคลื่นอัดอากาศ
ตอ Receptors ทั้งสอง เทากับ 0.001 และ 0.0013 psi ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาระดับเสียงและคาคลื่นอัดอากาศ
ดังกลาวยังคงมีคาอยูในเกณฑที่ปลอดภัย เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคาสูงสุดที่สํานักสุขภาพและความปลอดภัย
จากการทํางานของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับได (OSHA. Maximum For Impulisive Sound) ที่กําหนดไวให
มีคาระดับเสียงไดไมเกิน 140 dB และใหมีคาคลื่นอัดอากาศไดไมเกิน 0.030 psi (ดูตารางที่ 3-9)
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การระเบิดแรของโครงการนี้ โดยมีการใชปริมาณ
ระเบิดสูงสุดตามที่กําหนดไวในแผนผังการทําเหมือง หรือ 336 กิโลกรัม/จังหวะถวงสูงสุดนั้นจะสงผลกระทบ
ตอ Receptors ตางๆ ที่ตั้งอยูบริเวณใกลเคียง ในระดับที่ไมเกินไปกวาคาที่คํานวณไว และคาดังกลาวก็เปนคาที่
ปลอดภัย จะไมเปนตนเหตุทําใหราษฎรและอาคารสิ่งปลูกสรางไดรับความเดือดรอนและไดรับความเสียหาย
แตอยางใด
2. ผลกระทบดานแรงสั่นสะเทือน
การดําเนินโครงการมีความจําเปนที่จะตองใชวัตถุระเบิดเพื่อผลิตหินออกจากแหลงเดิม และ
เมื่อเกิดการระเบิดขึ้นในพื้นที่ดินหรือหิน จะเกิดคลื่นตางๆ เคลื่อนที่ไปตามชั้นดินหรือชั้นหิน พลังงานของ
คลื่นจะลดลงไปตามระยะทาง เนื่องจากถูกดูดซึมไปกับตัวกลางที่คลื่นวิ่งผาน คลื่นสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจะทํา
ใหเกิดการสั่นสะเทือนของอาคารที่ตั้งอยูบนพื้นดิน หากการสั่นสะเทือนรุนแรง หรือตัวอาคารมีความมั่นคง
แข็งแรงไมเพียงพอก็จะเกิดความเสียหายขึ้นได
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ความสั่นสะเทือนจากการระเบิดที่ทําใหเกิดความเสียหายแกอาคาร
และสิ่งปลูกสราง จะสามารถวัดขนาดคลื่นสั่นสะเทือนไดในรูปของความเร็วคลื่นหรือความเร็วอนุภาคสูงสุด
(Peak Particle Velocity) โดยสํานักการเหมืองแรของประเทศสหรัฐอเมริกา (กรมทรัพยากรธรณี ,2541 อางอิง
จาก USBM, 1971) ไดสรุปความเสียหายของโครงสรางตางๆ จะมีความสัมพันธกับความเร็วคลื่นคาตางๆ ดังนี้
คาความเร็วคลื่น (นิ้ว/วินาที)
ระดับของความเสียหาย
<2
ปลอดภัย
2-4
ปูนพลาสเตอรมีรอยแตก
4-7
เกิดความเสียหายเล็กนอย
>7
เกิดความเสียหายอยางรุนแรง
และจากผลการศึกษาหลายๆ กรณี พบวา ความสั่นสะเทือนที่มีความเร็วคลื่น หรือความเร็ว
อนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ไมเกิน 2 นิ้ว/วินาที มักจะไมทําใหเกิดความเสียหายใหแกโครงสราง
ของอาคารที่พักอาศัย สวนคาความเร็วคลื่นสูงสุดที่มากกวา 2 นิ้ว/วินาที มีโอกาสทําใหอาคารไดรับความเสียหาย
มากขึ้น ทั้งนี้จะขึ้นกับลักษณะของคลื่น ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ คลื่นความยาว (Longitudinal) คลื่นตามขวาง
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(Transverse) หรือคลื่นในแนวดิ่ง (Vertical) นอกจากนี้จะขึ้นอยูกับคาความถี่ (Frequency) โดยคาความถี่ต่ํามัก
จะทําใหเกิดความเสียหายไดงายกวาความถี่สูง
อัตราความสั่นสะเทือนมากที่สุดของพื้นดินหรือพื้นหินที่จุดใดๆ วัดจากจุดที่ทําการระเบิด
จะมีอัตราสวนผกผันกับรากที่สองของระยะทางวัดจากจุดนั้นๆ ถึงจุดที่ทําการระเบิด และผลการศึกษาจากการ
ทดลองตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหลายครั้ง สามารถหาความสัมพันธระหวางปริมาณวัตถุระเบิด
ที่ใชในแตละครั้งกับระยะทาง และขนาดความเร็วคลื่นที่จุดตางๆ จากจุดที่ทําการระเบิดไดเปนสมการดังนี้
(เอกสารสัมมนา เรื่อง มาตรการปองกันผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิดในการทําเหมืองแรและเหมืองหินใน
ประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี, 2541)
V = k (d/w 1/2)m
เมื่อ V = ความเร็วอนุภาคสูงสุด : นิ้ว/วินาที
d = ระยะทางจากจุดระเบิดกับจุดที่ตั้งอาคารสิ่งปลูกสราง : ฟุต
w = ปริมาณวัตถุระเบิดที่จุดระเบิดพรอมกันมากที่สุด เมื่อใชแกปถวงเวลาไมต่ํา
กวา 8/1000 วินาที : ปอนด
d/w 1/2 = อัตราสวนระยะทาง : ฟุต/ปอนด 1/2 (Scaled distance for acylinrical charge
: ft/lb 1/2)
k,m = คาคงที่ขึ้นอยูกับแตละพื้นที่ที่ทําการระเบิด
โดยสํานักการเหมืองแรของประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดใหคาคงที่ K = 160 และคา m =
-1.6 การประเมินคาความเร็วอนุภาคสูงสุดจากการระเบิดโดยทั่วไปจึงใชสมการ V = 160x(d/w1/2)-1.6
จากการระเบิดของโครงการนี้ในปจจุบันและในระยะตอไป เมื่อมีการใชปริมาณวัตถุระเบิด/
จังหวะถวงสูงสุด ในระยะหางระหวางจุดระเบิดแรกับ Receptors ที่ตางกันดวย คือ บานหนองน้ําแดง บาน
มอตาลาบ วัดถ้ําไตรรัตน และถ้ําสองตา ที่ระยะหางจากหนาเหมืองที่ใกลที่สุด ประมาณ 1,000, 800 และ 400
เมตร ตามลําดับ ผลที่ไดจากการประเมินสามารถคํานวณหาคาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity)
ที่ เกิ ด ขึ้ น ตามสมการการคํ า นวณดั ง กล า วได ต าม (ตารางที่ 4-4) และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ค า Peak Particle
Velocity (ในรูปของ Peak Vector Sum ซึ่งเปนคาที่ไดจากการตรวจวัด Peak Particle Velocity ทั้ง 3 แนว)
ที่เกิดขึ้นจากการระเบิดจริง ที่ไดจากการตรวจวัดในภาคสนามก็จะเห็นไดวาคา Peak Particle Veoocity ที่ไดจาก
การคํานวณจะ มีคาประมาณ 0.02-0.09 นิ้วตอวินาที หรือ 0.508-2.286 มิลลิเมตรตอวินาที อยูในเกณฑมาตร
ฐานของ USBM. และจากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดแรของโครงการในชวงที่ผานมาและ
ในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2543-2545 บริเวณจุดที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ ซึ่งไดแก บานหนองน้ําแดง
บานมอตาลาบ วัดถ้ําไตรรัตน และถ้ําสองตา พบวา คาความเร็วอนุภาคและคาความถี่สูงสุดที่ทําการตรวจวัดได
ยังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ดังนั้น ผลกระทบจากการทําเหมืองของโครงการทั้งในชวงที่ผานมาและ
ในระยะตอไปของโครงการ จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนบริเวณใกลเคียงแตอยางใด ประกอบกับทาง
โครงการก็ไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบดานการใชวัตถุระเบิดอยางเครงครัดดังเชนที่ผานมา
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S.P.S. CONSULTING SERVICE CO.,LTD.

ตารางที่ 4-4 แสดงคาความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ไดจากการคํานวณ

สถานีตรวจวัด
1. บานหนองน้ําแดง
2. บานมอตาลาบ
3. วัดไตรรัตนและถ้ําสองตา

ที่มา
:
* คามาตรฐาน :

ปริมาณวัตถุระเบิด
ตอจังหวะถวงสูงสุด
(กิโลกรัม)
336
(152.38 ปอนด)
336
(152.38 ปอนด)
336
(152.38 ปอนด)

ระยะหางระหวาง
คาความเร็วอนุภาคสูงสุด
จุดระเบิดกับจุดตรวจวัด
(นิ้ว/วินาที)
(เมตร)
1,000
0.02
(3,281 ฟุต)
800
0.03
(2,624.8 ฟุต)
400
0.09
(1,312.4 ฟุต)

คามาตรฐาน*
< 2 นิ้ว
< 2 นิ้ว
< 2 นิ้ว

จากการคํานวณตามสมการ V = K (d/√w)m
สํานักการเหมืองแรประเทศสหรัฐอเมริกา (USBM, 1971)
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4.1.5

การปลิวกระเด็น

การทําเหมืองของโครงการเปนการทําเหมืองบริเวณซีกเขาทางดานทิศตะวันตกของเขาถ้ํางูเหลือม
ซึ่งหนาเหมืองของโครงการที่ผานมาไดหันหนาเหมืองมาทางดานทิศตะวันตก การใชที่ดินบริเวณทางดานทิศ
ตะวันตกที่อยูติดกับพื้นที่โครงการ ซึ่งไดแก เสนทางขนสงของโครงการ พื้นที่สวนมะมวง สวนสัก และพื้นที่โรง
โมของโครงการซึ่งพื้นที่ที่อยูติดกับพื้นที่ทําเหมืองเปนพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์ของโครงการสามารถใชเปนแนว Buffer
Zone ตอพื้นใกลเคียงหางออกไปได สวนการทําเหมืองในปจจุบัน และในระยะตอไปเปนการทําเหมืองกดลด
ระดับลงสูพื้นที่ดานลางที่มีพื้นที่ทางดานทิศตะวันออกและทิศเหนือเปนบริเวณที่เวนแนวปกเขาเอาไว ซึ่งการ
ปลิวกระเด็นที่จะเกิดขึ้นจากการทําเหมืองในระยะตอไปของโครงการ ก็จะไมสงผลกระทบตอพื้นที่ใกลเคียงแต
อยางใด
ประกอบกับชุมชนและพื้นที่เกษตรของราษฎรที่ตั้งอยูในบริเวณก็มีความหางจากพื้นที่โครงการมาก
ประมาณ 1 กิโลเมตร ของกลุมบานหนองน้ําแดงและ 700 เมตร ของพื้นที่เกษตร (โดยในชวงระยะหางประมาณ 700
เมตร ของพื้นเกษตรกับพื้นที่โครงการ ซึ่งเปนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของโครงการดังไดกลาวแลวขางตน) ซึ่งมีความ
หางมากพอสมควร
ในบรรดาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดในงานเหมืองแรและเหมืองหิน ผลกระทบในดานการ
ปลิวกระเด็นของเศษหิน เปนสาเหตุสําคัญที่มักทําใหเกิดอุบัติเหตุตอชีวิตของผูคน ทําใหไดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิต ตลอดจนทําความเสียหายแกเครื่องจักรเครื่องมือในการทําเหมือง และอาคารสิ่งปลูกสรางที่อยูใกล
บริเวณที่มีการระเบิดไดมากที่สุด
จากผลการระเบิดที่ผานมา พบวา ความรุนแรงของการปลิวกระเด็นของหินขึ้นอยูกับความรุนแรง
ของการระเบิด ซึ่งแพรกระจายออกสูบรรยากาศหรือหนาอิสระขางเคียง ความรุนแรงของการระเบิดขึ้นอยูกับ
ความรุนแรงของวัตถุระเบิดที่ใช และความอัดแนนของแทงระเบิดที่อัดตัวในหิน ANFO ที่อัดตัวอยูในหินที่มี
เสนผาศูนยกลางของแทงขนาดตางกัน จะมีความรุนแรงตางกัน คือ ความรุนแรงจะมากขึ้นเมื่อเสนผาศูนยกลาง
มากขึ้น ซึ่งการอัดของวัตถุระเบิดนั้นจะขึ้นอยูกับระยะหางจากรูระเบิดถึงหนาผาหรือหนาอิสระที่นอยที่สุด
(Burden) เชน หากระยะปดปากรูระเบิด (Stemming Distance) นอยมากหรือระยะจากหนาอิสระถึงรูระเบิดที่จุด
ระเบิดแรกสุด (Burden Distance) นอยมาก ความรุนแรงจะมากขึ้น การเวนระยะการจุดระเบิดระหวางรูตอรู
ที่นอยกวา 2 สวนในพันสวนของวินาที หรือเวนระยะมากกวา 1 ใน 10 วินาที มักจะทําใหหินปลิวไดไกล
การเวนระยะการจุดระเบิดมากๆ จะทําใหเกิดปญหาหินปลิวที่รุนแรงมากกวาการเวนระยะการจุดระเบิดนอยๆ
และสําหรับระยะการปลิวกระเด็นของหินที่เกิดจากการระเบิดในแตละครั้งนั้น สํานักการเหมืองแรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (กรมทรัพยากรธรณี, 2541 อางจาก USBM,1979) ไดศึกษาระยะหินปลิวจากการระเบิด จาก
หนาอิสระสําหรับหินชนิดตางๆ โดยใชคา c/m (มวลทั้งหมด หรือมวลตอหนวยความยาวหรือมวลตอหนวยพื้นที่
ของวัตถุระเบิดและหินที่ปลิวกระเด็น) เปนปจจัยสําคัญ ซึ่งพบวาระยะทางที่หินปลิวจากการระเบิดมากที่สุด
จะไมเกินคาที่ไดจากการคํานวณตามสมการที่หาระยะทางไกลที่สุดที่หินกระเด็นไปไดดังนี้
Lm = 0.334 [7.42x105(d/b)2-200] (0.44 D/5490)2
เมื่อ Lm = ระยะทางในแนวราบที่หินกระเด็นไปไดไกลที่สุด (ฟุต)
d = ขนาดของรูระเบิด (ฟุต)
b = ระยะ burden ที่นอยที่สุด (ฟุต)
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D = ความเร็วในการระเบิดของวัตถุระเบิดที่ใช (ฟุต/วินาที)
และจากแผนการใชวัตถุระเบิดของโครงการนี้ จะใชเครื่องเจาะ Hydraulic Drills ขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 3 นิ้ว (d = 0.25 ฟุต) ออกแบบการเจาะรูระเบิดใหมีระยะ Burden 2.5 เมตร (b = 8.20 ฟุต) ระยะ
Spacing 2.5 เมตร ซึ่งจะไดคาความเร็วในการระเบิดของ AN-FO ที่ขึ้นอยูกับขนาดเสนผาศูนยกลางรูระเบิด
(ตารางที่ 4-5) ซึ่งในที่นี้จะใชคา D = 12,000 ฟุต/วินาที (0.44D = 5,280) ดังนั้น จะสามารถหาระยะทางที่หินจะ
ปลิวกระเด็นในแนวราบจากดานหนาของหนาระเบิดไดไกลที่สุด ดังนี้
Lm = 0.334 [7.42x105 (0.25/8.2)2-200] (5,280/5,490)2
= 150.6 ฟุต
หรือ = 45.9 เมตร
จากการคํานวณระยะการปลิวกระเด็นของเศษหิน ที่จะเกิดขึ้นจากการระเบิดแรของโครงการ
ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาวัดถ้ําไตรรัตนและถ้ําสองตา ซึ่งเปนแหลงออนไหวที่อยูใกลกับขอบเขตหนาเหมือง
มากที่สุดในระยะ 400 เมตรนั้น จะยังคงปลอดภัยจากการปลิวกระเด็นของเศษหิน

4.1.6
4.1.6.1

แหลงน้ําผิวดินและน้ําใตดิน
แหลงน้ําผิวดิน

แหลงน้ําผิวดินที่ปรากฏอยูในบริเวณใกลเคียงพื้นที่คําขอประทานบัตรมากที่สุด ไดแก สาขาคลอง
ลําตะคองและอางเก็บน้ําบานซับหวาย ซึ่งตั้งหางออกไปทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือประมาณ
1.5 และ 2 กิโลเมตร ตามลําดับ ดังไดกลาวรายละเอียดมาแลว ในหัวขอที่ 3.1.5.1 และจากผลการวิเคราะห
คุณภาพน้ําของแหลงน้ําดังกลาว พบวา คุณภาพน้ําที่ทําการวิเคราะหไดสวนใหญยังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด ดังนั้น การดําเนินกิจกรรมของโครงการจะไมสงผลกระทบตอแหลงน้ําดังกลาวแตอยางใด ประกอบกับ
ระยะหางก็มีความหางกันมาก และทิศทางของหนาเหมืองกับแหลงน้ํา ก็ตั้งอยูคนละฝงซีกเขาโอกาสชะลาง
ตะกอนตางๆ จากหนาเหมืองลงสูแหลงน้ําดังกลาวเปนไปไดนอยมากหรือไมเกิดขึ้นเลย และน้ําที่เกิดขึ้นจาก
หนาเหมืองก็จะซึมหายลงสูรอยแตกรอยแยกของหินตามสภาพธรรมชาติของเขาหินปูน

4.1.6.2

แหลงน้ําใตดิน

พื้นที่คําขอประทานบัตรตั้งอยูในแหลงน้ําใตดินชั้นหินปูน Carbonate Aquifers (PC) ซึ่งแหลงน้ํา
สวนใหญเกิดในชวงวางแนวชั้นหิน แนวสัมผัส และรอยเลื่อนตางๆ มีอัตราการใหน้ําโดยทั่วไปจะไมเกิน 25
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ซึ่งระดับความลึกของการใหน้ําตั้งแต 10-50 เมตร เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบตอการทํา
เหมืองในชวง 5 ปสุดทาย จะเปนการทําเหมืองอยูที่ระดับที่ราบระดับเดียวกับพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งการทําเหมืองใน
ชวงนี้จะไมทําใหระดับน้ําใตดินหรือน้ําบาดาลที่ราษฎรใชในบริเวณใกลเคียงลดลงได เมื่อพิจารณาถึงระดับ
ความลึกของหนาเหมืองสุดทายกับพื้นที่ชุมชนในบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะอยูที่ระดับเดียวกัน คือ ที่ระดับ 390
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง และระดับน้ําบาดาลในบริเวณนี้จะอยูที่ระดับความลึกที่ประมาณ 10-50 เมตร
และจากผลการศึกษาคุณภาพน้ําใตดินจากชุมชนบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบ คือ
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S.P.S. CONSULTING SERVICE CO.,LTD.

ตารางที่ 4-5 คาความเร็วในการระเบิดของ ANFO เมื่อรูระเบิดมีขนาดตางๆ
ขนาดเสนผาศูนยกลางของรูระเบิด
(นิ้ว)
1.5
2.5
3
6.5
9
15

ความเร็วในการระเบิด
(ฟุต/วินาที)
8,000
11,600
12,000
13,900
14,500
15,000

0.44 x ความเร็วในการระเบิด
(0.44 D)
3,520
5,104
5,280
6,116
6,380
6,600

ที่มา : United Stated Bureau of Mines:USBM.,1971
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น้ําบาดาลบานหนองน้ําแดง น้ําบาดาลวัดถ้ําไตรรัตน และน้ําบาดาลวัดวชิราลงกรณวราราม พบวา คุณภาพน้ํายังมี
คาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ดังนั้น การทําเหมืองของแปลงคําขอประทานบัตรนี้ คาดวาจะไมสงผลกระทบ
ตอการใชน้ําบาดาลจากชุมชนในบริเวณใกลเคียง

4.2
4.2.1

ผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
ผลกระทบตอทรัพยากรปาไม

พื้นที่ทั้งหมด 257-1-35 ไร ไดทําการเปดหนาเหมืองไปแลว ประมาณ 201 ไร และยังมีพื้นที่ปาเหลือ
อยูอีกประมาณ 36 ไร บริเวณทางดานทิศเหนือของแปลงคําขอประทานบัตร สภาพปาโดยทั่วไปในบริเวณนี้มี
สภาพเปนปาเบญจพรรณที่มีความหนาแนนของไมพุม และไมยืนตนขึ้นปกคลุมอยูนอยมาก สวนใหญเปนวัชพืช
ซึ่งจากการศึกษาสภาพปาไมในบริเวณพื้นที่คําขอประทานบัตรบริเวณดังกลาว พบวา ความหนาแนนของไมใหญ
ลูกไม และกลาไม เทากับ 3, 20 และ 36 ตน/ไร ตามลําดับ ดังรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 หัวขอ
ที่ 3.2.1 เรื่องทรัพยากรปาไม
การทําเหมืองในระยะตอไปของโครงการ จะไมเปดพื้นที่หนาเหมืองเพิ่มจากเดิมในบริเวณ
พื้นที่ปาไมที่เหลืออยู จํานวน 36 ไร เพื่อลดผลกระทบดานทัศนียภาพตอทางหลวงหมายเลข 2 และกําหนดให
เปนพื้นที่ Buffer Zone ตอพื้นที่ใกลเคียง ดังนั้น ผลกระทบตอทรัพยากรปาไมจึงอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ตาม
ทางโครงการก็ไดมีมาตรการปองกันผลกระทบตอปาไม ในบริเวณใกลเคียงและเพิ่มพื้นปาทดแทนบางสวนดัง
รายละเอียดในบทที่ 5 ตอไป

4.2.2

ผลกระทบตอทรัพยากรสัตวปา

การทําเหมืองในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ไดทําการเปดพื้นที่ไปแลวประมาณ 201 ไร ซึ่งสภาพ
พื้นที่ในปจจุบันไมเหมาะที่จะเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา ขนาดใหญหรือสัตวปาหายาก ประกอบกับ ในบริเวณ
ใกลเคียงกับเปนพื้นที่เกษตรกรรมประกอบกับสัตวปาที่พบในปจจุบัน จากการศึกษาในภาคสนาม พบวา สวนใหญ
เปนสัตวปาที่พบเห็นไดทั่วไป เชน กระรอก หนูพุก นกพิราบ นกกระปูดใหญ นกเขาใหญ และนกเอี้ยงหงอน
เปนตน ดังนั้น การทําเหมืองของโครงการคาดวาจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรสัตวปาอยางมีนัยสําคัญ
แตประการใด

4.2.3

ผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพทางน้ํา

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสภาพนิเวศวิทยาและชีวภาพทางน้ําของแหลงน้ําที่อยูในบริเวณใกลเคียง
พื้นที่โครงการนั้น เปนผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากผลกระทบในดานอุทกวิทยาและคุณภาพน้ําดังที่กลาวมาแลว
ในขอที่ 4.1.5 คือ ผลกระทบที่เกิดจากการชะลางตะกอนมูลดินทรายจากบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน เศษหิน
อาจทําใหทางน้ําตื้นเขิน น้ําขุน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําและสงผลกระทบตอสภาพนิเวศวิทยา และ
สิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อาศัยอยูในทางน้ําได และจากการสํารวจภาคสนาม พบวา ทางน้ําธรรมชาติที่อาจไดรับผล
กระทบ ไดแก ลําน้ําสาขาของคลองลําตะคอง อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.5 กิโลเมตร เปนทางน้ํา
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ธรรมชาติที่มีน้ําไหลไมตลอดป และอางเก็บน้ําซับหวาย อยูหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร เปน
อางเก็บน้ําขนาดเล็กของกรมชลประทาน ซึ่งจากการสํารวจภาคสนามโดยคณะผูศึกษา และจากการสอบถาม
ราษฎรเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงน้ําดังกลาว สวนใหญจะพบสัตวน้ําขนาดเล็กอาศัยอยูเปนสวนใหญ
เชน ปลาชอน ปลาหมอ ปลาสรอย หอยน้ําจืด รวมทั้งสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา เชน กบ เขียด เปนตน ซึ่งจะพบทั่วไป
ในแหลงน้ําธรรมชาติ

4.3
4.3.1

ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดิน

การทําเหมืองในชวงที่ผานมา ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน จาก
พื้นที่ภูเขาที่มีปาไมและหินโผลปกคลุมไปเปนพื้นที่ทําเหมืองแรหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรม
ปูนขาว และอุตสาหกรรมกอสรางที่ปราศจากตนไมขึ้นปกคลุม ซึ่งพื้นที่คําขอประทานบัตรที่ใชทําเหมืองรวม
ทั้งหมด 257-1-35 ไร โดยเปนการดําเนินการทําเหมืองตอเนื่องในพื้นที่คําขอประทานบัตรเดิม ที่มีพื้นที่ที่ยัง
สามารถดําเนินการตอไปรวมทั้งหมด 201 ไร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดังกลาวจึงจํากัดอยูแตภายในพื้นที่
โครงการเทานั้น ไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชประโยชนที่ดินบริเวณใกลเคียงแตอยางใด
อีกทั้งการดําเนินโครงการยังเปนการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูออกมาใชและใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยางคุมคา

4.3.2

ผลกระทบตอการเกษตร

การเกษตรกรรมที่พบเห็นอยูบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการนั้นสวนใหญจะเปนการกสิกรรม หรือ
การเพาะปลูกพืช สวนการประมงและการเลี้ยงสัตวนั้นพบไดในปริมาณไมมาก สวนใหญจับปลา หรือเลี้ยงสัตว
เพื่อการบริโภคในครอบครัวเทานั้น และจากการทําเหมืองในชวงที่ผานมาก็ไมเคยสงผลกระทบตอการจับสัตวน้ํา
ตามแหลงน้ําธรรมชาติ และไมสงผลกระทบตอการเลี้ยงสัตวของราษฎร รูปแบบการจับสัตวน้ําและการเลี้ยง
สัตวก็ทํากันในลักษณะเดิมๆ ตามสภาพในชนบททั่วไป
สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมที่พบเห็นอยูในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการนั้น สวนใหญทําการปลูก
ไมผล เชน สวนมะมวง และนอยหนา กระจายอยูในพื้นที่ทั่วๆ ไปตามเขตชุมชน รวมทั้งพืชผักสวนครัว
จากลักษณะของพืชและการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณนี้ พบวาเปนการเพาะปลูกตาม
ธรรมชาติของพืชชนิดนั้นๆ โดยอาศัยน้ําจากน้ําฝนและน้ําบาดาลเพียงบางสวนเทานั้น เพราะฉะนั้นผลกระทบ
จากการทําเหมืองของโครงการนี้ตอพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณใกลเคียง อาจจะมีสาเหตุมาจากการฟุงกระจายของ
ฝุนละออง และการปลิวกระเด็นของเศษหิน เพียง 2 อยางเทานั้น กลาวคือ ฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากการเจาะรู
ระเบิด การระเบิดแร การขุดตักแรบริเวณหนาเหมือง การลําเลียงแรจากหนาเหมืองไปยังโรงโมหิน และจากการ
บดยอยหินในบริเวณโรงโมนั้นจะฟุงกระจายออกไปเกาะติดตามผิวใบ และปากใบ (Stomata) ซึ่งจะลดการ
ถายเทอากาศ และการคายน้ําของพืชทําใหอุณหภูมิในพืชเพิ่มขึ้น และการที่ฝุนเกาะติดบนผิวใบจะเปนการลด
พื้นที่รับแสง ทําใหอัตราการสังเคราะหแสงของพืชลดลง สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้ อาจมีผลตอการเจริญเติบโต
ของพืช และปริมาณการใหผลผลิตลดลงได แตเมื่อพิจารณามาตรการดานการลดผลกระทบดานการฟุงกระจาย
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ของฝุนละอองและความหางไกลจากพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรรายอื่นๆ แลว ผลกระทบดานนี้การเกษตรกรรม
จึงอยูในระดับต่ํา

4.3.3

ผลกระทบตอการอุตสาหกรรม

แหลงอุตสาหกรรมที่พบในพื้นที่บริเวณนี้ คือ โรงงานปูนซีเมนต 1 แหง ของบริษัท สามัคคี
ซีเมนต จํากัด พื้นที่ทําเหมืองแรสําหรับผลิตวัตถุดิบปอนโรงงาน และโรงโมหินใกลเคียง ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรม
ในลักษณะที่คลายคลึงกัน และไมไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมการทําเหมืองซึ่งกันและกันแตอยางใด
ทั้งนี้แหลงอุตสาหกรรมสวนใหญจัดไดวาเปนแหลงงานที่สําคัญของราษฎรในชุมชนใกลเคียงเพราะในทุกๆ ชุมชน
จะมีผูที่เขามาทํางานเพื่อยึดเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม และยังเปนแหลงงานที่สามารถรองรับแรงงานที่มา
จากทองถิ่นอื่นไดอีกดวย โรงงานอุตสาหกรรมเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากการผลิตแรหรือการทําเหมือง เพราะ
ฉะนั้นการทําเหมืองของโครงการนี้จะไมสงผลกระทบตอโรงงานอุตสาหกรรมใกลเคียง ซึ่งเปนแหลงรองรับ
แรงงานของราษฎรอยางแนนอน

4.3.4

ผลกระทบตอการคมนาคม

การขนสงแรสวนใหญจะเกิดขึ้นเฉพาะภายในเขตพื้นที่โครงการ และเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่โรงงาน
ปูนซีเมนตเทานั้น ซึ่งจะทําการขนสงแรดวยรถบรรทุก การขนสงและลําเลียงแรดังกลาวจะเกี่ยวของกับเสนทาง
สาธารณะที่ราษฎรใชอยูในขณะปจจุบันเพียงระยะทางสั้นๆ ประมาณ 2 กิโลเมตร เทานั้น ซึ่งในปจจุบันทาง
โครงการไดดําเนินการลาดยางจากถนนเสนทางดังกลาวไปยังโรงปูนซีเมนต ระยะประมาณ 700 เมตร เรียบรอยแลว
(ภาพที่ 4-1) ดังนั้น การดําเนินการของโครงการในอนาคตจึง ไมสงผลกระทบตอการใชประโยชนบนเสนทาง
สาธารณะที่ราษฎรเคยใชอยูอยางแนนอน

4.3.5

ผลกระทบตอการสาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคที่ทางโครงการใชรวมกับพื้นที่ชุมชนใกลเคียง ไดแก ระบบไฟฟา โดยทาง
โครงการไดทําการเดินสายไฟฟาตอจากสายสงหลักของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขามาใชในพื้นที่ ปจจุบันการไฟฟา
สวนภูมิภาคสามารถใหบริการระบบไฟฟากับประชาชนและโครงการไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ
โดยไมมี
ปญหาอุปสรรค ประกอบกับในชวงระยะเวลา 25 ปขางหนา ทางโครงการยังคงมีกําลังการผลิตหินในแตละปไม
เกินกวากําลังการผลิตหินตามที่แผนผังกําหนด ดังนั้น การดําเนินโครงการในระยะตอไปจึงคาดวาจะไมมี
ผลกระทบตอระบบไฟฟาเชนกันกับระยะที่ผานมา
การใชน้ํานั้นคาดวาจะไมมีผลกระทบเกิดขึ้นเชนกัน เนื่องจากการดําเนินการทําเหมืองของโครงการ
เปนแบบวิธีเหมืองหาบจึงไมมีการใชน้ํา แตจะมีการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ตางๆ เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน
ละอองโดยใชน้ําจากบอดักตะกอนของโครงการ ดังนั้น เมื่อมีการดําเนินโครงการคาดวาจะไมสงผลกระทบตอ
ระบบสาธารณูปโภคของชุมชนอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด
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4.4
4.4.1

ผลกระทบตอคุณคาตอคุณภาพชีวิต
ผลกระทบดานสภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม

- สภาพทางสังคม การทําเหมืองของโครงการ คาดวาจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพ
ทางสังคมของชุมชนในทองถิ่นอยางมีนัยสําคัญ ทั้งในดานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร การอพยพยายถิ่น
หรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูเดิมใหเปลี่ยนไป เนื่องจากการทําเหมืองของโครงการเปนการทําเหมือง
แบบตอเนื่องในพื้นที่เดิม จึงจางคนงานชุดเดิมทํางานตอที่สวนใหญเปนคนในทองถิ่น ซึ่งคนงานเหลานี้จะมี
บานพัก ที่อยูอาศัยอยูในทองถิ่น และทุกคนก็รูจักคุนเคยกันเปนอยางดีอยูแลว นอกจากนี้ทางโครงการยังไดจัด
ใหมีสวัสดิการแกพนักงานตามความเหมาะสม เชน การรักษาพยาบาลเบื้องตน และการใหสวัสดิการ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม และสวนของชุมชนนั้นทางโครงการก็มีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ
และการใหบริการสังคม เพื่อเปนการตอบแทนทองถิ่นที่นําเอาทรัพยากรทองถิ่นออกมาใชประโยชน เชน การ
ชวยเหลือชุมชน การชวยเหลือวัด โรงเรียน และหนวยงานราชการตางๆ เปนตน โดยทางโครงการไดใหความ
ชวยเหลือดานมวลชนสัมพันธ ปละประมาณ 3,000,000 บาท ดังนั้น ผลกระทบในดานสังคม จากการทําเหมือง
ในชวงระยะเวลา 25 ปขางหนา จึงเปนผลกระทบในดานบวกมากกวาในดานลบ
- สภาพเศรษฐกิจ ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาขาย และรับจาง ที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง ซึ่งการทําเหมืองของโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในดานบวก
ทั้งในระดับมหภาคและระดับทองถิ่นของประเทศ โดยในสวนของเศรษฐกิจในระดับทองถิ่นจะมีการจางแรงงาน
ในทองถิ่นกอใหเกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายไดจากการจางงาน เชน การใชจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง อะไหล
และอุปกรณในการทําเหมือง คาอาหารพนักงาน เปนตน สวนผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจโดยสวนรวมของ
ประเทศนั้นจะกอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่อง คือ เปนแหลงวัตถุดิบที่ใชเพื่อการกอสรางพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งคาภาคหลวงแรที่รัฐไดรับจากการใหสัมปทานการทําเหมืองแร
เพื่อนําเงินดังกลาวมาพัฒนาประเทศในรูปแบบตางๆ เปนตน ซึ่งคิดเปนปละ 4,175,080 บาท
ดังนั้น จึงกลาวไดวาการดําเนินโครงการตอไปในชวงระยะเวลา 25 ปขางหนา จะสงผลกระทบใน
ดานบวกตอสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับสวนรวมของประเทศเปนอยางมาก

4.4.2

ผลกระทบตอทัศนคติของราษฎร

จากการศึกษาทางดานทัศนคติของราษฎรตอการทําเหมืองในชวงที่ผานมา จะพบวา ราษฎรใน
ทุกๆ ชุมชนจะมีทัศนคติทั้งดานบวกและดานลบตอโครงการนี้ ซึ่งทัศนคติทางดานลบนั้นสวนใหญจะมีสาเหตุ
มาจากผลกระทบในดานตางๆ ที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ ซึ่งบางคนจะรูสึกวาไดรับผลกระทบแตไดรับ
ผลกระทบเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งผลกระทบเหลานั้นไดแก การฟุงกระจายของฝุนละออง แรงสั่นสะเทือน จาก
การระเบิดแร เสียงดังจากการระเบิดแร และผลกระทบจากการขนสง โดยความคิดเห็นเหลานี้เปนเรื่องปกติ
ธรรมดาที่ราษฎรทุกคนจะตองเห็นวาเปนผลกระทบในดานลบ เพราะเปนสิ่งที่เกิดจากการดําเนินการของผูอื่น
และผลกระทบเหลานี้ผูที่ไดรับแตละคนจะมีความรูสึกวาไดรับมากนอยตางกันไปทั้งที่อยูในชุมชนเดียวกัน และมี
ระยะทางระหวางบานกับพื้นที่โครงการเทาๆ กัน เพราะเกิดจากความสามารถในการยอมรับไดของแตละบุคคล
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ไมเทากัน แตสวนใหญของผูที่แสดงทัศนคติในดานลบนั้น แสดงความคิดเห็นวาฝุนละอองที่เกิดขึ้นเปนฝุนที่
ฟุงกระจายมาจากกิจกรรมในบริเวณโรงโม สวนฝุนจากกิจกรรมการทําเหมืองนั้นจะไดรับนอยมาก หรือไมได
รับเลย สวนผลกระทบจากการระเบิดแรในดานเสียงดังนั้น ราษฎรไดรับระดับเสียงในแตละครั้งที่มีการระเบิด
ไมเทากัน บางวันเสียงดังจนตกใจ แตในบางวันก็อาจจะไมไดยินเสียงระเบิดเลยหากไมไดตั้งใจคอยฟงอยางตั้งใจ
สวนแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการระเบิดแรนั้นจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ทําใหบานเรือน สั่นสะเทือนมากนอย
ตางกันไปในแตละครั้งเชนกัน แตแรงสั่นสะเทือนที่บานเรือนไดรับยังไมเคยถึงขั้นรุนแรง จนทําใหทรัพยสิน
และบานเรือนถึงกับเสียหายแตอยางใด
นอกจากราษฎรกลุมนี้จะมีทัศนคติในทางลบแลว ยังมีทัศนคติในทางบวกดวย ซึ่งเปนไปในแนว
ทางเดียวกันกับราษฎรที่มีทัศนคติในดานบวกมากกวาดานลบ กลาวคือ ราษฎรตางเห็นวา โครงการมีสวนชวย
ใหราษฎรในชุมชนมีงานทํามากขึ้น ชวยใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ชวยใหมีงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น
เพิ่มขึ้น และชวยเหลือในกิจการสาธารณะโดยการบริจาคหินและสิ่งของใหกับโรงเรียน สถานีอนามัย และวัดตางๆ
แตโดยสรุปแลวราษฎรในชุมชนตางๆ ไดแสดงความเห็นดวยที่จะมีการทําเหมืองตอไปอีก ซึ่งความเห็นของ
ราษฎรที่ไดจากการสัมภาษณในครั้งนี้
จะเห็นไดวามีความสอดคลองกับมติในที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบลที่เห็นชอบกับการทําเหมืองของโครงการ

4.4.3

ผลกระทบตอสาธารณสุขและอาชีวอนามัย

สําหรับผลกระทบตออาชีวอนามัยหรือความปลอดภัย จากการทําเหมืองของโครงการจะเปนผล
กระทบที่เกิดขึ้นตอสุขภาพของพนักงานที่ทํางานภายในเหมืองและราษฎรที่อยูในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งมี
ประเด็นที่สําคัญ 2 ประการ คือ
3.1 ภาวะการเจ็บปวยหรือการชักนําใหเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการดําเนินโครงการ ไดแก
1) ฝุนละออง จะเปนสาเหตุหรือชักนําใหเกิดโรคทางเดินหายใจไดมากขึ้น ผูที่ไดรับ
ผลกระทบคาดวาจะเปนพนักงานของโครงการเปนสวนใหญ เนื่องจากตองปฏิบัติงานอยูเหมืองหรือโรงโมหินเปน
ประจํา ซึ่งเปนบริเวณที่กอใหเกิดฝุนละอองมากกวาบริเวณอื่นๆ โดยจะกอใหเกิดความรําคาญและเปนอันตราย
ชนิดสะสม ผูที่ไดรับจะยังไมรูสึกหรือแสดงอาการใดๆ ในระยะเริ่มตน แตเมื่อไดรับการสะสมมากขึ้นจนถึงจุด
แสดงอาการจะแสดงอาการออกมาชนิดเฉียบพลัน ซึ่งทางโครงการไดมีการดําเนินการในการปองกันและลด
ผลกระทบไวอยางตอเนื่อง
2) เสียง ผลกระทบของเสียงจากการดําเนินโครงการสวนใหญจะเปนผลกระทบตอ
อาชีวอนามัยของพนักงานโดยตรง ซึ่งอันตรายจากเสียงจะทําใหสมรรถภาพในการไดยินเสื่อมลงเปนอุปสรรคของ
การติดตอสื่อสารพูดจากัน รบกวนสมาธิการทํางาน ทําใหอารมณหงุดหงิดประสาทเครงเครียด ประสิทธิภาพใน
การทํางานลดลง และเกิดอุบัติเหตุไดงาย ดังนั้น ทางโครงการจึงมีมาตรการในการลดกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอ
คนงานไวอยางตอเนื่อง
3) แรงสั่นสะเทือน ผลกระทบของแรงสั่นสะเทือน เกิดจากกิจกรรมในชวงการเจาะหิน
เพื่อฝงวัตถุระเบิด และการระเบิดหิน แตเนื่องจากทางโครงการมีการใชเครื่องเจาะ Crawler Drill แทน Jack
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Hammer ทําใหการสัมผัสแรงสั่นสะเทือนของคนงานจากกิจกรรมดังกลาวลดลง ทําใหผลกระทบจากแรงสั่น
สะเทือนตอคนงานลดลง หรือไมไดรับผลกระทบแตอยางใด
ทั้งนี้จากการรวบรวมขอมูลการตรวจสุขภาพประจําป พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2546
โดยโรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี พบวา จากการตรวจสุขภาพคนงานโดยการเอกซเรย จํานวน 66 คน มีคนงานที่
ฟลมเอกซเรยปอดปกติ จํานวน 60 คน มีฟลมเสีย 1 คน มีจุดหินปูนที่ปอดดานขวา 2 คน มีจุดปอดดานบนทั้ง 2
ขาง 1 คน มีกระดูกสันหลังคด 1 คน และมีรอยทึบที่กระดูกซี่โครงซี่ที่ 6 1 คน จากการตรวจวัดความจุปอด
จํานวน 65 คน มีคนงานที่มีความจุปอดปกติ จํานวน 47 คน และมีคนงานที่มีความจุปอดผิดปกติ จํานวน 18 คน
และตรวจสุขภาพรางกายทั่วไป สวนใหญจะมีปญหาสุขภาพในเรื่องฟนผุ จํานวน 18 คน ความดันโลหิตสูง
จํานวน 20 คน และโรคกระเพาะ จํานวน 6 คน เปนตน
จากผลการตรวจสุขภาพดังกลาว พบวา สุขภาพของคนงานสวนใหญอยูในระดับปกติ ทั้งนี้
ในสวนของคนงานที่ผิดปกติ ทางแพทยผูตรวจรักษาไดมีคําแนะนําในการรักษาและดูแลสุขภาพในแตละราย
เรียบรอยแลว
3.2 ภาวะการเจ็บปวยจากอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดําเนินโครงการ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการทําเหมืองของโครงการ คือ อุบัติเหตุจาก
การทํางานที่สืบเนื่องมาจากความประมาท หรือไมมีประสบการณเพียงพอในการใชเครื่องมือและอุปกรณใน
การทําเหมือง การละเลยไมสวมใสเครื่องปองกันอันตรายในการปฏิบัติงาน เชน ไมสวมถุงมือ รองเทา และหนากาก
กันฝุน รวมถึงการละเลยและไมปฏิบัติตามกฎขอบังคับของบริษัทในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเหลานี้สามารถปองกันและลดผลกระทบไมใหอยูในขั้นรุนแรงได โดยการกําหนดมาตรการ
และกฎขอบังคับใหคนงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด ทั้งนี้จากการรวบรวมขอมูลสถิติอุบัติเหตุตางๆ ของคนงาน
จากอดีตมีเพียง 1 ราย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ที่ตองหยุดงาน คือ มีคนงานไดรับอันตรายขณะงัดหินออก
จากปากโมถูกหินทับนิ้วชี้มือขวาขาด 1 ขอ โดยทางโครงการไดดําเนินการชวยเหลือคารักษาพยาบาลและเงิน
ชดเชยตามขอกําหนดของสํานักงานประกันสังคมเรียบรอยแลว ดังนั้น ผลกระทบดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
ของโครงการนี้ จึงมีอยูในระดับต่ํา

4.4.4

ผลกระทบตอประวัติศาสตรและสุนทรียภาพ

1) ประวัติศาสตรและสุนทรียภาพ
จากการตรวจสอบจากเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ ไดแก ทะเบียนแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2531) พบวา มีแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ซึ่งตั้งอยูภายในอําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา เชน เขาถ้ําไตรรัตน, ภูเขาสระน้ําใส, เขายายเที่ยง, เขาลูกชาง, เขาจันทร, เขาอางหิน, เขาหนาม,
เขานอย และเขาปางโสก แตภูเขาเหลานี้ ไมจัดอยูในทะเบียนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ 263 แหง ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ซึ่งแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษที่ตั้งอยูใกลเคียงพื้นที่โครงการมากที่
สุด ไดแก ถ้ําไตรรัตน โดยตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ ประมาณ 400 เมตร ถ้ําสองตา
อยูทางดานทิศตะวันออก หางจากพื้นที่ประทานบัตรประมาณ 400 เมตร ถ้ํายายเล็ก หางจากพื้นที่โครงการทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 1.6 กิโลเมตร ถ้ําไตรโลก อยูทางดานทิศเหนือ หางออกไปประมาณ 1.3 กิโลเมตร และถ้ําไกแกว
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ตั้งอยูทางดานทิศเหนือ หางประมาณ 1.3 กิโลเมตร และเมื่อทําการตรวจสอบจากทะเบียนแหลงโบราณคดี และ
ทะเบียนแหลงโบราณสถานประเทศไทย (กรมศิลปากร, 2531) พบวาบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเคียงไมปรากฏ
แหลงโบราณคดีและโบราณสถานตามทะเบียนดังกลาว จากการตรวจสภาพพื้นที่คําขอฯ และบริเวณใกลเคียง
โดยสํานักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ก็ไมพบโบราณวัตถุ โบราณสถาน และหลักฐานทางโบราณคดีแตอยางใด
(ภาคผนวก ฌ.)
ทั้งนี้จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนบริเวณวัดถ้ําไตรรัตน ซึ่งอยูหางจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 400 เมตร ไปทางดานทิศตะวันตก และบริเวณถ้ําสองตา ซึ่งอยูหางจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 400
เมตร ไปทางดานทิศตะวันออก พบวา คาความสั่นสะเทือนมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานจากการทําเหมืองหิน ของ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2539 อยางไรก็ตาม หากขณะดําเนินการ
พบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือซากโบราณสถาน ทางโครงการจะไดแจงใหเจาสํานักงานศิลปากรที่ 12
นครราชสีมา ทราบ เพื่อจะไดรวมกันพิจารณาแกไขมิใหเกิดผลเสียหายแกฝายหนึ่งฝายใดตอไป
2) ทัศนียภาพ
พื้นที่คําขอประทานบัตรแปลงนี้ มีสภาพเปนภูเขาที่ผานการทําเหมืองมาแลว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
เขาถ้ํางูเหลือมทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยขอทับซอนพื้นที่ประทานบัตรเดิมที่จะหมดอายุลงและดําเนินการ
เปดทําเหมืองบริเวณตอนกลางของพื้นที่ที่มีระดับความสูง 450 ถึง 390 เมตร จากระดับน้ําทะเล ซึ่งในขั้นตอน
การผลิตแรดังกลาว จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศหรือผลกระทบดานทัศนียภาพตอผูที่สัญจร
ผานไป-มาบนเสนทางคมนาคมที่อยูใกลเคียงได แตอยางไรก็ดี ผลการสํารวจทัศนียภาพตามแนวเสนทางคมนาคมสาย
ตางๆ ที่อยูใกลเคียง พบวา สวนใหญจะมองไมเห็นบริเวณพื้นที่หนาเหมือง ยกเวนบางชวงของเสนทาง ดังราย
ละเอียดตอไปนี้ (รูปที่ 4-1)
มุมมองจากเสนทางหลวงหมายเลข 2
ตําแหนง A หางจากพื้นที่คําขอประทานบัตร ไปทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ
4 กิโลเมตร ซึ่งมีรานคากระจายอยูหางๆ ตามริมเสนทางสลับกับตนทรงบาดาลที่ขึ้นบริเวณเกาะกลางและริม
ถนน แตเนื่องจากตนทรงบาดาลที่ปลูกบริเวณริมเกาะกลางถนนในชวงนี้มีการตายและยังไมไดรับการปลูกทด
แทน จึงทําใหผูคนที่สัญจรไป-มาบนเสนทางดังกลาวสามารถมองเห็นพื้นที่หนาเหมืองได แตไมชัดเจน เนื่อง
จากระยะคอนขางหางมาก โดยบริเวณที่สามารถมองเห็นไดมีระยะทางเทากับ 100 เมตร ซึ่งจุดที่มองเห็นในชวงนี้
หากหนวยงานที่รับผิดชอบเสนทางมีการปลูกตนไมเพิ่มก็เปนการชวยลดผลกระทบได
ตําแหนง B หางจากพื้นที่คําขอประทานบัตร ไปทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ
3 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณนี้มีความลาดเอียงของถนนจากทางดานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกอีกทั้งตนทรงบาดาล
บริเวณเกาะกลางถนนยังมีขนาดเล็ก จึงทําใหสามารถมองเห็นพื้นที่เปดหนาเหมืองไดบางสวน แตไม ชัดเจนเชนกัน
เนื่องจากระยะคอนขางหางมาก เปนระยะทางเทากับ 500 เมตร แตหากตนไมมีการเจริญเติบโตก็จะไมสามารถ
มองเห็นบริเวณพื้นที่หนาเหมืองไดจากตําแหนงนี้
ตําแหนง C บริเวณชุมชนบานวชิรา ที่มีระยะหางจากพื้นที่คําขอประทานบัตรไปทาง
ดานทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งมีบานเรือนและรานคากระจายตามเสนทางหลวงสลับกับตนสน ที่ขึ้นบด
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บังทัศนียภาพไวเกือบตลอดแนวทําใหมองเห็นพื้นที่ทําเหมืองของโครงการไดบาง
แตเปนระยะทางสั้นๆ
ประมาณ 10 เมตร เทานั้น
มุมมองจากถนน ร.พ.ช. บานวชิรา-บานเขาวง
ตลอดเสนทางถนน ร.พ.ช. บานวชิรา-บานเขาวง จะมีบานเรือนราษฎรและตนกระถินยักษ
ตามริมเสนทางบดบังทัศนียภาพของพื้นที่หนาเหมือง
ตําแหนง D บริเวณชุมชนบานหนองน้ําแดง ที่มีระยะหางจากพื้นที่คําขอประทานบัตร
ไปทางดานทิศตะวันตกประมาณ 700 เมตร ซึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรมปลูกขาวโพดตลอดแนวถนน
ซึ่งสามารถมองเห็นพื้นที่หนาเหมืองเปนระยะทาง 1 กิโลเมตร
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