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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดทำรำยงำน
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด มีควำมจำเป็นต้องสำรวจจัดหำแหล่งวัตถุดิบในกำรผลิตปูนซีเมนต์เพิ่มเติม
เพื่อให้ เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรผลิ ตและกำรจำหน่ ำยปู นซี เมนต์ อั นเป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรพั ฒนำ
อุตสำหกรรมพื้นฐำนที่มีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกทั้งรองรับ กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ
อีกด้วย ซึ่งกำรสำรวจเบื้องต้นทำงธรณีวิทยำ พบเหมืองแร่ถ่ำนหิน และบอลเคลย์ บริเวณตำบลสันดอนแก้ว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง นับเป็นแหล่งแร่ที่มีคุณภำพดี เหมำะต่อกำรนำมำทำส่วนผสมผลิตเป็นปูนซีเมนต์
ได้เป็นอย่ำงดี กำรดำเนิ นโครงกำรดังกล่ ำวจึงเป็น กำรนำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำและ
เหมำะสมต่อเวลำ ทั้งเป็ นกำรกระจำยอุตสำหกรรม กำรผลิ ตออกสู่ ภูมิภำค ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ จำกโรงงำนในภำคกลำงไปยังภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่ำงมำกอีก
ด้วย
ในกำรดำเนินโครงกำรเหมืองแร่ถ่ำนหินและบอลเคลย์ ต้องมีกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (เดิมบริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสำหกรรม จำกัด) ได้รับอนุญำต
ประทำนบั ตรถ่ำนหิ นและบอลเคลย์ ประทำนบัตรเลขที่ 30438/15792 บริเวณตำบลสั นดอนแก้ว อำเภอ
แม่ทะ จังหวัดลำปำง เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2550 ซึ่งกำรได้รับอนุญำตประทำนบัตรดังกล่ำวได้มีกำรกำหนด
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรทำเหมืองแนบท้ำยประทำนบัตร ดังเอกสำรแนบที่
1-1 และมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม สำหรับกำรขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงกำร
ทำเหมือง ประทำนบัตรที่ 30438/15792 โครงกำรเหมืองแร่ถ่ำนหินและบอลเคลย์ ดังเอกสำรแนบที่ 1-2 ให้มี
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กรม
อุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ และฝ่ำยอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่จังหวัดลำปำง ทรำบปี
ละ 2 ครั้ง โดยทำงโครงกำรได้นำเสนอรำยงำนฯ ครั้งล่ำสุด ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2561 เมื่อวันที่
28 มกรำคม 2562 ดังเอกสำรแนบที่ 1-3
ทั้งนี้โครงกำรได้มอบหมำยให้ห้องปฏิบัติกำรสิ่งแวดล้อม บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่ง
ได้รับอนุญำตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน เลขที่ ว-169 จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม และได้รับ
กำรรับรอง ISO/IEC 17025 : 2005 จำกสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ดังเอกสำรแนบที่ 1-4
ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2562 เพื่อเสนอต่อสำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทรำบผลกำรติดตำมตรวจสอบ
และพิจำรณำให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อีกทั้งดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติให้มีควำมถูกต้องเหมำะสมต่อไป
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1.2 รำยละเอียดโครงกำร
1.2.1 ที่ตั้งโครงกำรและพื้นที่โครงกำร
ประทำนบัตรที่ 30438/15792 ตั้งอยู่ในเขตกำรปกครองของหมู่ที่ 9 ตำบลสันดอนแก้ว
อำเภอแม่ทะ และตำบลสมัย/แม่กั๊วะ อำเภอสบปรำบ จังหวัดลำปำง ปรำกฏอยู่ในแผนที่ภูมิประเทศของ
กรมแผนที่ทหำร มำตรำส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L 7017 ระวำง 4844 I อำเภอสบปรำบ อยู่ระหว่ำง
เส้นกริดแนวตั้งที่ 545800 ตะวันออก ถึง 546950 ตะวันออก และเส้นกริดแนวนอนที่ 1986200 เหนือ
ถึง 1987050 เหนือ โดยบริษัทฯได้ยื่นคำขอฯที่เกี่ยวเนื่องกับกำรทำเหมืองเพิ่มเติม คือ คำขอใบอนุญำต
จัดตั้งสถำนที่เพื่อกำรเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรำยนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2557 มีพื้นที่ 898-2-33 ไร่
บริเวณพื้นที่ข้ำงเคียงโดยรอบมีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

จรดที่รำบเชิงเขำของดอยผักตุ๊ด และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ทำน
จรดป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ทำน
คำขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่เพื่อกำรเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรำยนอก
เขตเหมืองแร่ที่ 1/2557
จรดคำขอประทำนบัตรที่ 6/2547 ของ บริษัทฯเอง และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำ
แม่ทำน

พื้นที่ประทำนบัตรโครงกำรมีพื้นที่ทั้งหมด 209-0-86 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อกำรทำเหมือง
แร่ มี 203-2-94 ไร่ โดยขุดลึกอยู่ที่ระดับ+180 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปำนกลำง
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ภำพที่ 1-1 แผนที่ตั้งโครงกำร
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1.2.2 สภำพภูมิประเทศ
พื้นที่โครงกำรเป็นพื้นที่ประทำนบัตรของบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ซึ่งได้เปิดกำรทำเหมือง
ไปแล้วบำงส่วน ซึ่งสภำพพื้นที่ทำงตอนเหนือทั้งหมดจะมีสภำพคงเดิม มีระดับสูงของพื้นที่ประมำณ+290
ถึง+300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปำนกลำง สภำพพื้นที่เป็นป่ำโปร่ง มีต้นไม้ขนำดเล็กขึ้นกระจัดกระจำย
บริเวณด้ำนตะวันออกเป็นพื้นที่กองเก็บแร่ดินบอลเคลย์ที่ผลิตจำกพื้ นที่ประทำนบัตรใกล้เคียง บริเวณด้ำน
ตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่เป็นสำนักงำนและบ้ำนพักของพนักงำนที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ และเป็นพื้นที่ที่มี
ถนนสำยหลักเชื่อมต่อกับถนนลำดยำงของ รพช. และบริเวณด้ำนตะวันตก เป็นพื้นที่ที่ผ่ำนกำรทำเหมืองแร่ไป
แล้วบำงส่วน โดยมีควำมลึกของก้นบ่อเหมืองประมำณ+180 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปำนกลำง
1.2.3 ลักษณะทำงธรณีวิทยำทั่วไป
ลั กษณะทำงธรณี วิ ทยำในพื้ นที่ โ ครงกำรอยู่ ใน Sub-basin ซึ่ งเกิ ดจำกกำรยุ บตั ว ลงไปของ
ชั้นเปลือกโลกในยุค Tertiary ในลักษณะของ Graben และ Half Graben บริเวณพื้นที่โครงกำรเป็นส่วนหนึ่ง
ทำงด้ำนตะวันตกของ Tertiary Basin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแอ่งลำปำง ซึ่งเกิดอยู่ในโครงสร้ำงรูปประทุนหงำย
(Synclinal Basin) ซึ่งวำงตัวอยู่ในแนว NE-SW มีควำมกว้ำงประมำณ 4-5 กิโลเมตร ยำว 10-12 กิโลเมตร
ขอบแอ่ ง ด้ ำ นทิ ศ เหนื อ และด้ ำ นทิ ศ ตะวั น ตกล้ อ มรอบด้ ว ยเทื อ กเขำของหิ น Rhyolitic Tuff สี เ ทำขำว
อำยุ Triassic โดยมีรอยเลื่อนของหิน Pebbly Mudstone, Siltstone, Sandstone และ Conglomerate
อำยุ Triassic ที่ถูกยกตัวขึ้นมำปิดกั้นทำงด้ำนตะวันออก จำกผลจำกสำรวจ Sub-basin นี้รองรับด้วยหิน
Rhyolitic Tuff (Basement Rocks)
พื้น ที่ โ ครงกำรเป็ น ขอบแอ่ง ด้ำ นตะวั นตกเฉีย งใต้ข องแอ่ งแม่ท ะ โดยมี กำรวำงตัว ของชั้ น
ถ่ำนหินในแนว NE-SW มีกำรเอียงเทไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้ โครงสร้ำงหลักของแอ่ง คือ แนว Fault
ที่วำงตัวอยู่ในแนว NE-SW เป็นลักษณะรอยเลื่อนปกติ (Normal Fault) ในรูปแบบของ Graben โดยจะพบ
ทั้งบริเวณพื้นที่โครงกำร และบริ เวณพื้นที่ประทำนบัตรของบริษัทฯ และเอกชนรำยอื่น รอยเลื่อนดังกล่ำว
มีกำรเคลื่ อนตัวที่ไม่มำก โดยเกิดขึ้นภำยหลั งกำรสะสมตัวของถ่ำนหิน แนวรอยเลื่อนอื่นที่พบ คือ ในแนว
NW-SE มีกำรเคลื่อนตัวไม่มำก และเกิดขึ้นหลังกำรสะสมตัวของถ่ำนหินเช่นกั น ทั้งนี้ ภำยในบริเวณพื้นที่
ประทำนบัตรและบริเวณโดยรอบ ไม่พบโครงสร้ำงของ Fault ที่ซับซ้อนมำก
1.2.4 ธรณีวิทยำแหล่งแร่
จำกกำรเจำะส ำรวจในพื้ น ที่ ป ระทำนบั ต รและด้ ำ นใต้ ข องพื้ น ที่ ป ระทำนบั ต ร โดย
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด พบว่ำ ด้ำนบนเป็นชั้นเปลือกดินสีน้ำตำลแดงและมีชั้นแร่บอลเคลย์ ซึ่งมีควำม
เหนียวสูงวำงตัวอยู่ด้ำนล่ำงของชั้นเปลือกดิน จำกนั้นจะเป็นชั้นถ่ำนหินแทรกสลับกับชั้นแร่บอลเคลย์และมี
หิน Rhyolitic Tuff เป็นชั้นรองรับ (Basement Rocks) รำยละเอียดของลำดับชั้นธรณีวิทยำจำกบนลงล่ำง
หรือจำกอำยุน้อยไปมำก มีดังนี้

Meatan : January-June 2019

1-4

SCI ECO SERVICES Co., Ltd.
Metrological Center
33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand Tel.+66 (0) 3627 3099 Fax. +66 (0) 3627 3100 E-mail: environmentalmkt@scg.com

1) ชั้นเปลือกดิน
ชั้นเปลือกดินตอนบนเป็นชั้น Top Soil สีน้ำตำลแดง จับตัวกันหลวมๆ ประกอบด้วย
กรวดขนำดใหญ่พวก Sandstone และ Quartzite จำนวนมำก มีขนำด 3-20 เซนติเมตร ตอนล่ำงเป็นชั้นดินปน
ทรำยสีน้ำตำลแดงสีน้ำตำลม่วงและสีเทำ ประกอบด้วยชั้น Siltstone Sandstone และ Pebbly Siltstone
สลับชั้นกันจับตัวกันแน่น ควำมแข็งปำนกลำง พบ Iron Oxide และ Calcrete สะสมตัวแทรกสลับและบำง
บริเวณพบแร่ Siderite สะสมตัวในลักษณะ Lens มีชั้นกรวดขนำดใหญ่ที่จับตัว กันหลวมๆ เกิดแทรก
บริเวณช่วงบนของชั้นดินปนทรำย ซึ่งพบบริเวณด้ำนตะวันออกของประทำนบัตร สำหรับตอนล่ำงของชั้น
ดิน ปนทรำย มี ชั้ นดิ น เนื้ อละเอี ยด (Claystone) สี น้ ำตำลแดงและน้ ำตำลเหลื องแทรกสลั บ โดยพบเป็ น
บำงบริเวณ ลักษณะเนื้อดินมีทรำยละเอียดปนเล็กน้อย และมี Calcrete แทรก
2) ชั้นดินเนื้อละเอียดเหนือชั้นถ่ำนหินชั้นที่ 1 (แร่บอลเคลย์)
สีน้ำตำลเทำสลับน้ำตำล ควำมหนำประมำณ 11 เมตร มีควำมเหนียวสูง เนื้อดินมีควำม
ละเอียดสูง มี Iron Oxide แทรกตำมรอยแตก โดยช่วงบนของชั้นพบชั้น Sandstone บำงๆ แทรกสลับ
และตอนล่ำงพบชั้น Carbonaceous Claystone แทรกสลับ สำหรับแร่ Siderite พบแทรกบำงบริเวณ
มีขนำด 5-10 เซนติเมตร สะสมตัวในลักษณะ Lens
3) ชั้นถ่ำนหินชั้นที่ 1
สีน้ำตำลดำถึงดำ ควำมแข็งปำนกลำง แทรกสลับชั้นด้วย Carbonaceous Claystone
โดยบำงบริเวณพบเป็นชั้น Carbonaceous Claystone ทั้งชั้น คุณภำพของชั้นถ่ำนหินโดยรวมค่อนข้ำงต่ำ
4) ชั้นถ่ำนหินชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
มีสีดำถึงดำอมน้ำตำลค่อนข้ำงแข็ง ชั้นถ่ำนหินวำงตัวแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้
เอียงเทไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมุม 20-25° โดยพบชั้น Clayey Coal ปิดทับชั้นถ่ำนหินชั้นที่ 2 อยู่
และระหว่ำงชั้น ถ่ำนหินทั้งสองพบชั้น ดินเนื้อละเอียด ซึ่งบำงส่ว นมีเนื้อทรำยปน เนื้อถ่ำนหินมีกำรแตก
เป็น ชั ้น ๆ ในบำงบริ เ วณมี Siderite แทรกในเนื้ อ ถ่ ำ นหิ น บำงชั้ น และพบ Pyrite แทรกตำมรอยแตก
พบชั้นดินเนื้อละเอียดชั้นบำงๆ แทรกสลับในบำงชั้น
5) ชั้นดินที่แทรกระหว่ำงชั้นถ่ำนหิน (แร่บอลเคลย์)
สี น้ ำตำลเทำสลั บ เทำอ่ อ น มี ค วำมเหนี ย วปำนกลำงถึ ง สู ง เนื้ อ ดิ น มี ค วำมละเอี ย ด
และมี Iron Oxide แทรกตำมรอยแตก บำงบริเวณไม่พบชั้นดินที่แทรกระหว่ำงถ่ำนหินชั้นที่ 2 และ 3
ดินบำงบริเวณมีชั้นทรำยแทรกสลับและพบแร่ Siderite แทรกในลักษณะ Lens บำงชั้น
6) ชั้นดินใต้ชั้นถ่ำนหิน (UB, Underburden)
สีเทำอ่อนถึงเทำ มีควำมเหนียวต่ำ เนื้อแน่น มีชั้นทรำย ทรำยแป้ง และกรวดแทรกเป็น
จำนวนมำก เนื้อดินมีทรำยปนในปริมำณสูง
7) หิน Rhyolitic Tuff (Basement Rock)
สี เทำ เนื้อละเอีย ด พบมีเนื้อผลึ กดอกบำงบริเวณ (Porphyry Texture) หิ นมีควำมแข็ง
ปำนกลำง มีกำรผุพังสูง พบเป็นหินรองรับของแอ่ง สรุปลำดับชั้นแร่ในพื้นที่โครงกำร ดังตำรำงที่ 1-1
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ตำรำงที่ 1-1 สรุปลำดับชั้นธรณีวิทยำแหล่งแร่ในพื้นที่โครงกำร
ชั้น/ชื่อชัน้

ลักษณะของชัน้ ธรณีวิทยำ

ชั้นที่ 1 ชั้นเปลือกดิน
ชั้นที่ 2 ชั้นบอลเคลย์
ชั้นที่ 3 ชั้นถ่ำนหินชั้นที่ 1
ชั้นที่ 4 ชั้นถ่ำนหินชั้นที่ 2

สีน้ำตำลแดง
สีน้ำตำลเทำสลับน้ำตำล มีควำมเหนียวสูง
สีน้ำตำลดำถึงดำ มีคุณภำพค่อนข้ำงต่ำ
สี ด ำถึ ง สี ด ำอมน้ ำตำล มี Siderite แทรกตำมเนื้ อ ถ่ ำ นหิ น และ
มี Pyrite แทรกตำมรอยแตก
สี ด ำถึ งสี ด ำอมน้ ำตำล มี Siderite แทรกตำมเนื้ อ ถ่ ำ นหิ น และ
มี Pyrite แทรกตำมรอยแตก
สีน้ำตำลเทำสลับเทำอ่อน มีควำมเหนียวปำนกลำงถึงสูงสีเทำอ่อน
ถึงเทำ มีควำมเหนียวต่ำ
สีเทำเนื้อละเอียด เป็นชั้นหินรองรับแอ่ง

ชั้นที่ 5 ชั้นถ่ำนหินชั้นที่ 3
ชั้นที่ 6 ชั้นบอลเคลย์
ชั้นที่ 7 ชั้นดินใต้ถ่ำนหิน
ชั้นที่ 8 หิน Phyotic Tuff (Basement Rock)
ที่มำ : บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

1.2.5 คุณภำพแร่
1) คุณภำพแร่บอลเคลย์
ชั้น แร่ บ อลเคลย์ ที่ว ำงตัว ใต้ ชั้ นเปลื อกดิน มี สี น้ ำตำลเทำสลั บน้ ำตำล มี ค วำมเหนี ยวสู ง
มีคุณภำพเฉลี่ยคือ SiO2 = 60.59%, Al2O3 = 23.93% และ Fe2O3 = 1.73% ส่วนชั้นแร่บอลเคลย์ที่
แทรกระหว่ำงชั้นถ่ำนหิน มีสีน้ำตำลเทำสลับเทำอ่อน มีควำมเหนียวปำนกลำงถึงสูง เนื้อดินมีควำมละเอียด
มีคุณภำพโดยเฉลี่ย คือ SiO2 = 60.57%, Al2O3 = 23.67% และ Fe2O3 = 2.28% ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพ
ของแร่บอลเคลย์ในแต่ละชั้น ดังตำรำงที่ 1-2
ตำรำงที่ 1-2 คุณภำพแร่บอลเคลย์ในพื้นที่โครงกำร
คุณภำพเคมี (%)
ชั้น
ชั้นดินเนื้อละเอียดเหนือ
ถ่ำนหินชั้นที่ 1
ชั้นแร่บอลเคลย์ระหว่ำง
ชั้นถ่ำนหิน

Value
Min.
Max.
Avg.
Min.
Max.
Avg.

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K 2O

NaO

TiO

LOI

49.60
76.80
60.59
48.70
73.90
60.57

14.50
29.30
23.93
17.20
32.10
23.67

0.81
5.62
1.73
0.56
9.53
2.28

0.16
3.61
0.34
0.07
3.92
0.45

0.01
0.99
0.77
0.41
0.97
0.61

0.61
2.38
1.98
0.97
3.91
1.80

0.13
0.31
0.19
0.04
0.82
0.21

0.45
0.97
0.72
0.26
1.01
0.66

3.63
17.66
9.47
5.76
17.30
9.37

Residalion
#325
mesh
0.11
14.45
2.34
0.28
14.44
4.03

Dry
MOR
(psi.)
568
2,205
1,324
190
2,277
1,071

ที่มำ : บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
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2) คุณภำพแร่ถ่ำนหิน
คุ ณ ภำพแร่ ถ่ ำ นหิ น ในแต่ ล ะชั้ น สรุ ป ได้ ว่ ำ ลั ก ษณะธรณี วิ ท ยำของแร่ ถ่ ำ นหิ น และ
แร่บอลเคลย์ ถูกปิดทับด้วยชั้นเปลือกดินและดินปนทรำยสีน้ำตำลแดง (Quaternary Sediments) และมี
ชั้นดินเนื้อละเอียดแทรกสลับในบำงบริเวณ ชั้นแร่ถ่ำนหินจำนวน 3 ชั้น มีสีดำถึงน้ำตำลอมดำค่อนข้ำงแข็ง
วำงตั ว ในแนว EN-SW เอี ย งเทไปทำงทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ด้ ว ยมุ ม 20-25๐ บำงบริ เ วณพบเป็ น ชั้ น
Carbonaceous Claystone ถ่ำนหินชั้นบนมีคุณภำพโดยรวมค่อนข้ำงต่ำ มีค่ำ Heating Value อยู่ระหว่ำง
1,893-4,270 Cal/g (Carbonaceous Claystons ถึง Lignite A) บำงส่วนมีค่ำ Heating Value > 4,600 Cal/g
แต่จัดอยู่ในชั้นคุณภำพ Sub-bituminous C เท่ำนั้น ถ่ำนหินชั้นที่ 2 และถ่ำนหินชั้นที่ 3 มีลักษณะทำง
ธรณีวิทยำคล้ำยกับถ่ำนหินชั้นบน แต่ระหว่ำงชั้นถ่ำนหินพบชั้นดินเนื้อละเอียดแทรก คุณภำพของถ่ำนหินมี
ค่ำ Heating Value ตั้งแต่ 1,210-5,960 Cal/g (Carbonaceous Claystone ถึง Sub-bituminous A) คุณภำพ
โดยรวมอยู่ในช่วง Sub-bituminous C ถึง Sub-bituminous B ซึ่งมีคุณภำพค่อนข้ำงสูง
2.1) ธำตุปริมำณน้อยในถ่ำนหิน
ธำตุ ป ริ ม ำณน้ อ ยในถ่ ำ นหิ น หมำยถึ ง ธำตุ ที่ พ บในปริ ม ำณน้ อ ยมำก (มี ป ริ ม ำณ
ไมโครกรัม/กรัม) ในถ่ำนหินเหล่ำนี้ ได้แก่ As, B, Ca, Co, Cr, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, V และ Zn เป็นต้น
ชนิดและปริมำณของธำตุปริมำณน้อยจะพบแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับวิวัฒนำกำรทำงธรณีเคมี (Geochemical
Evolution) ของแอ่งกำเนิด (Coal Deposits) ขึ้นอยู่กับเคมีของสิ่งแวดล้อมในแอ่งกำเนิดขณะที่มีกำรเกิด
และสะสมตัวของถ่ำนหิน (Peatification and Coalification) รวมถึงประวัติกำรก่อตัวของแอ่งกำเนิดนั้นๆ
(Diagenetic History of the Coal Deposit)
2.2) กำรวิเครำะห์ธำตุปริมำณน้อยในแหล่งแม่ทะ
นำตัวอย่ำงถ่ำนหินแหล่งแม่ทะ (MTC) จำนวน 89 ตัวอย่ำง ซึ่งผ่ำนกำรวิเครำะห์
Proximate และจัดอยู่ในชั้นคุณภำพตั้งแต่ Lignite ถึง Sub-bituminous มำจำแนกออกตำมปริมำณเถ้ำ
(ในรูป As-determined) ได้ดังนี้
1) ตัวอย่ำงที่มีปริมำณเถ้ำน้อยกว่ำร้อยละ 10 รวมทั้งสิ้น 1 ตัวอย่ำง
2) ตัวอย่ำงที่มีปริมำณเถ้ำน้อยกว่ำร้อยละ 20 รวมทั้งสิ้น 8 ตัวอย่ำง
3) ตัวอย่ำงที่มีปริมำณเถ้ำน้อยกว่ำร้อยละ 40 รวมทั้งสิ้น 62 ตัวอย่ำง
4) ตัวอย่ำงที่มีปริมำณเถ้ำมำกกว่ำร้อยละ 40 รวมทั้งสิ้น 18 ตัวอย่ำง
ตัวอย่ำงถ่ำนหินจำกแหล่งนี้อยู่ในชั้นคุณภำพตั้งแต่ Lignite ถึง Sub-bituminous
ผลวิเครำะห์ปริมำณธำตุ Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V และ Zn ในรูป As-determined ดังตำรำงที่ 1-3
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ตำรำงที่ 1-3 ผลวิเครำะห์ธำตุปริมำณน้อยในตัวอย่ำงถ่ำนหินจำกแหล่งแม่ทะ (MTC)
หมำยเลข
ตัวอย่ำง
MTC 1
MTC 2
MTC 3
MTC 4

Cd
0.89
1.81
3.26
4.13

ปริมำณธำตุในตัวอย่ำงถ่ำนหิน, ไมโครกรัม/กรัม ในรูป As-determined
Cu
Cr
Mn
Ni
Pb
V
8.93
9.38
18.31
91.53
9.38
ND
16.33
18.14
63.49
40.82
17.23
ND
24.44
29.33
86.36
61.92
39.11
ND
31.00
39.27 152.95 64.07
47.54
ND

Zn
25.45
24.49
60.29
72.34

หมำยเหตุ : ND หมำยถึง มีปริมำณน้อยมำก ไม่สำมำรถคำนวณได้

กำรศึกษำธำตุปริมำณน้อยในถ่ำนหิน โดยวิเครำะห์ตัวอย่ำงถ่ำนหินจำกหลุมเจำะสำรวจใน
บริเวณแหล่งแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง จำกกำรศึกษำพบว่ำปริมำณ Cd, Cr, Cu, Pb และ Zn
ในถ่ำนหินที่ศึกษำมีควำมสัมพันธ์กับปริมำณเถ้ำ โดยที่ปริมำณธำตุเหล่ำนี้เพิ่มขึ้นเมื่อปริมำณเถ้ำเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบธำตุปริมำณน้อยที่วิเครำะห์ได้ในถ่ำนหินทั้ง 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งแม่ทะ
แหล่งแม่ละเมำ และแหล่งกันตัง พบว่ำ ถ่ำนหินจำกทั้ง 3 แหล่ง มีปริมำณ Cd, Cr, Cu, Mn และ Pb
ใกล้ เ คี ย งกั น ในขณะที่ ถ่ ำ นหิ น แหล่ ง แม่ ล ะเมำมี ป ริ ม ำณเฉลี่ ย ของนิ ก เกิ ล ต่ ำกว่ ำ ถ่ ำ นหิ น แหล่ ง แม่ ท ะ
และแหล่งแม่ละเมำมำก และถ่ำนหินในแหล่งกันตังมีปริมำณเฉลี่ ยของสังกะสีสูงกว่ำถ่ำนหินในอีก 2 แหล่ง
ซึ่งมีค่ำใกล้เคียงกัน กำรที่ธำตุปริมำณน้อยในถ่ำนหินแต่ล ะแหล่งมีค่ำแตกต่ำงกัน อำจเป็นผลมำจำกชนิด
ของพืชที่สะสมตัวในแหล่งถ่ำนหิน รวมถึงสภำวะแวดล้ อมในกำรสะสมตัวของถ่ำนหิน ได้แก่ น้ำใต้ดินที่เข้ำ
สู่แหล่งกำเนิดและแหล่งแร่ในบริเวณแหล่งกำเนิด เป็นต้น
ในกำรเปรียบเทียบระหว่ำงปริมำณธำตุ Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb และ Zn จำกถ่ำนหินทั้ง
3 แหล่ง กับถ่ำนหินประเทศอเมริกำ พบว่ำ ถ่ำนหินที่ศึกษำมีปริมำณเฉลี่ยของธำตุ Cd, Cr, Cu, Pb และ
Zn ใกล้เคียงกับถ่ำนหินจำก Illinois Basin
1.2.6 กำรใช้ประโยชน์พื้นที่โครงกำร
1) กำรใช้ประโยชน์พื้นที่โครงกำรร่วมกับประทำนบัตรแปลงอื่นๆ
1.1) แผนแม่บทกับกำรทำเหมืองแร่รวม (Master Plan)
ปัจจุบันไม่มีกำรใช้ประโยชน์พื้นที่โครงกำรร่วมกับประทำนบัตรแปลงอื่นๆ เนื่อ งจำก
ประทำนบัตรแปลงอื่นๆได้สิ้นอำยุประทำนบัตรแล้ว
1.2) กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ในผังโครงกำรเดียวกันร่วมกัน
ประทำนบัตรที่ 30438/15792 จะมีกำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรทำเหมืองโดยจะมีกำร
นำเปลือกดินไปทิ้งในคำขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่เพื่อกำรเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรำยนอกเขตเหมือง
แร่ที่ 1/2557 สำหรับน้ำฝนที่ตกลงในบ่อเหมืองจะมีบ่อพักน้ำในขุมเหมืองเก่ำซึ่งอยู่ในพื้นที่คำขอที่ทิ้งมูลดิน
ทรำยที่ 1/2557 เมื่อน้ำพักจนตกตะกอนแล้วจะทำกำรสูบน้ำใสไปยังบ่อน้ำของคำขอใบอนุญำตแต่งแร่ที่
2/2557 เพื่ อ น ำน้ ำไปใช้ ใ นกำรแต่ ง แร่ ต่ อ ไป ก ำหนดขอบเขตของกำรท ำเหมื อ งและต ำแหน่ ง ต่ ำ งๆที่
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เกี่ย วเนื่ องกับ กำรทำเหมืองตำมควำมเหมำะสมของสภำพภูมิป ระเทศ ลั กษณะแหล่ งแร่ และระเบีย บ
ข้อบังคับตำมพระรำชบัญญัติแร่ จึงได้จัดสัดส่วนกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงกำร ดังนี้
1.2.1) พื้นที่ประทำนบัตรที่ 30438/15792 จำนวน 209.22 ไร่
1.2.2) พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน
ในแผนผังโครงกำรรวมมีพื้นที่ ที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน จะนำเปลือก
ดินและเศษหินที่เกิดจำกกำรทำเหมืองไปเก็บกองที่คำขอที่ทิ้งมูลดินทรำยที่ 1/2557 มีควำมลำดเอียง
ด้ำนข้ำงประมำณ 1:3 หรื อ 18.4 องศำ ซึ่งจะสำมำรถเก็บกองได้ประมำณ 6,700,000 ลูกบำศก์เมตร
เนื่องจำกเป็นกำรถมกลับในบ่อเหมือง เพื่อรักษำเสถียรภำพของผนังบ่อเหมือ งทำให้ถมกลับสูงจำกควำมสูง
เดิมได้ไม่เกิน 8 เมตร
1.2.3) บ่อดักตะกอน
คำขอใบอนุญำตแต่ง แร่ที่ 2/2557 ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ซึ่งมี
พื้นที่ต่อเนื่องและใช้ประโยชน์ร่วมกับประทำนบัตรแปลงนี้ มีจำนวน 6 บ่อ รวม 118,200 ตำรำงเมตร หรือ
73.88 ไร่
1.2.4) กำรคมนำคม
กำรเดินทำงเข้ำสู่พื้นที่โครงกำรโดยรถยนต์จำกกรุงเทพฯ ใช้เส้นทำงหลวง
หมำยเลข 1 (พหลโยธิ น ) จนถึ ง อ ำเภอสบปรำบ (ประมำณกิ โ ลเมตร ที่ 550) เลี้ ย วขวำไปทำง
ตะวันออกเฉียงเหนือตำมถนนลำดยำงของ รพช. ผ่ำนบ้ำนจัว บ้ำนน้ำหลง บ้ำนเด่น และบ้ำนสมัย จนถึง
พื้ น ที่ ป ระทำนบั ต ร รวมระยะทำงประมำณ 17 กิ โ ลเมตร หรื อ ใช้ ถ นนพหลโยธิ น ให้ เ ลี้ ย วขวำที่
กิโลเมตร 557 (บ้ำนปงกำ) ไปทำงตะวันออกเฉียงใต้ตำมถนนซิเมนต์ไทยร่วมใจบ้ำนปู ผ่ำนบ่ำนแม่กั๊ว ะ
บ้ำนน้ำหลง บ้ำนเด่น และบ้ำนสมัย จนถึงพื้นที่ประทำนบัตร รวมระยะทำงประมำณ 18 กิโลเมตร
เส้ น ทำงคมนำคมเข้ ำ สู่ พื้ น ที่ โ ครงกำรและระบบคมนำคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
โครงกำร ได้แก่ ทำงหลวงหมำยเลข 1 ถนน รพช. ลำปำง 2038 รพช. ลำปำง 2077 รพช. ลำปำง 2182
และถนน รพช. ลำปำง 2006 (เลี่ยงเมือง) ดังภำพที่ 1-2
- ทำงหลวงหมำยเลข 1 เข้ ำ เขตจั ง หวั ด ล ำปำงที่ อ ำเภอเถิ น ผ่ ำ นอ ำเภอ
สบปรำบ อำเภอเกำะคำ ตัว เมืองจั งหวัดล ำปำง ไปสิ้นสุ ดที่อำเภองำว ลักษณะผิว กำรจรำจรเป็นแบบ
Asphaltic Concrete ลักษณะ Double Surface Treatment 2 ช่องกำรจรำจร กว้ำง 7 เมตร ไหล่ทำงกว้ำ
2.5 เมตร
- ถนน รพช. ลำปำง 2182 เป็นถนนเชื่อมต่อจำกถนน รพช. ลำปำง 2038
บริเวณสำมแยกบ้ำนน้ำหลง เชื่อมต่อกับถนน รพช. ลำปำง 2077 บ้ำนเด่นสมัย -แม่ทำน ปัจจุบันได้ก่อสร้ำง
ผิวทำงจรำจรเป็น Asphaltic Concrete ลักษณะ Single Surface Treatment
- ถนน รพช. ล ำปำง 2006 (เลี่ ย งเมือ ง) เป็ น ถนนลำดยำงที่บ ริษัท บ้ำนปู
จำกัด (มหำชน) สร้ำงขึ้นเพื่อให้ประชำชนสัญจรเลี่ยงเมือง ปัจจุบัน เส้นทำงนี้มีรถที่เข้ำมำรับถ่ำนหินของ
โครงกำรและบริษัทอื่นในกลุ่มเหมืองก็ใช้เส้นทำงนี้ในกำรขนส่งแร่ด้วย ทั้งนี้เพรำะเส้นทำงเดิมถูกยกเลิกและ
กลบทั บ โดย Main Dump ถนนสำยนี้ มี ลั ก ษณะผิ ว กำรจรำจรแบบ Asphaltic Concrete ลั ก ษณะ
Single Surface Treatment กว้ำง 3 เมตร ไหล่ทำงกว้ำง 1 เมตร
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ภำพที่ 1-2 เส้นทำงคมนำคมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงกำร
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2) กำรใช้ประโยชน์พื้นที่โครงกำร
2.1) พื้นที่ทำเหมือง
ประทำนบัตรที่30438/15792 จะมีก ำรใช้ป ระโยชน์เพื่อกำรทำเหมืองโดยจะมี
กำรนำเปลือกดินไปทิ้งในคำขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่เพื่อกำรเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรำยนอกเขต
เหมืองแร่ที่ 1/2557 สำหรับน้ำฝนที่ตกลงในบ่อเหมืองจะมีบ่อพักน้ำในขุมเหมืองเก่ำซึ่งอยู่ในพื้นที่คำขอ
ที ่ทิ ้ง มูล ดิน ทรำยที ่ 1/2557 เมื ่อ น้ ำพัก จนตกตะกอนแล้ว จะท ำกำรสูบ น้ ำใสไปยัง บ่อ น้ ำของค ำขอ
ใบอนุญำตแต่งแร่ที่ 2/2557 เพื่อนำน้ำไปใช้ในกำรแต่งแร่ต่อไป กำหนดขอบเขตของกำรทำเหมืองและ
ตำแหน่งต่ำงๆที่เกี่ยวเนื่องกับกำรทำเหมืองตำมควำมเหมำะสมของสภำพภูมิประเทศ ลักษณะแหล่งแร่
และระเบียบข้อบังคับตำมพระรำชบัญญัติแร่ จึงได้จัดสัดส่วนกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงกำร ดังนี้
2.1.1) พื้นที่ประทำนบัตรที่ 30438/15792 209.22
ไร่
2.1.2) พื้นที่ที่ทำเหมือง
145
ไร่
2.1.3) พื้น ที่เ ว้น ระยะไม่ทำเมือ งเข้ำ ใกล้ใ นระยะ 10 เมตรจำกแนวเขตโดยรอบ
พร้อมปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่ที่เว้นไว้ รวม
19.63
ไร่
2.1.4) ที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน จะนำเปลือกดินและเศษหินที่เกิดจำกกำร
ทำเหมือ งไปเก็บ กองที่คำขอที่ทิ้ง มูล ดิน ทรำยที่ 1/2557 มีค วำมลำดเอีย งด้ำ นข้ำ งประมำณ 1:3 หรือ
18.4 องศำ ซึ่งจะสำมำรถเก็บกองได้ประมำณ 6,700,000 ลูกบำศก์เมตร เนื่องจำกเป็นกำรถมกลับใน
บ่อเหมือง เพื่อรักษำเสถียรภำพของผนังบ่อเหมืองทำให้ถมกลับสูงจำกควำมสูงเดิมได้ไม่เกิน 8 เมตร
2.1.5) คำขอใบอนุญ ำตแต่งแร่ที่ 2/2557 ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ซึ่งมี
พื้น ที่ต่อ เนื่องและใช้ประโยชน์ร่วมกับประทำนบัตรแปลงนี้ มีบ่อน้ำใส 2 บ่อ และบ่อดักตะกอน 4 บ่อ
รวมพื้นที่บ่อน้ำ 118,200 ตำรำงเมตร หรือ 73.88 ไร่
2.2) พื้นที่เว้นจำกกำรทำเหมือง
โครงกำรได้เว้นพื้นที่ทำเหมืองห่ำงจำกห้วยแม่เขียด ซึ่งผ่ำนพื้นที่โครงกำรข้ำงละ 50
เมตร ตลอดแนว ระยะทำงที่ผ่ำนพื้นที่โครงกำรเป็นระยะทำง 435 เมตร
2.3) พื้นที่โรงแต่งแร่บอลเคลย์
พื้ นที่ โครงกำรได้ มี กำรขอตั้ งโรงแต่ งแร่ นอกเขตประทำนบั ตร ไว้ ตำมค ำขอค ำขอ
ใบอนุญำตแต่งแร่ที่ 2/2557 ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
2.4) โรงแต่งแร่ถ่ำนหิน
โรงแต่งแร่ถ่ำนหินสำมำรถทำในเขตประทำนบัตร หรืออำจนำไปแต่งแร่ที่คำขอตั้ง
โรงแต่งแร่นอกเขตประทำนบัตร ตำมคำขอคำขอใบอนุญำตแต่งแร่ที่ 2/2557 ของบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์
จำกัด
1.2.7 ปริมำณแร่สำรองที่ใช้ทำเหมืองได้ (Ore Reserve)
ปริ ม ำณแร่ ส ำรองที่ ท ำเหมื อ งได้ ค ำนวณที่ ร ะดั บ ควำมลึ ก +300 ถึ ง +116 เมตรเหนื อ
ระดับน้ำทะเลปำนกลำง มีปริมำณเปลือกดินรวมแร่ทั้งหมดที่ใช้ทำเหมืองได้ ดังตำรำงที่ 1-4
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ตำรำงที่ 1-4 ปริมำณแร่สำรองที่ใช้ทำเหมืองได้ที่ระดับ 300-116 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปำนกลำง
ปีที่ผลิต

ปริมำณกำรผลิตแร่ (เมตริกตัน)
แร่บอลเคลย์
แร่ถ่ำนหิน
148,900
300,000
148,900
300,000
148,900
300,000
148,900
300,000
148,900
300,000
148,400
219,400
892,900
1,719,400

1–3
4–6
7–9
10–12
13–15
16-18
รวม
หมำยเหตุ :

Bulk Density ของบอลเคลย์
Bulk Density ของถ่ำนหิน

ปริมำตรดินทิ้ง
(ลูกบำศก์เมตร)
3,400,000
3,042,400
100,000
100,000
100,000
100,000
6,642,400

= 1.8 g/cm3
= 1.3 g/cm3

2) กำรทำเหมืองแร่ถ่ำนหินและกำรแต่งแร่ถ่ำนหิน
เริ่มต้นเปิดหน้ำเหมือง แล้วเดินหน้ำเหมืองเป็นลักษณะขั้นบันได (Benching Method)
โดยดำเนินกำรออกแบบควำมลำดชันตำมกำรศึกษำของ ม.สุรนำรี สำหรับควำมลำดชันของหน้ำเหมืองที่มี
ควำมสูงตั้งแต่ 70 เมตร ถึง 220 เมตรจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง กำหนดให้ควำมชันของแต่ละเบนช์ไม่
เกิน 60 องศำ ควำมกว้ำงของแต่ละเบนช์ไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร และควำมสูงของแต่ละเบนช์ไม่ เกิน 8 เมตร
ซึ่งควำมชันรวมต้องไม่เกิน 50 องศำ สำหรับส่วนที่อยู่เหนือระดับน้ำบำดำลที่ 220 เมตรจำกระดับน้ำทะเล
ปำนกลำง กำหนดให้ควำมชันของแต่ละเบนช์ไม่เกิน 67 องศำ ควำมกว้ำงของแต่ละเบนช์ไม่น้อยกว่ำ 4
เมตร และควำมสูงของแต่ละเบนช์ไม่เกิน 4 เมตร โดยที่มีควำมชันรวมไม่เกิน 35 องศำ โดยมีรำยละเอียด
ของขั้นตอนกำรทำเหมือง ดังนี้
2.1) งำนเตรียมกำรก่อนเปิดเปลือกดิน จะใช้รถ Bulldozer ไถปรับพื้นที่เพื่อทำถนน
ขนส่งที่เก็บกองดิน และลำนกองแร่
2.2) งำนขุดขนหน้ำดิน จะมีกำรขุดขนหน้ำดินโดยใช้ชุดเครื่องจักรขุดขนพื้นฐำน ทำกำร
ขุดหน้ำดินจำกบ่อเหมือง ไปกองเก็บยังพื้นที่บริเวณที่เก็บกองเปลือกดิน โดยเก็บกองเป็นชั้นๆ ละ 4 เมตร
ไต่ระดับควำมสูงไปตำมสภำพภูมิประเทศของขุมเหมืองเก่ำ ใช้รถ Bulldozer ปรับลดควำมลำดชันที่ทิ้ง
สุดท้ำยให้มีควำมลำดชันประมำณ 1:3
2.3) งำนผลิตแร่บอลเคลย์ เมื่อเปิดเปลือกดินจนถึงชั้นแร่บอลเคลย์ ก็จะใช้รถขุด Back Hoe
ขนำด Bucket 0.7–1 ลูกบำศก์เมตร ขุดเลือกแร่บอลเคลย์จำกหน้ำเหมือง ใส่รถบรรทุกเทท้ำยสิบล้อขนำด
บรรทุก 15 ลูกบำศก์เมตร ลำเลียงแร่บอลเคลย์ไปยังโรงแต่งแร่นอกเขตประทำนบัตรของบริษัทฯ และจำหน่ำย
ให้กับลูกค้ำอื่นๆ ตำมที่ตลำดต้องกำรโดย กำรขนแร่บอลเคลย์ออกนอกเขตประทำนบัตรทุกครั้ง จะปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด
2.4) งำนผลิตแร่ถ่ำนหิน จะใช้เฉพำะชุดเครื่องจักรขุดขนพื้นฐำน โดยใช้รถขุด Back Hoe
ขุดตักแร่ถ่ำนหินใส่รถบรรทุกเทท้ำยสิบล้อขนำดบรรทุก 15 ลูกบำศก์เมตร ลำเลียงแร่ถ่ำนหินไปยังโรงแต่ง
แร่ในเขตประทำนบัตร หรือโรงแต่งแร่นอกเขตประทำนบัตรของบริษัทฯ
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1.2.8 กำรเก็บกองเปลือกดินจำกกำรทำเหมือง
1) วิธีกำรเก็บกองเปลือกดิน
เปลือกดินจำกกำรทำเหมืองทั้งหมดจะนำไปกองเก็บยังพื้นที่บริเวณที่เก็บกองเปลือกดิน ซึ่ง
เป็นกำรถมกลับในบ่อเหมืองโดยเก็บกองเป็นชั้นๆ ละ 4 เมตร ไต่ระดับควำมสูงไปตำมสภำพภูมิประเทศของ
ขุมเหมืองเก่ำ ใช้รถ Bulldozer ปรับลดควำมลำดชันที่ทิ้งสุดท้ำยให้มีควำมลำดชันประมำณ 1:3
2) กำรระบำยน้ำบริเวณรอบๆ ที่กองเก็บเปลือกดิน
เนื่องจำกที่กองเก็บเป็นกำรถมกลับในบ่อเหมืองทำให้ระบบกำรระบำยน้ำของที่กองเก็บ
เปลือกดินจะเป็นกำรทำร่องน้ำในน้ำไหลไปรวมกันที่ Sump จุดล่ำงสุดของบ่อเหมืองก่อนที่จะสูบออกไปยัง
บ่อดักตะกอนของโครงกำรต่อไป
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