
 ก 

อนุมัติของ ผบ.รร.ช.กช. 
 

 แนวสอนวิชาแหล่งหิน  แผนกวิชาช่างโยธา  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาใน 
โรงเรียนทหารช่าง  กรมการทหารช่าง  คณะกรรมการตรวจสอบต าราเรียนของโรงเรียนทหารช่าง กรมการ
ทหารช่าง   ได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาได้ 
 ฉะนั้น        จึงให้ใช้แนวสอน  วิชาแหล่งหิน     แผนกวิชาช่างโยธา    เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.2555  
 เป็นเอกสารประกอบการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                                                        พ.อ. 
          (  สมยศ    ขุนช านิ  ) 
                                                                         รอง ผบ.รร.ช.กช. ท าการแทน 
                                                                                    ผบ.รร.ช.กช. 
                                                                                      /ต.ค. /55 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข 

ค าน า 
 แนวสอนวิชาแหลง่หิน  ได้รับอนมุตัใิห้ใช้เป็นเอกสารประกอบการศกึษาตัง้แตปี่  2546   และได้รับ
การประเมินผล   จากคณะกรรมการตรวจสอบต าราเรียนของโรงเรียนทหารชา่ง      นายทหารนกัเรียน และ  
ครูอาจารย์ เป็นเวลา  5 ปี   ซึง่แผนกวิชาชา่งโยธาฯ      ท่ีรับผิดชอบวิชานีไ้ด้พิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้อง
ตามข้อเสนอแนะ ของผู้ เก่ียวข้องดงักลา่ว 
 อยา่งไรก็ตามหากแนวสอนท่ีได้ปรับปรุงแล้วนี ้ มีข้อผิดพลาด หรือขาดความสมบรูณ์ กรุณาแจ้งให้
กองการศกึษา โรงเรียนทหารชา่ง   อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ    70000    เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้สมบรูณ์
ตอ่ไป 
 
  

       โรงเรียนทหารชา่ง    กรมการทหารชา่ง 
            กนัยายน   2551 

 
  

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ค 

 
 

 

 ..................................................................................................................................................... หน้า 
อนุมัตขิอง ผบ.รร.ช.กช.                           ก 
ค าน า                              ข 
สารบัญ                              ค 
สารบัญตาราง                    ฉ 
สารบัญรูป                             ช 

บทที่ 1 ธรณีโครงสร้าง .................................................................................................................. 1-1 

1. โครงสร้างของชัน้หิน  .............................................................................................................. 1-1 
1.1 ชัน้หิน  ........................................................................................................................... 1-1 
1.2 การวางตวัของชัน้หิน  ...................................................................................................... 1-2 

2. การวดัคา่การวางตวัของชัน้หิน ................................................................................................ 1-3 
2.1 แนวสนัหินหรือแนวระดบัของชัน้หิน.................................................................................. 1-3 
2.2 แนวเขาหรือแนวเอียงของชัน้หิน  ...................................................................................... 1-3 

     3. เคร่ืองหมายแสดงแนวสนัหินและแนวเขา  ................................................................................. 1-4 
     4. ประโยชน์จากการศกึษาการวางตวัของชัน้หิน                                                                           1-7 
           4.1 การตดัชอ่งทางผา่นชัน้หิน                                                                                               1-7 
           4.2 การเปิดแหลง่หิน                                                                                                            1-10 
      5. โครงสร้างอ่ืน ๆ ของชัน้หิน                                                                                                      1-12 
           5.1 รอยคดโค้ง                                                                                                                     1-12  
           5.2 รอยเล่ือน                                                                                                                       1-12  
           5.3 รอยแยกของหิน                                                                                                              1-12  
           5.4 รอยหินไมต่อ่เน่ือง                                                                                                           1-12  
 6. ชานบรรทกุ                1-14 
บทที่ 2 การวางผังแหล่งหนิ                                                                                       2-1 
      1. บทน า                                                                                                                                   2-1 
      2. ชนิดของแหลง่หิน                                                                                                                  2-1 
      3. แนวระดบัและแนวเท                                                                                                             2-3 
      4. ปืน้ของชัน้หินสมานแนน่                                                                                                        2-4 
      5. รอยแยก                                                                                                                               2-4 

สารบญั 



 ง 

 ..................................................................................................................................................... หน้า 
 
      6. การก าหนดทิศทางหน้าแหลง่ดนิ                                                                                            2-5 
      7. ดนิหน้าแร่                                                                                                                             2-8 
      8. การท างานของรถบรรทกุ                                                                                                        2-8 
      9. ตะพกัสงู                                                                                                                               2-8 
     10. การก าหนดแนวระดบัและขนาดของพืน้แหลง่หิน                                                                    2-9 
     11. การระบายน า้                                                                                                                      2-11 
     12. ท่ีตัง้เคร่ือง                                                                                                                           2-11 
บทที่ 3 การออกแบบการระเบิดหนิ  3-1 
 1. ทฤษฎีของการระเบดิหิน  3-1 
 2. วตัถปุระสงค์ในการออกแบบการระเบดิหิน   3-2 
 3. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การระเบดิหิน  3-2 
 4. การออกแบบการระเบดิหิน  3-9 
  4.1 พิจารณาคณุสมบตัขิองหิน  3-9 
  4.2 เลือกใช้วตัถรุะเบดิให้เหมาะสม  3-9 
  4.3 ค านวณคา่มิตติา่ง ๆ ของการวางหลมุระเบดิ  3-9 
  4.4 ค านวณระเบดิท่ีต้องใช้ทัง้หมด  3-10 
 4.5 ค านวณปริมาตรหิน                                                                                        3-11 
บทที่ 4 การปฏิบัตงิานหนิเนือ้อ่อน  4-1 
 1. กลา่วโดยทัว่ไป  4-1 
 2. หินปะการัง  4-1 
 3. หินทฟัฟ์                                                                                                                 4-3 
 4. หินคาลิเซ                                                                                                                             4-3 
     5. ศลิาแรง                                                                                                                 4-3 
บทที่ 5 ข้อควรท าและไม่ควรท า  5-1 
 1. ค าจ ากดัความ  5-1 
 2. เม่ือต้องการขนย้ายวตัถรุะเบดิ  5-1 
 3. เม่ือต้องการการเก็บวตัถรุะเบดิ                                                                                              5-1 
 4. การน าวตัถรุะเบดิไปใช้                                                                                                          5-2 
     5. การเตรียมดนิระเบดิน า                                                                                                         5-2 
 6. เม่ือท าการเจาะหรือบรรจดุนิระเบดิ  5-3 
 7. เม่ือต้องการอดัระเบดิ  5-3 



 จ 

 

 ..................................................................................................................................................... หน้า 
 
 8. เม่ือจดุระเบดิด้วยไฟฟ้า                                                                                                         5-3 
 9. เม่ือจดุระเบดิด้วยชนวนฝักแคเวลา                                                                                         5-4 
   10. งานใต้ดนิ                                                                                                                             5-4 
   11. การปฏิบตักิ่อนและหลงัการระเบดิ                                                                                         5-4 
   12. การจ าหนา่ยระเบดิ                                                                                                               5-4 
บรรณานกุรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ 

 
 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางท่ี 3.1 คณุสมบตัขิองหินชนิดตา่ง ๆ                               3-3 
ตารางท่ี 3.2 คณุสมบตัขิองดนิระเบดิไดนาไมต์ชนิดตา่ง ๆ       3-4 
ตารางท่ี 3.3 คา่ De  และ Dh ท่ีเหมาะสม เม่ือใช้ไดนาไมต์ขนาด   1.25   8 เป็นมดั   3-11 
ตารางท่ี 3.4 คา่ Kb ใช้ในการออกแบบหลมุระเบดิ                               3-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ช 

สารบัญรูป 
                                                                                                                  หน้า 

 
รูปท่ี 1.1 ชัน้หิน (Bed) และแผน่ระนาบชัน้หิน (Bedding Plane) 1-1 
รูปที 1.2 กฎการวางตวัซ้อนกนัของหินชัน้ หินชดุท่ีอยูล่า่งสดุจะมีอายแุก่สดุ หินชดุ   
 ท่ีอยูบ่นสดุจะมีอายอุอ่นสดุ 1-2 
รูปท่ี 1.3  การวางตวัของชัน้หินในลกัษณะตา่งๆ   1-2  

รูปท่ี 1.4 แสดงแนวสนัหิน ท ามมุ 40 กบัทิศเหนือไปทางทิศตะวนัออก 1-3 

รูปท่ี 1.5  แสดงการวดัทิศทางแนวเท (SE) และมมุเท (50) 1-4 

รูปท่ี 1.6  แสดงแนวสนัหินท ามมุ 40 กบัทิศเหนือไปทางทิศตะวนัออกและ  

 มีมมุเท 50   ลาดเทไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 1-4 
รูปท่ี 1.7  ชัน้หินวางตวัในแนวเอียง 1-6 
รูปท่ี 1.8 ชัน้หินวางตวัในแนวดิง่ 1-6 
รูปท่ี 1.9 ชัน้หินวางตวัในแนวระดบั 1-7 
รูปท่ี 1.10 การเลือกแนวเส้นทางผา่นชัน้หิน 1-7 
รูปท่ี 1.11 การเลือกเส้นทางกรณีท่ีต้องตดัเส้นทางขนานแนวสนัหิน  1-8 
รูปท่ี 1.12 การตดัลาดให้เหมาะสมกบัความลาดเอียงของชัน้หิน  1-8 
รูปท่ี 1.13 การมองหินแนวการวางตวัของชัน้หินเม่ือตดัขนาน และตัง้ฉากแนวสนัหิน  1-9 
รูปท่ี 1.14 แสดงการเกิดมมุเทปรากฏ 1-9 
รูปท่ี 1.15 การเปิดแหลง่หินในชัน้หินแนวราบ 1-10 
รูปท่ี 1.16 การเปิดแหลง่บนชัน้หินเอียงเล็กน้อย 1-11 
รูปท่ี 1.17 การเปิดแหลง่หินท่ีเอียงมาก 1-11 
รูปท่ี 1.18 การเปิดหน้าแหลง่หินขนานกบัแนวสนัหิน 1-12 
รูปท่ี 1.19 สว่นตา่ง ๆ ของรอยคดโค้ง 1-13 
รูปท่ี 1.20 ชนิดของรอยคดโค้ง 1-14 
รูปท่ี 1.21 สว่นตา่ง ๆ ของรอยเล่ือน 1-15 
รูปท่ี 1.22 แสดงเขตการเกิดรอยเล่ือน (Fault Zone) 1-15 
รูปท่ี 1.23 รอยเล่ือนชนิดตา่ง ๆ 1-16 
รูปท่ี 1.24 รูปแบบทางเรขาคณิตของรอยเล่ือน และระยะเคล่ือนท่ีตา่ง ๆ  1-17 
รูปท่ี 1.25 รอยแยกท่ีเกิดบนหินชัน้ท่ีคดโค้ง  1-17 
รูปท่ี 1.26 รอยชัน้ไมต่อ่เน่ืองแบบขนาน 1-18 
 



 ซ 

       หน้า 
 
รูปท่ี 1.27 รอยชัน้ไมต่อ่เน่ืองแบบเป็นมมุ  1-19 
รูปท่ี 1.28 รอยชัน้ไมต่อ่เน่ืองแบบสมัผสั  1-19 
รูปท่ี 2.1             แหลง่หินเชิงเขา        2-2 
รูปท่ี 2.2             แหลง่หินเชิงเขาพร้อมถนนเวียน        2-2 
รูปท่ี 2.3             การวดัแนวระดบัและแนวเท  2-3 
รูปท่ี 2.4             แหลง่หินบนพืน้ผิว  2-4 
รูปท่ี 2.5             รอยแยก  2-5 
รูปท่ี 2.6             รอยแตก  2-5 
รูปท่ี 2.7             การก าหนดทิศทางหน้าแหลง่ดนิ  2-6 
รูปท่ี 2.8             ผลเสียตอ่ผิวเปิดท่ีขนานกบัแนวระดบั   2-6 
รูปท่ี 2.9             แหลง่หินผิวหน้าเอียง  2-7 
รูปท่ี 2.10           แหลง่หินใต้ผิวดนิพร้อมถนนลาดเวียน  2-7 
รูปท่ี 2.11           แหลง่หินใต้ผิวดนิพร้อมถนนคดเคีย้ว   2-8 
รูปท่ี 2.12           ผงัแหลง่หิน  2-11 
รูปท่ี 3.1             แผนภาพแสดงการระเบดิของหิน  3-1 
รูปท่ี 3.2             ชนิดของหลมุระเบดิ  3-5 
รูปท่ี 3.3             ชนิดของการบรรจหุลมุระเบดิ  3-6 
รูปท่ี 3.4             การวางหลมุระเบดิแบบแถวเด่ียว  3-6 
รูปท่ี 3.5             แบบการวางหลมุกรณีหน้าผาหกัมมุฉาก  3-7 
รูปท่ี 3.6             แบบการวางหลมุกรณีหน้าผาหกัมมุเอียง  3-7 
รูปท่ี 3.7             แบบการวางหลมุกรณีหน้าผาตรง  3-7 
 
   
 



 1-1 

บทที่ 1 
ธรณีโครงสร้าง 

 ธรณีโครงสร้าง (Structural Geology) เป็นสาขาวิชาทางธรณีวิทยาท่ีศกึษาเก่ียวกบัโครงสร้างของ
เปลือกโลก การเปล่ียนรูปและปริมาตรของเปลือกโลก เม่ือมีการเคล่ือนไหวเน่ืองจากแรงกระท าภายใต้
เปลือกโลก วิชาธรณีโครงสร้างน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง เช่ น การส ารวจเพ่ือท าแผนท่ีธรณีวิทยาล าดบั
ชัน้หินและดนิ การขดุเจาะส ารวจเพ่ืองานก่อสร้าง นอกจากนีย้งัเป็นพืน้ฐานในการศกึษากลศาสตร์ของหิน
และดนิด้วย 
 ลกัษณะโครงสร้าง การเปล่ียนรูปและปริมาตรของเปลือกโลก สว่นใหญ่จะเก่ียวข้องกบัหินชัน้ 
(Sedimentary Rock) เพราะโดยธรรมชาตหิินชัน้เกิดบนพืน้ผิวโลกหรือใกล้ผิวโลก และเป็นหินท่ีโผลข่ึน้
มาถึง 75% ของหินทัง้หมด แตอ่าจจะพบหินอคันีโผลแ่ทรกตวัขึน้มาหรือไหลคลมุทบัชัน้หินอ่ืนบ้าง และยงั
อาจพบหินแปรท่ีได้จากภาวะแปรสภาพอีกด้วย 
1. โครงสร้างของหนิชัน้ 
     1.1 ชัน้หนิ 
  หินชัน้จะมีลกัษณะการวางตวัเป็นชัน้ๆ เรียกวา่ ชัน้หนิ (Bed) ซึง่เกิดจากการตกตะกอนทบัถมกนั
ของเศษดนิเศษหินตา่งๆ ชัน้หินแตล่ะชัน้จะมีความหนามากน้อยแตกตา่งกนั ตัง้แตเ่ซนตเิมตรจนถึงหลาย
เมตร ขึน้อยูก่บัระยะเวลาตอ่เน่ืองในการตกตะกอน ชัน้หินแตล่ะชัน้จะถกูแบง่ให้เห็นชดัเจนด้วยแผน่ระ นาบ 
เรียกวา่  แผ่นระนาบชัน้หนิ (Bedding Plane) โดยสว่นใหญ่แล้วพืน้ผิวแตล่ะชัน้ของชัน้หินจะขนานกนั ดงั
แสดงในรูปท่ี 1.1 

รูปท่ี 1.1  ชัน้หนิ (Bed) และ แผ่นระนาบชัน้หนิ (Bedding Plane)  
 

(BED)

แผ่นระนาบชัน้หนิ
(BEDDING PLANE)

ชัน้หนิ
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 ตามกฎการวางตวัซ้อนกนัของหินชัน้ถ้าชัน้หินไมถ่กูพลิกกลบัโดยปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ     ชัน้
หินท่ีอยูส่ว่นบนสดุจะมีอายอุอ่น (หรือน้อย) ท่ีสดุ และชัน้หินท่ีอยูล่า่งสดุจะมีอายแุก่ (หรือมาก) ท่ีสดุเสมอ 
ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2 
 

รูปท่ี 1.2  กฎการวางตัวซ้อนกันของหนิชัน้ หนิชุดท่ีอยู่ล่างสุดจะมีอายุแก่สุด 
        หนิชุดท่ีอยู่บนสุดจะมีอายุอ่อนสุด 

 

แก่

อ่อน

 
 

     1.2 การวางตัวของชัน้หนิ 
 โดยทัว่ไปแล้วชัน้หินมีการวางตวัในลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้(ดรููปท่ี 1.3) 
  1. การวางตวัในแนวเอียง (Inclined Bed) 
  2. การวางตวัในแนวดิง่ (Vertical Bed) 
  3. การวางตวัในแนวระดบั (Horizontal Bed)  
 

รูปท่ี 1.3  การวางตัวของชัน้หนิในลักษณะต่างๆ 
 

(ก) ช้ันหินแนวเอียง (ข) ช้ันหินแนวด่ิง

(ค) ช้ันหินแนวระดับ  
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2. การวัดค่าการวางตัวของชัน้หนิ 
 บริเวณใดก็ตามท่ีหินชัน้โผลข่ึน้มา เราสามารถวดัคา่การวางตวัของชัน้หิน โดยจะวดัเป็นคา่ตา่งๆ 
ดงันี ้ 
     2.1 แนวสันหนิหรือแนวระดับของชัน้หนิ (Strike)  
   หมายถึง แนวเส้นตรงท่ีเกิดจากการตดักนัของ แผน่ระนาบชัน้หิน (Bedding Plane) กบั แผน่
ระนาบแนวระดบั (Horizontal Plane) ดงัแสดงในรูปท่ี 1.4 การบอกทิศทางของแนวสนัหิน จะนิยมบอก
ทิศทางเป็นมมุแบริงส์ (Bearings) ตามแนวระดบั  ด้วยคา่มมุท่ีแนวสนัหินท ากบัทิศเหนือ (N) แตก็่สามารถ
บอกทิศทางท ามมุกบัแนวทิศใต้ (S) ได้เชน่กนั   
 

รูปท่ี 1.4  แสดงแนวสันหนิท ามุม 40 กับทศิเหนือไปทางทศิตะวันออก 
ซึ่งแนวสันหนิ เขียนได้เป็น     STRIKE:  N 40 E 

 

N

40

แนวสันหิน (Strike)

 
 

     2.2 แนวเทหรือแนวเอียงของชัน้หนิ (Dip) 
  หมายถึง แผน่ระนาบชัน้หิน (Bedding Plane) ลาดเอียงลงจากแนวระดบั ในการระบคุา่ความลาด
เอียงของชัน้หิน จะระบเุป็นคา่ 2 คา่ คือ (ดรููปท่ี 1.5) 
  2.2.1 ค่ามุมเทหรือมุมเอียงของชัน้หนิ (Dip Angle) หมายถึง มมุท่ีระนาบชัน้หินเอียงท ามมุกบั

แนวระดบั (วดัเป็นมมุก้ม) คา่มมุเทเป็นได้ตัง้แต ่0 - 90 
  2.2.2 ค่าทศิทางแนวเทของชัน้หนิ (Dip Direction) หมายถึง ทิศทางในแนวตัง้ฉาก  

(ท ามมุ 90) กบัทิศทางของแนวสนัหิน 
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รูปท่ี 1.5  แสดงการวัดทศิทางแนวเท (SE) และ มุมเท (50) 
ซึ่งแนวเท เขียนได้เป็น     DIP:  50 SE 

 

ทศิทางแนวเท (SE)

ภาพด้านบน

ภาพด้านข้างมองตามแนวสนัหนิ

N

S

W E

(ตามทิศทางของลูกศร)

50

40

ทศิทางแนวเท (SE)

แนวสนัหนิ

 
 

 
3. เคร่ืองหมายแสดงแนวสันหนิและแนวเท (Strike & Dip Symbol) 
 การเขียนเคร่ืองหมายแสดงแนวสนัหินและแนวเทลงบนแผนท่ี จะเขียนได้ดงัรูปท่ี 2.6 
 

รูปท่ี 1.6  แสดงแนวสันหนิท ามุม 40 องศากับทศิเหนือไปทางทศิตะวันออก 
        และมีมุมเท 50 องศา ลาดเทในทศิทางตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 

40

40

N

S

W E

STRIKE:  N 40 E STRIKE:  S 40 Wหรอื

50

DIP:  50 SE  
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  จากเคร่ืองหมายแสดงแนวสนัหินและแนวเท ในรูปท่ี 1.6 สามารถอธิบายความหมายได้ดงันี ้

หมายถึง ทิศทางของแนวสนัหินท่ีวดัได้ และเขียนลงบนแผนท่ี โดยเทียบกบัทิศ
เหนือของแผนท่ี (ทิศเหนือกริด) หลกัจากแก้ความเบี่ยงเบนเน่ืองจาก
สนามแมเ่หล็กแล้ว 

หมายถึง ทิศทางของแนวเทหรือความลาดเอียงของชัน้หิน วดัตัง้ฉาก (90)           
กบัแนวสนัหิน 

  50   หมายถึง คา่มมุเทหรือคา่มมุท่ีชัน้หินอียงไปจากแนวระดบั วดัเป็นองศา 
 

ตัวอย่าง: จากเคร่ืองหมายแสดงแนวสนัหินและแนวเท ดงัรูป  
จงเขียนคา่ของแนวสนัหิน (STRIKE) และ แนวเท (DIP) 
 
 STRIKE: N 45 W 
 DIP:  30 NE 

 
 
ตัวอย่าง: จากคา่ของแนวสนัหินและแนวเท 
 STRIKE: N 30 E 
 DIP:  10 NW 
จงเขียน เคร่ืองหมายแสดงแนวสนัหินและแนวเท  
 
 ท่ีกลา่วมาแล้ว เป็นการวดัคา่การวางตวัของชัน้หินท่ีวางตวัในแนวเอียง (Inclined Bed) แตใ่นกรณี
ของชัน้หินท่ีวางตวัในแนวดิง่ (Vertical Bed) และ แนวระดบั (Horizontal Bed) การวดัคา่การวางตวัของชัน้
หินและการเขียนเคร่ืองหมายแสดงแนวสนัหินและแนวเทจะแตกตา่งออกไป ดงัแสดงใน รูปท่ี 1.7, 1.8 และ 
1.9 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

N

S

W E
30

45

 

N

S

W E

30
10
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รูปท่ี 1.7  ชัน้หนิวางตัวในแนวเอียง 

40

N

60

40

60

W E

N

SSTRIKE:
DIP:

N 60 E
40 SE  

 

รูปท่ี 1.8  ชัน้หนิวางตัวในแนวดิ่ง 

90 90

N

45

45

N

S

W E

STRIKE:
DIP:

N 45 E
90 SE  or  90 NW  
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รูปท่ี 1.9  ชัน้หนิวางตัวในแนวระดับ 

 

STRIKE:
DIP:

None
0  

4. ประโยชน์จากการศึกษาการวางตัวของชัน้หนิ 
     4.1 การตัดช่องทางผ่านชัน้หนิ 
 เม่ือเรารู้วา่ชัน้หินมีการวางตวัอยา่งไร เราสามารถน ามาพิจารณาในกรณีท่ีจะต้องมีการตดัชอ่งทาง
ผา่นชัน้หิน เชน่ ตดัถนนผา่นภเูขาหิน ได้ดงันี ้
 ข้อพจิารณา: 
 1) เลือกแนวตดัให้ตัง้ฉากกบัแนวสนัหิน ซึง่วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการป้องกนัการล่ืนไถลของแผน่ 
หิน เพราะการตดัแบบนีจ้ะท าให้ชัน้หินลาดเอียงขนานไปกบัชอ่งทาง ดงัแสดงในรูปท่ี 1.10 
 

รูปท่ี 1.10 การเลือกแนวเส้นทางผ่านชัน้หนิ 
 

A

B

40
40

40

40

ก
 

ข
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 2) ถ้าจ าเป็นต้องตดัชอ่งทางให้ขนานกบัแนวสนัหิน ชอ่งทางควรจะอยูด้่านท่ีชัน้หินลาดเอียงออก 

ไปในทิศทางตรงกนัข้ามเพื่อป้องกนัการล่ืนไถลของชัน้หินเข้าหาชอ่งทาง วิธีนีจ้ะเหมาะในกรณีท่ีต้องตดั
เส้นทางเลียบตามไหลเ่ขา ดงัแสดงในรูปท่ี 1.11 

รูปท่ี 1.11 การเลือกเส้นทางกรณีที่ต้องตัดเส้นทางขนานแนวสันหนิ 

 

ดีไม่ดี

 
 
 3) ถ้าจ าเป็นต้องตดัชอ่งทางให้ขนานกบัแนวสนัหิน  และชัน้หินลาดเอียงเข้าหาชอ่งทาง อาจ
แก้ปัญหาด้วยการตดัลาดให้เหมาะสมกบัการลาดเอียงของชัน้หิน เพ่ือป้องกนัการล่ืนไถลของชัน้หิน ดงั
แสดงในรูปท่ี 1.12 

รูปท่ี 1.12 การตัดลาดให้เหมาะสมกับความลาดเอียงของชัน้หนิ 

 

DIP: 0-18 DIP: 18-35 DIP: 35-75

DIP: 75-90

1

2

1

1

1

2 or 4 

1

2 or 4

DIP: AWAY FROM ROAD

Cut to

Dip Angle

 
 

 4) ในกรณีท่ีไมส่ามารถตดัเส้นทางให้ขนานหรือตัง้ฉากกบัแนวสนัหินได้ กลา่วคือตดัเส้นทางท ามมุ
กบัแนวสนัหิน ในกรณีเชน่นีแ้นวลาดเอียงของชัน้หินท่ีเห็นจะไมใ่ชแ่ นวลาดเอียงหรือแนวเทจริง (True Dip) 
แตจ่ะเห็นเป็นแนวเทปรากฎ (Apparent Dip) ซึง่เม่ือเป็นเชน่นี ้จะต้องมีการค านวณหามมุท่ีชัน้หินลาดเอียง
เข้าหาชอ่งทางจริงๆ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมลูในการตดัลาดตามท่ีกลา่วไว้ในข้อ ค.  เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ การเกิดแนวเทปรากฎสามารถขยายความได้ดงันี ้
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 - ถ้าตดัชอ่งทางขนานแนวสนัหิน จะเห็นเป็นวา่ชัน้หินวางตวัในแนวระดบั ในกรณีนีจ้ะไมเ่กิดมมุเท
ปรากฎ (มมุเทปรากฎ = 0) และมมุท่ีชัน้หินลาดเอียงเข้าหาชอ่งทางจะเป็นมมุเทของชัน้หิน ดงัแสดงในรูปท่ี 
2.13 (ก) การตดัลาดก็ไมมี่ปัญหา กลา่วคือใช้กฎเกณฑ์ตามท่ีกลา่วไว้ในข้อ ค. 

- ถ้าตดัชอ่งทางตัง้ฉากกบัแนวสนัหิน มมุลาดเอียงท่ีเห็นจะเป็นมมุเทของชัน้หิน อาจกลา่วได้วา่ 
มมุเทปรากฎ = มมุเทจริง ดงัแสดงในรูปท่ี 1.13 (ข) 

 

รูปท่ี 1.13  การมองเหน็แนวการวางตัวของชัน้หนิเม่ือตัดขนานและตัง้ฉากแนวสันหนิ 

ก ข

ทิศทางของการตดั

ตดัขนานแนวสนัหิน ตดัตัง้ฉากแนวสนัหิน

 
 

 - ถ้าตดัชอ่งทางท ามมุ ( 0 -  90) กบัแนวสนัหิน มมุเทท่ีเห็นจะเป็นมมุเทปรากฎ ดงัแสดงใน
รูปท่ี 1.14 ในกรณีนีจ้ะมีปัญหาเร่ืองการตดัลาดเพราะเราไมรู้่วา่มมุท่ีชัน้หินลาดเอียงหรือเทเข้าหาชอ่งทางมี
คา่เทา่ใด ซึง่จะต้องมีการค านวณ 

รูปท่ี 1.14  แสดงการเกิดมุมเทปรากฎ 
 

60

30

20

60

40
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 สูตรค านวณ: 

มุมเทปรากฎ  =
มุมท่ีรอยตัดท ากับแนวสนัหนิ

90 องศา
x  มุมเทจริง

มุมท่ีชั้นหนิลาดเทเขา้หารอยตัด  =  มุมเทจริง - มุมเทปรากฎ

 
 ตัวอย่างค านวณ: 

  จากรูปท่ี 1.14 รอยตดัท ามมุกบัแนวสนัหิน 30 ชัน้หินมีมมุเทจริง 60 จงค านวณ 
 หาลาดท่ีจะต้องตดั 

   

มุมเทปรากฎ
มุมท่ีรอยตัดท ากับแนวสนัหนิ

90 องศา
x  มุมเทจริง=

=
30
90

x  60

= 20 องศา  
 
   มมุท่ีชัน้หินลาดเทเข้าหารอยตดั =  มมุเทจริง - มมุเทปรากฎ 
       =  60  -  20 
       =  40  องศา 
   มมุท่ีชัน้หินลาดเทเข้าหารอยตดั อยูใ่นชว่ง 35 - 75 องศา 

 ตัดลาดเท่ากับ 40 องศา (เท่ากับมุมที่ชัน้หนิลาดเทเข้าหารอยตัด) 

 
   4.2 การเปิดแหล่งหนิ (Quarry) 
 ข้อพจิารณา: 
      1) ชัน้หนิวางตัวในแนวราบ 
  ทิศทางของการท างานจะอยูใ่นทิศทางไหนก็ได้ ดงัแสดงในรูปท่ี 1.15 
 

รูปท่ี 1.15  การเปิดแหล่งหนิในชัน้หนิแนวราบ 
 

FACE

FLOOR
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      2) ชัน้หนิเอียงตัวเล็กน้อย 
   ทิศทางของการท างานควรเป็นไปในทิศทางตัง้ฉากกบัแนวสนัหิน โดยเร่ิมจากท่ีต ่าไปหาท่ี
สงู ซึง่จะท าให้พืน้แหลง่หินลาดเทไปออกไปจากหน้าผา ดงัแสดงในรูปท่ี 1.16 
 

รูปท่ี 1.16  การเปิดแหล่งหนิบนชัน้หนิท่ีเอียงเล็กน้อย 
 

FACE

FLOOR

 
 

      3) ชัน้หนิเอียงตัวมาก 
   ทิศทางของการท างานควรเป็นไปในทิศทางขนานกบัแนวสนัหิน ซึง่จะท าให้หินท่ีอยู่
ด้านหน้าผาลาดเอียงขนานกบัหน้าผา เป็นการป้องกนัการพังหรือการล่ืนไถลของหินขณะท างาน และ ยงัจะ
ท าให้ได้หน้าผาในแนวดงิอีกด้วย ดงัแสดงในรูปท่ี 1.17 แตถ้่าท างานในทิศทางตัง้ฉากกบัแนวสนัหินจะท าให้
ได้หน้าผาขนานกบัแนวสนัหิน ปัญหาก็จะเกิดดงัแสดงในรูปท่ี 1.18 
 

รูปท่ี 1.17  การเปิดแหล่งหนิบนชัน้หนิท่ีเอียงมาก 
 

FACE

FLOOR
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รูปท่ี 1.18  การเปิดหน้าแหล่งหนิขนานกับแนวสันหนิ 

 

ก

FACE

 
 

FACE

ข
 

 
5. โครงสร้างอื่นของหนิชัน้ 
    5.1 รอยคดโค้ง (Fold) 
 รอยคดโค้ง เกิดจากการท่ีมีแรงมากระท าตอ่ชัน้หินซึง่อาจจะมีทิศทางทัง้จากด้านบน ด้านลา่งหรือ
จากด้านข้าง ท าให้ชัน้หินเกิดการเปล่ียนรูปในลกัษณะเป็นลกูคล่ืน ดงัแสดงในรูปท่ี 1.19 และการเปล่ียนรูป
จะเป็นแบบพลาสตกิ คือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวรไมก่ลบัไปสูส่ภาพเดมิ รอยคดโค้งถือวา่มีความส าคญั
เพราะจะท าให้ลกัษณะการวางตวัของชัน้หินเปล่ียนไป ขนาดของรอยคดโค้งอาจเล็กแคไ่มก่ี่มิลลิเมตรหรือ
อาจจะกว้างยาวหลายร้อยกิโลเมตร ตามปกตริอยคดโค้งมกัจะเกิดเป็นกลุม่ มากกวา่เกิดเป็นรอยคดโค้ง
เดียวโดดๆ 
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 5.1.1 ส่วนต่าง ๆ ของรอยคดโค้ง  
  รอยคดโค้งประกอบด้วยสว่นตา่ง ๆ ดงันี ้(ดรููปท่ี 1.19 ประกอบ) 
          1) ระนาบแกน (Axial Plane) คือแผน่ระนาบท่ีแบง่รอยคดโค้งออกเป็น 2 สว่นเทา่ๆ กนั 
            2) แกน (Axis)  คือเส้นตรงท่ีเกิดจากการตดักนัระหวา่งระนาบแกนกบัชัน้หินดงันัน้ใน   
รอยคดโค้งหนึง่ อาจมีแกนหลายแกนขึน้อยูก่บัจ านวนชัน้หิน 
            3) ส่วนข้าง (Limb) สว่นของหินท่ีอยูท่างด้านข้างของระนาบแกน 
            4) สันรอยโค้ง (Crest)  แนวเส้นสงูสดุบนสว่นโค้งของชัน้หิน 
            5) ท้องรอยโค้ง (Trough) แนวเส้นต ่าสดุบนสว่นโค้งของชัน้หิน 
 

รูปท่ี 1.19 ส่วนต่างๆ ของรอยคดโค้ง 
 

สว่นข้าง (Limb)
สนั (Crest)

ทอ้ง (Trough)
แกน (Axis) ระนาบแกน

(Axial Plane)

 

 5.1.2 ชนิดของรอยคดโค้ง  
  รอยคดโค้ง แบง่ออกเป็น 3 ชนิด หลกั ๆ คือ 
          5.1.2.1 รอยคดโค้งแบบเทลงแนวเดียว (Monocline) รอยคดโค้งแบบนีป้ระกอบด้วย 
รอยคดโค้งเพียงด้านเดียว ชัน้หินมีลกัษณะเทลงไปทางเดียว (ดรููปท่ี 1.20 ก.) 
          5.1.2.2 รอยคดโค้งแบบประทุนคว ่า (Anticline) เป็นรอยคดโค้งแบบโค้งขึน้ เม่ือเทียบ 
กบัแนวราบ (ดรููปท่ี 1.20 ข.) 
          5.1.2.3 รอยคดโค้งแบบประทุนหงาย (Syncline) เป็นรอยคดโค้งแบบโค้งลง เม่ือเทียบ 
กบัแนวราบ (ดรููปท่ี 1.20 ค.) 
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รูปท่ี 1.20  ชนิดของรอยคดโค้ง 
 

ก. รอยคดโค้งเทลงแนวเดียว (Monocline)

ค. รอยคดโค้งแบบประทุนหงาย (Syncline)

ข. รอยคดโค้งแบบประทุนคว า่ (Anticline)

 
    5.2 รอยเล่ือน (Fault) 
 รอยเล่ือน เกิดขึน้เม่ือหินถกูความเค้นหรือมีแรงมากระท าจนมีความเครียดเกินขีดพลาสตกิ หินจะ
แตกหกัและเคล่ือนท่ีออกจากกนั ปกตกิารเคล่ือนท่ีของหินจะเกิดในทิศทางขนานกบัรอยเล่ือน รอยเล่ือน
เกิดขึน้ได้กบัหินทกุชนิด แตเ่ห็ นได้ชดัเจนท่ีสดุในหินชัน้เพราะหินชัน้เกิดเป็นชัน้ๆ เห็นได้ชดั รอยเล่ือนมกัจะ
เกิดในท่ีลกึๆ แตบ่างครัง้อาจปรากฎให้เห็นบริเวณผิวโลก รอยเล่ือนมีขนาดตัง้แตไ่มถ่ึงเซนตเิมตรจนถึง
หลายกิโลเมตร การพิจารณาการเล่ือนของหินนัน้เป็นการยากท่ีจะทราบวา่หินด้านไหนเคล่ือนท่ี หินด้านไหน
อยูน่ิ่ง หรือเคล่ือนท่ีไปพร้อมๆ กนั ดงันัน้การพิจารณาการเล่ือนของหินจงึเป็นการพิจารณาการเล่ือนแบบ
สมัพนัธ์กนัทัง้สองข้าง 

5.2.1 ส่วนต่าง ๆ ของรอยเล่ือน  (ดรููปท่ี 1.21) 
          1) ระนาบรอยเล่ือน (Fault Plane) เป็นผิวของรอยแตกท่ีมีการเล่ือนเกิดขึน้ การเคล่ือนท่ี 
ของหินทัง้สองข้าง จะเกิดตามผิวของระนาบรอยเล่ือน ตามธรรมชาตมิกัมีผิวขรุขระ ระนาบรอยเล่ือน อาจ
อยูใ่นแนวดิง่ หรือแนวเชียงท ามมุกบัแนวระดบั 
          2) แนวเส้นรอยเล่ือน (Fault Line) คือแนวเส้นตามแนวราบท่ีเกิดจากการตดักนั ของ 
ระนาบรอยเล่ือน กบัพืน้ผิวโลก 
          3) หนิด้านฐาน (Foot Wall) สว่นของหินท่ีอยูด้่านใต้ของของระนายรอยเล่ือน 
          4) หนิเพดาน (Hanging Wall) คือสว่นของหินท่ีอยูด้่านบนของระนาบรอยเล่ือน 
          5) มุมเทของรอยเล่ือน (Dip) เป็นมมุท่ีระนาบรอยเล่ือนท ากบัแนวระดบั 
          6) มุมกลับของรอยเล่ือน (Hade) เป็นมมุท่ีระนาบรอยเล่ือนท ากบัแนวดิง่ 
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 5.2.2 เขตการเกิดรอยเล่ือน (Fault Zone) เป็นบริเวณท่ีเกิดรอยเล่ือนซึง่จะประกอบไปด้วยเศษ
หินเศษแร่ มีตัง้แตข่นาดใหญ่เป็นเหล่ียม เรียกวา่ หินเหล่ียม (Breccia) หรืออาจมีเม็ดละเอียดดลูกัษณะ
คล้ายดนิเหนียว เรียกวา่ ผงแร่ละเอียด (Gouge) ดงัแสดงในรูปท่ี 1.22 
 

รูปท่ี 1.21  ส่วนต่างๆ ของรอยเล่ือน 
 
 

รอยเลือ่น

ระนาบรอยเลือ่น

แนวเสน้รอยเลือ่น

มุมเท

มุมกลบั

หินเพดาน

หินด้านฐาน

 
 
 

รูปท่ี 1.22  แสดงเขตการเกิดรอยเล่ือน (Fault Zone) 
 

FAULT ZONE

หินด้านฐาน
(FOOT WALL) หินเพดาน

(HANGING WALL)  
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5.2.3 ชนิดของรอยเล่ือน 
          รอยเล่ือนสามารถ แบง่ออกเป็นชนิดตา่ง ๆ ตามลกัษณะทิศทางของการเคล่ือนท่ีของหินซึง่
อยูแ่ตล่ะด้านของรอยเล่ือน ได้ดงัแสดงในรูปท่ี 1.23 
            5.2.3.1 รอยเล่ือนธรรมดา (Normal Fault) บางทีเรียกวา่รอยเล่ือนตามแรงโน้มถ่วง 
(Gravity Fault) เป็นรอยเล่ือนท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีตามมมุเท โดยท่ีหินเพดานเคล่ือนท่ีลงเม่ือเทียบกบัหิน
ด้านฐาน 
      5.2.3.2 รอยเล่ือนกลับ (Reverse Fault) เป็นรอยเล่ือนท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีตามมมุ
เท โดยหินเพดานเคล่ือนท่ีขึน้เม่ือเทียบกบัหินด้านฐาน 
      5.2.3.3 รอยเล่ือนตามแนวราบ (Strike-Slip Fault) เป็นรอยเล่ือนท่ีเกิดจากการ 
เคล่ือนท่ีในแนวราบตามทิศทางของแนวเส้นรอยเล่ือน ไมมี่การเคล่ือนท่ีในแนวดิง่ 
                 5.2.3.4 รอยเล่ือนเฉียง (Oblique-Slip Fault) เป็นรอยเล่ือนท่ีมีการเคล่ือนท่ีเกิดขึน้ทัง้ 
ในแนวราบและแนวดิง่ไปพร้อม ๆ กนั ซึง่ระยะเคล่ือนท่ีของรอยเล่ือน แสดงในรูปท่ี 1.24 
           5.2.3.5 รอยเล่ือนหมุน (Rotation Fault ) 
 

รูปท่ี 1.23  รอยเล่ือนชนิดต่างๆ 
 

รอยเล่ือนธรรมดา รอยเล่ือนกลบั

รอยเล่ือนแนวราบ รอยเล่ือนแนวเฉียง  

 

 

 

 



 1-17 

 

รูปท่ี  1.24  รูปแบบทางเรขาคณิตของรอยเล่ือนและระยะเคล่ือนท่ีต่างๆ 

 

a

b c

d

e

หนิเพดาน

หนิด้านฐาน

ad  =  ระยะเคล่ือนท่ีท้ังหมด

ab  =  ระยะแคล่ือนท่ีในแนวด่ิง
ac = ed  =  ระยะเคล่ือนท่ีตามรอยเล่ือน
ae = cd  =  ระยะเคล่ือนทีตามแนวเส้นรอยเล่ือน

 
 
   5.3 รอยแยกของหนิ (Joint) 
 รอยแยกของหิน หรือเรียกสัน้ ๆ วา่ รอยแยก คือรอยแตกท่ีไมมี่การเคล่ือนท่ี เกิดขึน้ได้ในหินทกุ
ชนิด รอยแยกมกัเกิดขนานกนัดงัแสดงในรูปท่ี 1.25 
 

รูปท่ี 1.25  รอยแยกที่เกิดบนหนิชัน้ท่ีคดโค้ง 
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    5.4 รอยชัน้ไม่ต่อเน่ือง (Unconformity)  
 รอยชัน้ไมต่อ่เน่ืองหรือรอยผิดวิสยั หมายถึง ชว่งระยะเวลาท่ีไมเ่กิดการตกตะกอนของชัน้หินมีแต่
การกดักร่อนชะล้าง รูปหน้าตดัของรอยชัน้ไมต่อ่เน่ือง ประกอบด้วยหิน 2 ชดุ ท่ีมีอายทุางธรณีวิทยาตา่งกนั 
โดยตามปกตหินิท่ีมีอายมุาก (แก)่ อยูท่างด้านลา่ง  หินท่ีมีอายนุ้อย (ออ่น) อยูท่างด้านบน 
 ชนิดของรอยชัน้ไมต่อ่เน่ืองขึน้อยูก่บัการวางตวัและชนิดของหินรอยชัน้ไมต่อ่เน่ืองจงึมีได้หลาย
อยา่ง ซึง่แบง่ออกเป็นดงันี ้
          5.4.1 รอยชัน้ไม่ต่อเน่ืองแบบขนาน (Disconformity)  
       รอยชัน้ไมต่อ่เน่ืองแบบขนาน เกิดจากหินชัน้ท่ีเคยตกตะกอนตอ่เน่ืองมาสกัระยะหนึง่ 
ตอ่มาหยดุการตกตะกอนก็เกิดการกดักร่อนท าลายพืน้ผิวชัน้หินท่ีอยูข้่างบน ลกัษณะภาพตดัขวางของรอย
ชัน้ไมต่อ่เน่ืองแบบนีจ้ะมีรอยคดโค้งเล็กน้อยเกิดจากพืน้ผิวท่ีมีการกดักร่อน  ลกัษณะ ท่ีเห็นได้ชดัท่ีสดุก็คือ
ระยะเวลา (ยคุ) ของการตกตะกอนจะแตกตา่งกนั มีการขาดความตอ่เน่ืองของการตกตะกอน เชน่ เกิดชัน้
หินชัน้ชดุท่ี 1, 2 (ท่ีมีอายมุาก) แล้วข้ามชัน้ของการตกตะกอนเป็นชดุท่ี 4, 5 (ท่ีมีอายนุ้อย) สิ่งท่ีสามารถ
พิสจูน์ได้วา่มีการขาดความตอ่เน่ืองของหินชัน้ไมเ่ป็นไปตามล าดบัชัน้ ก็แสดงวา่เกิดรอยชัน้ไมต่อ่เน่ืองแบบ
ขนานของหินชัน้  ดงัแสดงในรูปท่ี 1.26 
 

รูปท่ี 1.26  รอยชัน้ไม่ต่อเน่ืองแบบขนาน 
 

 
 
 

5.4.2 รอยชัน้ไม่ต่อเน่ืองแบบเป็นมุม (Angular Unconformity)  
  รอยชัน้ไมต่อ่เน่ืองแบบเป็นมมุ เกิดจากชัน้หิน 2 ชดุ หรือมากกวา่ 2 ชดุ มีการวางตวัใน
ลกัษณะเป็นมมุซึง่กนัและกนั จากภาพตดัขวางคา่แนวระดบัของชัน้หิน (แนวสนัหิน) แตล่ะชดุแตกตา่งกนัมี
คา่มมุเทแตล่ะชดุแตกตา่งกนั นอกจากนีย้งัมีโอกาสท่ีจะพบคา่แนวระดบัของชัน้หิน (แนวสนัหิน) แตล่ะชดุ
เทา่กนัแตมี่คา่มมุเทของชัน้หินแตกตา่งกนั มีโอกาสจะพบแนวระดบัของชัน้หิน (แนวสนัหิน) แตล่ะชดุ
แตกตา่งกนั คา่มมุเอียงเทา่กนัก็เป็นไปได้ ดงัแสดงในรูปท่ี 1.27 
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รูปท่ี 1.27  รอยชัน้ไม่ต่อเน่ืองแบบเป็นมุม 
 

 
 

 
5.4.3 รอยชัน้ไม่ต่อเน่ืองแบบสัมผัสของหนิต่างชนิด (Nonconformity)  

  รอยชัน้ไมต่อ่เน่ืองแบบสมัผสัของหินตา่งชนิดกนั เกิดจากการวางตวัแบบสมัผสัของหินชัน้
ท่ีมีอายนุ้อยกวา่ (ยคุใหม)่ บนหินอคันีท่ีมีอายมุากกวา่ (ยคุเก่า) ดงันัน้แบบอยา่งของชัน้หินท่ีเกิดจากรอยชัน้
ไมต่อ่เน่ืองแบบนีบ้นแผนท่ี จะเป็นขอบเขตของหินอคันีท่ีโผลข่ึน้มาสมัผสักบัหินชัน้ท่ีมีการวางตวัขนานกบั
แนวราบ ดงัแสดงในรูปท่ี 1.28 
 

รูปท่ี 1.28  รอยชัน้ไม่ต่อเน่ืองแบบสัมผัส 
 

หินอคันี

หินชัน้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2-1 

 

 บทที่ 2  
 การวางผังแหล่งหนิ (Quarry Layout)  

 
1. บทน า (Introduction)  
     ผงัของแหลง่หินประกอบด้วยรูปร่าง,ทิศทางของผงั,และมิตท่ีิเป็นท่ีต้องการพฒันา,ปัจจยัในการ
พิจารณาผงัแหลง่หินได้แก่  
     1.1 ภารกิจ  
     1.2 โครงสร้างทางธรณีวิทยาของแหลง่หิน  
     1.3 ดนิหน้าแร่  
     1.4 ข้อจ ากดัของเคร่ืองมือ  
     1.5 ทางเข้า  
     1.6 การระบายน า้  
     1.7 การไหลตามแรงดงึดดูของโลก 
     1.8 สถานภาพของเคร่ืองมือ  
     1.9 รูปแบบการจราจร  
       แผนผงัไมส่ามารถท าให้บรรลผุลได้ถ้าไมมี่การพิจารณาการพฒันาซึง่ทัง้สองอยา่งต้อง
สมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด  

2. ชนิดของแหล่งหนิ (Types of Quarries)  
แบบพืน้ฐานของแหลง่หินมี 3 แบบ ได้แก่ เชิงเขา,ใกล้ผิวดนิ และ ภมูิประเทศส าหรับแบบเชิงเขา 

และแบบใกล้ผิวดนิแสดงด้วยรูปท่ี  2.1, 2.2 และ  2.3 ซึง่แยกตามคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้                                           
2.1 แหล่งหนิเชิงเขา( Hillside Quarry) 

 ความหมายของช่ือแหลง่หินนีคื้อ การท าหินซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงสร้างทางธรณีวิทยา  
ของภเูขา, ปัญหาท่ีอาจพบได้แก่  การขจดัดนิหน้าแร่, การปรับระดบั  และการท าชัน้หลาย ๆ  ชัน้
แหลง่หินเชิงเขามีการระบายน า้อาศยัประโยชน์จากธรรมชาต ิและการไหลตามแรงดงึดดูของโลก
จากผงัของแหลง่หิน  
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รูปท่ี 2.1 แหล่งหนิเชิงเขา 

รูปท่ี  2.2 แหล่งหนิเชิงเขาพร้อมถนนเวียน 
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          2.2 แหล่งหนิใกล้ผิวดนิ (Subsurface Quarries)  
เป็นเหมืองหินเปิดแบบหนึง่ท่ีอยูต่ ่ากวา่ภมูิประเทศโดยรอบ ความต้องการในการ  

ขจดัดนิหน้าแร่จากระดบัท่ีต ่าและการปรับระดบัในสว่นท่ีเกินเป็นสิ่งท่ีเสียเปรียบเม่ือเทียบกบัเหมือง
หินใกล้ผิวดนิ ความต้องการขจดัดนิหน้าแร่ท่ีมีอยูเ่หมือนกบัการขดุดนิการระบายน า้ออกจากเหมือง
หินไมส่ามารถขจดัออกได้ตามธรรมชาตแิตต้่องมีการป๊ัมออกเป็นครัง้คราว  
          2.3 แหล่งหนิตามภูมิประเทศ (Terrain Quarry) 

เหมืองหินแบบนีเ้ป็นเหมืองหินท่ีการปฏิบตัชิัว่ครัง้ชัว่คราวอาศยัภมูิประเทศท่ีลด  
ต ่าลงและภมูิประเทศในระดบัเดียวกนัตวัอยา่งเชน่ ต้องการตดัถนนผา่นขัน้หิน เป็นต้น  

3. แนวระดับและแนวเท (Strike and Dip)  
    ก่อนท่ีท าการวางผงัแหลง่หินมีความจ าเป็นต้องหาแนวระดบั และแนวเทของวสัดท่ีุ
ต้องการ แนวระดบัแสดงด้วยมมุอาซิมทุหรือมมุแบริง , เป็นแนวทางหรือทิศทางท่ีตัง้ฉากกบัแนว
ระนาบชัน้หิน ส าหรับแนวเทเป็นง่ามมมุสงูสุดของฐานไปจากแนวระดบั  แสดงด้วยองศาและวดัตัง้
ฉากไปยงัแนวระดบัเส้นท่ีลากขนานไปตามแกนของระดบัคือแนวระดบั (รูปท่ี 2.3)  การวดัแนวเท
คือการวดัแนวเอียงตัง้ฉากไปถึงแนวระดบัและมนัเป็นการวดัจากพืน้แนวระดบัซึง่แสดงไว้ใน  
รูปท่ี 2.3  
 

รูปท่ี  2.3 การวัดแนวระดับและแนวเท 
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4. ป้ืนของหนิเนือ้สมานแน่น (Massive Formations)  
      หินแกรนิตเหมาะสมส าหรับเป็นแหลง่หินอยูใ่นรูปหินเนือ้สมานแนน่เชน่ปืน้หินอคันี 
(Batholiths) และลาวาหลาก (Lava flows) เป็นต้น ปืน้หินเหลา่นีอ้าจหนาหลายร้อยฟตุ   และ     
ครอบคลมุพืน้ท่ีหลายร้อยตารางไมล์ ปืน้หินนีม้กัเป็นเนือ้เดียวกนั (Homogeneous) กบัมีหลกัฐาน
ในการแบง่ชัน้ของหินเล็กน้อยดงันัน้ท าให้ยากในการหาแนวระดบัและแนวเทของชัน้หิน  

5. รอยแยก (Jointing)   
      รอยแยก คือ สว่นของชัน้หินท่ีออ่นแอโดยท่ีจดุนัน้ไมมี่แรงต้านทานได้แก่ สว่นท่ีเป็นหน้าผา  
,ร่องโคลน,ถ า้หลวง เป็นต้น ซึง่ถกูกระท าจากการผพุงัและกระท าทางธรณีวิทยาอ่ืนๆ แนวโน้มของ
ไปชัน้หินนัน้ก็เกิดรอยแตก,รอยแยกอาจตรวจพบได้จากรอยแตกหน้าหินท่ีเหลือจากการระเบดิของ
แหลง่หิน รอยแยกอาจเป็นแนวตัง้ ,แนวนอนและเอียงหรือรอยแยกโค้ง มมุระหวา่งรอยแยก
ตามปกตอิยูร่ะหวา่ง 60 องศา - 120 องศา รอยแยกแตจ่ะขนานกบัแนวระดบัและแนวเทของชดุหิน
รอยแยกนัน้จะมีอิทธิพลตอ่การระเบดิ (รูปท่ี 2.5 และ 2.6)  
 

  รูปท่ี 2.4 แหล่งหนิบนพืน้ผิว 
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รูปท่ี 2.5 รอยแยก 
 

  
 

 รูปท่ี 2.6 รอยแตก 
 

 
 

 
6. การก าหนดทศิทางหน้าแหล่งหนิ (Determining The Direction of the face)  
     6.1 โค้งชันและรอยโค้งของชัน้หนิ (Steeply Inclined and Folded Strata)  
                   หน้าแหลง่หินต้องหนัตัง้ได้ฉากกบัแนวระดบั (รูปท่ี 2.7) การท าหินด้วยวิธีนีห้น้าหิน 
อยูใ่นแนวตัง้หรือใกล้แนวตัง้จะเป็นผลดีถ้าหน้าแหลง่หินขนานกบัแนวระดบัสว่นท่ีย่ืนออกมาหรือ
แนวลาดปลายลาดย่ืนออกมา (รูปท่ี 2.8) ลกัษณะนีเ้ป็นอนัตรายและไมมี่ประสิทธิภาพ  
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รูปท่ี 2.7    การก าหนดทศิทางหน้าแหล่งดนิ 
 

 
   

  รูปท่ี 2.8 ผลเสียต่อผิวเปิดที่ขนานกับแนวระดับ 
 

 
 



2-7 

 

      6.2 ชัน้หนิแนวระดับ,ชัน้หนิโค้งเล็กน้อยและชัน้หนิท่ีเป็นป้ืน (Level and Slightly 

Inclined Stratum and Massive Rock Formation)  
                  ชัน้หินลกัษณะแนวระดบัหรือเป็นปืน้กบัทิศทางของหน้าแหลง่หินอาจท าได้โดย วิธี
อ่ืนๆ เชน่ ชัน้หินท่ีท าแหลง่หินเป็นชัน้หินโค้งเล็กน้อยหน้าแหลง่หินควรท าเล่ื อนขึน้ตามลาด ดงันัน้
พืน้ของแหลง่หินจะลาดจากผิวหน้าเสมอ (รูปท่ี 2.9)  
 

รูปท่ี 2.9 แหล่งหนิผิวหน้าเอียง 

 
   

 
รูปท่ี 2.10 แหล่งหนิใต้ผิวดนิพร้อมถนนลาดเวียน 
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รูปท่ี 2.11 แหล่งหนิใต้ผิวดนิพร้อมถนนคดเคีย้ว 
 

 
                                      
7. ดนิหน้าแร่ (Over Burden)  
      ในการวางแผนก าหนดผงัของแหลง่หินขัน้ต้นต้องพิจารณาสถานท่ี   ท่ียกขนดนิหน้าแร่ไป 
กองไว้ท่ีกองดนิหน้าแร่นีจ้ะต้องมัน่ใจวา่ในอนาคตจะไมมี่แผนการใช้พืน้ท่ีนีส้ าหรับเหตผุลตามความ
ปลอดภยักองดนิหน้าแร่ไมค่วรกองภายใน 50 ฟตุ (16 เมตร) จากขอบแหลง่หิน ข้อพิจารณาอ่ืน ๆ 
อาจจะพิจารณาความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีท่ีไมไ่ด้ใช้ให้เป็นพืน้ท่ีรองรับการระบายน า้และถ้าเป็นไปได้
ควรใช้ดนิหน้าแร่เป็นวสัดถุมในการก่อสร้าง  

8. การท างานของรถบรรทกุ (Truck Operation)  
     ถนนเข้าสูข่อบของแหล่งดนิควรเป็นถนนท่ีสัน้ท่ีสดุและเป็นเส้นทางท่ีง่ายท่ีสดุในการท า ,
ลาดสงูสดุจ ากดัท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ซึง่รถบรรทกุสามารถท างานได้และโค้งควรมีรัศมีเพียงพอท่ีท าให้
การลากจงูได้ซึง่โค้งรัศมีน้อยสดุควรออกแบบเพ่ือความปลอดภยัด้วยอตัราความเร็ว  20 ไมล์ตอ่
ชัว่โมง ด้วยรถบรรทุกเทท้าย  

9. ตะพักสูง (Bench Height)  
      ตะพกัสงูต้องก าหนดเป็นสว่นหนึง่ของผงัแหลง่หินเพราะวา่สมัพนัธ์กบัทางเข้าแหลง่หิน
ส าหรับการท างานของรถปัน้จัน่(ประกอบถงังดัตกั)สว่นสงูท่ีเหมาะสมของตะพกั(Optimum 
muckpile height - Lo) หาได้จากสตูร  
          Lo (ฟตุ)     =  1.8 cd + 18 ฟตุ  
     เม่ือ Cd           = ความจขุองถงังดัตกัเป็นลกูบาศก์หลา  
     สว่นท่ีสงูท่ีสดุของตะพกั (Maximum muckpile height-Lmax) หาได้จากสตูร  
          Lmax        = 1.2 cd + 30 ฟตุ  
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          ตามปกตแิล้วสว่นสงูท่ีเหมาะสมของตะพกั (Lo) จะเป็นตะพกัสงูอยา่งไรก็ตามในกรณีของ
พืน้ระดบัหรือพืน้ใกล้เคียงระดบัชัน้ของหินคือความหนาอยูร่ะหวา่งสว่นสงูท่ีเหมาะสมกบัสว่นสงู
ท่ีสดุของตะพกัสงู กรณีการก าหนดความหนาจะก าหนดความหนาจากความหนาของชัน้หิน
ตะพกัสงูจะสงูเทา่กบัความหนาของชัน้หินตามแนวระดบัของหินท่ีมีความหนาน้อยกวา่สว่นสงูท่ี
เหมาะสมอาจจะใช้ในแหลง่หินท่ีมีตะพกัเทา่กบัความหนาถ้าได้รับค ายืนยนัให้ท าได้ ข้อจ ากดัอ่ืน ๆ 
ของตะพกัสงูอาจมีผลตอ่ดอกสวา่นท่ีมีอยูมี่ความยาวจ ากดัท าให้สว่นท่ีสงูของตะพกัจะจ ากดัตาม
ดอกสวา่นด้วย  
 
          ตัวอย่างที่ 1 การปฏิบตังิานบนชัน้หินท่ีสะสมเป็นชัน้ ๆ ตามแนวระดบัโดยมีระนาบชัน้หิน
หนา 24 ฟตุ โดยใช้รถปัน้จัน่งดัตกัมีบุ้งก๋ีจ ุ2 ลกูบาศก์หลา หาได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
          1. Lo        = 1.8 (2) + 18 ฟตุ = 21.6 ฟตุ  
          2. Lmax   = 1.2 (2) + 30 ฟตุ  =  32.4 ฟตุ  
 
     จากการค านวณพบวา่ตะพกัสงูควรอยูร่ะหวา่ง 21.6 และ 32.4 ฟตุ โดยมีหินท่ีพิจารณามี
ระนาบท่ีออ่นแอตามธรรมชาตท่ีิ 24 ฟตุ และความสงูท่ีน าไปใช้เป็นตะพกัสงูคือ 24 ฟตุ  

          ตัวอย่างที่ 2 หินท่ีไมไ่ด้วางตวัเป็นชัน้หนาหลายร้อยฟตุใช้ปัน้จัน่มีปุ้ งก๋ีขนาด 3/4 ลกูบาศก์
ฟตุท าในแหลง่หิน สว่านท่ีใช้ความยาวสงูสดุ 20 ฟตุ จงหาตะพกัสงู  
          วิธีท า      Lo  =  1.8(3/4) + 18  = 19.3 ฟตุ  
                    Lmax = 1.2(3/4) + 30  = 30.9 ฟตุ  
     ความสงูของตะพกัจ ากดัด้วยความยาวของสวา่นคือ 20 ฟตุ เพราะฉะนัน้จ าเป็นท่ีจะต้องจ ากดั
ตะพกัสงูไว้ประมาณ 18 ฟตุ (ยอมให้รองสวา่นยาว 2 ฟตุ)  

10. การก าหนดแนวระดับและขนาดของพืน้แหล่งหนิ (Determining The Level 
and Dimension of Quarry Floor)  
       10.1 พืน้แหลง่หินเป็นพืน้สดุท้ายของแหลง่หินก าหนดโดยธรณีวิทยาของหินความต้องการ  
ของหินและขีดจ ากดัของพืน้ท่ี  
                   พืน้แหลง่หินนีอ้าจมีหลายระดบัหรือหลายชัน้ส าหรับท างาน ตวัอยา่งเชน่  ถ้าแหลง่หิน 
ท่ีต้องการขดุลกึ 60 ฟตุเหนือพืน้ท่ีท่ีก าหนดให้และตะพกัสงู 20 ฟตุ    ดงันัน้ชัน้ของแหลง่หิน
จะต้องเปิด 3 ชัน้ ปัจจยัทางธรณีวิทยาซึง่อาจจ ากดัความลกึของแหลง่หินและเป็นความ ลกึของ
ระดบัน า้ใต้ดนิและเป็นความหนาของวสัดท่ีุใช้  มนัอาจเป็นไปได้ในการท างานต ่ากวา่ระดบัน า้ใต้  
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ดนิถ้ามีแผนการท างาน  ท่ีดี โดยแผนนัน้จะต้องควบคมุปริมาณน า้ในแหลง่หินในขณะปฏิบตังิาน
ตลอดเวลาในพืน้ท่ีจ ากดัซึง่ปัจจยัมีผลตอ่แหลง่หินท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ต้องระลกึไว้ เสมอวา่
แผนผงัของแหลง่หินต้องประมาณความยาวของถนนชัว่คราวให้สอดคล้องกบัลาดโดยให้เทา่กบั
ความลกึของแหลง่หินหารด้วยขีดจ ากดัในการยกขนของเคร่ืองมือ  (ตามปกติ10% เป็นตวัเลขท่ี
เหมาะสมส าหรับรถบรรทกุ) ตวัอยา่งเชน่ ถ้ารถบรรทกุขนวสัดจุากแหลง่หินลกึ 60 ฟตุ ซึง่สามารถ
ข้ามลาดได้ 10% เม่ือมีการบรรทกุ ดงันัน้ความยาวน้อยสดุโดยประมาณของถนนนีต้้องการคือ  
               60 / 0.10  =   600 ฟตุ  
      10.2 หลงัจากก าหนดพืน้ของแหลง่หินหรือก าหนดพืน้ของแหลง่งานแล้วตอ่มาก าหนดมิติ  
พืน้ผิวแหลง่หินท่ีต้องการทัง้หมดจากความสมัพนัธ์ตอ่ไปนี ้ 
     ปริมาณหินท่ีต้องการรวม    = พืน้ท่ีของตะพกัรวมท่ีต้องการ 

            ตะพกัสงู  

     ตัวอย่าง  ถ้าตะพกัสงู 30 ฟตุ (10 หลา) และหินท่ีต้องการ 1,500,000 ลกูบาศก์หลา ดงันัน้ 
พืน้ท่ีของตะพกัรวมท่ีต้องการ     
               1,500,000 / 10 หลา = 150,000 ตารางหลา  

     ถ้าแหลง่หินเป็นแหลง่หินเชิงเขาจ าเป็นต้องมีพืน้ท่ีปฏิบตังิานโดยเฉล่ียเพิ่มคา่และระดบั
ดงัตอ่ไปนี ้ 
               ระดบัยอดเขา                    10,000 ตารางหลา  
               ระดบั 30 ฟตุ                    40,000 ตารางหลา  
               ระดบั 60 ฟตุ                   100,000 ตารางหลา   

     ส าหรับชัน้รองผงัของแหลง่หินให้ใช้เชน่เดียวกบัชัน้ผิว คือ เพิ่ม 150,000 ตารางหลาตอ่ 1 ชัน้
ระดบัหรือ 75,000 ลกูบาศก์หลาตอ่ 2 ชัน้ระดบั ข้อก าหนดมิตพืิน้ผิวของชัน้รองผิวแหลง่หินควร
พิจารณาดงันี ้ 
          1. ความยาวท่ีเหมาะสมและความกว้างน้อยสดุในการขนย้ายดนิหน้าแร่  
          2. ขีดจ ากดัของขอบเขต  
          3. ความคุ้นเคยแหลง่งานหรือความเสียหายอ่ืน ๆ กบัโครงสร้างของแหลง่งานจากการ  
             ใช้ระเบดิ  
          4. สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีร้วมกนั ความยาวควรมีความสมัพันธ์กบัมิตขิองแหลง่หินท่ีต้องเพิ่ม 
ความลกึเทา่ท่ีเป็นไปได้  
 



2-11 

 

11. การระบายน า้  
      โดยทัว่ๆ ไปการท าแหลง่หิน การระบายน า้เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องพิจารณา โดยเบือ้งต้นต้องท า
คือชัน้ผิวหน้าของแหลง่หินต้องเป็นลาด( 3 เปอร์เซ็นต์ ) สม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัการสะสมของน า้
ในแหลง่งาน ในกรณีแหลง่หินเชิงเขาน า้จ าเป็นต้องมีแหลง่รวมน า้ (Sump-บอ่รวมน า้) บริเวณท่ี
รวมน า้นีส้ามารถใช้ป๊ัมน า้ได้ บอ่รวมน า้ควรตัง้ไกลจากเส้นทาง  
 
12 ที่ตัง้เคร่ือง (Equipment Positioning)  
        12.1 เคร่ืองอดัลม (Air Compressors) ตามปกตอิยูบ่นรถพว่ง,รถสายพาน,ยานล้อ   

หรืออยูบ่นเล่ือนและอาจเคล่ือนท่ีได้ด้วยเคร่ืองมือลมอดั อยา่งไรก็ตามการท าเหมืองแร่อยา่ง
ประณีตใช้ระยะเวลายาวนานสถานีเคร่ืองลมอดัเป็นสถานีถาวรและมีการตอ่ทอ่หลายระบบ  

        12.2 โรงย่อยหิน (Rock Crushers) โรงโมต้่องอยูบ่นพืน้ท่ีมัน่คงและสมัพนัธ์กับ

เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีรวมกองหินยอ่ย ,และการท าการบรรทกุ,ท่ีรวมกองหินยอ่ยควรตัง้อยูใ่นท่ีเหมาะสม
ใกล้แหลง่หินแตไ่มปิ่ดเส้นทางท าให้เกิดอนัตรายกบัเคร่ืองมือเม่ือมีการระเบดิหิน การเลือกแหลง่
หินควรง่ายตอ่การมีเส้นทางเข้าไปก่อสร้างด้วย  
  

รูปท่ี 2.13 ผังแหล่งหนิ 
  

 
  



 3-1 

บทที่ 3 
การออกแบบการระเบดิหนิ 

1. ทฤษฎีของการระเบดิหนิ (BLASTING THEORY) 
 เม่ือวตัถรุะเบดิเกิดระเบดิขึน้ในหินจะเกิดเป็น GAS ขึน้ทนัทีทนัใด และเกิดแรงดนัผลกัหิน ท่ีอยู่ 
รอบ ๆ  โดยแบง่เป็น  3  ขัน้ คือ 

 ขัน้ที่ 1 เกิดเป็นคล่ืนแรงอดั (COMPRESSIVE  SHOCK WAVE) กระจายออกโดยรอบ 

 ขัน้ที่ 2 เกิดเป็นคล่ืนแรงดงึ (TENSION WAVE) สะท้อนกลบัในทิศทางตรงข้าม เม่ือคล่ืน
แรงอดัเดนิทางไปถึงหน้าผา (FREE FACE)  

 ขัน้ที่ 3   เกิดการแตกของหิน และหินถกูผลกัให้หลดุออกไป  
 

รูปท่ี 3.1   แผนภาพแสดงการระเบิดของหนิ   
 

FREE FACE

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ท่ี 2

ขัน้ท่ี 3  
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2. วัตถุประสงค์ในการออกแบบการระเบดิหนิ 
 การระเบดิหินต้องมีการออกแบบ เพราะการออกแบบท่ีดีจะท าให้ 
  1) ได้ปริมาณหินมากท่ีสดุ 
  2) ได้หินขนาดพอดี 
  3) หินปลิวพอเหมาะ 
  4) ความรุนแรงหรือการสัน่สะเทือนน้อย 
3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการระเบดิหนิ 
  1) ชนิดของหิน (Rock Types)  (ดตูารางท่ี 3.1) 
  2) ชนิดของวตัถรุะเบดิ (Types of Explosive)  (ดตูารางท่ี 3.2) 
  3) ชนิดของหลมุระเบดิ (Types of Borehole)  
        -  หลมุแนวดิง่ (Vertical Hole)  (ดรููปท่ี 3.2 ก.) 
        -  หลมุเอียง (Inclined Hole)  (ดรููปท่ี 3.2 ข.) 
  4) ชนิดของการบรรจ ุ(Types of Loading) (ดรููปท่ี 3.3) 
        -  บรรจชุัน้เดียว (Column Loading) 
        -  บรรจหุลายชัน้ (Deck Loading) 
        -  บรรจเุพิ่มในจดุท่ีต้องการ (Concentrated Loading) 
  5) ระยะหา่งระหวา่งหลมุ (Hole Spacing) ซึง่ต้องพิจารณาท่ีรูปแบบของการวาง         
หลมุระเบดิและการจดุระเบดิ ดงันี.้-  
        -  วางแบบแถวเด่ียว (Single Row) (ดรููปท่ี 3.4) 
   -  จดุระเบดิพร้อมในแถว (Simultaneous within Row) 
   -  ถ่วงเวลาในแถว (Delay within Row) 
        -  วางแบบหลายแถว (Multiple Row) (ดรููปท่ี 3.5, 3.6, 3.7) 
              -  แบบสลบั (Staggered Pattern) จดุระเบดิพร้อมในแถว 
    -  แบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า (Rectangular  Pattern)จดุระเบดิพร้อมในแถว     
    -  แบบส่ีเหล่ียมด้านเทา่ (Square Pattern) จดุระเบดิแบบถ่วงเวลาในแถว  
  หมายเหตุ 
  1. จุดระเบิดพร้อมในแถว    
   ระยะหา่งระหวา่งหลมุ   S = (1.5 - 2.0 )B   พิจารณาคา่ Kh ประกอบ 
  2. ถ่วงเวลาในแถว 
   ระยะหา่งระหวา่งหลมุ   S = (1.2 - 1.4)B   ปกตใิช้    S = 1.4B                 
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ตารางท่ี 3.1  คุณสมบัตขิองหนิชนิดต่าง ๆ 
 

 
ชนิดของหิน 

(Rock Type) 

ความแนน่ 
(Density) 

Gr 

 

ใช้ส าหรับมวลรวม 
ใช้ส าหรับชัน้ 

พืน้ทาง (Base) หรือ รอง
พืน้ทาง (Subbase) 

 g/cm3 คอนกรีต แอสฟัลต ์  
แกรนิต (Granite) 2.65 พอใช้-ดี พอใช้-ดี ดี 
แกบโบร (Gabbro) 2.96 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ไดออไรต์ (Diorite) 2.96 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
บะซอลต์ (Basalt) 2.86 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
เฟลไซต์ (Felsite) 2.66 ไมดี่ พอใช้ พอใช้-ดี 
หินกรวดมน (Conglomerate) 2.68 ไมดี่ ไมดี่ ไมดี่ 
หินปนู (Limestone) 2.66 พอใช้-ดี ดี ดี 
โดโลไมต์ (Dolomite) 2.70 ดี ดี ดี 
หินทราย (Sandstone) 2.54 ไมดี่-พอใช้ ไมดี่-พอใช้ พอใช้-ดี 
หินดนิดาน (Shale) 1.8-2.5 ไมดี่ ไมดี่ ไมดี่ 
เชิร์ต (Chert) 2.50 ไมดี่ ไมดี่ ไมดี่-พอใช้ 
ไนซ์ (Gneiss) 2.74 ดี ดี ดี 
ชีสต์ (Schist) 2.85 ไมดี่-พอใช้ ไมดี่-พอใช้ ไมดี่-พอใช้ 
ควอร์ตไซต์ (Quartzite) 2.69 ดี พอใช้-ดี พอใช้-ดี 
หินออ่น (Marble) 2.63 พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
หินชนวน (Slate) 2.72 ไมดี่ ไมดี่ ไมดี่ 

 
  หมายเหต:ุ 
 

ลกัษณะของหิน Gr 
หินหนกัหรือหินเนือ้แนน่ (Dense)  2.8 
หินหนกัปานกลาง (Medium) 2.6 - 2.8 
หินเบา (Light)  2.6 
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ตารางท่ี 3.2  คุณสมบัตขิองดนิระเบิดไดนาไมต์ (Dynamite) ชนิดต่าง ๆ 
 

 
ชนิดไดนาไมต์ ขนาดของแท่ง 

(นิว้) 
ความเร็วระเบิด 

(ฟุต/วินาท)ี 

 
จ านวนแท่ง/50 ปอนด์ 

ความแน่น 
Ge 

(g/cm3) 
Dynamite M-1  1.25  8 20,000 100 1.41 

60% Ammonia 
        Gelatin         

 1.25  8 18,500 165 0.85 

40% Ammonia 
        Gelatin         

 1.25  8 16,000 140 1.01 

 
 
 
  หมายเหตุ: 
 

ลักษณะของวัตถุระเบดิ Ge 
เนือ้แนน่ (Dense)  1.4 
หนกัปานกลาง (Medium) 1.1 - 1.4 
เบา (Light)  1.1 
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รูปท่ี 3.2  ชนิดของหลุมระเบิด 
 

C

T

H t
H

J

B

ระดบั FLOOR

Dh

H

J

C

T

H t

T

C i

i

B i

ก. มติขิองหลมุแนวดิง่

ข. มติขิองหลมุแนวเอยีง

B

 

B
B

T
T

C
C

i i i  
cos cos cos  

           

    B = ระยะตัง้ฉากจากหลมุถึงขอบหน้าผา (Burden) 
    H = ความสงูของหน้าผา (Face Height) 
    J = ระยะเจาะเผ่ือ (Subdrilling)  
    T = ระยะอดัลม (Stemming) 
    C = ความสงูของวตัถรุะเบดิ (Column of Explosive) 
    Ht = ความลกึของหลมุระเบดิ (Hole Depth) 

    Dh =  ของหลมุระเบดิ (Hole Diameter) 
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รูปที่ 3.3 ชนิดของการบรรจุหลุมระเบิด 
 

อดัลม

วตัถุระเบดิ

อดัลม

วตัถุระเบดิ

อดัลม

วตัถุระเบดิ

อดัลม

วตัถุระเบดิ

อดัลม

วตัถุระเบดิ

อดัลม

วตัถุระเบดิ

บรรจชุัน้ดียว บรรจเุพ่ิม

บรรจหุลายชัน้  
 
 

รูปท่ี 3.4  การวางหลุมระเบิดแบบแถวเดี่ยว (Single Row Pattern) 
 
 

S S BSSB

B

S S BSSB

B

S

1 1 1 1 12

1 2 32345

ก

ข

S = (1.5 TO 2.0)B

S = (1.2 TO 1.4)B

จุดระเบดิพรอ้มในแถว

จุดระเบดิถ่วงเวลาในแถว  
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รูปท่ี 3.5  แบบการวางหลุมกรณีหน้าผาหักมุมฉาก 
 

S S BSS

B

S S BSSS

B

S

1 1 1 1

ก

ข

S = (1.5 TO 2.0)B

S = (1.2 TO 1.4)B

2 2 2

3 3 3

B

B
2

3

1

2

3

S

S

1234567

2345678

3456789

วางแบบสีเ่หลีย่มผนืผา้

วางแบบสีเ่หลีย่มด้านเท่า

D

W

W

D
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รูปท่ี 3.6  แบบการวางหลุมกรณีหน้าผาหักมุมเฉียง 
 

B
SS

B

S = (1.5  TO  2.0)B

B

B3 3 3

1 1 1

2 2 2

Sin A

D

w

การวางแบบสลบั  
 
 

รูปท่ี 3.7  แบบการวางหลุมกรณีหน้าผาตรง 

S S SS

B

S S SSS

B

S

ก

ข

S = (1.5 to 2.0)B

S = (1.2 to 1.4)B

B

B

S

S

4 5 6

1 1 1 1

2 2 2

3 3 3

2

3

1

2

3

1

2

3 4

5

6

2

3

45

45

334

234

W

D

D

W

วางแบบสเีหลีย่มผนืผา้

วางแบบสีเ่หลีย่มด้านเทา่  
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4. การออกแบบการระเบดิหนิ (Rock Blasting Design)มีขัน้ตอนสรุปได้ดงันี ้
     4.1 พิจารณาคณุสมบตัขิองหิน  ดู ตารางท่ี 3.1 
 -  ชนิดของหิน: 
 -  คา่ความแนน่ของหิน: Gr  (กรัม/ลบ.ซม.) 

      4.2 เลือกใช้วตัถรุะเบดิ ให้เหมาะสมกบัชนิดของหินและขนาด  ของหลมุระเบดิ (Dh)  
โดยพิจารณา คา่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

 4.2.1 ชนิดของวตัถรุะเบดิ:   ดู ตารางท่ี 3.2 

  - คา่  ของหลมุระเบดิ: Dh   (นิว้) 

  - คา่  ของแทง่วตัถรุะเบดิ: De  (นิว้) 

          -  ใช้แทง่เดียว   De  =   ของแท่งวัตถุระเบิด 

          -  ใช้เป็นมดั   De  =  D N    

     เม่ือ:   D =  ของแทง่วตัถรุะเบดิ 
      N = จ านวนแทง่ในมดั     
          -  วตัถรุะเบดิไมเ่ป็นแทง่ De  =  Dh     

(หมายเหตุ: ใช้เป็นมดั คา่ De และ Dh ท่ีเหมาะสม  ดู ตารางท่ี 3.3) 

  - คา่ความแนน่ของวตัถรุะเบดิ: Ge  (กรัม/ลบ.ซม.) 

(หมายเหตุ: ถ้าไมมี่วตัถรุะเบดิท่ีเหมาะสม ให้ใช้ท่ีมีอยู่) 

      4.3 ค านวณคา่มิตติา่งๆ ของการวางหลมุระเบดิ (ฟตุ) 

  1)  B  
(K D

12

b e


) ( )  

    โดยคา่ Kb   ดู ตารางท่ี 3.4  (ใช้คา่ Gr และ Ge ประกอบ) 

  2)  K   
H

Bh        เม่ือ  H  =  ความสงูของหน้าผา 

    โดยคา่ Kh  ควรอยูร่ะหวา่ง 1.5 - 4.0 
     Kh  >  4.0 จะระเบดิได้หินไมห่มด ต้องเพิ่มคา่ B  
       ท าได้โดย :- 

         - เพิ่ม  ของหลมุระเบดิ  เพิ่ม De 

         - ใช้ระเบดิแรงสงูกวา่เดมิ  เพิ่ม Ge 
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     Kh  <  1.5 จะระเบดิรุนแรง ต้องลดคา่ B 
       ท าได้โดย :- 

         - ลด  ของหลมุระเบดิ  ลด De 

         - ใช้ระเบดิแรงต ่ากวา่เดมิ  ลด Ge 

  3)  J  (K ) (B)j   

    โดยคา่ Kj  =  1/3 หินเนือ้แนน่ หรือ หินหนกั (Heavy) 
     Kj  =  0.2 หินประเภทอ่ืนๆ  
     Kj  =  0 มีรอยแยกของชัน้หินชดัเจนท่ีระดบัพืน้ 

  4)  T  (K ) (B)t   

    โดยคา่ Kt  =  1.0 หินเนือ้แนน่ หรือ หินหนกั (Heavy) 
     Kt  =  0.7 หินประเภทอ่ืนๆ  

  5)  H   (H) (J)t    

    โดยคา่ H  =  ความสงูของหน้าผา (Bench Height)            

  6)  S  (K ) (B)s   

    โดยคา่ Ks  ขึน้อยูก่บัการจดุระเบดิในแตล่ะแถว แบง่เป็น 2 วิธี คือ 
    -  จุดระเบิดพร้อมในแถว:    
     Ks = 1.5 ถงึ 2.0    พิจารณาจากคา่ Kh    ดงันี ้ 

Kh 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
Ks 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 

    -  จุดระเบิดถ่วงเวลาในแถว: 
     Ks = 1.2 ถงึ 1.4   
      โดยปกตจิะใช้คา่   Ks = 1.4  
 4.4 ค านวณวตัถรุะเบดิท่ีต้องใช้ทัง้หมด 
  1) ความสงูของระเบดิในหลมุ 

   C  (H ) (T)t   

  2) จ านวนวตัถรุะเบดิ ปอนด์/ฟตุ/หลมุ 

   d   (0.34) (G ) (D )e e e

2    
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  3) จ านวนวตัถรุะเบดิทัง้หมด (ปอนด์) 

   
E  (d ) (C) (N)

      (0.34) (G ) (D ) (C) (N)

e

e e

2

  

    
 

โดยคา่ N  =  จ านวนหลมุระเบดิ   
 4.5  ค านวณปริมาตรหิน 

               กว้าง (Width)  ลึก (Depth)  สูง (Height)  
 

ตารางท่ี 3.3  ค่า De และ Dh ที่เหมาะสม เม่ือใช้ไดนาไมต์ขนาด 1.25  8 เป็นมัด 
 

จ านวนแท่งต่อมัด D =  D  N  e   Dh อย่างน้อย 

 1.25" 1.50" 

 1.77" 2.75" 

 
2.17" 3" 

 
2.50" 4" 

 
 

ตารางท่ี 3.4  ค่า Kb ใช้ในการออกแบบหลุมระเบิด 

G
Gr

e
 

LIGHT 

   1.1  

MEDIUM 
1.1  -  1.4 

DENSE 

  1.4 

LIGHT 

  2.6 
40 35 30 

MEDIUM 
2.6  -  2.8 

35 30 25 

DENSE 

  2.8 
30 25 20 
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ปัญหาแบบฝึกหดั 
  จงออกแบบการระเบดิหินปนู (Limestone) บนหน้าผาท่ีมีลกัษณะเป็นแนวตรง โดยการ
วางหลมุระเบดิแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า (Rectangular Pattern) และจดุระเบดิพร้อมกนัในแถว หน้าผามีความ
สงู 20 ฟตุ ให้วางหลมุระเบดิแนวดิง่จ านวน 3 แถว ๆ ละ 5 หลมุ แตล่ะหลมุมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 4 นิว้ 
และให้ใช้ระเบดิเป็นมดัจ านวน 4 แทง่ตอ่มดั วตัถรุะเบดิท่ีมีอยูคื่อ DYNAMITE M-1 

วิธีท า 1. พิจารณาคณุสมบตัขิองหิน 
  ก. ชนิดของหิน: ..................................................................... 
  ข. คา่ความแนน่ของหิน: Gr  =  .......................... กรัม/ลบ.ซม. 

 2. เลือกใช้วตัถรุะเบดิ ให้เหมาะสมกบัชนิดของหินและขนาด  ของหลมุระเบดิ (Dh) โดย 
     พิจารณา คา่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้  
  ก. ชนิดของวตัถรุะเบดิ: ................................................................  
  ข. คา่ความแนน่ของวตัถรุะเบดิ: Ge = ............................ กรัม/ลบ.ซม. 

  ค. คา่  ของหลมุระเบดิ: Dh =  ................................ นิว้ 

  ง. คา่  ของแทง่วตัถรุะเบดิ: De =  ................................ นิว้ 

 3. ค านวณคา่มิตติา่งๆ ของการวางหลมุระเบดิ (ฟตุ) 

  ก.  
12

)D()(K
  B eb 
  

    โดยคา่ Kb = .....................  
     De = ..................... นิว้ 

     B  =                             
12

  =  .............................. ฟตุ 

  ข.  
B

H
  K h         

    โดยคา่  H  =  .................................. ฟตุ 
     B  =  .................................. ฟตุ 

     Kh  =               =  ............................ 

  ค.  (B))(K  J j   
    โดยคา่  Kj  =  .................................. 
     B   =  .................................. ฟตุ 
     J   =  ................................................  =  ...................... ฟตุ  
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  ง.  (B))(K  T t   
    โดยคา่  Kt  =  .................................. 
     B   =  .................................. ฟตุ 
     T   =  ...............................................  =  ...................... ฟตุ  

 

  จ.  (J)(H)  H t   

    โดยคา่  H  =  .................................. ฟตุ 
     J   =  .................................. ฟตุ 
     Ht   =  ..............................................  =  ...................... ฟตุ  

  ฉ.  (B))(K  S s   

    โดยคา่  Ks  =  .................................. 
     B   =  .................................. ฟตุ 
     S   =  ...............................................  =  ...................... ฟตุ  

 4. ค านวณวตัถรุะเบดิท่ีต้องใช้ทัง้หมด 
  ก. ความสงูของระเบดิในหลมุ 

   (T))(H  C t   

    โดยคา่  Ht  =  .................................. ฟตุ 
     T   =  .................................. ฟตุ 
     C   =  ...............................................  =  ...................... ฟตุ  
  ข. จ านวนวตัถรุะเบดิ ปอนด์/หลมุ 

   )()(D)(G(0.34)  d 2

eee C  

    โดยคา่  Ge  =  .................................. กรัม/ลบ.ซม. 
     De   =  .................................. นิว้ 
     C   =  .................................. ฟตุ 
   de  = ..................................................................  =  ......................... ปอนด์ 
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  ค. จ านวนวตัถรุะเบดิทัง้หมด (ปอนด์) 

   (N))(d  E e   

    โดยคา่  de  =  .................................. ปอนด์ 
     N   =  .................................. หลมุ 
   E  =  ............................................................. = ................................. ปอนด์ 
 5. ค านวณปริมาตรหิน 

   กว้าง (Width)  ลึก (Depth)  สูง (Height) 
    กว้าง  = ................................................................................ 
     = ................................. ฟตุ 
    ลกึ  = ................................................................................ 
     = ................................. ฟตุ 
    สงู = ................................. ฟตุ 
 
   ปริมาตรเทา่กบั = .............................................................................. 
     = ................................................... ลบ.ฟตุ 
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ปัญหาประเภทเตมิค า 
 
1. จากข้อมลูทีก าหนดให้ จงเขียนเคร่ืองหมาย (SYMBOL) แสดงการวางตวัของชัน้หินให้ถกูต้อง 
    แนวสนัหิน (STRIKE) : N 60 W 
    แนวเท (DIP) :  50 NE 
 

N

S

W E

   
 
2. จากข้อมลูทีก าหนดให้ จงเขียนเคร่ืองหมาย (SYMBOL) แสดงการวางตวัของชัน้หินให้ถกูต้อง 
    แนวสนัหิน (STRIKE) : N 90 W 
    แนวเท (DIP) :  90 S 
 

N

S

W E
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3. จากเคร่ืองหมาย (SYMBOL) แสดงการวางตวัของชัน้หินท่ีก าหนดให้ จงหาคา่ 
   - แนวสนัหิน STRIKE) 
   - แนวเท (DIP)  

N

S

W E
25

45

 
 
   แนวสันหนิ (STRIKE) : ....................................................... 
   แนวเท (DIP) : ....................................................................... 
 
4. จากเคร่ืองหมาย (SYMBOL) แสดงการวางตวัของชัน้หินท่ีก าหนดให้ จงหาคา่ 
   - แนวสนัหิน STRIKE) 
   - แนวเท (DIP)  

N

S

W E60

 
   แนวสันหนิ (STRIKE) : ....................................................... 
   แนวเท (DIP) : ....................................................................... 



 
4-1 

บทที่4  
การปฏบิตัต่ิอหนิเนือ้อ่อน (Soft Rock Operation)  

 
1.  กล่าวโดยทั่วไป  
     หินเนือ้ออ่นแตกตา่งจากดนิตรงท่ีรวมกองและต้องใช้บางวิธีในการท าให้เป็นวสัดหุลวม    ณ  แหลง่
ท่ีท าการขดุ แตกตา่งจากหินแข็งในเร่ืองการขดุโดยไมต้่องระเบดิ อาจท าเป็นวสัดหุลวมได้โดยใช้คราด
,รถถากถาง หรือ เคร่ืองกระแทกลมอดั  
    1.1  การก่อสร้าง (Construction)   
           เป็นสิ่งส าคญัอยา่งยิ่ง        ส าหรับนายทหารแหลง่หินท่ีต้องรู้การจดัการกบัหินออ่นหรือหินแข็ง 
เพราะต้องรู้จกัชนิดของเคร่ืองมืออะไรท่ีต้องการหินเนือ้ออ่นใช้ส าหรับก่อสร้างได้น้อยกวา่     ยกเว้นอยู่
ในสภาวะพิเศษท่ีต้องการประหยดั หินชดุเดี่ยว   (A Single  family of rock)       ชดุหนึง่อาจมีหินชนิด
เนือ้ออ่นท่ีไมมี่ประโยชน์ในการก่อสร้างในขณะท่ีหินชดุเหมือนกนัอ่ืน   ๆ          อาจใช้ประโยชน์
ทัง้หมด ตวัอยา่งเชน่ หินดนิสอพอง ,ชอล์ก (Chalk)      เป็นหินปนูเนือ้ออ่นมากเกิดจากโครงร่างของ
สตัว์ทะเลตวัเล็ก  ๆ    ซึง่สว่นท่ีเป็นโครงร่างของมนัถกูกดักร่อนทีละเล็กละน้อยด้วยปฏิกิริยาทางเคมี   
หินดนิสอพอง ในทางปฏิบตัไิมใ่ช้ในการก่อสร้าง แม้หินปนูสว่นใหญ่เป็นหินแข็งและเหนียว   ,      แต่
โดยทัว่ไปแล้วไมต้่านทานความผพุงั  
    1.2  การด าเนินการ (Procedures)  
                หินเนือ้ออ่นท่ีเหมาะสมในการใช้สร้างถนน และสนามบนิได้แก่    ปะการัง    หินทฟัฟ์ (Tuff)  
คาลิเซ   (Caliche)   และศลิาแลง  (Lateriate)       หลกัการท าแหลง่ดนิแหลง่หินเนือ้ออ่นเช่นเดียวกบั
การด าเนินงานในแหลง่ดนิหรือแหลง่หินใด   ๆ     ก็ตามแตบ่างท่ีจ าเป็นต้องต้องเปล่ียนแปลงหลกัการ
เหลา่นีต้ามเง่ือนไขของท้องถ่ิน     ในการท าแหลง่หินเนือ้ออ่นสว่นใหญ่หรือแหลง่ดนิท่ีวสัดสุามารถท า
ให้หลวมได้ด้วยคราด  (Rooter) และเก็บขึน้มาด้วยรถขดูหรือบรรทกุด้วยรถงดัตกัและรถตกับรรทกุ  
2. หนิปะการัง (Coral)   
     แนวปะการังสว่นใหญ่อยูใ่นแนวละตจิดูท่ี   25 องศาเหนือ และใต้เส้นศนูย์สตูร ส าหรับการก่อสร้าง
ทางทหารแบง่แนวปะการังออกเป็น    2    กลุม่ ได้แก่   กลุม่เนือ้ออ่น    และเนือ้แข็ง   ปะการังเนือ้ออ่น      
(Scft Coral)    ประกอบด้วยสว่นท่ีไมแ่ข็งแรงของโคลน  ,  ทราย  และชิน้สว่นของปะการัง  , พืชชัน้ต ่า, 
เปลือกหอย  และบางสว่นของการพพุงัของปะการังเนือ้แข็ง   นัน้อาจมีความแตกตา่งกนัตัง้แตร่วมตวั
กนัอยา่งหลวม ๆ  ถึงอดัแนน่ไมย่ดึตดิกนัเป็นพิเศษ เม่ือแห้งมนัมีสีขาว , เทา , เป็นมนั  (Buff) ,สีเหลือง 
, น า้ตาล หรือ สีน า้ตาลออ่น    เม่ือพบในทะเลสาบน า้เคม็ (Lagoon) หรือใกล้ กบัแหลง่น า้ตืน้อยูอ่ยา่ง
เบาบาง พบหนาแนน่ตามแนวปะการัง , แนวสนัเขาใต้ทะเลและลาดสนัเขาใต้ทะเล  , ตามปกตงิ่าย  
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ในการปฏิบตังิานในแหลง่ดนิหรือบนลาดสนัเขาด้วยคราด   ,   รถขดู   , รถถากถาง  ,  หรือรถงดัตกั  
ปะการังเนือ้ออ่นใช้เป็นมวลรวมผสมคอนกรีตน้อยกวา่ปะการังเนือ้แข็ง  
    2.1 ปะการังเนือ้แข็ง (Hard Coral)   
           ปะการังเนือ้แข็งก่อตวัขึน้มาโดยการงอกของปะการัง      และการเช่ือมปะสานกบัปะการังทราย
และ สว่นของวสัดท่ีุเป็นแนวปะการัง    ตามปกตจิะขาวแตอ่าจจะมีสีเทาขาวเป็นมนั   ,     เหลืองหรือสี
น า้ตาล  มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นหลกัแตอ่าจมีหินเซิร์ท    (Chert )  ยิบซัม่  (Cymsum)  และสายแร่
ของดนิเหนียวปนอยูด้่วย     ตามปกตมินัแข็งและโครงร่างจากพรุนถึงแนน่ขึน้อยูก่ั บระดบัของผลกึเกิด
ตามแนว  สนัหินใต้น า้    หรือแนวขัน้บนัไดใต้น า้  (Terrace)   อาจต้องการระเบดิเพ่ือน ามาใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้างเพราะวา่มีร่อง    และสายของดนิเหนียว  ,  ซึง่อาจจะยุง่ยากในการเจาะและระเบดิ , ตามปกติ
ต้องการบดให้แตกน า้หนกัเม่ือแห้งของปะการังเนือ้แข็งในสภาพหลวมหนกั  75 - 90 ปอนด์/ลบ.ฟตุ  
    2.3 การน าไปใช้ (Use)  
           การเลือกสรรปะการังอาจน าไปใช้ในงานถม งานพืน้ฐานทางและงานชัน้ราก  ,   ระดบัของวสัดุ
เลือกสรรขึน้อยูก่บัการใช้ปะการังสีขาวหรือใกล้เคียงกบัสีขาวท่ีมีขนาดเหมาะสม และบดอดัท่ีความชืน้
ท่ีเหมาะสมท าให้การบดอดัมีประสิทธิภาพ   (OME  - Optimum  moisture  content)       ท าให้พืน้ผิว
เหมือนคอนกรีต   การปผูิวด้วยปะการังจะต้องพิจารณาด้วยความระมดัระวงั   ปะการังเนือ้แข็ง    เม่ือ
ขนาดท่ีเหมาะสมเป็นวสัดเุลือกสรรส าหรับคอนกรีตได้ดี ส าหรับปะการังเนือ้ออ่นใช้ท าคอนกรีตท่ีอยูใ่น
ร่ม ,แรงต ่า,ยากท่ีจะควบคมุให้อยูใ่นท่ีและบอ่ยครัง้ท่ีโครงสร้างพรุน (honeycomb structure)  
    2.4 การท าเหมืองหนิ (Quarrying)  
          2.4.1 ปะการังเนือ้แข็งท่ีได้มาจากการตดัหรือตามเหมืองหินประกอบด้วยชอ่งวา่งซึง่ประสานกนั
ด้วยโพรกตวัของโครงสร้างปะการัง,   ท าให้ประสิทธิภาพในการระเบดิลดลง หลมุในการเจาะลกึ   8 ถึง 
12   ฟตุ   ชอ่งวา่งระหวา่งหลมุจากศนูย์กลางของหลมุ   4  ถึง  8  ฟตุ   และบรรจดุ้วยผงดนิด า     
แอมมเูนียมไนเตรต  หรือ  ไดนาไมท์เปอร์เซ็นตต์ ่า  จะให้ผลในการระเบดิดีท่ีสดุ   การท าเหมืองหินและ
แหลง่ดนิปะการังเนือ้แข็งจะพบวสัดปุกคลมุหน้าอยูเ่สมอ   สิ่งปกคลมุเหลา่นีเ้ป็นเคร่ืองกีดขวางตอ่การ
ขดุของเคร่ืองมือและจะต้องท าการระเบดิออก  
          2.4.2 ปะการังเนือ้ออ่นได้จากแหลง่เปียกหรือแหลง่แห้ง     วสัดเุนือ้ออ่นเหลา่นีจ้ะท าให้เป็นวสัดุ
หลวมได้ด้วยคราด  ดนัให้รวมกองได้ด้วยรถถางถางและตกัใสร่ถบรรทกุด้วยรถโกยตกั   ในแหลง่ท่ีเป็น
ปะการังท่ีหลวมเล็กน้อยใช้รถถากถางลากรถขดูสามารถใช้ได้   บางครัง้ปะการังท่ีได้จาก 
พืน้หินปะการังชายฝ่ัง (Fringing reefs) และบงึน า้เคม็สามารถขดุด้วยคราดหรือรถงดัตกั ,รวมกองและ
บรรทกุไปยงัแนวชายฝ่ังเม่ือไรก็ตามท่ีรวมกองด้วยวิธีคราดหรือขดูให้ใช้กบัปะการังท่ีท าใน     แหลง่ดนิ  
หรือแหลง่บงึน า้เคม็ตืน้ ๆ  
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3. หนิทฟัฟ์ (Tuff)  
     หินทฟัฟ์คือเถ้าภเูขาไฟท่ีผพุงัท่ีถกูทบัถมโดยขบวนการตามธรรมชาตเิปล่ียนแปลงไปตามระดบัของ
ความหนาแนน่และความแข็งของเถ้าตามปกตมิกัพบโดยทัว่ไปตามท้องถ่ินภเูขาไฟระเบดิ  บางครัง้ลม
พดัพาเถ้าถ่านกระจายปกคลมุเป็นพืน้ท่ีกวา่ร้อยตารางไมล์     ,      ซึง่มนัเป็นหินเนือ้ออ่นท่ีใช้เคร่ืองมือ
ธรรมดาขดุโดยง่ายในบางท้องท่ีของอิตาลีการท าเหมืองหินทฟัฟ์โดยการตดัเป็นก้อนขนาดใหญ่เพ่ือใช้
ในการก่อสร้าง ใบมีดของรถถากถาง      ไมส่ามารถใช้กบัหินทฟัฟ์หลวมได้แตร่ถถากถางสายพานท่ีใช้
คราดสามารถตดัพืน้ผิวและถอนชัน้หินได้ง่าย  หลงัจากท าให้อยูใ่นสภาพหลวมได้แล้วสามารถขนย้าย
ได้ด้วยรถขดูหรือดนัรวมกองได้ด้วยรถถากถาง สดุท้ายขนด้วยรถตกับรรทกุใสร่ถบรรทกุ  
4. หนิคาลิเซ (Caliche) 
     หินคาลิเชเป็นช่ือหินชดุหนึง่ท่ีพบในเขตแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง    สว่นใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียม 
และซิลิกาท่ีอยูใ่นรูปของดนิเหนียว,ทรายและกรวดซึง่เช่ือมกนัเป็นหินกรวดมนโดยแคลเซียมคาร์บอเนต 
โดยผา่นขบวนการระเหยของน า้    การเปล่ียนแปลงทัง้สองประการได้แก่ปริมาณและจ านวนชัน้ท่ีเช่ือม
ประสานชัน้หินคาลิเซแตกตา่งกนัตามความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้กบัการก่อสร้างถนน   ,ทางขบัหรือ
ใช้เป็นมวลรวม ,ความเหมาะสมของแตล่ะชัน้หินคาลิเซควรได้จากการทดสอบ หินคาลิเซมกัเป็นหิน
ล าดบัขนาดดีปกคลมุทัว่บริเวณท่ีมีผิวหน้าเป็นดนิ , ทราย หรือ กรวด     แหลง่หินคาลิเซหนึง่แหง่อาจมี
ความเหมาะสมกบัการท าถนนหรือการก่อสร้างอ่ืน   ๆ  ขึน้อยูก่บัการให้ความชืน้ของน า้   , การบดอดั
และการ   คงตวัของหิน สิ่งเหลา่นีเ้ป็นลกัษณะพิเศษของหินคาลิเซ ซึง่เช่ือมประสานด้วยปนูขาวหรื อ 
หินเกลือ  
5.  ศิลาแลง (Laterite)  
     ศลิาแลงหรือหินตะกอนเกิดเม่ือน า้ใต้ดนิไหลผา่นดนิบางแหง่ละลายดนิต้นก าเนิด (Qriginal  Soil) 
ในพืน้ท่ีท่ีมีฝนตกชกุน า้ใต้ดนิไหลเป็นเวลานาน           ซิลิกาท่ีอยูใ่ต้อาจมีการชะล้างโดยการละลาย,มี
จ านวนมาก ท่ีไมล่ะลายยงัคงตกค้างอยู ่      สว่นท่ีอยูเ่หลา่นีป้ระกอบด้วยการรวมตวัของสารประกอบ
ของเหล็ก     สารประกอบของอลมีูเนียมหรือสารประกอบของสารเหลา่นีป้ระกอบด้วยแร่อ่ืนอีกจ านวน
เล็กน้อย  ดนิท่ีเกิดขึน้นีเ้รารู้จกักนัวา่เป็นดนิแลงหรือศลิาแลง         การท่ีระบวุา่เป็นสารประกอบเหล็ก,
สารประกอบอลมูิเนียมหรือสารประสมขึน้อยูก่บัคณุลกัษณะของวตัถตุ้นก าเนิด(Parent material) ถ้า
เป็นชนิดสารประกอบเหล็กเป็นท่ีรู้กนัดีวา่เป็นหินเหล็ก (Inonstone) หรือหินหลมุฝังศพ (Tombstone) 
ซึง่ตามปกตใิช้สีแดง สารประกอบอลมูิเนียมรู้จกักนัดีในแร่บอกไซด์  (bauxite)  ซึง่ตามปกต ิสีน า้ตาล
,เทา หรือสีขาว ศลิาแลงใช้กนัอยา่งกว้างขวางในเขตร้อน  ศลิาแลงท่ีเนือ้แข็งสามารถพบใกล้กบัแหลง่
ท่ีก่อสร้าง ศลิาแลงมกัพบในลกัษณะหินโผลห่รือลกึจากพืน้ผิว 2 เมตร ซึง่สามารถพฒันาให้เป็นแหลง่
วสัดกุ่อสร้างท่ีเป็นวสัดถุม,พืน้ทางและฐานรากได้ อยา่งไรก็ตามปริมาณของศลิาแลง และ
ประสบการณ์การน าศลิาแลงมาใช้ ศลิาแลงเป็นวสัดท่ีุใช้เป็นฐานรากและวสัดผุิวเม่ือวสัดอ่ืุนไมมี่ 
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บทที่ 5   
ข้อควรท าและไม่ควรท า  (Do's and  Don' ts) 

1. ค าจ ากัดความ 
   1.1 วตัถรุะเบดิ" Explosive" ในท่ีนีห้มายถึงระเบดิใดๆ หรือทัง้หมดได้แก่ ไดนาไมท์ , ผงดนิด า, ผงลกู
ปราย (Pellet Power) เชือ้ปะท,ุ เชือ้ปะทไุฟฟ้า, ชนวนจดุระเบดิ 
   1.2 เชือ้ปะทไุฟฟ้า "Electric blasting cap" ในท่ีนีห้มายถึงทัง้เชือ้ปะทไุฟฟ้าจดุทนัที และชนิดท่ีเป็น
เชือ้ปะทถุ่วงเวลาทกุชนิด  
    1.3 ดนิเร่ิม "Primes" ในท่ีนีห้มายถึง การเร่ิมระเบดิเป็นการผสมกนัระหวา่งเชือ้ปะทแุละเชือ้ปะทุ
ไฟฟ้าร่วมกนั 

2. เม่ือต้องการขนย้ายวัตถุระเบดิ 
   2.1 เช่ือฟังกฎระเบียบของท้องถ่ินและของรัฐ 
   2.2 พิจารณาใช้ยานพาหนะท่ีเหมาะสมขนย้ายวตัถรุะเบดิและบพืุน้ยานพาหนะด้วยไม้หรือโลหะท่ี
ไมเ่กิดประกายทัง้ด้านข้างและตอนท้ายให้เพียงพอท่ีจะป้องกนัการระเบดิเม่ือวตัถรุะเบดิล้มลง กระบะ
ท้าย เม่ือปิดแล้วป้องกนัน า้และมีผ้าใบกนัไฟปกคลมุและวตัถรุะเบดิไมค่วรให้สมัผสักบัความร้อนใด ๆ 
เชน่ ทอ่ไอเสียเป็นต้น สายไฟควรมีสายหุ้มตลอดสายเพ่ือป้องกนัการลดัวงจรและควรมีหม้อดบัเพลิง
อยา่งน้อย 2 หม้อ รถบรรทกุวตัถรุะเบดิควรทาสีเพ่ือแจ้งเตือนสาธารณชนให้ทราบ 
   2.3 ไมใ่ช้โลหะ,ยกเว้นท่ีท าเป็นตวัถงัท่ีต้องสมัผสักบัวตัถรุะเบดิ , โลหะ,วสัดไุวไฟ  หรือวสัดท่ีุกดักร่อน 
ไมค่วรน ามาใช้ขนสง่วตัถรุะเบดิ 
   2.4 ห้ามสบูบหุร่ี, ไมใ่ห้มีสิ่งอ านวยความสะดวก, หรือบคุคลท่ีไมจ่ าเป็นอยูบ่นยานยนต์ 
   2.5 บรรทกุและยกวตัถรุะเบดิลงอยา่งระมดัระวงัห้ามโยนวตัถลุงจากรถบรรทกุ 
   2.6 พิจารณาดวูตัถรุะเบดิอ่ืน ๆ รวมทัง้แยกดนิระเบดิน าออกจากเชือ้ปะทรุะเบดิหรือเชือ้ปะทไุฟฟ้า 
โดยไมข่นสง่ไปในยานพาหนะคนัเดียวกนั 
   2.7 ไมข่บัรถบรรทกุวตัถรุะเบดิผา่นเมืองหรือชมุชนหรือหยดุพกัรถบรรทกุนัน้ใกล้กบัภตัตาคาร,  
โรงรถ และสถานีขนถ่ายนอกจากหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 
   2.8 การบรรจหีุบหอ่วตัถรุะเบดิให้ท าในห้องเก็บวตัถรุะเบดิหรือหา่งไกลจากแหลง่ชมุชน 

3. เม่ือต้องการเกบ็วัตถุระเบดิ 
   3.1 คลงัวตัถรุะเบดิให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของสหพนัธ์, รัฐ หรือท้องถ่ิน 
   3.2 คลงัวตัถรุะเบดิโดยเฉพาะท่ีใช้กบักระสนุและวตัถรุะเบดิซึง่ต้องสะอาด,แห้งระบายอากาศได้ดี, 
อากาศเย็น, เป็นสิ่งก่อสร้างถาวร, มีก าแพงป้องกนักระสนุและไฟ 
   3.3 ห้ามเก็บเชือ้ปะทหุรือเชือ้ปะทไุฟฟ้าในกลอ่ง, หีบหอ่, ลงักระสนุกบัวตัถรุะเบดิอ่ืน 
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   3.4 ห้ามเก็บวตัถรุะเบดิ,ชนวน,เคร่ืองจดุชนวน,ในท่ีเปียกชืน้หรือใกล้กบัน า้มนัหลอ่ล่ืน,น า้มนั 
เชือ้เพลิง,น า้มนัท าความสะอาดหรือใกล้กบัเคร่ืองท าความร้อนทอ่ไอน า้ร้อน,ทอ่ไอเสีย,เตาหรือแหลง่
ให้ความร้อนอ่ืนๆ 
   3.5 ห้ามใช้โลหะท่ีเป็นประกายหรือเคร่ืองมือท่ีท าจากโลหะท่ีเป็นประกายในรังเพลิงวตัถรุะเบดิกบั 
คลงัวตัถรุะเบดิใดๆ  
   3.6 ห้ามสบูบหุร่ีหรือจดุไม้ขีด หรือเคร่ืองจดุไฟใดๆ ในคลงัวตัถรุะเบดิ 
   3.7 ไมป่ลอ่ยให้หญ้า,พุม่ไม้ หรือเศษขยะสะสมอยูห่า่งจากคลงัวตัถรุะเบดิภายใน 25 ฟตุ 
   3.8 ให้พิจารณาโรงงาน วตัถรุะเบดิไนโตรกลีเซอริน (Nitroglycerin) เสียหายจนเกิดการร่ัวไหลลงมา
บนพืน้คลงั จะต้องท าความสะอาดให้ถ่ีถ้วนโดยเร็วด้วยสารท่ีใช้ท าความสะอาด 

4. การน าวัตถุระเบดิไปใช้ 
   4.1 ห้ามใช้เคร่ืองมือโลหะท่ีเป็นประกายเปิดถงัหรือลงัไม้ท่ีใช้บรรจวุตัถรุะเบดิโลหะมีคมอาจใช้ 
ส าหรับเปิดลงัไม้อดัโดยไมใ่ห้คมโลหะสมัผสักบัเคร่ืองยดึตรึงของกลอ่ง 
   4.2 ห้ามสบูบหุร่ี ,จดุไม้ขีดหรือท าให้เกิดประกายไฟภายใน 100 ฟตุ  
   4.3 ไมว่างวตัถรุะเบดิในท่ีอาจจะกระทบกบัเปลวไฟ,ความร้อนประกายไฟ 
   4.4 ไมพ่กพาวตัถรุะเบดิไว้ในกระเป๋าเสือ้ผ้า 
   4.5 ไมใ่สช่นวนไว้ในท่ีใด ๆ แตใ่ห้เปิดปลายของเชือ้ประทชุนวนไว้ 
   4.6 ไมใ่ช้เดก็หรือบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้องจบัถือหรือใช้วตัถรุะเบดิ 
   4.7 ไมจ่บัถือหรือใช้วตัถรุะเบดิในระหวา่งเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง 
   4.8 ไมใ่ช้วตัถรุะเบดิหรือเคร่ืองมือท่ีเป็นสว่นประกอบนัน้ให้เกิดความเสียหายอยา่งมาก 
   4.9 ไมพ่ยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือใช้ชนวน,เชือ้ปะท,ุเชือ้ปะทไุฟฟ้าหรือวตัถรุะเบดิใด ๆ  
เปียกน า้ให้ท าให้แห้งสนิท ให้ปฏิบตัติามข้อแนะน าจากโรงงานผลิต 

5. การเตรียมการระเบดิน า 
   5.1 ไมผ่สมดนิระเบดิน าในแหลง่ระเบดิ หรือใกล้กบัแหลง่เก็บวตัถรุะเบดิ 
   5.2 ไมใ่ช้แรงบีบเชือ้ปะทหุรือเชือ้ปะทไุฟฟ้ากบัไดนาไมท์ให้ใสเ่ชือ้ปะทเุข้าไปในรูของไดนาไมท์ 
ท่ีได้เจาะไว้ตามความเหมาะสม 
   5.3 ท าการผสมดนิระเบดิน าให้สอดคล้องกบัการปรับปรุงและตามวิธีท่ีก าหนดโดยให้แนใ่จวา่ 
หลอดเชือ้ปะท(ุCap shell) ถกูบรรจเุข้าไปในไดนาไมท์หรือดนิระเบดิสมบรูณ์แล้ว 

6. เม่ือท าการเจาะหรือบรรจุดนิระเบดิ 
   6.1 ปฏิบตัติามกฎหมายของรัฐและท้องถ่ินเก่ียวกบัการเจาะหรือบรรจดุนิระเบดิ 
   6.2 ระมดัระวงัในการตรวจผิวหน้าหรือด้านหน้าก่อนท่ีจะตดัสินใจเจาะเพ่ือฝังระเบดิ 
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   6.3 ตรวจหลมุระเบดิอยา่งระมดัระวงัด้วยไม้กระทุ้ง(Wooden tamping pole) หรือแถบวดัระยะ 
(Measuring tape) ก่อนท่ีจะบรรจดุนิระเบดิ 
   6.4 สงัเกตเคร่ืองจดุระเบดิด้วยไฟฟ้าให้เหมาะสม 
   6.5 ไมก่องระเบดิท่ีเหลือใช้ใกล้แหลง่งานในระหวา่งการบรรจรุะเบดิ 
   6.6 ไมข่ยายรูระเบดิใกล้กบัหลมุอ่ืนท่ีมีระเบดิบรรจอุยู่ 
   6.7 ห้ามดนัระเบดิอยา่งแรงเข้าไปในหลมุระเบดิ 
   6.8 ห้ามผา่ หรือท าให้ดนิระเบดิเสียรูปทรง 
   6.9 ห้ามตอ่เชือ้ปะทหุรือเชือ้ปะทไุฟฟ้ากบัชนวนจดุระเบดิยกเว้นวิธีจากการแนะน าจากโรงงานผู้ผลิต 

7. เม่ือต้องการอัดระเบดิ 
   7.1 ห้ามอดัดนิระเบดิท่ีได้มาจากดนิด าลกูกระสนุ 
   7.2 ห้ามอดัดนิระเบดิด้วยสวา่นท่ีเป็นโลหะ ให้ใช้ไม้เป็นเคร่ืองอดัยกเว้นในสว่นตอของไม้ ควรหลีก  
เล่ียงในการอดัแรง ๆ และไมอ่ดัดนิระเบดิน า 
   7.3 ปิดหลมุระเบดิด้วยทราย, ดนิ, ดนิเหนียว หรือวสัดอ่ืุนๆ ท่ีเหมาะสม 
   7.4 ห้ามหกัหรืองอชนวน, หรือสายดนิน าระเบดิไฟฟ้าเม่ือต้องการอดั 

8. เม่ือจุดระเบดิด้วยไฟฟ้า 
   8.1 ห้ามตอ่สายไฟฟ้าหรือใช้เชือ้ปะทไุฟฟ้าในระหวา่งท่ีพายหุรือใกล้กบัแหลง่ไฟฟ้าสถิตย์ 
   8.2 ห้ามตอ่สายไฟฟ้าหรือใช้เชือ้ปะทไุฟฟ้าใกล้กบัแหลง่คล่ืนความถ่ีสงู ยกเว้นระยะหา่งปลอดภยั 
พอตามท่ีโรงงานก าหนด 
   8.3 ห้ามมีสายไฟฟ้าหรือสายเคเบลิอยูใ่กล้กบัเชือ้ปะทไุฟฟ้าหรือดนิระเบิดอ่ืนๆ ยกเว้นบางเวลาและ
ส าหรับใช้จดุระเบดิ 
   8.4 ตรวจสอบเชือ้ปะทไุฟฟ้าทัง้หมด,ทัง้ตอ่อนัดบัให้ใช้กลัวานอมิเตอร์ในการตรวจสอบ 
   8.5 อยา่พยายามจดุระเบดิด้วยวงจรระบบไฟฟ้าวงจรเดียว  หรือจดุระเบดิวงจรไฟฟ้าจากเชือ้ปะทุ 
ไฟฟ้าท่ีมีกระแสไฟฟ้าน้อยท่ีสดุ 
   8.6 ต้องมัน่ใจวา่ปลายของสายไฟท่ีใช้ตอ่ต้องใหมแ่ละสะอาด 
   8.7 ลดัวงจรไฟฟ้า สายไฟฟ้าจนกวา่จะตอ่กบัเคร่ืองจดุระเบดิ 

9. เม่ือจุดระเบดิด้วยชนวนฝักแคเวลา 
   9.1 เม่ือท าการจดุชนวนด้วยมือต้องระมดัระวงัในการจบัถืออยา่ให้เกิดความเสียหายในอากาศหนาว 
ก่อนใช้ชนวนให้ท าความอบอุน่เล็กน้อยเพ่ือหลีกเล่ียงรอยแตกในการป้องกนัน า้ 
   9.2ไมใ่ช้ชนวนฝักแคเวลาท่ีสัน้ (Short fuse)ต้องรู้ความเร็วในการเผาไหม้ของชนวนและต้องมัน่ใจวา่
มีเวลาเพียงพอท่ีจะเข้าท่ีปลอดภยัก่อนท่ีระเบดิจะจดุไมใ่ช้ชนวนฝักแคเวลาท่ีมีความยาวน้อยกวา่ 2ฟตุ  
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   9.3ไมต่ดัสายชนวนก่อนท่ีจะสอดสายชนวนเข้าไปในเชือ้ปะทโุดยตดัเผ่ือไว้เหลือปลายไว้1 หรือ 2 นิว้ 
ตดัสายชนวนให้เป็นมมุฉากด้วยใบมีดท่ีสะอาด สอดสายชนวนเข้าไปในเชือ้ปะทใุห้หลีกเล่ียงการบดิ
สายชนวนหลงัจากสอดเข้าไปในเชือ้ปะทแุล้ว  
   9.4 ห้ามถือระเบดิไว้บนมือเม่ือชนวนก าลงัจดุ  

10. งานใต้ดนิ 
   10.1 ให้ใช้เพียงระเบดิท่ีได้รับอนญุาตด้วยกรรมวิธีพิเศษเทา่นัน้ โดยหนว่ยระเบดิของสหรัฐ  (United  
States Bureau of Mines)  
   10.2 ไมบ่รรจรุะเบดิปริมาณเกินไปในแตล่ะหลมุในเวลาเดียวกนั 
   10.3 ไมใ่ช้ดนิด าหรือดนิระเบดิจากหวักระสนุร่วมกบัดนิระเบดิท่ีได้รับอนญุาตหรือดนิไดนาไมท์ 
อ่ืนๆ ในหลมุเดียวกนัในเหมืองถ่านหิน 

11. การปฏบิัตก่ิอนและหลังการระเบดิ 
   11.1 ไมจ่ดุระเบดิโดยไมมี่สญัญาณ คนทกุคนและยานยนต์อยูร่ะยะท่ีปลอดภยัหรืออยูใ่นพืน้ท่ีท่ี  
หลบซอ่นท่ีพอเพียง 
   11.2 ห้ามกลบัมายงัพืน้ท่ีระเบดิใดๆ จนกวา่ควนัด าจากการระเบดิจะหมดไป 
   11.3 อยา่พยายามเข้าไปตรวจระเบดิทนัทีทนัใดเม่ือระเบดิไมท่ างาน ให้ปฏิบตัติามกฎหรือถ้าไมมี่ 
กฎให้คอยอยา่งน้อย 1 ชัว่โมง 
   11.4 อยา่เจาะ, เอาระเบดิท่ีไมร่ะเบดิออกมาจากหลมุควรยกด้วยมือภายใต้การอ านวยการของ 
ผู้ช านาญการและคนท่ีมีประสบการณ์เทา่นัน้ 

12. การจ าหน่ายระเบดิ 
   12.1 ไมท่ิง้วตัถรุะเบดิ 
   12.2 ทิง้หรือท าลายวตัถรุะเบดิให้ปฏิบตัติามวิธีท่ีได้รับอนมุตัแิล้วอยา่งเคร่งครัดตาม FM 5-25  
ข้อก าหนดของโรงงาน, ตามข้อก าหนดของสถาบนัผลิตวตัถรุะเบดิ 
   12.3 อยา่ทิง้วตัถรุะเบดิ, ซอง, กลอ่งหรือวตัถอ่ืุนท่ีใช้บรรจรุะเบดิไว้รอบๆ เดก็หรือผู้ไมเ่ก่ียวข้อง 
หรือสตัว์ 
   12.4 ไมใ่ช้ไม้, กระดาษหรือวตัถใุดๆ ท่ีบรรจวุตัถรุะเบดิเผาในเตา , เตาผิงหรือน าเอาไปใช้อยา่งอ่ืน
โดยวตัถเุหลา่นีค้วรท าลายโดยการเผากลางแจ้งไมใ่กล้ผู้คนอยา่งใกล้สดุไมค่วรใกล้กวา่ 100 ฟตุ 
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