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บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้เป็นกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะธรณีวิทยำ โดยเฉพำะควำมหนำแน่นของรอยแตกกับกำร
ออกแบบกำรระเบิดของเหมืองหินต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรพัฒนำจำกประสบกำรณ์ทำงำนของแต่ละเหมืองมำเป็นเวลำนำน
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรออกแบบแผนผังกำรระเบิดที่แม่นยำยิ่งขึ้นต่อไป โดยจะเก็บข้ อมูลลักษณะธรณีวิทยำและ
แผนผังกำรระเบิดของเหมืองหินปูนต่ำงๆ ประกอบด้วย บริษัทผำทอง 24 จำกัด บริษัทศิลำอุตสำหกรรมจำกัด ห้ำง
หุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลำก่อสร้ำง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดธนบดีศิลำ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มนูญยะลำ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งนุ้ย
ศิลำทอง ห้ำงหุ้นส่วนจำกั ด เรืองกูลศิลำทอง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เลิศวัฒนำกำรโยธำ จำกนั้นจะวิเครำะห์แผนผังกำร
ระเบิดของเหมืองหินต่ำงๆ ดังกล่ำว มำเปรียบเทียบกับกำรออกแบบทำงทฤษฎีโดยใช้ควำมสัมพันธ์ของ O. Anderson
เป็นสำคัญ
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ระยะระหว่ำ งรู เจำะอยู่ใ นช่ว ง 1-1.25 เท่ ำของระยะระหว่ำงแถว ซึ่งเป็น ไปตำม
ควำมสัมพันธ์ที่ใช้ทั่วไป สำหรับเหมืองหินปูนที่ใช้ระยะระหว่ำงรูเจำะมำกกว่ำระยะระหว่ำงแถว จะเป็นเหมืองที่ได้ทำ
กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรระเบิดให้เข้ำกับลักษณะของหน้ำงำน ส่วนสัดส่วนระยะอุดรูเจำะต่อระยะระหว่ำงแถว นั้นอยู่
ในช่วงมำกกว่ำหรือเท่ำกับระยะระหว่ำงแถว โดยเหมืองหินที่ใช้ระยะอุดรูเจำะน้อยกว่ำระยะระหว่ำงแถว เกือบทุก
เหมืองที่ได้เก็บข้อมูลมำ ซึ่งมีลักษณะหน้ำงำนไม่สูงนักและต้องกำรลดขนำดหิน ส่วนเหมืองหินที่ใช้ระยะอุดรูเจำะ
มำกกว่ำระยะระหว่ำงแถว นั้นเกิดจำกหน้ำงำนอยู่ในระดับสูงกว่ำพื้นปกติมำกจึงมีก ำรปรับระยะอุดรูเจำะเพื่อป้องกัน
หินปลิว สำหรับระยะเจำะลึกจำกพื้นนั้น ทั่วไปที่ใช้ในกำรออกแบบจะประมำณหนึ่งในสำมของระยะระหว่ำงแถว พบว่ำ
เหมืองหินปูนที่ได้ทำกำรเก็บข้อมูล เป็นไปตำมทฤษฎีกำรออกแบบรูปแบบกำรระเบิด
สำหรับกำรคำนวณระยะระหว่ำงแถว ซึ่งสำมำรถคำนวณได้จำกขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงรูเจำะและควำมสูง
หน้ำผำตำมควำมสัมพันธ์ของ O. Anderson จำกกำรศึกษำพบว่ำเมื่อควำมหนำแน่รอยแตกเพิ่มขึ้นสำมำรถปรับสูตร

ของ O. Anderson โดยคำนึงถึงค่ำควำมหนำแน่นรอยแตกได้ว่ำ B = 0.11Q X (
รอยแตก
คาสาคัญ ระยะระหว่ำงแถว, ควำมหนำแน่นรอยแตก, สูตรของ O. Anderson

) เมื่อ Q คือควำมหนำแน่นของ
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Abstract
In this study we try to investigate how blasting parameters such as burden, spacing,
stemming, and subdrilling, in quarry evaluate by miners experiences that geological discontinuities
would be involved. We collected blasting parameters and density of discontinuities per square
metre from several quarries in lower southern of Thailand such as Phathong Group, Sila Industrial
LTD., Chinnaworn yala LTD., Thana Bor Dee SILA LTD., Ma-Nu Yala LTD., Tung Nui Silathong, Ruang
Kul Silathong and Lert Watthana LTD. After that all data was analysis in compare to O. Anderson’s
formula.
Firstly, spacing to burden ratio of all quarries was about 0.8 to 1.25 that were in
conventional range of practice. While stemming to burden ratio normally was around 1. But for
some quarries with low bench height, was less than 1. When the workface was at high level, Thung
Nui Silathong quarry, this ratio was increase to more than 1 to reduce the risk of flying rocks. For
subdrill to burden ratio, all quarries were about one-third following practical advice.
Secondly, the burden of all quarries seems to increase with discontinuities density. Finally after
adding a correction factor, Q, one ninth of number of discontinuities per square metre, into
Anderson’s formula, we suggest B = 0.11Q X (

) to use in practical design for quarry burden.
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