Best & Good Practice
รางวัลผลงานดี
(Good Practice)
ผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบแจงเตือนการพังทลายของผนังบอเหมืองแมเมาะ”
โดย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) จังหวัดลําปาง
ติติดดตัตั้ง้งเครื
เครื่อ่องมื
งมืออในสนาม
ในสนาม

การติ
การติดดตัตั้ง้งเครื
เครือ่ อ่ งมื
งมืออShear/Crack
Shear/CrackMonitor
Monitor
Crack Monitor Details
หัวอาน Shear Monitor

หัวอาน+ระบบสงขอมูลอัตโนมัติ
หมุดยึดสายวัด

ทรายถม

สาย Shear Monitor

สายวัด Crack Monitor
ฉีดปดหลุมดวย Cement-Bentonite

ทอ PVC dia.½"
ฐานคอนกรีต
Crack

Shear
ShearMonitor
Monitor

ฐานคอนกรีต 15x15x10 cm.

Crack
CrackMonitor
Monitor

รายละเอี
รายละเอียยดหั
ดหัววออาานนShear/Crack
Shear/CrackMonitor
Monitor

หัวอานแบบแกนหมุน

ลวดสลิงและขอตอ

แกนหมุนทองเหลือง

ตัวเสื้อของเครื่องมือ
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รางวัลผลงานดี
(Good Practice)
ชื่อผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบแจงเตือนการพังทลายของผนังบอเหมืองแมเมาะ
เจาของผลงาน/คณะทํางาน
1. นายณรงศักดิ์
มาวงศ
2. นายมาณพ
วีเกษ
3. นายศรีเดช
ปญจขันธ
4. นายบุญเลิศ
ศิลปชัย
5. นายเผาเทพ
พัดจันทรหอม
ชื่อสถานประกอบกิจการและที่ตั้ง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)
801 หมู 6 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 52000
โทรศัพท 0-5425-4361 โทรสาร 0-5425-4155
แรงจูงใจ/เหตุผลในการปรับปรุง
• เพื่อพัฒนาระบบแจงเตือนการพังทลายของผนังบอเหมืองแมเมาะแบบตอเนื่อง
อัตโนมัติ ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา และทันการณ
ไมใหเกิดความสูญเสียตอบุคคลและทรัพยสิน
• เพื่อใหไดขอมูลการเคลื่อนตัวของผนังบอเหมืองแมเมาะอยางตอเนื่อง สําหรับการ
ออกแบบและปรับแบบความชันของผนังบอเหมือง ซึ่งจะสงผลตอตนทุนการผลิต
และสงถานลิกไนต
• ลดคาใชจายในการตรวจวัดขอมูลการเคลื่อนตัวของผนังบอเหมือง
• เพิ่มโอกาสในการขุดขนถานลิกไนตในระดับลึกที่มีความสูงตอการพังทลาย
แนวคิด/หลักการในการจัดทําผลงาน
เหมืองแมเมาะเปนเหมืองเปดขนาดใหญ ผลิตและสงถานหินลิกไนตใหโรงไฟฟาแมเมาะ
ประมาณ 15 ลานตันตอป โดยตนทุนของการผลิตถานลิกไนตสวนหนึ่งเกิดจากการขุดขนดินที่
คลุมชัน้ ถาน (Overburden) ซึ่งปริมาณการขุดขนดินดังกลาวขึ้นอยูกับความลาดชันของผนังบอเหมือง
หากออกแบบผนังบอเหมืองชันเกินไปจะทําใหไมปลอดภัยในทางตรงกันขามหากออกแบบผนัง
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บอเหมืองลาดเกินไปจะทําใหไมประหยัด ดังนั้น การออกแบบผนังบอเหมืองใหปลอดภัย และประหยัดจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งถือเปนภารกิจหลักของงานวิศวกรรมธรณี
งานวิศวกรรมธรณีมีขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญคือ การเฝาติดตามเสถียรภาพความลาด (Slope
Stability Monitoring) โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของผนังบอเหมือง เพื่อเปนขอมูล
สําคัญในการแจงเตือนการพังทลายลวงหนา ไมใหเกิดความสูญเสียตอบุคคลและทรัพยสิน โดย
เครื่องมือที่สําคัญที่ใชในการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของผนังบอเหมืองคือ Shear Monitor ใช
สําหรับตรวจวัดการเคลื่อนตัวของผนังบอเหมืองใตดิน และ Crack Monitor ใชสําหรับตรวจวัด
การเคลื่อนตัวของผนังบอเหมืองผิวดิน
ป 2544 ทีมงานริเริ่มพัฒนาเครื่องมือ Shear Monitor เพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ
ตอมา ป 2545 ทีมงานพัฒนาระบบแจงเตือนการพังทลายของบอเหมืองตลอด 24 ชั่วโมง ดวย
สัญญาณแสงและเสียง สุดทายในป 2546 ทีมงานมีแนวความคิดจะพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยจะ
พัฒนาระบบแจงเตือนการพังทลายของผนังบอเหมืองแบบตอเนื่องอัตโนมัติ พรอมออกแบบระบบ
เพื่อรองรับการสงขอมูล On-line แบบไรสาย จากสนามมายังสํานักงานโดยตรง ระบบดังกลาว
เปนระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหมทั้งหมด เนื่องจากยังไมทราบวามีจําหนายในทองตลาด
สภาพการทํางาน/ปญหากอนการดําเนินการปรับปรุง
การตรวจวัดขอมูลการเคลื่อนตัวใตดินใชเครื่องมือ Shear Monitor ซึ่งสั่งซื้อจากตางประเทศ สวนการ
ตรวจวัดขอมูลการเคลื่อนตัวผิวดินใชเทปวัดระยะ การตรวจวัดขอมูลดังกลาวใชคนวัดขอมูลแตละจุดและไม
สามารถตรวจวัดขอมูลไดอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลตอการประมวลผลขอมูลไดไมดีเทาที่ควร และอาจสงผล
ตอการแจงเตือนการพังทลายไมทันการณ ทําใหบุคคลไดรับบาดเจ็บหรือเครื่องจักรเสียหายได
ขั้นตอนการปรับปรุง/วิธีการพัฒนาระบบแจงเตือนการพังทลายของผนังบอเหมืองแมเมาะ
1. การออกแบบระบบแจงเตือนการพังทลายของผนังบอเหมืองแมเมาะ ใหความสําคัญกับการ
ใชงานในสนามภายใตสภาวะความรอนและฝุน ซึ่งเนนการใชวัสดุอุปกรณสวนใหญในประเทศ
ทั้งหมด โดยใชงบประมาณทั้งโครงการไมเกิน 150,000 บาท
2. การจัดหาวัสดุอุปกรณและการประกอบเครื่องมือ
การจัดหาวัสดุอุปกรณจะคํานึงถึงการใชวัสดุอุปกรณในประเทศเปนสําคัญ โดยงบ
ประมาณไมเกิน 150,000 บาท
สวนประกอบของเครื่องมือ มีดังนี้
2.1 หัวอาน Shear/Crack Monitor
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2.2 อุปกรณปรับคาแรงดันไฟฟา (Interface Board)
2.3 อุปกรณแปลงสัญญาณแรงดันไฟฟา (Master/Slave Board)
2.4 อุปกรณเก็บและวิเคราะหขอมูล (Field Analyzer)
3. การทดสอบในหองปฏิบัติการและการติดตั้งในสนาม
สภาพการทํางานหลังการดําเนินการปรับปรุง
ตรวจวัดขอมูลการเคลื่อนตัวใตดินและผิวดินดวยเครื่องมือ Shear/Crack Monitor ซึ่ง
พัฒนาขึ้นมาใชงานเอง พรอมพัฒนาระบบเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลแบบตอเนื่องอัตโนมัติ
ทําใหไดขอมูลการเคลื่อนตัวที่ตอเนื่อง สงผลใหสามารถแจงเตือนการพังทลายไดอยางทันการณ
ไมทําใหบุคคลไดรับบาดเจ็บ หรือเครื่องจักรเสียหาย นอกจากนี้ยังทําใหเขาใจพฤติกรรมการ
เคลื่อนตัวของผนังบอเหมือง นําไปสูการออกแบบและปรับแบบความลาดชัน ซึ่งสามารถลด
ตนทุนการผลิตและสงถานลิกไนตได
ประโยชนที่ไดรับจากการปรับปรุง
• สามารถพัฒนาระบบแจงเตือนการพังทลายของผนังบอเหมืองแมเมาะตลอด 24 ชั่วโมง
สงผลใหสามารถแจงเตือนการทลายไดอยางแมนยําและทันการณ ไมใหเกิดความ
สูญเสียตอบุคคลและทรัพยสิน ดวยเงินลงทุนประมาณ 150,000 บาท โดยระบบแจง
เตือนการพังทลายของผนังบอเหมืองแมเมาะดังกลาวไมมีขายตามทองตลาดไมวาใน
หรือตางประเทศ
• ทําใหสามารถตรวจวัดการเคลื่อนตัวของผนังบอเหมืองไดอยางตอเนื่อง สงผลให
เขาใจพฤติกรรมการเคลือ่ นตัวของผนังบอเหมืองในรูปแบบตาง ๆ นําไปสูการ
ออกแบบและปรับแบบความลาดชันของผนังบอเหมืองในอนาคต ซึ่งสามารถลด
ตนทุนการผลิตและสงถานลิกไนตได
• เพิ่มโอกาสในการขุดขนถานลิกไนตในระดับลึกที่มีความเสี่ยงสูงตอการพังทลาย
เนื่องจากมีความมั่นใจในความปลอดภัยในพื้นที่ขุดขนดินและถานลิกไนต
• ทําใหประหยัดคาใชจายในการตรวจวัดขอมูลการเคลื่อนตัวของผนังบอเหมืองได
ประมาณ 356,400 บาทตอป
• เปนการพัฒนาองคความรูดานวิศวกรรมธรณี และสงเสริมงานดานวิจัยพัฒนาใหแก
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนแนวนโยบายที่สําคัญอันหนึ่ง ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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คาใชจายในการดําเนินการ
คาใชจายทั้งสิ้นประมาณ 144,900 บาท
ระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุง
ประมาณ 8 เดือน โดยเริม่ ตั้งแตเดือนมกราคม - สิงหาคม 2546

ภาพกอนการปรับปรุง

เครื่องมือ Shear Monitor กอนการปรับปรุง

เครื่องมือ Crack Monitor กอนการปรับปรุง

การตรวจวัดขอมูลการเคลื่อนตัวใตดิน
ของผนังบอเหมืองแมเมาะดวยเครื่องมือ
Shear Monitor

การตรวจวัดขอมูลการเคลื่อนตัวผิวดิน
ของผนังบอเหมืองแมเมาะดวยเครื่องมือ
Crack Monitor
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ภาพหลังการปรับปรุง

เครื่องมือ Shear Monitor หลังการปรับปรุง

การตรวจวัดขอมูลการเคลื่อนตัวของผนัง
บอเหมือง จากสถานีเก็บและวิเคราะห
ขอมูลในสนาม

เครื่องมือ Crack Monitor หลังการปรับปรุง

ระบบแจงเตือนการพังทลายดวยสัญญาณ
แสงและเสียง
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