
กรณีตัวอย่างผลกระทบจากการท าเหมืองโพแทชใต้ดิน

กรณีศกึษานีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อแสดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การท าเหมืองแรโ่พแทชใตด้ิน โดยเฉพาะการท าเหมืองในบรเิวณพืน้ที่ที่

บรเิวณผิวดินเป็นพืน้ที่ในเมืองที่มีอาคารบา้นเรอืนของราษฎรอยูเ่ป็นจ านวน
มากไม่ไดมี้เจตนาเพื่อคดัคา้นการท าเหมืองแตอ่ย่างใด



เป็นท่ีทราบกนัในหมู่คนท าเหมือง โพแทชใตด้ินว่า การท าเหมืองโพแทชใตด้ิน ทุกแห่งมีความ
เสี่ยงสูง ท่ีจะเกิดน า้ท่วมเหมืองไดต้ลอดเวลา ในประวัติศาสตร ์การท าเหมืองโพแทชใตด้ิน 
ตลอดระยะเวลา 150 ปีเหมืองโพแทชใตด้ินเหมืองแรกเกิดขึน้ท่ีเมืองสตาสเฟิรส์ (Stassfurt)
ประเทศเยอรมันในปีพ.ศ.2404  เหมืองโพแทชใตด้ิน เคยถูกน า้ท่วมมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 80 
เหมือง (เฉลี่ย ทุก ๆ 2 ปีต่อเหมือง) เฉพาะท่ีประเทศเยอรมนี  เหมืองโพแทชใตด้ิน เคยถูกน า้
ท่วมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 30 เหมือง  ผลกระทบท่ีตามมาคือการสญูเสียเหมือง เน่ืองจากถกูน า้ท่วม 
นอกจากจะท าให้เหมืองสูญเสียเครื่องจักรในการท าเหมือง ท่ีอาจมีราคานับพันล้านบาท 
แล้ว อาจท าให้เกิดแผ่นดินทรุดตัว และเกิดหลุมยุบ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้ าง 
แก่ทรพัยส์นิของเหมืองเองและตอ่บคุคลภายนอก 



โดยทั่วไปการท าเหมืองโพแทชใตด้ิน จะท าในพืน้ท่ีห่างไกลและไม่มีชุมชนตัง้บา้นเรือนอยู่ท่ี
ระดบัพืน้ดนิ แตน่ั่นไมใ่ช่การท าเหมืองโพแทชใตด้ิน ท่ีเมืองเบรเรซนิกิ และเมืองซลัลิกมั ในพืน้ท่ี
เพิม บรเิวณเทือกเขาอรูาล ในแถบไซบีเรยี ของประเทศรสัเซีย เน่ืองจากทัง้สองเมืองนีต้ัง้อยู่บน
พืน้ท่ีการท าเหมืองโพแทชใตด้ิน ของบรษัิลอรูาลคาลิ ผูผ้ลิตแรโ่พแตชรายใหญ่ท่ีสดุรายหน



บรษัิทอรูาลคาลิ (Uralkali) เป็นผูผ้ลิตและสง่ออกแรโ่ปแทช สญัชาติรสัเซีย หุน้ของบรษัิทมีขายในตลาด
หลกัทรพัยล์อนดอน London Stock Exchange และตลาดหลกัทรพัยม์อสโก Moscow 
Exchange ใชส้ญัลกัษณ ์URHA บรษัิทมีสนิทรพัยห์ลกัคือเหมืองแรโ่ปแทช 5 เหมืองและโรงผลิตแร ่7 โรง
ตัง้อยูท่ี่เมืองเบรเรซนิกี (Berezniki Березники) และเมือง เซลลิกมั (Solikamsk
Соликамск) บรเิวณพืน้ท่ีเพิมประเทศสาธารณรฐั รสัเซีย (Perm Region, Russian 
Federation) เป็นแถบพืน้ท่ีไซบีเรยีห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 1,600 
กิโลเมตร บรษัิทเริม่ก๋อตัง้เมื่อปีคศ. 1934 มีคนงานทัง้สิน้ประมาณ 12,000 คน  มีสินทรพัยร์วม 2.75 พนัลา้น 
$us เม่ือปีคศ.2018 บรษัิทมีปรมิาณส ารองของแรม่ากเป็นอนัดบั2ของโลกประมาณ 8.2 พนัลา้นตนั สายแร่
กวา้งมีปรมิาณแรส่  ารองประมาณ 8.2 พนัลา้นตนั(มากเป็นอนัดบัสองของโลก) ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 
ยาว 17 กิโลเมตร อยูล่กึจากผิวดนิที่ระดบัความลกึตัง้แต ่220- 450 เมตรบรษัิทผลติแรโ่ปแตชประมาณ 20% 
ของผลผลิตทั่วโลก ในปี 2018 ผลิตแรโ่พแทช (KCL)ได ้11.5 ลา้นตนั บรษัิทผลติและจ าหน่ายแรโ่พแทซไปยงั
ประเทศตา่ง ๆ ทั่วโลกราว 60 ประเทศโดยประเทศท่ีเป็นตลาดส าคญัไดแ้ก่ ประเทศบราซิล อินเดีย สาธารณรฐั
ประชาชนจีน ประเทศในเอเชียอคเนย ์รสัเซีย สหรฐัอเมรกิา และประเทศในสหภาพยโุรป เว๊ปไซต ์
www.uralkali.com/

http://www.uralkali.com/


รูปแสดงต าแหน่งที่ตัง้ เหมืองและโรงแตแ่รบ่รษัิทอาลคาลิ

ส านกังานของบรษัิท



เมืองซลัลิกรมัและบิรซินิกิจาก Google earth



ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงใหเ้หน็หลมุยบุสามหลมุ
ท่ีเกิดจากน า้ทว่มเหมืองโปแตซใตด้ิน ของบรษัิทอู
ราลคาล ิท่ีเมืองเบรเรซินิกิ ประเทศรสัเซีย อาคาร
ท่ีอยูก่ลางหลมุยบุดา้นขวามือสดุเป็นอาคาร
ส านกังานของบรษัิท



การท าเหมืองในแหลง่แรโ่ปแตช Verkhnekamskoye ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของเทือกเขา
อรูาล ในพืน้ท่ีเพิม (Perm region) ประเทศ สหพนัธรฐัรสัเซีย มีเหมืองใตด้ินเปิดการอยู ่5 
เหมืองในแหลง่แร ซลิวิไนต์ และคานาไลต์ ( sylvinite and carnallite zones) ท่ีระดบั
ความลกึจากผิวดินตัง้แต ่ 140-420 เมตร  มีการท าเหมืองแบบหอ้งและเสา ( room-and-
pillar method) ขนาดของหอ้งท่ีขดุแรอ่อก(Room) มีความกวา้ง 3-15 เมตร ยาว 150-
190 เมตร สงู 10 เมตรขนาดเสาค า้ยนั (Pillar) กวา้ง 3-18 เมตร เดินอโุมงคแ์ยกจากอโุมงคด์ิ่ง
ออกไป ประมาณ 3 กม.



รูปแสดงภาคตดัฝางของแหล่งแรโ่พแทช



แสดงภาคตดัขวางของ
แหลง่แร่



ภาพแสดงขอบเขตการท าเหมืองโพแทซใตด้ินของบรษัิทอรูาลคาลิโดยประมาณ เมืองเบรเรซินิกิ
แทบทัง้เมืองตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีเหมืองโพแทซใตด้ินท่ีอยูล่กึลงไปตัง้แต่220-450เมตรวงกลมสีแดงคือ
บรเิวณที่เกิดหลมุยบุ



เหมอืง
โพแตสใต้ดนิ
ซาลลกัิม2



การท าเหมืองโพแทชใตด้ิน



โรงลอยแร ่ซิลวิไนต์



ภาพ3มิติจ าลองการท าเหมืองโพแทซใตด้ินของเหมืองเบรเรซนิกิ3โดยการเจาะอโุมงคด์ิ่งลงไปลกึ
ประมาณ300เมตรแลว้เดินอโุมงคไ์ปตามชัน้แรห่า่งออกไปจากอโุมงคด์ิ่ง3-5 กิโลเมตร



คาสต ์ (องักฤษ: Karst) เป็นลกัษณะของหินปนูท่ีถกูน า้ ละลายหินออกไปจนเหลือหินเป็นลกัษณะตะปุ่ มตะป ่ า เตม็ไปดว้ย
หลมุบอ่ ถ า้และล าธารน า้ใตด้ินท่ีละลายเอาเนือ้หินปนูแทรกซมึหายลงไป พืน้ท่ีแบบนีม้กัเป็นท่ีแหง้แลง้และมีธารน า้ท่ีน  า้ไหล
ลงท่ีต ่าในหนา้ฝน แตต่อนปลายธารน า้มดุดินหายไปหมด ค านีแ้ตเ่ดิมใชแ้ก่ท่ีราบสงูคาสตอ์นัเป็นท่ีราบสงูหินปนูชายฝ่ังทะเลเอ
เดรยีติก ในเขตประเทศยโูกสลาเวียในปัจจบุนั
ในประเทศไทยมีลกัษณะของคาสตค์ลา้ยกนันีแ้ตมี่บรเิวณที่เลก็กว่า อยู่ท่ีอ  าเภอเมืองพงังา จงัหวดัพังงา, อ าเภอรอ่นพิบลูย ์
จงัหวดันครศรธีรรมราช และปรากฏเป็นหย่อม ๆ ทางตะวนัตกของอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมา 
https://th.wikipedia.org/wiki/
กระบวนการท่ีท าใหเ้กิดคาสต ์ (Karst Process) คือกระบวนการผพุงัท าลายทางทางธรรมชาติท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะภมิู
ประเทศตะปุ่ มตะป่า  เป็นภมิูประเทศท่ีเกิดจากการละลายของหินท่ีละลายน า้ไดเ้ช่นหินปนู โดโลไมต์ ยิปซั่ม และเกลือหินเป็น
ตน้ มนัเป็นลกัษณะของระบบระบายน า้ใตด้ินพรอ้มท าใหเ้กิดเป็นโพรงถ า้ล  าธารน า้ใตด้ิน และเกิดเป็นหลมุยบุ 
(sinkholes) ท่ีระดบัผิวดิน นอกจากนีย้งัอาจมีความหมายครอบคลมุถึงความคงทนในการถกูกดักลอ่นของหินชนิดอ่ืนเช่น
หินควอรตซไ์ซต์ ก็อาจท าใหเ้กิดสภาพคาสตไ์ดเ้ช่นกนั 
การศกึษาคาสต ์นัน้ถือเป็นสิ่งที่มีความส าคญัอย่างย่ิงในธรณีวิทยาปิโตรเลียมเน่ืองจาก 50% ของปรมิาณไฮโดรคารบ์อนใน
โลกจะถกูเก็บไวใ้นระบบท่ีมีรูพรุน ของคาสตท่ี์มา https://en.wikipedia.org/wiki/Karst

https://th.wikipedia.org/wiki/
https://en.wikipedia.org/wiki/Karst


ล าธารน า้ใตด้ินเปอรโ์ตปริน้โซ ่บนเกาะปาละวนั ประเทศฟิลิปปินส ์เป็นตวัอย่างของคาสตท่ี์ชดัเจน



กระบวนการคาสตท์ าใหเ้กิดหลมุ
ยบุในเหมืองโปแตชใตด้ินใน
ประเทศรสัเซียเม่ือน า้รั่วเขา้ทว่ม
เหมือง เกิดหลมุยบุและแผ่นดิน
ทรุดในเวลาตอ่มา



sinkhole model นกัวิทยาศาสตรเ์ช่ือว่าหลมุยบุเกิดจากมีการรั่วไหลของน า้เขา้สู่บรเิวณท่ีมีการท าเหมืองใตด้ิน น า้ท่ี
ระดบัสงูกวา่บรเิวณท่ีมีการท าเหมืองไหลไปตามรอยแตกท่ีต่อเน่ืองของชัน้หินตามรอยรูเจาะส ารวจท่ีมีการปิดรูไม่สมบรูณห์รอื
ตามรอยแตกตามธรรมชาติก็ได ้ปัจจยัหนนุท่ีส  าคญัอีกอย่างหนึ่งคือการท่ีมีแม่น า้กามาอยู่ทางตอนบนของแหลง่แร ่ไดมี้ความ
พยายามท าเข่ือนกัน้ (Cut-off dam) ปิดกัน้การไหลของน า้จากแม่น า้กามา เพ่ือลดปัญหาดงักลา่ว อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
ไดมี้การขดุแรอ่อกไปจากอโุมงคเ์ป็นจ านวนมากเฉพาะเหมืองบิรซินิกิ 3 ท่ีถกูปิดตายไปเม่ือปี 2006 เหมืองเดียวไดข้ดุแรอ่อกไป
ทัง้สิน้ไม่นอ้ยกว่า 85 ลา้นลกูบาศกเ์มตร และเช่ือวา่มีปรมิาณน า้ท่ีสามารถเติมเขา้ไปไดไ้ม่นอ้ยกว่า 11 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
เหมืองนีท้  าใหเ้กิดปัญหาแผ่นดินทรุด และเกิดหลมุยบุขึน้ในเมืองบิรซินิกิ (ประชากร 1.5 แสนคน) มากมายเวลานีส้  าหรบัเมืองซลั
ลิกรมั(ประชากร 8 หม่ืนคน) นัน้ปัญหาการเกิดแผ่นดินทรุดและหลมุยบุเพิ่งเกิดขึน้ แมจ้ะมีระยะเวลาในการท าเหมืองในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนักบัเหมืองใตเ้มืองบิรซินิกิ อย่างไรก็ตามเช่ือวา่เมืองทัง้สองเมืองนีจ้ะตอ้งประสบปัญหาแผ่นดินทรุด และหลมุ
ยบุท านองเดียวกนัในวนัขา้งหนา้เน่ืองจากทัง้สองเมืองมีพืน้ท่ีสว่นใหญ่ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีเหมืองใตด้ินเช่นเดียวกนั





บนัทกึการตรวจจบัความสั่นสะเทือนพอความสั่นสะเทือนถ่ีๆแสดงถงึเสาค า้ยนัลั่น หรอืผนงัอโุมงคถ์ลม่ 
แผน่ดินไหวยอ่มๆโดยฝีมือมนษุยร์ะหวา่ง1-4รกิเตอรส์เกล ตามมาดว้ยหลมุยบุขยายตวัเพิ่มขึน้และมีแกส้ระเบิด

ตามมาเป็นครัง้คราว



ภาพจ าลองจากผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือนแสดงต าแหน่งจดุเสี่ยงท่ีจะเกิดหลมุยบุ



ล าดบัเหตกุารณณื์โดยสงัเขปของการเกิดหลมุยบุในเหมืองบิรนีซนิกิและเมืองซลัลิกรมั 
Sources: https://ru.wikipedia.org/wiki/Провалы_в_Березниках
วนัท่ี 11 มกราคม ปี 1986 ระดบัน า้ในเหมืองบิรนีซนิกิ 3 ของบรษัิทไดเ้พ่ิมระดบัขึน้เน่ืองจากรอยรั่วจากน า้ท่ีอยู่ในระดบับน ใน
กลางเดือน มีนาคมอตัราไหลของน า้เขา้สูเ่หมืองใตด้ินเพ่ิมขึน้สงูกวา่ 1000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่ชั่วโมง เหมืองตอ้งอพยพคนงานออก
จากพืน้ท่ีและปิดตวัลงเป็นเวลา 10 วนั ในคืนวนัท่ี 11 มค.ปี 1986

26 กรกฎาคม 1986 ไดเ้กิดหลมุยบุขึน้ครัง้แรกพรอ้มกบัการระเบิดและเกิดไฟลกุโชติช่วงจากการติดไฟของก๊าซ ในป่าทางตอน
เหนือของ พืน้ท่ีต  าบลโซลโลสวาลา  (soleotvala) ซึง่เช่ือไดว้่าเก่ียวพนักบัน า้ท่วมเหมือง 3 และในเดือน ตลุาคมปีเดียวกนั
หลมุยบุดงักลา่วก็มีน า้อยู่เตม็หลมุ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Провалы_в_Березниках


หลมุยบุท่ีหนึ่งขนาด 210 X 
110 เมตรท่ีเมือง 
Berezniki ปี 1986 
Source: 
ru.wikipedia.org.
การเกิดหลมุยบุครัง้นัน้ไม่มี
คนสนใจ

http://www.mining.com/wp-content/uploads/2014/12/More-insane-pictures-of-Russian-potash-mine-disaster-2.jpg


หอ้งปฏิบตักิาร
ตรวจจบัการ
เกิดหลมุยบุ



หลงัจากการเกิดหลมุยบุครัง้นีจ้ึงไดมี้การตรวจวดัการทรุดตวัของพืน้ดินในพืน้ท่ีเหนือบรเิวณที่มีการท าเหมืองปีละ 2 ครัง้ ในฤดุ
ใบไมผ้ลิ และฤดใูบไมร้ว่ง พบวา่ในปี 1988 พืน้ดินมีการทรุดตวั  105 มิลลิเมตร ในปี 1992 ทรุดตวั 74 มิลลเมตรและในเดือน
กมุภาพนั ปี 2000 มีการทดุตวั 52 มิลลิเมตร ส  าหรบัในพืน้ท่ีเกิดหลมุยบุไดมี้การตรวจวดัการทรุดตวัของพืน้ดินพบวา่พืน้ดินมี
อตัราการทรุดตวัลดลง จากปีละ 700 มิลลิเมตร ในปี 1986 เหลือปีละ 12 มิลลิเมตร ในปี 1999

หลงัจากปี 2010 เป็นตน้มาทางน า้และรอ่งน า้ในบรเิวณใกลเ้คียงกบัหลมุยบุไดข้ยายตวักวา้งขึน้ตน้ไมร้ิมทางน า้ลม้ลงเป็นจ านวน
มาก หลมุยบุไดข้ยายตวัขึน้จนมีความกวา้ง 110 เมตร ยาว 210 เมตร

วนัท่ี 25 ตลุาคม 1993 ไดเ้กิดแผ่นดินไหวทางเทคนิควดัได ้4 รกิเตอรใ์กลก้บัเหมิอง บิรนีซนิกิ 3

วนัท่ี 5 มกราคม 1995 ไดเ้กิดแผ่นดินไหวทางเทคนิควดัได ้5 รกิเตอรมี์จดุศนูยก์ลางอยู่ห่างจากตวัเมืองซลัลกิรมั ประมาณ 35 
กิโลเมตร นอกพืน้ท่ีพกัอาศยัและไดเ้กิด aftershocks ตามมาอีกหลายครัง้วดัได ้3.5 ถึง 5 รกิเตอรซ์ึง่เป็นผลกระทบจากการ
ท าเหมืองซลัลกิรมั2  ท าใหเ้กิดการทรุดตวัของพืน้ดินเป็นพืน้ท่ีกวา้งประมาณ 750 x 950 เมตร



สภาพอาคารโรงเรยีนนานาชาติท่ีถกูทิง้รา้งเน่ืองจากมีการเคลื่อนยา้ยคนออกไปเพราะอยู่
ในพืน้ท่ีภยัพิบตัิมองเหน็อาคารแตกรา้วอยูท่ั่วไป



รอยแตกของอาคาร มินดีลพ1( Mendeleev 1)  และอาคารสเตปปาโนวา (Stepanova) 
อยูห่า่งจากโรงเรียนนานาชาติออกไปประมาณ 50 เมตร



วนัท่ี 9 ตลุาคม 1997 เกิดแผ่นดินไหวจากฝีมือมนษุยข์ึน้ท่ีเมืองวดัได ้4 รกิเตอรบิ์รนีซนิกิ มีจดุศนูยก์ลางอยู่ระหวา่ง เหมืองบิรนีซ
นิกิ 2 และเหมืองบิรนีซนิกิ 3

ช่วงระหว่างเดือนตลุาคม 1993 ถึงเดือน ธนัวาคม 2005 มีแผ่นดินไหวท่ีเกิดจากการกระท าของมนษุย ์ (man-made 
earthquakes) หลายรอ้ยครัง้วดัไดร้ะหวา่ง 2-5 รกิเตอร์

ระหวา่งปี 1998-2001 มีการยบุตวัของพืน้ดินอยู่ทั่วไปในเมืองบิรนีซนกิิ การยบุตวัของท่าเรอืในแม่น า้กามา การแตกรา้วของผนงั
อาคารโรงเรยีนนานาชาติและ อาคารใกลเ้คียง นกัธรณีวิทยา นกัธรณีฟิสิกส ์นกัธรณีเคมี จากสถาบนัเหมืองแร ่และ " 
Galurgiya " ได ้ก าหนดจดุอนัตรายหา้มพกัอาศยัขึน้ 6 จดุไดแ้ก่บรเิวณถนน Sverdlov ถนน Anniversary ถนน
World ถนน Five-Year Plan บรเิวณอ่างเก็บน า้หมายเลข1  และพืน้ท่ีใกลก้บับ่อก าจดัน า้เสียของเมืองบิรนีซนิกิ
ผูเ้ช่ียวชาญจากสถาบนัเพิม Perm Mining Institute ไดท้  านายไวว้่าจะเกิดการเคลื่อนตวัของหินใตพ้ืน้ผิวอย่างรุนแรง
ตัง้แตปี่ 2003 เป็นตน้ไปและจะเกิดขึน้มากท่ีสดุ ในปี 2006 อย่างไรก็ตามไม่สามารถระบ ุต าแหน่ง และเวลาท่ีแน่นอนของการ
เคลื่อนตวัเหลา่นัน้ได้



เดอืนตุลาคม 2006 ระดับน า้ในเหมอืงบรีิซนิกิ 1 ( Bereznikovskom Potash 
Mining No. 1 (BKRU No. 1) ได้เพิม่ระดับขึน้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมนี า้ร่ัวลงไป
จากระดับน า้ด้านบน อัตราการร่ัวไหลของน า้มากขึน้เร่ือยๆหลังจากน้ันอกี10 วันอัตราการ
ไหลของน า้เข้าสู่เหมอืงมากกว่า 1200 ลูกบาศกเ์มตรต่อช่ัวโมงหลังจากพยายามกู้เหมอืงไว้
จนสุดความพยายามในทีสุ่ดในคนืวันที ่28 ตุลาคม 2006 เหมอืงจงึตัดสินใจหยุดการสูบน า้
และน าคนงานขึน้มาจากเหมอืงทัง้หมด และละทิง้เหมอืง ให้น า้ท่วมไปในทีสุ่ด

วันที ่8 กรกฏาคม 2007 เวลา 15.31 น. เกดิหลุมยุบเลขที ่2 ขนาด กว้าง 50 เมตร ยาว 70 
เมตรลกึ 15 เมตรใกล้โรงงานผลติของบริษัท เชือ่ว่าสาเหตุของหลุมยุบนีเ้กดิจากเกดิจากการ
ร่ัวของน า้เข้าสู่อุโมงคใ์นเหมอืงบรีิซนิก ิ1 บริเวณเสาค า้ยันหมายเลข 17 ทีเ่จาะส ารวจไว้ตัง้แต่
ปี 1928 แล้วปิดหลุมส ารวจไม่สมบูรณ ์



หลมุยบุหมายเลข 2 ถ่ายเมื่อเดือน กรกฎาคม 2007 กวา้ง 50 X 70 เมตรลกึ   15 เมตร



หลุมยุบหมายเลข 2 ภาพเม่ือ เดือนเมษายนปี  2008 วดัขนาดด้านบนได้ 385X270 เมตร ทีก้่นหลุมมี
ขนาด 330X 230 เมตร ทีม่า: ru.wikipedia.org.



หลุมยุบหมายเลข 2 ภาพเม่ือ เดือนพฤศจิกายน ปี  2008 วดัขนาดด้านบนได้ 437 X 333 เมตร ทีก้่น
หลุมมขีนาด 405 X 290 เมตร ทีม่า: ru.wikipedia.org.



ภาพหลมุยบุท่ีสอง
ถ่ายเม่ือปี 2018



วันที ่25 พฤศจกิายน 2009 ได้เกดิหลุมยุบแห่งใหม่ขึน้ (หลุมยุบที3่) ใกล้กับสถานีรถไฟบริินซนิกิ
ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของเหมือง บิรินซนิกิ1 ทางรถไฟถูกตัดขาดทางรถไฟ และท าให้ต้องปิด
สถานีอย่างถาวร 1 ปีต่อมาได้มีการถมหลุมยุบดังกล่าวแต่เน่ืองจากมีการทรุดตัวของพืน้ดิน
อย่างต่อเน่ือง การฟ้ืนฟูสถานีรถไฟจงึยังไม่สามารถท าได้ 

หลุมยุบที ่3 เม่ือวันที ่25 
พฤศจกิายน 2009 
มองเหน็โบกีร้ถไฟยังค้าง
อยู่บนรางรถไฟ



การพฒันาของหลุมยุบที3่ ท าใหต้้องปิดสถานีรถไฟอย่างถาวร



หลมุยบุท่ีสามมองจากดา้นบน



สถานีรถไฟเบรเรซนิกิถกูปิดตายมาตัง้แตปี่2008



ปี 2008 ไดมี้การยา้ยสถานีรถไฟและ
เสน้ทางรถไฟออกจากพืน้ที่เสี่ยง บรษัิท
ออกคา่ใชจ้่ายเป็นเงินประมาณ $us 
800 ลา้น



วันที่ 4 ธันวาคม 2011 เกิดหลุมยุบแห่งใหม่ (หลุมที่ 4)  ใกล้กับอาคารส านักงาน
ของบริษทั (อาคาร ABK) ห่างจากหลุมยุบรูปวงกลมบริเวณทางรถไฟ (หลุมที่3) 
ประมาณ 130 เมตร ขนาด 15 x 10 เมตร 2 วนัต่อมาหลุมยุบขยายตัวมีขนาด 22 
x 30 เมตร วนัที่ 9 ธันวาคม 2011 มีขนาด 24 x 34 เมตร พืน้ที่บริเวณนี้มีอตัรา
การยุบตัวของพื้นดินประมาณ 22 มิลลิเมตรต่อเดือน วันที่ 17 มกราคม 2012 
ขนาด 78 x 52 เมตร วนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2012 ขนาด 82 x 64 เมตร
สามปีต่อมาหลุมยุบที ่3 และส่ีได้รวมตวัเป็นหลุมเดยีวกนั



หลุมยุบที ่4 ใกล้อาคารส านักงานของบริษทั

http://www.mining.com/wp-content/uploads/2014/12/More-insane-pictures-of-Russian-potash-mine-disaster-8.jpg


หลุมยุบที ่3 และ 4 รวมเป็นหลุมเดยีวกันภาพเมื่อเดอืนกันยายน พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)



หลมุยบุท่ี3และ4 รวมเป็นหลมุเดียวกนั มองจากอีกมมุหนึ่งเห็นพืน้หลงัของกองเศษเกลือและเหมืองโปแทชใตด้ินท่ีจมน า้ไป
แลว้พรอ้มเครือ่งจกัรอปุกรณท่ี์ใชใ้นการท าเหมืองมลูค่า 200 ลา้น $us อาคารส านกังานของบรษัิทและอาคารอ่ืน ๆท่ีก าลงั
ถกูน า้ท่วม



วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 (2015)  เวลาประมาณ 12.30 น. ตามเวลาท้องถ่ินการ
ตรวจสอบขอบเขตทางเหนือของ ในพืน้ท่ีของโรงเรยีนเก่าหมายเลข 26 พบหลมุมีเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลาง 5 เมตร นับเป็นหลุมยุบท่ีหก (หลุมท่ีห้าในเมืองเบเรซนิกิ) บนพืน้ท่ีเหมือง 
Verkhnekamskoye เกลือโพแทสเซียมและแมกนีเซียม (VKMKMS) ในเวลา 
17:00 น. ในการบริหารเมืองเบเรซนิกิการประชมุฉกุเฉินของคณะกรรมาธิการฉกุเฉินเริ่ม
ขึน้ [51]มีการตดัสินใจหลายประการ: เพื่อเสริมสรา้งการปกป้องดินแดนและจดัระเบียบ
การเฝ้าระวังวิดีโออย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับการพัฒนาของสถานการณ์เพื่อร่ างค่าการ
คาดการณ์ส าหรับขนาดของปล่องภูเขาไฟและการท าลายล้างในโขดหินของพืน้ท่ี นี ้
นอกจากนีภ้ายในสิน้สปัดาหต์รวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการถ่ายโอนกริดพลงังานจากเขตเขต
หลมุยบุ 



หลุมยุบที ่5 วันที ่17 กุมภาพนัธ ์2558 (2015) ซ้ายมอืคอืโรงเรียนเลขที ่26 ด้านบนของภาพคอือาคารเลขที ่9 บนถนนโพแทช



จตรุสั Reshetov พืน้ท่ีเสียงท่ีจะเกิดหลมุยบุ



จตุัรัส Reshetov เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556 จากซา้ยไปขวา บา้นเลขท่ี 2 บนถนน Lenin Avenue
บา้นติดถนน Maxim Gorky (สามารถเห็นร้ัวกั้นเขตอนัตราย) คืออาคาร ศูนยโ์ทรมนาคม



7 กค. ปี 2012 อพารทเมน้ในรูปถกูทิง้รา้งเน่ืองจาก
โครงสรา้งแตกหกัอยา่งรุนแรงจากเหตแผน่ดินทรุดตวั 
มีการท ารัว้ลอ้มไว ้เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีเสี่ยงที่จะเกิด
หลมุยบุในไมช่า้



20 สิงหาคม 2012 หลงัร้ัวกนัเป็นเขตอนัตรายหา้มเขา้ อาคารเลขท่ี38บนถนน world ส่วนในวงกลม
สีแดงท่ีก าลงัร้ือถอนคืออาคารเลขท่ี40



วนัท่ี 8 มกราคม ปี 2013 บา้นเลขท่ี1บนถนน Gorky ซึง่เป็นศาลากลางของเมืองถกูประกาศเป็น
พืน้ที่อนัตรายหา้มเขา้เน่ืองจากแผน่ทรุด



ตามพระราชกฤษฎีกาการบรหิารเมืองเบเรซนิกีเลขท่ี 1268 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2015 (พ.ศ.2558) อาคารอพารท์
เมนทอี์ก 12 แหง่ไดร้บัการยอมรบัวา่ไมเ่หมาะส าหรบัการอยูอ่าศยั



เดือน
พฤศจิกายน ปี
2013 โบสถ์
เดียวท่ีอยู่รอด
มาไดส้มยั
สหภาพโซเวียด 
สรา้งเมือปี 
1757 ตอ้งปิด
ลงเน่ืองจากการ
ทรุดตวัของ
แผ่นดิน



พืน้ท่ีพกัอาศยัหลายแห่งในเมืองเบรเรซนกิิ เกิดแผ่นดินทรุดอย่างรุนแรงเส่ียงต่อการเกิดหลมุยบุและไม่ปลอดภยัส าหรบัอยู่อาศยัมีการอพยพออกกจากพืน้ท่ีไปแลว้มากกว่า 
2000 คน และอีกประมาณ 12,000 ก าลงัรอการอพยพ



พืน้ท่ีบรเิวณตอนกลางของภาพท่ีมีหลมุยบุรายลอ้มอยูใ่กล้ๆ  และเสี่ยงท่ีจะเกิดหลมุยบุบริเวณนีใ้นเวลาอนัใกล้



บรษัิทพยายามสรา้งที่พกัอาศยัแหลง่ใหม่ใหก้บัผูค้นท่ีตอ้งอพยพมาจากพืน้ท่ีเสี่ยงแตเ่น่ืองจากอาคาร
สรา้งดว้ยวสัดคุณุภาพต ่าและการก่อสรา้งไมไ่ดม้าตรฐาน จงึไมมี่คนอพยพมาอยูอ่าศยัจนกลายเป็น

เมืองรา้งในท่ีสดุ



คอมเพลก็ซท่ี์บรษัิทสรา้งไว้
เพ่ือรองรบัผูอ้พยพ



วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2014 เกิดน า้ทว่มเหมืองโพแทชใตด้ิน (เหมืองซลัลกิรมั 2) และเกิดหลมุยบุกวา้งประมาณ 40
เมตรบรเิวณท่ีพกัตากอากาศฤดรูอ้นทางทิศตะวนัออกหา่งออกไปประมาณ 3.5 กม.มองเหน็เหมืองและโรงงานผลิตอยู่

ไกลท่ีมมุซา้ยมือดา้นบนชองภาพ



ต าแหน่งหลุมยบุจาก google earth 



หลมุยบุถ่าย
เมือปี 2018 



วนัท่ี 18 เมษายน 2018 (พ.ศ.2561) เวลา 10.00 น.ระหวา่งการส ารวจพืน้ท่ีเสี่ยงไดมี้การคน้พบหลมุยบุขนาดกวา้ง4.5×7.5 
เมตรลกึ 3.5 เมตรในเขตบา้นเลขท่ี 33 บนถนน Kotovsky นบัเป็นหลมุยบุหลมุท่ี3ท่ีคน้พบบนถนน Kotovsky และเป็น

หลมุยบุหลมุท่ี8ท่ีคน้พบในเมืองเบรเรซนิกิ



วนัท่ี 2 พฤษภาคม ปี 2018 เกิดหลมุยบุหลมุใหมท่ี่เมืองซลัซิกมัใกลก้บัหลมุยบุเม่ือปี2014 วดัความกวา้งได้
25×32 เมตร ลกึ56เมตรห



ปีคศ. 1962 เหมืองได้ขุดคลองจากแม่น ้ากามา เข้ามาใกล้กับเหมือ ง 
ห่างจากอโุมงคด์ิ่งที่เป็นเสน้ทางขึน้ลงหลกัของเหมือง เพียงไม่ก่ีเมตร เพ่ือใช้
เป็นเสน้ทางขนสง่แรท่างน า้ ผูเ้ช่ียว ชาญดา้นอทุกธรณีวิทยา ใหค้วามเห็นวา่
น า้จากคลองขุดดังกล่าวจะไหลลงไปกัดกร่อนท าลายชั้นป้องกันน า้ที่อยู่
เหนือชัน้แรท่ีละนอ้ย ๆ จนท าใหน้ า้ท่วมเหมือง เกิดแผ่นทรุดตวั เกิดหลมุยบุ 
และจะมีผลกระทบในมุมกวา้ง เน่ืองจากเมืองเกือบทัง้เมืองตัง้อยู่บนพืน้ที่
เหมืองใตด้ิน รฐับาลกลางในสมยันัน้จึงสั่งปิดเหมืองชั่วคราว ตอ่มาบรษัิทได้
น าเรื่องไปฟ้องศาล ศาลไดต้ดัสินใหท้  าเหมืองต่อไปได ้และเม่ือเวลาผ่านไป 
44 ปีเหตกุารณท์ี่ ไดก้ลา่วไวก็้เกิดขึน้





Berezniki is one of the most mysterious cities in Russia. 
Outwardly so similar to many industrial centers, in its 
depths it is dug by countless tunnels of mines, which seem 
to have formed another, already underground city. He 
constantly reminds of himself with huge sinkholes and 
cracking houses. At the same time, no one knows exactly 
where and when the next time the earth will move apart 
and what consequences this will lead to.



สวสัดี


