เหมืองแร่โปแตชอาเซียน อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
นางอารยา อินต๊ะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5
ความเป็นมา
จากการเข้ า ส ารวจและพั ฒ นาน าบาดาลของกรมทรั พ ยากรธรณี ท าให้ ท ราบว่ า พื นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนที่ราบสูงโคราช ทังแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร เป็นแหล่งแร่โปแตชและเกลือหิน ที่
สาคัญของประเทศไทย เนื่องจากในอดีตแอ่งทังสองเป็นแอ่งเดียวกันและเคยเป็นทะเลปิดนาตืน รวมทังเป็นพืนที่ที่
มีภูมิอากาศแห้งแล้ง ฝนตกน้อยมากจนนาทะเลแห้ง และเกิดการตกตะกอนของเกลือและโปแตช ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญของการเกิดเกลือหินและโปแตช การทาเหมือแร่โปแตชในภาคนี เป็นการทาเหมืองใต้ดิน โดยขุดเจาะลึกลง
ไปใต้ดินเกิน 100 เมตร ไชเป็นอุโมงค์ใต้ดินโดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่ดินข้างบน โดยเจาะอุโมงค์ลงไปสกัดเอา
แร่ใต้ดินออกมาเป็นโพรงกว้าง เมื่อขุดลงไปก่อนจะถึงชันแร่โปแตช จะผ่านชันเกลือหินมหาศาลก็จะขุดเกลือขึนมา
กองไว้บนดิน เมื่อพบแร่ก็ขนขึนมาเพื่อแยกสิ่งเจือปนด้วยสารเคมี ในการแยกและแต่งแร่ซึ่งจะทาบนผิวดิน หรือ
โรงงานแต่งแร่ พรบ.แร่ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2545 มาตรา 88/3 มีสาระสาคัญคือ "การทาเหมืองใต้ดินผ่านใต้ดิน
ที่มิใช่ที่ว่างอยู่ในระดับความลึกจากผิวดินไม่เกิน 100 เมตร ผู้ยื่นคาขอประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ว่าผู้ขอมีสิทธิทาเหมืองในเขตที่ดินนันได้" หมายความว่ากฎหมายฉบับนี "อนุญาตให้มีการทาเหมืองแร่ใต้
ดินทั่วประเทศ โดยผู้ได้สัมปทานได้สิทธิการทาเหมืองใต้ดินลึกกว่า 100 เมตร และไม่ต้องแสดงหลักฐานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของที่ดินข้างบนว่าจะทาเหมืองใต้ดินล่วงไปใต้ดินที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ ของผู้อื่น" เหตุผล
เพื่ อให้ มีการทาเหมืองใต้ดิน คลุ มพื นที่กว้ างขึน โดยไม่ต้องแสดงหลั กฐานการมีสิทธิ การทาเหมืองในพืนที่ขอ
ประทานบัตร ทังนีเพื่อเอืออานวยต่อการลงทุนและพัฒนาแหล่งแร่ใต้ดิน การผลักดันโครงการเหมืองแร่โปแตชใน
พืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดภายหลังการแก้ไข พรบ.แร่ ปี 2545 ดังกล่าว ซึ่งมีการยื่นขอสารวจและผลิตแร่
โปแตช ได้แก่
1. โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.นครราชสีมา 1
วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 บริษัท เหมืองไทยสินทรัพย์ จากัด ได้ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษสารวจในพืนที่
อ.คง อ.บัวใหญ่ อ.บ้านเหลื่อม อ.ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา จานวน 28 แปลง เนือที่ 280,000 ไร่
2. โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.นครราชสีมา 2
วันที่ 12 กรกฎาคม 2548 บริษัท ธนสุนทร (1997) จากัด ได้ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษสารวจในพืนที่
ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จานวน 3 แปลง เนือที่ 30,000 ไร่
3. โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.ขอนแก่น
วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 บริษัท กรุงเทพโยธาอุตสาหการ จากัด ได้ยื่นคาขออาชญาบัตรพิเศษสารวจแร่
โปแตช 10 แปลง เนือที่ 100,000 ไร่ ในท้องที่ ต.บ้านทุ่ม ต.บ้านหว้า อ.เมือง และ ต.บ้านฝาง ต.บ้านเหล่า อ.บ้าน
ฝาง จ.ขอนแก่น
4. โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.มหาสารคาม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 บริษัทไทยสารคามอะโกร โปแตช จากัด ได้ยื่นคาขออาชญาบัตรพิเศษสารวจ
แร่โปแตช ในท้องที่ ต.หนองเม็ก และ ต.บ่อพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม จานวน 2 แปลง เนือที่ 20,000 ไร่

5. โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.สกลนคร
ปี พ.ศ.2519-2520 กรมทรัพยากรธรณี เจาะสารวจแร่ที่ อ.วานรนิวาส อ.พรรณานิคม อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร พบแร่โปแตชชนิด Carnallite และ Sylvite
วันที่ 16 พฤษภาคม 2547 บริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด ได้ยื่นขอ
อาชญาบัตรพิเศษ เพื่อสารวจแร่โปแตช ใน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จานวน 12 แปลง เนือที่ 120,000 ไร่
6. โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.ชัยภูมิ
กันยายน 2516 กรมทรัพยากรธรณีเริ่มเจาะสารวจแร่โปรแตช
กุมภาพันธ์ 2522 กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้พืนที่อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นพืนที่
เพื่อการสารวจ ทดลอง ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามมาตรา 6 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510
ปี 2525 กรมทรัพยากรธรณีเริ่มก่อสร้างอุโมงค์ที่ 1 เข้าสู่ชันแร่
มีนาคม 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการทาเหมืองแร่โปแตช ที่ อ.บาเหน็จณรงค์ เป็นโครงการ
อุตสาหกรรมอาเซียน แทนโครงการอุตสาหกรรมผลิตเกลือหินและโซดาแอช ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
กันยายน 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตังองค์กรผู้ถือหุ้นของฝ่ายไทยเข้า
ร่วมทุนจัดตังบริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จากัด (บริษัท APMC) และให้บริษัทดังกล่าวเข้าไปดาเนินการในเขต
พืนที่โครงการได้ในฐานะตัวแทนของกรมทรัพยากรธรณี
ปี 2541-2542 บริษัท APMC พัฒนาการทาเหมืองจนถึงชันแร่ ที่ระดับความลึก 180 เมตร จากผิวดิน
ตุลาคม 2545 - 2547 บริษัท APMC ประกาศเชิญชวนผู้ร่วมลงทุนและดาเนินการ (Strategic Investor)
โดยในวันที่ 28 ตุลาคม 2547 บริษัท APMC ยื่นคาขอประทานบัตรในการดาเนินโครงการฯ ในเขตท้องที่ ต.บ้าน
ตาล ต.บ้านเพชร และ ต.ห้วยทะเล อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จานวน 1 แปลง เนือที่จานวน 9,708 ไร่
เดิมโครงการเหมืองแร่โปแตชอาเซียน ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และอนุญาตให้ยื่น
คาขอเปิดพืนที่ตามมาตรา 6 ทวิ จานวน 2,500 ไร่ ตังแต่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 แต่บริษัทได้ขออุทธรณ์
ขยายพืนที่เป็น 10,000 ไร่ พร้อมส่วนขยายอีก 6,000 ไร่ ซึ่งตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องขอมาทังหมด 16,000 ไร่
ปัจจุบัน บริษัทได้ทบทวนพืนที่ และทาหนังสือไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อขอเสนอการประกาศเปิด
พืนที่ทังหมด 40,000 ไร่ โดยครอบคลุมเป็นพืนที่ทาเหมืองเดิม และขยายขอบเขตการประกาศให้ควบคุมพืนผิวดิน
ที่สมบูรณ์ โดยระบุพืนที่ทาเหมืองใต้ดินจริงแล้ว 10,000 ไร่ นับรวมพืนที่กองหางแร่จานวน 6,000 ไร่ ด้วย ซึ่งการ
ทาเหมืองจะมีท่อส่งหางแร่จากจุดที่ทาเหมืองห่างออกไป 7 กิโลเมตร ดังนัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกภายหลัง
บริษัทจึงตีกรอบพืนที่ที่มีการทาเหมือง ท่อส่งหางแร่ และพืนที่เก็บหางแร่ออกเป็น 4 เหลี่ยม คิดเป็นพืนที่
ครอบคลุมทังหมด 40,000 ไร่
7. โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี
สารวจแล้วเสร็จและขณะนี บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จากัด (เอพีพีซี) ขอสัมปทานทา
เหมืองใต้ดินแหล่งอุดรใต้ 22,437 ไร่ ที่ ต.โนนสูง ต.หนองไผ่ อ.เมือง ต.ห้วยสามพาด ต.นาม่วง กิ่ง อ.ประจักษ์
ศิลปาคม และแหล่งอุดรเหนือกว่า 52,000 ไร่ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง อ.หนองหาน และกิ่ง
อ.ประจักษ์ศิลปาคม รวม 74,437 ไร่ ซึ่งปัจจุบันบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ได้เข้ามาซือ
กิจการดาเนินโครงการอยู่ และพยายามเร่งรัดขันตอนการรังวัดปักหมุดเขตพืนที่คาขอประทานบัตรและโรงงาน
แต่งแร่

รวมพืนที่ทังสินขณะนีจะมีการพัฒนาเหมืองแร่ใต้ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 654,145 ไร่
ซึ่งล้วนอยู่ในเขตชุมชนและพืนที่เกษตรกรรม ทังที่ในต่างประเทศจะห้ามมิให้ทาเหมืองแร่ใต้ดินในเขตชุมชนแล้ว
และกระทรวงอุตสาหกรรมยังมีเป้าหมายจะพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีต่อเนื่องจากเกลือและโปแตชในพืนที่ด้วย
สถานการณ์ปัจจุบันโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.ชัยภูมิ
ปัจจุบันรัฐบาลเตรียมจะรือฟื้นโครงการเหมืองแร่โปแตชอาเซียน ที่ อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ขึนมาอีก
โดยจะให้กระทรวงการคลังเข้าซือหุ้นเพิ่มทุนใน บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จากัด (มหาชน) หรือ APMC ตาม
สัดส่วน 20% วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง โครงการเหมืองแร่โปแตชอาเซียนนี จะมี
การขุดเจาะนาโพแตชขึนมาจากใต้ดินในพืนที่ไม่น้อย 96,000 ไร่ ระยะความลึกเฉลี่ยลงไปใต้ดินอยู่ที่ 300 เมตร
และใช้พืนที่หน้างานโครงการขุดเจาะครอบคลุมพืนที่ใน อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรง
ในพืนที่ 3 ตาบล 10 หมู่บ้าน ที่ ต.บ้านตาล 4 หมู่บ้าน ต.หัวทะเล 5 หมู่บ้าน และ ต.บ้านเพชรอีก 1 หมู่บ้าน ซึ่ง
ก่อนหน้านีมีข้อเรียกร้องหวั่นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเกรงแผ่นดินทรุด เพราะการขุดเจาะโพแตชจะต้องขุด
ลึกลงไปใต้ดินถึง 300 เมตรดังกล่าว
สถานที่ตั้งโครงการ
โครงการทาเหมืองแร่โปแตชของอาเซียน ตังอยู่ที่ตาบลบ้านตาล อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ปัจจัยสาคัญในการเลือกสถานที่ตังของโครงการ คือ
- ความพร้อมทางด้านสิ่งอานวยความสะดวก โครงการอยู่ห่างจากอาเภอบาเหน็จณรงค์ ประมาณ 10
กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา เพียง 80 กิโลเมตร
- ความพร้อมทางด้านการคมนาคม สามารถขนส่งได้ทงทางรถยนต์
ั
และรถไฟ
วิธีการทาเหมืองแร่โปแตชของโครงการฯ
โครงการเหมืองแร่อาเซียน ได้นาเทคโนโลยีการทาเหมืองใต้ดินแบบห้องสลับเสา/กาแพงคายัน (Room
and Pillar) มาใช้ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
การทาเหมืองทดลอง
การศึกษาและทดลองทาเหมืองใต้ดินแบบห้องสลับกาแพงคายัน เริ่มจากการขุดปล่องอุโมงค์ลาดเอียงเพื่อ
เป็นทางเข้าสู่ชันแร่จากนันจึงทดลองทาเหมือง โดยมีรายละเอียดดังนี
- ขุดปล่องอุโมงค์ลาดเอียง ขนาด 6 X 3 เมตร ยาว 935 เมตร มีความลาดเอียง 1:5 และลึกจากผิวดิน
180 เมตร (แล้วเสร็จในปี 2540)
- ทดลองทาเหมืองใต้ดินแบบห้องยาวสลับกาแพงคายัน ขนาดกว้าง 15 เมตร สูง 25 เมตร ยาว 60 เมตร
และมีกาแพงคายันกว้าง 20 เมตร ยาวตลอดทังแนวเป็นตัวแร่ที่เว้นเพื่อคายันตัวเอง จานวน 3 Stopes (แล้วเสร็จ
ในปี 2542)
- จากนันทาการติดตังสถานีเฝ้าระวังการลดระดับของผิวดินบริเวณตาแหน่งพืนที่เหมืองทดลอง ค่าที่วัดได้
ตังแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน พบว่าค่าการลดระดับของผิวดินไม่ส่งผลต่อโครงสร้างบนพืนดินในบริเวณที่ทาเหมือง
ทดลองแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการยืนยันว่าการทาเหมืองใต้ดินแบบห้องสลับเสา/กาแพงคายันมีความเหมาะสมสาหรับ
แหล่งแร่โพแทชของโครงการ

วิธีการทาเหมืองใต้ดนิ
โครงการฯเลือกใช้วิธีการทาเหมืองใต้ดินแบบห้องสลับเสา/กาแพงคายัน ซึ่งเป็นวิธีที่มีปลอดภัยสูง โดยจะ
มีการขุดแร่ออกมาเฉลี่ยเพียง 1 ใน 3 ของปริมาณแร่ทังหมด ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเสา/กาแพงคายันเพื่อทาให้
อุโมงค์แข็งแรงมากยิ่งขึน
การแต่งแร่โปแตช
กระบวนการแต่งแร่ที่เหมาะสมสาหรับแหล่งแร่โพแตชบาเหน็จณรงค์ คือ กระบวนการแต่งแร่โพแตชด้วย
นาร้อน (Hot Crystallization) โดยมีขันตอน ดังนี
1. บดและคัดขนาดแร่ดิบ ให้มีขนาดต่ากว่า 5 มม. เพื่อให้เหมาะสมต่อการละลายนา
2. แยกโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ออกจากแร่คาร์นัลลิไทต์ด้วยนาร้อน (Hot Leaching) โดยละลายแร่ดิบ
ด้วยนาร้อนที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส โดยอาศัยหลักการความสามารถในการละลายที่แตกต่างกัน ซึ่งอุณหภูมิ
ดังกล่าวจะทาให้ KCl และ MgCl2 ละลายได้ดีต่างจาก NaCl ที่ละลายได้น้อยมาก จากนันทาการกรองแยกส่วนที่
เป็น NaCl ที่อยู่ในรูปของแข็งออกจากสารละลาย KCl และ MgCl2 โดย NaCl จะถูกส่งไปเก็บชั่วคราวที่บ่อเก็บ
หางแร่เพื่อเป็นส่วนประกอบในการถมกลับต่อไป
3. ตกผลึกโปแตสเซียมคลอไรด์ (KCl Crystallization) สารละลาย KCl และ MgCl2 จะผ่านเครื่องตก
ผลึกเพื่อที่จะทาการระเหยนาออกแล้วค่อยๆ ทาการลดอุณหภูมิลงจาก 105 ไปจนถึง 40 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทา
ให้สามารถแยก KCl 68% min. ออกจากสารละลาย MgCl2 ได้
4. ล้างทาความสะอาดหัวแร่ KCl (KCl Cold Leaching) ทาการล้างหัวแร่ KCl 68% min. ด้วยนาเย็น
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ KCl 95% min. ตามที่ต้องการ
5. อบให้แห้ง (Produce Drying) KCl ในรูปของผลึกเปียกจะถูกส่งผ่านเข้าเครื่องเหวี่ยงเพื่อแยกนาออก
จากนันจะถูกส่งเข้าเครื่องอบให้แห้งก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ KCl ไม่ต่ากว่า 95% (KCl 95% min.) ที่พร้อมจะ
ออกขายสู่ตลาด

บริเวณทางเข้าและสภาพเหมืองแร่โปแตชของอาเซียน อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

บริเวณปากอุโมงค์ขนาดลึกกว่า 100 เมตร

กองเกลือและบ่อนาเกลือ

แผนที่แสดงที่ตัง
โครงการเหมืองแร่โปแตชของอาเซียน

การใช้ประโยชน์และผลิตผลพลอยได้ของโครงการ
แร่โปแตช (Potash) มีชื่อทางเคมี คือ โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) จัดอยู่ในกลุ่มเกลือ
อนินทรีย์ ประกอบด้วยสารเคมี 2 ชนิด คือ โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ในปริมาณร้อยละ 95-100 และโซเดียม
คลอไรด์ (NaCl) หรือเกลือแกง ในปริมาณร้อยละ 0-5 โดยแร่โปแตชที่สาคัญในประเทศไทย มี 2 ชนิด คือ แร่ซิล
ไวต์ (Sylvite ; KCl) และ แร่คาร์นัลไลต์ (Carnallite ; KMgCl3.6H2O)

แร่โปแตช (Potash)
ประโยชน์ที่สาคัญที่สุดของแร่โปแตช คือ การนาไปสกัดเป็นโพแทสเซียม เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมีหรือแม่
ปุ๋ยตัวเค ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 90 นอกจากนันมีการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น สบู่ สารซักฟอก
เซรามิก และผลิตระเบิด
ผลิตผลพลอยได้ของโครงการ
นอกจากโปแตชเซียมคลอไรด์ที่เป็นผลผลิตหลักของโครงการแล้ว โครงการยังได้เกลือ (NaCl) และ
แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2) เป็นผลิตผลพลอยได้ด้วย
- เกลือ (NaCl) เกลือที่ได้จากโครงการจะเป็นเกลือที่มีความบริสุทธิ์ สามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรม
เคมีภัณ ฑ์ โดยคาดว่าในช่วงของการผลิต โครงการจะมีเกลื อที่ได้จากการทาเหมืองแร่โปแตช ประมาณปีล ะ
2,110,000 ตัน
- แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2) ได้จากการแต่งแร่โปแตช ในขันตอนการแยกแร่โปแตชด้วยนา ซึ่งจะทาให้
แมกนีเซียมคลอไรด์ละลาย และแยกออกมาอยู่ในรูปของสารละลาย มีปริมาณ 4.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมี
ความเข้มข้นของแมกนีเซียมคลอไรด์ประมาณ 450 กรัมต่อลิตร หรือร้อยละ 36.1 โดยนาหนัก ซึ่งผลิตผลพลอยได้
นีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แม้แร่โปแตชจะเป็นสารที่ไม่มีพิษทังกับมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม แต่หากมีการสัมผัสสารนีในปริมาณ
มาก อาจเกิดการระคายเคืองตาหรือผิวหนังได้ หากสูดหายใจหรือกินเข้าไปในปริมาณมากๆในคราวเดียวก็อาจ
ระคายเคืองทางเดินหายใจหรือก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ อย่างไรก็ตาม โปแตชจะถูกขับออกจากร่างกายอย่าง
รวดเร็วโดยไม่ได้ทาอันตรายต่อไตหรื อระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย แต่ผลกระทบที่อาจเกิดจากการทา
เหมืองแร่โปแตชมีหลายประการ กล่าวคือ
- เกิดแผ่นดินถล่มหรือแผ่นดินทรุดจากการทาเหมืองใต้ดิน ซึ่งเป็นเหตุการณ์เคยเกิดขึนแล้วในต่างประเทศ
- การปนเปื้อนด้วยเกลือและสารเคมีในดินและแหล่งนาธรรมชาติ เนื่องจากการกองเกลือและกากหางแร่
จานวนมหาศาลกลางลานโล่งไม่มีหลังคาปกคลุม หากฝนตกหนัก หรือนาท่วม เกลือจะถูกชะไหลลงนาข้าวและ
แหล่งนาได้
- ฝุ่นเกลือและโปแตชจากการแต่งแร่และอบแร่ให้แห้ง สามารถปลิวไปตกในบริเวณรอบๆได้ตามทิศทาง
ลมหากไม่มีการปกปิดที่ดี
- ปัญหาเสียงดังและความสั่นสะเทือนจากการขุดเจาะเหมือง
- ผลกระทบต่อชุมชน อาชีพ และวิถีชีวิต เนื่องจากพืนที่ทาเหมืองใกล้แหล่งชุมชน และพืนที่การเกษตร
ของประชาชน
- ปัญหาการแย่งแหล่งนากับประชาชนหรือกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากระบวนการแต่งแร่ต้องใช้นา
ปริมาณมากจนอาจทาให้แหล่งนาธรรมชาติขาดแคลน
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