รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในบริเวณและโดยรอบเหมืองแร่ทองค้า
ของบริษัท ทุ่งค้า จ้ากัด ต้าบลเขาหลวง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจ้าปี 2564
ส่วนน้ำเสียอุตสำหกรรม กองจัดกำรคุณภำพน้ำ
สืบ เนื่ องจากข้อร้องเรี ยนของประชาชนต่อผลกระทบอันเนื่องมาจากการทาเหมืองแร่ทองคาในพื้นที่
จังหวัดเลย กรมควบคุมมลพิษ จึงได้สารวจพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างดิน น้าผิวดิน ตะกอนดิน พืช และสัตว์น้า เพื่อ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนประชาชน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 - 2564 ได้เก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 รวมทั้งสิ้น 21 จุด และจุดเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนที่ตาแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้าและตะกอนดินในบริเวณและโดยรอบเหมืองแร่ทองคาของบริษัท ทุ่งคา
จากัด ตาบลเขาหลวง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
หมายเหตุ : จุดเก็บตะกอนดินได้แก่บริเวณ TK 23, TK 1/1, TK 1, TK 9, TKW 022, TK 27, TK 22 ,TK 13
จากการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพน้ าและตะกอนดิ น บริ เวณโดยรอบพื้ นที่ เหมื องแร่ ทองค าของบริ ษั ท
ทุ่งค า จ ากั ด ตาบลเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวั ดเลย ประจ าปี 2564 เมื่ อ วั นที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2564
รวมจานวนจุดเก็บตัวอย่าง ทั้งหมด 21 จุด สรุปได้ดังนี้

1. คุณภาพน้าผิวดินในลาห้วยต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่ง
น้าผิวดิน สรุปได้ ดังนี้
1) ลาห้วยเหล็ก สามารถเก็บตัวอย่างน้าได้ 3 จุด ได้แก่ TKW 022 TK 1/1 และTK 1 ซึ่งพบ
ค่าโลหะหนักไม่เป็นตามมาตรฐานคุณภาพน้า คือ (1) ปริมาณแมงกานีส พบที่จุด TK 1/1 และ (2) ปริมาณแมงกานีสและ
สังกะสี พบที่จุด TKW 022 และTK 1
2) ลาห้วยผุก สามารถเก็บตัวอย่างน้าได้ 1 จุด คือ TK 9 ซึ่งพบพบปริมาณแมงกานีส และสังกะสีไม่
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้า
3) ลาน้าฮวยสามารถเก็บตัวอย่างน้าได้ 2 จุด คือ TK 5 และ TK 25 ซึ่งพบปริมาณสังกะสีไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน้าทั้ง 2 จุด
2. คุณภาพน้ าบ่อสังเกตการณ์น้าใต้ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคา สามารถเก็บตัวอย่างน้าได้
5 จุด ได้แก่ TK 14 TK 30 TK 12 TK 16 และTK 29 เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน พบปริมาณนิกเกิลไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานคุ ณภาพน้ าใต้ ดิ น 1 จุ ด คื อ TK 30 ปริ มาณแมงกานี สไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานคุ ณภาพน้ าใต้ ดิ น 4 จุ ด
คือ TK 14 TK 30 TK 12 และTK 29 ปริมาณแคดเมียมไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน 1 จุด คือ TK 30
ค่าตะกั่วไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน 4 จุด คือ TK 30 TK 12 TK 16 และTK 29 และปริมาณสารหนูไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน 2 จุด คือ TK 30 และTK 12
3. คุณภาพน้าบ่อกักเก็บกากแร่บริเวณภายในพื้นที่เหมืองแร่ทองคา สามารถเก็บน้าได้ 2 จุด ได้แก่ TK 15 และ
TK 26 พบว่าทั้ง 2 จุด ไม่มีสารมลพิษเกินค่ามาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
จากผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ น น้ าใต้ ดิ น และตะกอนดิ น ในพื้ น ที่ พบว่ า หลายจุ ด มี ป ริ ม าณ
สารมลพิษไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ หรือเกณฑ์ที่กาหนด ซึง่ กรมควบคุมมลพิษได้นาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
และมีข้อเสนอแนะในการดาเนินงานต่อไป ดังนี้
1. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินในลาห้วยเหล็ก และห้วยผุก พบปริมาณแมงกานีสมีแนวโน้มสูงขึ้น
บริเวณท้ายน้า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 และผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอน
ดินลาห้วยเหล็กบริเวณเดียวกัน พบค่าสารมลพิษสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้าผิวดิน เพื่อ
คุ้มครองสัตว์หน้าดิน ได้แก่ สารหนู แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว นิกเกิล และสังกะสี ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เร่งหาวิธีป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดเลย จังหวัดเลยควรประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่ใช้น้าในลาห้วยเหล็กบริเวณที่ตรวจพบสารมลพิษไม่เป็น
ตามมาตรฐานคุณภาพน้า รับทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการอุปโภคและบริโภคน้าโดยตรง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย
จากสารมลพิษต่อร่างกายได้
2. ผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ าใต้ ดิ น ในบ่ อ สั ง เกตการณ์ ท างทิ ศ ใต้ ข องบ่ อ กั ก เก็ บ กากแร่ พบว่ า มี ค่ า
แมงกานีสสูงและสารมลพิษไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน ได้แก่ นิกเกิล แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู และ

ซีลีเนียม อีกทั้งยังพบสันเขื่อนบริเวณระหว่างบ่อกักเก็บกากแร่ ที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วแต่อาจมีการยุบตัวเกิดขึ้น
ได้ในฤดูฝน ดังนั้น ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ควรเร่งหาแนวทางการบารุงรักษา เพื่อป้องกันการ
พังทลายของสันเขื่อน และหาวิธีป้องกันการรั่วซึมเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้าใต้ดิน
3. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ควรเร่งดาเนินการตามมติคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
โดยให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยหารือ
กับจังหวัดเลยในการพิจารณารายชื่อผู้แทนที่จะร่วมเป็นคณะทางานพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมบริเวณในและรอบเหมืองแร่ทองคาของบริษัท ทุ่งคา จากัด และดาเนินการตามข้อเรียกร้องของชาวบ้าน
เพื่อให้การดาเนินงานฟื้นฟูสามารถเดินหน้าต่อไปได้

รูปที่ ๒ การเก็บตัวอย่างในบริเวณและโดยรอบเหมืองแร่ทองคาของบริษัท ทุ่งคา จากัด

รูปที่ ๓ สภาพพื้นที่ในบริเวณและโดยรอบเหมืองแร่ทองคาของบริษัท ทุ่งคา จากัด

