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A-1 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
1. ที่มา ความส าคัญ และกรอบการแปลผลการวิจัย 

 บ่อกักเก็บกากแร่เป็นสถานที่กองเก็บน ้าเหมืองและหางแร่ที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิต ด้วยเหตุ
นี บ่อดังกล่าวจึงเป็นแหล่งรวมของสารอันตรายและสารปนเปื้อนหลายชนิด ส้าหรับเหมืองทองค้ามักจะมีสาร   
ที่ปนเปื้อน เช่น ไซยาไนด์ และโลหะหนัก เช่น แมงกานีส หรือ กึ่งโลหะ เช่น สารหนู รวมทั ง ไอออนต่าง ๆ การ
ออกแบบ การเดินระบบ และการบ้ารุงรักษาบ่อกักเก็บกากแร่จึงส้าคัญมาก เพ่ือให้แน่ใจว่าสารปนเปื้อน ต่าง ๆ 
จะไม่รั่วไหลออกจากบ่อกักเก็บซึ่งอาจท้าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ อย่างไร
ก็ดี การพังทลายของบ่อกักเก็บกากแร่ หรือ การรั่วไหลของหางแร่ และน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ เกิดขึ น
หลายครั งทั งในประเทศไทย และในต่างประเทศ1, 2 ด้วยเหตุนี จึงมีบ่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนน ้าใต้ดินเพื่อเฝ้าระวัง
การรั่วไหลของน ้าเหมืองออกจากบ่อกักเก็บกากแร ่

 ในกรณีของเหมืองทองค้า จ.พิจิตร ที่ด้าเนินการโดยบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ้ากัด (มหาชน) นั น      
มีการตรวจพบความผิดปกติทางเคมีของน ้าใต้ดินในบ่อเฝ้าระวัง แหล่งน ้าใต้ดินเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ 
แหล่งน ้าผิวดิน ยกตัวอย่างเช่น (รูปที่ A-1) (น้าเสนอ 3 จาก 5 กรณทีี่แสดงในบทท่ี 1)  

1) (วงสีส้ม รูปที่ A-1) ตรวจพบสารหนูปนเปื้อนในน ้าใต้ดินท้ายน ้าบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ซึ่งคือบ่อเฝ้า
ระวัง 5338 (ลึก 60 เมตร) อย่างต่อเนื่องยาวนาน (ความเข้มข้นสูงสุด 120 µg/L) เกินค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าใต้ดินส้าหรับใช้เป็นน ้าดื่มตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (50 µg/L) และเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดิน (10 µg/L) 
อย่างไรก็ดีเป็นเพียงบ่อเดียวจากทั งหมด 72 บ่อสังเกตการณ์ ที่พบลักษณะผิดปกติต่อเนื่องดังกล่าว 

2) (วงสีแดง รูปที่ A-1) พบการปนเปื้อนสารหนูในน ้าดิบของประปาหมู่บ้านเนินทอง ท้ายน ้าของบ่อกัก
เก็บกากแร่ TSF1 (ประมาณ 2.7 กิโลเมตรจากบ่อกักเก็บกากแร่) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดิน        
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้าใต้ดิน (10 µg/L) ต่อเนื่องประมาณ 1 ปี เมื่อประมาณปี 2555 จากการตรวจต่อเนื่องทุก 3 
เดือนนับจากปี 2545 ถึงปัจจุบัน 

3) (วงกลมสีเหลือง รูปที่ A -1) กรณีน ้าผุดเมื่อเหมืองหยุด (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) ที่มีการตรวจพบ
ไซยาไนด์ซึ่งมีสัดส่วนองค์ประกอบของไซยาไนด์ (อัตราส่วนของ Weak Metal Complex Cyanide, 
Strong Acid Dissociable Cyanide, และ Free Cyanide) สอดคล้องกับไซยาไนด์ใน TSF1 จ้านวน 
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1 ครั ง โดยคณะท้างานที่แต่ตั งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ซึ่งมี ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เป็นนักวิจัย
หลัก) สรุปว่าสัดส่วนองค์ประกอบของไซยาไนด์ของไซยาไนด์ที่พบในน ้าผุดกลางนาข้าวมีความ
คล้ายคลึงกับน ้า underdrain (UD) จากบ่อ TSF1 มากที่สุดทั งช่วงความเข้มข้นและชนิดของไซยาไนด์ 
นอกจากนี ยังสรุปว่าไซยาไนด์ที่พบในน ้าผุดกลางนาไม่น่าจะมาจากกิจกรรมตามธรรมชาติด้วย
การศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่าสภาวะตามธรรมชาติไม่เอื อให้จุลชีพสร้างไซยาไนด์ได้ความเข้มข้นสูง
ขนาดที่ตรวจพบจากน ้าผุด อย่างไรก็ดีงานวิจัยดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไซยาไนด์มาผุดที่กลางนา
ได้อย่างไร อาจจะเกิดจากการลักลอบทิ งน ้าปนเปื้อนไซยาไนด์ หรือ เกิดจากการรั่วซึมของน ้าจากบ่อ
กักเก็บทางใต้ดิน หรือบนดิน หรือมีผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์3 ก็มิสามารถยืนยันได้เนื่องจากการ
ออกแบบการทดลองไม่ได้ออกแบบมาตอบโจทย์ดังกล่าว 

ประกอบกับการตรวจพบสารอันตรายในเลือด และปัสสาวะของชุมชนเกิดค่ามาตรฐานทั งแมงกานีส  
สารหนู และไซยาไนด์ จากการตรวจสองครั งในปี 2557 และ 2558 โดยคณะกรรมการ 5 ฝ่าย4, 5 ด้วย
ปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี  แม้การปนเปื้อนสารหนู ข้างต้นอาจจะเกิดจากกิจกรรมเหมืองแร่หรือเกิดการ
ปนเปื้อนตามธรรมชาติก็ได้ ในขณะที่การปนเปื้อนไซยาไนด์ในน ้าผุดก็อาจจะเกิดจากการปนเปื้อนจากกิจกรรม
เหมืองแร่ หรือมีผู้ท้าให้เกิดการปนเปื้อนด้วยเจตนาหรือไม่ก็เป็นได้3 แต่ชุมชนรอบเหมืองทองบางส่วนก็กังวลว่า
อาจจะเกิดการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่6-8 และอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตน ไม่มีภาค
ส่วนใดมีค้าตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรั่วไหลของสารอันตรายจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่พอจะท้า
ให้ชุมชนคลายกังวลได ้

 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ A -1 สามกรณีที่ต้องสงสัยว่าอาจเกิดการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือ ไม่ (วงสีเหลืองแสดง
บริเวณเกิดกรณีน ้าผุดเมื่อเหมืองหยุด วงสีส้มแสดงบ่อ 5338 และ สามวงสีแดงประปาหมู่บ้านท้ายน ้าเหมืองทอง) 

ต้นน  า 

ท้ายน  า 
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สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญอย่างยิ่งยวดในการตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของ
สารพิษ และสารปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค้า จังหวัดพิจิตร เพ่ือให้สามารถประเมิน
ความเสี่ยง และจัดการและสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนรอบเหมืองทองได้อย่างเหมาะสม โดยให้ผู้ที่ก่อให้เกิด
มลพิษได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหากการปนเปื้อนเกิดจากกิจกรรมเหมืองแร่จริง หรือให้รัฐรับผิดชอบใน
การฟ้ืนฟูหากการปนเปื้อนเกิดขึ นเองตามธรรมชาติ ไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุของปนเปื้อนก็ต้องมีผู้รับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนเพ่ือลดความขัดแย้งในสังคม อันเป็นทิศทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่กระทบต่อ
สุขภาพในทุกมิติ ด้วยนิยามสุขภาพคือ การอยู่ดีมีสุขทั งทางสุขภาพกาย (ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย) สุขภาพจิต ความ
เป็นอยู่ทางสังคม9 ความไม่ชัดเจนในประเด็นการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ท้าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อ
การกระทบสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความเป็นอยู่ทางสังคมของชุมชนรอบเหมืองทอง และความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมอย่างปฏิเสธไม่ได้ ด้วยข้อมูลในปัจจุบันมีอยู่อย่างไม่เพียงพอ การส้ารวจเพ่ือตรวจสอบโอกาสการ
รั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค้า จังหวัดพิจิตร จึงเป็นขั นแรกของการแก้ไข
ปัญหาระดับชาตินี  

คณะวิจัยร่วมจากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ นักวิจัยจาก the Research Institute for Geo-Resources and Environment 
(GREEN), the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประ เทศ
ญี่ปุ่น จึงได้ด้าเนินการโครงการวิจัยนี ขึ นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม และ 
คณะท้างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของเหมืองทองค้า จังหวัดพิจิตร (โดยมี 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่เป็นฝ่ายเลขา) ที่แต่งตั งโดย
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี  

1) เพ่ือประเมินว่าสารหนูที่พบบริเวณท้ายน ้าของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เกิดจากการปนเปื้อนจาก
การรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม ่

2) เพ่ือประเมินว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ TSF1 
หรือไม ่

 โครงการนี แบ่งเป็น 2 ระยะโดยรายงานนี เป็นการศึกษาระยะแรกมุ่งเน้นเพ่ือประเมินว่าน่าจะมีการ
รั่วไหลของน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือ ไม่ ด้วยหากส้ารวจแล้วพบว่าไม่มีการรั่วไหลจาก TSF1  
ก็ไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินโครงการระยะที่ 2 (การส้ารวจเพ่ือประเมินความเสี่ยง) เพราะสามารถสรุปได้เลยว่าการ
ปนเปื้อนสารหนู และ ไซยาไนด์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ TSF1 แต่อย่างใด โดยกลยุทธ์หลักที่ใช้ใน
โครงการระยะแรกนี  คือ กลยุทธ์ “เหตุและผล” หมายถึงจะท้าการส้ารวจที่ต้นเหตุที่สงสัยว่าจะก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนคือบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ว่ามีสัญญาณที่แสดงถึงการรั่วไหลหรือไม่ จึงท้าการส้ารวจโดยใช้เทคนิค
ธรณีฟิสิกส์ คือ Transient electromagnetics (TEM)  และ Electrical Resistivity Imaging (ERI) เพ่ือตรวจสอบ
ร่องรอยความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งแสดงความเป็นไปได้ในการปนเปื้อนด้วยน ้าเหมือง (ซึ่งมีความ
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ต้านทานไฟฟ้าต่้า) รั่วไหลผ่านก้นบ่อ หรือ ผนังบ่อ TSF1 (ซึ่งควรมีความต้านทานไฟฟ้าสูงโดยเฉพาะหินทิ งที่
น้ามาท้าผนังบ่อ) สู่สิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นการส้ารวจที่เหตุ โดยความผิดปกติที่จะท้าการประเมินนั นคือบริเวณที่
มีความต้านทานทางไฟฟ้าต่้ากว่าค่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติหากไม่เกิดการปนเปื้อน โดยอ้างอิงค่าตาม
ธรรมชาตินี จากแนวพื นที่ควบคุมที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน ้าเหมือง ส้าหรับการส้ารวจที่ผลนั นจะใช้เทคนิคทาง
ธรณีเคมี และ ไอโซโทป โดยท้าการเก็บตัวอย่างน ้าใต้ดิน เน้นบริเวณบ่อน ้าใต้ดิน 5338 และ นาข้าวที่น ้าผุด 
และบ่อเฝ้าระวังระดับตื นและลึกที่อยู่ระหว่างบริเวณที่พบปัญหาดังกล่าวกับบ่อกักเก็บกากแร่  TSF1 เพ่ือ
วิเคราะห์ความผิดปกติของเคมีของน ้าใต้ดิน โดยเน้นที่การติดตามการปนเปื้อนซัลเฟตที่พบความเข้มข้นสูงในน ้า

เหมือง นอกจากนี ยังวิเคราะห์องค์ประกอบของ δ18O และ δ2H ว่าสอดคล้องกับน ้าที่รั่วไหลมาจากบ่อเปิด (บ่อ
ระเหย) เช่นบ่อ TSF1 หรือไม่ และยังมีการตรวจวัดอายุน ้า และวัดอัตลักษณ์ของไอโซโทปเสถียร (Stable 
Isotope) ของ 87Sr/86Sr เพ่ือประกอบการประเมินผลอีกด้วย  
 การสรุปผลการวิจัยท้าได้ตามรูปที่ A-2 คือหากบริเวณก้นบ่อกักเก็บกากแร่ หรือ รอบๆบ่อกักเก็บกาก
แร่ตรวจพบร่องรอยความต้านทานไฟฟ้าต่้ากว่าพื นที่ควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญ ก็จะสรุปว่าน่าจะเกิดการรั่วไหล
ของน ้าเหมืองจาก TSF1 ผ่านก้นบ่อ และน ้าเหมืองน่าจะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณดังกล่าว หากตรวจไม่พบความ
ผิดปกติเมื่อเทียบกับพื นที่ควบคุม ก็จะสรุปว่าน่าจะไม่มีการรั่วไหลจากก้นบ่อ TSF1 ในท้านองเดียวกัน ส้าหรับ
การรั่วไหลผ่านผนังบ่อกักเก็บกากแร่ หากตรวจพบร่องรอยความต้านทานไฟฟ้าต่้าไหลผ่านผนังหินทิ งที่น่าจะมี
ความต้านทานไฟฟ้าสูงก็จะสรุปว่าน่าจะเกิดการรั่วไหลของน ้าเหมืองจาก TSF1 ผ่านผนังบ่อ หากตรวจไม่พบ
ความผิดปกติก็จะสรุปว่าไม่น่าจะมีการรั่วไหลผ่านผนังบ่อ TSF1 ในท้านองเดียวกันก็จะใช้การส้ารวจเพ่ือหา
ร่องรอยความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าบริเวณนาที่น ้าผุดโดยเทียบกับนาข้าวควบคุม หากพบความ
ผิดปกติก็จะสรุปว่ามีร่องรอยของน ้าที่อาจจะรั่วไหลมาจากเหมืองมาผุดที่นาดังกล่าว แต่หากไม่พบความผิดปกติ 
(ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับพื นที่ควบคุม) ก็จะสรุปว่าไม่พบร่องรอยการรั่วไหลใต้
ดินมาถึงบริเวณดังกล่าว  

 ผลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์จะใช้แปลผลร่วมกับผลทางธรณีเคมี และไอโซโทปของ δ18O และ δ2H 
ในน ้าจากบ่อเฝ้าระวัง กล่าวคือหากพบน ้าตัวอย่างจากบ่อเฝ้าระวังใดที่มีความเข้มข้นของซัลเฟต (สารปนเปื้อน
ที่สัมพันธ์กับน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่) สูงกว่าความเข้มข้นตามธรรมชาติในพื นที่ต้นน ้า และ มีองค์ประกอบ

ของ δ18O และ δ2H ซึ่งแสดงถึงการเป็นน ้าจากบ่อระเหย (เช่นบ่อ TSF1) ก็จะสรุปว่าน ้าใต้ดินจากบ่อเฝ้าระวัง

ดังกล่าวปนเปื้อนน ้าจากบ่อกักเก็บกาก TSF1 แต่หากน ้าตัวอย่างใดปนเปื้อนซัลเฟตสูง แต่ δ18O และ δ2H ใน
น ้าจากบ่อเฝ้าระวังไม่ได้แสดงความเป็นน ้าจากบ่อเปิด ก็จะสรุปว่าอาจเกิดการปนเปื้อนซัลเฟตจากกิจกรรมอ่ืนๆ 
ของเหมือง (เช่นน ้าเหมืองเป็นกรด) แต่ไม่ได้เกิดการปนเปื้อนจากการรั่วไหลของน ้าเหมืองจาก TSF1 แต่หากน ้า
ตัวอย่างจากบ่อเฝ้าระวังใดพบการปนเปื้อนซัลเฟตต่้า (ใกล้เคียงกับค่าการปนเปื้อนตามธรรมชาติของพื นที่ต้น

น ้า) และ δ18O และ δ2H ในน ้าจากบ่อเฝ้าระวังไม่ได้แสดงความเป็นน ้าจากบ่อเปิด  ก็จะสรุปว่าเป็นน ้า
ธรรมชาติที่ไม่มีการปนเปื้อนใดๆ  
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 ด้วยเหตุนี ผลการส้ารวจจึงออกมาได้ใน 3 ลักษณะดังแสดงในรูปที่ A -2 คือ  

 ไม่พบความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าบริเวณ TSF1 และ ไม่พบความผิดปกติของซัลเฟตและ 

δ18O และ δ2H ไม่แสดงลักษณะของน ้าระเหย จะสรุปว่าไม่มีการรั่วไหล และไม่มีการปนเปื้อนน ้า
เหมือง  

 พบความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าบริเวณ TSF1 แต่ ไม่พบความผิดปกติของซัลเฟตและ δ18O 

และ δ2H ไม่แสดงลักษณะของน ้าระเหย จะสรุปว่าอาจมีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1     แต่
อาจจะเคลื่อนที่มาไม่ถึงบ่อเฝ้าระวัง  

 พบความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าบริเวณ TSF1 และ พบความผิดปกติของซัลเฟตและ δ18O 

และ δ2H ที่แสดงลักษณะของน ้าระเหย จะสรุปว่าอาจมีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 และ
น ้าเหมืองเคลื่อนที่มาถึงบ่อเฝ้าระวังที่ท้าการตรวจสอบ 

อย่างไรก็ดีโครงการนี จะยังไม่ได้ประเมินว่าการรั่วไหลนั นไหลผ่านทางเส้นทางใต้ดิน เส้นทางใด และลึกเท่าใด
อย่างแน่ชัด 
 

2. การด าเนินการส ารวจ 
 คณะท้างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ้ากัด (มหาชน) ได้มีค้าสั่งที่ 2/2559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั งคณะท้างานย่อยพยานและผู้
สังเกตการณ์โครงการ “การส้ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1       ของ
เหมืองทองค้า จังหวัดพิจิตร” โดยคณะวิจัยได้จัดประชุมชี แจงโครงการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ   ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขาเจ็ดลูก (บทที่ 4 หน้า 115) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และตกลงร่วมกัน
ในแผนการส้ารวจ และกรอบแนวคิดการแปลผลการส้ารวจดังกล่าวข้างต้น อนึ่งการออกแบบการส้ารวจได้ มี
การประชุมหารือกับคณะท้างานหลายครั งดังแสดงในบทที่ 4  
2.1 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 
 ด้าเนินการส้ารวจขั นแรกด้วย Geophysics โดยใช้เทคนิค TEM และ EM บริเวณพื นที่ต้นน ้าของ TSF1 
บริเวณบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 และบริเวณรอบบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 และใช้เทคนิค ERI เพ่ือตรวจสอบ
เสถียรภาพและโอกาสการรั่วไหลของน ้าเหมืองผ่านบริเวณผนังบ่อ TSF1 (บทที่ 3) ส่วนการส้ารวจขั นที่ 2 ท้า
โดยใช้เทคนิค TEM และ EM บริเวณนาข้าวควบคุมต้นน ้าของ TSF1 อย่างน้อย 2 จุดทดสอบ และบริเวณนา
ข้าวและป่าบัวที่เกิดน ้าผุด หรือแนวระหว่างบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 กับนาข้าวและป่าบัวที่น ้าผุด อย่างน้อย 5 
จุด (บทท่ี 3) โดยมีรายละเอียดดังนี  
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การส้ารวจด้วย Geophysics (บทที่ 3) 
     -  TEM จ้านวน 89 สถานี 

 บริเวณพื นที่ภายในบ่อ TSF1 : 38 สถานี 

 บริเวณพื นที่รอบบ่อ TSF1 : 14 สถานี 

 บริเวณพื นที่รอบนอกตามแนวการไหลของน ้าและพื นที่ควบคุมการส้ารวจ : 37 สถานี 
- ERI จ้านวน 21 แนวส้ารวจ 

 บริเวณพื นที่ผนังบ่อ TSF1 : 5 แนวส้ารวจ 

 บริเวณพื นที่รอบบ่อ TSF1 : 9 แนวส้ารวจ 

 บริเวณพื นที่รอบนอกตามแนวการไหลของน ้าและพื นที่ควบคุมการส้ารวจ : 7 แนวส้ารวจ 
- EM Profiling จ้านวน 14 แนวส้ารวจ 

 บริเวณพื นที่ผนังบ่อ TSF1 : 6 แนวส้ารวจ 

 บริเวณพื นที่รอบบ่อ TSF1 : 4 แนวส้ารวจ 

 บริเวณพื นที่รอบนอกตามแนวการไหลของน ้าและพื นที่ควบคุมการส้ารวจ : 4 แนวส้ารวจ 
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TEM, EM, ภายใน TSF1 และ DC ที่ก้าแพง TSF1 

TEM, EM, ต้นน ้า TSF1  

ไม่พบความผิดปกติ = TSF1 ไม่น่าจะรั่ว 
พบความผิดปกตทิางความต้านทานไฟฟ้า=  

TSF1 น่าจะรั่ว 
 

ประเมินผล: เกิดการปนเปื้อนตาม
ธรรมชาติ โดย Arsenopyrite 
รั่วไหลเองไม่เก่ียวกับเหมืองแร่ 

ไม่พบปนการเปื้อนซัลเฟตสูงกว่าพื นท่ีต้นน ้า 
และ ไอโซโทปแสดงการเป็นน ้าฝน  

วิเคราะห์ความผิดปกติของการปนเปื้อนซัลเฟต และ องค์ประกอบของ δ18O และ 
δ2H ในน ้าจากบ่อ 5338 และ บ่อน ้าใต้ดินอื่นๆ 

ประเมินผล: เกิดการรั่วไหลจาก TSF1 
แต่แพร่กระจายมาไม่ถึงบ่อ 5338 และ 
บ่ออ่ืนๆที่ตรวจวัด 

เสนอแนะแนวทางท่ี
จ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อไป

เพ่ือชุมชน 

ประเมินผล: เกิดการรั่วไหลจาก 
TSF1 และแพร่กระจายมาถึงบ่อ 
5338 และ บ่ออ่ืนๆที่ตรวจวัด 

ขั นที่ 1 พิสูจน์การรั่วจาก TSF1 

ขั นที่ 3 พิสูจน์แหล่งที่มาของสารหนูใน
บ่อ 5338 และ บ่อน  าใต้ดินอ่ืนๆ 

ไม่พบการปนเปื้อนซัลเฟตสูงกว่าพื นท่ีต้นน ้า 
และ ไอโซโทปแสดงการเป็นน ้าฝน  

พบการปนเปื้อนซัลเฟตสูงกว่าพื นที่ต้นน ้า และ 
ไอโซโทปแสดงการเป็นน ้าจากบ่อระเหย  

 

รูปที่ A -2 กรอบแนวคิด 3 ความเป็นไปได ้
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2,2 การส ารวจทางธรณีเคมี และ ไอโซโทป 

 การส้ารวจและก้าหนดจุดเก็บตัวอย่างของไอโซโทป และ ธรณีเคมีของน ้า (บทที่ 3) 
แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม จ้านวน 38 สถานี ดังนี  

 กลุ่ม GR1 : บ่ออ้างอิงทางทิศเหนือ ได้แก่ บ่อ 4025, 4024 

 กลุ่ม GR2 : บ่ออ้างอิงทางทิศตะวันออก ได้แก่ บ่อ 691, 690 

 กลุ่ม GR3 : บริเวณใต้บ่อ ท้ายน ้าของ TSF เป็นกลุ่มที่อยู่ในพื นที่ที่อาจจะได้รับอิทธิพลจากบ่อ TSF หรือ
น ้าผิวดินจากบริเวณข้างเคียง จ้านวน 10 บ่อ ได้แก่ บ่อ 1991, 1992, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 
699, ST18 และ OSPG (น ้าที่ซึมผ่านผิวดิน) เป็นกลุ่มที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของ TSF1 และติดกับบึงน ้าใช้
งานในกิจกรรมการท้าเหมือง (ST18)  

 กลุ่ม GR4 : บริเวณใต้บ่อ ท้ายน ้าของ TSF และอาจได้รับอิทธิพลจากบ่อ TSF หรือน ้าผิวดินบริเวณ
ข้างเคียงเช่นเดียวกัน จ้านวน 9 บ่อ ได้แก่ บ่อ 5338, 5339, 6691, 6692, 6693, 6470, 6471, 6472 
และ 6473 เป็นกลุ่มที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ่อ TSF 

 กลุ่ม GR5 : กลุ่มที่ห่างจากบ่อ TSF มีจ้านวน 8 บ่อ ได้แก่ 6673, 6672, GWJP, GWNT, GWJL และ 
GWDL รวมทั ง GWPF และ GWSC เป็นกลุ่มที่ห่างจากบ่อ TSF ประมาณ 1 กม. ขึ นไป รวมทั งน ้าในพื นที่
กสิกรรมรอบนอกของบริเวณเหมือง  

 กลุ่ม GR6 : บ่อทางทิศตะวันออกของบ่อ TSF1 ได้แก่ บ่อ 5350 และ 5351  

 กลุ่ม GR7 : บ่อทางทิศตะวันตกของบ่อ TSF1 และอยู่ระหว่าง บ่อ TSF1 และ TSF2 ได้แก่ บ่อ 5249, 
5333 และ 5336  

 UD 1 และ UD 2 

 น ้าผุดบริเวณนาข้าวใกล้ TSF2 จ้านวน 5 ตัวอย่าง (วิเคราะห์ไซยาไนด์และเคมีของน ้า (บทท่ี 3)) 

 การเก็บตัวอย่างน ้าจากบ่อเฝ้าระวังและบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เพ่ือวิเคราะห์ไอโซโทป และ ธรณีเคมีของ
น ้า (บทที่ 3)  

- อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม จ้านวน 62 ตัวอย่าง 
- การหาอายุโดยวัดปริมาณตรเิทียม: จ้านวน 15 ตัวอย่าง 
- อัตราส่วนไอโซโทปของสตรอนเชียม 87Sr/86Sr: จ้านวน 20 ตัวอย่าง 
- องค์ประกอบทางเคมี: 1 ครั ง (13-17 ธ.ค. 59) จ้านวน 31 สถานี 
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ต่อมาคณะวิจัยได้มีการประมวลผลและจัดท้ารายงานการศึกษาธรณีเคมีของน ้าร่วมกับไอโซโทป และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะท้างานฯ เรียบร้อยแล้ว (บทที่ 5, 6, 7, 9) มีการจัดประชุมคณะท้างานย่อย
ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านเทคนิค) และคณะท้างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 เพ่ือพิจารณา
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ (บทท่ี 8) 
 

3. สรุปความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่ตรวจพบด้วย TEM และ ERI ที่เชื่อมโยงกับการ
รั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ 

รูปที่ A-3 แสดงจุดส้ารวจด้วย TEM และแนวส้ารวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่ามีความผิดปกติของความต้านทาน
ไฟฟ้าที่อาจจะเกิดจากน ้าเหมืองรั่วไหล โดยหากเป็นความผิดปกติที่ค่อนข้างชัดเจนจะแสดงด้วยสีแดง หากต้อง
สงสัยว่าความต้านทานไฟฟ้าจะผิดปกติแต่ยังไม่ชัดเจนจะแสดงด้วยสีเหลือง และ หากไม่พบความผิดปกติทางความ
ต้านทานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับแนวควบคุมจะแสดงด้วยสีเขียว ส้าหรับรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละจุดและ แต่ละ
แนวโปรดดูในบทที่ 5  

แนวควบคุมที่ใช้คือแนว A (จุดส้ารวจ TA01 ถึง TA05) (รูป A-4(a)) ในขณะที่ รูปที่ A- 4(b) แสดงค่า
ความต้านทานไฟฟ้าของแนวควบคุม รูปที่ A-4(c) แสดงค่าเฉลี่ย (Averaged TA) (เส้นสีเขียว) ค่าขอบบน (Upper 
TA = ค่าเฉลี่ย+ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (เส้นสีม่วง) และขอบล่าง (Lower TA= ค่าเฉลี่ย-ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
(เส้นสีน ้าเงิน) ของความต้านทานไฟฟ้าที่ได้จากการค้านวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค้านวณมาจาก
ข้อมูลของ TA01 ถึง TA05 (แนวควบคุมใกล้ TSF1 ที่สุด) ที่ระดับเดียวกัน โดยจะใช้ข้อมูลทางสถิติชุดนี เป็น
ตัวแทนของความต้านทานไฟฟ้าของพื นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากบ่อกักเก็บกากแร่  ด้วยผลการส้ารวจความ
ต้านทานไฟฟ้าของ แนว A สอดคล้องกับลักษณะทางธรณีวิทยาที่ควรจะเป็นโดยอ้างอิงถึงการเจาะส้ารวจ 10     
โดยผลทางสถิติจากแนว A นี จะใช้เป็นค่าอ้างอิงนี ในการประเมินความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าจากแนว
ส้ารวจอ่ืนๆ (ยกเว้นแนว D บริเวณนาข้าวที่น ้าผุด) รูปที่ A-4(d) แสดงตัวอย่างการประเมินความผิดปกติทางความ
ต้านทานไฟฟ้าของจุดส้ารวจรอบ TSF1 แต่อยู่นอก TSF1 อันประกอบด้วยจุดส้ารวจ (TO35, TO34, TO39, 
TO32, TO38, TO31,TO37, TO30, TO36) เทียบกับความต้านทานไฟฟ้าที่ได้จากการค้านวณค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานค้านวณมาจากข้อมูล TA โดยหากพบว่าความต้านทานไฟฟ้าของจุดส้ารวจใดๆ มีค่ามากกว่า
เท่ากับค่าเฉลี่ยของ TA ก็จะประเมินว่าเป็นจุดส้ารวจที่ปกติ (จะแทนด้วยสัญลักษณ์สีเขียว) แต่หากพบว่าความ
ต้านทานไฟฟ้าต่้ากว่าค่าเฉลี่ยแต่สูงกว่าค่าขอบล่าง (Lower TA) ก็จะสรุปว่ามีค่าความต้านทานต่้าแต่ไม่ผิดปกติ
ชัดเจน (จะแทนด้วยสัญลักษณ์สีเหลือง) แต่หากจุดส้ารวจใดที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่้ากว่าค่าขอบล่าง (Lower 
TA) ก็จะประเมินว่ามีความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้า (จะแทนด้วยสัญลักษณ์สีแดง) โดยจะใช้แนวอ้างอิง TA 
นี เป็นแนวส้าหรับประมวลผล TEM ของทุกจุดส้ารวจยกเว้นแนว D (นาข้าวน ้าผุดเมื่อเหมืองหยุด) ซึ่งจะใช้พื นที่นา
ข้าวแนวส้ารวจ FC เป็นแนวอ้างอิงแทนแนว A ด้วยเป็นพื นที่ลักษณะเดียวกัน คือเป็นนาข้าว โดยจะใช้ค่าเฉลี่ย 
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(Averaged TFC) (เส้นสีเขียว) ค่าขอบบน (Upper TFC = ค่าเฉลี่ย+ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (เส้นสีม่วง) และขอบ
ล่าง (Lower TFC= ค่าเฉลี่ย-ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (เส้นสีน ้าเงิน) ในลักษณะเดียวกับท่ีกล่าวข้างต้นส้าหรับ TA  

จากผลการส้ารวจด้วยธรณีฟิสิกส์ในโครงการนี  คณะวิจัยแปลผลว่าน ้าเหมืองน่าจะรั่วไหลจากบ่อกักเก็บ
กากแร่ใน 2 ลักษณะ คือ การรั่วไหลผ่านผนังบ่อ (ระดับตื น) และการรั่วไหลผ่านก้นบ่อ (ระดับลึกปานกลาง ถึง ลึก) 
ส้าหรับการรั่วไหลผ่านผนังบ่อกักเก็บกากแร่นั นแสดงตัวอย่างในรูปที่ A-5 ทั งนี บริเวณที่ 2 และ 3 แสดงผิดปกติ
ของความต้านทานไฟฟ้าที่แสดงถึงน ้าเหมืองรั่วไหลผ่านผนังบ่อกักเก็บกากแร่ในแนวส้ารวจ DC02 และ DC03 โดย
ลูกศรสีแดงแสดงแนวเส้นทางที่น ้าเหมืองน่าจะรั่วไหลผ่าน ซึ่งท้าให้คาดการณ์ได้ว่าน่าจะเกิดน ้าผุดในดินระดับตื น 
สอดคล้องกับการพบน ้าผุดไหลผ่านรูพรุนของศิลาแลง (ตัวอย่าง OSPG) ในรูปที่ A-5 (d) ซึ่งมีลักษณะทางธรณีเคมี
ของน ้าผุดคล้ายคลึงกับน ้าเหมืองใน TSF1 ที่อยู่ติดกัน (ดูความคล้ายคลึงกันของน ้าทั งสองใน ตารางที่ A-1) ด้วย
เหตุนี คณะวิจัยจึงมีความมั่นใจกับผลการส้ารวจนี สูงเพราะมีทั งผลธรณีฟิสิกส์ที่แสดงความผิดปกติของความ
ต้านทานไฟฟ้า และน ้าผุดที่เกิดขึ นตามการคาดการณ์ของผลธรณีฟิสิกส์ที่สอดคล้องกัน  

ส้าหรับการรั่วไหลผ่านก้นบ่อนั น เป็นการรั่วของน ้าเหมืองที่มีความต้านทานไฟฟ้าต่้า (น้าไฟฟ้าสูง) ลงใน
แนวดิ่ง และออกด้านข้างบริเวณแนวที่ 4’ และ 5’ (ดูรูปที่ A-6) ท้าให้อาจเกิดน ้าเหมืองปนเปื้อนน ้าใต้ดินไหลไป
ทางทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ โดยน ้าเหมืองน่าจะเคลื่อนที่ออกในแนวดังกล่าวที่ความระดับ 65 ถึง 0 เมตร (นั น
คือ ระดับ 5 เมตร ถึง 70 เมตร จากระดับดินเดิม) อย่างไรก็ดีพึงสังเกตว่าความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่
แสดงถึงน ้าเหมืองที่รั่วไหลออกจากใต้บ่อเป็นบริเวณกว้างในแนวดิ่ง ลงไปลึกถึงระดับ 0 เมตร เนื่องจากเป็นการรั่ว
จากแรงดันน ้าในแนวดิ่งของน ้าเหมืองและหางแร่ที่ถูกทิ งสะสมในบ่อ TSF1 ซ่ึงสูงถึง 25-30 เมตรเหนือระดับพื นดิน
เดิม อย่างไรก็ดีนอกจากแนว 4’ และ 5’ แล้ว ไม่พบความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่แสดงถึงการเคลื่อนที่
ของน ้าเหมืองออกจากบ่อในบริเวณอ่ืนๆ ทั งนี  อาจเนื่องจากผลทางเรขาคณิต (Geometry) ด้วยแม้น ้าเหมืองที่
รั่วไหลในแนวดิ่ง (Vertical Seepage) ผ่านก้นบ่อกักเก็บกากแร่อาจจะสังเกตเห็นเป็นพื นที่กว้าง แต่ชั นน ้าบาดาล
ระดับลึกบริเวณนั น (หินภูเขาไฟผุปานกลาง (Vf) และ ชั นหินภูเขาไฟแข็ง (Vm)) มีความสามารถในการซึมผ่านของ
น ้าใต้ดินในแนวราบ (lateral transmissivity) ค่อนข้างต่้า (พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิการซึมผ่านของน ้าใต้ดิน
ระดับลึก (Hydraulic Conductivity (k)) = 1.001 m/day จากแบบจ้าลองน ้าใต้ดินโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 และ 1.85 m/day ส้าหรับชั น Vf และ 8x10-4 m/day ส้าหรับชั น Vm จากแบบจ้าลองน ้าใต้ดินโดยกรมน ้า
บาดาล10) เมื่อท้าการจ้าลองชั นหินอุ้มน ้าเป็นตัวกลางแบบพรุน (Porous Aquifer) ท้าให้น ้าเหมืองที่รั่วไหลใน
แนวดิ่งนั นน่าจะแพร่กระจายในแนวราบได้ช้ามาก11 ผลทางเรขาคณิตของน ้าเหมืองที่รั่วไหลในแนวดิ่ง (Vertical 
Seepage) ผ่านก้นบ่อกักเก็บกากแร่  และความสามารถในการซึมผ่านของน ้าใต้ดินในแนวราบ ( lateral 
transmissivity) ค่อนข้างต่้า นี ถูกศึกษาโดยแบบจ้าลองโดย Waterhouse and Friday (2000)12 แม้กระนั นความ
ผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าที่ตรวจวัดโดย TEM ในสองแนว (แนว 4’ และ 5’) ก็แสดงการแพร่กระจายของน ้า
เหมืองในแนวราบ จึงเป็นไปได้ว่าเกิดการไหลของน ้าเหมืองผ่านรอยแตกของหิน (Fracture) สองแนวดังกล่าวคือ 
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4’ และ 5’ สอดคล้องกับลักษณะทางอุทกธรณีของพื นที่ที่มีรอยหินแตกของหินในชั น Vf และ Vm10 โดยความ
เป็นไปได้นี จะถูกทดสอบโดยการค้านวณในบทที่ 9 

อนึ่งเมื่อพิจารณาความผิดปกติดังกล่าวร่วมกัน จะเห็นเส้นทางที่เป็นไปได้ที่น ้าเหมืองอาจจะรั่วไหลผ่าน 
และท้าให้เกิดความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าดังกล่าว (ดูลูกศรสีแดงในรูปที่ A3) โปรดสังเกตว่าเส้นทางที่
แสดงความผิดปกติดังกล่าวนั นเป็นทางทิศใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตก ทางท้ายน ้าของบ่อกักเก็บกากแร่ 
TSF1   ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน ้าใต้ดินบริเวณบ่อกักเก็บกากแร่โดยอ้างอิงผลของระดับน ้าใต้ดินจาก
บ่อเฝ้าระวังระดับตื นและลึกของเหมืองเองที่ท้าแบบจ้าลองโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ A-3 ภาพรวมจุดส้ารวจด้วย TEM และแนวส้ารวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่าความต้านทานไฟฟ้าจะผิดปกติ (สีแดง) จุดส้ารวจด้วย 
TEM และแนวส้ารวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่าความต้านทานไฟฟ้าจะผิดปกติแต่ยังไม่ชัดเจนนั น (สีเหลือง) และจุดส้ารวจด้วย TEM และ
แนวส้ารวจ ERI ที่ไม่พบความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้า (สีเขียว) 

 

ตารางที่ A-1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างน  า จากบ่อเก็บกากแร่ TSF1 (UD1) และน  า
ผุดจากน  าผุดไหลผ่านศิลาแลง (ตัวอย่าง OSPG) (* =ข้อมูลจากเหมืองอัคราในเดือน พฤศจิกายน 2559) 

บ่อ Depth pH T DO EC Ca Na Mg K HCO3 Cl SO4 As 
  (m)   (°C) (ppm) (µS/cm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb) 

UD1 - 6.8 30.4 - 4270 499 387 61.7 80.6 195.2 161 2064* 20 
OSPG -- 7 27.5 11.05 3740 338 355 144 12.2 85.4 76.1 2251 <1.0 
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รูปที่ A-4 (a) แนวควบคุม A (b) ผลการส้ารวจความต้านทานไฟฟ้าของชั นดินและหินด้วย TEM ส้าหรับแนวควบคุม A (TA01 ถึง TA05) ส่วน (c) แสดงค่าเฉลี่ย (Averaged 
TA) และค่าขอบบน (Upper TA) และขอบล่าง (Lower) ของความต้านทานไฟฟ้าจากการส้ารวจ TEM จุด TA01 ถึง TA05 ของแนว TA และท้ายท่ีสุด (d) แสดงตัวอย่างการ
ประเมินความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าของจุดส้ารวจรอบ TSF1 แต่อยู่นอก TSF1 อันประกอบด้วยจุดส้ารวจ (TO35, TO34, TO39, TO32, TO38, TO31,TO37, 
TO30, TO36) เทียบกับความต้านทานไฟฟ้าท่ีได้จากการค้านวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค้านวณมาจากข้อมูล TA 
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b) DC02 

1 

2 

รูปที่ A-5 ตัวอย่างความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าที่แสดงถึง
น ้าเหมืองรั่วไหลผ่านผนังบ่อกักเก็บกากแร่ในแนวส้ารวจ (b) DC02 
และ (c) DC03 โดยลูกศรสีแดงแสดงเส้นทางที่น ้าเหมืองน่าจะ
รั่วไหลผ่านซึ่งท้าให้คาดการณ์ได้ว่าน่าจะเกิดน ้าผุดในระดับตื น 
สอดคล้องกับการพบน ้าผุดไหลผ่านหินศิลาแลงในรูป (d)  

(a) 

(d) 

4 

2 

3 

c) DC03 

100 m 

70 m 



 

A-14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4’ 
5’ 

รูปที่ A-6 สรุปผลการส้ารวจความต้านทาน
ไฟฟ้าตามหน้าตัดตามความสูง (Top View) 
ผ่านทีละชั นความสูงจาก 100 เมตร ถึง 20 
เมตร โดยมีชั นพื นผิวดินเดิมที่ประมาณ 70 ถึง 
75 เมตร โดยมีความผิดปกติทางความต้านทาน
ไฟฟ้าที่แสดงการรั่วไหลในแนวดิ่ง (5) และ 
ด้านข้าง (4’ และ 5’) ทางใต้ และตะวันตก
เฉียงใต้ของพื นที ่

5 

 

100 m 

70 m 

0 m 
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4. สรุปความผิดปกตทิางธรณีเคมีและไอโซโทปที่เชื่อมโยงกับการรั่วไหลจากบ่อกักเกบ็กากแร่ 
นอกจาก OSPG ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของน ้าเหมืองรั่วไหลดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะวิจัยใช้

ซัลเฟต (SO4
-2) เป็นสารติดตามการแพร่กระจายของการปนเปื้อนในน ้าใต้ดิน (Tracer) ระดับตื นและลึกจากบ่อ

กักเก็บกากแร่ ทั งนี ด้วยซัลเฟตมีความเข้มข้นสูงในน ้าเหมืองในบ่อกักเก็บกากแร่ (สูงประมาณ 2064 mg/L    
ใน TSF1 จากสถิติข้อมูลธรณีเคมีของ UD1) แต่ค่าความเข้มข้นของซัลเฟตตามธรรมชาติในพื นที่นั นมีค่า
ค่อนข้างต่้า (7.87±7.13 mg/L ในบ่อเฝ้าระวังทั งระดับลึกและตื นต้นน ้า) ซึ่งท้าให้เห็นความแตกต่างอันเกิดจาก
การแพร่กระจายจากแหล่งก้าเนิดการปนเปื้อนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี ซัลเฟตยังเป็นสารที่เสถียรในน ้า      
(ไม่ตกตะกอน ระเหย หรือ ถูกดูดซับได้ง่ายในระบบน ้าใต้ดินปกติ) จึงถูกใช้เป็นสารติดตามการแพร่กระจายของ
การปนเปื้อนส้าหรับการรั่วไหลของน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ และ น ้าเหมืองเป็นกรดในหลายงานวิจัย13-15 
อย่างไรก็ดีซัลเฟตอาจจะมาจากน ้าเหมืองในบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือ อาจมาจากการเกิดกระบวนการน ้า
เหมืองเป็นกรดจากหินซัลไฟด์ที่เหมืองใช้ท้าผนังของบ่อกักเก็บกากแร่ก็ได้ (Zone C) ด้วยเหตุนี คณะวิจัยจึงท้า
การวิเคราะห์คัดแยกการปนเปื้อนซัลเฟตที่น่าจะเกิดจากหินทิ ง ออกจากซัลเฟตที่น่าจะเกิดจากการรั่วไหลของ
น ้าใน TSF1 โดยอาศัยกรอบแนวคิดว่าซัลเฟตที่มาจากน ้าจากบ่อกักเก็บกากแร่ต้องแสดงลักษณะไอโซโทปของ
น ้าระเหย ซึ่งแตกต่างจากซัลเฟตในน ้าเหมืองเป็นกรดจากกองหินซึ่งจะเป็นน ้าฝนชะละลายซัลเฟตสู่ชั นน ้าใต้ดิน  

 ตารางที่ A-2 สรุปผลการทดสอบไอโซโทป δ18O และ δ2H ที่แสดงน ้าระเหยคู่กับการปนเปื้อนซัลเฟต 
เพ่ือระบุน ้าปนเปื้อนซัลเฟตสูงที่น่าจะมาจากบ่อกักเก็บกากแร่ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ส้าหรับบ่อตื นนั น    
มีเพียงบ่อ 6468, 5339 6473 ที่แสดงการระเหยชัดเจน ในขณะที่ส้าหรับบ่อลึกนั น มีบ่อ 6691 และ 5338     
ที่แสดงการระเหยชัดเจน ส่วนบ่อ 6472 นั นก็อาจจะเป็นบ่อที่ได้รับอิทธิพลจากน ้าที่ระเหยได้ แต่ด้วยสัดส่วน
การเจือจางสูง (ดูจากความเข้มข้นของซัลเฟตที่เจือจางถึง 97 เท่า เมื่อเทียบกับความเข้มข้นซัลเฟตใน UD1) 
การเจือจางน ้าที่ระเหยด้วยน ้าใต้ดินธรรมชาติที่ไม่ระเหยถึงเกือบ 100 เท่าท้าให้อาจไม่สามารถวัดการระเหยได้
อย่างชัดเจนโดยวิธีทางไอโซโทป ฉะนั นคณะวิจัยประเมินว่าบ่อ 6472 ก็อาจจะเป็นบ่อที่ได้รับผลกระทบจากน ้า
เหมืองจากบ่อ TSF1 ด้วย (ไม่ใช่จากกองหินทิ ง)  
 รูปที่ A-7 สรุปความผิดปกติทางธรณีเคมีและไอโซโทปที่ตรวจพบจากน ้าใต้ดินจากบ่อเฝ้าระวัง เมื่อ
น้ามาซ้อนทับกับความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่ตรวจพบโดยธรณีฟิสิกส์  อันเป็นการซ้อนทับกันของ
การส้ารวจที่เหตุ (บ่อ TSF1) และการส้ารวจที่ผล (บ่อเฝ้าระวังน ้าใต้ดินท้ายน ้า TSF1) โปรดสังเกตความ
สอดคล้องกันของแนวที่พบความผิดปกติที่น่าจะเป็นน ้าเหมืองรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่เมื่อพิจารณาผลการ
ส้ารวจของสองเทคนิคดังกล่าว ทั งนี  ลูกศรสีแดงในรูปที่ A-7 แสดงกรณีที่มีความผิดปกติทั งผลธรณีฟิสิกส์ ธรณี
เคมี และไอโซโทป สนับสนุนไปในทางเดียวกัน ท้าให้มีความมั่นใจสูง ในขณะที่ลูกศรสีเหลืองแสดงกรณีที่มีแค่
ผลธรณีฟิสิกส์เพียงอย่างเดียว หรือธรณีเคมีเพียงอย่างเดียว ที่ชี ความผิดปกติท้าให้มีความมั่นใจต่้ากว่า  
 โดยอ้างอิงถึงรูปที่ A-7 ผลธรณีฟิสิกส์ TEM และ ERI แสดงว่าน่าจะมีการรั่วไหลของน ้าเหมืองผ่านก้น
บ่อกักเก็บกากแร่ และ ผนังบ่อกักเก็บกากแร่ (DC03) บริเวณ 4’ ในบริเวณที่พบน ้าผุด (OSPG) ที่มีคุณสมบัติ



 

A-16 
 

ทางธรณีเคมีคล้ายกับน ้าในบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 (ตารางที่ A-1) และพบน ้าที่น่าจะเป็นน ้าจาก TSF1      (ปน
เปื้อนซัลเฟตสูงกว่าค่าการปนเปื้อนตามธรรมชาติ และน ้ามีลักษณะของน ้าจากบ่อระเหย) ปนเปื้อนในบ่อ 6468 
แนวลูกศรคาดการณ์การรั่วไหลของน ้าเหมืองในแนวดังกล่าวจึงเป็นสีแดงส้าหรับการรั่วไหลในระดับตื น ซึ่งเพ่ิม
ความมั่นใจในการสรุปผลเนื่องจากตรวจพบทั งความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้า และความผิดปกติของ
ธรณีเคมีและไอโซโทป  
 แนวที่ 2 ที่น่าจะเกิดการรั่วไหลคือแนวที่อยู่ระหว่าง 4’ และ 5’ ผลธรณีฟิสิกส์ TEM และ ERI แสดงว่า
น่าจะมีการรั่วไหลของน ้าเหมืองผ่านก้นบ่อกักเก็บกากแร่ และผนังบ่อกักเก็บกากแร่ (DC02) และพบน ้าที่น่าจะ
เป็นน ้าจาก TSF1 (ปนเปื้อนซัลเฟตสูงกว่าค่าการปนเปื้อนตามธรรมชาติ และน ้ามีลักษณะของน ้าจากบ่อระเหย) 
ปนเปื้อนในบ่อ 5339 5338 และ 6691 และ 6473 (และอาจรวม 6472 ด้วย) แนวลูกศรคาดการณ์การรั่วไหล
ของน ้าเหมืองในแนวดังกล่าวจึงเป็นสีแดง อนึ่งโปรดสังเกตว่าแนวที่ผิดปกติดังกล่าวที่น่าจะเกิดการรั่วไหลของ
น ้าเหมืองจาก TSF1 นั นสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน ้าใต้ดิน นอกจากนี การตรวจไม่พบความผิดปกติใน
บ่อเฝ้าระวัง 6693 และ 6692 และการที่น ้าในบ่อ 6471 ไม่ใช่น ้าจากบ่อระเหยนั น แม้ว่าจะอยู่ใกล้เคียงกับบ่อ 
5339 5338 และ 6691 และ 6473 สนับสนุนสมมุติฐานว่าการแพร่กระจายของน ้าเหมืองน่าจะผ่านแนวชั นหิน
แตก (Fractured Rock) (ระดับลึก) และการไหลผ่าน preferential flow path ของรูพรุนของศิลาแลง (ระดับ
ตื น) ที่ผ่านบริเวณบ่อ 5339 5338 และ 6691 และ 6473 (และอาจรวม 6472 ด้วย) แทนที่จะเป็นการไหลผ่าน
ชั นดินและหินพรุนดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี ยังสามารถประมาณในเบื องต้นได้ว่าแนวชั นหินแตก (Fractured 
Rock) (ระดับลึก) และการไหลผ่าน preferential flow path ของรูพรุนของศิลาแลง (ระดับตื น) ที่น ้าเหมือง
รั่วไหลผ่าน ส้าหรับแนวบ่อทั ง 4 นี น่าจะมีความกว้างไม่เกิน 130 ถึง 150 เมตร  
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ตารางที่ A-2 สรุปผลธรณีเคมี และไอโซโทปที่ชี ความผิดปกติของน  าใต้ดินจากบ่อเฝ้าระวังในแนวที่คาดว่า
น่าจะมีการแพร่กระจายของน  าเหมือง 

รหัสบ่อ ประเภทบ่อ ซัลเฟตปน
เปื้อน 

ไอโซโทป
แสดงน  า
ระเหย 

น  าอายุน้อย <50 ปีอย่างมีนัยส าคัญ 

5350 ลึก ใช่ ไม่ ใช่ (3±2) 
699 ลึก ใช่ ไม่ ไม่ (23±7) 
6466 ลึก ใช่ ไม่ ไม่ได้ท้าการวิเคราะห์ 
6467 ตื น ใช่ ไม่ ใช่ แต่ไม่สามารถใช้ตัดสินได้ ด้วยเป็นบ่อตื น

(2±2) 
6468 ตื น ใช่ ใช่ ไม่ได้ท้าการวิเคราะห์ 
6471 ตื น ใช่ ไม่ ไม่ได้ท้าการวิเคราะห์ 
1991 ตื น ใช่ ไม่ ใช่ แต่ไม่สามารถใช้ตัดสินได้ ด้วยเป็นบ่อตื น 

(14±4) 
5339 ตื น ใช่ ใช่ ไม่ได้ท้าการวิเคราะห์ 
6691 ลึก ใช่ ใช่ ใช่ (12±4) 
5338 ลึก ใช่ ใช่ ใช่ (10±4) 
6472 ลึก ใช่ ไม่(อาจจะ) ใช่ (0±2) 
6473 ตื น ใช่ ใช่ ใช่ แต่ไม่สามารถใช้ตัดสินได้ ด้วยเป็นบ่อตื น 

(0±2) 
 
 แนวสุดท้ายที่น่าจะเกิดการรั่วไหลคือแนว 5’ อย่างไรก็ดีบริเวณนี มีเพียงผลธรณีฟิสิกส์แต่ไม่มีบ่อเฝ้า
ระวังเพ่ือการเก็บตัวอย่างน ้าส้าหรับท้าการวิเคราะห์ธรณีเคมีและไอโซโทป อนึ่งการประเมินผลดังกล่าวทั ง      
3 แนว เป็นการประเมินที่เหตุและผล แต่ยังไม่สามารถประเมินว่าการรั่วไหลนั นไหลผ่านทางเส้นทางใต้ดิน
เส้นทางใด และลึกเท่าใดได้อย่างแม่นย้า ด้วยไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่มีบ่อเฝ้าระวังน ้าใต้ดิน
ในหลายบริเวณจ้าเป็นต่อการส้ารวจเส้นทางการแพร่กระจายดังกล่าว เช่นบริเวณวงกลมสีขาวในรูปที่ A-7 
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รูปที่ A-7 สรุปความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่ตรวจพบโดยธรณีฟิสิกส์ และ ความผดิปกติทางธรณีเคมีและไอโซโทปท่ี
ตรวจพบจากน ้าใตด้ินจากบ่อเฝ้าระวัง เมื่อประมวลผลร่วมกัน ลูกศรศรสีแดงแสดงกรณีที่มีทั งผลธรณฟีิสิกส์ และ ธรณเีคมีหรือ 
ไอโซโทป สนับสนุนไปในทางเดียวกัน ลูกศรสเีหลืองแสดงกรณีที่มีแค่ผลธรณีฟสิิกส์เพยีงอย่างเดียว  

 

5. สารหนูที่พบในน  าใต้ดินในบ่อเฝ้าระวัง 5338 น่าจะมาจากเหมืองหรือธรรมชาติ? 
 ประเด็นนี เป็นประเด็นที่ซับซ้อน และประกอบด้วยประเด็นย่อยหลายประเด็นโดยคณะวิจัยขอแยก
วิเคราะห์ทีละประเด็นดังนี  สารหนูที่พบปนเปื้อนในบ่อ 5338 ที่มีความเข้มข้นสูงถึง 0.12 mg/L นั น ไม่ได้มา
จากสารหนูในน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ทั งนี เนื่องจากสารหนูในบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 มีค่าความ
เข้มข้นเพียง 0.02 mg/L เท่านั น (และจากการพิจารณาข้อมูลย้อนหลังของความเข้มข้นของสารหนูใน UD  ของ 
TSF1 ก็ไม่เคยสูงถึง 0.12 mg/L) นอกจากนี  สารหนูในบ่อเฝ้าระวังทั งระดับตื นและลึกที่ผลทางธรณีเคมี (ใช้
ซัลเฟตเป็นสารติดตามการปนเปื้อน) และผลไอโซโทปแสดงว่าเป็นเส้นทางที่น ้าปนเปื้อนจาก TSF1 ไหลผ่าน 
เช่น บ่อ 6691 5338 และ 6472 (ระดับลึก) และบ่อ 6468, 5339 6473 (ระดับตื น) ก็พบสารหนูปนเปื้อน
ระหว่าง 0.001 ถึง 0.007 mg/L ด้วยสารหนูแม้อาจจะรั่วไหลออกมาจาก TSF1 ด้วยความเข้มข้น 0.02 mg/L 
ก็จะถูกเหล็กออกไซด์ที่เป็นองค์ประกอบของดินและศิลาแลงดูดซับไว้ อันถือเป็นกลไกหนึ่งของธรรมชาติบ้าบัด
สารหนูในน ้าใต้ดิน16 ด้วยเหตุนี สารหนูปนเปื้อนสูงในบ่อ 5338 จึงไม่ได้มาจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 แต่เป็น

4’ 
5’ 
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สารหนูที่เกิดขึ นจากสินแร่ตามธรรมชาติที่ เกิดเป็นของแข็ง เช่น FeAsS (Arsenopyrite) เฉพาะบริเวณบ่อ 
5338 ที่อาจถูกกระตุ้นให้รั่วไหลโดยน ้าเหมืองดังจะกล่าวต่อไป 
 ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อให้รอบคอบทางวิชาการคือ สารหนูละลายในน ้าใต้ดินของบ่อ 5338 นั น
รั่วไหลออกมาจากแร่เองตามธรรมชาติ หรือ ถูกกระตุ้นให้ชะละลายออกมาโดยน ้าเหมืองที่ไหลมาปนเปื้อนบ่อ 
5338 เมื่อผลทางธรณีเคมี (โดยการใช้ซัลเฟตเป็นสารติดตามการปนเปื้อน) และผลไอโซโทปซึ่งแสดงการระเหย
ของน ้า ชี ว่าน ้าในบ่อ 5338 ถูกปนเปื้อนน ้าเหมืองที่เคลื่อนที่ออกมาจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 จะเห็นจากผล
การติดตามความเข้มข้นของซัลเฟตว่าความเข้มข้นของซัลเฟตนั นเพ่ิมขึ นประมาณ วันที่ 2191 (หรือวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2545) ประมาณ 6 ปีหลังเหมืองเปิดด้าเนินการ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ (รูปที่ A-8) สอดคล้อง
กับการอภิปรายข้างต้นว่าการเพ่ิมขึ นของซัลเฟตดังกล่าวมาจากน ้าเหมืองในบ่อกักเก็บกากแร่ น ้าเหมืองอาจจะ
ท้าให้สารหนูรั่วไหลออกมาได้จาก FeAsS ประเด็นนี สามารถวิเคราะห์ได้โดยพิจารณาการปนเปื้อนของสารหนู
ในบ่อ 5338 ก่อน และ หลังวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 (6 ปีหลังเหมืองเปิดด้าเนินการ)   ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น ้า
เหมืองจาก TSF1 เคลื่อนที่มาถึงบ่อ 5338 โดยพิจารณาจากการเพ่ิมขึ นของความเข้มข้นของซัลเฟต (รูปที่ A-8) 
จะเห็นได้ว่าก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ความเข้มข้นของสารหนูในบ่อเฝ้าระวัง 5338     มีค่าระหว่าง 0.02-
0.06 mg/L หลังจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ความเข้มข้นของสารหนูในบ่อเฝ้าระวัง 5338 เพ่ิมขึ นเรื่อยๆ
จนถึงประมาณ 0.12 mg/L ซึ่งเป็นค่าเดียวกับที่ตรวจวัดได้ในปัจจุบันก็ท้าให้ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป
ว่าสารเคมีที่มากับน ้าเหมืองสามารถชะละลายสารหนูออกมาเพ่ิมขึ นได้หรือไม่? 

สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใส่เพ่ิมไปในกระบวนการสกัดทอง และถูกทิ งลงไปในบ่อกักเก็บกากแร่ก็คือไซยาไนด์ 
ซ่ึงเมื่อไซยาไนด์ถูกทิ งในบ่อกักเก็บกากแร่จะเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีย่อยสลายให้กลายเป็นมีเทน (CH4) และ 
แอมโมเนีย (NH3) ฉะนั นจึงพบ NH3 สูงในน ้า UD ของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 (ความเข้มข้นตั งแต่ 3.22 ถึง 
48.40 mg/L ของ NH3 ใน UD ของ TSF1 จากสถิติการตรวจวัดของเหมืองเอง) CH4 และ NH3 นั นสามารถเป็น
สาร Reducing Agent โดยการเร่งโดยจุลชีพ สามารถท้าปฏิกิริยา Reduction เปลี่ยนซัลเฟต (SO4

-2) ให้
กลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ (HS-) ดังสมการที ่A-1 และ A-2 17-19  
 

8𝑁𝐻4
+ + 3𝑆𝑂4

−2 → 4𝑁2 + 3𝐻𝑆− + 12𝐻2𝑂 + 5𝐻+        (A-1) 
 

ΔG = -22 kJ/mole 
 
𝐶𝐻4 + 𝑆𝑂4

−2 → 𝐻𝐶𝑂3
− + 3𝐻𝑆−        (A-2) 

ΔG = -16.6 kJ/mole 
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ซึ่งไฮโดรเจนซัลไฟด์นี สามารถแทนที่สารหนูใน FeAsS และปลดปล่อย As3+ ให้ชะละลายลงสู่น ้าใต้ดิน
ได้ดังสมการที่ A-320 

 

𝐹𝑒𝐴𝑠𝑆 + 𝐻𝑆− + 𝐻+ +
5

4
𝑂2(𝑎𝑞) +

1

2
𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒𝑆2 + 𝐴𝑠(𝑂𝐻)3(𝑎𝑞) (A-3) 

ΔG = -510 kJ/mole ที่ pH = 8 
 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสารหนูละลายน ้าในบ่อ 5338, 5339, 5336 และ บ่อเฝ้าระวัง

อ่ืนๆ พบว่า บ่อ 5338 5339 และ 5336 พบความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบแปรผันตามกัน (รูปที ่A-9) กล่าวคือ NH3 สูง 
สารหนูสูง ซึ่งเป็นไปได้ว่าบริเวณดังกล่าวมีสารหนูในรูป FeAsS (ของแข็ง) อยู่แล้วในธรรมชาติ แต่น ้าเหมืองที่
รั่ ว ไหลมาท้าให้ เกิด  HS- จากกระบวนการ sulfate-reducing ammonium oxidation (SRAO)18 หรือ 
anaerobic oxidation of methane (AOM)19 ซ่ึงได ้HS- ดังกล่าวทีแ่ทนที่สารหนูใน FeAsS ในธรรมชาติ  และ
ท้าให้สารหนูละลายน ้าออกมาปนเปื้อนในน ้าใต้ดินบ่อ 5338 เพ่ิมขึ นจากสภาวะปกติตามธรรมชาติได้ ฉะนั น
ประเด็นที่ต้องท้าให้กระจ่างคือกระบวนการกระตุ้นให้สารหนูตามธรรมชาติบริเวณดังกล่าวรั่วไหลสู่บ่อ 5338 
โดยจุลชีพช่วยเร่งปฏิกิริยานั นเกิดขึ นจริงหรือไม่ หากองค์ประกอบครบถ้วนก็แสดงว่าการรั่วไหลของสารหนูเกิด
จากปฏิกิริยาเคมีของน ้าเหมืองกับสารหนูในของแข็งตามธรรมชาติ (FeAsS) และปัญหาการปนเปื้อนสารหนูใน
น ้าใต้ดินดังกล่าวเกิดจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 รั่วไหล 

 

6. ไซยาไนด์ในน  าผุดในนาข้าวข้าง TSF2 ที่เคยตรวจพบน่าจะมาจากการรั่วไหลของบ่อกักเก็บ
กากแร่หรือไม่? 
 งานวิจัยนี พบว่าการตรวจวัดไซยาไนด์ในน ้าผุดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบประเด็นนี ได้อย่างชัดเจน 
จ้าเป็นต้องท้าการตรวจวัดซัลเฟต และ ไทโอไซยาเนตร่วมด้วย นอกจากนี คณะวิจัยยังตรวจพบการปนเปื้อนของ
สารแมงกานีสในน ้าผุดอย่างมีนัยส้าคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของชุมชนได้ ดังจะกล่าวต่อไปนี  
ส้าหรับเหตุน ้าผุดครั งที่ 2 และ 3  
 ส้าหรับกรณนี ้าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 ครั งที ่2 นั น แม้การตรวจน ้าผุดในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ภายใต้โครงการนี  จะตรวจไม่พบไซยาไนด์เกินค่าตามธรรมชาติก็ตาม แต่ผลธรณีฟิสิกส์ โดย TEM ที่จุดส้ารวจ 
TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, TD06 พบความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับพื นที่
นาข้าวควบคุม ส้าหรับการวิเคราะห์ผลธรณีเคมีโดยเน้นที่ซัลเฟตนั น ความสัมพันธ์ของความต้านทานไฟฟ้า 
(Electrical Conductivity (EC)) กับ SO4

2- ของน ้าผุดใกล้ TSF2 (PDF3, PDF2, และ PDF5) (ดูบทที่ 7) นั นอยู่
กลุ่มเดียวกันและมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับค่า EC และ SO4

2- ของน ้าในบ่อ TSF1 (คือ UD1) และน ้าในบ่อเฝ้า
ระวังน ้าใต้ดินระดับตื น และลึกที่ได้รับผลกระทบ (ปนเปื้อนซัลเฟต) จากการรั่วไหลของน ้าเหมืองจาก TSF1 
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ด้วย (คือ บ่อ 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, และน ้าผุดผ่านหินศิลาแลงใกล้ TSF1 (OSPG)) (ดูรูปที่ A-10) 
ความสัมพันธ์นี ชี ว่าน ้าผุดใกล้ TSF2 (PDF3, PDF2, และ PDF5) น่าจะมาจากการเจือจางของน ้าที่รั่วไหลจาก 
TSF1 ด้วยน ้าตามธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับน ้าในบ่อเฝ้าระวังน ้าใต้ดินระดับตื น และ ลึกที่ได้รับผลกระทบ   
(ปนเปื้อนซัลเฟต) จากการรั่วไหลของน ้าเหมืองจาก TSF1 ด้วย (คือ บ่อ 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, 
และน ้าผุดผ่านหินศิลาแลงใกล้ TSF1 (OSPG) ดังกล่าว) มากกว่าที่จะสัมพันธ์กับน ้าจากน ้าเหมืองเป็นกรด    
(คือบ่อ 5350, 699, 6466, 6467, 6471, และ 1991) ฉะนั นสรุปได้ว่าการรั่วไหลจาก TSF1 น่าจะเคลื่อนที่
มาถึงนาข้าวใกล้ TSF2 แม้ว่าในการตรวจการเกิดน ้าผุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จะตรวจไม่พบไซยาไนด์
ในน ้าผุดก็ตามด้วยไซยาไนด์ระเหยง่าย และอาจถูกจุลชีพย่อยสลายไปแล้วในสภาวะที่เอื ออ้านวยต่อการย่อย
สลาย ฉะนั นการตรวจวิเคราะห์ซัลเฟตร่วมกับไทโอไซยาไนเนต (ไม่ระเหยง่ายเหมือนไซยาไนด์) ในน ้าผุดในครั ง
ต่อๆ จะเป็นตัวชี วัดการปนเปื้อนไซยาไนด์และการรั่วไหลของน ้าเหมืองได้ดีกว่าการตรวจวัดไซยาไนด์เพียงอย่าง
เดียว ทั งนี ไทโอไซยาเนตนั นเกิดจากการท้าปฏิกิริยาของไซยาไนด์กับซัลไฟด์ หรืออาจจะเกิดจากกระบวนการ
โดยจุลชีพในบ่อกักเก็บกากแร่ซึ่งจะท้าปฏิกิริยา Reduction กับ ไซยาไนด ์ 
 นอกจากนี ยังเกิดน ้าผุดในนาข้าวครั งที่ 3 ประมาณวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยเกษตรกรพื นที่
สังเกตพบว่ามีน ้าสีด้าไหลจากนาข้าวบริเวณเดิมที่เคยเกิดเหตุน ้าผุดครั งที่ 1 และ 2 (รูปที่ A-11a) ก่อนไหลลงสู่
ล้ารางสาธารณะและไหลต่อไปในล้ารางดังกล่าวผ่านพื นที่เกษตรกรรม และบ้านเรือนประชาชนเป็นระยะทาง
ประมาณ 2.36 กิโลเมตร (รูปที่ A-11c) ทั งๆที่ไม่ได้มีฝนตกหนักแต่อย่างใด จะเห็นว่านาข้าวข้างเคียงนั น
ค่อนข้างแห้ง (ดูในรูปที่ A-11b) ครั งนี เป็นครั งแรกที่ชุมชนสังเกตเห็นน ้าสีด้าไหลจากบริเวณดังกล่าวลงแหล่งน ้า
ธรรมชาติ และไหลออกนอกพื นที่เหมืองทองไปไกล ชุมชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นของน ้า และเกิดความกังวล
จากสีของน ้า และจากปลาที่ตาย จึงร้องขอให้กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าเก็บตัวอย่างเพ่ือท้าการวิเคราะห์คุณภาพน ้า โดยคณะเก็บตัวอย่างประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน ตัวแทน
เหมืองอัคราฯ คณะวิจัยนี  และหน่วยงานราชการ ลงพื นที่ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยได้เก็บ
ตัวอย่างทั งสิ น 3 ชุด เพ่ือท้าการวิเคราะห์คุณภาพน ้าตัวอย่าง อย่างเป็นอิสระต่อกัน โดยท้าการเก็บตัวอย่าง
ทั งสิ น 6 ต้าแหน่งดังสรุปในตารางที่ A-3 และ รูปที่ A-11c 

ส้าหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้านั น ตรวจไม่พบไซยาไนด์ (รายงานเป็น ND) ยกเว้นตัวอย่างน ้าผุด
จากป่าบัวพบไซยาไนด์น้อยกว่า 0.005 mg/L ทั งนี เนื่องจาก pH อยู่ระหว่าง 6.92 ถึง 8.52 และ มีการย่อย
สลายสารอินทรีย์ด้วยจุลชีพ จึงเป็นไปได้ว่าหากแม้นมีไซยาไนด์ปนเปื้อนในน ้าจริงก็อาจจะถูกย่อยสลายและ/
หรือ ระเหยไปแล้ว นอกจากไซยาไนด์ซึ่งผลไม่ชัดเจนแล้ว ความผิดปกติของคุณภาพน ้าอ่ืนๆ เช่น ความสกปรก
ในรูปของ BOD และ COD และไอออนต่างๆรวมทั งโลหะหนักในน ้าผุดจากป่าบัว ป่าบอน และน ้าด้าไหลในนา
ข้าวค่อนข้างชัดเจนเมื่อเทียบกับนาข้าวควบคุม และต้นน ้าล้ารางสาธารณะ  
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รูปที่ A-8 ความเข้มข้นของซัลเฟต และสารหนูในน ้าใต้ดินจากบ่อเฝ้าระวัง 5338 ในแต่ละวันท่ีท้าการเก็บตัวอย่างโดยนับวันที่ 
19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2545 เป็นวันท่ี 0 (วันแรกท่ีมีผลการเฝ้าระวังน ้าใต้ดิน) โปรดสังเกตการเพิ่มขึ นของความเข้มข้นของสารหนู
นับจากวันท่ี 2,191 (หรือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) ประมาณหกปีหลังเหมืองเปิดด้าเนินการ (ข้อมูลจากการเฝ้าระวังตาม
มาตรการ EIA/EHIA ของเหมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ A-9 ความสัมพันธ์ของสารหนูกับแอมโมเนียในบ่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนน ้าใต้ดินของเหมืองทอง (R2 = 0.912 ส้าหรับบ่อ
เฝ้าระวัง 5338 5339 และ 5336)  (ข้อมูลจากการเฝ้าระวังตามมาตรการ EIA/EHIA ของเหมือง) 

19 กุมภาพนัธ์ 2551 
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รูปที่ A-10 ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง EC กับ SO4

2-  ของตัวอย่าง 4 กลุ่มคือ 1) น ้าผุดใกล้ TSF2 (PDF3, PDF2, และ 
PDF5), 2) ของ UD1 และน ้าในบ่อเฝ้าระวังน ้าใต้ดินระดับตื น และลึกที่ได้รับผลกระทบ (ปนเปื้อนซัลเฟต) จากการรั่วไหลของ
น ้าเหมืองจาก TSF1 ด้วย (คือ บ่อ 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, และน ้าผุดผ่านหินศิลาแลงใกล้ TSF1 (OSPG)), 3) ของ
น ้าในบ่อเฝ้าระวังน ้าใต้ดินระดับตื นและลึกที่ได้รับผลกระทบ (ปนเปื้อนซัลเฟต) จากน ้าเหมืองเป็นกรด (คือ บ่อ 5350, 699, 
6466, 6467, 6471, และ 1991) และ 4) ตัวอย่างจากนาข้าวควบคุมทั ง 2 ต้าแหน่ง คือ PDF1 และ PDF4 และ น ้าจากบ่อเฝ้า
ระวังที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากTSF1 คือ บ่อ 691, 5336, และ 4025 

 ยกตัวอย่างเช่น คุณลักษณะของ BOD และ COD ของน ้าที่ผุดจากป่าบัวซึ่งมีลักษณะผิดปกติจากน ้า
ธรรมชาติ หรือ จากน ้าเสียชุมชนทั่วไป และ ค่อนไปทางน ้าเสียอุตสาหกรรม ทั งนี เนื่องจากน ้าที่ผุดออกมา
บริเวณป่าบัวมีความสกปรกในรูป COD สูงถึง 275 mg/L แต่มีความสกปรกในรูป BOD แค่ 17.5 mg/L   แสดง
ว่ามีความสกปรกที่จุลชีพตามธรรมชาติย่อยสลายได้แค่ 6.36% ที่เหลือเป็นความสกปรกที่จุลชีพย่อยสลายไม่ได้ 
ซึ่งเป็นลักษณะของน ้าเสียอุตสาหกรรม 

นอกจากนี ยังพบการปนเปื้อนแอมโมเนียเท่ากับ 0.11 mg/L และเป็นตัวอย่างเดียวที่พบการปนเปื้อน
แอมโมเนีย แอมโมเนียเป็นสารปนเปื้อนที่เกิดจากการย่อยสลายไซยาไนด์โดยจุลชีพแบบไร้อากาศท่ีตรวจพบใน
บ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ซึ่งแตกต่างจากตัวอย่างจากต้นน ้าล้ารางสาธารณะนั น (จุดที่ 2) ที่มีค่าความสกปรกต่้า
มากทั งในรูปของ BOD และ COD ทั งนี  BOD ต่้ากว่า COD มากรวมทั ง DO ก็ต่้าด้วย แสดงว่าเกิดการย่อยสลาย
ของสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (แสดงโดย BOD) มาแล้วขณะที่น ้าไหลมาตามปกติ เหลือเพียงส่วน
ที่ย่อยสลายได้ยากโดยจุลชีพตามธรรมชาติเพียงน้อยนิดเท่านั น (COD-BOD = 27.9 mg/L) น ้านี ถือว่าเป็นน ้าที่
ค่อนข้างสะอาดตามธรรมชาติ ส่วนน ้าตัวอย่างจากนาข้าวควบคุมนั น (จุดที่ 1) ค่อนข้างสกปรก       คือมี COD 

R2=0.969 

R2=0.980 
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สูงถึง 195 mg/L และ มี BOD ประมาณ 54.36% หรือ 106 mg/L แสดงว่าครึ่งหนึ่งของความสกปรกของน ้า
ตัวอย่างจากนาข้าวควบคุมสามารถถูกย่อยสลายได้โดยจุลชีพ ทั งนี สัดส่วน BOD ต่อ COD ประมาณ 50% นี 
เป็นสัดส่วนปกติของน ้าธรรมชาติ ซ่ึงแตกต่างจากน ้าผุดจากนาข้าว และป่าบัวอย่างชัดเจน 
 ในท้านองเดียวกัน คุณลักษณะของไอออนต่างๆในน ้ารวมทั งโลหะหนักก็ผิดปกติเมื่อเทียบกับจุดเก็บ
ตัวอย่างควบคุมอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่ความเข้มข้นของแคลเซียมในน ้าจากนาข้าวควบคุม   
และ ต้นน ้าล้ารางสาธารณะ มีค่า 21.7 และ 16.5 mg/L ตามล้าดับ ความเข้มข้นของแคลเซียมในน ้าผุดจากป่า
บัวมีค่าประมาณ 58.7 mg/L และความเข้มข้นของแคลเซียมในน ้าด้าในนา และน ้าด้าที่ไหลในล้ารางสาธารณะ
มีค่า 58.9 ถึง 99.9 mg/L ตามล้าดับ ซึ่งสูงกว่าพื นที่ควบคุม 2-4 เท่าตัว ทั งนี แคลเซียมเป็นสารที่เหมืองใส่ลงไป
ในบ่อกักเก็บกากแร่เพ่ือปรับ pH ในท้านองเดียวกัน ความเข้มข้นของซัลเฟตในน ้าผุดจากป่าบัว (192 mg/L    
ก็สูงกว่าค่าความเข้มข้นของซัลเฟตในนาข้าวควบคุม และต้นน ้าล้ารางสาธารณะมากนัก (<2 และ 43.5 mg/L 
ตามล้าดับ) ซัลเฟตนี พบปนเปื้อนในน ้าด้าในนาข้าว และน ้าด้าที่ไหลตามล้ารางสาธารณะ (70.8 ถึง 167 mg/L) 
นอกจากนี ยังพบการปนเปื้อนของสารหนูในน ้าผุดจากป่าบัว และป่าบอน สูงถึง 0.01 และ 0.15 mg/L 
ตามล้าดับ ในขณะที่ต้นน ้าล้ารางสาธารณะปนเปื้อนสารหนูต่้ามาก (0.0006 mg/L) การปนเปื้อนสารหนูในน ้า
ผุดดังกล่าวท้าให้เกิดการปนเปื้อนสารหนูมากขึ นในน ้าด้าในนา และน ้าด้าที่ไหลผ่านล้ารางสาธารณะ (0.002 ถึง 
0.003 mg/L) แม้จะไม่เกินค่าท่ียอมรับได้ แต่ก็พบการปนเปื้อนเพ่ิมขึ น นอกจากนี ยังพบการปนเปื้อนเหล็ก และ 
แมงกานีส ความเข้มข้นสูงมากจากน ้าผุดในป่าบัว และป่าบอน (5.59 ถึง 17.9 mg/L) ในขณะที่ต้นน ้าล้าราง
สาธารณะปนเปื้อนแมงกานีสเพียง 0.22 mg/L การปนเปื้อนแมงกานีสในน ้าผุดดังกล่าวท้าให้เกิดการปนเปื้อน
แมงกานีสในน ้าด้าที่ไหลไปตามล้ารางสาธารณะตั งแต่ 2.65 ถึง 6.31 mg/L ซึ่งเกินค่าที่ยอมรับได้  
 ท้ายที่สุดคือผลไทโอไซยาเนต ซึ่งหลังจากก้าจัดตัวกวนการวิเคราะห์ เช่น H2S, HS-, OH- และ HCN   
แล้วพบว่าไทโอไซยาเนตในน ้าตัวอย่างจากต้นน ้าล้ารางสาธารณะมีค่าประมาณ 0.21 mg/L แต่น ้าในนาข้าวที่
น ้าด้าไหลผ่าน และน ้าด้าในล้ารางสาธารณะมีค่า 0.61 และ 0.91 mg/L ตามล้าดับ แสดงว่ามีการปนเปื้อน   ไท
โอไซยาเนตเพิ่มเติมจากน ้าตามธรรมชาติส้าหรับทั งสองจุดดังกล่าวประมาณ 3 ถึง 4.5 เท่า 
 จากผลการเก็บตัวอย่างน ้าผุดครั งที่ 3 นี ท้าให้ประเมินได้ว่าที่มาของน ้าผุดเป็นน ้าเสียอุตสาหกรรม   (อิง
ผลจากสัดส่วน BOD ต่อ COD) ที่ปนเปื้อน ซัลเฟต แอมโมเนีย ไทโอไซยาเนต แมงกานีสสูง ซึ่งเมื่อพิจารณา
แหล่งที่มาของน ้าเสียอุตสาหกรรมที่มีลักษณะดังกล่าวในบริเวณใกล้เคียงนาข้าวน ้าผุดแล้ว สรุปได้ว่าน่าจะเป็น
บ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ซึ่งมีทั งผลธรณีฟิสิกส์ น ้าผุด (OPSG) และ ธรณีเคมีรวมทั งไอโซโทป ชี ว่าเกิดการรั่วไหล
ของน ้าเหมืองดังกล่าวข้างต้น  
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รูปที่ A-11 (a) นาข้าวที่เกิดเหตุน ้าผุดบ่อยครั ง (จุดเก็บตัวอย่างที่ 4), (b) น ้าผุดสีด้าที่ไหลลงล้ารางสาธารณะไหลไปยาวหลาย
กิโลเมตร (จุดเก็บตัวอย่างที่ 6), และ (c) แผนผังอย่างง่ายแสดงต้าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างทั ง 6 จุด  

 

 

 

(a) (b) 

(c) 
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ตารางท่ี A-3 จุดเก็บตัวอย่าง 6 จุด 

จุดที่ รหัส พิกัด (E, N) 

1. แปลงนาข้าวควบคุม (2 ตัวอย่าง ตรงข้ามฝั่งถนนกัน) PDF-60-01 677953 1810771 

2. ต้นน ้าบ้านเนินทอง PDF-60-02 673179 1799178 

3. แปลงป่าบัว และ 3* ป่าบอน PDF-60-03 673730 1801482 

4. นาข้าว น ้าไหล (น ้าด้า) PDF-60-04 673391 1800860 

5. จุดรวมน ้า นาข้าว บ้านเนินทอง (น ้าด้า) PDF-60-05 672920 1801125 

6. จุดท้ายน ้า รวม 3 สาย (น ้าด้า) PDF-60-06 672123 1801139 

 

7 ข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดการความเสี่ยงให้ชุมชนเบื องต้น 
 แม้ประเด็นของการปนเปื้อนไซยาไนด์ในนาข้าวข้าง TSF2 และสารหนูในบ่อ 5338 ยังไม่ชัดเจนถึงท่ีสุด 
แต่จากการแปลผลร่วมกันของสองเทคนิคชี ชัดว่ามีการรั่วไหลของน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ประเด็น
ส้าคัญที่ต้องประเมินต่อคือการรั่วไหลดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ ซึ่งการที่
จะท้าการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณโดยละเอียด (Quantitative Risk Assessment) ได้นั นจ้าเป็นต้องท้า
การส้ารวจพื นที่ปนเปื้อนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แบบจ้าลองเชิงมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงแหล่งก้าเนิดการปนเปื้อน (TSF1) 
ไปสู่ผู้รับสัมผัส (ชุมชน) และเส้นทางการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อนที่ละเอียดถูกต้องแม่นย้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แบบจ้าลองมโนทัศน์ของการเคลื่อนที่ของน ้าเหมืองผ่านแนวชั นหินแตก (Fractured Rock) (ระดับลึก) และการ
ไหลผ่าน preferential flow path ของรูพรุนของศิลาแลง (ระดับตื น) ซึ่งซับซ้อนกว่าการเคลื่อนที่ของสาร
ปนเปื้อนผ่านตัวกลางพรุนทั่วไป ทั งนี ด้วยงานวิจัยในระยะที่ 1 นี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการส้ารวจแนวชั นหิน
แตก (Fractured Rock) (ระดับลึก) และการไหลผ่าน preferential flow path ของรูพรุนของศิลาแลง (ระดับ
ตื น) หรือ เพ่ือท้าการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณโดยละเอียดดังกล่าว ฉะนั นการจะประเมินความเสี่ยงโดย
ละเอียดจากผลการวิจัยนี จึงไม่สามารถท้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ  อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี ก็ให้
ข้อมูลส้าคัญหลายอย่างที่สามารถท้ามาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณโดยละเอียดในอนาคตได้
โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะรายประเด็นได้ดังต่อไปนี  
 

 สารปนเปื้อนที่จ้าเป็นต้องค้านึงถึง (Chemical of Concern) : ด้วย TSF1 ถือเป็นแหล่งก้าเนิดการ
ปนเปื้อนจากการรั่วไหลของน ้าเหมือง สารอันตรายในน ้าเหมืองที่มีค่าเกินค่าที่กฎหมายก้าหนดส้าหรับ
น ้าใต้ดิน (อ้างอิงค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 
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20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดิน และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 นั นควรต้องได้รับการประเมินความ
เสี่ยง โดยหากสารปนเปื้อนตัวเดียวกันถูกก้าหนดค่ามาตรฐานไว้ต่างกัน ควรเลือกใช้ตัวที่ต่้าท่ีสุด    เพ่ือ
ความปลอดภัยของมนุษย์) อย่างไรก็ดีส้าหรับสารอันตรายอ่ืนที่แม้จะไม่ได้ถูกก้าหนดไว้ตามกฎหมายแต่
ว่าพบปนเปื้อนอยู่ในน ้าเหมืองและอาจปนเปื้อนถึงบ่อน ้าใต้ดินที่ชุมชนใช้  ก็ต้องถือเป็นสารปนเปื้อนที่
จ้าเป็นต้องค้านึงถึง (Chemical of Concern) และต้องท้าการประเมินความเสี่ยงจากการเคลื่อนที่สู่
ผู้รับสัมผัส ทั งนี โดยอ้างอิงตามภาคผนวก ญ สารปนเปื้อนในน ้าเหมืองที่จ้าเป็นต้องค้านึงถึงถูกสรุปใน
ตารางที่ A-4 อนึ่งแม้สารปนเปื้อนหลายตัว เช่น สารหนู แมงกานีส และเหล็ก จะพบปนเปื้อนใน
ธรรมชาติในพื นที่รอบๆ เหมืองทองอยู่แล้ว แต่การรั่วไหลของน ้าเหมืองก็อาจท้าให้การปนเปื้อนเพ่ิมขึ น 
ท้าให้ผู้ได้รับสัมผัสอาจได้รับความเสี่ยงขึ นอีกตามหลักการความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ นแบบ ทบต้น (Risk is 
Additive) ซึ่งเป็นหลักการสากลของการประเมินความเสี่ยง ฉะนั นจ้าเป็นต้องท้าการประเมินความ
เสี่ยงที่เพ่ิมขึ นจากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ว่ายอมรับได้หรือไม่ โดยมิสามารถอ้างได้ว่า
สารดังกล่าวปนเปื้อนตามธรรมชาติอยู่แล้ว 
 

 ลักษณะการแพร่กระจาย และ ขอบเขตผู้อาจจะได้รับความเสี่ยง 
 ด้วยการแพร่กระจายของน ้าเหมืองที่รั่วไหลออกจากบ่อกักเก็บกากแร่เป็นการเคลื่อนที่ไปตาม
แนวชั นหินแตก (Fractured Rock) (ระดับลึก) และการไหลผ่าน preferential flow path ของรูพรุน
ของศิลาแลง (ระดับตื น) ไม่ใช่การแพร่กระจายไปท้ายน ้าในทุกทิศทางอย่างเช่นการปนเปื้อนของ
ตัวกลางพรุน (Porous Media) ท้าให้ผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสสารอันตรายดังกล่าวจากน ้าเหมืองคือ
ผู้ที่ใช้น ้าใต้ดินที่อยู่ในแนวชั นหินแตก (Fractured Rock) (ระดับลึก) และการไหลผ่าน preferential 
flow path ของรูพรุนของศิลาแลง (ระดับตื น) และแนวที่เกิดน ้าผุด หรือ น ้าผุดไหลลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะเท่านั น ไม่ใช่ประชาชนทุกคนรอบเหมืองทองที่ใช้น ้าใต้ดิน ด้วยเหตุนี การส้ารวจแนวชั นหิน
แตก (Fractured Rock) (ระดับลึก) และการไหลผ่าน preferential flow path ของรูพรุนของศิลา
แลง (ระดับตื น) ที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อน แนวที่น ้าผุด และแนวที่เกิดการไหลของน ้าผุดสู่
แหล่งน ้าธรรมชาติ จึงเป็นขั นตอนส้าคัญขั นต่อไปในการประเมินและจัดการความเสี่ยง  

นอกจากนี  ด้วยมีการพบน ้าผุดบริเวณนาข้าวและผลวิจัยชี ว่าน่าจะเกิดจากน ้าเหมืองที่รั่วไหล
ใต้ดิน ทั งนี ด้วย pH ของน ้าในนาข้าวนั นเป็น pH ที่ไซยาไนด์อิสระระเหยได้ง่าย จึงจ้าเป็นต้องท้าการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสไซยาไนด์ที่ระเหยบริเวณนาข้าว ส้าหรับไซยาไนด์อิสระ แม้ความ
เสี่ยงน่าจะต่้าแต่ก็ควรต้องท้าการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และเพ่ือสื่อสารความเสี่ยงกับ
ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  



 

A-28 
 

ตารางท่ี A-4 สารปนเปื้อนที่จ าเป็นต้องค านึงถึง (Chemical of Concern) 
สารปนเปื้อน ความเข้มข้นสูงสุด

ในบ่อกักเก็บกาก
แร่ TSF1 (mg/L) 

ค่ามาตรฐานตาม
มาตรฐานคุณภาพ
น  าใต้ดิน* (mg/L) 

ความเป็นพิษเรื อรัง 

สารหนู 0.034 0.01 มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด มะเร็งที่ไต ผิวหนังหนา ผิวหนัง
เปลี่ยนสีมีสีเข้มขึ นและอ่อนลงเป็นจุดทั่วร่างกาย ความดัน
โลหิตสูง ระบบประสาท มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 

แมงกานีส 20.2 0.3 อาการต่อระบบประสาทคล้ายโรคพาร์กินสัน 
(parkinsonism) 

ซัลเฟต 3020 200 - 
เหล็ก 22.5 0.5 - 
ไซยาไนด์ 2.11 0.1 แขนขาอ่อนแรง ปวดศีรษะและ โรคของต่อมไทรอย พิษ

ต่อปลา 
ไทโอไซยาเนต 100**  โรคไทรอยด์ 

 
* มาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดิน อิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดิน และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551    
โดยหาก สารปนเปื้อนตัวเดียวกันถูกก้าหนดค่ามาตรฐานไว้ต่างกัน จะเลือกใช้ตัวที่ต่้าที่สุด เพื่อความปลอดภัยของ
มนุษย ์

** อ้างอิงจาก3 

 

 ธรรมชาติบ้าบัด และการรบกวนธรรมขาติ 
 แม้ว่าจากตารางที่ A-4 น ้าเหมืองใน TSF1 ดูจะมีการปนเปื้อนสารอันตรายอย่างมีนัยส้าคัญ 
และอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในน ้าใต้ดินที่ประชาชนใช้ซึ่งอาจถึงขั นที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มิอาจ
ยอมรับได้ แต่ธรรมชาติก็มีกลไกธรรมชาติบ้าบัด (Natural Attenuation) ส้าหรับจัดการปัญหาการ
ปนเปื้อน21 ยกตัวอย่าง เช่น สารหนูสามารถถูกดูดซับโดยเหล็กออกไซด์ในดิน 16 ท้าให้สารหนูไม่
สามารถเคลื่อนที่ออกไปสู่บ่อน ้าใต้ดินของประชาชนที่อยู่ไกลออกไปได้ กลไกธรรมชาติบ้าบัดของสาร
หนูนี เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อท้าการพิจารณาความเข้มข้นของสารหนูในบ่อเฝ้าระวัง  6468 และ 5339 
ซึ่งอยู่ห่างจาก TSF1 เป็นระยะทางเท่ากับ 572 และ 1109 เมตรตามล้าดับ จะเห็นว่าแม้ความเข้มข้น
ของสารหนูในบ่อกักเก็บกากแร่จะสูงสุดถึง 34 µg/L แต่หากน ้าเหมืองปนเปื้อนเคลื่อนที่ไปตามแนวชั น
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หินแตก (Fractured Rock) (ระดับลึก) และการไหลผ่าน preferential flow path ของรูพรุนของศิลา
แลง (ระดับตื น) แค่ประมาณน้อยกว่า 572 เมตร ความเข้มข้นของสารหนูในน ้าใต้ดินก็จะลดลงมาต่้า
กว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้คือ 10 µg/L ในท้านองเดียวกันไซยาไนด์หากปนเปื้อนในน ้าผุดจริงก็มีกล
ไกลธรรมชาติบ้าบัดโดยการสลายโดยจุลชีพที่ช่วยลดพิษได้หากสภาวะเหมาะสม  
 แม้กระนั นการรบกวนธรรมชาติโดยน ้าเหมืองที่รั่วไหลไปถึงก็อาจจะท้าให้เกิดการปนเปื้อนสาร
อันตรายในน ้าใต้ดินเพ่ือการอุปโภค บริโภคของประชาชนได้ ดังเช่นกลไกการรั่วไหลของสารหนูจากแร่ 
FeAsS ในบริเวณบ่อ 5338 ที่อาจถูกกระตุ้นให้ชะละลายออกมาโดยน ้าเหมืองดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น  
 นอกจากสารหนูแล้วควรต้องท้าการประเมินศักยภาพธรรมชาติบ้าบัด และการรบกวน
ธรรมชาติโดยน ้าเหมืองของสารปนเปื้อนทุกตัวในตารางที่ A-4 ทั งนี  แมงกานีส และไทโอไซยาเนต     ดู
จะเป็นสองสารปนเปื้อนที่ส้าคัญ แต่ด้วยงานวิจัยนี ไม่ได้ท้าการวิเคราะห์แมงกานีส และไทโอไซยาเนต
ในทุกตัวอย่างน ้าจากบ่อเฝ้าระวังที่แสดงการปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 (บ่อท่ีไอโซโทปแสดง
ว่าเป็นน ้าระเหย และปนเปื้อนซัลเฟตสูง) คณะวิจัยจึงไม่สามารถประเมินธรรมชาติบ้าบัด และการถูก
รบกวนธรรมชาติของสารปนเปื้อนทั งสองได้ ทั งนี การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณโดยละเอียดนั น
จ้าเป็นต้องใช้ค่าศักยภาพในการเกิดธรรมชาติบ้าบัด และผลกระทบจากการรบกวนธรรมชาติของน ้า
เหมืองในการประเมินเพ่ือให้ได้ผลที่ถูกต้องที่สุด 
 

 น ้าเหมืองเป็นกรด และ มลพิษในดินและน ้าผิวดิน 
แม้ว่าโครงการนี จะเน้นส้ารวจการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 แต่ผลการวิเคราะห์  

ธรณีเคมีและไอโซโทปของน ้าชี ว่าน่าจะเกิดการปนเปื้อนของซัลเฟตจากน ้าเหมืองเป็นกรดจากหินทิ งที่ใช้ท้า
ผนังบ่อกักเก็บกากแร่ ด้วยเหตุนี จึงจ้าเป็นต้องท้าการประเมินความเสี่ยงจากการชะละลายของโลหะหนัก
จากหินทิ งโดยน ้าเหมืองเป็นกรดสู่ดิน แหล่งน ้าผิวดิน และใต้ดินเพ่ิมเติมด้วย ซึ่งการปนเปื้อนอาจเกิดใน
ลักษณะน ้าไหลบ่าจากกองกินทิ ง (ระดับสูง) ไปสู่พื นที่ที่ระดับต่้ากว่าแม้จะเป็นทิศทางต้นน ้าของน ้าใต้ดินก็
ได ้เช่นเดียวกันกับการประเมินผลกระทบจากน ้าผุดไหลลงสู่แหล่งน ้าผิวดินตามธรรมชาติ (ดังปรากฏในเหตุ
น ้าผุดครั งที่ 3) ซึ่งพบว่ามีแมงกานีสปนเปื้อนสูง 

 
 
 
 
 
 



 

A-30 
 

8. การด าเนินการต่อในระยะที่ 2  
การด้าเนินการตามโครงการวิจัยระยะที่ 1 ได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ และตามเงื่อนไขวิธีการแปลผลที่

คณะวิจัยได้ประกาศไว้ก่อนด้าเนินการ (ทั งที่ยังไม่รู้ว่าผลการส้ารวจจะออกมาเป็นอย่างไร) และเป็นสัญญาประชาคม
ร่วมกันดังที่สรุปไว้ในบทที่ 4 ซึ่งในการประชุมนั น (วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559) ทั งชุมชนผู้คัดค้านเหมือง และตัวแทน
เหมืองเห็นด้วยว่าจะมีการด้าเนินการร่วมกันโดยอิงกลยุทธ์การแปลผลนี  ซึ่งผลสามารถออกมาว่ามีการรั่วไหลของน ้า
เหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ดังสรุปไว้ข้างต้น ด้วยเหตุนี ขั นตอนต่อไปควรท้าการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณโดย
ละเอียดดังกล่าวข้างต้น ว่าน ้าเหมืองที่รั่วไหลจะท้าให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยส้าคัญต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศหรือไม่ แล้วจึงด้าเนินการจัดการความเสี่ยง ซึ่งหากท้าการประเมินความเสี่ยงแล้วไม่พบความเสี่ยงก็ไม่จ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการฟ้ืนฟู แต่ต้องท้าการสื่อสารความเสี่ยงให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่หากประเมินแล้วพบว่า
ความเสี่ยงมีนัยส้าคัญก็ต้องด้าเนินการฟ้ืนฟู และสื่อสารความเสี่ยงระหว่างการด้าเนินการฟ้ืนฟู เพ่ือให้ชุมชนรอบเหมือง
ทองค้าสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยทั งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต  

อย่างไรก็ดี หากเหมืองแร่ หน่วยงานราชการ หรือภาคประชาชนเห็นว่าผลส้ารวจในโครงการระยะที่ 1 ยังไม่
ชัดเจน ยังจ้าเป็นต้องมีการด้าเนินการส้ารวจการรั่วไหลต่อในโครงการวิจัยระยะที่ 2 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ นก็
สามารถด้าเนินการต่อยอดจากผลการส้ารวจในโครงการระยะที่ 1 โดยการเจาะเก็บตัวอย่างเพ่ือประเมินว่าบริเวณที่
เทคนิคธรณีฟิสิกส์ชี ว่ามีความผิดปกติที่น่าจะเกิดจากการปนเปื้อนโดยน ้าเหมือง ดังที่ได้แสดงต้าแหน่งไว้ด้วยวงรีสีแดง
และเหลืองในรูปที่ 5-20 และ 5-23 รวมทั งสิ น 12 ต้าแหน่งนั น และบริเวณวงกลมสีขาว 3 วงของรูป A-7 และจุดควบคุม
อีก 2 ต้าแหน่งรวมเป็น 17 ต้าแหน่ง (ซึ่งต้องมีการเก็บตัวอย่างหลายระดับ) นั นพบความผิดปกติจริงหรือไม่ โดยท้าการ
เก็บตัวอย่างน ้าเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติทางธรณีเคมีเพ่ือเทียบกับน ้าเหมืองจาก TSF1 (เน้นซัลเฟต) วิเคราะห์ไทโอไซยา-
เนต คุณลักษณะไอโซโทปที่แสดงการระเหยของน ้า และอัตลักษณ์ทางไอโซโทปของ CH4 และ NH4  เพ่ือระบุว่าน่าจะเป็น
น ้าเหมืองหรือน ้าตามธรรมชาติ ก็จะยืนยันหรือปฏิเสธเส้นทางการรั่วไหลที่ได้ตั งสมมุติฐานจากผลการวิจัยในระยะที่ 1 นี 
ได้  

นอกจากนี การส้ารวจเพ่ือประเมินรอยแตกบริเวณ 4’ และ 5’ ที่จะน้าน ้าจากบ่อ TSF1 มาถึง บ่อ 5338      และ
นาข้าวก็ควรด้าเนินการ การพบรอยแตกนอกจากจะช่วยยืนยันเส้นทางการรั่วไหลที่ได้ตั งสมมุติฐานจากผลการวิจัยใน
ระยะที่ 1 แล้วนั น ยังเป็นข้อมูลส้าคัญส้าหรับการประเมินความเสี่ยงจากการเคลื่อนที่ของน ้าปนเปื้อนต่อไปด้วย      
(ควรส้ารวจทั งขนาดของรอยแตก และความสามารถในการส่งผ่านน ้าของรอยแตก) นอกจากนี ควรส้ารวจบริเวณ 5338 
และ 6691 เพ่ือพิสูจน์สมมุติฐานว่าน ้าเหมืองที่พบรั่วไหลมาถึงบริเวณนั นจะท้าให้เกิดการรั่วไหลของสารหนูจริงหรือไม่ 
โดยการท้าการทดลองในห้องปฏิบัติการว่าหากน้าตัวอย่างดินและหินที่พบ FeAsS บริเวณดังกล่าวมาผสมรวมกับน ้า
เหมืองจากบ่อ TSF จะเกิดการกระตุ้นให้สารหนูละลายน ้ามากขึ นดังสมมุติฐานหรือไม่ และท้ายที่สุดควรท้าการส้ารวจ
บริเวณนาข้าว ป่าบัว ป่าบอน เพ่ือหาแหล่งที่น ้าผุดให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส้ารวจความเป็นไปได้ว่า การขุดเจาะ
เพ่ือการส้ารวจแหล่งแร่ในอดีตท้าให้เกิดช่องทางน ้าผุดได้หรือไม่ รวมทั งประเมินแหล่งน ้าผิวดินที่อาจะได้รับผลกระทบ
จากน ้าผุดดังกล่าว 
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Executive Summary 

 
1. Motivation, Significance, and Research Framework 

 A tailing storage facility (TSF) is the main facility for the disposal of mine waste, including 
mine tailing and mine water. As a result, a TSF contains various kinds of hazardous substances. 
As for gold mining, a TSF may contain cyanide, metals like manganese, and metalloids like 
arsenic along with various kinds of ionic species. The design, operation, and maintenance of 
the TSF is imperative for ensuring that hazardous substances will not be released to the 
environment because such an incident can seriously affect the health of the surrounding 
communities. Nevertheless, the collapse and leakage of TSFs has been reported in Thailand 
and other countries around the world.1, 2 Thus, groundwater monitoring wells (MWs) are 
typically installed to monitor unusual incidents that may relate to seepage from a TSF. 

 In the case of the gold mine at Phichit Province operated by Akara Resources Public 
Company Limited (Akara), which has two TSFs (TSF1 and TSF2), five unusual geochemical cases 
of groundwater and surface water have been reported. Three of the five are illustrated in Figure 
B-1 and can be summarized as follows. 

1) The orange circle in Figure B-1 denotes that arsenic contamination in groundwater (60 m 
depth) of MW 5338 at the maximum concentration of 120 µg/L has been continuously 
detected. This contamination level is far greater than the maximum contamination level 
(50 µg/L) regulated by the Ministry of Natural Resources and Environment (under the 
notification called the criteria and scientific standard for public health protection and 
prevention of contaminated environment) and is greater than the value regulated (10 
µg/L) under the groundwater standard (according to the notification of the National 
Environment Board [NEB no. 20 b.e. 2543] 2000). Nevertheless, of all 72 MWs, only this 
one well has such continuously high contamination of arsenic. 

2) The red circle in Figure B-1 denotes that the arsenic contamination in the groundwater 
used to produce the community’s tap water for Noen Thong village (2.7 km from TSF1), 
which was greater than the value regulated under the groundwater standard  
 



 

B-2 
 

(10 µg/L; according to the notification of the NEB [no. 20 b.e. 2543] 2000) for a year 
(continuously in b.e. 2555) out of the total monitoring period of 15 years (from 2545 to 
the present). 

3) The yellow circle in Figure B-1 denotes cyanide contamination in the seepage in a paddy 
field close to TSF2, which was reported when the mine was closed for a month. This 
was in February 2015. The investigating team (led by Assistant Professor Dr. Tanapon 
Phenrat) assigned by Phichit’s governor concluded that the cyanide detected in the 
seepage had the chemical characteristics (the ratio with respect to free cyanide) and 
concentration of a weak metal complex cyanide, strong acid dissociable cyanide, and 
free cyanide similar to that of the underdrainage water from TSF1 (UD1).  Additionally, 
they revealed that such cyanide contamination could not be of natural origin since the 
environmental condition was not favorable for microbes to produce such a high 
concentration of cyanide. Nevertheless, the seeping water was only a single incident in 
2015, and the investigation team was not sure whether this was caused by seepage and 
leakage from TSF1 or by illegal dumping of cyanide into a natural uncontaminated 
seeping water, which may have been arranged by a third party.3 

These incidents with the elevated arsenic contamination in urine and elevated cyanide 
and manganese concentration in blood sampled during 2014 and 2015 by the five-party 
committee4,5 cause serious health concerns for the villagers.6-8 Although arsenic contamination 
may be of natural origin and cyanide contamination may be an incident caused by a third 
party,3 no one has sufficient information to ease the concerns of the villagers. 
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Figure B-1 Three incidents that may relate to the leakage of hazardous substances from TSF1. 
The yellow circle represents the cyanide-contaminated seepage in a paddy field, the orange 
circle represents arsenic contamination in MW 5338, and the red circle represents arsenic 
contamination in the groundwater for Noen Thong village’s community tap water. 

 

According to the current situation, obviously, the investigation of the potential 
contamination caused by seepage from TSF1 is imperative for managing and communicating 
risk to the affected villagers. A better understanding of the situation may help the mine to show 
their responsibility to the affected community if it really caused the contamination. On the 
other hand, if the contamination is not caused by the mine, but is of natural causes, the 
government should clean up the contamination for the community. Regardless of the cause, 
the contamination must be properly addressed to eliminate the conflict in the community. 
This is the path toward sustainable and responsible development, which will result in a healthy 
community under the definition of healthiness as physical wellbeing, mental wellbeing, and 
social wellbeing.9 The ambiguity regarding the leakage of TSF1 undeniably affects the wellbeing 
of the community and the sustainability of gold mining. Thus, investigating the potential leakage 
from TSF1 of Phichit’s gold mine is the first step for solving this national-level problem. 

ต้นน ้ำ 

ท้ำยน ้ำ 
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The joint international research team, consisting of an environmental engineering group 
from Naresuan University and a geophysics group from the Research Institute for Geo-Resources 
and Environment (GREEN), the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 
(AIST) (Japan), this research in response to the assignment from the Ministry of Industry and the 
committee investigating the leakage from TSF1 of Phichit’s gold mining (having the National 
Institute of Metrology (Thailand) (NIMT) and the Department of Primary Industries and Mines as 
a joint secretary). Permanent secretaries from the Ministry of Public Health and Ministry of 
Industry appointed this committee. The objectives of the research are as follows: 

1) To evaluate whether arsenic contamination downgradient of TSF1 is caused by 
leakage from TSF1, and 

2) To evaluate whether cyanide contamination in seeping water at the paddy field was 
caused by leakage from TSF1. 

 This project consists of two phases. This report elaborates the results from Phase 1 with 
the focus on evaluating whether TSF1 is leaking. This is important because, if TSF1 is not leaking, 
there is no need for Phase 2 (detailed site characterization for quantitative risk assessment) 
since one can conclude that the contamination downgradient of TSF1 has nothing to do the 
mine waste stored in TSF1.  

The main research strategy is to investigate both “cause and effect”. The investigation 
of cause is by investigating at the TSF1 to examine if there is any sign of leakage. Thus, we 
applied geophysical techniques including transient electromagnetics (TEM) and electrical 
resistivity imaging (ERI) to identify electrical anomalies (i.e., abnormally low electrical resistivity 
(ER) in comparison to the expected natural value) potentially caused by mine water. We 
focused on both potential seepage through the bottom of the TSF1 and through the walls of 
TSF1. The identification of an anomaly was done by comparing the ER of the areas of interest 
with the control, an unaffected area. On the other hand, the investigation of the effect was 
done using geochemical and isotope analysis of water samples from MW 5338 and the cyanide-
contaminated paddy field. Furthermore, we investigated the anomaly in the other MWs 
between the TSF1 and the MW 5338 as well as the paddy field. Here, we used sulfate as a 

tracer with the isotope characteristics of δ18O and δ2H to evaluate whether the water is  
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natural groundwater or is mixed with the water from an evaporation pond (like the TSF1). 
Additionally, we also accompanied the main analyses with supplementary results including the 
age of the water and the stable isotope of 87Sr/86Sr. 

 Figure B-2 is a framework for result interpretation. In summary, if an ER anomaly 
(substantially lower ER in comparison to the control area) corresponding to the leakage from 
the bottom of TSF1 or seepage from the mine water through subsurface is detected, we will 
conclude that there is a sign of mine water from the TSF1 leaking and migrating through the 
subsurface. On the other hand, if no anomaly is detected, we will conclude that the TSF1 is 
not leaking. Similarly, if an anomaly is found through the wall of the TSF1 (i.e., lower ER than 
what is expected for the waste rock used to build the wall of the TSF1), we will conclude that 
there is a sign of mine water seepage through the wall of the TSF1. If no anomaly is detected, 
we will conclude that the wall is not leaking. Similar for the paddy field where cyanide-
contaminated water was found, if an ER anomaly is found, we will conclude that there is a sign 
that the water from the TSF1 is seeping into the paddy field.  

 These geophysical results will be interpreted with the geochemical and isotope data. 
We used sulfate as a tracer of the mine water. Thus, for MWs that have a sulfate concentration 
greater than the control MWs (upgradient of the TSF1), we will assign them as sulfate 

contaminated MWs. Furthermore, if δ18O and δ2H results of such MWs also show that the 
water sample is from an evaporation pond, we will conclude that such MWs are affected by 

seepage from TSF1. However, if the sulfate concentration is high but δ18O and δ2H results 
show that the water sample is rain water, we will conclude that the water is not affected by 
seepage from the TSF1 but may be affected by acid mine drainage of the waste rock used to 
build the wall of the TSF1. Finally, if the sulfate concentration is low (in the same level as the 

natural sulfate concentration), and δ18O and δ2H results show that the water sample is rain 
water, we will conclude that the water is the natural groundwater and is not contaminated. 
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For this reason, there are three possible conclusions, as shown in Figure B-2: 

• No ER anomaly in TSF1 and no sulfate contamination exists in MWs where δ18O and 

δ2H show no evaporation. The conclusion is no leakage from TSF1 and no 
contamination from mine water. 

• The ER anomaly in TSF1 exists but no sulfate contamination exists in MWs where δ18O 

and δ2H show no evaporation. The conclusion is that there is leakage from TSF1 but 
no migration to reach the MWs yet. 

• The ER anomaly in TSF1 exists and sulfate contamination is found in MWs where δ18O 

and δ2H show evaporation effects. The conclusion is that there is leakage from TSF1 
and the contaminated mine water has already migrated the MWs. 

2. Field Survey and Laboratory Analysis 

 The working group for investigating the leakage from TSF1 of Akara Resources Public 
Company Limited issued an order 2/2559 dated November 29, 2015, to appoint the witnesses 
of the field survey. The working group and our research team managed to present the research 
proposal and the field survey activities to the stakeholders on December 1, 2016, at the 
meeting room of the Khao Jed Luk’s Subdistrict Administrative Organization. The working group 
and the researchers recorded the concerns and opinions of the stakeholders in Chapter 4 of 
this report. 

2.1 Geophysical Survey 

 The first step of the geophysical survey involves using TEM and EM in the control areas 
upgradient of the TSF1, followed by using TEM and EM to investigate the TSF1 and surrounding 
areas of TSF1. Next, ERI was used to investigate the potential leakage of mine water through 
the wall of TSF1 (see details in Chapter 3). In addition, we investigated the control paddy fields 
and the paddy field where cyanide-contaminated seepage was observed. The details are as 
follows: 

 TEM: 89 stations 

• On the TSF1: 38 stations 

• Surrounding TSF1: 14 stations 
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• Along the potential migration paths from TSF1 to suspicious MWs and the control areas: 
37 stations 

ERI: 21 lines 

• Wall of TSF1: 5 lines 

• Surrounding TSF1: 9 lines 

• Along the potential migration paths from TSF1 to suspicious MWs and the control areas: 
7 lines 

EM Profiling: 14 lines 

• Wall of TSF1: 6 lines 

• Surrounding TSF1: 4 lines 

• Along the potential migration paths from TSF1 to suspicious MWs and the control areas: 
4 lines 
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TEM, EM, inside and surrounding TSF1 and ERI at the wall of TSF1 

TEM, EM, ERI upstream of TSF1 

No anomaly = TSF1 is unlikely to leak Anomaly detected = TSF1 is likely 
leaking 

 

Conclusion 1: Nature causes arsenic 
contamination due to the presence 
and natural leaching from 
arsenopyrite. Nothing to do with the 
mine. 

No sulfate contamination and no 
isotopic characteristics of water from 
the evaporation pond (EVP) 

Geochemical analysis focusing on sulfate contamination and the 
isotopic characteristics of δ18O and δ2H of water samples from 

MW 5338 and other MWs 

Conclusion 2:  TSF1 is likely leaking but the 
migration of mine water does not reach 
MW 5338 and other MWs.  

Propose the next essential step for 
managing and communicating risk to the 

community 

Step 1 Investigation at the 
Cause 

Step 2 Investigation of Effect 
(MW 5338 and other MWs) 

Figure B-2 Framework of three possibilities. 

No sulfate contamination and no isotopic 
characteristics of water from EVP 

Sulfate contamination detected and 
isotopic characteristics of water from EVP 

Conclusion 3:  TSF1 is likely leaking and the 
migration of mine water does reach MW 5338 
and other MWs.  
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2.2 Geochemical and Isotopic Survey 

 Eight groups of geochemical and isotopic surveys (see Chapter 3), including 38 stations, 
are as follows: 

• GR1: reference MWs upgradient (north) of TSF1 including MW 4025 and #4024. 

• GR2: reference MWs upgradient (east) of TSF1 including MW 691 and #690. 

• GR3: Likely affected MWs downgradient (south) of TSF1 including MW 1991, 1992, 6464, 
6465, 6466, 6467, 6468, and 699 and surface water including ST18 and SPG (open 
seepage through ST18). 

• GR4: Likely affected MWs downgradient (south west) of TSF1 including MW 5338, 5339, 
6691, 6692, 6693, 6470, 6471, 6472, and 6473. 

• GR5: MWs and community tap water plant further away (greater than 1 km) from TSF1 
including MW 6673, 6672, GWJP, GWNT, GWJL, and GWDL with groundwater in the paddy 
field (GWPF and GWSC). 

• GR6: MWs in the east of TSF1 including MW 5350 and 5351. 

• GR7: MWs in the west of TSF1, which are between TSF1 and TSF2, including MW 5249, 
5333, and 5336. 

• UD 1and UD 2. 

• Seeping water close to TSF2 (5 samples) (see Chapter 3). 

o Quantifying δ18O and δ2H for 62 samples. 
o Tritium quantification for 15 samples. 
o Stable isotope (87Sr/86Sr) for 20 samples. 
o Geochemical characterization for 31 samples. 

Next, the research group analyzed and interpreted the data and developed a drafted report 
for the committee’s evaluation. After several technical meetings and commenting rounds 
(see Chapter 8 for details), the report is revised to be this final version. 
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3. Electrical Resistivity Anomalies Detected by TEM and ERI Related to TSF1 Seepage 

Figure B-3 illustrates TEM stations and ERI lines that contain anomalies presumably 
caused by the seepage and migration of mine water. After comparing with the ER of the control 
area, the obvious ER anomalies are represented in red, the unclear ER anomalies are presented 
in yellow, and no anomaly is represented by green. The detailed analysis of each station or 
line is available in Chapter 5. 

Series A (Figure B-4(a)) consisting of TEM stations TA01 to TA05 are used as the control 
area. Figure B-4(b) represents their ER profile in a cross section. Figure B-4(c) represents the 
averaged ER of TA (green line), the upper ER of TA (average + standard deviation; pink line) and 
the lower ER of TA (average – standard deviation; purple line) calculated from the ER data of 
TA01 to TA05 at the same depth. This set of statistical data represents the ER of the geological 
formation near TSF, which is not affected by the mine water. These ER values of series A match 
well with the expected ER based on the geological formation of the area (obtained from soil 
sampling).10 This statistical representation of series A is used as a reference for the comparison 
of all the other TEM stations except for series D (the paddy field where cyanide-contaminated 
seepage was detected). Figure B-4(d) illustrates an example of analyzing the anomalies of the 
TEM stations outside but surrounding TSF1 including TO35, TO34, TO39, TO32, TO38, TO31, 
TO37, TO30, and TO36. By comparing the ER profile of each station with the statistical 
representation of series A, if the ER of a certain station is greater than the averaged ER of TA 
(green line), we will conclude that no anomaly is detected. On the other hand, if the ER of the 
station is lower than the averaged ER of TA (green line) but still greater than the lower ER of 
TA (average-standard deviation; purple line), we conclude that an unclear anomaly exists. On 
the other hand, if the ER of the station is lower than the lower ER of TA, we conclude that an 
obvious anomaly is detected. As for series D, we will use the statistical representation 
calculated form the series FC (control paddy field) for the anomaly analysis in a similar manner 
as using the statistical representation of series A. 

We interpreted the geophysical surveys in this research as indicators suggesting that 
the seepage of mine water from TSF1 to the environment takes place in two possible 
pathways. The first is the seepage of the mine water through the wall of TSF1 (shallow  
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seepage) and the second is the seepage of mine water through the bottom of the TSF1 
(moderately deep to deep seepage). Figure B-5 illustrates an example of seepage through the 
wall of TSF1. In this figure, Zones 2 and 3 (low resistivity) show the ER anomalies through the 
wall of TSF1 using ERI lines DC02 and DC03. The red arrows show the possible routes through 
which seepage may migrate. This result shows the potential that the seepage will resurface at 
the surface soil, which is in good agreement with the observation of seepage through the 
laterite on the surface soil close to TSF1 (OSPG in Figure B-5(d)). Interestingly, the chemical 
characteristics of OSPG are similar to the UD1 from TSF1 (the mine water from the 
underdrainage system of TS1; see Table B-1). Thus, our research group is confident of the 
results because of the good agreement between the geophysical results and the observed 
OSPG. 

As for the seepage through the bottom of TSF1, Figure B-6 illustrates the 3D 
representation of the spatial ER results obtained from TEM. Noticeably, low ER zones were 
observed in the vertical direction in the middle of TSF1 (representing the vertical seepage 
through the bottom of TSF1) and in the horizontal direction through Zones 4’ and 5’ 
(representing the migration of contaminated mine water downgradient of the TSF1 at the level 
of 65 m to 0 m (MSL) or 5 m to 70 m below the ground surface). It should be noted that the 
vertical anomaly (corresponding to the vertical seepage) covers a large area in the vertical 
direction because the head of the mine water and mine tailing of TSF1 pushes the seeping 
water in the vertical direction. Nevertheless, the lateral migration appears only in Zones 4’and 
5’.  

There was no observation of potential migrating mine water in other directions. This is 
because the vertical migration of the seepage is through the geological formation (volcanic rock 
(Vf ) and hard volcanic rock (Vm)) with low lateral transmissivity (hydraulic conductivity 
(k) = 1.001 m/day according to groundwater modeling done by Chulalongkorn University11 and 
1.85 m/day for Vf and 8x10-4 m/day for Vm based on groundwater modeling performed by the 
Department of Groundwater Resources10) under the assumption of a porous aquifer. With this 
assumption and analysis, the lateral migration of the contaminated water is supposed to be 
very slow.11 This is called the geometry factor studied by Waterhouse and Friday (2000).12 Even 
with this, we observed the potential migration through Zones 4’ and 5’.  
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This result agrees with the geological features of the area, which contain fractures in geological 
formations of Vf and Vm.10 More details of calculation to support this fractured rock hypothesis 
are available in Chapter 9. 

When considering all ER anomalies together, we can see the potential migration 
pathways of the seepage (red arrows). Noticeably, these pathways to the south and the 
southwest agree with the groundwater flow direction according to groundwater modeling done 
by Chulalongkorn University.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure B-3 Summary of TEM stations and ERI lines. A clear electrical resistivity (ER) anomaly in 
comparison to the statistical representative of ER of the control area is shown in red. An unclear 
anomaly is shown in yellow, while no anomaly is shown in green. 
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Table B-1 Geochemical analysis of water samples from TSF1 (UD1) and the seepage 
through laterite close to TSF1 (OSPG) (* = data from Akara in 2015). 

Sample Depth pH T DO EC Ca Na Mg K HCO3 Cl SO4 As 

  (m)   (°C) (ppm) (µS/cm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb) 

UD1 - 6.8 30.4 - 4270 499 387 61.7 80.6 195.2 161 2064* 20 

OSPG - 7 27.5 11.05 3740 338 355 144 12.2 85.4 76.1 2251 < 1.0 
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(a) 

(b) 

(c) 
(d) 

Figure B-4 (a) Control area (series A), (b) a cross section representing electrical resistivity (ER) results of series A (TA01 to TA05), (c) averaged ER of 

TA, the upper ER of TA, and the lower ER of TA, (d) example of ER anomalies of TEM station surrounding TSF1 (TO35, TO34, TO39, TO32, TO38, 

TO31, TO37, TO30, and TO36) in comparison to the statistical representative of the control area (series A). 
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Figure B-5 (a) Examples of electrical resistivity (ER) anomalies representing seepage of mine water from TSF1 from 

ERI lines, (b) DC02, and (c) DC03. The red arrows represent the potential area of seepage in good agreement with 

the OSPG observed in (d). 
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5’ 

Figure B-6 A 3D representation of spatial 

electrical resistivity (ER) from the TEM 

survey from top layer at 100 m to 20 m 

(MSL) (the ground level is from 70 to 75 

m (MSL). A vertical ER anomaly is shown 

by a vertical blue zone and arrow while 

lateral ER anomalies are shown by 4’ 

and 5’ in the south and southwest of the 

TSF1. 
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4. Geochemical and Isotopic Anomalies Related to Potential Seepage and Migration of 
Mine Water from TSF1 

In addition to the OSPG, which is quite strong evidence of the seepage from TSF1, our 
research group utilized sulfate concentration (SO4

-2) as a tracer of the migration of mine water 
from TSF1 because the mine water in TSF1 has a high sulfate concentration (as high as 2064 mg/L 
according to the statistical record of mine water in TSF1). Furthermore, the sulfate concentration 
in the natural groundwater in the area is relatively low (7 . 87  ± 7 . 13  mg/L in both shallow and 
deep MWs upgradient of the TSF1). Thus, a clear contrast can be detected if mine water leakage 
to the subsurface environment happens.  

In addition, sulfate is stable in the subsurface environment with very low tendency to 
precipitate, being adsorbed, or being degraded. For this reason, sulfate is used as a tracer to 
examine seepage from a mine tailing storage and acid mine drainage in several studies.1 3 - 1 5 
Nevertheless, sulfate contamination in MWs may be from the oxidative dissolution of sulfide rock 
(acid mine drainage) used to make the wall of TSF1. Thus, we separated the sulfate contamination 
due to acid mine drainage of waste rock from the sulfate contamination from seepage of mine 

water from TSF1 using the characteristics of δ18O and δ2H isotopes. If the isotopic characteristics 
suggest that the water is rain water, we will conclude that the sulfate contamination in that water 
is from acid mine drainage from the waste rock (as a component of the wall of TSF1). On the 
other hand, if the isotopic characteristics suggest that the water is from an evaporation pond, we 
will conclude that the sulfate contamination in that water is from seepage from the TSF1. 

 Table B-2 summarizes the δ18O and δ2H results of water from the MWs with substantial 
sulfate contamination. Using the screening criteria discussed above, we interpreted that, for 
shallow MWs only MW 6 4 68 , 5339 , and 6 4 73  have clear characteristics of water from an 
evaporation pond while for the deep MWs, only MW 6691 and 5338 have clear characteristics of 
water from an evaporation pond. As for MW 6472, the characteristics of water from an evaporation 
pond are not clear, presumably because mine water is diluted as much as 97 times with the 
natural groundwater (based on the sulfate concentration in that MW in comparison to the sulfate 

concentration in TSF1). It is possible that this large dilution ratio makes the δ18O and δ2H 
measurement not sensitive enough for the distinction of rain water and water from an  
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evaporation pond. Thus, we hypothesized that the sulfate in MW 6472 may also be caused by 
the seepage from TSF1 (and not from the waste rock used to make the wall of TSF1). 

 Figure B-7 summarizes MWs suspected to be affected by the seepage from TSF1 when 
being overlapped with the anomalies from geophysical surveys from the TSF1 to the MWs 
downgradient. For the MWs with sulfate contamination substantially greater than the upgradient 

reference MWs and with the characteristics of δ18O and δ2H isotopes, which represent water from 
an evaporation pond, we mark them with red symbols. On the other hand, for the MWs with 
sulfate contamination substantially greater than the upgradient reference MWs but with the 

characteristics of δ18O and δ2H isotopes, which do not represent water from an evaporation 
pond, we mark them with yellow symbols. Finally, for the MWs with neither sulfate contamination 

substantially greater than the upgradient reference MWs nor with the characteristics of δ18O and 

δ2H isotopes, which represent water from an evaporation pond, we mark them with green 
symbols. Please note that the pathways or zones of which the results from both the isotope 
technique and geophysical techniques agree are represented by red arrows. While the pathways 
or zones in which only the geophysical result is available are represented by yellow arrows. The 
red arrows imply greater confidence in the conclusion since results from both techniques are 
available and agree. On the other hand, the yellow arrows represent lower confidence since only 
results from one technique are available. 

 According to Figure B-7, the TEM and ERI results suggested that mine water seeped through 
the bottom and the wall (DC03) of TSF1 in Zone 4’ where OSPG has similar geochemical 
characteristics as water in TSF1 (Table B-1). In addition, in the same area, water with high sulfate 
contamination and the characteristics of water from an evaporation pond were observed at MW 
6468. Thus, the pathway of shallow mine water seepage according to these results is shown in 
red. 

 The second possible migration pathway is between Zones 4’ and 5’. The TEM and ERI 
results suggest the possibility of seepage through the bottom and the wall of TSF1. Additionally, 
groundwater samples with substantial sulfate contamination and the characteristics of water from 
an evaporation pond were observed at MW 5339, 5338, 6691, and 6473 (and may also include 
MW 6472). The migration pathway connecting the anomaly at TSF1 and the suspected                
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MWs is assigned by a red arrow with relatively high confidence. This migration pathway agrees 
with the groundwater flow direction. Noticeably, no sulfate contamination was detected at MW 
6693 and 6692, while for MW 6471, sulfate contamination but no mixing with water from an 
evaporation was observed even though these three MWs are near MW 5339, 5338, 6691, and 
6473. This suggests the seepage from TSF1 preferentially migrates through some fractures. With 
this information, we can estimate that the width of the migration pathway through to the 
preferential fracture zone should be smaller than 130 to 150 m. 

Table B-2 Sulfate contamination and isotope data for MWs with potential contamination. 

MW Depth Substantial sulfate 
contamination 

Isotope result 
representing 
evaporation 

Water is substantially 
younger than 50 years old 

(average ± std) 
5350 Deep Yes No Yes (3±2) 
699 Deep Yes No No (23±7) 
6466 Deep Yes No Not Analyzed 
6467 Shallow Yes No Yes, but meaningless since it 

is shallow (2 ± 2) 
6468 Shallow Yes Yes Not Analyzed 

6471 Shallow Yes No Not Analyzed 

1991 Shallow Yes No Yes, but meaningless since it 
is shallow (14 ± 4) 

5339 Shallow Yes Yes Not Analyzed 

6691 Deep Yes Yes Yes (12±4) 
5338 Deep Yes Yes Yes (10±4) 
6472 Deep Yes No (Maybe) Yes (0±2) 
6473 Shallow Yes Yes Yes, but meaningless since it 

is shallow (0 ± 2) 
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The last possible migration pathway is through Zone 5’. Nevertheless, for this path, we 
have only geophysical results but no geochemical or isotopic data because of no MWs along the 
path. It should also be noted that the three potential migration pathways are based on the 
interpretation of the anomalies at the cause (TSF1) and the effect (MWs). Then, straight lines are 
drawn to connect the beginnings and endpoints as the possible migration pathways. Our research 
did not do a full survey to determine the exact migration pathway since this is not the main 
objective of Phase 1 and because the existing MWs along the paths are not sufficient to do such 
detailed site characterization. To do this, more MWs must be installed in the zones with white 
circles shown in Figure B-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure B-7 Summary of combined anomalies based on geophysical surveys and geochemical and isotope 
surveys. Red arrows represent the potential migration paths supported by geophysical, geochemical, and 
isotope surveys, while yellow arrows represent the potential migration paths supported by only geophysical 
surveys (no MWs for geochemical and isotope analyses). 
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5. What is the Cause of Arsenic Contamination in MW 5338? Nature or Mine? 

 This issue is quite complicated and consists of a couple of related issues to be elaborated. 
Thus, we would like to discuss them point by point. First, the aqueous arsenic (at the 
concentration of 0.12 g/L) in MW 5338 is not from the mine water seeping from the TSF1. This is 
because the aqueous arsenic concentration in TSF1 is only 0.02 mg/L and statistically is never as 
high as 0.12 mg/L (the maximum aqueous arsenic concentration in TSF1 is 0.034 mg/L). 
Furthermore, for MWs of which sulfate concentration and isotope characteristics suggest that they 
are affected by seepage from the TSF1 (such as MW 6691, 5338, and 6472 (deep MWs)  and MW 
6468, 5339, and 6473 (shallow MWs), their aqueous arsenic concentrations are only from 0.001 
to 0.007 mg/L. Although the aqueous arsenic concentration as high as 0.02 mg/L may be seeping 
from the TSF1, the iron oxide component of the soil and laterite in the subsurface will adsorb 
the arsenic and substantially reduce the migration downgradient. This is an important natural 
attenuation process of arsenic contamination in a subsurface.1 6  Thus, we are confident that 
aqueous arsenic in MW 5338 is not from the mine water in TSF1 but from local arsenic-elevated 
minerals (solid phase), such as FeAsS (arsenopyrite) in the vicinity of MW 5338. 

 Nevertheless, a more critical issue to be carefully considered is how arsenic from FeAsS 
(solid and stationary arsenic) in the subsurface near MW5338 becomes dissolved into the 
groundwater. The arsenic that can pose a serious health risk is the dissolved and mobile arsenic 
and not the solid, stationary arsenic in arsenopyrite. Thus, the real question is whether arsenic 
from arsenopyrite is naturally released by the groundwater or is stimulatingly released by the 
seepage from TSF1 since the geochemical and isotopic results suggest that MW 5338 is affected 
by the mine water from TSF1. The contamination of the groundwater in MW 5338 by the mine 
water from TSF1 is also evident when considering the sharp increase of sulfate concentration in 
MW 5338 from day 2191 (which is February 19, 2002), or roughly 6 years after the mine operation 
(Figure B-8). The sharp increase of sulfate concentration can be explained by the arrival of the 
seepage from TSF1. Coincidentally, the aqueous arsenic concentration in MW 5338 was 
substantially increased after February 19, 2002, as well. The average aqueous arsenic 
concentration before February 19, 2002 was from 0.02 to 0.06 mg/L, but after that date, the 
aqueous arsenic concentration increases to around 0.12 mg/L, which is the same value     
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measured in this study. This makes it essential to analyze whether the seepage from TSF1 to MW 
5338 is responsible for enhancing the release of aqueous arsenic from FeAsS. 

A chemical used in gold extraction and disposed in the TSF1 is cyanide. In TSF1, cyanide 
can be microbiologically degraded to methane (CH4) and ammonia (NH3). Thus, high NH3 

concentration is detected in water samples from UD of TSF1 (the NH3 concentration is from 3.22 
to 48.40 mg/L). The CH4 and NH3 can behave as a reducing agent with microbial involvement to 
reductively transform SO4

-2 to HS- (see Eqs. B-1 and B-2):17-19 

           8𝑁𝐻4
+ + 3𝑆𝑂4

−2 → 4𝑁2 + 3𝐻𝑆− + 12𝐻2𝑂 + 5𝐻+   (B-1) 

ΔG = -22 kJ/mole 

                           𝐶𝐻4 + 𝑆𝑂4
−2 → 𝐻𝐶𝑂3

− + 3𝐻𝑆−                                 (B-2) 

ΔG = -16.6 kJ/mole. 

The HS- can replace FeAsS and release As3+ to the groundwater as shown in Eq. B-3:20 

𝐹𝑒𝐴𝑠𝑆 + 𝐻𝑆− + 𝐻+ +
5

4
𝑂2(𝑎𝑞) +

1

2
𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒𝑆2 + 𝐴𝑠(𝑂𝐻)3(𝑎𝑞)        (B-3) 

ΔG = -510 kJ/mole at pH = 8. 

When analyzing the relationship between aqueous arsenic concentrations and NH3 
concentrations in MW 5338, 5339, a nd  5336 and other MWs, we found a linear relationship 
between them in MW 5338, 5339, and 5336 (i.e., the higher the NH3 concentration, the greater 
the aqueous arsenic concentration; Figure B-9). Thus, it is entirely possible that the aqueous NH3 
leaches the aqueous arsenic out of the FeAsS around MW 5338. The mechanism of arsenic release 
induced by NH3 or CH4 first has to do with the reduction of SO4

-2 to HS- by sulfate-reducing 
ammonium oxidation (SRAO)18 or anaerobic oxidation of methane (AOM)19 promoted by microbial 
activity. Next, the HS- ion will replace arsenic in FeAsS and cause aqueous arsenic released to the 
groundwater at MW 5338.  

For this reason, one may also want to examine the presence of microbes capable of 
sulfate-reducing ammonium oxidation (SRAO)18 or AOM19 in water from MW 5338 and TSF1. Finally, 
setting up an experiment by mixing the water from TSF1 with FeAsS-rich rock obtained from the 
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area of MW 5338 followed by the evaluation of aqueous arsenic leachability is also another good 
simple laboratory approach to verify if mine water causes arsenic release in MW 5338. 

 

6. Was Cyanide Detected in Paddy Field Seepage Close to TSF2 Associated with Leakage of 
TSF1? 

 This research found that analyzing cyanide in water alone is not sufficient to answer this 
question. Thus, we suggest also the analyzing of sulfate and thiocyanate in seepage samples. 
Additionally, we found substantial contamination of manganese in the seepage close to TSF2 
which may cause health risk to the villagers close to the area. Here we will summarize the findings 
from the 2nd and 3rd incidents of seepage close to TSF2.  
 For the 2nd seepage in the paddy field close to TSF2 that was observed in November 2016, 
the cyanide concentrations were at a natural level. Nevertheless, the TEM results revealed ER 
anomalies at stations TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, and TD06 compared with the control paddy 
field (Series FC). Additionally, high sulfate concentrations in water samples from three different 
seepage locations were detected. When analyzing the relationship between electrical 
conductivity values (EC) and SO4

2- concentrations of the seepage samples close to TSF2 (PDF3, 
PDF2, and PDF5; see Chapter 7), they fall into the same linear trendline between EC and SO4

2- as 
the water samples from TSF1 (UD1) and the MWs suspected to be affected by the leakage of 
TSF1 (which are MW 6468, 5339, 6691, 5338, and 6473 and OSPG; Figure B-10). This agreement 
suggests that the seepage samples close to TSF2 (PDF3, PDF2, and PDF5) is a result of natural 
dilution of the seepage from TSF1 with natural rain water or surface water. This conclusion is 
more possible than the hypothesis that the seepage samples close to TSF1 are a result of natural 
dilution of water from acid mine drainage with natural rain water or surface water because the 
relationship between EC and SO4

-2 of PDF3, PDF2, and PDF5 falls into a different group from that 
for MW 5350, 699, 6466, 6467, 6471, and 1991.  

Thus, the seepage from TSF1 may migrate to the paddy field close to TSF2 even though 
no significant cyanide concentration was detected in November 2015. Presumably, natural 
attenuation processes including cyanide volatilization and microbial degradation may favorably 
decline cyanide concentration in the water. For this reason, for future incidents of the seepage in 
the paddy field close to TSF1, we propose quantifying sulfate and thiocyanate in addition to 
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cyanide. This is because sulfate and thiocyanate are not volatile and are more stable with respect 
to microbial degradation. Notably, Thiocyanate is formed by the interaction of cyanide with sulfide 
minerals and microbial transformation. Thiocyanide is always detected at a high concentration in 
the mine water in TSF1. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figure B-8 Sulfate concentrations and arsenic concentrations in MW 5338 at different monitoring 
dates from February 19, 2002 (day zero). Note the substantial increase of sulfate and arsenic 
concentrations from day 2191 (or February 19, 2008 or 6 years after the mine operation) (based 
on EIA/EHIA monitoring data). 

  
As for the 3rd seepage incident, on 13th November 2017, farmers noticed black 

wastewater flowing from the same paddy field as the last two seepage incidents (Figure B-11a) to 
a nearby natural creek. The black wastewater mixed with the natural water and flowed through 
the creek passing through agricultural and residential areas for over the distance of 2.36 km (Figure 
B-11C) even though there was no heavy rain before or during the incident (winter season) as one 
can notice that the other paddy fields were relatively arid (Figure B-11b). This is the first seepage 
incident which seriously overflowed from the paddy field to the outside surface water.                 
The villagers were affected by the smell of the black wastewater in the creek and was worried 
by the black color of the water as well as the death of the fish in the creek. Thus, they      

requested that the DPIM and responsible parties came to take the water samples. For this  

19 February 2008 



      

B-25 
 

reason, on 15th November 2017, a field sampling group consisting of affected villager 
representatives, Akara representatives, this research group, and government agencies sampled 
three sets of water samples to do independent analyses of the samples from 6 locations 
summarized in Table B-3 and Figure B-11c. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure B-9 Relationship between arsenic and ammonia in various MWs of TSF1. Note a linear 
relationship for MW 5338, 5339, and 5336 (Data from EIA/EHIA monitoring) (R2 = 0.912 for MW 
5338, 5339, 5336). 
 

As for the water quality results, no cyanide was detected in all the water samples except 
for the sampling point 3, the lotus field, of which cyanide was less than 0.005 mg/L. As pH was 
from 6.92 to 8.52, presumably microbial degradation and volatilization of cyanide took place, 
making cyanide disappear even though the water might once be contaminated with cyanide as 
discussed previously. Besides cyanide, several water quality parameters of the sampling point 3 
and 4 (lotus field, aquatilis Hassk field, and paddy field with the seepage) showed abnormal trends 
in comparison to the control paddy field and the upstream of the creek. For example, the sample 
from lotus field (sampling point 3) has BOD and COD characteristics toward the industrial 
wastewater. This water sample has high COD value (275 mg/L) but has low BOD value (17.5 mg/L) 
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suggesting that it’s the biodegradation portion was only 6.36%. This high non-biodegradable 
portion implies the industrial origin. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure B-10 Linear relationship between EC and SO4

2- of four groups of samples including 1) the 
seepage close to TSF1 (PDF3, PDF2, และ PDF5), 2) Water samples from TSF1 (UD1) and from the 
MWs suspected to be affected by the leakage of TSF1 (which are MW 6 4 68 , 5339, 6691, 5338, 
and 6473 and OSPG), 3) water samples from MWs suspected to be affected by acid mine drainage 
(which are MW 5350, 699, 6466, 6467, 6471, and 1991) and 4) water samples from control paddy 
fields (PDF1 and PDF4) and from MWs that are not contaminated by sulfate (MW 691, 5336, and 
4025) 

 Additionally, it was the only sample contaminated with ammonia at the concentration of 
0.11 mg/L. Ammonia is a volatile by-product of anaerobic microbial degradation of cyanide and 
is detected at high concentration in TSF1. This is substantially different from the sample from the 
upstream of the creek (sampling point 2) which has no ammonia contamination and has very low 
BOD and COD values together with low DO. This reveals that organic component of the natural 
water has been degraded by aerobic microbe while flowing through the creek leaving only small 
portion of non-biodegradable component (COD-BOD – 27.9 mg/L). Thus, this water is clean and 
natural. On the other hand, the water sample from the control paddy field (sampling point 1) is 

R2=0.969 

R2=0.980 
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relatively dirty containing COD and BOD values of 195 and 106 mg/L, respectively. However, the 
BOD-to-COD ratio was 54.36% which is a ratio for natural or municipal wastewater. This ratio is 
different from that of the samples from the lotus field and the paddy field with the seepage 
mentioned above.  
 Similarly, the characteristics of ions and metals in the water samples from the sampling 
point 3 and 4 (the lotus field, the aquatilis Hassk field, and the paddy field with the seepage) 
showed abnormal trends in comparison to the control paddy field and the upstream of the creek. 
For example, while the calcium concentrations in the control paddy field and the upstream of 
the creek were 21.7 and 16.5 mg/L, respectively, the calcium concentration in the seepage from 
the lotus field was as high as 58.7 mg/L. Furthermore, the calcium concentrations in the paddy 
field and the black wastewater downstream were from 58.9 to 99.9 mg/L, around 2-4 times greater 
than the control areas. Noticeably, the mine water has high calcium concentration since calcium 
hydroxide was used to adjust pH in TSF1 and TSF2. 
 Similarly, the sulfate concentration in the seepage from the lotus field (192 mg/L) was 
much higher than that in the control paddy field and the upstream of the creek (<2 to 43.5 mg/L). 
The sulfate from the lotus field further contaminated the paddy field and the downstream of the 
creek (70.8 to 167 mg/L). Furthermore, arsenic contamination was found in the seepage from the 
lotus field and the aquatilis Hassk field (0.01 and 0.15 mg/L, respectively) while the upstream of 
the creek was not contaminated with arsenic at all (0.0006 mg/L). The arsenic contamination from 
the seepage slightly increased the arsenic level in the paddy field and the downstream of the 
creek (0.002 to 0.003 mg/L) but they are still lower than the acceptable level by law. We also 
found serious contamination of manganese in the seepage from the lotus field and the aquatilis 
Hassk (5.59 to 17.9 mg/L) while the upstream of the creek has manganese concentration only 
0.22 mg/L. The manganese contamination in the seepage caused the manganese contamination 
in paddy field and surface water in the creek ranging from 2.65 to 6.31 mg/L, greater than the 
acceptable level which is 1 mg/L. 
 Last but not least, as for thiocyanate results after removing all the interferences including 
H2S, HS-, OH- and HCN, we found that thiocyanate concentration in the upstream of the creek was 
0.21 mg/L while thiocyanate concentrations in the black wastewater in the paddy field and 
downstream of the creek were 0.61 and 0.91 mg/L, respectively, suggesting the additional 
contamination of thiocyanate from the natural level around 3 to 4.5 times.  
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Table B-3 The description of 6 sampling points 
 

Sampling point Code GPS position (E, N) 

1. Control paddy field  PDF-60-01 677953 1810771 

2. Upstream of the creek PDF-60-02 673179 1799178 

3. Lotus field and 3* aquatilis Hassk field PDF-60-03 673730 1801482 

4. Paddy with black wastewater  PDF-60-04 673391 1800860 

5. Downstream of the creek with black 
wastewater  

PDF-60-05 672920 1801125 

6. Further downstream of the creek with 
black wastewater 

PDF-60-06 672123 1801139 

 
From this 3rd incident, we concluded that the origin of the seepage is industrial wastewater 

(referred to low BOD to COD ratio) with high sulfate, thiocyanate, ammonia, and manganese 
concentrations. When considering the available industrial sources with such characteristics of 
contaminants in the vicinity of the affected paddy field, TSF1 is the most probable as also 
supported by the geophysical, isotope, and geochemical results which indicate the leakage 
discussed above.   
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Figure B-11 (a) the same paddy field with three seepage incidents (sampling point 4), (b) black 
water from the paddy field to the natural creek (sampling point 6), and (c) simplified drawing for 
6 sampling points and flow direction of the seepage.  

(a) 

(b) 

(c) 



      

B-30 
 

7. Recommendation for Preliminary Health Risk Management 

 Although the issues of cyanide contamination in the paddy field close to TSF2 and arsenic 
contamination in MW 5338 still require further investigation and clarification, the combination of 
the geophysics and geochemical surveys with the isotope results yields the relatively confident 
conclusion that TSF1 is leaking with its seepage being migrated to some MWs. Consequently, an 
important question to be answered next is whether such a leakage can cause unacceptable health 
risks to villagers. This can be done by exercising quantitative risk assessment. To perform an 
accurate quantitative risk assessment, a conceptual model connecting the source of 
contamination (TSF1) to the receptors (affected villagers) must be established. Similarly, the 
migration pathway of the contaminants must be adequately characterized. The conceptual model 
of the migration pathway of seepage from TSF1 can be quite complicated based on the nature 
of preferential flow through fractured rock, which is much more complicated than a conventional 
porous aquifer. Since Phase 1 of this research does not aim to characterize fractured rock, we do 
not have sufficient results for a full detailed risk assessment. Nevertheless, the findings from this 
research provide several valuable recommendations that will be very useful for future detailed 
risk assessment. Such recommendations can be summarized as follows: 

• Chemical of Concern: TSF1 stores mine water and mine tailing of which several hazardous 
constitutes are more concentrated than the acceptable levels based on the maximum 
contamination level regulated by the Ministry of Natural Resources and Environment 
(under the notification called the criteria and scientific standard for public health 
protection and prevention of contaminated environment) and the value regulated under 
the groundwater standard (according to the notification of the NEB [no. 20 b.e. 2543] 2000). 
Additionally, some hazardous constitutes in TSF1 are not regulated under any Thai 
regulation. Thus, to protect the health of the villagers, the risk assessment and site 
characterization should cover all hazardous chemicals, regardless of their regulatory 
status. Table B-4 summarizes the chemicals of concern for the case of leakage from TSF1. 
The quantitative risk assessment should cover these chemicals. Noticeably, although 
metals and metalloids, such as arsenic, manganese, and iron, are naturally found in the 
area close to TSF1, the leakage of mine water from TSF1 can increase their concentration 
in the environment and increase the health risks associated with their exposure. This is 
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based on the concept of “Risk is Additive.” This excess risk due to the contamination by 
seepage is imperative. One cannot avoid doing a risk assessment of these contaminates 
by arguing that they all naturally exist. 

• Migration Characteristics and Potential Receptor: Since the seepage from TSF1 is likely 
migrating through fractured rock, the potential receptors are the villagers who use 
groundwater for their consumption and live along the affected fractured rock. Thus, not 
all the villagers living near the TSF1 will be affected. For this reason, the characterization 
of the affected fractured rock and the preferential flow path is essential. Additionally, as 
for the seepage at the paddy field close to TSF2, since cyanide may be contaminated in 
the seepage and the pH is favorable for free cyanide volatilization, risk assessment for a 
farmer who may be exposed to cyanide vapor due to inhalation of cyanide-contaminated 
air in the paddy field should be conducted for effective risk communication even though 
the risk is not expected to be critical. 
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Table B-4 Contaminants of concern. 

Contaminant 
Maximum 

Concentration in 
TSF1 (mg/L) 

Groundwater 
Standard* 

(mg/L) 
Chronic Toxicity 

Arsenic 0.034 0.01 Skin cancer, lung cancer, kidney 
cancer, pigment changes, 
palmoplantar hyperkeratosis, 
hypotension, delayed 
cardiomyopathy 

Manganese 20.2 0.3 Parkinsonism 
Sulfate 3020 200 - 
Iron 22.5 0.5 - 
Cyanide 2.11 0.1 Permanent paralysis, nervous 

lesions, hypothyroidism, and 
miscarriage. (Cyanide is very toxic 
to fish)  

Thiocyanate 100**  Hypothyroidism 
 
* Regulated by the Ministry of Natural Resources and Environment (under the notification called 
the criteria and scientific standard for public health protection and prevention of contaminated 
environment) or under the groundwater standard (according to the notification of the NEB [no. 20 

b.e. 2543] 2000). ** Refer to ref. 3 

 

• Natural Attenuation and Natural Disturbance: According to Table B-4, although the mine 
water in TSF1 appears to be contaminated with several hazardous substances at a 
concentration that may cause unacceptable groundwater contamination, the natural 
attenuation exists to decrease the likelihood of unacceptable contamination. For 
example, aqueous arsenic released in the seepage from TSF1 may be adsorbed by iron 
oxide in soil.16 Thus, the extent of aqueous arsenic migration will be relatively limited. This 
is a natural mechanism to protect the villagers downgradient. For example, arsenic 
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concentrations in MW 6468 and 5339, which are 572 and 1109 m from TSF1, are lower 
than 10 µg/L even though the initial arsenic concentration in TSF1 is as high as 34 µg/L. 
The mine water seeping through fractured rock for less than 572 m is safe for consumption 
with respect to arsenic because of natural attenuation. The natural attenuation including 
microbial degradation also exits for cyanide in the paddy field. 

 Nevertheless, the opposites to the natural attenuation, the natural disturbance, 
can also occur and pose greater health risk. An example of natural disturbance is the 
elevated aqueous arsenic concentration at MW 5338 potentially induced by CH4 or NH3 
or HS- in the mine water from TSF1. 

 In addition to arsenic and cyanide, one should consider both natural attenuation 
and natural disturbance of the chemicals of concern in Table B-3, including manganese 
and thiocyanate. Since this research does not quantify manganese and thiocyanate, we 
cannot assess their natural attenuation and natural disturbance. Quantitative risk 
assessment must involve both natural attenuation and natural disturbance for the most 
reliable outcome. 

• Acid Mine Drainage and Surface Water Contamination: Although this research focuses on 
investigating the seepage from TSF1, several chemical results suggest that sulfate 
contamination in some MWs may also be from acid mine drainage (i.e., the oxidative 
dissolution of the waste rock used to make Zone C of the wall of TSF1). Thus, it is advisable 
to assess the health risk caused by the leaching of metals to the surface soil and surface 
water due to acid mine drainage. This contamination may migrate with runoff, which will 
migrate from the upper to the lower topography. Similarly, risk assessment is required for 
manganese contamination caused by seepage from the lotus field and the paddy field to 
the surface water resources. 
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8. Proposed Actions and Phase 2 

 Activities from Phase 1 yield the conclusions according to the objectives. The conclusions 
that the TSF1 is leaking were made based on the unbiased interpretation framework announced 
prior to the field surveys. As shown in Chapter 4, referring to the meeting on December 1, 2016, 
this interpretation framework is regarded as an agreement among stakeholders including the 
mining company and the opposing villagers. For this reason, the next step is to perform all actions 
required to be able to do quantitative risk assessment as discussed above. The next step should 
be devoted to determining whether the seepage from TSF1 can pose unacceptable health risks 
to the villagers and the ecology. This should be followed by developing appropriate risk 
management protocols, which include remediation and risk communication. If the assessment 
shows that the health risks and ecological risks are substantial, remediation is required. If not, 
remediation is not needed but an effective risk communication is essential. This is to ensure the 
best quality of life (both for physical health and mental health) of the villagers near the mine. 

Nevertheless, if the mine or any government agency or the affected villagers feel that the 
results and conclusions from Phase 1 are not clear enough to start doing a risk assessment but 
rather a further environmental forensics investigation in Phase 2 is needed, we recommend the 
following actions. First, take soil and groundwater samples in the areas highlighted as anomalies 
by TEM and ERI results (i.e., red and yellow circles in Figures 5-20 to 5-23; 12 locations). 
Additionally, MWs should be installed in the white areas in B-7 with two more control areas. In 
total, 17 more locations for further investigation are recommended. Multi-level groundwater and 
soil sampling are suggested to identify the depth of fracture. Geochemical and isotopic analyses 

including sulfate, HS-, thiocyanate, δ18O and δ2H isotopes, and the stable isotopes of CH4 and 
NH4 are suggested to determine whether the water is really from TSF. 

Moreover, a geophysical, geological, and hydrogeological survey to assess the fracture in 
Zones 4’ and 5’, which may conduct the seepage from TSF1 to MW 5338 and the paddy field 
should be performed. This survey not only helps ensure the migration pathway but also helps in 
the risk assessment process. The survey should include the characterization of the fracture size, 
alignment, and hydraulic conductivity. Additionally, a further investigation of MW 5338 and 6691 
to examine whether aqueous arsenic is released by the seepage from TSF1 should be performed. 
A laboratory experiment to evaluate whether the mine water from TSF1 can enhance the 
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dissolution of arsenic from FeAsS samples obtained from the area of MW 5338 should also be 
done simply by mixing the FeAsS with the mine water and monitoring the release of aqueous 
arsenic concentration. Finally, for future monitoring or forensic investigation, thiocyanate (as a 
tracer) should be included, and the health risk from thiocyanate exposure must be considered 
even though the current situation does not regulate the thiocyanate. Using sulfate and 
thiocyanate as tracers will yield two lines of evidence and make the interpretation more reliable. 
Finally, a survey around the lotus field, the aquatilis Hassk field, and the paddy field with frequent 
seepage must be conducted to identify the source of the seepage. It is critically important to 
evaluate if there are any old boreholes drilled for mineral survey in the area which may behave 
as a preferential flow path for the seepage from TSF1 or TSF2 to emerge in the area. Also, the 
surface water resources likely affected by the seepage in the area should also be examined.  
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สรุป 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
ก. ข้อเท็จจริงจากการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ ไอโซโทป และธรณีเคมี 
ข้อเท็จจริงที่ 1 
 การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วย TEM และ ERI พบจุดและแนวส ารวจที่มีความผิดปกติของความ
ต้านทานไฟฟ้าบริเวณก้นและผนังบ่อกักเก็บกากแร่ที่ชี้ความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดน้ าเหมืองรั่วไหลผ่านก้นและ
ผนังบ่อกักเก็บกากแร่ ดังแสดงในรูปที่ C-1 โดยจุดและแนวส ารวจสีแดงแสดงความผิดปกติที่ชัดเจน ทั้งนี้ความ
ผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าคือความต้านทานไฟฟ้าต่ ากว่าค่าทางสถิติของบริเวณอ้างอิงใกล้เคียงอย่างมี
นัยส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ C-1 จุดและแนวสีแดงแสดงจุดและแนวส ารวจที่พบความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าท่ีชัดเจน 
 
ข้อเท็จจริงที่ 2 
 พบน้ าผุดไหลผ่านศิลาแลง (ตัวอย่าง OSPG) ซึ่งมีลักษณะทางธรณีเคมีคล้ายคลึงกับน้ าเหมืองใน TSF1 
ที่อยู่ติดกันมาก และต าแหน่งที่พบน้ าผุดนั้นอยู่ติดกับบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ทางด้านท้ายน้ า (ทิศใต้) ลักษณะ
ของน้ าผุดที่พบสอดคล้องกับลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบโดย  ERI ผ่านผนังบ่อกักเก็บกากแร่ที่ได้กล่าว
ข้างต้น 
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ข้อเท็จจริงที่ 3 

 จากการใช้ลักษณะทางไอโซโทป δ18O และ δ2H แสดงน้ าระเหยคู่กับการปนเปื้อนซัลเฟตสูง (กว่าค่า
การปนเปื้อนตามธรรมชาติ) เพ่ือระบุน้ าใต้ดินในบ่อเฝ้าระวังที่น่าจะปนเปื้อนมาจากบ่อกักเก็บกากแร่          
(บ่อระเหยที่มีซัลเฟตสูง) พบว่าบ่อตื้นคือบ่อ 6468, 5339, 6473 และบ่อลึกคือบ่อ 6691 และ 5338 แสดงการ
ระเหยชัดเจนและปนเปื้อนซัลเฟตสูง แสดงว่าได้รับผลกระทบจากน้ าที่รั่วมาจากบ่อกักเก็บกากแร่ 
 
ข้อเท็จจริงที่ 4 

 สารหนูในบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 มีค่าความเข้มข้นเพียง 0.02 mg/L เท่านั้น ส่วนสารหนูในบ่อเฝ้า
ระวังทั้งระดับตื้นและลึกที่ผลทางธรณีเคมี (ใช้ซัลเฟตเป็นสารติดตามการปนเปื้อน) และผลไอโซโทปแสดงว่า
เป็นเส้นทางที่น้ าปนเปื้อนจาก TSF1 ไหลผ่าน เช่น บ่อ 6691 5338 และ 6472 (ระดับลึก) และบ่อ 6468, 
5339 6473 (ระดับตื้น) พบสารหนูปนเปื้อนระหว่าง 0.001 ถึง 0.007 mg/L ซึ่งต่ ากว่าสารหนูที่พบปนเปื้อน 
ในบ่อ 5338 ที่มีความเข้มข้นสูงถึง 0.12 mg/L  

ข้อเท็จจริงที่ 5 

 จากผลการติดตามความเข้มข้นของซัลเฟตและสารหนูในบ่อ 5338 พบว่าความเข้มข้นของซัลเฟตและ
สารหนูนั้นเพ่ิมขึ้นประมาณ วันที่ 2191 (หรือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551) ประมาณ 6 ปีหลังเหมืองเปิด
ด าเนินการ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยหากพิจารณาการปนเปื้อนซัลเฟตจะเห็นได้ว่าก่อนวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ความเข้มข้นของซัลเฟตในบ่อเฝ้าระวัง 5338 ประมาณ 5 mg/L แต่หลังจากวันที่19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ความเข้มข้นของซัลเฟตในบ่อเฝ้าระวัง 5338 เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆจนถึงประมาณ 60 mg/L        
ในท านองเดียวกันก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ความเข้มข้นของสารหนูในบ่อเฝ้าระวัง 5338 มีค่า
ระหว่าง 0.02-0.06 mg/L หลังจากวันที่19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ความเข้มข้นของสารหนูในบ่อเฝ้าระวัง 
5338 เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆจนถึงประมาณ 0.12 mg/L ซึ่งเป็นค่าเดียวกับที่ตรวจวัดได้ในปัจจุบัน 
 
ข้อเท็จจริงที่ 6 
 เกิดน้ าผุดในนาข้าวใกล้บ่อกักเก็บกากแร่ TSF2 อีก 2 ครั้งคือ พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2560 
แต่ตรวจไม่พบไซยาไนด์เกินค่าตามธรรมชาติก็ตาม อย่างไรก็ดีตรวจพบความผิดปกติอ่ืนๆ  (คือสารปนเปื้อนที่-
ไม่สามารถระเหยหายไปได้เหมือนไซยาไนด์) ในน้ าผุดที่ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าผุดในเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น พบความสกปรกในรูป COD สูง แต่ BOD ต่ า แสดงว่าเป็นน้ า
อุตสาหกรรม และพบซัลเฟต (70.8 ถึง 167 mg/L)  สารหนู (0.01 และ 0.15 mg/L) และ แมงกานีส      
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(5.59  ถึง 17.9 mg/L) ปนเปื้อนสูงในน้ าผุดบริเวณป่าบัวและป่าบอน ซึ่งสูงกว่าค่าการปนเปื้อนสารดังกล่าวใน
น้ าในล ารางสาธารณะหลายเท่าตัว นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของความน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity (EC)) 
กับความเข้มข้นของซัลเฟตในน้ าผุดใกล้  TSF2 นั้นอยู่กลุ่มเดียวกันและมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับค่า EC และ 

ความเข้มข้นของซัลเฟตของน้ าในบ่อ TSF1 และน้ าในบ่อเฝ้าระวังน้ าใต้ดินระดับตื้น และลึกที่ได้รับผลกระทบ 
(ปนเปื้อนซัลเฟต) จากการรั่วไหลของน้ าเหมืองจาก TSF1 (คือ บ่อ 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, และน้ า
ผุดผ่านหินศิลาแลงใกล้ TSF1 (OSPG))  

 
ข. การตีความจากผลการวัด เพื่อประเมินเรื่องการรั่ว 

 ความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่ตรวจพบโดยธรณีฟิสิกส์ และความผิดปกติทางธรณีเคมีและ
ไอโซโทปที่ตรวจพบในบ่อเฝ้าระวัง 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, และน้ าผุดผ่านศิลาแลงใกล้ TSF1 
(OSPG) ท าให้ตีความได้ว่าเกิดการรั่วไหลของน้ าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 และน้ าเหมืองที่รั่วไหลได้
กระทบบ่อเฝ้าระวังน้ าใต้ดินดังกล่าวแล้ว ในท านองเดียวกันเมื่อประเมินความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้า
บริเวณนาข้าวน้ าผุดใกล้ TSF2 ร่วมกับความผิดปกติของเคมีของน้ าผุดหลายประการดังกล่าวข้างต้นก็ประเมิน
ได้ว่าน้ าเหมืองที่รั่วไหลมาจาก TSF1 น่าจะมาถึงนาข้าวน้ าผุดเช่นเดียวกัน และทิ้งร่องรอยไว้แม้ไซยาไนด์      
จะระเหยหรือถูกย่อยสลายไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่องรอยความสัมพันธ์ของความน าไฟฟ้า (Electrical 
Conductivity (EC)) กับ ความเข้มข้นของซัลเฟตในน้ าผุดใกล้ TSF2 ที่อยู่กลุ่มเดียวกันและมีความสัมพันธ์   
เชิงเส้นกับค่า EC และความเข้มข้นของซัลเฟตของน้ าในบ่อ TSF1 และน้ าในบ่อเฝ้าระวังน้ าใต้ดินระดับตื้น  
และลึกที่ได้รับผลกระทบ (ปนเปื้อนซัลเฟต) จากการรั่วไหลของน้ าเหมืองจาก TSF1 (คือ บ่อ 6468, 5339, 
6691, 5338, 6473, และน้ าผุดผ่านหินศิลาแลงใกล้ TSF1 (OSPG)) ความสัมพันธ์นี้ชี้ว่าน้ าผุดใกล้ TSF2 เกิด
จากการเจือจางของน้ ารั่วจาก TSF1 ด้วยน้ าตามธรรมชาติ  

 รูปที่ C-2 แสดงความสอดคล้องกันของแนวที่พบความผิดปกติที่น่าจะเป็นน้ าเหมืองรั่วไหลจากบ่อกัก
เก็บกากแร่เมื่อพิจารณาผลการส ารวจของธรณีฟิสิกส์ (จุดกลม และเส้นสีแดง) และไอโซโทป กับธรณีเคมี 
(สี่เหลี่ยม และ สามเหลี่ยมสีแดง) ทั้งนี้ลูกศรสีแดงแสดงกรณีที่มีทั้งผลธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และไอโซโทป 
สนับสนุนไปในทางเดียวกัน ท าให้มีความมั่นใจสูง อนึ่งโปรดสังเกตว่าแนวที่ผิดปกติดังกล่าวที่เกิดการรั่วไหลของ
น้ าเหมืองจาก TSF1 นั้นสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน ทั้งนี้จากผลการส ารวจ ผู้วิจัยคาดว่าน้ า
เหมืองปนเปื้อนนั้นรั่วไหลผ่านชั้นหินแบบไหลตามแนวหินแตก (Fracture Rock) และมี preferential flow 
path ให้น้ าใต้ดินปนเปื้อนไหลผ่านไปได้รวดเร็วกว่าช่องทางอ่ืนๆ สอดคล้องกับลักษณะทางอุทกธรณีของพ้ืนที่ 
ที่มีรอยหินแตกของหินและศิลาแลงพรุนในพ้ืนที่ 
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 อย่างไรก็ดีสารหนูในบ่อ 5338 ไม่ได้เป็นสารหนูที่มาจากน้ าเหมืองในบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ที่รั่ว
ออกมาเนื่องจากสารหนูในน้ าเหมืองที่รั่วไหลดังกล่าวถูกเหล็กในศิลาแลงดูดซับไว้ระหว่างที่น้ าเหมืองเคลื่อนที่
แพร่กระจายออกมา (กลไกธรรมชาติบ าบัด) ท าให้ความเข้มข้นในบ่อเฝ้าระวังระหว่าง TSF1 และบ่อ 5338 นั้น
ค่อนข้างต่ า แต่สารหนูที่พบละลายน้ าในบ่อ 5338 อาจเกิดจากเคมีของน้ าเหมือง (เช่นการปนเปื้อน NH3, HS-, 
และ SO4

-2  ในน้ าเหมือง) และการท างานของจุลชีพในพ้ืนที่ที่กระตุ้นให้สารหนูในธรรมชาติ (ในรูป FeAsS 
(ของแข็ง) ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ) ละลายออกมาปนเปื้อนน้ าใต้ดินได้  ในท านองเดียวกันส าหรับกรณีน้ าผุด    
ในนาข้าวข้าง TSF2 นั้น พบการปนเปื้อนแมงกานีสในปริมาณสูง จึงควรประเมินผลกระทบจากแมงกานีสด้วย
ไม่ใช่แค่ไซยาไนด์ที่สามารถระเหยได้ และถูกจุลชีพย่อยสลายได้เพียงอย่างเดียว และด้วยน้ าผุดในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีปริมาณมาก และก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชนข้างเคียงจ านวนมาก จึงควร
เร่งด าเนินการส ารวจเพื่อยืนยันจุดที่น้ าผุดออกมา และแก้ไขปัญหาน้ าผุดโดยเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ C-2 สรุปความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่ตรวจพบโดยธรณีฟิสิกส์ และ ความผิดปกติทางธรณีเคมีและไอโซโทปที่
ตรวจพบจากน้ าใต้ดินจากบ่อเฝ้าระวัง เมื่อประมวลผลร่วมกัน ลูกศรสีแดงแสดงกรณีที่มีทั้งผลธรณีฟิสิกส์ และธรณีเคมีหรือ 
ไอโซโทป สนับสนุนไปในทางเดียวกัน ลูกศรสีเหลืองแสดงกรณีที่มีแค่ผลธรณีฟิสิกส์เพียงอย่างเดียว 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำของโครงกำร 

บ่อกักเก็บกากแร่จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค้าเป็นสถานที่กองเก็บน ้าเหมืองและหางแร่ที่เป็น
ของเสียจากกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีเพ่ือสกัดทองค้า ด้วยเหตุนี บ่อดังกล่าวจึงเป็นแหล่งรวม
ของสารอันตรายและสารปนเปื้อนหลายชนิด เช่น ไซยาไนด์ , โลหะหนัก เช่น แมงกานีส, กึ่งโลหะ เช่น   
สารหนู และไอออนต่าง ๆ ที่รวมเรียกว่าของแข็งละลายน ้า (Total Dissolved Solid) การออกแบบ การ
เดินระบบ และการบ้ารุงรักษาบ่อกักเก็บกากแร่จึงส้าคัญมาก เพ่ือให้แน่ใจว่าสารปนเปื้อนต่างๆ จะไม่มีการ
รั่วไหลออกจากบ่อกักเก็บซึ่งอาจท้าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ 
อย่างไรก็ดี การพังทลายของบ่อกักเก็บกากแร่ หรือ การรั่วไหลของหางแร่ และน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บกาก
แร่ เกิดขึ นอย่างต่อเนื่องทั งในประเทศไทย (เช่น กรณีการรั่วไหลของหางแร่จากโรงแต่งแร่คลิตี [2] และ
ตัวอย่างการพังทลายของผนังบ่อกักเก็บกากแร่ของเหมืองทองค้าจังหวัดเลย [3]) และในต่างประเทศ (รูปที่ 
1-1)[1, 4] โดยสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ท้าให้เกิดการพังทลายหรือการรั่วไหลของน ้าเหมือง และหางแร่ คือ
การจัด การน ้าในบ่อกักเก็บกากแร่ที่ไม่เหมาะสม (Water Retention) ในขณะที่น ้ารั่วซึมผ่านบ่อกักเก็บ-
กากแร่ (Seepage) ก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์รั่วไหลที่สั่งเกตพบอย่างสม่้าเสมอ [1] รูปที่ 1-2 แสดงผล
กระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจากการรั่วไหลของน ้าเหมือง และหางแร่จากบ่อกักเก็บกากแร่ [4] ด้วย
เหตุนี การตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหลจึงส้าคัญมาก  

จากผลของการเฝ้าระวังการปนเปื้อนน ้าใต้ดินตามมาตรการ EHIA การติดตามคุณภาพน ้าดิบของ
ประปาชุมชนโดยกรมอนามัย และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโดยชุมชนรอบเหมืองทองค้าโดยคณะท้างาน
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแต่งตั ง ที่มีการพบ 5 กรณีที่ต้องสงสัยว่าอาจเกิดการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจาก
บ่อกักเก็บกากแร่แห่งที1่ ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ้ากัด (มหาชน) (TSF1) หรือไม่ ดังแสดงในรูปที่ 1-3  
(วงสีเหลือง ส้ม และแดง) อันประกอบด้วย ดังนี  

 
1) (วงสีส้ม รูปที่ 1-3) มีการตรวจพบสารหนูปนเปื้อนในน ้าใต้ดินท้ายน ้าบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 

ซึ่งคือบ่อเฝ้าระวัง 5338 (ลึก 60 เมตร) อย่างต่อเนื่องยาวนานเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าใต้
ดินส้าหรับใช้เป็นน ้าดื่มตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องก้าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันใน
เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (50 µg/L) และเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดิน ตามประกาศของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า
ใต้ดิน (10 µg/L) (ดูรูปที่ 1-4) อย่างไรก็ดีเป็นเพียงบ่อเดียวจากทั งหมด 72 บ่อสังเกตการณ์  
ที่พบลักษณะผิดปกติต่อเนื่องดังกล่าว 

2) (วงสีแดง รูปที่ 1-3) พบการปนเปื้อนสารหนูในน ้าดิบของประปาหมู่บ้านเนินทอง ท้ายน ้าของ
บ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 (ประมาณ 2.7 กิโลเมตรจากบ่อกักเก็บกากแร่) มีค่าเกินกว่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ของ
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าใต้ดิน (10 µg/L) ต่อเนื่องประมาณ 1 ปี (ดูรูปที่ 1-5) เมื่อ
ประมาณปี 2555 จากการตรวจต่อเนื่องทุก 3 เดือนนับจากปี 2545 ถึงปัจจุบัน 
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3) (วงสีเหลือง ในรูปที่ 1-3) กรณีน ้าผุดเมื่อเหมืองหยุดที่มีการตรวจพบไซยาไนด์ซึ่งมีสัดส่วน
องค์ประกอบของไซยาไนด์ (อัตราส่วนของ Weak Metal Complex Cyanide, Strong Acid 
Dissociable Cyanide และ Free Cyanide) สอดคล้องกับไซยาไนด์ใน TSF1 อีก 1 ครั ง  
(แต่ส้ารวจไม่พบอีกหลังจากนั น) (ดูรูปที่ 1-6) ซึ่งคณะท้างานที่แต่งตั งโดยผู้ว่าราชการของ
จังหวัดพิจิตร (โดยมี ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เป็นนักวิจัยหลัก) สรุปว่ามีสัดส่วนองค์ประกอบ
ของไซยาไนด์ของไซยาไนด์ที่พบในน ้าผุดกลางนาข้าวมีความคล้ายคลึงกับน ้า underdrain 
(UD) จากบ่อ TSF1 มากที่สุดทั งช่วงความเข้มข้นและชนิดของไซยาไนด์ นอกจากนี ยังสรุปว่า
ไซยาไนด์ที่พบในน ้าผุดกลางนาไม่น่าจะมาจากกิจกรรมตามธรรมชาติด้วยการศึกษาในห้อง 
ปฏิบัติการพบว่าสภาวะตามธรรมชาติไม่เอื อให้จุลชีพสร้างไซยาไนด์ได้ความเข้มข้นสูงขนาดที่
ตรวจพบจากน ้าผุด อย่างไรก็ดีงานวิจัยดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไซยาไนด์มาผุดที่กลาง
นาได้อย่างไร อาจจะเกิดจากการลักลอบทิ งน ้าปนเปื้อนไซยาไนด์ หรือ เกิดจากการรั่วซึมของ
น ้าจากบ่อกักเก็บทางใต้ดินหรือบนดิน หรือมีผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ ก็มิสามารถยืนยันได้
เนื่องจากการออกแบบการทดลองไม่ได้ออกแบบมาตอบโจทย์ดังกล่าว 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 1-1 (a) สถิติการเกดิการพังทลายหรือรั่วไหลของบ่อกักเก็บกากแร่ (ไม่รวมประเทศไทย) และ (b) สาเหตุของการเกดิ
การพังทลายหรือรั่วไหลของหางแร่ และน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บ[1]  

(a) 

(b) 
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รูปที่ 1-2 ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิติ  สิ่งแวดล้อมจากการพังทลาย รั่วไหลของหางแร่และน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่
ในรอบ 100 ปี[4]  

 

4) (วงสีแดง ในรูปที่ 1-3) พบไซยาไนด์ในน ้าดิบ (0.89 mg/L) ของประปาน ้าบาดาล ในหมู่ที่ 7     
อบต.เขาเจ็ดลูก ซึ่งเป็นบ่อน ้าบาดาลที่เจาะใหม่ที่ลึกประมาณ 60 เมตร (เก็บตัวอย่างในเดือน
เมษายน พ.ศ.2559 และมีการตรวจวิเคราะห์โดยกรมอนามัย) โดยประปาหมู่บ้านนี อยู่หาก
จากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ประมาณ 4.5 กิโลเมตร และแจกจ่ายน ้าให้ชุมชนทั ง 234 หลังคา
เรือน ประปานี อยู่ท้ายน ้าของ TSF1, TSF2 และอยู่ท้ายน ้าของนาข้าวที่เกิดปรากฏการณ์น ้า
ผุดขึ นมา (ประมาณ 2.7 กิโลเมตร) แม้หลังจากการบ้าบัดน ้าเพ่ือใช้ผลิตน ้าประปาแล้วจะตรวจ
ไม่พบสารไซยาไนด์เกินค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ดีการตรวจคุณภาพน ้าดิบเข้าระบบประปาครั ง
ต่อมา (เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2650) ตรวจไม่พบการปนเปื้อนไซยาไนด์ 

5) (วงสีแดงในรูปที่ 1-3) พบการปนเปื้อนของแข็งละลายน ้า (Total Dissolved Solid)   
(>2,000 mg/L ค่าท่ียอมรับได้อยู่ที่ 1,000 mg/L) และซัลเฟตในปริมาณสูง (>1,000 mg/L 
โดยค่าที่ยอมรับได้อยู่ที่ 250 mg/L) ในน ้าดิบของประปาวัดจิราพงษ์ ซึ่งไม่สามารถบ้าบัดได้
ด้วยระบบผลิตน ้าประปาในปัจจุบัน  
 

อนึ่งการปนเปื้อนสารหนู และ TDS ข้างต้นอาจจะเกิดจากกิจกรรมเหมืองแร่หรือเกิดการปนเปื้อน
ตามธรรมชาติก็ได้ ในขณะที่การปนเปื้อนไซยาไนด์ในน ้าผุดก็อาจจะเกิดจากการปนเปื้อนจากกิจกรรม
เหมืองแร่ หรือมีผู้ท้าให้เกิดการปนเปื้อนด้วยเจตนาหรือไม่ก็เป็นได้[5] หรือแม้แต่การตรวจพบไซยาไนด์ในน ้า
ดิบของประปาหมู่บ้านล่าสุดก็อาจจะมีสมมุติฐานสาเหตุที่มาได้หลายประการ อย่างไรก็ดีความกังวลของ
ชุมชนรอบเหมืองทองบางส่วนว่าจะเกิดการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่นั นมีอยู่อย่างปฏิเสธ
ไม่ได[้6-8] และยังไม่มีค้าตอบที่ชัดเจนพอที่จะท้าให้ชุมชนคลายกังวล 
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สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญอย่างยิ่งยวดในการตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของ
สารพิษ และสารปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค้า จังหวัดพิจิตร เพ่ือให้สามารถ
ประเมินความเสี่ยง และจัดการและสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนรอบเหมืองทองได้อย่างเหมาะสม และให้
ผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหากการปนเปื้อนเกิดจากกิจกรรมเหมืองแร่จริง หรือ
ให้รัฐรับผิดชอบในการฟื้นฟูหากการปนเปื้อนเกิดขึ นเองตามธรรมชาติ ไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุของปนเปื้อน
ก็ต้องมีผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเพ่ือลดความขัดแย้งในสังคม อันเป็นทิศทางของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่ไม่กระทบต่อสุขภาพในทุกมิติ ด้วยนิยามสุขภาพคือ การอยู่ดีมีสุขทั งทางสุขภาพกาย (ไม่เจ็บไข้
ได้ป่วย) สุขภาพจิต ความเป็นอยู่ทางสังคม [9] ความไม่ชัดเจนในประเด็นการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ 
TSF1 ท้าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทบสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ทางสังคมของชุมชน
รอบเหมืองทองอย่างปฏิเสธไม่ได้ 

การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะไม่สามารถท้าได้เลยหากยังมีความไม่แน่นอนใน
แหล่งที่มาของการปนเปื้อน (เหมือง หรือ ธรรมชาติ) และขอบเขตของแหล่งก้าเนิดการปนเปื้อน       
(ขนาดเล็กหรือใหญ่) ด้วยข้อมูลที่ไม่เพียงพออย่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี การส้ารวจเพ่ือตรวจสอบ
โอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค้า จังหวัดพิจิตร จึงเป็นขั นแรก
ของการแก้ไขปัญหาระดับชาตินี  

คณะวิจัยจึงได้ด้าเนินการโครงการนี ขึ นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม 
และคณะท้างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของเหมืองทองค้า จังหวัดพิจิตร 
ที่แต่งตั งโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ของดังต่อไปนี  

1) เพ่ือประเมินว่าสารหนูที่พบบริเวณท้ายน ้าของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เกิดจากการปนเปื้อน
จากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม ่

2) เพ่ือประเมินว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ 
TSF1 หรือไม่ 

โดยกรอบแนวคิด กลยุทธ์ และเทคนิคที่ใช้ในการส้ารวจตรวจสอบโดยสังเขปจะแสดงในบทนี     
ส่วนการทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียดนั นจะแสดงในบทที่ 2 ที่ส้าคัญบทนี จะเน้นที่แนวทางการแปลผล
การส้ารวจ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ 1-3 ห้ากรณีที่ต้องสงสัยว่าอาจเกิดการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือ ไม่ (วงสีเหลืองแสดง
บริเวณเกิดกรณีน ้าผุดเมื่อเหมืองหยุด วงสีส้มแสดงบ่อ 5338 และสามวงสีแดงประปาหมู่บ้านท้ายน ้าเหมืองทอง 

 

ต้นน  ำ 

ท้ำยน  ำ 
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รูปที่ 1-4 ความเข้มข้นของสารหนูในบ่อเฝ้าระวังรอบ  TSF1 ทิศทางท้ายน ้าหลังผ่าน TSF1 สังเกตบ่อเฝ้าระวัง 5338    
(ลึก 60 เมตร) (ท้ายน ้า TSF1 ประมาณ 700 เมตร) ซึ่งตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานของ WHO (10 µg/L) และตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (50 µg/L) อย่างต่อเนื่อง โดยพบค่าสูงสุดประมาณ 120 µg/L[10] 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1-5 ความเข้มข้นสารหนูในบ่อ ST5 ซึ่งคือน ้าดิบของประปาเนินทอง ท้ายน ้า TSF1 ประมาณ 2.7 กิโลเมตร         
ซึ่งพบการปนเปื้อนสารหนูเกินค่ามาตรฐานน ้าใต้ดินเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เสนอแนะโดย WHO (World Health 
Organization) (10 µg/L) (แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายไทยคือ 50 µg/L) ต่อเนื่องประมาณ 1 ปี[10] 
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รูปที่ 1-6 (a) ความเข้มข้นของไซยาไนด์ในรูปต่างๆจากตัวอย่างธรรมชาติ ตัวอย่างจากบ่อกักเก็บกากแร่ และน ้าผุดกลาง
นาและป่าบัว (b) รายงานในรูปของ % สังเกตความคล้ายกันของ TSF1-UD และ Flooded Paddy Field (น ้าผุดกลาง-
นา) และความแตกต่างจาก Control Paddy Field (นาข้าวควบคุม) อนึ่งผู้วิจัยจึงสรุปว่าอัตลักษณ์ของไซยาไนด์ที่พบใน 
น ้าผุดกลางนาข้าวมีความคล้ายคลึงกับน ้า UD จากบ่อ TSF1 มากที่สุดทั งในมุมของช่วงความเข้มข้นและชนิดของไซยาไนด์ 
ไซยาไนด์ที่พบในน ้าผุดกลางนาไม่น่าจะมาจากกิจกรรมตามธรรมชาติด้วยการศึกษาในห้องปฏิบัติ การพบว่าสภาวะตาม
ธรรมชาติไม่เอื อให้จุลชีพสร้างไซยาไนด์ได้มากขนาดนั น อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไซยาไนด์มาผุดที่กลาง
นาได้อย่างไร อาจจะเกิดจากการลักลอบทิ งน ้าปนเปื้อนไซยาไนด์ หรือ เกิดจากการรั่วซึมของน ้าจากบ่อกักเก็บทางใต้ดิน 
หรือบนดินก็มิสามารถยืนยันได้เนื่องจากการออกแบบการทดลองไม่ได้ออกแบบมาตอบโจทย์นั น (ดูรายละเอียดในบทที่ 7) 

 

1.2  กรอบแนวคิด และกลยุทธ์ 
1.2.1 กรอบแนวคิด 
การปนเปื้อนสารหนูที่ต่อเนื่องยาวนานบริเวณบ่อเฝ้าระวัง 5338 ท้ายน ้าของบ่อกักเก็บกากแร่ 

TSF1 อาจเกิดขึ นได้จาก 2 สาเหตุ คือ ธรรมชาติ และการรั่วไหลของน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ (รูปที่ 
1-7) หากการปนเปื้อนเกิดขึ นเองตามธรรมชาติจะต้องพบแร่ Arsenopyrite (FeAsS) หรือ เหล็กออกไซด์ 
(FeOOH) ที่จับสารหนูไว้ ปริมาณมากระหว่างบ่อกักเก็บกากแร่กับบ่อ 5338 ถึงประปาหมู่บ้านเนินทอง   
แต่หากเกิดจากการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ก็จะเห็นร่องรอยของการรั่วไหลคือการ
แพร่กระจายของน ้าเหมืองซึ่งมีความเค็มสูง และมีไอออนต่างๆสูง (Total Dissolved Solid (TDS)) 
ประมาณ 3000-4000 mg/L ในขณะที่ตามธรรมชาติมี TDS ประมาณ 100-300 mg/L ซึ่งหากเกิดการ
รั่วไหลจริงและยังคงรั่วไหลอย่างต่อเนื่องจะต้องสามารถส้ารวจตรวจสอบเห็นร่องรอยการรั่วไหลในลักษณะ
ของน ้าเหมืองที่มีความเค็มสูงรั่วไหลจากก้นบ่อหรือข้างบ่อกักเก็บกากแร่ลงสู่น ้าใต้ดินระดับตื น หรือ ระดับ
ลึกได้ อย่างไรก็ดีแม้น ้าเหมืองที่เคยรั่วไหลอาจจะแห้งไปแล้วก็จะหลงเหลือร่องรอยเกลือและไอออนต่างๆ 



 

1-7 
 

 

คงค้างในดิน (เรียกว่า Over Fossil Plume)[11] ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ในมุมมองของการปนเปื้อน   
สารหนูที่บ่อ 5338 อันเกิดจากการรั่วไหลของน ้าเหมืองนั นไม่ได้หมายความว่าสารหนูต้องมาจากน ้าในบ่อ
เหมืองเท่านั น แต่อาจเป็นสารหนูที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ถูกกระตุ้นให้รั่วไหลโดยเคมีของน ้าเหมือง เป็นไปได้
ที่บริเวณดังกล่าวตามธรรมชาติมีสารหนูอยู่แล้วในปริมาณที่สูง แต่เสถียรในรูปแร่ (เช่นจับอยู่กับเหล็กเป็น
ของแข็ง) จึงไม่ละลายน ้า แต่เคมีของน ้าเหมืองที่ผิดปกติจากธรรมชาติกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา Reduction 
ของแร่ที่จับสารหนูไว้ ท้าให้เกิดการรั่วไหลของสารหนูออกมาอย่างผิดธรรมชาติ เคมีที่ผิดปกติของน ้าเหมือง
ที่อาจส่งผลต่อการรั่วไหลของสารหนูได้ก็คือ มีเทน (CH4) และแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งเกิดมากจากการ
สลายตัวทางชีวภาพของไซยาไนด์ที่ถูกทิ งในบ่อกักเก็บกากแร่จะเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีย่อยสลายให้กลายเป็น
มีเทน (CH4) และแอมโมเนีย (NH3) สารเหล่านี เป็นสาร Reducing Agent โดยการเร่งโดยจุลชีพ ท้าให้
เหล็กออกไซด์ (FeOOH) ซึ่งจับสารหนูไว้ตามธรรมชาติเกิดเปลี่ยนเป็น Fe2+ ซึ่งจะท้าให้ปลดปล่อยสารหนู
ออกมาได้ [12, 13] นอกจากนี หากสารหนูอยู่ในรูป FeAsS การปนเปื้อน CH4 และ NH3 ในน ้าก็สามารถเป็น
สาร Reducing Agent โดยการเร่งโดยจุลชีพ สามารถท้าปฏิกิริยา Reduction เปลี่ยนซัลเฟต (SO4

-2)    
ให้กลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ (HS-) ดังสมการที่ 1-1 และ 1-2 [14-16]  

 
8𝑁𝐻4

+ + 3𝑆𝑂4
−2 → 4𝑁2 + 3𝐻𝑆− + 12𝐻2𝑂 + 5𝐻+        (1-1) 

 
ΔG = -22 kJ/mole 
 
𝐶𝐻4 + 𝑆𝑂4

−2 → 𝐻𝐶𝑂3
− + 3𝐻𝑆−        (1-2) 

ΔG = -16.6 kJ/mole 
 
ซึ่งไฮโดรเจนซัลไฟด์นี สามารถแทนที่สารหนูใน FeAsS และปลดปล่อย As3+ ให้ชะละลายลงสู่น ้าใต้

ดินได้ดังสมการที่ 1-3 [17] เช่นกัน 
 
𝐹𝑒𝐴𝑠𝑆 + 𝐻𝑆− + 𝐻+ +

5

4
𝑂2(𝑎𝑞) +

1

2
𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒𝑆2 + 𝐴𝑠(𝑂𝐻)3        (1-3) 

ΔG = -510 kJ/mole ที่ pH = 8 
 
 ในท้านองเดียวกันหากไซยาไนด์ที่พบในน ้าผุดในนาข้าวและป่าบัวเมื่อเหมืองหยุดมาจากการรั่วไหล

จากบ่อกักเก็บกากแร่ของเหมืองจริงก็น่าจะเห็นร่องรอยลักษณะของน ้าเหมืองที่มีความเค็มสูงรั่วไหลจากก้น
บ่อหรือข้างบ่อกักเก็บกากแร่ลงสู่น ้าใต้ดินระดับลึก และน่าจะมีร่องรอยการผุดของน ้าที่มีความเค็มหรือ 
TDS สูงผิดปกติในชั นดินและน ้าใต้ดินบริเวณนาข้าวหรือป่าบัวที่ตรวจพบปรากฏการณ์น ้าผุดดังกล่าว 

ด้วยเหตุนี กรอบแนวคิดของการวิจัยจึงเป็นเป็นสองระยะ โดยโครงการนี เป็นระยะที่ 1 คือการ
ส้ารวจเพ่ือหาร่องรอยของการรั่วไหลของน ้าที่มี TDS สูงที่รั่วมาจาก TSF1 (ดูรูปที่ 1-7) เมื่อเทียบกับพื นที่
ควบคุม โดยหากตรวจพบร่องรอยดังกล่าวก็จะสรุปว่าน่าจะเกิดการรั่วไหลจาก TSF1 หากตรวจไม่พบความ
ผิดปกติเมื่อเทียบกับพื นที่ควบคุม ก็จะสรุปว่าน่าจะไม่มีการรั่วไหลจาก TSF1 ในท้านองเดียวกันก็จะใช้การ
ส้ารวจเพื่อหาร่องรอยของการรั่วไหลของน ้าที่มี TDS สูงบริเวณนาที่น ้าผุดหากพบความผิดปกติที่สอดคล้อง
กับการปนเปื้อนของน ้าที่มีความเค็มสูงก็จะสรุปว่ามีร่องรอยของน ้าที่อาจจะรั่วไหลมาจากเหมืองมาผุดที่นา
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และหรือป่าบัว แต่หากไม่พบความผิดปกติ (เมื่อเทียบกับพื นที่ควบคุม) ก็จะสรุปว่าไม่พบร่องรอยการรั่วไหล
ใต้ดินมาถึงบริเวณดังกล่าว  

วิธีนี จะใช้แปลผลร่วมกับการตรวจวัด อัตลักษณ์ ของไอโซโทปเสถียร (Stable Isotope)           
ของ 87Sr/86Sr และองค์ประกอบของ δ18O และ δ2H ในน ้า ในกรณีของสารหนูที่พบในบ่อเฝ้าระวัง 5338 
หากพบว่าน ้าปนเปื้อนสารหนูที่บ่อ 5338 หรือบ่ออ่ืน ๆ มี 87Sr/86Sr สอดคล้องกับน ้าจากบ่อ TSF1 หรือมี
ลักษณะของไอโซโทปของน ้าที่แสดงถึงการผสมกับน ้าจากบ่อระเหย ก็จะสรุปว่าน่าจะเกิดการปนเปื้อน
รั่วไหลมาถึงบ่อ 5338 หรือ บ่อที่ท้าการเก็บตัวอย่างนั น ๆ แต่หากตรวจเจอร่องรอยการรั่วไหลจาก TSF1 
แต่พบว่า อัตลักษณ์ของไอโซโทปเสถียร (Stable Isotope) ของ 87Sr/86Sr  ไม่สอดคล้องกับน ้าจากบ่อ 
TSF1 หรือลักษณะของไอโซโทปของน ้าที่แสดงถึงน ้าฝนตามธรรมขาติ ก็จะสรุปว่าน่าจะเกิดการรั่วไหลแต่ 
ไม่น่าจะท้าให้เกิดการปนเปื้อนถึงบ่อ 5338 หรือบ่ออ่ืนๆ และถ้าหากตรวจสอบไม่พบทั งสัญญาณการรั่วไหล
และวัดอัตลักษณ์ของไอโซโทปเสถียร (Stable Isotope) ของ 87Sr/86Sr ไม่สอดคล้องกับน ้าจากบ่อ TSF1 
และพบลักษณะของไอโซโทปของน ้าตัวอย่างที่แสดงถึงน ้าฝนตามธรรมขาติ ก็จะสรุปว่าไม่น่าจะมีการรั่วไหล
จากบ่อกักเก็บกากแร่ และสารหนูที่ปนเปื้อนในบ่อ 5338 เกิดจากการปนเปื้อนตามธรรมชาติ การศึกษา
ด้านการตรวจวัดด้วยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ (Nuclear Techniques) และการวิเคราะห์ปริมาณไอโซโทป
สิ่งแวดล้อม (Environmental Isotopes) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม สภาพแวดล้อม ตามช่วงเวลา หรือ
จากการกระท้าของมนุษย์ เป็นรอยพิมพ์นิ วมือในสิ่งแวดล้อม (Environmental Fingerprints) ซึ่งสามารถ
น้ามาใช้เป็นสารติดตาม (Tracers) และสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการส้ารวจ ประเมิน และศึกษาพลวัตร 
ของระบบน ้าดาลได้เป็นอย่างดี ทั งในส่วนของการแปลความหมายทางด้านคุณลักษณะ (Qualities) เชิง
ปริมาณ (Quantity) เชิงพื นที่ (Spatial) อัตราการไหล (Flow Rate) แหล่งก้าเนิด และช่วงอายุ (Age) ใน
ระบบน ้าใต้ดินที่มีความซับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับระบบน ้าผิวดินและน ้าฝนได้เป็นอย่างดี 

หากได้ผลการส้ารวจของโครงการในระยะที่  1 เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะพบว่า
ปนเปื้อนหรือไม่ปนเปื้อนก็ตามก็อาจจะน้าไปสู่การจัดการแก้ปัญหา และสื่อสารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมใน
ขั นต่อไปได้ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีโครงการระยะที่ 2 แต่หากผลที่ได้จากโครงการระยะที่ 1 นี ยังไม่เป็นที่
ยอมรับของทุกภาคส่วนก็อาจจะต้องมีโครงการระยะที่ 2 คือการเจาะส้ารวจเพ่ือยืนยัน หรือ ปฏิเสธการ
ปนเปื้อนต่อไป (ดูบทท่ี 9) 
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รูปที่ 1-7 แนวคิดของแหล่งก้าเนิดการปนเปื้อน (a) เกิดจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 รั่วไหล และ (b) เกิดจาก FeAsS  
ตามธรรมชาติ 

 
1.2.2 กลยุทธ์ 

ห้ากลยุทธ์ในการส้ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของ 
เหมืองทองค้า จังหวัดพิจิตร ในโครงการระยะที่ 1 นี  คือ 1) การมีส่วนร่วมและการยอมรับ 2) เหตุและผล 
3) เห็นผลเชิงประจักษ์ 4) สามความเป็นไปได้ และ 5) แก้ปัญหาให้ประชาชน โดยมีค้าขยายความแต่ละกล
ยุทธ์ดังต่อไปนี  

1) การมีส่วนร่วมกันและการยอมรับ หมายถึงการส้ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษ
จากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค้า จังหวัดพิจิตรต้องเป็นกิจกรรมร่วมกันที่ท้าให้
เกิดการยอมรับผลตามความเป็นจริงของทุกภาคส่วน ทั งทางเทคนิคและทางสังคม ซึ่งผู้วิจัย
เชื่อว่าหากคณะกรรมการทางเทคนิคเห็นด้วยในวิธีสืบค้นทางเทคนิค และการส้ารวจตรวจสอบ
มีการตั งกรรมการกลางที่มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ร่วมกันแต่ต้นจะเกิดการยอมรับในข้อมูลตามความเป็นจริง 

2) เหตุและผล หมายถึงจะท้าการส้ารวจที่ต้นเหตุที่สงสัยว่าจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนคือบ่อกัก
เก็บกากแร่ TSF1 ว่ามีสัญญาณที่แสดงถึงการรั่วไหลหรือไม่ และท้าการส้ารวจที่ผลคือนาข้าวที่
น ้าผุดและสารหนูในบ่อ 5338 และประปาหมู่บ้านอ่ืนๆ ที่พบสัญญาณที่อาจเป็นการปนเปื้อน
ด้วยน ้าเหมืองที่ TDS สูง (ส้าหรับนาข้าว) และตรวจวัดอัตลักษณ์ของไอโซโทปเสถียร (Stable 

(a) 

(b) 
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Isotope) ของ 87Sr/86Sr และองค์ประกอบของ δ18O และδ2H ว่าสอดคล้องกับน ้าจากบ่อ 
TSF1 หรือไม่ (ส้าหรับสารหนู) และใช้ผลการส้ารวจที่เหตุ (บ่อ TSF 1) และผล (นาข้าวที่    
น ้าผุด บ่อน ้าใต้ดิน 5338 และบ่ออ่ืนๆ) ในการสรุปความเป็นไปได้ในการปนเปื้อนที่จะเกิดจาก
การรั่วไหลจากบ่อ TSF1 โดยในโครงการนี จะยังไม่ได้ประเมินว่าการรั่วไหลหากเกิดขึ นจริงนั น
ไหลผ่านทางเส้นทางใต้ดิน ลึกเท่าใด ต้าแหน่งใดบ้าง  

3) เห็นผลเชิงประจักษ์ หมายถึงการส้ารวจต้องน้าไปสู่การเห็นผลเชิงประจักษ์ในหลายระดับ
ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Geophysics และ Isotope signature ที่จะท้าให้เกิดข้อมูลให้ “เห็น” 
ภาพทางธรณีกายภาพหรือเคมีที่ท้าให้เกิดความเข้าในได้และยอมรับในผลได้และต้องตอบ
ประเด็นให้กระจ่างได้ว่าการปนเปื้อนเกิดจากสาเหตุใด 

4) สามความเป็นไปได้ คือการส้ารวจโดยประเมินหลักฐานจากเหตุและผล ร่วมกันเพ่ือตอบ
ประเด็นว่าน่าจะเกิดการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม่ และน่าจะเกิดการ
แพร่กระจายของการปนเปื้อนไปสู่บ่อน ้าใต้ดินอ่ืนๆหรือไม่โดยอิงตามแผนผัง 3 ความเป็นไปได้ 
(ดูรูปที่ 1-12 และ 1-13) 

5) แก้ปัญหาให้ประชาชน คือไม่ว่าสาเหตุของการปนเปื้อนจะเป็นกิจกรรมเหมืองทอง หรือ    
โดยธรรมชาติ งานวิจัยนี จะน้าเสนอแนวทางการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป 

 
ด้วยกลยุทธ์ที่ 2 และ 3 มีการใช้หลายเครื่องมือการส้ารวจภาคสนามซึ่งอาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยของ

หลายภาคส่วน ในส่วนต่อไปจะขออธิบายแต่ละเทคนิคพอสังเขปและอธิบายลักษณะของผลการส้ารวจที่จะ
ได้ซึ่งจะน้าไปสู่แนวทางการแปลผลการตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่  TSF1 
ของเหมืองทองค้า จังหวัดพิจิตร ตามวัตถุประสงค์ ส้าหรับการทบทวนวรรณกรรมอ่ืน ๆ โดยละเอียดนั นจะ
อยู่ในบทที่ 2 
 
1.3 เทคนิคที่ใช้ในกำรส ำรวจโดยสังเขป 

แผนการส้ารวจนี ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์[18] และวิธี Isotope Signature โดยมี
รายละเอียดเชิงเทคนิคดังต่อไปนี   
 
1.3.1 ธรณีฟิสิกส์ (Geophysics) 

 เทคนิคธรณีฟิสิกส์ที่ใช้ในโครงการนี คือ Electrical Resistivity Imaging (ERI) (เรียกอีกชื่อว่า DC), 
Transient Electromagnetics (TEM) และ Electromagnetic Profiling (EM) เป็นเทคนิคที่ใช้งานง่าย
ได้ผลอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมพื นที่กว้าง และไม่ต้องท้าการขุดเจาะใดๆ  ที่อาจท้าให้เกิดกาปนเปื้อน หรือ
รั่วไหลของสารอันตรายได้ การส้ารวจหาการรั่วไหลน ้าเหมืองด้วยเทคนิคธรณีฟิสิกส์ นี มีวัตถุประสงค์      
เพ่ือสืบสวนการรั่วไหลและชี บริเวณที่น่าจะเกิดน ้าเหมืองรั่วไหล แตกต่างจากการติดตั งบ่อเฝ้าระวังเพ่ือการ
เฝ้าระวังความผิดปกติเท่านั น ด้วยเหตุนี เมื่อพบความผิดปกติจากการเฝ้าระวังดัง 5 กรณีของบ่อเฝ้าระวัง
รอบบ่อ TSF1 จึงควรเดินหน้าสืบสวนการปนเปื้อนโดยเทคนิคธรณีฟิสิกส์ก่อนการเจาะส้ารวจเพื่อยืนยันการ
ปนเปื้อน ทั งนี เทคนิคธรณีฟิสิกส์ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และคลุมพื นที่การส้ารวจได้มากกว่าการติดตั งบ่อ
เฝ้าระวังมากนัก ยกตัวอย่างเช่นกรณีศึกษาในหนังสือ Environmental Geophysics[19] กล่าวไว้ว่าด้วย
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ้ากัด เมื่อค้านึงถึงงบประมาณของการขุดเจาะบ่อเฝ้าระวัง คือ ใช้งบของการขุด
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ประมาณ 18.23 ปอนด์ ต่อ ตร.ม. ท้าให้สามารถการเจาะบ่อส้ารวจนั นท้าได้แค่ 1% ของพื นที่ปนเปื้อน
เท่านั น ท้าให้มีโอกาสพลาดการปนเปื้อนที่อาจจะกระจายอยู่ในพื นที่ถึง 99% แต่การส้ารวจด้วย เทคนิค
ธรณีฟิสิกส์ ก่อนใช้งบแค่ 0.33 ปอนด์ ต่อ ตร.ม. ท้าให้ด้วยงบที่มีอยู่สามารถท้าการส้ารวจได้ถึง 95% ของ
พื นที่ ท้าให้มีโอกาสตรวจไม่พบการปนเปื้อนแค่ 5% ซึ่งเป็นการรอบครอบกว่าอย่างมีนัยส้าคัญท้าให้ไม่เกิด 
Fault Negative (คือมีการปนเปื้อน แต่ตรวจไม่พบ เนื่องด้วยส้ารวจไม่ครอบคลุม) เมื่อพบบริเวณที่มีความ
ผิดปกติจากการส้ารวจทางเทคนิคธรณีฟิสิกส์แล้ว จึงด้าเนินการเจาะส้ารวจเพื่อยืนยันในขั นสุดท้ายต่อไป 

อย่างไรก็ดีการแปลผลเทคนิคธรณีฟิสิกส์ค่อนข้างซับซ้อนจึงจ้าเป็นต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในการท้าการส้ารวจและวิเคราะห์ผล ซึ่งในโครงการส้ารวจนี ได้ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์จาก 
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ ปุ่ น เป็น
คณะส้ารวจตรวจสอบร่วมด้วยเนื่องจากหน่วยวิจัยนี ของ AIST เคยมีประสบการณ์งานวิจัยด้านธรณีฟิสิกส์ 
จนได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิจัยนานาชาติมาแล้วกว่า 96 บทความ อีกทั งยังเป็นหน่วยงานกลางที่
ไม่มีส่วนได้เสียกับภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งแต่อย่างใด ด้วยงานวิจัยการรั่วไหลจาก TSF1 ที่คณะท้างานนี 
ก้าลังด้าเนินการ เป็นปัญหาการปนเปื้อนสารอันตราย เป็นศาสตร์ของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรม
การฟ้ืนฟูพื นที่ปนเปื้อน โดยใช้ เทคนิค Geophysics เป็นเครื่องมือหนึ่ งในการด้าเนินการเท่านั น 
คณะท้างานนี จึงเป็นคณะท้างานที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูพื นที่ปนเปื้อนของประเทศไทย (ผศ.ดร.ธนพล 
เพ็ญรัตน์) ร่วมมือกับ Dr.Mitsuhata ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคธรณีฟิสิกส์ระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น (ดูผลงานใน
ตาราง 1-1) อนึ่ง ผศ.ดร.ธนพล เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานในสาขาการฟ้ืนฟูพื นที่ปนเปื้อนสารอันตรายมาก
ที่สุดในประเทศ (ดูตารางที่ 1-1) และมีความเป็นกลางทางวิชาการ กล่าวคือไม่เคยรับผลประโยชน์ หรือ  
ท้าโครงการใดๆ หรือ รับทุนใดๆ จากชุมชนผู้คัดค้าน หรือ จากเหมือง 

แม้จะมีหลากหลายเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ส้าหรับการส้ารวจการปนเปื้อนดังแสดงในตารางที่ 1 -2 
(ซึ่งแสดง 3 เทคนิคที่จะใช้ในการส้ารวจครั งนี ) แต่เทคนิคส่วนใหญ่เน้นการตรวจวัดความผิดปกติของค่าการ
น้ า ไฟ ฟ้ า  (Electrical Conductivity) ขอ งดิ น แ ล ะน ้ า ใต้ ดิ น ด้ ว ย ห ลั ก ก ารท า ง  Electrical แ ล ะ 
Electromagnetic เป็นต้น (ดูบทที่ 2) โดยสมมุติฐานที่ว่าหากน ้าเหมืองปนเปื้อนออกมาจริงจะมีความ 
ผิดปกติของ Electrical Conductivity ในดินและน ้าอย่างเห็นได้ชัด เพราะน ้าเหมืองมี TDS สูงท้าให้มี 
Electrical Conductivity สูงตามไปด้วยอย่างผิดปกติ หากน ้าเหมืองนี ไหลไปปนเปื้อนดินและชั นน ้าใต้ดิน 
(ทั งดินและหินอุ้มน ้า) ก็จะสามารถตรวจพบร่องรอยการปนเปื้อนอย่างชัดเจน ดังแสดงในสมการของ 
Archie’s Law ซึ่งแสดงว่าค่าการน้าไฟฟ้าของน ้าในช่องว่างหรือรูพรุนของหินหรือดิน (σpore water) นั นส่งผล
อย่างใหญ่หลวงต่อค่าการน้าไฟฟ้าของหินหรือดิน (σrock) ในภาพรวม ดังแสดงในสมการที่ 1-4[20] 

 
σ𝑟𝑜𝑐𝑘 = 𝑎 • 𝜎𝑝𝑜𝑟𝑒 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 • 𝑆𝑊

𝑛 • ∅𝑚               (1-4) 
 

เมื่อ a (มีค่าระหว่าง 0.4 ถึง 2) เป็นค่าคงที่แปรผันตามความเป็นซีเมนต์, ความคดเคียว, ขนาดของ
อนุภาค, และรูปร่างของช่องว่างของดินหรือหิน ส่วนค่า SW

n (มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 เมื่อ n ประมาณ 2)   
คือ ค่าความอ่ิมตัวของน ้าในดินหรือหินอุ้มน ้า ค่า m ส้าหรับหินมีค่าระหว่าง 1.2 ถึง 2.3 และขึ นกับรูปร่าง
ของขนาดอนุภาค ส่วน ϕ เป็นความพรุนของดินหรือหินอุ้มน ้า ฉะนั นเมื่อ TEM ERI หรือ EM วัดค่า σrock 
ใต้ดินได้ เราก็ประมาณค่า σpore water ได้ซึ่งจะเป็นค่าที่สูงมากส้าหรับน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่หาก
เกิดการรั่วไหลจริง  
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คณะวิจัยของผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการใช้ ERI ตรวจสอบน ้าใต้ดินปนเปื้อนสารประกอบไอออนิก
ที่มีความเค็มสูงและประสบความส้าเร็จในการระบุต้าแหน่งการปนเปื้อน (รูปที่ 1-8) 

เทคนิคทาง Geophysics เหล่านี ถูกใช้ในการตรวจสอบการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ในหลาย
ต่อหลายกรณีดังมีหลักฐานการตีพิมพ์ในรายงานและวารสารวิชาการดังจะยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี  

 
ERI 

 P. Sjo¨dahl, T. Dahlin, S. Johansson. (2005). Using resistivity measurements for dam 
safety evaluation at Enemossen tailings dam in southern Sweden. Environ Geol 49: 
267–273. 

 James Bethune, Jackie Randell, Robert L. Runkel, Kamini Singh. (2015). Non-
invasive flow path characterization in a mining-impacted wetland.Journal of 
Contaminant Hydrology 183, 29–39. 

 Pedro Martínez-Pagán, Ángel Faz Cano, Enrique Aracil, and Joselito M. Arocena. 
(2009). Electrical Resistivity Imaging Revealed the Spatial Properties of Mine Tailing 
Ponds in the Sierra Minera of Southeast Spain. JEEG, June 2009, Volume 14, Issue 
2, pp. 63–76. 

 Burton, B.L., and Ball, L.B., 2011, Geophysical investigation of Red Devil mine using 
direct-current resistivity and electromagnetic induction, Red Devil, Alaska, August 
2010: U.S. Geological Survey Open-File 2011−1035 , 53 p. 
 

TEM & EM 

 Buselli, G., Barber, C., and Zerilli, A. (1988): The mapping of groundwater 
contamination with TEM and DC method, Exploration Geophysics, 19, 240-243. 

 Buselli, G., Hwang, H.S. and  Lu, K. (1998): Minesite groundwater contamination 
mapping, Exploration Geophysics,29, 296-300. 

 Buselli, G. and  Lu, K. (1999): Applications of some new techniques to detect 
groundwater contamination at mine tailings dams, Proceedings of the Symposium 
on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems ,507-
516. 

 King, A. (1994) :Applications of geophysical methods for monitoring acid mine 
drainage, MEND Project 4.6.1, pp.227. 

 Paterson, N.(1997):Remote Mapping of Mine Wastes, Proceedings of Exploration 97: 
Fourth Decennial International Conference on Mineral Exploration edited by A.G. 
Gubins, 905–916. 
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ตำรำงที่ 1-1 ประวัติผลงานผู้วิจัย Geophysics ที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติโดยอิงจาก
ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
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ชื่อเทคนิค หลักกำร ค่ำที่ตรวจวัด ควำมลึก จุดเด่น 

Electrical 
Resistivity 
Imaging ( ERI) 
หรือ (เรียกอีก
ชื่อว่า DC) 
(ดูรูปที่ 1-8) 

เป็นการวัดค่าความต่างศักย์ที่เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดินด้วยตัว
ก้าเนิดกระแสไฟฟ้าตรง (direct current, DC)  โดยผลจะแสดงสิ่งที่มีผลต่อค่าการ
เปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์และทางเดินของกระแสไฟฟ้า โดยการแปลผลเน้น
ตรวจวัดบริเวณที่มีค่า Electrical Resistivity ต่้าผิดปกติ คือมีลักษณะของน ้า
เหมืองเป็นกรดและกรณีการรั่วไหลของบ่อกักเก็บกากแร่ที่มีไอออนความเข้มข้นสูง 

Electrical Resistivity 5 ถึง 60 เมตร นิ ย ม ใช้ แพ ร่ ห ล าย  เห ม าะ
ส้าหรับการส้ารวจการปนเปื้อน
น ้าใต้ดินที่ปนเปื้อนลึกน้อยกว่า 
60 m และส้าหรับการส้ารวจ
ผนังของบ่อกักเก็บกากแร่ 

TEM 
(Transient 
EM) Sounding 
(ดูรูปที่ 1-9) 

ส้ารวจความต้านทานไฟฟ้าโดยอาศัยการวัดการเปลี่ยนแปลงต่อเวลาของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพ่ือเหนี่ยวน้าให้ เกิด
สนามแม่ เหล็กไฟฟ้าขึ น ใหม่  เมื่ อเกิดสนามแม่ เหล็กไฟฟ้าใต้ดินก็จะเกิด
กระแสไฟฟ้าไหลใต้ผิวดิน หากดินปนเปื้อนด้วยน ้าเหมืองที่มีสภาพความน้าไฟฟ้าก็
จะเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า และเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ นใหม่จาก
แหล่งก้าเนิดที่อยู่ในดินที่ถูกเหนี่ยวน้าจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยลงไป แล้ว
จึงท้าการวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแปลเป็นความต้านทานไฟฟ้าของบริเวณ
ต่างๆ 

Electrical Resistivity 10 ถึง 100 เมตร ส้ารวจการรั่วจากใต้บ่อกักเก็บ
กากแร่ซึ่งมีความลึกรวมกัน > 
87 เมตร 

EM Profiling 
(ดูรูปที่ 1-10) 

Electrical Resistivity 1 ถึง 10 เมตร ส้ารวจการรั่วซึมระดับตื น 

ตำรำงท่ี 1-2 เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ 4 เทคนิคอันประกอบด้วย 3 เทคนิคหลักส้าหรับการส้ารวจการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1[11] 



 

1-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-8 (a) หลักการส้ารวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าชองชั นดินและหินและ  (b) ตัวอย่างผลการส้ารวจ ERI ที่คณะ
ส้ารวจเคยด้าเนินการในอดีตแสดงบริเวณที่มีการปนเปื้อนด้วยน ้าที่มีไอออนสูง (ความต้านที่ต่้า แสดงด้วยสีฟ้า) หากน ้า
เหมืองในบ่อกักเก็บกากแร่รั่วซึมออกมาจาก TSF1 จริงก็น่าจะเห็นลักษณะการปนเปื้อนที่มี Electrical Resistivity       
ต่้าคล้ายกรณีนี  

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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รูปที่ 1-9 หลักการส้ารวจการปนเปื้อนด้วย TEM 
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รูปที่ 1-10 หลักการส้ารวจการปนเปือ้นด้วย EM 
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1.3.2 วิธีไอโซโทปเสถียร 

อีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถใช้ประเมินแหล่งที่มาของสารหนูว่าปนเปื้อนตามธรรมชาติ หรือมาจาก
การรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ คือ การใช้เทคนิคไอโซโทปเสถียร 87Sr/86Sr เป็นหลัก ซึ่งอาจใช้ร่วมกับ 
Δ2H (ซึ่งคือ δ2H-7.4δ18O) ทั งนี อาศัยหลักการที่ว่าบ่อกักเก็บกากแร่และน ้าเหมืองจากการสกัดทองค้า
ด้วยไซยาไนด์จะมีการใช้ CaO (ปูนขาว) ในการปรับสภาพน ้าเหมืองเพ่ือลดการระเหยของไซยาไนด์ ซึ่งปูน
ขาวนี จะมีอัตราส่วนของ 87Sr/86Sr  ที่แตกต่างจากค่าตามธรรมชาติในพื นที่[21] ด้าเนินการใช้เทคนิคนี พิสูจน์
การรั่วไหลของสารหนูจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่เหมืองทองค้า ประเทศฝรั่งเศส โดยคณะวิจัยดังกล่าวตั ง
สมมุติฐานว่าน ้าที่ปนเปื้อนสารหนูที่ออกมาจากหางแร่ หรือ บ่อกักเก็บกากแร่จะมีสัดส่วนของ 87Sr/86Sr  
ต่้าคืออยู่ในช่วง 0.71010 ถึง 0.71092 ทั งนี  เนื่องจากบ่อกักเก็บกากแร่มีการใช้ CaO ในการปรับสภาพ  
ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว CaO ที่ผลิตจาก CaCO3 จากทะเลนั นจะมี 87Sr/86Sr ต่้ากว่าน ้าใต้ดินในบริเวณ
ดังกล่าว (87Sr/86Sr = 0.71444 ถึง 0.71510) ส่วนน ้าที่มีการผสมของน ้าจากบ่อกักเก็บกากแร่ และ น ้าใต้
ดินตามธรรมชาติจะมีค่า 87Sr/86Sr ปานกลาง[21] ได้ท้าการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารหนู และ 87Sr/86Sr 
ดังแสดงในรูปที่ 1-11 ว่า สารหนูปนเปื้อนในปริมาณสูง (แสดงด้วย Peak 1 และ Peak 2) น่าจะมาจากการ
รั่วไหลจากกากแร่ซึ่งมี 87Sr/86Sr ต่้า ในขณะที่ตัวอย่างน ้าต้นน ้าของเหมืองตามธรรมชาติมีค่าสารหนูต่้าและ
87Sr/86Sr สูง (ดังแสดงในจุดสีขาว) 

อีกแนวทางหนึ่งคือการประเมินไอโซโทปเสถียรของน ้า ซึ่งประกอบด้วยธาตุออกซิเจน และ
ไฮโดรเจน H2O ซึ่งในธรรมชาติ ธาตุไฮโดรเจนจะประกอบด้วย 3 ไอโซโทป  ( H1 , H2 , H3 ) และออกซิเจน
จะประกอบด้วย  2 ไอโซโทป (O16, O18) ในวัฏจักรน ้า มีทั งการระเหย การควบแน่น ตกลงมาเป็นฝน 
สะสมตามแม่น ้าล้าคลอง แหล่งเก็บน ้าต่างๆ บางส่วนซึมลงดิน และสะสมเป็นน ้าบาดาล การที่โมเลกุลของ
น ้าผ่านเข้าสู่วัฏจักรน ้าในโลกนั น ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณไอโซโทป เสมือนเป็นรอยพิมพ์นิ วมือ  
ซึ่งสามารถบ่งบอกลักษณะเฉพาะของน ้าที่มาจากแหล่งต่างๆ ได้ ดังนั นการศึกษาอัตราส่วนไอโซโทปของน ้า
จึงถูกน้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย โดยที่ข้อแตกต่างจากเทคนิคอ่ืนคือ ในขบวนการในวัฏจักรของน ้า 
อัตราส่วนไอโซโทปของน ้าจะเปลี่ยนแปลง ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของน ้าจากจากแก็สเป็นของเหลว
เท่านั น 

จากการศึกษาเบื องต้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า ปริมาณสารหนูในบ่อสังเกตการณ์ 
TSF 5338 มีค่าค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บ่อสังเกตการณ์บริเวณใกล้เคียง และบ่ออ้างอิงพบสาร
หนูในปริมาณต่้า โดยจากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ว่าสารหนูที่ปนเปื้อนนั น 
เกิดขึ นตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ นจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้ไอโซโทปเทคนิคใน
การตอบประเด็นดังกล่าวดังนี คือ 

 น ้าในบ่อ TSF1 ซึ่งเป็นบ่อเปิด สามารถเกิดการระเหยได้ตลอดเวลา ดังนั นปริมาณ
ไอโซโทปในบ่อนี ควรจะแสดงค่าการระเหย ซึ่งมีค่าแตกต่างจากน ้าฝน 

 น ้าในบ่อสังเกตการณ์แบบตื น ควรจะมีค่าไอโซโทปคล้ายน ้าฝนผสมน ้าที่อาจซึมผ่านจาก
แหล่งที่มีการระเหย จึงควรมีค่าไอโซโทปแบบผสม 

 น ้าในบ่อสังเกตการณ์แบบที่ลึก 60 เมตร เป็นน ้าบาดาลชั นตื น ซึ่งโดยปกติควรจะมีค่า
ไอโซโทปเหมือนกับแหล่งเติมน ้าบาดาล ซึ่งน่าจะเป็นน ้าฝนในพื นที่  

 นอกจากนี  การศึกษาปริมาณไอโซโทปของน ้า ยังสามารถระบุอายุของน ้าในแต่ละบ่อ
สังเกตการณ์ ว่ามีการสะสมในบ่อเป็นเวลานานเท่าใด (residence time) โดยวัดจาก
ปริมาณไอโซโทปของตริเทียม (H3) ที่อยู่ในน ้า  
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ดังนั น การศึกษาปริมาณไอโซโทป อายุของน ้า และค่าทางเคมีของน ้าจากบ่อ TSF 1,  บ่อ TSF 
5338 และบ่อสังเกตการณ์จากต้นน ้าและบริเวณใกล้เคียง น่าจะสามารถจ้าแนกต้นก้าเนิดของน ้าในบ่อ
สังเกตการณ์ TSF 5338  และสามารถน้ามาประมวลผลเพ่ือพิจารณาได้ว่าน ้าในบ่อ TSF 5338 มีความ
ผิดปกติจากน ้าบาดาลบ่อลึกในบริเวณชั นน ้าบาดาลเดียวกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะน้าไปสู่ข้อสรุปว่าสารหนูที่
พบในบ่อเกิดขึ นตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการรั่วไหลจากTSF1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-11 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของ 87Sr/86Sr และสารหนูในน ้าปนเปื้อนจากเหมืองทองค้าแห่งหนึ่ง [21] 

1.4 ขั นตอนกำรท ำงำนโดยสังเขป และกำรแปลผลกำรส ำรวจ 
หัวข้อนี แสดงขั นตอนการท้างานตามกลยุทธ์อย่างคร่าวๆเพ่ือให้สามารถอธิบายการแปลผลได้   

ส่วนขั นตอนการท้างานโดยละเอียดจะถูกน้าเสนอในบทที่ 3 
 ขั นแรกของการท้างานตามกลยุทธ์คือการจัดตั งคณะท้างานภาคสนามอันประกอบด้วยนักวิชาการ 

ชุมชน ผู้ประกอบการเหมืองแร่ และส่วนราชการโดยอธิบายแผนการท้างาน สมมุติฐาน เทคนิค 
และเครื่องมือที่ใช้ พร้อมทั งการแปลผลให้เกิดความเข้าใจและยอมรับด้วยกันทุกภาคส่วน ตั งแต่
ก่อนด้าเนินการภาคสนาม และท้าข้อตกลงร่วมกันว่าจะยอมรับผลการตรวจสอบไม่ว่าจะออกมาใน
รูปแบบใด โดยในข้อตกลงจะระบุว่าหากผลออกมาแบบหนึ่งจะสรุปว่ารั่วหรือไม่อย่างไรให้ชัดเจน
เพ่ือป้องกันการไม่ยอมรับผลส้ารวจในภาคหลัง ทั งนี รูปแบบการแปลผลถูกแสดงในแผนผัง 3 ความ
เป็นไปได้ ในรูปที่ 1-12 และ 1-13  

 ท้าการส้ารวจขั นแรกด้วย Geophysics  โดยใช้เทคนิค TEM และEM บริเวณพื นที่ต้นน ้าของ 
TSF1 จากนั นจึงท้าการส้ารวจโดยใช้เทคนิค TEM และ EM บริเวณบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 และ 
รอบบริเวณบ่อกักเก็บกากแร่ พร้อมทั งใช้เทคนิค ERI เพ่ือตรวจสอบเสถียรภาพและโอกาสการ
รั่วไหลของน ้าเหมืองผ่านบริเวณผนังบ่อ TSF1 เพื่อท้าการเปรียบเทียบว่าพบความผิดปกติแบบที่ 1 
(ดูรูปที่ 1-14)  
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 ท้าการส้ารวจขั นที่ 2 ด้วย Geophysics  โดยใช้เทคนิค TEM และ EM บริเวณนาข้าวควบคุมต้น
น ้าของ TSF1 และใช้เทคนิคเดียวกับส้ารวจบริเวณนาข้าวและป่าบัวที่เกิดปรากฏการณ์น ้าผุดเมื่อ
เหมืองหยุด และ หรือ แนวระหว่างบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 กับนาข้าวและป่าบัวที่น ้าผุด เพ่ือท้า
การเปรียบเทียบว่าพบความผิดปกติแบบที่ 1 (ดูรูปที่ 1-14)   

 การเก็บตัวอย่างน ้าจากบ่อเฝ้าระวังและจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 และ TSF2 เพ่ือท้าการ
วิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรของ 87Sr/86Sr และองค์ประกอบของ δ18O และ δ2H ในน ้า หากพบ
ความผิดปกติแบบที่ 2 คือน ้าตัวอย่างจากบ่อน ้าใต้ดินมีอัตราส่วน 87Sr/86Sr ต่้ากว่าพื นที่ต้นน ้า 
และพบองค์ประกอบของ δ18O และ δ2H สอดคล้องกับลักษณะน ้าจากบ่อระเหย (Evaporation 
Pond) ก็จะสรุปว่าตัวอย่างน ้าใต้ดินดังกล่าวน่าจะมาจากบ่อกักเก็บกากแร่บางส่วน หากไม่พบผล
ลักษณะดังกล่าวข้างต้นก็แสดงว่าไม่พบน ้าจากบ่อกักเก็บกากแร่รั่วไหลมาถึงบ่อน ้าใต้ดินดังกล่าว 

 ประมวลผลและจัดท้ารายงานการศึกษา Geophysics ร่วมกับไอโซโทปเสถียร  
 นัดประชุมกรรมการเพ่ือสรุปผลการศึกษา และพิจารณาข้อเสนอแนะในนามของคณะกรรมการซึ่ง

อาจจะเป็นการสื่อสารความเสี่ยงกรณีที่ตรวจไม่พบว่าบ่อกักเก็บกากแร่ไม่น่าเกิดการรั่วไหล หรือ
อาจจะเป็นข้อเสนอแนะให้มีการเจาะส้ารวจเพิ่มเติมบริเวณที่มีแนวโน้มสัญญาณการปนเปื้อน    
ในกรณีท่ีตรวจตรวจพบว่าบ่อกักเก็บกากแร่น่าเกิดการรั่วไหล 
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ขั นที่ 2 พิสูจน์ร่องรอยน  ำเหมืองผุด
บริเวณนำข้ำวและป่ำบัว 

TEM, EM, ภายใน TSF1 และ DC ที่ก้าแพง TSF1 

TEM, EM ต้นน ้า TSF1 

ไม่พบควำมผิดปกติ = TSF1 ไม่น่ำจะรั่ว 
พบควำมผิดปกติแบบที่ 1 =  TSF1 น่ำจะรั่ว 

(ดูรูปที่ 1-14) 

TEM, EM นาข้าวควบคุม (พื นที่ควบคุม) ต้นน ้า TSF1  

เสนอแนะแนวทางท่ี
จ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อไป

เพ่ือชุมชน 

รูปที่ 1-12 กรอบแนวคิด 3 ความเป็นไปได้
ส้าหรับกรณีน า้ผุดเมื่อเหมืองหยุด 

ขั นที่ 1 พิสูจน์กำรร่ัวจำก TSF1 

TEM, EM, บริเวณนาข้าวที่เกิดกรณีน ้าผุด 

ไม่พบความผิดปกติ = TSF1 ไมน่่าจะรั่ว 
และไม่มีร่องรอยการผุดของน ้าเหมือง
บริเวณนาข้าวและป่าบัว  

พบความผิดปกติแบบที่ 1 (ดูรูปที่ 1-14) =  TSF1 น่าจะรั่ว และ
มีร่องรอยการผุดของน ้าเหมืองบริเวณนาข้าวและป่าบัว ไมพ่บความผิดปกติแบบที่ 1 (ดูรูปที่ 1-14) =  TSF1 น่าจะรั่ว แต่

ไม่พบร่องรอยการผุดของน ้าเหมืองบริเวณนาข้าวและป่าบัว 
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 TEM, EM, ภายใน TSF1 และ DC ที่ก้าแพง TSF1 

TEM, EM, ต้นน ้า TSF1  

ไม่พบควำมผิดปกติ = TSF1 ไม่
น่าจะรั่ว 

พบควำมผิดปกติแบบที่ 1 =  TSF1 น่ำจะรั่ว 
(ดูรูปที่ 1-14) 

ประเมินผล: เกิดการปนเปื้อนตาม
ธรรมชาติ โดย Arsenopyrite  

อัตลักษณ์ไม่ตรง  

วิเคราะห์อัตลักษณ์ของไอโซโทปเสถียร (Stable Isotope) ของ 87Sr/86Sr และ 
องค์ประกอบของ δ18O และ δ2H ของน ้าจาก TSF1 เทียบกับน ้าจากบ่อ 5338 และ 

บ่อน ้าใต้ดินอ่ืนๆ 

ประเมินผล: เกิดการรั่วไหลจาก TSF1 
แต่แพร่กระจายมาไม่ถึงบ่อ 5338 และ 
บ่ออ่ืนๆที่ตรวจวัด 

เสนอแนะแนวทางท่ี
จ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อไป

เพ่ือชุมชน 

ประเมินผล: เกิดการรั่วไหลจาก TSF1 
และแพร่กระจายมาถึงบ่อ 5338 และ 
บ่ออ่ืนๆที่ตรวจวัด 

 

รูปที่ 1-13 กรอบแนวคิด 3 ความเป็นไปได้สา้หรับกรณสีำรหน ู

ขั นที่ 1 พิสูจน์กำรร่ัวจำก TSF1 

ขั นที่ 3 พิสูจน์แหล่งที่มำของสำรหนู
ในบ่อ 5338 และ บ่อน  ำใต้ดินอื่นๆ 

อัตลักษณ์ไม่ตรง  อัตลักษณ์ตรง  
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รูปที่ 1-14 ความผิดปกติแบบที่ 1 แสดงถึงการรั่วไหลของน ้าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร ่

 
1.5 โครงสร้ำงรำยงำน 

 รายงานนี ประกอบด้วย 9 บท (รวมบทนี ด้วย) โดยบทที่ 9 จะท้าการสรุปรวมยอดผลการ
ส้ารวจด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ และธรณีเคมีร่วมกับไอโซโทป โดยจะท้าการสรุปผลเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยในบทที่ 1 ฉะนั น หากผู้อ่านต้องการทราบผลการส้ารวจรวบยอดในภาพรวมก็
แนะน้าให้อ่านบทที่ 9 ก่อน แต่หากอ่านบทที่ 9 แล้ว สนใจจะศึกษาผลการวิจัยโดยละเอียดทางด้านธรณี
ฟิสิกส์ ก็ให้ไปอ่านที่บทที่ 5 แต่หากสนในจะศึกษาผลการวิจัยโดยละเอียดทางด้านธรณีเคมีร่วมกับ
ไอโซโทปก็ให้ไปอ่านบทที่ 6 หากสนใจเรื่องการพิสูจน์น ้าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 ในเดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ.2558 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ก็ให้ไปอ่านบทที่ 7 หากต้องการท้าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการส้ารวจ และจุดส้ารวจ พร้อมทั งกิจกรรมการส้ารวจก็ให้ไปอ่านบทที่ 3 หากต้องการได้ความเข้าใจ
เพ่ิมเติมทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็ให้ไปอ่านบทที่ 2 และหากสนใจศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ ทั งชุมชนผู้คัดค้าน ผู้ประกอบการเหมืองแร่ หน่วยงานราชการ และนักวิชาการจาก
หลากหลายมหาวิทยาลัยทั งก่อนและหลังการส้ารวจก็ให้ไปอ่านบทที่ 4 และบทที่ 8 ตามล้าดับ ในแต่ละ
บทจะมีการอ้างอิงภาคผนวกที่ส้าคัญซึ่งมักจะเป็นผลการวิเคราะห์ในรายละเอียดก่อนการประมวลผล 
และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ส้าหรับผู้สนใจศึกษาในรายละเอียด 

 
 
 
 
 
 

ชั นดินมี ER ปานกลาง 
ชั น ดิ น แ ล ะ หิ น ฐ า น
ปนเปื้อนน ้ าเหมืองรั่ ว
จาก TSF1 ท้าให้มี  ER 
สูงขึ น 

ชั นหินฐานมี ER 
สูงมาก 

หางแร่ใน TSF มี ER ต่้า พื นที่ควบคุม (ต้นน ้า TSF1) 

กรณีท่ี TSF1 ไม่มีความ
ผิดปกติแบบที่ 1 

กรณีท่ี TSF1 มีความผิดปกติ  
แบบที่ 1 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่ส ำคัญ 

 

2.1 ลักษณะธรณีพื้นฐำนของพ้ืนที่โครงกำร 

 ลักษณะทางธรณีพ้ืนฐานของพ้ืนที่เหมืองทองค า รวมถึงบริเวณ TSF1 ถูกส ารวจโดยมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นโดยเป็นที่ปรึกษาให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาลจัดท าการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณ
ใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบการเหมืองแร่ทองค าจังหวัดพิจิตร [1] ซึ่งท าการส ารวจโดยใช้วิธี Electrical 
Resistivity Imaging (ERI) และการเจาะส ารวจ โดยเป็นการส ารวจรอบพ้ืนที่เหมืองทองในระดับตื้น 
(ประมาณ 40 เมตร) โดยมีแนวที่ท าการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 2-1 จากการใช้วิธีส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ และ
การเจาะส ารวจเพ่ือยืนยัน โดยมีตัวอย่างผลการส ารวจดังรูปที่ 2-2 และ 2-3 ซึ่งแสดงภาพตัดขวางการเรียง
ตัวทางธรณีของชั้นดินและหินตามแนว G-G’ และ D-D’ ซึ่งใกล้เคียงกับบริเวณ TSF1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสนอลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่บริเวณเหมืองทองค าและพ้ืนที่ใกล้เคียง  โดยสรุปว่าลักษณะทางธรณี
บริเวณดังกล่าวประกอบด้วย 5 ชั้นคือ 

• ตะกอนน้ าพายุคใหม่ประกอบด้วยพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของตะกอน ลานละพักที่สะสมตัวในยุค
หลังไพลสโตซีน บริเวณที่ราบ ถึงที่ราบลุ่มประกอบด้วย ตะกอนของดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่สลับ
ด้วยตะกอนทรายหรือกรวดในอัตราส่วนน้อยกว่าหรือวางตัวในรูปกระเปาะ (Lens) มีความหนา
ประมาณ 5-20 เมตรตามลักษณะภูมิประเทศ 

• ตะกอนลานตะพักลักน้ า เป็นตะกอนกึ่งแข็งประกอบด้วย ตะกอน กรวดทราย และเศษหินที่มีการ
คัดขนาดค่อนข้างดี และสะสมอยู่ท่ีราบเชิงเขา มีความหนาประมาณ 10-30 เมตร 

• หินภูเขาไฟผุ (Saporite, PTRv1) เป็นหินภูเขาไฟจ าพวก หินไรโอไรท์ หินแอนดีไซต์ และหินทัฟฟ์
ที่มีความผุสูง มีความหนาประมาณ 10-30 เมตร 

• หินภูเขาไฟมีรอยแตกสูง (PTRv2) เป็นหินภูเขาไฟจ าพวก หินไรโอไรท์ หินแอนดีไซต์ และหินทัฟฟ์
ที่มีรอยแตกมาก มีความหนาประมาณ 20-60 เมตร 

• หินภูเขาไฟที่ไม่มีรอยแตก หรือมีรอยแตกน้อย (PTRv3) เป็นหินอัคนีจ าพวก หินไรโอไรท์ หินแอน
ดีไซต์ และอาจพบหินไดโอไรท์บ้างในบางบริเวณ ที่มีรอยแตกน้อย มักเป็นหินที่ไม่มีความผุเลย 
วางตัวอยู่ชั้นล่างสุดในพ้ืนที่โครงการ รูปที่ 2-4 แสดงตัวอย่างลักษณะของหินที่ตามลักษณะทาง
ธรณีในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้น  

 
2.2 โครงสร้ำงของบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 

 บ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ถูกสร้างบนพ้ืนดินสูงขึ้นไปประมาณ 25 ถึง 30 เมตร จากระดับพ้ืนผิวดิน 
ท าให้มีระดับความสูงเหนือระดับน้ าทะเลประมาณ 100 เมตร (ระดับพ้ืนอยู่ประมาณ 70-75 เมตรจาก
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ระดับน้ าทะเล) โดยผนังแต่ละทิศนั้นมีความสูงไม่เท่ากัน (ดูรูปที่ 2-5 และตารางที่ 2-1 ส าหรับแต่ละขั้นของ
การสร้างผนังบ่อกักเก็บกากแร่) แต่มีโครงสร้างคล้ายกันคือประกอบด้วย 3 ชั้น (Zones) (ดูตารางที่ 2-2) 
โดยชั้นในสุดที่สัมผัสกับหางแร่และน้ าเหมืองโดยตรงคือ Zone A ซึ่งเป็นดินเหนียวหนา 4-6 เมตร โดยใช้
ดินเหนียวในพ้ืนที่ ชั้นนี้ท าหน้าที่กันน้ าที่จะไหลซึม (Seepage) สู่ภายนอกโดย หากน้ าไหลผ่านชั้นดินเหนียว
ของ Zone A มาได้ก็จะถูกสะสมในชั้นที่สอง Zone B ซึ่งเป็นชั้นทรายซึ่งจะมีการสูบน้ าออกจากชั้นนี้เพ่ือ
กันน้ ารั่วไหลออก เพราะหากไม่สูบน้ าออกจากชั้นนี้น้ าก็จะไหลต่อเนื่องทะลุชั้นที่ 3 คือ Zone C ซึ่งใช้หิน
ทิ้งในพ้ืนที่เป็นส่วนของโครงสร้างให้ความแข็งแรง และชั้นนอกสุดนั้นเอง ดูรูปที่ 2-6 ส าหรับภาพขยายการ
เรียงตัวของ Zone A, Zone B, และ Zone C 
 ในท านองเดียวกันส าหรับก้นบ่อกักเก็บกากแร่ก็จะประกอบด้วยชั้นกันซึมซึ่งเป็นดินเหนียวหนา  
0.3 เมตร เพ่ือลดอัตราการไหลซึมของน้ าเหมือง (Seepage) จากหางแร่สู่ชั้นดินและน้ าใต้ดินลึกลงไป
บริเวณก้นบ่อ หากน้ าทะลุผ่านชั้นกันซึมนี้ ก็จะผ่านสู่ชั้นระบายน้ าที่เก็บรวบรวมน้ าที่ไหลซึมทะลุชั้นดิน
เหนียวเพ่ือท าการสูบออกไม่ให้น้ าที่ไหลซึมออกมารั่วไหลไปสู่ดินและชั้นน้ าใต้ดินข้างใต้บ่อในแนวดิ่ง บนชั้น
ดินเหนียวจะมีท่อเก็บน้ า Underdrain เพ่ือเก็บรวบรวมน้ าเอากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
  
ตำรำงท่ี 2-1 ล าดับขั้นของการสร้างผนังบ่อกักเก็บกากแร่ในลักษณะสร้างไปใช้ไปทีละข้ัน[2]  
 

ล ำดับขั้น ควำมสูงของผนังด้ำนใต้ 
(เมตร เหนือระดับผิวดิน) 

ควำมสูงของผนังด้ำน
ตะวันออกและตะวันตก 

(เมตร เหนือระดับผิวดิน) 

ควำมจุในกำรกักเก็บ
หำงแร่ (ล้ำนตัน) 

1 6.2 3.1 0.75 
2 7.9 3.9 1.50 
3 9.4 5.5 2.25 
4 10.9 7.0 3.00 
5 12.3 8.5 3.75 
6 13.9 9.9 4.50 
7 15.2 11.4 5.25 
8 16.7 12.8 6.00 
9 18.1 14.3 6.75 
10 19.6 15.7 7.50 
11 21.0 17.1 8.25 
12 22.4 18.6 9.00 
13 23.7 19.9 9.75 
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ตำรำงท่ี 2-2 คุณลักษณะของโครงสร้างของผนังและก้นบ่อกักเก็บกากแร่[2] 
 

ชนิดโครงสร้ำง คุณสมบัติวัสดุ ปริมำณ (ลบ.ม) แหล่งของวัสดุ 
ผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ 
Zone A ชั้นการซึมน้ าต่ า (ค่าความสามารถในการซึม

ผ่านได้ = 1x10-8 m/s) 
532,000 ดินเหนียวในพ้ืนที่

โครงการ 
Zone B ชั้นทรายกรอง และรวบรวมน้ า 61,500 ทรายจากนอกพ้ืนที่ 
Zone C ชั้นโครงสร้างเพื่อความแข็งแรง 411,000 หินทิ้งในพ้ืนที่โครงการ 
ก้นบ่อกักเก็บกำกแร่ 
ชั้นกันซึม ชั้นการซึมน้ าต่ า (ค่าความสามารถในการซึม

ผ่านได้ = 1x10-8 m/s) 
105,000 ดินเหนียวในพ้ืนที่

โครงการ 
ชั้นระบายน้ า ชั้นกรวดละเอียดและทรายกรอง และ รวบรวม

น้ า 
21,000 ทรายจากนอกพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-1 แนวการส ารวจลักษณะทางธรณีวิทยาด้วย ERI[1] 
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รูปที่ 2-2 ลักษณะทางธรณีวิทยาของบริเวณเหมืองทองค า จ.พิจิตร[1]  

 

TSF1 
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รูปที่ 2-3 ลักษณะทางธรณีวิทยาของบริเวณเหมืองทองค า จ.พิจิตร[1] 

TSF1 
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รูปที่ 2-4 ตัวอย่างลักษณะของหินที่พบในบริเวณพื้นท่ีศึกษา 

Andesite Andesite Tuff Rhyolite 

Granite Granodiorite Laterite 
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รูปที่ 2-5 โครงสร้างผนังบ่อกักเกบ็กากแร่ TSF1 ทั้ง 4 ด้าน[2]
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รูปที่ 2-6 การเรียงตัวของ Zone A, Zone B, และ Zone C[2]  

 

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกำรส ำรวจธรณีฟิสิกส์  

การส ารวจธรณีฟิสิกส์ (Geophysical exploration)  เป็นวิธีการที ่ประยุกต์หลักการ
ทางฟิสิกส์เ พื่อศึกษาตั ้งแต่โครงสร้า งของโลก ไปจนถึงการส ารวจเป็นพ้ืนที่เฉพาะ เช่น การศึกษา
โครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน การเรียงล าดับของชั้นหิน วัดการกระจายตัวของสมบัติทางกายภาพใน
บริเวณนั้น ก าหนดต าแหน่งของวัตถุที่อยู่ใต้ผิวดิน อธิบายถึงสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินในบริเวณนั้นและ
สมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นดินต่างๆ ถึงแม้ว่าการส ารวจนั้นจะต้องท าการขุดเจาะชั้นดินขึ้นมาท าการวิเคราะห์ 
แต่การขุดเจาะนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเฉพาะในหลุมเจาะเท่านั้น จึงมีการน าหลักการ
ฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้เพ่ือก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมในการเจาะหลุมส ารวจ จะสามารถลดปริมาณการเจาะ
หลุมส ารวจลงได้มาก  

การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์อาจท าการส ารวจได้ทั้งบนบก ในทะเล และบนอากาศ แต่ค่าอุปกรณ์
และค่าด าเนินการในการส ารวจในทะเลและบนอากาศจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และอาจมีปัญหาการ
ก าหนดต าแหน่ง แต่จะช่วยแก้ไขปัญหาในกรณีพ้ืนที่ส ารวจภาคพ้ืนดินที่เข้าถึงได้ยาก การส ารวจทางธรณี
ฟิสิกส์สามารถท าได้หลายวิธี  
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ตำรำงท่ี 2-3 วิธีการส ารวจธรณีฟิสิกส์ค่าที่ได้จากการวัดและสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่านั้น[3] 

วิธีกำรส ำรวจ ค่ำที่ได้จำกกำรวัด สำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
การส ารวจวัดสนามแม่เหล็ก 
(Magnetic) 

ค่าความเขม้สนามแม่เหล็ก ความแตกต่างของแร่ที่มีสภาพรับไว้ได้
เชิง แม่เหล็ก 

การส ารวจวัดค่าความเร่งโน้มถ่วง 
(Gravity) 

ค่าความเร่งโน้มถ่วง ความแตกต่างทางความหนาแน่นของ
แร่ต่าง ชนิดที่ประกอบในหิน 

การส ารวจวัดความต้านทาน 
ไฟฟ้า (Resistivity) 

ค่าของสภาพต้านทาน
ไฟฟ้า 

ความแตกต่างสภาพความต้านทาน
ไฟฟ้า หรือสภาพน าไฟฟ้าของชั้นดิน-
หิน 

การส ารวจวัดค่าความจุไฟฟ้า 
(Induced polarization) 

ค่าของสภาพความจุไฟฟ้า ความแตกต่างทางการเก็บประจุทาง
ไฟฟ้า ของแร่ที่เป็นตัวน าไฟฟ้าที่ดี 

การส ารวจวัดสนามแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า (Electromagnetic) 

ค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า 

ความแตกต่างทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เมื่อถูก เหนี่ยวน าของสายแร่ หรือแร่
ประกอบหิน ของพวกแร่ดินเหนียว 

การส ารวจด้วยคลื่นสั่นสะเทือน 
(Seismic) 

เวลาที่คลื่นใช้เดินทาง/ค่า 
ความเร็วคลื่น 

ความแตกต่างทางเวลาหรือค่า
ความเร็วคลื่น ของชั้นดิน-หิน เมื่อเกิด
การสะท้อนและหักเห กลับสู่ผิวดิน 

การส ารวจวัดค่ากัมมันตรังสี 
(Radioactive) 

อัตราการสลายตัวของธาตุ 
กัมมันตภาพรังสี 

ความแตกต่างของแร่ยูเรเนียม 
(Uranium) หรือทอเรียม (Thorium) 
และโพแทสเซียม (Potassium)         
ที่ประกอบอยู่ในหิน 

การส ารวจวัดค่าความต่างศักย์
ทางไฟฟ้า (Self-potential) 

ค่าสนามความต่างศักย์ทาง 
ไฟฟ้า 

ความแตกต่างทางสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
เอง โดยธรรมชาติเนื่องจากมี
สารละลายทางเคมี ที่มีผลให้เกิด
กระแสไฟฟ้า 

การส ารวจด้วยเรดาร์ (Ground-
penetrating radar) 

เวลาของคลื่นเรดาร์ที่ 
สะท้อนกลับ 

ความแตกต่างของค่าคงตัวไดอิเลคติกส์ 
(Dielectric constant) ของแร่
องค์ประกอบ ที่อยู่ในดินหิน 

 

การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ส่วนใหญ่จะใช้หลายวิธีร่วมกันเนื่องจาก ถ้าใช้วิธีเดียวในการส ารวจการ
แปลความหมายอาจจะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน และอาจมีความไม่แน่นอนจึงต้องใช้หลายวีร่วมกัน เพ่ือช่วยให้
การแปลความหมายมีความชัดเจนขึ้น 
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ตำรำงท่ี 2-4 วิธีการส ารวจธรณีฟิสิกส์ที่ใช้ร่วมกัน เพ่ือการใช้งานในด้านต่างๆ[3]  
งำนที่ต้องกำรศึกษำ กำรประยุกต์ส ำรวจทำงธรณีฟิสิกส์ 

ส ารวจหาแหล่งปิโตรเลียม คลื่นไหวสะเทือน ความถ่วง แม่เหล็กโลก แม่เหล็กไฟฟ้า 

ส ารวจหาแหล่งแร่โลหะ แม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ศักย์ไฟฟ้า
ธรรมชาติ การเหนี่ยวน าโพลาไรเซชัน 

ส ารวจหาแหล่งแร่อุตสาหกรรม คลื่นไหวสะเทือน ความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ความถ่วง 

ส ารวจหาแหล่งน้ าใต้ดิน ความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ คลื่นไหวสะเทือน ความถ่วง 

ส ารวจหาแหล่งวัสดุก่อสร้างหรือ
งานด้านวิศวกรรม 

ความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ คลื่นไหวสะเทือน ความถ่วง แม่เหล็ก
โลก 

หาชั้นหินฐาน หาความหนาของชั้น
ดินหิน 

การส ารวจด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบหักเห 
การส ารวจด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อน 
การส ารวจด้วยเรดาร์ 
การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 

หาชนิดหรือประเภทของชั้นดินหิน- 
ที่อยู่ใต้ผิวดิน 

การส ารวจด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบหักเห 
การส ารวจด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อน 
การส ารวจด้วยเรดาร์ 
การส ารวจวัดต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 

หาความแข็งแรงของชั้นดิน-หิน การส ารวจด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบหักเห หาอุโมงค์เก่าและโพรง 
การส ารวจวัดค่าความเร่งโน้มถ่วง 
การส ารวจด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อน 
การส ารวจด้วยเรดาร์ 
การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 

หาแนวท่อ หรือแนวของสายเคเบิ้ล การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 
การส ารวจวัดสนามแม่เหล็ก  
การส ารวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

หาความลึกระหว่างชั้นดินและชั้น
หิน 

การส ารวจด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบหักเห  
การส ารวจด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อน  
การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 

หาทิศทางการรั่วซึมของน้ า การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ  
การวัดความต่างศักย์ทางไฟฟ้า  
การส ารวจวัดสภาพน าไฟฟ้า 
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ตำรำงที่ 2-4 (ต่อ) วิธีการส ารวจธรณีฟิสิกส์ที่ใช้ร่วมกัน เพ่ือการใช้งานในด้านต่างๆ [3]  
งำนที่ต้องกำรศึกษำ กำรประยุกต์ส ำรวจทำงธรณีฟิสิกส์ (ต่อ) 

หาระดับน้ าบาดาล การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ  
การส ารวจด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบหักเห  
การส ารวจด้วยคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อน  
การส ารวจวัดค่าความจุทางไฟฟ้า 

หาทิศทางการไหลของน้ าบาดาล การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ  
การวัดความต่างศักย์ทางไฟฟ้า 

หาสารพิษปนเปื้อนของน้ าบาดาล การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ  
การส ารวจวัดค่าความจุทางไฟฟ้า  
การส ารวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

ติดตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
สภาพดิน-หิน 

การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ  
การส ารวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการส ารวจการรั่วไหลและการ แพร่ 

กระจายของบ่อเก็บกากแร่  TSF1  และบริเวณใกล้เคียง  ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการส ารวจ  2 วิธี 
ดังนี้ 

1. การส ารวจทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic survey)  
2. การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ (DC Resistivity survey) 

 

2.4 กำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic survey) 
      2.4.1 ทฤษฎีกำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ น ามาประยุกต์ใช้กับวิธีการส ารวจ TEM และ EM 

1. สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีทิศของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กตั้งฉากกัน ขนาดของสนามทั้ง

สองเท่ากันทุกต าเหน่ง ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น ตั้งฉากกับทิศของสนามไฟฟ้าและทิศของ
สนามแม่เหล็ก เรียกคลื่นลักษณะนี้ว่าคลื่นตามขวางหรือคลื่น (transverse electromagnetic wave)  เป็น
คลื่นที่เกิดจากการเหนี่ยวน าของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเกิดขึ้นในระนาบตั้งฉาก
และตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น[4] เมื่อมีการไหลของกระแสไฟฟ้า โดยทิศทางของสนามแม่เหล็ก
ขึ้นรอบๆ เส้นลวดซึ่งเรียกว่า การเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้เป็ นไป
ตามกฎมือขวา ซึ่งกฎมือขวากล่าวว่าทิศทางของสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวด อยู่ในแนวมือขวาที่ก ารอบเส้น
ลวด โดยที่นิ้วหัวแม่มือชี้ไปตามทิศทางของกระแสในเส้นลวด จะแสดงในสมการที่ (2-1)  มีค่าดังนี้  

                                    H = B/μ                                      (2-1) 
เมื่อ  H คือ ความเข้มสนามแม่เหล็ก (แอมแปร์/เมตร) 
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 B คือ ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก หรือการเหนี่ยวน าทางแม่เหล็ก 
 

 

รูปที่ 2-7 การเกิดสนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้าที่เกดิจากการเหนีย่วน า และทิศทางการไหลของกระแส[5]  

 

 

รูปที่ 2-8 ทิศทางสนามแม่เหล็ก และทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าตามกฎมือขวา[5] 
 
2. กฎของฟำรำเดย์–เฮนรี (Faraday-Henry Law) 

กฎของฟาราเดย์–เฮนรี (Faraday-Henry Law)[6] คือ การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก
ตามเวลา จะท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (E) จะแสดงในสมการที่ (2-2) มีค่าดังนี้ 

                                         E = -∂øB/∂t                                           (2-2) 
เมื่อ øB คือ เส้นสนามแม่เหล็กที่ล้อมรอบตัวน าหรือขดลวด (มีค่าเป็นลบ เพราะมีทิศทาง

ตรงกันข้ามตรงข้ามสนามแม่เหล็กเดิม) 
E คือ แรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลต์)  

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะมีคุณสมบัติคล้ายกับคลื่นทั่วไปยกเว้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ 
2. มีความเร็วเท่ากับความเร็วแสง 
3. เป็นคลื่นตามขวาง 
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4. คลื่นมีการสะท้อน หักเห แทรกสอดและเลี้ยวเบน 
5. มีอัตราความเร็วในสุญญากาศท่ี 300,000 กิโลเมตร /วินาที ซึ่งเท่ากับความเร็วของแสง 
6. ไม่มีประจุไฟฟ้า 

  

รูปที่ 2-9 ช่วงความถี่ต่างๆ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า[5] 

3. กำรเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 

การเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง [5] เช่น ความถี่ของคลื่น 
ค่าความต้านทานของตัวกลาง และค่าการแทรกผ่านของแม่เหล็ก เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้น ามา
รวมกัน เรียกว่า Wave number จะแสดงในสมการที่ (2-3) มีค่าดังนี้ 

                               γ 2 = ⍵ μ (⍵ε+iσ)                                       (2-3) 

เมื่อ ⍵ คือ ความถ่ีเชิงมุม = 2πf 
f คือ Frequency in hertz 
μ คือ Magnetic permeability of the medium in henry/metre 
ε คือ Permeability in farad/metre 
σ คือ Conductivity in simens/metre 
i คือ √−1 

4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเม่ือเดินทำงเข้ำไปในผิวโลก 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อเดินทางเข้าไปในผิวโลก ความเข้มหรือความแรงของคลื่นจะลดลงเป็น
Exponential curve เนื่องจาก Skin effect และค่า Skin depth ซึ่งหมายถึงความลึกที่ท าให้ความเข้มหรือ
ความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าลดลงเหลือ 37% จากทั้งหมด ซึ่ง Skin depth จะแสดงในสมการที่ (2-
4)[6] มีค่าดังนี้ 

Skin depth (δ) = √2/𝜔𝜇𝜎                             (2-4) 
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จากค่า Skin depth จะเห็นได้ว่าถ้าตัวกลางที่มีความสามารถในการน าไฟฟ้า (σ) สูง อ านาจการ
ทะลุทะลวงจะต่ า ซึ่งจะหมายความว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางได้ไม่ลึก แต่ถ้าเกี่ยวกับค่าความถี่ (σ)   
ถ้าค่าความถี่ต่ า อ านาจการทะลุทะลวงก็สูง คือ คลื่นเดินทางได้ลึกขึ้นนั่นเอง  

 

5. วิธีวัดค่ำควำมเข้มสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 

การส ารวจโดยวิธีวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนมากจะวัดค่า Secondary field ออกมา
เป็น 2 ค่า คือ In-phase และ Quadrature และค่าทั้งสองนี้จะมีความสัมพันธ์กับค่าต่างๆ หลายอย่าง เช่น

ความถี่เชิงมุม ความสามารถในการน าไฟฟ้า (σ) Permeability (𝜇) รูปร่าง (Geometry) ของตัวน าไฟฟ้า
และระยะห่างระหว่างตัวส่งกับตัวรับสัญญาณ ตัวแปรทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการวัดความเข้ม
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดรวมกันเรียกว่า Response parameter (θ) จะแสดงในสมการที่ (2-5)     
มีค่าดังนี้[6] 

     θ = σ𝜇⍵l2                                           (2-5) 

                               = σ𝜇 ts ในกรณีที่เป็น Thin tabular body 

     เมื่อ l คือ หน่วยของความยาวขึ้นอยู่กับรูปร่างของตัวน าไฟฟ้า 
t คือ ความหนาของตัวน าไฟฟ้า 
s คือ ระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับสัญญาณ 
σt คือ ค่าความน าไฟฟ้า (Conductance) ซึ่งเป็นผลรวม Conductivity และความหนา 

และใช้เป็นค่าความผิดปกติของการส ารวจวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

2.4.2 หลักกำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 

การส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะท าการเหนี่ ยวน าให้เกิดสนามแม่เหล็กปฐมภูมิ และ
ก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก โดยที่การเหนี่ยวน านี้จะก่อให้เกิดความต่าง
ศักยไ์ฟฟ้าขึ้นในชั้นดินชั้นหินซึ่งเป็นตัวน าทางไฟฟ้า และท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าสลับไหลวนไปในตัวกลางนั้น
แบบต่อเนื่อง กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้ก็จะเหนี่ยวน าให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอันที่สองเกิดขึ้นในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอันแรกและเดินทางมายังลวดรับสัญญาณโดยลวดรับสัญญาณ จะท า
หน้าที่รับสัญญาณจากทั้ง Transmitter และสัญญาณกระแสที่เหนี่ยวน าจากชั้นดินชั้นหิน ซึ่งเกิดการรวมกัน
และแทรกสอดกัน โดยสัญญาณท่ีตรวจวัดจะมีขนาดของ Phase และ Amplitude ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขนาด
และความสามารถการแผ่กระจายของสัญญาณจะขึ้นอยู่กับขนาดพลังงาน ความถี่จากเครื่องส่งกระแส
เหนี่ยวน าและลักษณะชั้นดินชั้นหินที่เป็นตัวน าไฟฟ้านั้น[7] 
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รูปที ่2-10 รูปแบบการเกิดการเหนี่ยวน าคลื่นสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าในตัวกลาง[7] 

 

รูปแบบกำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ มีหลายประเภทต่อดังนี้ 

     1. แบ่งตำมลักษณะกำรตรวจวัดสัญญำณ สามารถแบ่งได้ 2 แบบ ได้แก่ 

1. ระบบกำรวัดแบบอิงเวลำ (Time-domain electromagnetic, TEM)  

ระบบการวัดแบบอิงเวลา คือ ระบบที่มีการส่งกระแสไฟฟ้าไปที่ตัวส่งสัญญาณ เป็นจังหวะๆ       
ในระยะเวลาสั้นๆ ที่เท่ากัน สัญญาณที่ส่งไปจะไม่เต็มช่วงคลื่น ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น เป็นรูปฟันเลื่อย   
เป็นรูปสี่เหลี่ยม หรือเป็นรูปครึ่งหนึ่ง (ทางบวก) ของ Sine wave ที่เรียกว่า Half sinusoidal waveform 
ก็ได้และวัดสัญญาณท่ีขดลวดรับสัญญาณ ในเวลาเป็นช่วงๆ ที่เท่ากัน ในขณะที่หยุดส่งกระแสไฟฟ้า[7] 
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รูปที่ 2-11 รูปแบบสัญญาณของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีส่งจาก Transmitter [7] 

 

2. ระบบกำรวัดแบบอิงควำมถี่ (Frequency-domain electromagnetic, FDEM)  

ระบบการวัดแบบอิงความถี่ คือ ระบบที่ใช้ความถี่ของสัญญาณที่เครื่องส่งและเครื่องรับเหมือนกัน 
แต่เฟสในการส่งและรับจะมีความต่างกัน และคลื่นจะอยู่ในรูปของ Sinusoidal waveform คือ การ
เคลื่อนที่ของคลื่นจะข้ึนและลงเท่ากันในรูปของคลื่น Sine wave[8]  

 

รูปที่ 2-12 ลักษณะของสัญญาณในการส ารวจแบบ FDEM[9] 

 

    2.4.3 แบ่งตำมลักษณะของสัญญำณ[6] สามารถแบ่งได้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 

1. แบบ Passive คือ การส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมีแหล่งก าเนิดสัญญาณ เป็น
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าธรรมชาติ เช่น สนามแม่เหล็กโลก ตัวอย่างของการส ารวจวิธีนี้ เช่น การส ารวจวัด
สนามแม่เหล็กแบบ Magnetotellurics  
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2. แบบ Active คือ การส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยแหล่งก าเนิดสัญญาณ เป็น
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมามีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

Near-field คือ ตัวส่งสนามแม่เหล็กปฐมภูมิที่อยู่ในระยะใกล้กับตัวรับคลื่น เช่น การส ารวจหา
ตัวน าไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นดิน 

Far-field คือ ตัวส่งสนามแม่เหล็กปฐมภูมิที่อยู่ในระยะไกลกับตัวรับคลื่น เช่น การส ารวจวัด
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยความถี่ต่ า (Very low frequency, VLF EM) 
 

2.5 ทฤษฎีกำรส ำรวจวัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ (DC Resistivity survey) 
2.5.1 ทฤษฎีกำรส ำรวจวัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ 

1. กฎของโอห์มและกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 
ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะจะเป็นส่วนกลับกับค่าความน าไฟฟ้า คือ เมื่อวัตถุใดๆมีค่าความ

ต้านทานไฟฟ้าสูงจะมีค่าความน าไฟฟ้าต่ าตามกฎของโอห์ม 

    
 

รูปที่ 2-13 หลักการค านวณความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ [10] 
 

เมื่อ  Resistivity, ρ  =  ความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ หน่วย (ohm – meter)  
Resistance, R =  ความต้านทานไฟฟ้า หน่วย (ohm)  
Area, A  =  พ้ืนที่หน้าตัดหน่วย (m2)  
Length, L =  ความยาวของวัตถุ หน่วย (meter)  

2. กำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 

การส ารวจความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey หรือ DC-Resistivity Survey) เป็นวิธีการ
ปล่อยกระแสไฟฟ้าลงดินอย่างช้าๆ ทั้งกระแสสลับและกระแสตรง จะแปลผลตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงความ
ต่างศักย์และเปลี่ยนแปลงทางเดินของกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติไฟฟ้าของดินและหิน เช่น ความ
พรุน หิน เนื้อดิน ของเหลวที่แทรกอยู่ในดินและหิน 
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รูปที่ 2-14 วงจรไฟฟ้าของการส ารวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ[11] 

3. คุณสมบัติสภำพต้ำนทำนไฟฟ้ำของวัสดุในเปลือกโลก 

ความต้านทานไฟฟ้าขององค์ประกอบดินและหินจะมีความแตกต่างกันตามแร่ที่มีอยู่ ซึ่งการส ารวจ
โดยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจึงเป็นการวัดเพ่ือดูองค์ประกอบภายในหิน  

ตำรำงท่ี 2-5 คุณสมบัติสภาพความต้านทานไฟฟ้าของธาตุที่เป็นโลหะ[12] 

ธำตุ ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
จ ำเพำะ (Ohm-m) 

ธำตุ ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
จ ำเพำะ (โอห์ม-เมตร) 

ทองแดง Copper 1.7x10-8 นิเกิล Nickel 7.8x10-8 
ทอง Gold 2.4x10-8 ทองค าขาว Platinum 1.1x10-7 
อะลูมิเนียม Aluminum 2.7x10-8 เงิน Silver 1.6x10-8 
เหล็ก Iron 9.7x10-8 ทังสเตน Tungsten 5.7x10-8 
ตะกั่ว Lead 2.2x10-7 ดีบุก Tin 1.1x10-7 
ปรอท Mercury 9.6x10-7 ยูเรเนียม Uranium 3.0x10-7 
พลวง Antimony 4.5x10-7 สังกะสี Zine 5.8x10-8 
สารหนู arsenic 2.2x10-7 แอนติโมนี antimony 4.5x10-7 
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ตำรำงท่ี 2-6 ค่าของสภาพต้านทานไฟฟ้าของแร่ [12] 

แร่ 
ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
จ ำเพำะ (โอห์ม-เมตร) แร่ 

ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
จ ำเพำะ (โอห์ม-เมตร) 

ควอตซ์ (SiO2 ) 4 x 1610 – 2 x 1014 ฮีมาไทต์ (Fe2O3)  3.5 x 103 – 107 
แอนไฮไดร์ต (CaSO4 ) 109 ไลมอไนต์ (2Fe2 O3 

.3H2O) 
10-3 – 5 

เกลือหิน (NaCl) 30 – 1013 อิลมีไนท์ (FeTiO3 ) 10-3 – 50 
ซิลไวต์ (KCl) 1011 – 1012  เพชร (C) 10 -1014 
แคลไซต์ (CaCO3 ) 21 x 1012 สติบไนต์ (Sb2 S3 ) 105 – 1012 
ฟลูออไรต์ (CaF2 ) 8 x 1013 กาลีนา (PbS) 3 x 10-6 – 3 x 102 
เซอร์เพนทีน 2 x 102 – 3 x 103 บอกไซต์ (Al2O3 .nH2O) 2 x 102 – 6 x 103 
ฮอร์นเบลนด์ 2 x 102 – 106 โครไมต์ (FeCr2 O4 ) 1- 106 
ไมกา 9 x 102 – 1014 วุลเฟรมไมต์ 

(Fe,Mn,WO4) 
10 -105 

ถ่าน 10 – 10111 ไพโรลูไซต์ (MnO2 ) 5 x 10-3 – 10  
ลิกไนต์ 9 – 200 โคบอลไทต์ (CoAsS) 3.5 x 10-4 – 10-1 
ไพไรต์ (FeS2 ) 2.9 x 10-5 – 1.5 โมลิบดีไนต์ (MoS2 ) 10-3 – 106 
สฟาเลอไรต์ (ZnS) 1.5 – 107 ชินนาบาร์ (HgS) 2 x 107 
รูไทล์ (TiO2 ) 30-1000 โคเวลไลต์ (CuS) 3 x 10-7 – 8 x 10-5 

 

ตำรำงท่ี 2-7 ค่าของสภาพต้านทานไฟฟ้าของแร่[13] 

Mineral 
electrical resistivity 

(Ohm.m) 
Mineral 

electrical resistivity 
(Ohm.m) 

Sulphides    
Chalcopyrite 1.2x10-5 - 3x10-1 Pyrrhotite 7.5x10-6x1-2 
Pyrite 2.9x10-5 - 1.5 Galena 3x10-5 - 3x102 
Sphalerite 1.5x107   
Oxides    
Haematite 3.5x10-3-107 Limonite 103-107 
Magnetite 5x10-5-5.7x103 Ilmenite 10-3- 50 
Quartz 300 - 106 Rock salt 30 - 1013 
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ตำรำงท่ี 2-7 (ต่อ) ค่าของสภาพต้านทานไฟฟ้าของแร่[13] 

Mineral 
electrical resistivity 

(Ohm.m) Mineral 
electrical resistivity 

(Ohm.m) 
Granite 300 - 1.3x106 Granite (weathered) 30 - 500 
Syenite 102 - 106 Diorite 104- 105 
Gabbro 103-106 Basalt 10 - 1.3x107 
Schists 
(calcareous and 
mica) 

20 - 104 Schist (graphie) 10 - 100 

Slates 600 - 4x107 Marble 100 - 2.5x108 
Consolidated 
shales 

20 – 2000 Conglomerates 2x103 - 104 

Sandstones 1 -  7.4x108 Limestones 50 - 107 
Dolomite 350 - 5x103 Marls 3 - 70 
Clays 1 -  100 Alluvium and sand 10-800 
Moraine 10 - 5x103 Hydrocarbon 

reservoir 
25 - 27.5 

Sherwood 
sandstone 

100 – 400 Soil (40% clay) 8 

Soil(20%clay) 33 Topsoil 250 - 1700 
London clay 4 – 20 Lias clay 10 - 15 
Boulder clay 15 – 35 Clay (very dry) 50 - 150 
Mercia mudstone 20 – 60 Coal measures 50 
Middle coal 
measures 

>100 Chalk 50 - 150 

Coke 0.2 - 8 Gravel (dry) 1400 
Gravel (saturated) 100 Quaternary/Recent 

sands 
50 - 100 

Ash 4 Colliery spoil 10 - 20 
Pulverised fuel 
ash 

50 - 100 Laterite 800 - 1500 

Lateritic soil 120 - 750 Dry sandy soil 80 - 1050 
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ตำรำงท่ี 2-7 (ต่อ) ค่าของสภาพต้านทานไฟฟ้าของแร่[13] 

Mineral 
electrical resistivity 

(Ohm.m) Mineral 
electrical resistivity 

(Ohm.m) 
Sand clay/clayey 
sand 

30 - 215 Sand and gravel 30 - 225 

Unsaturated 
landfill 

30 - 100 Saturated landfill 15 - 30 

Acid peat waters 100 Acid mine waters 20 
Rainfill runoff 20 - 100 Landfill runoff 10 - 50 
Glacier ice 
(temperate) 

2x106 - 1.2x108 Glacier ice (polar) 5x104 - 3x105 

Permafrost 103 - >104   
 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงค่ำของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ  

ค่าของความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของหินที่เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับชนิดของหินและประเภทของหิน
และยังมีปัจจัยอื่นๆท่ีม ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าของความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ได้แก่   

1. ปริมาณของสารละลายที่อยู่ในช่องว่างของเนื้อดินและหิน  
2. ชนิดของแร่ดินเหนียวและปริมาณของแร่ดินเหนียว 
3. เม็ดตะกอนถ้าหินตะกอนที่มีแร่ประกอบหินเหมือนกัน แต่เม็ดตะกอนมีขนาดแตกต่างกัน หินที่

มีขนาดเม็ดตะกอนเท่าๆกัน จะมีรูพรุนมากกว่าหรือมีความพรุนสูงกว่าหินที่มี ขนาดของเม็ด
ตะกอนต่างกัน  

4. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยามีผลต่อค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของหิน  
- กระบวนการที่ท าให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของหินนั้นต่ าลง คือ กระบวนการ

ผุกร่อน กระบวนการผุสลาย การละลายหรือการเปลี่ยนแปลงออกไปของแร่บางชนิด 
กระบวนการเลื่อนหรือการเฉือน  

- กระบวนการที่ท าให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของหินสูงขึ้น คือ  กระบวนการ
เชื่อมประสานหรือกระบวนการท าให้หินแข็งตัวเพิ่มขึ้น และกระบวนการตกผลึก   

5. อุณหภูมิ คือ น้ ามีอุณหภูมิเพ่ิมมากข้ึนท าให้ความหนืดของน้ าลดลง การไหลของประจุไฟฟ้าจะ
เคลื่อนที่ได้เร็ว และส่งผลให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะต่ าลงด้วย 
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2.5.2 หลักกำรส ำรวจวัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ 
กำรออกแบบกำรจัดขั้วไฟฟ้ำส ำรวจ การออกแบบการจัดขั้วไฟฟ้าส ารวจในระหว่างท า

การส ารวจนั้น อาจจะวางได้หลายๆ รูปแบบ แต่ที่นิยมใช้จะมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 

1. กำรจัดขั้วไฟฟ้ำแบบเวนเนอร์ เป็นการส ารวจแนวดิ่งหรือแนวราบที่นิยมใช้ส ารวจน้ า
บาดาล ระดับตื้นลึกแนวท่อโครงสร้างธรณีวิทยา รอยเลื่อนและรอยแตกของชั้นดินหรือหินเบื้องต้น 
โดยจัดให้ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าทุกตัวมีค่าเท่ากันหมด ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะปรากฏ 
(Apparent Resistivity, ρa) จะแสดงในสมการท่ี (2-6) ดังนี้ 

ρa = 2πa(V/I)                                    (2-6) 
เมื่อ  ρa = ความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะปรากฏ  

a = ระยะห่างของขั้วไฟฟ้า  

V = ความต่างศักย์ไฟฟ้า 

I = กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยลงไป  

 

รูปที่ 2-15 การจัดวางหลักข้ัวไฟฟ้าแบบเวนเนอร์[11] 

 

รูปที่ 2-16 กระแสไฟฟ้าแบบการจัดวางข้ัวหลักแบบเวนเนอร์[14]  

 

2. กำรจัดขั้วไฟฟ้ำแบบชลัมเบอร์เจอร์ เป็นการส ารวจแนวดิ่งที่นิยมใช้ส ารวจน้ าบาดาล
ระดับ ตื้นและลึกได้และอาจจะประเมินคุณภาพน้ าบาดาลได้เบื้องต้นโดยก าหนดให้ระยะ L 
ระหว่างขั้วไฟฟ้า CC มีค่ามากๆ เมื่อเปรียบเทียบกับระยะ b ซึ่งเป็นระยะระหว่างขั้ว PP โดยอย่าง
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น้อย L ต้องมากกว่า 5 เท่าของระยะ b ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะปรากฏ (ρa) จะแสดงใน
สมการที่ (2-7) ดังนี้ 

 

                                ρa = 
π(

L

2
)

2
 – (

b

2
)

2

𝑏
×

𝑉

𝐼
                                     (2-7) 

เมื่อ  ρa = ความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะปรากฏ  
b = ระยะห่างของขั้ววัดความต่างศักย์ไฟฟ้า  
L = ระยะห่างขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้า  
V = ความต่างศักย์ไฟฟ้า  
I = กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยลงไป  

 

รูปที่ 2-17 การจัดวางหลักข้ัวไฟฟ้าแบบชลัมเบอรเ์จอร์[11] 

 

3. กำรจัดวำงขั้วไฟฟ้ำแบบไดโพล-ไดโพล เป็นการส ารวจแนวราบที่นิยมใช้ส ารวจ   
แนวท่อ โครงสร้างธรณีวิทยา รอยเลื่อน และรอยแตกของชั้นดินหรือหินเบื้องต้น โดยให้ระยะหาง
ระหว่าง CC = PP = a และระยะห่างระหว่างชุดของขั้ว CC และ PP ห่างเท่ากับ na ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะปรากฏ (ρa) จะแสดงในสมการที่ (2-8) ดังนี้ 

                                   ρa = n(n+1)(n+2)a (V/I)                                         (2-8) 

เมื่อ  ρa = ความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะปรากฏ  
a = ระยะห่างของขั้วไฟฟ้า  
V = ความต่างศักย์ไฟฟ้า  
I = กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยลงไป  
n = factor number of spacing ; 1 , 2 , 3 , …  
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รูปที่ 2-18 การจัดวางหลักข้ัวไฟฟ้าแบบไดโพล-ไดโพล[11] 

2.6 กำรส ำรวจทำงเทคนิคไอโซโทป 

ไอโซโทปในสิ่งแวดล้อม (environmental isotopes) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 
ไอโซโทปเสถียร (stable isotopes) และไอโซโทปรังสี (radioisotope)  

ไอโซโทปเสถียร[15-17] ไอโซโทปเสถียรที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางด้านอุทกวิทยา ได้แก่ Deuterium 
Oxygen-18 Carbon-13 และ Strontium-87 เป็นต้น ซึ่งไอโซโทปเหล่านี้จะถูกวัดด้วยเครื่องมือพิเศษ 

ได้แก่ Isotope Ratio Mass Spectrometer และ ICP MS และแสดงในรูปของ delta () ได้มาจาก
สมการที่ (2-9) ดังต่อไปนี้ 

                                               std

stds

R

RR 


                                         (2-9) 
โดยที่ Rs คือ อัตราส่วนของไอโซโทปของตัวอย่าง (D/H, 18O/16O, 13C/12C) และ Rstd คือ 

อัตราส่วนไอโซโทปของสารมาตรฐาน (D/H, 18O/16O, 13C/12C) โดยหน่วยของ  คือ 1 ใน 1000 (‰) 

ที ่แตกต่างจากสารมาตรฐาน โดยสารมาตรฐานของน้ า (2H และ 18O) เกือบจะทั่วโลกที่ใช้ คือ 
SMOW (Standard Mean Ocean Water) โดยสารมาตรฐานนี้อ้างอิงกับสมมุติฐานของค่าอัตราส่วน

ไอโซโทปเสถียรของ 2H และ 18O ที่เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยของน้ าทะเล ต่อมาก็ได้เตรียมสารมาตรฐาน

ขึ้นมาใหม่ คือ VSOMW (Vienna Standard Mean Ocean Water) โดยที่ค่า 18O มีค่าใกล้เคียงกับ

สารมาตรฐานตัวเดิม แต่ค่า 2H ต่ ากว่า 0.2 % โดยค่าทั้งสองให้ค่าการวัดที่มีความถูกต้อง 1 % 

และ 2% ส าหรับ 2H และ 18O ตามล าดับ  
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รูปที่ 2-19 กระบวนการแลกเปลีย่นไอโซโทปเสถียรของน้ า 

 เมื่อน้ าทะเลเกิดการระเหยไอโซโทปของธาตุเบาจะเกิดการระเหยมากกว่าไอโซโทปหนัก ท าให้ใน
ไอน้ ามีไอโซโทปของธาตุเบามากกว่าไอโซโทปของธาตุหนัก หลังจากนั้นไอน้ าก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่ง 
แล้วก็ควบแน่นตกลงมาเป็นฝน ซึ่งในการที่ฝนตกแต่ละครั้งจะพบว่าไอโซโทปของธาตุหนักจะตกลงมาก่อน 
ส่งผลท าให้ฝนที่ตกบริเวณที่ใกล้ชายฝั่งจะพบว่าอัตราส่วนไอโซโทปที่หนักมากกว่าฝนที่ตกไกลออกไปจาก
ชายฝั่ง ดังแสดงในรูปที่ 1 ส่งผลให้น้ าแต่ละแหล่งมีลักษณะของค่าไอโซโทปที่แตกต่างกัน เสมือนเป็นรอย
พิมพ์นิ้วมือของน้ าจากที่ต่างๆ กันดังนั้น จึงน าลักษณะเหล่านี้มาใช้ ในการบอกต้นก าเนิดและแหล่งที่มาน้ า
บาดาลได ้

 

รูปที่ 2-20 ความสัมพันธ์ของค่า 18O กับ 2H ในน้ าฝนทั่วโลก 
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 จากรูปที่ 2-20 เรียกเส้นนี้ว่าเส้นน้ าฝนโลก ซึ่งเส้นนี้จะใช้บอกลักษณะเฉพาะของน้ าฝนในพ้ืนที่ 
รวมถึงบอกความสัมพันธ์ของน้ าฝนในพ้ืนที่ศึกษากับน้ าบาดาล 

ไอโซโทปเสถียรของสตรอนเทียม[15, 17] ไอโซโทปอีกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ในการศึกษาด้าน
ไอโซโทปอุทกวิทยา คือสตรอนเทียม ในธรรมชาติสตรอนเทียมประกอบด้วยไอโซโทป ได้แก่ 84Sr 
(0.56%), 86Sr (9.86%), 81Sr (7.0%) และ 88Sr (82.58%) ทั้งนี้ ไอโซโทปที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่87Sr ซึ่ง
เกิดจากการสลายตัวของ 87Rb, ทั้งนี้เราพบว่า อัตราส่วนของ87Sr/86Sr จะมีค่าแตกต่างกันไป ในหินชนิด
ต่างๆ และเนื่องจากสตรอนเทียมมีลักษณะคล้ายคลึงกับธาตุแคลเซียม (atomic radius) จึงมักพบเกิด
ร่วมกับแร่ที่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ อัตราส่วนของ 87Sr/86Sr มีค่าต่างกันได้ตั้งแต่ 0.7 ถึง 4.0 ทีเดียว 

ในทางไอโซโทปอุทกวิทยา น้ าบาดาลจะเกิดปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และสามารถละลายธาตุใน
ชั้นหินที่ไหลผ่าน ดังนั้น อัตราส่วนไอโซโทปของสตรอนเทียมในน้ าบาดาลจึงใช้บ่งบอกถึงข้อมูลของชั้นหินที่
น้ าบาดาลไหลผ่านมาว่าเป็นคนละชนิดกันหรือไม่ หรือเป็นชั้นหินชนิดเดียวกันแต่มีขบวนการผุกร่อนที่
ต่างกันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ 87Sr/86Sr ที่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติทางเคมีของน้ าที่
ต่างกัน หรือแม้แต่อัตราการไหลที่ต่างกัน ก็มีผลต่ออัตราส่วนของ 87Sr/86Sr ในน้ าบาดาลได้ทั้งนี้อัตราส่วน
ของสตรอนเทียมไอโซโทปร่วมกับข้อมูลทางเคมีจะเป็นประโยชน์มากในการแยกต้นก าเนิดของชั้นดินชั้นหิน
ที่ถูกละลายในขณะที่น้ าบาดาลไหลผ่านมา โดยเฉพาะในแหล่งน้ าที่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ  [18] และ
คณะ ได้ประยุกต์ใช้อัตราส่วนของสตรอนเทียม 87Sr/86Sr วัดแหล่งที่มาของสารหนูจากเหมืองทองค าแห่ง
หนึ่งในประเทศฝรั่งเศส ว่ามาจากธรรมชาติ หรือมาจากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่มีการใช้ CaO(ปูน
ขาว) ในการปรับสภาพน้ า และอาจใช้ร่วมกับ Δ2H (ซึ่งคือ δ2H-7.4δ18O) ซึ่งใช้ประเมินแหล่งที่มาของ
สารหนูโดยคณะวิจัยดังกล่าวตั้งสมมุติฐานว่าน้ าที่ปนเปื้อนสารหนูที่ออกมาจากหางแร่ หรือ บ่อกักเก็บกาก
แร่จะมีสัดส่วนของ 87Sr/86Sr ต่ าคืออยู่ในช่วง 0.71010 ถึง 0.71092 ทั้งนี้ เนื่องจากบ่อกักเก็บกากแร่มีการ
ใช้ CaO ในการปรับสภาพ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว CaO ที่ผลิตจาก CaCO3 จากทะเลนั้นจะมี 87Sr/86Sr ต่ า
กว่าน้ าใต้ดินในบริเวณดังกล่าว (87Sr/86Sr = 0.71444 ถึง 0.71510) ส่วนน้ าที่มีการผสมจากน้ าจากบ่อกัก
เก็บกากแร่ และหางแร่ที่ผสมกับน้ าใต้ดินตามธรรมชาติจะมีค่า 87Sr/86Sr ปานกลาง[18] ได้ท าการวิเคราะห์
ความเข้มข้นของสารหนู และ 87Sr/86Sr และพบว่าสารหนูปนเปื้อนในปริมาณสูงน่าจะมาจากการรั่วไหลจาก
กากแร่ซึ่งมี 87Sr/86Sr ต่ า ในขณะที่ตัวอย่างน้ าต้นน้ าของเหมืองมีค่าสารหนูต่ าและ87Sr/86Sr สูง อย่างไรก็ดี
ในทางปฏิบัติ แต่ละพ้ืนที่มีค่าเฉพาะตัว เพราะลักษณะทางธรณีต่างกัน ค่าอัตราส่วน 87Sr/86Sr อาจต่างไป
ได ้

ไอโซโทปรังสี [15, 16] ได้แก่ ตริเทียม และคาร์บอน-14 เป็นต้น ตริเทียมเป็นไอโซโทปรังสีที่มีค่า
ครึ่งชีวิต 12.32 ปี และสลายตัวให้รังสีบีตาพลังงานต่ า (Emax= 18.6 kev) ความเข้มข้นของตริเทียมใน
น้ าธรรมชาติโดยทั่วไปจะรายงานเป็นอัตราส่วนไอโซโทปของ 3H/1H ในเทอมของ Tritium Unit (TU) = 
10-18 น้ า 1 ลิตร จะมีปริมาณตริเทียม = 0.118 Bq/L ส าหรับตริเทียมที่เกิดขึ้นในน้ าฝนได้มาจาก       2 
แหล่ง คือ รังสีคอสมิก และมนุษย์สร้างขึ้น ส าหรับตริเทียมที่ได้มาจากรังสีคอสมิกนั้นเกิดขึ้นมาจาก
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นิวตรอนจากรังสีคอสมิกในบรรยากาศชั้นบนชนกับไอโซโทปของไนโตรเจน -14 แล้วให้ตริเทียมกับ

คาร์บอน-12 (14N+n 3H+12C) ซึ่งปริมาณตริเทียมในน้ าฝนที่ได้มาจากแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติ   มี
ค่าอยู่ระหว่าง 5 ถึง 20 TU ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ จนกระทั่งปี 1952 ได้มีการทดลองอาวุธ
นิวเคลียร์ท าให้ปริมาณตริเทียมในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางซีกขั้ว
โลกเหนือ ต่อมาในปี 1961 ทาง IAEA/WMOได้ตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณตริเทียมมากกว่า 100 สถานี
ทั่วโลก ซึ่งข้อมูลปริมาณตริเทียมในน้ าฝนถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมาก ในการที่จะใช้แสดงปริมาณ
น้ าฝนที่เข้าไปในระบบน้ าบาดาล ส่วนคาร์บอน-14 คือ ไอโซโทปรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีค่าครึ่งชีวิต 
5730 ปี สลายตัวให้รังสีบีตาพลังงานต่ า (Emax= 156 kev) ความเข้มข้นของคาร์บอน-14 ถูกรายงาน
ในรูปของ pMC (Percent Modern Carbon) ค่านี้อ้างอิงกับค่าในปี 1950 และมีค่าเท่ากับ 95 % ของ
ค่าความเข้มข้นคาร์บอน-14 ในสารมาตรฐานกรดออกซาลิก (NBS) คาร์บอน-14 เกิดจากรังสีคอสมิกท า

ปฏิกิริยานิวเคลียร์กับไนโตรเจนอะตอมในชั ้นบรรยากาศชั ้นบน ( 14N+n 14C+1H) หลังจากนั ้น
คาร์บอน-14 ที ่เกิดขึ ้นก็จะถูกออกซิไดซ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เนื ่องจากคาร์บอน -14 ไม่ใช้
ไอโซโทปของน้ าโดยตรง ดังนั้นในการที่จะน ามาใช้ในการหาอายุของน้ ามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น         

ซึ ่งคาร์บอน-14 จะอยู ่ในรูปของ ไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต และอื่นๆ เนื ่องจากมันไม่ใช้
ไอโซโทปของน้ าโดยตรง ดังนั้นจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ า การวัดค่า pH 
และ ค่า Alkalinity ของน้ า ในพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง และรวมถึงคาร์บอน-13 เพ่ือน าไปใช้ในการปรับค่าอายุ
ของคาร์บอน-14  ให้มีความถูกต้องส าหรับการประยุกต์ใช้ไอโซโทปรังสี เช่น คาร์บอน-14 และตริเทียม ใช้
ในการบอกอายุของน้ าบาดาล บอกทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ า บอกอัตราการเคลื่อนที่ของน้ าบาดาล เป็ น
ต้น 

 
 

รูปที่ 2-21 ปริมาณตริเทียมในน้ าฝน 
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จากรูปที่ 3 น้ าฝนในช่วงปี 1960 จะมีปริมาณตริเทียมสูงมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์ในปี 1950 ท าให้เพิ่มปริมาณตริเทียมในน้ าฝนสูงขึ้นหลายเท่าตัว ดังนั้นจากคุณสมบัติเหล่านี้
จึงน าตริเทียมมาประยุกต์ใช้ในการหาอายุของน้ าบาดาล ถ้าพบปริมาณตริเทียมในน้ าบาดาลมีค่าสูง แสดง
ว่าน้ าบาดาลในบ่อนั้นมีต้นก าเนิดมาจากน้ าฝนในปี 1960 โดยทั่วไปการติดตามปริมาณตริเทียมจะน ามา
ประยุกต์ใช้กับน้ าบาดาลที่มีอายุใหม่ (Young Groundwater) ไม่เกิน 50 ปี เนื่องจากตริเทียมมีค่าครึ่งชีวิต
ต่ า (T1/2= 12.32 ปี) 

การศึกษาด้านการตรวจวัดด้วยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ (Nuclear Techniques) และการวิเคราะห์
ปริมาณไอโซโทปสิ่งแวดล้อม (Environmental Isotopes) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม สภาพแวดล้อม 
ตามช่วงเวลา หรือจากการกระท าของมนุษย์ เป็นรอยพิมพ์นิ้วมือในสิ่ง แวดล้อม (Environmental 
Fingerprints) ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นสารติดตาม (Tracers) และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการส ารวจ 
ประเมิน และศึกษาพลวัตร ของระบบน้ าดาลได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของการแปลความหมายทางด้าน
คุณลักษณะ(Qualities) เชิงปริมาณ(Quantity) เชิงพ้ืนที่(Spatial) อัตราการไหล(Flow Rate) แหล่งก าเนิด 
และช่วงอายุ (Age) ในระบบน้ าใต้ดินที่มีความซับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) กับระบบน้ าผิวดิน
และน้ าฝนได้เป็นอย่างด ี

กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 

การน าเทคนิคทางด้านไอโซโทปมาประยุกต์ใช้กับงานทางทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
ประเทศไทยนั้นได้น ามาใช้หลายปีแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากเทคนิคนี้ต้องอาศัยความช านาญ
และประสบการณ์เป็นอย่างมาก Clark and Fritz [15] ได้กล่าวว่า ออกซิเจน-18 และดิวทีเรียม เป็นลายนิ้วมือ
ในการติดตามต้นก าเนิดของน้ ามาจากที่ไหนโดยแหล่งน้ าในแต่ละแหล่งจะให้ค่าอัตราส่วนของไอโซโทปที่ไม่
เท่ากัน เนื่องจากผลกระทบจากอุณหภูมิ ความใกล้ไกลทะเล ความสูงจากระดับน้ าทะเล และปริมาณน้ าฝน 
เป็นต้น[19] ดังนั้นจึงน าลักษณะเฉพาะของไอโซโทปมาใช้ในการบอกแหล่งที่มาของน้ าบาดาลและพ้ืนที่เติม
น้ าของลุ่มน้ านั้นๆ ได้การศึกษาของ William B. [20] ได้มีการน าไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน-18 ดิวทีเรียม 
และตริเทียมมาใช้ในการหาแหล่งก าเนิดของน้ าบาดาลในชั้นน้ าที่แตกต่างกัน[21] ยังสามารถแบ่งชั้นหินอุ้มน้ า
โดยอาศัย การส ารวจภาคสนาม และข้อมูลทางธรณีเคมี ได้แก่ ไอโซโทป (ออกซิเจน-18 ดิวทีเรียม และตริ
เทียม) pH SiO2 และองค์ประกอบทางเคมี นอกจากนั้น[22] ยังสามารถใช้ 87Sr/86Sr ในการบอกลักษณะของ
หินแต่ละชนิดและพ้ืนที่เติมน้ า และพิสูจน์การผสมกันของน้ าจากแหล่งก าเนิดที่แตกต่างกัน มีหลายวิธี
ส าหรับน ามาใช้ในการประเมินอัตราการเติมน้ า เช่น empirical approaches, water-balance, Darcy 
law, tracer techniques ได้แก่ Environmental isotope และ CMB (Chloride Mass Balance) ส าหรับ 

CMB นั้นใช้ในการหาอัตราการเติมน้ า (recharge rate) ส่วนไอโซโทปเสถียร (𝛿18O และ 𝛿2H) รวมถึง ตริ
เทียม (3H) ในน้ าฝน และน้ าบาดาลใช้ในการจ าแนกรูปแบบการไหล และพิสูจน์แหล่งก าเนิดของน้ าบาดาล 
และการผสมกันระหว่างน้ าบาดาลที่มีอายุแตกต่างกัน [15, 23-26] นอกจากนั้น[27] ได้น าไอโซโทปเสถียรของ
ออกซิเจน-18 และดิวทีเรียมมาใช้ศึกษาระบบน้ าบาดาลในลุ่มน้ าแบบภูเขาเพ่ือหาแหล่งก าเนิดของน้ า
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บาดาลโดยอาศัยหลักการไอโซโทปของน้ าฝนที่ความสูงแตกต่างกันจะให้ค่าสัดส่วนที่แตกต่างกัน (altitude 
effect) และใช้ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมี และตริเทียมในการสนับสนุนสมมุติฐาน นอกจากนั้นแล้วยังใช้

ข้อมูลของดิวทีเรียม (𝛿2H) ในการปรับเทียบการหาอัตราการเติมน้ าในสภาวะ steady state ยังได้มีการน า
เทคนิคทางเคมี และไอโซโทปมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพ่ือน าไปใช้ในการหาพ้ืนที่เติมน้ า (recharge zone) ใน
ที่ลุ่มที่มีลักษณะราบเรียบโดยถ้าใช้ข้อมูลจากระดับน้ าอย่างเดียวอาจจะคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งเขาใช้ข้อมูลค่า
การน าไฟฟ้า และข้อมูลจากแบบจ าลองทางเคมี (Geochemical Modelling) และไอโซโทปเสถียรของน้ า
มาสรุปร่วมกัน[28] ได้ใช้ข้อมูลทางเคมี และไอโซโทปในการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมี และ
หาแหล่งก าเนิดของความเค็มของน้ าในพ้ืนที่ต่ าทางตอนบนของจีนโดยเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงน้ ามาก 
และน้ าน้อย[29] ได้ใช้ไอโซโทปร่วมกับคาร์บอน-14 ในการแหล่งก าเนิดของน้ าบาดาลในแต่ละชั้นน้ าว่ามา
จากไหนโดยศึกษาทั้ง 3 ชั้นน้ า[30] ได้ใช้ไอโซโทปเสถียร ตริเทียม และคาร์บอน-14 ในการหาแหล่งก าเนิด
ของน้ าบาดาลในระดับตื้น โดยในส่วนของการหาอายุด้วยคาร์บอน-14 นั้นเขาได้ปรับแก้ค่าโดยใช้โปรแกรม 
Netpath (Geochemical modeling) เนื่องจากอาจจะมีแหล่งก าเนิดคาร์บอนจากแหล่งอ่ืนปนเข้ามาท าให้
ค่าท่ีได้แตกต่างกัน ส่วนไอโซโทปรังสี เช่น คาร์บอน-14 และตริเทียม ถือว่ามีความส าคัญ เช่นกัน เนื่องจาก
ไอโซโทปทั้งสองสามารถบอกอายุของน้ าได้ ซึ่งก็คือระยะทางที่น้ าบาดาลเคลื่อนที่เข้ามาในบ่อบาดาลนั้นเอง 
ถ้าอายุมากก็แสดงว่าเป็นน้ าเก่าและมีการเคลื่อนที่ของน้ าช้ามาก และถ้าน้ าบาดาลนั้นมีอายุน้อยก็แสดงว่า
เป็นน้ าใหม่ และมีการเติมน้ าเข้ามาในบ่อบาดาลอย่างรวดเร็ว และสามารถหาอัตราการไหลของน้ าบาดาล
ได้จากการที่ทราบอายุของน้ า และระยะทางระหว่างบ่อทั้งสอง นอกจากนั้นแล้วยังสามารถน าผลที่ได้มาใช้
ในการบอกทิศทางการไหลได้อีกด้วย และได้น าเทคนิคทางด้านเคมีมาใช้ประกอบในการหาคุณภาพของน้ า 
ชนิดของน้ าบาดาลได้อีกด้วย และน าไปประกอบในการหาความสัมพันธ์ของน้ าบาดาลในแต่ละชั้นหินอุ้มน้ า 
และความสัมพันธ์กับน้ าผิวดิน 
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2.7 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ตำรำงท่ี 2-8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ แหล่งข้อมลู ชื่อผู้แต่ง เร่ือง เนื้อหำโดยสรุป 
1 Geomorphology 133 

(2011) 34–46 
www.elsevier.com/locate
/geomorph 

Claudia de Bari , Vincenzo 
Lapenna , Angela Perrone , 
Claudio Puglisi , Francesco 
Sdao 

Digital photogrammetric 
analysis and electrical 
resistivity tomography for 
investigating the Picerno 
landslide (Basilicata region, 
southern Italy) 

น าการวิเคราะห์ Digital photogrammetric analysis และ electrical resistivity 
tomography มาส ารวจหาลักษณะทางภูมศิาสตร์ที่แตกต่างกัน (รอยเลื่อน ช้ันน้ าและร่องลึก)   
ในเมือง Picerno (แคว้นบาซีลีคาตา ทางตอนใต้ของอิตาลี) เพื่อศึกษาพ้ืนท่ีที่ได้รับผลกระทบจาก
การสะสมหรือการพังทลาย ดูลักษณะพื้นผิวและผิวดินของแผ่นดินท่ีถล่ม เพื่อเป็นข้อมลูที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ และช่วยในการลดผลกระทบจากแผ่นดินถล่ม 

2 Journal of Applied 
Geophysics 65 (2008) 84–
96 
www.elsevier.com/locate
/jappgeo  

Gökhan Göktürkler , 
Çağlayan Balkaya, Zülfikar 
Erhan 

Geophysical investigation of 
a landslide: The Altındağ 
landslide site, İzmir (western 
Turkey) 

การศึกษาการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ ได้แก่ การตรวจเอกซเรย์ไฟฟ้า ( resistivity tomography: 
ERT) และการตรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน (SRT) ท าการศึกษาในเขตพื้นท่ีถล่ม Altındağ ของเมือง 
İzmir ทางตะวันตกของประเทศตุรกี เมือง İzmir เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของตุรกีตั้งอยู่บนฝั่ง
ตะวันตกของประเทศ อยู่ภายใต้ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรง เช่น แผ่นดินไหว น้ า
ท่วม แผ่นดินถล่ม เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ เกิดภัยธรรมชาติและเกิดแผ่นดินถล่ม 
การศึกษาด้วย ERT ได้ท าการส ารวจการวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ โดยการวางข้ัวไฟฟ้าแบบ 
Wenner-Schlumberger หลังการศึกษาท าให้สามารถระบุรูปทรง การเปลี่ยนแปลงความหนา
ของวัสดุถล่มได้  

3 Journal of Applied 
Geophysics 133 (2016) 
116–122  
www.elsevier.com/locate
/jappge 

Pedro Vencovsky Nogueira , 
Marcelo Peres Rocha , 
Welitom Rodrigues Borges , 

Adalene Moreira Silva, 
Luciano Mozer de Assis 

Study of iron deposit using 
seismic refraction and 
resistivity in Carajás Mineral 
Province, Brazil 

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาการหักเหของคลื่นไหวสะเทือนแบบคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และหา
ความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะในพื้นที่แหล่งแร่เหล็กเพื่อก าหนดขอบเขตของแร่ของ N4WS, 
Carajás Mineral Province (CMP) ทางตอนเหนือของบราซิล  

http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2016.07.024
http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2016.07.024
http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2016.07.024
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4 Journal of Applied 
Geophysics 130 (2016) 
23–36  
www.elsevier.com/locate
/jappge 
 

David Bosch , Juanjo Ledo , 
Pilar Queralt , Fabian 
Bellmunt , Linda Luquot , 
Philippe Gouze 

Core-scale electrical 
resistivitytomography (ERT) 
monitoring of CO2-brine 
mixture in Fontainebleau 
sandtone 

ท าการศึกษาการตรวจติดตามการจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเก็บกัก (Carbon Capture 
and Storage (CCS)) คือการประเมินการสะสม CO และการตรวจจับการรั่วไหล และได้ท าการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบกระบวนการที่ควบคุมปฏิกิรยิา CO2-brine-rock  เพื่อ
ท าการเทียบผลที่ได้จากการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในพื้นที่ ในงานวิจัยนี้ได้ท าการทดลองโดยท า
การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ (ERT) บนตัวอย่างหินท่ีมีรูปทรงกระบอก (Fontainebleau  4 × 
8 ซม . )  ซึ่ ง ได้ท าการทดลองเป็น  2 ส่ วนคือ  ส่ วนที่ หนึ่ ง วั ดปริ มาณความอิ่ มตั วของ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากน้ าเกลือและมีความอิ่มตัว ส่วนที่สองได้ตรวจสอบและหาปริมาณ
ผลกระทบของการละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ าเกลือที่ความดัน 40 บาร์ เพื่อจ าลองการซึม
ของคาร์บอนไดออกไซด์ลงในช้ันหินกักเก็บน้ าใต้ดิน  

5 Journal of Applied 
Geophysics 56 (2004)  
17-29 
www.elsevier.com/locate
/jappgeo 

A. Perrone, A. Iannuzzi, V. 
Lapenna, P. Lorenzo, S. 
Piscitelli, E. Rizzo, F. Sdao 

 

High-resolution electrical 
imaging of the Varco d’Izzo 
earthflow (southern Italy) 

เทคนิคการส ารวจทางธรณีวิทยาได้น าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาการถล่ม Varco d'Izzo ซึ่งเป็น
เป็นลักษณะการเคลื่อนไหว rototranslational ในระยะแรกและต่อเนื่อง การถล่มครั้งนี้ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ Apennine ตอนใต้ของเมือง Potenza (อิตาลี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายภาพรังสีความ
ร้อนไฟฟ้า (ERT) และการส ารวจความเป็นไปได้ด้วยตนเอง (SP) เพื่อให้สามารถอธิบายรูปทรง
เรขาคณิตของแผ่นดินถล่มนี้ได้อย่างถูกต้อง การแปลผลร่วมกันของข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์และ
ธรณีวิทยาช่วยให้สามารถระบุพื้นผิว ประเมินความหนาของวัสดุที่เคลื่อนย้ายได้ และอธิบาย
รูปแบบของการไหลของของเหลวใต้ผิวดินในดินถล่ม 

6 Journal of Water 
Resource and 
Protection, 7, 143-151. 
http://dx.doi.org/10.4236/
jwarp.2015.73012 
 

Al-Amoush, H., et al. (2015) Geophysical Investigation 
Using Time Domain 
Electromagnetic Method 
(TDEM) at 
Wadi Deir Al-Kahaf 
Area/Jordan for 
Groundwater Artificial 
Recharge Purposes 

การค้นคว้าทางธรณีฟิสิกส์โดยใช้การวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (TDEM) ในพื้นที่ Wadi Deir Al-
Kahaf ประเทศจอร์แดน เพื่อตรวจสอบส าหรับน้ าบาดาลในการประเมินศักยภาพของพื้นที่และ
บริเวณใกล้เคียงในช้ันตะกอนดินและแหล่งน้ าใต้ดินส าหรับการเติมน้ าบาดาลในพื้นที่ การส ารวจ
ผลการศึกษาพบว่าช้ันธรณีวิทยาที่ได้รับตรวจสอบ เช่น โคลนในช้ันหินบะซอลต์และความอิ่มตัว
ของน้ าในช้ันหิน 
 

http://www.elsevier.com/locate/jappgeo
http://www.elsevier.com/locate/jappgeo
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7 Geology Faculty 
Publications. Paper 1. 
http://scholarcommons.u
sf.edu/gly_facpub/1 

David V. and Stewart, Mark 
T., (1986). 

Transient Electromagnetic 
Sounding for 
Groundwater 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TDEM) ส าหรับการส ารวจน้ าใต้ดิน เพื่อหาช้ัน
หินฐาน โดยดูจากต าแหน่งของค่าการน าไฟฟ้า และบริเวณโซนความพรุนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า
จืด โดยการใช้ความต้านทานเพื่อประเมินคุณภาพแหล่งน้ า สามารถประยุกต์ใช้ในการส ารวจน้ าใต้
ดิน ดังนี้ 1.การท าแผนที่การเติมของน้ ากร่อย 2.แผนที่ของทรายและกรวด 3.การตรวจสอบ
รอยต่อของเกลือหรือน้ ากร่อยในแหล่งน้ าใต้ดิน และ 4.การก าหนดโครงสร้างทางชีวภาพ 

8 Journal of Applied 
Geophysics 57 (2005) 
167– 178 

Uri Kafria, Mark Goldman.( 
2005) 

The use of the time domain 
electromagnetic method to 
delineate saline groundwater 
in granular and carbonate 
aquifers and to evaluate 
their porosity 

การใช้วิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้าแบบโดเมนระยะเวลา โดยการใช้ธรณีฟิสิกส์พื้นผิว (GE) ในการ
วิเคราะห์หาน้ าเค็มในแหล่งน้ าบาดาลและคาร์บอเนต เพื่อประเมินความพรุนในช้ันหินอุ้มน้ า    
โดยใช้การก าหนดค่าความต้านทานต่อของเหลวและปรมิาณท่ีจ าเป็นส าหรบัการค านวณความพรนุ
ของชุดหินในกรณีที่ทราบประเภทหิน เพื่อแก้ปัญหาในช้ันหินอุ้มน้ าของชายฝั่งทะเลและน้ าเค็ม
อื่นๆ  
 

9 Journal of Applied 
Geophysics 53 (2003) 
181– 198 

J.E.Danielsen et al. (2003) The application of the 
transient electromagnetic 
method in hydrogeophysical 
surveys 

วิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้าแบบช่ัวคราว (TEM) ถูกใช้อย่างกว้างขวางส าหรับการส ารวจทาง
ธรณีวิทยาในประเทศเดนมาร์ก ได้รับการพัฒนาขึ้นส าหรับการออกแบบอุโมงค์  
โดยการสร้างแบบจ าลองความชันในช้ันหินของหุบเขา ส าหรับการส ารวจหุบเขาที่มีความสูง    
เพื่อเป็นการก าหนดโครงสร้างโดยรวม 

10 Vignesh et al., J Coast 
Zone Manag 2015, 18:4 
http://dx.doi.org/10.4172/
2473-3350.1000413 

Vignesh et al. (2015) Application of Time Domain 
Electromagnetic (Tdem) 
Methods for Mapping 
of Salt Fresh Water 
Intrusions and Evaluate The 
Porosity in Carbyn’s 
Cove, Wandoor and 
Khurumedhera Beaches in 
South Andaman 

ใช้วิธีการโดเมนแม่เหล็กไฟฟ้าระยะเวลา (TDEM) ที่ Carbyn’s Cove, Wandoor และ 
Khurumedhera Beaches ทางตอนใต้ของทะเลอันดามัน โดยอธิบายความแตกต่างทาง
ธรณีวิทยา เพื่อก าหนดความพรุนของน้ าเกลือและโซนน้ าจืด โดย TDEM สามารถใช้เพื่อหาท้ัง
ของเหลว resistivities (ρw) และ resistivities (ρ) ซึ่งจะต้องค านวณความพรุน โดยการศึกษา
การบุกรุกน้ าเกลือบรเิวณชายฝั่งใกล้เคียงที่สามารถหาค่าความต้านทาน ได้อย่างถูกต้องโดยการใช้
วิธี TDEM ด้วย Central Loop Technique เป็นเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการก าหนดขอบเขตการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างน้ าจืดและน้ าเค็ม 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำรส ำรวจ 

ในบทนี้จะน ำเสนอขั้นตอนด ำเนินกำร และวิธีกำรส ำรวจ โดยเทคนิคเครื่องมือในกำรส ำรวจทำง
ธรณีฟิสิกส์และไอโซโทปเทคนิคประกอบไปด้วย 4 ชนิด มีดังนี้ 

1. เครื่องมือส ำหรับส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ เครื่อง TEM-FAST 48 HPC  
2. เครื่องมือส ำหรับส ำรวจวัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ เครื่อง SYSCAL Pro Switch 

3. เครื่องมือส ำหรับส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ เครื่อง EM (GEM2) 
4. กำรส ำรวจด้วยเทคนิคไอโซโทป 

 

ชนิดเทคนิคเครื่องมือส ำรวจและวิธีกำรด ำเนินกำรส ำรวจ  

3.1 เครื่องมือส ำหรับส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำโดยเครื่อง TEM-FAST 48 HPC 
 

  
 

รูปที่ 3-1 Time Domain Electromagnetic System (TEM) 

ส ำรวจกำรปนเปื้อนได้มีกำรใช้เครื่องมือส ำรวจทำงธรณีฟิสิกส์แบบส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
ที่เป็นเครื่องส ำรวจแบบ Electromagnetic conductivity ซึ่งเครื่องมือนี้ผลิตโดยบริษัท AEMR Limited         
เครื่องส ำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวัดสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ รุ่น TEM-FAST 48 HPC นี้จะเหมำะส ำหรับกำรใช้
ส ำรวจในงำนด้ำนกำรส ำรวจวิเครำะห์จ ำแนกชั้นกรวดทรำยชั้นหิน งำนติดตำมกำรปนเปื้อนในน้ ำบำดำล[1-4] 
งำนส ำรวจทำงธรณีวิทยำและวิเครำะห์โครงสร้ำงรอยเลื่อน รอยแตกในชั้นหิน เป็นต้น 
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โดยกำรส ำรวจจะวัดค่ำกำรเหนี่ยวน ำไฟฟ้ำบนพ้ืนผิวของพ้ืนที่กำรส ำรวจ ซึ่งสำมำรถท ำกำรส ำรวจ
ได้รวดเร็วกว่ำกำรท ำกำรส ำรวจแบบวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ ซึ่งจะไม่ใช้ขั้วไฟฟ้ำปักลงไปในดินพ้ืนที่กำร
ส ำรวจ บุคลำกรที่ใช้ในกำรส ำรวจจะมีประมำณ 2-3 คน ท ำให้ง่ำย และรวดเร็ว โดยผลกำรวัดของเครื่องจะ
ออกมำเป็นหน่วย (Ω•m) มีควำมถูกต้องแม่นย ำสูงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง โดยสำมำรถท ำกำรส ำรวจได้ถึงควำม
ลึก 100 เมตร และสำมำรถประยุกต์ใช้ส ำรวจในงำนที่หลำกหลำย   

 

3.1.1 เครื่องมือในกำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้ 
1. เครื่อง TEM-FAST 48 HPC ท ำหน้ำควบคุมกำรส่งและรับสัญญำณคลื่นแม่เหล็กตำมล ำดับ

ประกอบด้วย 4 ดังต่อไปนี้ 
• ตัวส่งสัญญำณ (transmitter)   
• ตัวรับสัญญำณ (receiver) 
• ตัวควบคุม (controller) 
• แบตเตอรี่ (battery) 

2. หน้ำจอแสดงผล (รุ่น TDS NOMAD) ท ำหน้ำที่แสดงผลที่ได้จำกกำรส ำรวจ 
3. สำยเคเบิล ท ำหน้ำที่รับและส่งสัญญำณ  

 

รูป ก. เครื่องส่งสัญญำณ และสำยรับส่งสญัญำณ (Transmitter and Receiver Cable) 



 

3-3 
 

 

รูป ข. หน้ำจอแสดงผล (รุ่น TDS NOMAD) 

รูปที ่3-2 อุปกรณ์ต่ำงๆของเครื่องมือส ำรวจ TEM-FAST 48 HPC 

 
3.1.2 คุณสมบัติโดยท่ัวไปของเครื่องมือส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ  

• เป็นเครื่องมือตรวจวัดค่ำ Apparent Conductivity ซึ่งเป็นแบบระบบกำรวัดแบบอิงควำมถ่ีโดยผล 
กำรวัดค่ำเหนี่ยวน ำไฟฟ้ำจะออกมำในหน่วย (mS/m)  

• ชุดเครื่องมือประกอบด้วยตัวส่งสัญญำณคลื่นเหนี่ยวน ำ ตัวรับสัญญำณ โดยสร้ำงชุดเครื่องมือมีจะ
น้ ำหนักเบำ (5 กิโลกรัม)  

• เครื่องทนอุณหภูมิได้ -20 ๐C ถึง 63 ๐C 
• กำรใช้พลังงำน 12V, 2000mAh 
• ควำมถูกต้องกำรวัด (Accuracy) +- 1%  
• ระดับคลื่นสัญญำณรบกวน (Noise) 0.2 mS/m (อำจมำกกว่ำนี้ในกรณีอยู่ในบริเวณที่มีสำย

ไฟฟ้ำแรงสูง) 
• ขนำดของเครื่องมือ Transmitter (Tx) 13 X 27 X 31 เซนติเมตร 

วงเหนี่ยวน ำสัญญำณ Receiver & Transmitter cable โดยสำยเคเบิลมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
0.03 เซนติเมตร โดยสำมำรถใช้ขนำดพ้ืนที่ตั้งแต่ 0.01 X 0.01 ถึง 400 X 400 สำยเคเบิลที่ใช้ คือ 
50 X 50 เมตร 
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3.1.3 วิธีกำรใช้เครื่องมือส ำรวจและข้ันตอนกำรส ำรวจ  
เมื่อเริ่มต้นกำรส ำรวจต้องแน่ใจว่ำพ้ืนที่นั้นต้องปรำศจำกสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆที่มนุษย์สร้ำงขึ้น  เช่น   

ท่อใต้ดิน ตึกอำคำร หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยไฟฟ้ำ เป็นต้น   
 
    1. ขั้นตอนกำรจัดวำงเครื่องมือและกำรตั้งค่ำเริ่มต้นก่อนกำรส ำรวจ  จะด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ และแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน โดยตรวจเช็คค่ำแบตเตอรี่จำก
หน้ำจอมิเตอร์แสดงผลที่อยู่บนเครื่อง Transmitter ตรวจเช็คสำยเคเบิลให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

2. วำงเครื่องมือทั้งหมดลงบนพื้น จัดวำงต ำแหน่งสำยเคเบิลในลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนำด      50 
x 50 เมตร แล้วท ำกำรต่อสำยเคเบิล โดยให้ปลำยด้ำนหนึ่งต่อเข้ำกับหัว Transmitter (TX) และปลำยอีก
ด้ำนหนึ่งต่อเข้ำกับหัวต่อ โดยใช้สำยเคเบิลสั้นต่อเข้ำเครื่อง Receiver 
 

                                                         
 

รูปที่ 3-3 กำรจัดวำง และเชื่อมตอ่เครื่องมืออุปกรณเ์พื่อกำรส ำรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 m. 

50
 m

. 
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3. กำรตั้งค่ำโปรแกรมเพ่ือสั่งงำนให้กับเครื่อง Reciver โดยมีหน้ำจอแสดงผลของโปรแกรม TEM-
FAST 48 HPC ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 3-4 หน้ำจอในกำรท ำงำนของเครื่อง TEM-FAST 48 HPC 
 

รำยละเอียดหน้ำจอกำรท ำงำนของเครื่อง 
NAME   คือ ชื่อของจุดส ำรวจ 
SITE   คือ สถำนที่ในกำรส ำรวจ 
REMARK  คือ กำรบันทึก 
TR = (L1 x L2)   คือ กำรเลือกตั้งค่ำ วงของกำรสร้ำง ในหน่วยของเมตร คือ 50 เมตร 
REC = (L1 x L2) คือ ใช้ในกำรเลือกตั้งค่ำ วงของกำรรับ ในหน่วยของเมตร คือ 50 เมตร 
X,Y,Z   คือ ใช้ในกำรบันทึกพิกัดของแผนที่กำรส ำรวจ 
Time   คือ Time Range  
FUNCTION  คือ ใช้ในกำรตั้งค่ำ  
START   คือ เริ่มกำรท ำงำนของเครื่อง  
SAVE   คือ ใช้ในกำรบันทึกข้อมูลกำรส ำรวจลงในเครื่อง  
Amp   คือ off หรือ on  
I  คือ I=1A หรือ I=4A 
F  คือ F=50 Hz หรือ F=60 Hz ท ำกำรเลือก  
HVP   คือ ในกำรส ำรวจ ใช้ HVP = 1-16 μs 
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3.1.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรส ำรวจ 
 1. หลังท ำกำรตั้งค่ำหน้ำจอกำรท ำงำนเสร็จ เลือกปุ่ม “START” บนหน้ำจอแสดงผลที่ต่อกับเครื่อง 

Transmitter  
2. รอเวลำให้เครื่องท ำงำนจนเสร็จ ระยะเวลำประมำณ 10 นำที ท ำกำรส ำรวจ 2 ซ้ ำ  เมื่อเครื่อง

ด ำเนินกำรเสร็จ 
3. ท ำกำรบันทึกข้อมูล โดยกำรเลือกปุ่ม “SAVE” 
4. จำกนั้นท ำกำรจัดเก็บรวบรวมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ 
 

 

 
 

รูปที ่3-5 กำรส ำรวจธรณีฟสิิกส์แบบส ำรวจทำงสนำมแมเ่หล็กไฟฟ้ำในภำคสนำม 

 
3.1.5 ซอร์ฟแวร์ และกำรแปลผลข้อมูลจำกเครื่องมือส ำรวจ  

ข้อมูลที่ใช้ในกำรแปลผลจำกเครื่องมือส ำรวจ TEM-FAST 48 HPC ประกอบด้วย 3 ชนิดไฟล์ 
ดังต่อไปนี้  

(.tem)  = text form of data file    

(.cal)    = response calculated from the estimated model   

(.mdl)  = estimated model by 1-D inversion    

ข้อควรระวัง ในกำรด ำเนินกำรส ำรวจอำจมีโอกำสที่จะถูกรบกวนจำกกระแสไฟฟ้ำ เช่น จำกสำยไฟ
แรงสูง จำกไฟฟ้ำจำกบรรยำกำศ ในเครื่องมือส ำรวจในขณะที่ก ำลังท ำงำนระวังกำรหลุ ดของสำยเคเบิลที่
บริเวณข้ัว เพรำะอำจท ำให้เครื่องไม่สำมำรถท ำกำรอ่ำนค่ำควำมเหนี่ยวน ำพ้ืนผิวที่ปรำกฏออกมำได้  
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1.) ไฟล์ที่ได้จำกกำรอ่ำนค่ำของเครื่อง จะเป็นไฟล์ชนิด .tem  

 

2.) แปลข้อมูลที่ได้จำกเครื่อง ไฟล์ .tem โดยใช้โปรแกรม TEM-48CONV-W2000 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-6 โปรแกรม TEM-48CONV-W2000 

 

1. ตัวอย่ำงข้อมูลที่ได้จำกกำรแปลงชนิดไฟล์  (.tem)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEM-FAST 48 HPC/S2  Date: Sat Dec 10 10:48:49 2016 
Place:                                
#Set  ST01         
Time-Range  9 Stacks  10  deff= 6 us   I=1.8 A  FILTR=50 Hz  
AMPLIFER=OFF 
T-LOOP (m)  50.000  R-LOOP (m)  50.000 TURN=     1 
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Comments:   2                             
Location:x=       +0.000  y=       +0.000  z=    +0.00 
Channel Time E/I[V/A] Err[V/A] Res[Ohm-m] 
 1   4.06 7.005e-002 2.916e-004   1223.56 
 2   5.07 5.361e-002 2.853e-004   1009.63 
 3   6.07 1.894e+000 9.242e-004     69.39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-7 กรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Time (micro sec) และ E/I (V/A) 

3.) กำรแปลข้อมูลที่ได้จำกไฟล์ชนิด .tem จำกนั้นน ำมำใช้ในโปรแกรม “1D Inversion of TEM-FAST” 
 โดย Dr.Yuji Mitsuhata เป็นผู้พัฒนำคิดค้นได้ท ำกำรเขียนโปรแกรมกำรท ำงำนขึ้นมำเพ่ือกำรแปล

ข้อมูล จำกไฟล์ชนิด.tem เป็น ไฟล์ชนิด .cal และ ไฟล์ชนิด .mdl ต่อไป 

 

รูปที่ 3-8 หน้ำจอกำรท ำงำนของโปรแกรม “1D Inversion of TEM-FAST” 
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2. ตัวอย่ำงข้อมูลที่ได้จำกกำรแปลงชนิดไฟล์ (.cal) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#Time(sec) Obs_Rhoa(ohm-m) Cal_Rhoa(ohm-m) SD(ohm-m) 
1.255000E-005 3.055859E+001 3.054677E+001 1.248774E-004 
1.456000E-005 2.737633E+001 2.740998E+001 1.304177E-004 
1.744000E-005 2.414107E+001 2.412300E+001 1.240576E-004 
 

 

 

 

 

รูปที่ 3-9 กรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Time (sec) และ Late-time App. Res. (Ohm-m) 

 

3. ตัวอย่ำงข้อมูลที่ได้จำกกำรแปลงชนิดไฟล์ (.mdl) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#Iteration num. :5 
#Total num. of layers:42 
#Depth(m) Model(ohm-m) Lower(ohm-m) Upper(ohm-m) 
0.000000E+000 5.242108E+000 3.886086E+000 7.071304E+000 
1.000000E+000 5.242108E+000 3.886086E+000 7.071304E+000 
1.000000E+000 5.463822E+000 3.960915E+000 7.536983E+000 
1.122018E+000 5.463822E+000 3.960915E+000 7.536983E+000 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-10 กรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Depth (m.) และ Resistivity  (Ω-m) 
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3.2 เครื่องมือส ำหรับส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ เครื่อง SYSCAL Pro Switch 

 

รูปที ่3-11 เครื่อง SYSCAL Pro Switch 

เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ส ำรวจค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะโดยกำรปล่อยกระแสไฟฟ้ำลงดินอย่ำง
ช้ำๆ  ทั้งกระแสสลับและกระแสตรง จะแปลผลตำมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงควำมต่ำงศักย์และเปลี่ยนแปลง
ทำงเดินของกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติไฟฟ้ำของดินและหิน เช่น ควำมพรุน หิน เนื้อดิน ของเหลวที่
แทรกอยู่ในดินและหิน Syscal pro Standard & switch (24-48-72-96-120) version ชนิด 48 ขั้วไฟฟ้ำ 
ท ำกำรวัดระยะห่ำงระหว่ำงข้ัวไฟฟ้ำ 5 เมตร ใช้ก ำลังไฟฟ้ำ 250 วัต และแรงดันไฟฟ้ำ 800 โวลต์ 

 
3.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ส ำหรับส ำรวจวัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ 

1. เครื่อง Syscal pro Standard & switch (24-48-72-96-120) version  
2. PC ส ำหรับโหลดข้อมูลและแปลผล 
3. สำยไฟ 
4. สำยต่ออิเล็กโทรด 
5. แท่งโลหะ  
6. ค้อน 
7. แบตเตอรี่ 12 โวลล์  
8. จีพีเอส ยี่ห้อ Germรn รุ่น etrex 
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รูปที่ 3-12 เครื่องมือและอุปกรณส์ ำหรับส ำรวจวัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ 

 
3.2.2. รำยละเอียดของเครื่อง SYSCAL Pro Switch 

Syscal pro Standard & switch (24-48-72-96-120) version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-13 เครื่อง SYSCAL Pro 

 
ต ำแหน่งที่ 1 คือ  หน้ำจอแดสงผล 
ต ำแหน่งที่ 2 คือ  เลือกเหล่งพลังงำนในกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ (EXT = ใช้แหล่งพลังงำนจำก

ภำยนอกในกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ เช่น Battery รถยนต์ , INT = ใช้ Battery 
ภำยในเครื่องในกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ) 

ต ำแหน่งที่ 3 คือ  จุดต่อข้ัว Battery จำกภำยนอก INPUT 12V (แดง + , ด ำ -) 
ต ำแหน่งที่ 4 คือ  จุดชำร์ตแบตเตอรี่ส ำหรับกำรปล่อยกระแสไฟฟ้ำ 
ต ำแหน่งที่ 5 คือ  เชื่อมต่อขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้ำ กรณีใช้วิธีกำรรันเครื่องแบบ pole 
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ต ำแหน่งที่ 6 คือ ปุ่ม on/off ของเครื่อง SYSCAL Pro. 
ต ำแหน่งที่ 7 คือ  จุดเชื่อมต่อเพ่ือส่งข้อมูลระหว่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง SYSCAL Pro. 
ต ำแหน่งที่ 8 คือ  จุดชำร์ตแบตเตอรี่ส ำหรับจอแสดงผล 
ต ำแหน่งที่ 9 คือ  ช่องตะปูเกลียวระบำยอำกำศ (Ventilation screw) ส่วนประกอบนี้ใช้ส ำหรับ

ปล่อยแก๊สที่อำจเกิดขึ้นได้ให้คลำยออกขณะท ำกำรชำร์ตแบตเตอร์รี่ และต้อง
หมุนกลับขณะเครื่องท ำงำนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ ำไหลเข้ำไปในวงจร 

ต ำแหน่งที่ 10 คือ แป้นพิมพ์ 16 ปุ่ม ซึ่งประกอบด้วย แป้นพิมพ์ก ำหนดฟังก์ชัน และแป้นพิมพ์  
ตัวเลข  

 

3.2.3  รำยละเอียดกำรใช้โปรแกรมของเครื่อง SYSCAL Pro  
โปรแกรมท่ีเกี่ยวส ำหรับเชื่อมต่อกับเครื่อง Syscal Pro ที่ใช้ในกำรท ำงำนส่งข้อมูลและรับข้อมูล        มี

ทั้งหมด 3 โปรแกรม คือ 
- ELECTRE Pro ส ำหรับสั่งกำรให้เครื่อง SYSCAL Pro ท ำงำน  
- PROSYS II ส ำหรับกำรประมวลผลข้อมูล โดยเมื่อเครื่อง Syscal Pro ท ำงำนเสร็จ ท ำกำรโหลด

ข้อมูล  
- Res2/3Dinv ส ำหรับกำรแปลผล 

 
ขั้นตอนกำรใช้เครื่อง SYSCAL Pro มี 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 
กำรใส่ข้อมูลในโปรแกรม ELECTRE Pro เป็นโปรแกรมที่ใช้ในกำรในกำรป้อนข้อมูลเพ่ือสั่งกำรให้เครื่อง 
SYSCAL Pro ท ำงำน โดยกำรกรอกรูปแบบที่ใช้ในกำรควบคุมแบบต่ำงๆ และระยะห่ำงระหว่ำงอิเล็กโทรด 
 

 
 

รูปที่ 3-14 ตัวอย่ำงข้อมูลที่ประมวลผลแล้วก่อนโหลดข้อมลูไปยังเครื่อง SYSCAL Pro  
(ไฟล์ ElectrePro.*Sqz) 
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1. โหลดข้อมูลจำกโปรแกรม ELECTRE Pro ที่ท ำกำรกรอกรูปแบบที่ใช้ในกำรควบคุมแบบต่ำงๆ และ
ระยะห่ำงระหว่ำงอิเล็กโทรด ไปยังเครื่อง SYSCAL Pro 

 

 

       
 

รูปที่ 3-15 กำรโหลดโปรแกรม ELECTRE Pro ไปยังเครื่อง SYSCAL Pro 
 

2. กำรโหลดข้อมูลออกจำกเครื่อง SYSCAL Pro เมื่อเครื่องท ำงำนสิ้นสุดลงจะถูกโหลดข้อมูลออกด้วย
โปรแกรม PROSYS ll  

 

 
 

รูปที่ 3-16 ตัวอย่ำงกำรโหลดข้อมลูจำกเครื่อง SYSCAL Pro ไปยังโปรแกรม Prosysll 
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รูปที่ 3-17 ตัวอย่ำงข้อมูลที่โหลดออกจำกเครื่อง Syscal Pro (ไฟล์ BIN File (.bin)) 
 

 
 

รูปที่ 3-18 ตัวอย่ำงข้อมูลที่ดี (รูปซ้ำย) และไม่ดี (รูปขวำ) (ไฟล์ BIN File (.bin)) 

 
เมื่อโหลดข้อมูลแล้วท ำกำรบันทึกข้อมูลเป็น Res2Dinv ไฟล์ GOM Media files(.dat) (.Dat)  เพ่ือ
ท ำกำรแปลผลต่อไป 
  

3. กำรแปลผลข้อมูลโดยผ่ำนโปรแกรม Res2Dinv  

 
 

รูปที่ 3-19 ตัวอย่ำงข้อมูลที่แปลผลผ่ำน Res2Dinv แล้ว (ไฟล์ BIN File (.bin)) 
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3.2.4 กำรใช้งำนเครื่อง Syscal Pro ในกำรส ำรวจ 

โดยกำรส ำรวจนี้จะท ำกำรส ำรวจโดยกำรวำงอิเล็กโทรดให้ห่ำงกัน 5 เมตร จ ำนวน 48 อิเล็กโทรด  
จึงต้องใช้พ้ืนที่ยำว 240 เมตร 

1 ท ำกำรตรวจสอบพ้ืนที่ที่จะท ำกำรส ำรวจ ตำมควำมยำว 240 เมตร 
2 น ำเครื่อง Syscal Pro วำงที่จุดกึ่งกลำงพ้ืนที่บริเวณท่ีต้องกำรส ำรวจ 
3 ท ำกำรลำกสำยไฟทั้งสองม้วนโดยใช้กล้องวัดมุมให้ขนำนกันเป็นเส้นตรง  
4 ตอกแท่งโลหะลงดินและท ำกำรเชื่อมต่อกับสำยไฟของเครื่องเข้ำกับข้ัวไฟฟ้ำ  

 

รูปที่ 3-20 กำรเช่ือมต่ออิเล็กโทรด 

5 ท ำกำรเลือกว่ำจะใช้แบตเตอรี่จำกภำยในหรือภำยนอกเครื่องส ำรวจ ถ้ำใช้แบตเตอรี่ภำยในเครื่อง 
ให้สวิทซ์ปุ่มมำที่ “INT” ถ้ำใช้แบตเตอรี่จำกภำยนอกเครื่องส ำรวจ ให้สวิทซ์ปมมำที่“EXT” 

 
 

รูปที่ 3-21 กำรเช่ือมต่อแบตเตอรีจ่ำกภำยนอกเครื่อง 
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6 เปิดเครื่อง Syscal Pro โดยสวิทซ์ปุ่มไปที่ “ON”  
7 เช็คแบตเตอรี่ โดยกดที่ปุ่ม “BATT” 

 

 
รูปที่ 3-22 ปริมำณแบตเตอรีจ่ำกเครื่อง 

 

8 ท ำกำรเลือกโหมดกำรท ำงำนของเครื่องส ำรวจ 
9 ท ำกำรตรวจสอบกำรเชื่อมต่อระหว่ำงขั้วไฟฟ้ำกับเครื่องส ำรวจ โดยกดท่ีปุ่ม “RS CHECK”  
10 เมื่อค่ำต่ำงๆและเครื่องพร้อมใช้งำน กดปุ่ม “START” เพ่ือปล่อยกระแสไฟฟ้ำลงสู่พ้ืนดิน 
11 เมื่อเครื่องท ำงำนเสร็จให้โหลดข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Prosysll และแปลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

Res2Dinv 
12 ท ำกำรปิดเครื่องส ำรวจโดยสวิทซ์ปุ่มไปที่ “OFF” 

3.3 เครื่องมือส ำหรับส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำโดยเครื่อง EM (GEM2) 

เป็นวิธีกำรส ำรวจวัดสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ อำศัยกำรวัดกำรเปลี่ยนแปลงต่อเวลำ ของสนำมแม่เหล็ก
ไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรปล่อยกระแสไฟฟ้ำ วิธีกำรนี้ใช้ส ำหรับหำแหล่งแร่ตัวน ำไฟฟ้ำ ใช้ส ำรวจที่ระดับ  1-10 
เมตร ประโยชน์เป็นกำรหำรำยละเอียดกำรกระจำยตัวของค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำในระดับตื้น 
 

 

รูปที่ 3-23 เครื่องมือส ำหรับส ำรวจทำงสนำมแมเ่หล็กไฟฟ้ำโดยเครือ่ง EM (GEM2) 

   

   3.3.1 เครื่องมือในกำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำโดยเครื่อง EM (GEM2)  

ท ำหน้ำควบคุมกำรส่งและรับสัญญำณคลื่นแม่เหล็กตำมล ำดับประกอบด้วย 4 ดังต่อไปนี้ 
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• ตัวส่งสัญญำณ (transmitter)   
• ตัวรับสัญญำณ (receiver) 
• ตัวควบคุม (controller) 
• แบตเตอรี่ (battery) 

  3.3.2 คุณสมบัติโดยทั่วไปของเครื่องมือส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำโดยเครื่อง EM (GEM2) 

• กำรท ำงำนของเครื่องอยู่ในช่วงควำมถ่ีตั้งแต่ 330Hz ถึง 24,000 Hz 
• ควำมลึกของกำรตรวจสอบมีควำมลึกประมำณ 10 เมตร 
• น้ ำหนักของเครื่อง 4 กิโลกรัม 

   3.3.3 วิธีกำรใช้เครื่องมือส ำรวจและข้ันตอนกำรส ำรวจ  
เมื่อเริ่มต้นกำรส ำรวจต้องแน่ใจว่ำพ้ืนที่นั้นต้องปรำศจำกสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆที่มนุษย์สร้ำงข้ึน

เช่นเดียวกับกำรส ำรวจ TEM  ด ำเนินตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์และแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน  
2. วำงเครื่องมือทั้งหมดลงบนพ้ืน จัดวำงต ำแหน่งให้แนวของเครื่องให้ขนำนกับพ้ืน กำรเก็บข้อมูล

จำกกำรที่ผู้ส ำรวจใช้กำรเดินเก็บข้อมูลตำมแนวกำรส ำรวจ จำกนั้นท ำกำรโหลดข้อมูลที่ได้มำท ำกำรแปลผล
ข้อมูล  

 

           รูปที่ 3-24 กำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำด้วยเครื่อง EM (GEM2) 

 

3.4 กำรส ำรวจด้วยเทคนิคไอโซโทป 

วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำเพื่อวิเครำะห์คุณสมบัติไอโซโทป 
3.4.1 Location of Sampling Point (Coordinates) 
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         บันทึกต ำแหน่งจุดเก็บตัวอย่ำง โดยใช้ GPS (Global Positioning System) หรือ แผนที่ภูมิ
ประเทศ ประกอบด้วย Latitude, Longitude, และ Altitude (ควำมสูง) ที่บริเวณจุดเก็บตัวอย่ำง โดยใช้ 
Datum WGS-84 บันทึกวันที่ และเวลำของกำรเก็บตัวอย่ำง 
 
 3.4.2 Water Depth Measurement  
         ระดับน้ ำบำดำลควรจะวัดจำกระดับอ้ำงอิง ซึ่งจะต้องท ำกำรวัดก่อนที่จะมีกำรดูดน้ ำบำดำล 
ในกำรวัดระดับน้ ำจะวัดโดยใช้สำยเทป หรือ Electrical Sounder หลังจำกนั้นก็บันทึกค่ำท่ีได้จำกกำรอ่ำน 
บันทึกรำยละเอียดของควำมลึกของบ่อ, ควำมลึกของชั้น Screen เป็นต้น 

 
 3.4.3 Purging of Well 
         วิธีมำตรฐำนในกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำบำดำลจำกบ่อสังเกตกำรณ์นั้น จะปั๊มน้ ำบำดำลที่ค้ำงอยู่
ในบ่อทิ้งออกไป โดยทั่วๆ ไป จะดูดทิ้งปริมำณ 3 เท่ำของปริมำตรที่มีอยู่ ก่อนที่จะเริ่มเก็บตัวอย่ำง ส ำหรับ
ตัวอย่ำงบำดำลหมู่บ้ำนและน้ ำจำก underdrain ของ TSF จะปั๊มน้ ำทิ้งก่อนเป็นเวลำประมำณไม่น้อยกว่ำ 
20 นำท ี

 
 

รูปที่ 3-25 บ่อน้ ำบำดำลส ำหรับเก็บตัวอย่ำง 

   
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3-26 เครื่องมือ และอุปกรณ์ส ำหรับเก็บตัวอย่ำงน้ ำ 
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3.4.4 On-Site Physicochemical Measurements 
         หลังจำกท่ีดูดน้ ำบำดำลที่ค้ำงท้ิงไปแล้วก็จะวัดค่ำ Electrical Conductivity (EC), 
Temperature, pH, Dissolved Oxygen และ Alkalinity 
 

 
 

รูปที่ 3-27 กำรวัดคุณสมบัติทำงกำยภำพของน้ ำ 
 

1. Electrical Conductivity (EC) 

  จะต้องปรับเทียบเครื่องวัดค่ำ EC ตำมคู่มือของบริษัท ด้วยสำรมำตรฐำน 1413 S/cm 

ที่ 25 C ควรจะปรับเทียบทุกวันก่อนกำรใช้งำนล้ำงอิเล็กโทรด ด้วยน้ ำกลั่นหรือน้ ำในบ่อก่อนกำรวัด 
ส ำหรับกำรวัดนั้นน้ ำตัวอย่ำงจะต้องไหลเข้ำไปในบีกเกอร์หรือไหลผ่ำนทะลุ Cell หลังจำกนั้นก็จุ่มอิเล็กโทรด
ลงไปในตัวอย่ำง โดยกำรอ่ำนค่ำจะต้องรอให้ค่ำที่ได้คงที่ก่อน หลังจำกนั้นก็จดบันทึก ค่ำ EC และ อุณหภูมิ 
ของตัวอย่ำง 

2. pH 
  ปฏิบัติตำมคู่มือของเครื่อง และปรับเทียบเครื่องทุกครั้งก่อนกำรใช้งำนโดยใช้สำรละลำย
มำตรฐำน หรือ Buffer จ ำนวน 2 หรือ 3 ค่ำตั้งค่ำของเครื่องวัด pH ไปที่ Mode ปรับเทียบ แล้วจุ่ม        
อิเล็กโทรดลงไปในสำรละลำย Buffer แรกที่มีค่ำ pH ที่สูงกว่ำ เช่น pH 7 เมื่อได้ค่ำที่ถูกต้องแล้วก็เก็บค่ำที่
ได้ไว้ แล้วก็น ำ อิเล็กโทรดออกจำกสำรละลำย และ rinse ด้วยน้ ำกลั่น หลังจำกนั้นก็น ำไปจุ่มในสำรละลำย 
Buffer 2 ที่มีค่ำ pH ต่ ำกว่ำ เช่น pH 4 เครื่องก็จะเก็บค่ำไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนกำรปรับเทียบ ปรับ 
Mode ไปที่กำรวัดเพ่ือน ำไปใช้ในกำรวัดตัวอย่ำง โดยจุ่มอิเล็กโทรดลงไปในตัวอย่ำง หลังจำกนั้นก็รอให้
ค่ำคงที่แล้วจึงจดบันทึกค่ำท่ีได้ 
 ข้อควรระมัดระวัง อย่ำแกว่งอิเล็กโทรดจะมีผลท ำให้ pH เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเนื่องจำกกำรหลุด
ออกมำของแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ หลังจำกกำรวัดเสร็จสิ้นแล้วก็ท ำควำมสะอำดอิเล็กโทรด และเก็บไว้ใน
สำรละลำย 
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3. Dissolve Oxygen (DO) วิธีที่ใช้เป็นแบบ probe โดยจุ่ม probe ลงไปในน้ ำขณะที่
น้ ำก ำลังไหลอยู่แล้วอ่ำนค่ำ พร้อมจดบันทึก 

4. Alkalinity 
  ปกติจะวัดโดยวิธีกำรไทเทรตโดยกำรใช้ Field kits ที่เหมำะสมเติมตัวอย่ำงน้ ำใน Vial    
ที่ระดับที่ท ำเครื่องหมำยไว้ หยดสำรละลำย ฟีนอล์ฟทำลีน ตัวอย่ำงจะเปลี่ยนจำกไม่มีสีเป็นสีชมพู ไทเทรต
ด้วยกรด โดยหยดกรดลงไป 1 หยด ถ้ำสีไม่เปลี่ยนก็จนต่อไปจนกว่ำสีจะเปลี่ยนจำกสีชมพูเป็นไม่มีสี บันทึก
ปริมำณกรดที่ใช้ไป ต่อมำก็เติมสำรละลำยที่แสดงปริมำณ Alkalinity ทั้งหมดลงไปในตัวอย่ำง ไทเทรตต่อ
จนกระท่ังสำรละลำยเปลี่ยนจำกสีเขียวเป็นสีน้ ำตำล บันทึกปริมำณกรดที่ใช้ไปในสำรละลำย และค ำนวณค่ำ 
Alkalinity ปกติจะแสดงในหน่วย mg/l HCO3 
 3.4.5 Filtration, Acidification and Labeling of Samples for Chemistry 
         ส ำหรับกำรวัดองค์ประกอบทำงเคมี (Cat ion and Anion) ตัวอย่ำงจะต้องถูกกรองก่อนใน
ภำคสนำมในกำรกรองจะกรองด้วยกระดำษกรอง 0.45 ไมครอน กรองโดยใช้ filter holder ซึ่งใช้น้ ำ
ตัวอย่ำงปริมำณ 500 มิลลิลิตร โดยกำรวิเครำะห์ Cat ionได้แก่ Ca, Mg, Na, K, Sr, และ As น ำตัวอย่ำงที่
กรองแล้วเติมกรดไนตริกเข้มข้นประมำณ 2 ถึง 3 หยด ให้ pH<2 แล้วก็เขย่ำขวด ใช้ตัวอย่ำงปริมำณ 250 
มิลลิลิตร ส่วนกำรวิเครำะห์ Anion ได้แก่ chloride และ sulfate ให้กรองตัวอย่ำงด้วยกระดำษกรอง 0.45 
ไมครอนไม่เติมกรด และแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 C ใช้ตัวอย่ำงปริมำณ 50 มิลลิลิตรขวดตัวอย่ำงต้องติดฉลำก
ให้ชัดเจน 

3.4.6 กำรเก็บตัวอย่ำงไอโซโทปเสถียร (Stable Isotope Sampling) 
         สำรเก็บตัวอย่ำงไอโซโทปเสถียรเป็นวิธีที่ง่ำยไม่ต้องกรองตัวอย่ำงหรือหยดกรดเพ่ือรักษำ
ตัวอย่ำง โดยใช้ตัวอย่ำงปริมำณ 50 มิลลิลิตร ในขวด Double capped, ขวดแก้ว หรือ ขวดโพลีเอทิลีน  ซ่ึง
ตัวอย่ำงจะเก็บจำกภำชนะที่บรรจุน้ ำอยู่เต็ม บันทึกรำยละเอียดตัวอย่ำงลงในขวดเก็บตัวอย่ำง ต้องแน่ใจว่ำ
ขวดเก็บตัวอย่ำงนั้นปิดแน่น ไม่มีฟองอำกำศอยู่ในขวด ในระหว่ำงกำรเก็บตัวอย่ำง กำรดูแลรักษำ และกำร
ขนย้ำยตัวอย่ำงไปห้องปฏิบัติกำร เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรระเหยของตัวอย่ำง เนื่องจำกจะท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำส่วนไอโซโทปได้ 

3.4.7 กำรเก็บตัวอย่ำงตริเทียม (Tritium Sampling) 
         ส ำหรับกำรเก็บตัวอย่ำงเพ่ือวิเครำะห์ปริมำณตริเทียมนั้นง่ำยมำก โดยใช้น้ ำปริมำณ 1000 
มิลลิลิตร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมำณตริเทียมในตัวอย่ำงและเทคนิคที่ใช้วัดตัวอย่ำง ขวดอำจจะใช้ขวดพอลีเอ
ทิลีน หรือ ขวดแก้วก็ได้แล้วแต่ควำมเหมำะสม ตัวอย่ำงจะต้องไม่ผ่ำนกำรกรอง โดยขวดเก็บตัวอย่ำงจะต้อง
ติดฉลำกรำยละเอียดที่จ ำเป็น 
 

3.4.8 กำรเก็บตัวอย่ำงอัตรำส่วนไอโซโทปสตรอนเทียม (Strontium isotope sampling)  
เก็บโดยใช้ขั้นตอนเดียวกับตัวอย่ำงส ำหรับกำรวัดปริมำณ แคทไอออน และเก็บรักษำที่

อุณหภูมิห้อง 
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3.4.9 กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง ประกอบด้วย 

1. องค์ประกอบทำงเคมี ได้จัดส่งตัวอย่ำงเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์ ธำตุ Ca, Mg, K, Na, As, Sr รวมทั้ง
อนุมูลคลอไรด์และอนุมูลซัลเฟต ที่บริษัท ALS Laboratory Group Thailand ทั้งสิ้น31 ตัวอย่ำง 

2. อัตรำส่วนไอโซโทปเสถียร 2H/18O โดยห้องปฏิบัติกำรไอโซโทปของสถำบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้สำรมำตรฐำนอ้ำงอิง 
VSMOW เป็นตัวเปรียบเทียบในกำรควบคุมคุณภำพกำรวิเครำะห์ ทั้งนี้ท ำกำรวิเครำะห์ด้วยเครื่อง Isotope 
Ratio Mass Spectrometer (IRMS) ของ Delta V Advantage, บริษัท Thermo Fisher Scientific , USA 
และเครื่อง Laser Water Isotope Analyzer ยี่ห้อ PICARRO รุ่น L2130 i 

3. อัตรำส่วนไอโซโทปเสถียร 87Sr/86Sr ได้จัดส่งตัวอย่ำงเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์ที่ห้องปฏิบัติกำรของ
บริษัท IsoAnalysis UG เมือง เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน จ ำนวน 20 ตัวอย่ำง 

 

รูปที่ 3-28 เครื่องมือ Isotope Ratio Massspectrometer (IRMS)  

รุ่น Delta V Advantage,Thermo Fisher Scientific,USA 
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รูปที่ 3-29 เครื่องวิเครำะหไ์อโซโทปเสถียร Laser Water Isotope Analyzer ยี่ห้อ PICARRO รุ่น L2130 i 

4. ปริมำณตริเทียม ได้ท ำกำรวัดปริมำณตริเทียมในตัวอย่ำงน้ ำจำกบ่อสังเกตกำรณ์จ ำนวน 15 บ่อ 
โดยห้องปฏิบัติกำรไอโซโทป ไฮโดรโลยี ของสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หลังจำกท ำกำรเพ่ิมควำมเข้มข้นโดยเทคนิคอิเลคโตรไลซิสในตัวอย่ำง
น้ ำก่อนน ำไปวัดรังสีเบตำ ด้วยเครื่อง Liquid Scintillation Spectrometer (LSC) ของบริษัท Perkin 
Elmer รุ่น Tricarb 3180  

 

รูปที่ 3-30 กำรเตรียมตัวอย่ำงเพือ่กำรวิเครำะห์ปรมิำณตรเิทียมโดยกำรเพิ่มควำมเข้มข้นด้วยวิธีอิเลคโตรไลซิส 
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รูปที่ 3-31 เครื่อง Liquid Scintillation Counter (LSC) ของบริษัท Perkin Elmer รุ่น Tricarb 3180 TR/SL

 

3.5 พื้นที่ท ำกำรส ำรวจทำงธรณีฟิสิกส์และไอโซโทปเทคนิค 

3.5.1. กำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กเครื่อง TEM-FAST 48 HPC จ ำนวนจุดส ำรวจทำง
สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำมีท้ังหมด 89 จุดส ำรวจ โดยแสดงจุดกำรส ำรวจดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 3-32 จ ำนวนจุดส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ มีทั้งหมด 89 จุดส ำรวจ 
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จำกแผนที่แสดงจุดกำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ มีทั้งหมด 89 จุดส ำรวจ สำมำรถแบ่ง
ประเภทจุดส ำรวจได้ออกเป็น 3 ประเภทหลักดังต่อไปนี้ 

1. บริเวณพ้ืนที่ภำยในบ่อเก็บกำกแร่ (TSF1) 

2. บริเวณรอบบ่อเก็บกำกแร่ (TSF1) 

3. บริเวณพ้ืนที่รอบนอกตำมแนวกำรไหลของน้ ำและพ้ืนที่ควบคุมกำรส ำรวจ 

1. บริเวณพื้นที่ภำยในบ่อเก็บกำกแร่ (TSF1) มีทั้งหมด 38 จุดส ำรวจ คือ จุดส ำรวจ TI01 ,TI01B 
,TI01C ,TI01D ,TI02 ,TI02B ,TI03 ,TI04 ,TI04B ,TI05 ,TI05B ,TI06 ,TI06B ,TI07 ,TI08 ,TI08B ,TI08C 
,TI08D ,TI10 ,TI11 ,TI11B ,TI11C ,TI11D ,TI12 ,TI12B ,TI15 ,TI16 ,TI16B ,TI16C ,TI17 ,TI17B ,TI18 
,TI18B ,TI22 ,TI23 ,TI23B ,TI24 และTI25 

 

รูปที่ 3-33  จุดกำรส ำรวจบริเวณพื้นที่ภำยในบ่อเก็บกำกแร่ (TSF1) 

2. บริเวณรอบบ่อเก็บกำกแร่ (TSF1) มีทั้งหมด 14 จุดส ำรวจ คือ จุดส ำรวจ TO26 ,TO27, 
TO28, TO29, TO30, TO31, TO32, TO34, TO35, TO36, TO37, TO38, TO39 และTO40 

 

รูปที่ 3-34  จุดกำรส ำรวจบริเวณรอบบ่อเก็บกำกแร่ (TSF1) 



 

3-25 
 

3. บริเวณพื้นที่รอบนอกตำมแนวกำรไหลของน้ ำและพื้นที่ควบคุมกำรส ำรวจ  มีทั้งหมด 37 จุด
ส ำ รวจ  คือ  จุ ดส ำ รวจ  TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, TD06, TB01, TB02, TB03, TB04, TB05, 
TB06, TC01, TC02, TC03, TC04, TA01, TA02, TA03, TA04, TA05, TF01, TF02, TF03, TF04, TF04, 
TF05, TF06, TAC01, TAC02, TAC03, TAC04, TFC01, TFC02, TFC03, TFC04 และTFC05  

 

รูปที่ 3-35  จุดกำรส ำรวจบริเวณพื้นที่รอบนอกตำมแนวกำรไหลของน้ ำ และพื้นที่ควบคุมกำรส ำรวจ 

 

3.5.2 กำรส ำรวจวัดวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ  

จ ำนวนแนวกำรส ำรวจวัดวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ มีทั้งหมด 21 แนวส ำรวจ ดังต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 3-36 แนวกำรส ำรวจวัดวดัคำ่ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ 
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แนวกำรส ำรวจวัดวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ ประกอบด้วย 3 บริเวณส ำรวจ ดังนี้ 

1. บริเวณผนังบ่อเก็บกักกำกแร่ (TSF1) มีทั้งหมด 5 แนวส ำรวจ คือ DC01, DC02, DC03, 
DC05, DC06 

 

รูปที่ 3-37 แนวกำรส ำรวจบรเิวณผนังบ่อเก็บกักกำกแร่ (TSF1) 

 

2. บริเวณรอบบ่อเก็บกักกำกแร่ (TSF1) มีทั้งหมด 9 แนวส ำรวจ คือ DC02B, DC02C, DC04, 
DC22, DC23, DC09, DC10, DC24, DC25 

 

รูปที่ 3-38 แนวกำรส ำรวจบรเิวณรอบบ่อเก็บกักกำกแร่ (TSF1) 
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3. บริเวณพื้นที่รอบนอกตำมแนวกำรไหลของน้ ำและพื้นที่ควบคุมกำรส ำรวจ  มีทั้งหมด 7 แนว
ส ำรวจ คือ DC11, DC12, DC13, DC14, DC15, DC16, DC19 

 

รูปที่ 3-39 แนวกำรส ำรวจบรเิวณพื้นที่รอบนอกตำมแนวกำรไหลของน้ ำ และพื้นที่ควบคุมกำรส ำรวจ 

 

3.5.3 เครื่องมือส ำหรับส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำโดยเครื่อง EM (GEM2)  

จ ำนวนจุดส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำโดยเครื่อง EM (GEM2) มีทั้งหมด 14 แนว
ส ำรวจ โดยแสดงจุดกำรส ำรวจดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 3-40 จ ำนวนจุดส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ มีทั้งหมด 14 แนวส ำรวจ 



 

3-28 
 

จำกแผนที่แสดงแนวกำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำด้วย EM มีทั้งหมด 14 แนวส ำรวจ สำมำรถ
แบ่งประเภทจุดส ำรวจได้ออกเป็น 3 ประเภทหลักดังต่อไปนี้ 

1. บริเวณพ้ืนที่ภำยในบ่อเก็บกำกแร่ ประกอบ 6 แนวส ำรวจ คือ L5B, L6, DC05, L5A, DC02, 
และ DC03 

2. บริเวณรอบบ่อเก็บกำกแร่ ประกอบ 4 แนวส ำรวจ คือ DC0807, DC07W, DC04B และ DC04A 
3. บริเวณพ้ืนที่รอบนอกตำมแนวกำรไหลของน้ ำและพ้ืนที่ควบคุมกำรส ำรวจ ประกอบ 4 แนว

ส ำรวจ คือ TEM_A, DC09, DC09E และ DC10 
 

3.5.4 พื้นที่กำรส ำรวจด้วยเทคนิคไอโซโทป 

 

รูปที่ 3-41 ลักษณะทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่ศึกษำรอบๆ เหมืองทองอัครำ 
 

 ลักษณะทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่ ประกอบไปด้วยหินอัคนี ได้แก่ หินภูเขำไฟ หินไรโอไลต์ ทัฟฟ์   
ยุคเปอร์เมียน-ไทรแอสซิก และหินตะกอน และหินแปร ประกอบด้วยตะกอนที่รำบสะสมตัวโดยทำงน้ ำ 
ตะกอนกรวด ทรำย สะสมตำมร่องน้ ำและที่รำบน้ ำท่วมถึง ยุคควอเทอร์นำรี (Qa) และตะกอนตะพัก กรวด 
ทรำยแป้ง ดินเคลย์ และดินแลง ยุคควอเทอร์นำรี  
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พ้ืนที่ศึกษำอยู่ที่เหมืองทองของบริษัทอัครำ รีซอสเซส จ ำกัด อ. ทับคล้อ จ. พิจิตรประกอบด้วย
ตัวอย่ำงบริเวณต้นน้ ำ ทำงด้ำนเหนือ และด้ำนตะวันออก บริเวณสังเกตกำรณ์ในบริเวณเหมืองซึ่ง
ประกอบด้วยบ่อบำดำลชั้นตื้น และชั้นลึก ที่ระดับควำมลึกแตกต่ำงกัน ตั้งแต่ 5 เมตร 10 เมตร 60 เมตร 
และ 100 เมตร รวมถึงน้ ำในบ่อ TSF1 และ TSF2 ซึ่งเป็นบ่อเก็บกำกแร่และ บ่อกักเก็บน้ ำส ำหรับใช้ใน
กิจกรรมท ำเหมืองนอกจำกนั้นยังมีตัวอย่ำงจำกน้ ำประปำหมู่บ้ำนและน้ ำในพ้ืนที่กสิกรรม ทำงด้ำนใต้น้ ำของ
เหมือง จ ำนวนทั้งสิ้น 41ต ำแหน่ง ดังแสดงในรูปที่ 3-41 ส่วนรำยละเอียดของคุณสมบัติ และต ำแหน่งที่เก็บ
ตัวอย่ำงได้แสดงไว้ในภำคผนวก ฉ. ทั้งนี้ ได้เก็บตัวอย่ำงสองครั้ง ครั้งแรกในเดือน ธันวำคม 2559 ครั้งที่สอง 
ในเดือน มกรำคม 2560 ซึ่งทั้งสองครั้งอยู่ในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีอิทธิพลจำกฝน เพรำะหำกมีฝนหนักในช่วงที่
เก็บตัวอย่ำง จะส่งผลต่อข้อมูลของไอโซโทป และค่ำคุณสมบัติทำงเคมีได้ 

 ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้เก็บตัวอย่ำงจำกบ่อ 6691 ซ้ ำสองครั้ง เนื่องจำกพบว่ำบ่อ 5338 ที่อยู่ติดกัน
และมีกำรบำกเซำะร่องให้น้ ำสำมำรถไหลมำสะสมในบ่อได้ตั้งแต่ระยะผิวดินถึงก้นบ่อที่ควำมลึก 60 เมตร 
จำกกำรเก็บตัวอย่ำงครั้งที่พบว่ำบ่อ 5338 เชื่อมถึงบ่อ 6691 ท ำให้ค่ำกำรวัดอำจคลำดเคลื่อน จึงได้ท ำกำร
เป่ำล้ำงบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 และท ำกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำจำกบ่อ 6691 ซ้ ำเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์อีกครั้งหนึ่ง 

 

รูปที่ 3-42 จุดเก็บตัวอย่ำงด้วยเทคนิคไอโซโทปบริเวณพื้นที่ศึกษำรอบๆ เหมืองทองค ำอัครำ 
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รูปที่ 3-43 กำรจัดกลุ่มของกำรเกบ็ตัวอย่ำงด้วยเทคนิคไอโซโทปโดยอำศัยข้อมูลทำงเคมี  
และต ำแหน่งทิศทำงกำรไหลของน้ ำ 

GR7 
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 จำกกำรที่ระบบน้ ำบำดำลในเหมืองทองอัครำมีทิศทำงกำรไหลจำกทำงด้ำนทิศเหนือ ลงไปทำงด้ำน
ทิศใต้ และไหลจำกทำงด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือลงไปทำงด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ จึงได้ก ำหนดจุดเก็บ
ตัวอย่ำงออกเป็น 5 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 8 ดังนี้ กลุ่ม GR1  กลุ่ม GR2  กลุ่ม GR3  กลุ่ม GR4 กลุ่ม GR5 
กลุ่ม GR6และ กลุ่ม GR7 ส ำหรับจุดเก็บตัวอย่ำงทำงด้ำนตอนบนและทิศตะวันออก (Up Stream) นั้น  เพ่ือ
ใช้เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับอ้ำงอิง โดยก ำหนดให้เป็น 

• กลุ่ม GR1 เป็นบ่ออ้ำงอิงทำงทิศเหนือ ประกอบด้วยบ่อหมำยเลข 4025 และ 4024 
• กลุ่ม GR2 เป็นบ่ออ้ำงอิงทำงทิศตะวันออก ประกอบไปด้วยบ่อหมำยเลข 691 และ 690 
• กลุ่ม GR3 ดังแสดงในรูปที่ 3-43 เป็นกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ใต้บ่อ (downstream) ของ TSF    

เป็นกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อำจจะมีอิทธิพลจำกบ่อ TSF หรือน้ ำผิวดินจำกบริเวณข้ำงเคียง
จ ำนวน 10 บ่อ ประกอบไปด้วย บ่อ 1991, 1992,6464, 6465,6466, 6467, 6468, 663, 
ST18 และSPG (น้ ำซึมที่ผิวดิน) ดังแสดงในรูปที่ 13 เป็นกลุ่มที่อยู่ทำงด้ำนทิศใต้ของบ่อ 
TSF1 และติดกับบึงน้ ำใช้งำนในกิจกรรมกำรท ำเหมือง (ST18) 

• กลุ่ม GR4 เป็นกลุ่มที่อยู่ใต้บ่อ (downstream) ของ TSF และอำจมีอิทธิพลจำกบ่อ TSF 
หรือน้ ำผิวดินบริเวณข้ำงเคียงเช่นเดียวกันมีจ ำนวน 9 บ่อ ประกอบด้วย บ่อหมำยเลข 
5338,5339, 6691, 6692, 6693, 6470, 6471, 6472 และ 6473 เป็นกลุ่มหรือโซนที่อยู่
ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ่อ TSF รำยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 3-43 ประกอบด้วยบ่อ
หมำยเลข 6673, 6672, GWJP, GWNT, GWJL และ GWDL เป็นโซนที่ห่ำงจำกบ่อ TSF 
ประมำณ 1 กิโลเมตรขึ้นไปรวมทั้งน้ ำในพ้ืนที่กสิกรรมรอบนอกของบริเวณเหมือง คือ 
GWPF และ GWSC 

• กลุ่ม GR6 เป็นกลุ่มบ่อทำงทิศตะวันออกของ TSF 1 ได้แก่ บ่อหมำยเลข 5350 และ 5351 
• กลุ่ม GR7 เป็นกลุ่มบ่อทำงทิศตะวันตกของ TSF 1 และอยู่ระหว่ำงบ่อ เก็บกำกแร่ TSF1 

และTSF2 ได้แก่ บ่อหมำยเลข 5249, 5333 และ 5336 
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3.6 กำรปฏิบัติและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจ  

ตำรำงท่ี 3-1 กำรปฏิบัติและระยะเวลำด ำเนินโครงกำรส ำรวจทำงธรณีฟิสิกส์โดยวิธีส ำรวจวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (ERI) และวิธีส ำรวจวัดสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ(TEM) 

ล ำดับ วันที ่ ERI กำรปฏิบัติกำรส ำรวจ TEM รำยละเอียด กำรปฏิบัติกำรส ำรวจ 
1 09/12/2559 DC01 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวผนังของบ่อเก็บ

กักกำกแร่ TSF1 
- เนื่องจำกมีปัญหำเรื่องกำรจดัส่งอปุกรณ์

เครื่องมือกำรส ำรวจ 
ท ำกำรเตรียมพื้นท่ีส ำหรับกำรส ำรวจ  

2 10/12/2559 DC02 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวผนังของบ่อเก็บ
กักกำกแร่ TSF1 

ส ำรวจ 7 จุด TI01,TI02,TI04,TI05,TI06,TI16,TI18 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวดิ่งของบ่อเก็บกัก
กำกแร่ TSF1 

3 11/12/2559 DC03 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวผนังของบ่อเก็บ
กักกำกแร่ TSF1 

ส ำรวจ 7 จุด TI11,TI22,TI23,TI24,TO26,TO27,TO29 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวดิ่งของบ่อเก็บกัก
กำกแร่ TSF1 

4 12/12/2559 DC02B-DC02C ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวทำงกำรไหลของ
น้ ำ 

ส ำรวจ 4 จุด TO28,TO34,TO35,TC33 ส ำรวจแนวที่ต้องสงสัยบริเวณพื้นที่รอบนอก
บ่อ เก็บกำกแร่  TSF1 และส ำรวจพื้นที่
ควบคุม 

5 13/12/2559 DC02C-DC04 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวทำงกำรไหลของ
น้ ำ 

ส ำรวจ 7 จุด TI07,TI25,TA01,TA02,TA03,TA04,TA05 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวดิ่งของบ่อเก็บกัก
กำกแร่ TSF1 และส ำรวจพ้ืนท่ีควบคุม 

6 14/12/2559 DC05-DC06 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวผนังของบ่อเก็บ
กักกำกแร่ TSF1 

ส ำรวจ 11 จุด TO30,TO31,TO32,TO36,TO38,TO39,TB02 
TC01,TC02,TC03,TC04 

ส ำรวจพ้ืนที่ควบคุม 

7 15/12/2559 DC07-DC08 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวทำงกำรไหลของ
น้ ำ 

ส ำรวจ 14 จุด TI23B,TO37,TO40,TB01,TB03,TB04,TB05,T
B06 
TD01,TD02,TD03,TD04,TD05,TD06 

ส ำรวจแนวที่ต้องสงสัยบริเวณพื้นที่รอบนอก
บ่อเก็บกำกแร่ TSF1 และแนวดิ่งของบ่อเก็บ
กักกำกแร่ TSF1 

8 16/12/2559 DC09-DC10 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวทำงกำรไหลของ
น้ ำ 

ส ำรวจ 9 จุด  TI01B,TI02B,TI04B,TI05B,TI06B,TI11B 
TI16B,TI17B,TI18B 

ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวดิ่งของบ่อเก็บกัก
กำกแร่ TSF1 

9 05/01/2560 DC11-DC12 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวทำงกำรไหลของ
น้ ำ 

- - ท ำกำรเตรียมพื้นท่ีส ำหรับกำรส ำรวจ  
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ตำรำงท่ี 3-1 (ต่อ) กำรปฏิบัติและระยะเวลำด ำเนินโครงกำรส ำรวจทำงธรณีฟิสิกส์โดยวิธีส ำรวจวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (ERI) และวิธีส ำรวจวัดสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ
(TEM) 

ล ำดับ วันที ่ ERI กำรปฏิบัติกำรส ำรวจ TEM รำยละเอียด กำรปฏิบัติกำรส ำรวจ 
10 06/01/2560 DC13-DC14 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวทำงกำรไหลของ

น้ ำและส ำรวจพื้นที่ควบคุม 
ส ำรวจ 10 จุด TF02,TF03,TF04,TF05,TF06,TFC01,TFC02 

TFC03,TFC04,TFC05 
ส ำรวจแนวที่ต้องสงสัยบริเวณพื้นที่รอบนอก
บ่อเก็บกำกแร่ TSF1 

11 07/01/2560 DC15-DC16 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวทำงกำรไหลของ
น้ ำ 

ส ำรวจ 1 จุด TF01 ส ำรวจแนวที่ต้องสงสัยบริเวณพื้นที่รอบนอก
บ่อเก็บกำกแร่ TSF1 

12 08/01/2560 DC17-DC18 ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวทำงกำรไหลของ
น้ ำ 

ส ำรวจ 4 จุด TAC01,TAC02,TAC03,TAC04 ส ำรวจพ้ืนท่ีควบคุม 

13 09/01/2560 DC19 ส ำรวจพื้นที่ควบคุม - - ท ำกำรเตรียมพื้นท่ีส ำหรับกำรส ำรวจ 
14 26/01/2560 -  ส ำรวจ 4 จุด TI01C,TI01D,TI10,TI11D ส ำรวจในบ่อเพิ่มเติม 
15 27/01/2560 -  ส ำรวจ 11 จุด TI03,TI08,TI08B,TI08C,TI08D,TI11C,TI12 

TI12B,TI15,TI16C,TI17 
ส ำรวจในบ่อเพิ่มเติม 

16 21-22/06/2560 DC22 DC23 
DC24 DC25 

ส ำรวจกำรรั่วไหลตำมแนวทำงกำรไหลของ
น้ ำ 

- - - 
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3.7 ภำพกำรด ำเนินงำนส ำรวจทำงธรณีฟิสิกส์ 

    

รูปที่ 3-44 บ่อเก็บกักกำกแร่ TSF1 ก่อนท ำกำรส ำรวจ ในบริเวณบ่อเก็บกำกแร่ ส่วนใหญ่มีสภำพเป็นโคลนเลน ควำมลึกของ
โคลนเลนโดยประมำณ 1 เมตร (ของวันท่ี 6 ธันวำคม 2559) 

      

รูปที่ 3-45 กำรทดลองเดินบนบ่อเก็บกักกำกแร่ TSF1 เนื่องจำกบริเวณบ่อมีเป็นสภำพเป็นโคลนเลนท ำให้ไม่สำมำรถเดิน
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ เพื่อควำมปลอดภัยของกำรด ำเนินกำรส ำรวจ จึงวำงแผนใช้พำเลทไม้ ในกำรทดลองเดินบนบริเวณบ่อ
ในจุดที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้จำกกำรเดินปกติ 
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รูปที่ 3-46 กำรวำงแผนกำรส ำรวจและผู้เข้ำร่วมเป็นพยำนบำงส่วนในกำรส ำรวจ 

   

   

รูปที่ 3-47  กำรขนย้ำยพำเลทไม้ ลงในบ่อเก็บกักกำกแร่ TSF1 เพื่อเตรียมท ำกำรส ำรวจเนื่องจำกบริเวณบ่อมีเป็นสภำพเป็น
โคลนเลน ท ำให้ไมส่ำมำรถเดินปฏบิัติงำนได ้
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รูปที่ 3-48  กำรเตรียมพื้นท่ีโดยกำรตัดหญ้ำ ส ำหรับกำรส ำรวจทำงสนำมแมเ่หล็กไฟฟ้ำ และกำรส ำรวจควำมต้ำนทำงไฟฟ้ำ
จ ำเพำะ ในบรเิวณบ่อเก็บกำกแร่และบรเิวณโดยรอบ เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยกับผู้ปฎบิัติกำรส ำรวจ 

    

   

รูปที่ 3-49 กำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
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รูปที่ 3-50  กำรเตรียมพื้นท่ีท ำกำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำและกำรส ำรวจควำมต้ำนทำงไฟฟ้ำจ ำเพำะ 

     

รูปที่ 3-51  กำรเตรียมพื้นท่ีท ำกำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำและกำรส ำรวจควำมต้ำนทำงไฟฟ้ำจ ำเพำะ 

 

รูปที่ 3-52  คณะท ำงำนกำรส ำรวจ และผูเ้ข้ำร่วมเป็นพยำนบำงส่วนในกำรส ำรวจ 
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3.8 กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำผุดในนำข้ำวใกล้ TSF2 ในเดือน พฤศจิกำยน 2559 

 ประมำณวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559 ชุมชนรอบเหมืองทองค ำ บำงส่วนได้ร้องเรียนว่ำเกิดน้ ำผุด
บริเวณนำข้ำวใกล้กับ TSF2 บริเวณเดียวกันกับน้ ำผุดเมื่อเหมืองหยุดต้นปี 2558 ดังแสดงในรูปที่ 1-3 และ 1-6 
ในบทที่ 1 คณะกรรมกำรกำรส ำรวจตรวจสอบโอกำสกำรรั่วไหลของสำรพิษจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1    ของ
เหมืองทองค ำ จังหวัดพิจิตร จึงมีมติให้คณะวิจัยนี้ ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ ชุมชนผู้ร้องเรียน และ บริษัท 
อัครำ รีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) ท ำกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำดังกล่ำวในวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกำยน 2559 เพ่ือ
ประเมินกำรปนเปื้อนไซยำไนด์ และวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมี อ่ืนๆ ซึ่งอำจจะช่วยในกำรประเมินควำม
เสี่ยงและที่มำของน้ ำได้ โดยคณะวิจัยนี้ได้ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำและดินระดับตื้นตำมจุดเก็บตัวอย่ำงที่
แสดงในรูปที่ 3-53 โดยได้สรุปรหัส และต ำแหน่งจุดเก็บตัวอย่ำงได้ดังตำรำงที่ 3-2 ทั้งนี้เคมีวิเครำะห์ทุกตัว
แปรเว้น pH, Conductivity และ ORP ด ำเนินกำรโดยห้องปฏิบัติกำร ALS ประเทศไทยในท ำนองเดียวกัน 
ส่วน pH, Conductivity และ ORP นั้นท ำกำรวัดในภำคสนำม กรมควบคุมมลพิษ และบริษัท อัครำ รีซอร์ส
เซส จ ำกัด (มหำชน) ก็ได้ท ำกำรเก็บตัวอย่ำง และส่งตัวอย่ำงเคมีวิเครำะห์ เช่นเดียวกัน รูปที่ 3-54 ภำพ
กิจกรรมกำรเก็บตัวอย่ำงร่วมกัน 

 

ตำรำงท่ี 3-2 สรุปรหัสของจุดเก็บตัวอย่ำง และต ำแหน่งจุดเก็บตัวอย่ำง 

รหัส
ตัวอย่ำง 

ค ำอธิบำย พิกัด ตัวอย่ำงที่เก็บ เคมีวิเครำะห์ 
E N 

PDF1 นำข้ำวควบคุม 1 679903 1808236 น้ ำ และดินลึก 30 
ซม (S7) 

Total CN, WAD 
CN,  
Sulfate (ในน้ ำนั้น), 
As, Cu, Fe, Mn, 
Ca, Ni, Ag, pH (น้ ำ
เท่ำนั้น), 
Conductivity (น้ ำ
เท่ำนั้น), ORP (น้ ำ
เท่ำนั้น) 

PDF2 นำข้ำวหลัง
ส ำนักงำนอัครำ 

674697 1803144 น้ ำ และดินผิวหน้ำ 
(S5) กับดินลึก 30 
ซม (S6) 

PDF3 นำข้ำวน้ ำผุดที่น้ ำ
ไหลใกล้จุดเก่ำ 

673410 1800864 น้ ำ และดินผิวหน้ำ 
(S1) กับดินลึก 30 
ซม (S2) 

PDF4 นำข้ำวควบคุม 2 677740 1811037 น้ ำ และดินผิวหน้ำ 
(S8) กับดินลึก 30 
ซม (S9) 

PDF5 นำข้ำวน้ ำผุดจุดเก่ำ 673628 1801372 น้ ำ และดินผิวหน้ำ 
(S3) กับดินลึก 30 
ซม (S4) 
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รูปที่ 3-53 จุดเก็บตัวอย่ำง PDF1 ถึง PDF 5 ส ำหรับกรณีน้ ำผดุในนำข้ำวใกล้ TSF2 ในเดือน พฤศจิกำยน 2559 และ F1 ถึง 
F3 ส ำหรับกรณีน้ ำซมึใกล้ TSF1 ในเดือนธันวำคม 2559 
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รูปที่ 3-54 กิจกรรมกำรเก็บตัวอยำ่งร่วมกันส ำหรับกรณีน้ ำผุดในนำข้ำวใกล้ TSF2 ในเดือน พฤศจิกำยน 2559 
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3.9 กำรสร้ำงแบบจ ำลองธรณีพื้นฐำนของพื้นที่เหมืองทองค ำ และกำรท ำ Cross section โดย GMS-
Aquaveo  

 ด้วยกำรวิเครำะห์ควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (Anomaly) เพ่ือประเมินโอกำสกำรรั่วไหล
ของน้ ำเหมืองจำก TSF1 นั้น จะท ำโดยกำรเปรียบเทียบควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของแนวต้องสงสัยว่ำจะเกิดกำร
รั่วไหลกับแนวควบคุมซึ่งไม่น่ำจะได้รับผลกระทบจำกกำรรั่วไหล ดังนั้นแบบจ ำลองธรณีพ้ืนฐำนของพ้ืนที่เหมือง
ทองค ำที่ได้มำจำกกำรขุดเจำะ เก็บตัวอย่ำงดิน และประเมินกำรเรียงตัวทำงธรณีวิทยำของชั้นดินและหิน     
จะช่วยยืนยันลักษณะทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่ และช่วยในกำรคำดกำรณ์ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำในกรณีที่ไม่เกิด
กำรรั่วไหลของน้ ำเหมือง พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนกำรประเมินควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 
(Anomaly) ที่ได้จำกกำรเปรียบเทียบผลกำรส ำรวจด้วย TEM หรือ ERI ของแนวที่สนใจกับแนวควบคุมได้ง่ำย
ขึ้น  

 ในโครงกำรวิจัยนี้ คณะวิจัยได้น ำลักษณะทำงธรณีพ้ืนฐำนของพ้ืนที่เหมืองทองค ำ รวมถึงบริเวณ 
TSF1 ที่ท ำกำรส ำรวจโดยมหำวิทยำลัยของแก่นโดยเป็นที่ปรึกษำให้กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำลจัดท ำกำรศึกษำ
ลักษณะทำงธรณีวิทยำบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบกำรเหมืองแร่ทองค ำจังหวัดพิจิตร[5]  คือแนว G-G’ และ 
D-D’ จำกรูปที่ 2-1 ถึง 2-3 มำเข้ำแบบจ ำลอง GMS Aquaveo เพ่ือสร้ำงแบบจ ำลองธรณีพ้ืนฐำนของพ้ืนที่
เหมืองทองค ำ (Geological Solid Model) ดังแสดงในรูปที่ 3-55 ทั้งนี้หน้ำตัดทำงธรณีวิทยำของทั้งสองแนวนี้
ได้มำจำกกำรเจำะส ำรวจ และเป็นสองแนวที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่ศึกษำของโครงกำรนี้ (TSF1 และ นำข้ำวใกล้ 
TSF2) มำกที่สุด จึงเป็นแนวที่เหมำะสมที่สุดจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แบบจ ำลองนี้สำมำรถท ำกำรตัด 
Cross section ณ ต ำแหน่งใดๆใกล้ TSF1 และ นำข้ำวที่ต้องกำรได้เพ่ือท ำกำรเปรียบเทียบกับผลควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ส ำรวจได้จำกแนว TEM และ ERI ใดๆ  
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รูปที่ 3-55 แบบจ ำลอง GMS Aquaveo เพ่ือสร้ำงแบบจ ำลองธรณีพื้นฐำนของพ้ืนที่ศึกษำ  

(Geological Solid Model) ใกล้แนว G-G’ และ D-D’และตัวอย่ำงหน้ำตัดทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่ 

พ้ืนที่ศึกษำ 
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บทที่ 4 

รายงานการประชุมของคณะท างานและมติที่ประชุมก่อนการด าเนินการ 

โครงการนี้คณะท างานได้ออกแบบแผนการท างานภาคสนาม (ดังแสดงในบทที่ 3) และการแปลผล
ร่วมกัน โดยเพ่ือหาวิธีการส ารวจที่เป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการสากล และให้เหมาะสมที่สุดกับสภาพ
ปัญหา จึงได้มีการประชุมทั้งคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค 
โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 

1.) การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท 
อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
1. การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559    
2. การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
3. การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
4. การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 

            2.) การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่
ที่1  จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

1. การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
2. การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 
3. การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 
4. การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 
5. การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 

3.) การประชุมชี้แจงโครงการท าความเข้าใจ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแผนงานการแสดงผลการ
ส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อเก็บกักแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัด
พิจิตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับ
คล้อ จังหวัดพิจิตร 

จากการประชุมคณะท างานทั้งหมด 10 ครั้ง สามารถเรียงล าดับการประชุมตามวันและเวลา 
เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ ดังต่อไปนี้ 

 

4.1 การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2559 (อ่านรายละเอียดทั้งหมดใน
ภาคผนวก ข.-1) 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานขึ้นมา 2 ชุด ได้แก่ คณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บการแร่ที่ 1 โดยมอบหมายให้ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาเป็น
ประธานและเลขานุการ และคณะท างานตรวจสอบผลกระทบด้านฝุ่นละออง โดยมอบหมายให้ผู้อ านวยการ
สถาบันมาตรวิทยาเป็นประธานและเลขานุการเช่นเดียวกัน  
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และได้มีการลงมติที่ประชุมเห็นชอบในการพิสูจน์การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ให้กระจ่าง 
เนื่องจากในบ่อ 5338  ซึ่งอยู่ติดกับ TSF 1 และเจอ As ปนเปื้อนต่อเนื่องยาวนานและมีค่าสูง  ซ่ึงมันสูง
อย่างมีนัยส าคัญและปนเปื้อนแน่นอน ซึ่งสิ่งที่เรายังเห็นไม่ตรงกันก็คือว่ามันมาจากธรรมชาติหรือกิจกรรม
จากเหมือง จึงควรพิสูจน์ให้กระจ่างจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด  

4.2 การประชุมคณะท างานย่อยผู้ เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่  1/2559 เม่ือวันที่  29 กรกฎาคม 2559             
(อ่านรายละเอียดทั้งหมดในภาคผนวก ข.-2) 

การประชุมคณะท างานย่อยจากผู้เชี่ยวชาญฯ ในครั้งที่ 1/2559 มีการน าสรุปของการประชุม     
มาจาก “รายละเอียดการสรุปการประชุมนี้อยู่ในวาระที่ 3 เรื่องแจ้งให้ทราบในหัวข้อที่ 3.1 ผลจากการ
ด าเนินงานของคณะท างานย่อยจากผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ในรายงานการประชุม คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง  
การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่  1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  2/2559 
(ภาคผนวกท่ี ข.-6)” ซึ่งสรุปไว้ว่า  

การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ใช้แนวคิดทางด้าน  
geophysics โดยอาศัยการตรวจวัด resistivity ในพ้ืนดินรอบ ๆ บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ร่วมกับข้อมูลทาง 
geochemistry ในการพิสูจน์การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเสนอพิจารณา 4 หัวข้อดังนี้ 

- ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้มีการน าเสนอวิธีการส ารวจ TEM (Transient EM) Sounding 
DC-IP Sounding (direct current, DC) (Induced Polarization, IP) EM Profiling  

- การน าเสนอของผู้ เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น  (Proposal on the application of 
geophysical characterization of subsurface contaminations) 

- ประเด็นความเห็นของ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ เกี่ยวกับแผนการโครงการการส ารวจ
แผนการโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่
ที่ 1 ของ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 

- ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ น าเสนอเกี่ยวกับการศึกษาการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน โดยใช้
วิธีไอโซโทป 

มติที่ประชุม 

- มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ท าการปรับปรุงแก้ไขแผนการโครงการการส ารวจ
ตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 และจัดท า flowchart 
กระบวนการหรือขั้นตอนการพิสูจน์ทราบการรั่วซึมของบ่อ TSF1 เพื่อเสนอในการประชุม
ครั้งต่อไป 

- มอบหมายให้ ดร. สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ไอโซโทป 
ศึกษาการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินในการประชุมครั้งต่อไป 
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4.3 การประชุมคณะท างานย่อยผู้ เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่  2/2559 เม่ือวันที่  15 สิงหาคม 2559               
(อ่านรายละเอียดทั้งหมดในภาคผนวก ข.-3) 

การประชุมคณะท างานย่อยจากผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 2/2559 ได้มีการน าสรุปการประชุมมาจาก 
“รายละเอียดการสรุปการประชุมนี้อยู่ในวาระที่ 3 เรื่องแจ้งให้ทราบในหัวข้อ 3.1 ผลการด าเนินงานของ
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา     
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ในรายงานการประชุม คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 (ภาคผนวกที่ ข. -6)” ซึ่งสรุป
ไว้ว่า  

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ใช้แนวคิด ทางด้าน geophysics โดยอาศัยการ
ตรวจวัด resistivity ในพ้ืนดินรอบ ๆ บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ร่วมกับข้อมูล ทาง geochemistry และวิธีการ 
ทาง isotope ในการพิสูจน์การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  

วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

- นายสุรชาติ หมุนสมัย ผู้แทนบริษัท อัคราฯ น าเสนอรายงานการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ประเด็นพบการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ 

- ดร.ปนัดดา ซิลวา น าเสนอหลักการการคัดเลือกข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเหมือง
ทองค าของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าเสนอแผนงานโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของ
สารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

- ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ น าเสนอการใช้ไอโซโทปเทคนิคในการศึกษาการปนเปื้อนของน้ า
ใต้ดิน 

มติที่ประชุม    

- มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ปรับปรุงแผนการด าเนินการ โดยจัดท าเป็น 
phasing แบ่งช่วง การด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือที่สามารถจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
ระยะได้   

- ให้  ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์  น าข้อมูลรายการค านวณออกแบบบ่อกักเก็บกากแร่ 
โครงสร้างของบ่อ และชั้นดินจากบริษัท อัคราฯ และข้อมูล resistivity จากบริษัท อัคราฯ 
และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล มาใช้ประกอบการเสนอโครงการ   

- ให้บริษัท อัคราฯ น าเสนอธรณีวิทยาบริเวณพ้ืนที่บ่อกักเก็บกากแร่ และผลการส ารวจทาง
ธรณีฟิสิกส์ โดยวิธี Induced polarization (IP) โดยบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) 
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4.4 การประชุมคณะท างานย่อยผู้ เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่  3/2559 เม่ือวันที่  29 สิงหาคม 2559                
(อ่านรายละเอียดทั้งหมดในภาคผนวก ข.-4) 

การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 3/2559 ได้มีการน าสรุปการประชุมมาจาก 
“รายละเอียดการสรุปการประชุมนี้อยู่ในวาระที่ 3 เรื่องแจ้งให้ทราบหัวข้อ 3.1 ผลการด าเนินงานของ
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา       
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ในรายงานการประชุม คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 (ภาคผนวกที่ ข. -6)” ซึ่งสรุป
ไว้ว่า  

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ใช้วิธี geophysics และ isotope ในการพิสูจน์
การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส คือ 

   

Phase 1 geophysics  

1.1 ท าการส ารวจด้วยวิธี TEM บริเวณต้นน้ าบ่อ TSF1 นาข้าวควบคุม (พ้ืนที่ควบคุม) และ 
ภายใน TSF1 และ นาข้าวที่เกิดกรณีน้ าผุด                      

1.2 ประเมินการแพร่กระจาย ด้วย การส ารวจด้วยวิธี TEM  และ DC-IP จากแนวที่คาดว่า    
เกิดความผิดปกติ      

1.3 การเจาะพิสูจน์เก็บตัวอย่าง        
1.4 สรุปแหล่งที่มาท าแบบจ าลอง และประเมินความเสี่ยง     

Phase 2 Stable Isotope         

การเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินจากบ่อเฝ้าระวังและ TSF 1 และท าการวิเคราะห์ Stable Isotope  
อายุของน้ าในบ่อสังเกตการณ์และค่าองค์ประกอบทางเคมี 

วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

- นายสุรชาติ หมุนสมัย ผู้แทนบริษัท อัคราฯ น าเสนอข้อมูลธรณีวิทยาบริเวณพ้ืนที่บ่อกักเก็บ
กากแร่ และผลการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์โดยวิธี Induced polarization ได้น าเสนอข้อมูล  
ที่มีการสอบถามข้อมูลจากการสอบถาม ข้อมูลด้านธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลการก่อสร้างบ่อกักเก็บ
กากแร่ และปริมาณการสูบน้ ากลับจาก seepage ของบ่อ กักเก็บกากแร่จากการประชุม
คราวก่อน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   

- ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าเสนอแผนงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของ
สารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
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มติทีป่ระชุม    

- ในที่ประชุมวันนี้มีการหารือใน 3 แนวทาง 1.geophysics 2.Isotope 3.เจาะบ่อเพ่ิมและ
เก็บตัวอย่าง ซึ่งวิธีทาง geophysics ยังมีค าถามที่สงสัยหลายค าถาม ซึ่งมอบหมายให้ส่ง
ค าถามให้ ผศ.ดร.ธนพล ภายใน วันที่ 5 กันยายนนี้ ค าถามจะออกเป็นลายลักษณ์อักษร 
จาก อ.ชัยโรจน์ และ อ.จักรพันธ์ รวมทั้งค าถาม เพ่ิมเติมจากนักธรณีฟิสิกส์ท่านอ่ืน     
โดย ผอ.อนุ จะเป็นผู้ประสาน และจากคุณสุรชาติด้วย  

- ส าหรับข้อเสนอแนวทางใน 3 flow chart วิธี geophysics และ isotope ผศ.ดร.ธนพล 
รับไปท าเหมือนเดิม ส าหรับเจาะบ่อเพ่ิมและเก็บตัวอย่าง ทางคุณสุรชาติรับจะท า paper 
ให้ 1-2 หน้ากระดาษ น ามาเสนอในที่ประชุมคราวหน้า  

- ให้ทางบริษัทฯ อัคราน าเสนอข้อมูลทางเคมีของ mornitoring well ในการประชุมครั้ง
หน้าใช้เวลา 15-20 นาท ี
 

4.5 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2559 (อ่าน
รายละเอียดทั้งหมดในภาคผนวก ข.-5) 

การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 3/2559 ได้มีการน าสรุปการประชุมมาจาก 
“รายละเอียดการสรุปการประชุมนี้อยู่ในวาระที่ 3 เรื่องแจ้งให้ทราบหัวข้อ 3.1 ผลการด าเนินงานของ
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา     
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ในรายงานการประชุม คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 (ภาคผนวกที่ ข.-6)” ซึ่งสรุป
ไว้ว่า  

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ปรับปรุง รายละเอียดโครงการ เช่น การน า
ข้อมูลอุทกธรณีของพ้ืนที่ conceptual model และการน าข้อมูล monitoring มาใช้เป็นแนวทางการ
ก าหนด line ส ารวจศึกษา และก าหนดข้อจ ากัดของการศึกษาโครงการ รวมทั้งก าหนดรายละเอียดวิธีการ
ส ารวจ ปริมาณงานที่จะท าการส ารวจให้สอดคล้องกับงบประมาณ  และแนวทางการส ารวจต่อเนื่องจาก    
ที่ได้ประมวลผลข้อมูลจากการส ารวจ ระยะที่ 1 เสร็จสิ้น 

วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

- นายสุรชาติ หมุนสมัย น าเสนอข้อมูลต าแหน่ง และข้อมูลเคมีของบ่อ monitoring well 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าเสนอค าตอบจากผู้เชี่ยวชาญทีมประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับข้อเสนอ
แผนงานวิธี ส ารวจธรณีฟิสิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดค าถามดังนี ้

จากที่ก าหนดรับค าถามในวันที่  5 กันยายน  2559 ได้รับค าถามจาก  ผศ .ดีเซลล์  สวนบุรี              
รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ได้รับค าถามเพ่ิมในวันที่ 6 กันยายน ของ รศ.ดร.เพียงตา และ รศ.ดร.รุ่งเรือง 
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และ วันที่ 7 กันยายน จาก ผอ.บรรจง รวมทั้งค าถามจาก ผศ.ดร.ธนพล เองจึงได้แปลค าถามส่งไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่นและทางผู้เชี่ยวชาญทางญี่ปุ่นได้ตอบค าถามของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยตาม
เอกสาร ดังนี้ 
 

1) ค าถามข้อคิดเห็นจาก ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี ประกอบด้วย 3 ค าถาม 
ค าถามที ่1  
วิธีการศึกษาด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าและค่าเหนี่ยวน าไฟฟ้าแบบโพลาไรเซชัน

(resistivity and induced polarization) ควบคู่กัน มีโอกาสสามารถช่วยในการตอบโจทย์ได้ส่วนหนึ่ง   
แต่ต้องใช้ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง  เช่น  มีระบบขั้ววัดไฟฟ้าแบบหลายขั้ว  (multi-electrode 
automatic reading) 90 - 120 ขั้วไฟฟ้า ในการอ่าน 1 ชุด ระยะห่างขั้วไฟฟ้าที่ก าลังพอเหมาะคือ 10 
เมตร สามารถ ส ารวจระดับลึกเกินกว่า 100 เมตร การวางขั้วไฟฟ้า แบบไดโพล-ไดโพล อย่างเดียวอาจไม่
ได้ผล ต้องมีการใช้วิธีการวัดค่าท่ีหลากหลายเข้าช่วย และต้องท าการวัดค่าที่ให้ความละเอียดของข้อมูลสูงที่
ส าคัญคือด้านการประมวลผล ถ้าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม แบบ 2D inversion ทั่วไป อย่างเดียวอาจได้
รายละเอียดไม่พอต้องประมวลผลด้วย 1D inversion (ให้รายละเอียดเป็นจุดได้ดีกว่า) ทุกๆ ระยะห่าง    
10 เมตร เป็นอย่างน้อย 

ค าตอบ  เห็ นด้ วยว่ า  geophysics ไม่ ใช่ เครื่องมือที่ สมบู รณ์ แบบส าหรับการ  visualize 
contaminant plume มันสามารถสร้าง image ของการกระจายตัวของ resistivity ได้ที่ resolution 
limit ขึ้นกับ spacing นั่นเอง ผลข้อมูลรูปภาพที่ได้สามารถบอกถึงทิศทางความต่อเนื่องและการกระจาย
ตัวของโซน ที่กระจายตัวผิดปกติที่สามารถบอกขอบเขตของการปนเปื้อนได้ เมื่อท า geophysics แล้วจะ
สามารถระบุต าแหน่งบ่อ ต าแหน่งเก็บดิน ติดตั้งน้ า ที่เก็บตัวอย่างเพ่ือยืนยัน ซึ่งการเปรียบเทียบผลของ 
geophysics และผลการเก็บตัวอย่างท าให้เข้าใจสาเหตุของโซนที่ผิดปกติของ geophysics สามารถช่วยใน
การวางแผนการเจาะเก็บตัวอย่างได้แม่นย าขึ้น 

ค าถามที ่2  
ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EM) เพราะผลที่ได้น่าจะเป็นไปทางเดียวกันกับข้อ1 
ค าตอบ ทางญี่ปุ่นจะยังใช้ทั้ง 3 method คือ TEM EM และ IC-DC ซึ่ง TEM EM เป็นวิธีทาง 

electromagnetic เข าจ ะ ใช้  TEM method electromagnetic loop 50 เม ต ร  เ พ่ื อ ให้ ได้  target        
ลึกประมาณ 100 เมตร ได้ข้อมูลเร็วและเหมาะสมกับพ้ืนที่ราบเรียบ  flat แบบพ้ืนที่ของ TSF1 ข้อมูล    
1D inversion ของ TEM มีความน่าเชื่อถือว่า DC-Resistivity เนื่องจาก electrode จะปักกับพ้ืน จึงได้รับ
ผลกระทบจากความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของ resistivity data ในระดับตื้นซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ EM  
จะไม่พบปัญหานี้จึงยืนยันว่า EM ยังจ าเป็นเพ่ือแก้จุดอ่อนของ resistivity ที่ได้รับอิทธิพลจากความไม่เป็น
เนื้อเดียวกัน resistivity data ส าหรับ IC-DC ทั่วไปยังใช้อยู่ที่ spacing 5 - 10 เมตร เพ่ือ target ชั้นน้ าใต้
ดินที่ตื้นกว่า 60 เมตร และยังใช้ EM loop 10 เมตรร่วม ดังนั้นจะได้ข้อมูลสามวิธีมาประกอบกัน ดังนั้นจึง
ยืนยันจะใช้ EM อยู่และ EM ตอบสนองได้ดีกับ low resistivity zone บริเวณที่มี TDS บริเวณที่น้ าเหมือง
รั่วไป จะดีกว่า DC resist ทั่วไป 

ค าถามที่ 3 อนึ่ง พ้ืนที่ที่ด าเนินการ สามารถเลือกเฉพาะบริเวณที่ให้ความสนใจ ควรก าหนดวาง
แนวเส้นส ารวจตัดขวางจ านวนหลายแนวเพ่ือดูความต่อเนื่องกัน 

ค าตอบ เห็นด้วย จะมีการท า TEM ในหลาย station เพ่ือหาต าแหน่งท า IP-DC ที่ต่อเนื่องโดยจะ
ดูผลจาก TEM ว่าใน TSF1 มีโซนใดผิดปกติจะได้ลากโซนนั้นไปให้ต่อเนื่อง 
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2) ค าถามข้อคิดเห็นจาก รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 
ค าถาม ในการใช้เทคนิคการส ารวจธรณีฟิสิกส์ในการตรวจสอบการปนเปื้อนส่วนใหญ่มักจะใช้ใน

งานส ารวจการปนเปื้อนที่มีลักษณะเป็น plume ในชั้นดินหรือในชั้นน้ าบาดาล ที่มีความเข้มข้นสูงหรือมี
ขอบเขตกว้างใหญ่เพียงพอที่จะตรวจสอบได้ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์  เช่น การส ารวจการรั่วไหลของสาร 
LNAPL,DNAPL หรือ Leached ที่มีปริมาณมากจากแหล่งฝังกลบขยะ เป็นต้น และมีระดับไม่ลึกมากนัก 
ซึ่งลักษณะการปนเปื้อนแบบนี้จะสามารถตรวจสอบได้ค่อนข้างดีด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ อย่างไรก็ตามลักษณะ
การปนเปื้อนจาก TSF1 คาดน่าจะเป็นการรั่วไหลของสารพิษโดยการซึมผ่านพนังของบ่อกักเก็บกากแร่ลง  
สู่น้ าบาดาลและสารพิษจะละลายอยู่ในน้ าบาดาลเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นในกรณีการปนเปื้อนแบบนี้มักจะ    
ไม่แสดงลักษณะ plume ท าให้ยากในการตรวจสอบด้วยธรณีฟิสิกส์ และมีความคิดเห็นว่าข้อมูลธรณีฟิสิกส์
ที่ได้จากการส ารวจในโครงการนี้ จะเป็นไปในลักษณะการให้ข้อมูลชั้นดิน/หิน การวางตัว และลักษณะของ
ชั้นน้ าบาดาลในพ้ืนที่ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการแปลความร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆที่จะช่วยในการประเมิน
ทิศทางการไหลของน้ าบาดาลและลักษณะของธรณีวิทยาโครงสร้างใต้ผิวดินที่เป็นตัวควบคุมการไหลของน้ า
บาดาล ซึ่งจะสามารถน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งการเจาะบ่อสังเกตการณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ าบาดาล    
ที่จะน าไปตรวจสอบการปนเปื้อนต่อไป 

ในข้อเสนอได้มีการกล่าวถึงวิธีธรณี ฟิสิกส์อยู่  4 วิธี ได้แก่ Electrical Resistivity Imaging 
(ERI),Induced Polarization (IP), Transient Electromagnetics (TEM) แ ล ะ Electromagnetic 
Profiling (EM) แต่ ในขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยได้มีการเขี ยนว่าจะด าเนินการส ารวจด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า (EM) และ IP เท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงการส ารวจด้วย ERI เลยอาจต้องเพ่ิมเติมในรายละเอียด
ตรงนี้ด้วย 

การตรวจสอบหารอยรั่วใต้บ่อ TSF1 ด้วยธรณีฟิสิกส์จะให้ผลดีก็ต่อเมื่อรอยรั่วมีขนาดใหญ่เพียงพอ 
แต่ในกรณีนี้การปนเปื้อนคาดว่าจะไม่ได้เป็นในลักษณะนั้น แต่น่าจะเป็นการซึมผ่านผนังบ่อมากกว่าซึ่ง
อาจจะเป็นการยากที่จะตรวจสอบด้วยธรณีฟิสิกส์ นอกเสียจากว่าปริมาณสารพิษบริเวณผนังบ่อบริเวณนั้น
มีปริมาณมากจริงๆ 

ในการใช้ Geoprobe ในการตรวจสอบการปนเปื้อนนั้นมักจะใช้ในกรณีพ้ืนที่เป็นดินหรือหินผุที่
อ่อน แต่จะไม่สามารถใช้ได้ในหินแข็ง การปนเปื้อนส่วนใหญ่ของพ้ืนที่เหมืองจะอยู่ในชั้นน้ าบาดาลมากกว่า
ในดิน ซึ่งดินในบริเวณดังกล่าวก็มีความหนาไม่มากจากการสอบถามนักวิจัยที่ได้ท างานในพื้นที่ TSF1 ดังนั้น
การใช้ Geoprobe ในการตรวจสอบการปนเปื้อนในบริเวณพ้ืนที่นอก TSF1 อาจได้ความลึกไม่มาก 

ค าตอบ ได้ตอบโดยอ้างถึง literature ที่แสดงการใช้ geophysics กับการปนเปื้อน ตามเอกสาร
แนบของ USGS มี 10 หน้า เป็นหน่วยงานด้านการส ารวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกามี list ของ literatures  
ด้านต่าง ๆ ของการใช้ geophysics ทั่วไป การใช้ direct push เกี่ยวกับ mine waste และ land fill 
จริงๆ แล้วมีการใช้วิธีนี้ ในการส ารวจการปนเปื้อนในลักษณะนี้ เป็นปกติในหลาย ๆ กรณ ีโดยเสนอตัวอย่าง 
paper ปี 1998 โดยการใช้ TEM EM และ DC ในการส ารวจบ่อกักเก็บกากแร่ มีการตรวจพบ response 
ที่เป็นบวกว่าถ้ามีการรั่วไหลมันสามารถ detect ได ้นี่ก็เป็น paper ที่พูดถึง 

ค าตอบ ถ้าเผื่อการรั่วไหลจากบ่อค่อนข้างสูง คงต้องท า geochemical investigation ตามแผน
และท าร่วมกับ geophysics ซึ่งเป็นการ screening เพ่ือเก็บตัวอย่างได้ถูกต้อง เห็นด้วยว่า geophysics            
มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ  plume เล็กๆ geophysics ไม่ได้บอกว่า plume มีหรือไม่มี แต่บอกว่า plume     
ใหญ่ขนาดเท่าใด จะพบในสเกลที่มันต้องใหญ่พอที่เชื่อว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ  ค าถาม
ทั้งหมดตอบโดยยกตัวอย่างการศึกษาจาก literature 
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3) ค าถามข้อคิดเห็นจาก นายประกอบ อยู่คง นางสาวอคปสร อัคราช จากส านักส ารวจและ
ประเมินศักยภาพน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

ค าถามที่ 1 การส ารวจธรณีฟิสิกส์ทั้ง 4 วิธี (DC/IP/TEM/EM) ใช้หลักการทฤษฎีทางไฟฟ้า
เหมือนกัน ซึ่งมีข้อจ ากัดในบริเวณที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าหรือค่าน าไฟฟ้าใกล้เคียง (weathered 
rhyolite, dyke, ore mineral และ น้ าแร่) อาจจะไม่สามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งน่าจะใช้หลัก
ทฤษฎีธรณีฟิสิกส์อื่นๆ มาร่วมด้วยเพื่อลดข้อจ ากัดที่จะเกิดข้ึนจากการใช้ทฤษฎีไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 

ค าตอบ น้ าเหมืองที่มีค่า TDS สูง คือเป็นเรื่องจริงว่าเมื่อโครงสร้างธรณีมีการกัดกร่อนท าให้ค่า
conduct เพ่ิม แต่ขณะนี้ก าลังพูดถึง mine water ซึ่งผ่านกระบวนการเยอะจึงมี TDS ขึ้นสูง ซึ่งอาศัยตัวนี้
ในการ visualize เป็นหลัก และ set up โดยอิงถึง TSF1 เป็นหลักโดยเทียบกับด้านนอก ดูว่าด้านนอกที่ไม่
มีน้ าเหมืองเป็นอย่างไร และเมื่อมี TSF1 แล้วเป็นอย่างไร สิ่งที่เป็นค าตอบจริง ๆ อาจจะเป็นได้ว่าโดยทั่วไป 
dike มี high resistivity สูง การ weather อาจจะท าให้เพ่ิม conduct แต่คงไม่สูงเท่าน้ าเหมือง มีแต่พวก 
mud และ clayey layer ที่จะ low resistivity เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นประเด็น clayey layer กับน้ าเหมือง
มากกว่าที่แยกไม่ออก ถ้าบังเอิญมีหินฐานแล้วมี clay แทรกอยู่ตรงกลางคงไม่สมเหตุสมผล คงจะมีลักษณะ
เป็นน้ าเหมืองมากกว่า ซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนด้วยลักษณะของ Resistivity ที่แยกได้ระหว่างน้ าเหมือง     
กับโครงสร้างธรณีที่มีการกัดกร่อนตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามต้องมีการเก็บตัวอย่างเพ่ือยืนยันว่า       
low resistivity zone ที่ scan พบว่าเป็นสารปนเปื้อน หรือ clayey layer คล้ายกับ phase ที่รอบแรก 
scan หาความผิดปกติก่อน เมื่อพบความผิดปกติจึงท าการเจาะส ารวจ ไม่ได้พบความผิดปกติแล้วสรุปว่ามี
การรั่วซึมโดยไม่เจาะ โดยทั่วไป dike จะมี high resistivity ต่อให้ weather ยังไง resistivity คงไม่ถึงค่า
ของน้ าเหมืองแน่นอน สิ่งที่แบ่งแยกได้ยาก คือ clayey layer ซึ่งตรงนั้นจะใช้วิธีการเจาะพิสูจน์ 

ค าถามที่ 2 DC จะท าการจัดวางข้ัวแบบใด ระยะห่างระหว่าง electrode เท่าใด เพ่ือส ารวจความ
ลึกเท่าใด เนื่องจากต้องการทราบทั้งรายละเอียดสูง และความลึกมาก ๆ 

ค าตอบ  DC- Configuration ใช้  dipole – dipole configuration 5 เมตร  หรือ  10 เมตร 
electrode spacing เพ่ือส ารวจที่ระดับลึกประมาณ 60 เมตร และตามแผนจะท าการส ารวจด้วยวิธี TEM 
50 เมตร transmitter loop ได้ความลึกประมาณ  100 เมตร เห็นด้วยกับค าแนะน าที่ว่า resolution 
ลดลงที่ความลึกเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเป็นการยากที่จะประเมินว่า resolution เป็นเท่าไหร่ แต่หากจะประเมิน
ความละเอียดอยู่ท่ี 5 เมตร ส าหรับ DC และ 50 เมตร สาหรับ TEM 

ค าถามที่  3 IP จะสามารถจ าแนก  Sulfide/Arsenopyrite กับ  clay ที่ เกิดจากการผุของ 
rhyolite/andesite ได้อย่างไร เนื่องจากใช้คุณสมบัติการกักเก็บประจุไฟฟ้าก่อนปล่อยกระแสไฟฟ้านั้น 
clay ก็สามารถกักเก็บประจุได้ดีเช่นกัน 

ค าตอบ ตอบมาด้วย literature ว่า IP ของ clay สามารถ store charge จริงแต่น้อยกว่า pyrite 
เป็น paper ของ MAO ที่ส ารวจ pyrite จาก Journal Geophysics 2016 

ค าถามที่ 4 รอยแตกที่พบในพ้ืนที่มีขนาดตั้งแต่  1 - 100 ซม . และต้องการส ารวจความลึก
ประมาณ 60 - 70 เมตร จะมีแผนการส ารวจธรณีฟิสิกส์อย่างไร เนื่องจากต้องการข้อมูลที่มีความละเอียด
สูงและสัมพันธ์กับความลึกที่ต้องการ 

ค าถามท่ี 5 ก่อนการวางแผนการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ได้ใช้ข้อมูล fracture analysis มาประกอบการ
ออกแบบการส ารวจหรือไม่ เนื่องจากคาดว่าเกิดการรั่วซึมลงรอยแตก ซึ่งจะต้องรู้ความหนาแน่นและ
ทิศทางของแนวรอยแตกหลัก/รอง อย่างละเอียดก่อนการด าเนินการ 
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ค าตอบ  Objective ไม่ ได้จะ characterize fracture แต่จะเป็นการ  detect contaminant 
plume เพ่ือดู anomaly ของ plume ที่มา จะ characterize mine waste 

ค าถามที่ 6 ถ้าการส ารวจธรณีฟิสิกส์ทั้ง 4 วิธี ไม่สามารถตรวจจับค่าความผิดปกติได้ทั้ง ๆ ที่อาจมี
การรั่วซึม จะมีแผนการด าเนินการอย่างไรเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมดังกล่าวค าตอบ เป็นการหาความผิดปกติ
เพ่ือเจาะส ารวจ ส าหรับงานด้านวิศวกรรมฟ้ืนฟู จะอยู่ในขอบเขตของการหาสิ่งผิดปกติ แล้วเจาะส ารวจ 
 

4) ค าถามข้อคิดเห็นจาก ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ หาก bed rock มีโครงสร้างซับซ้อน       
ไม่ราบเรียบสิ่งเหล่านี้ ท าให้การแปลผลผิดพลาดหรือไม่ 

ค าตอบ ถ้าเป็น high resistivity หรือ ถูก weather ท าให้มี conduct สูงขึ้นแต่คงไม่ถึงขั้นของ 
mine water คงไม่ท าให้ผลแปลแล้วเข้าใจผิดพลาดในกรณีของค าถามเกี่ยวกับ Under sampling หรือไม่ 
หรือ spacing ห่างเกินไป  กลัวไม่ capture ความไม่สม่ าเสมอหรือไม่  ค าตอบคือ มีความเป็นไปได้         
แต่อันดับแรกต้องท าก่อน หากผลออกมาจ าเป็นต้องส ารวจเพ่ิมค่อยส ารวจเพ่ิมหากความไม่สม่ าเสมอมีผล
มากๆ วิธีที่ดีที่สุดคือขึ้นเครื่องบิน แล้วใช้เครื่องบินส ารวจด้วย EM แต่งบประมาณค่อนข้างสูง 

ค าถาม Leak ต้องใหญ่แค่เท่าใดถึงหาได้ 
ค าตอบ Objective ไม่ใช่การหา fracture หรือหา plume สิ่งที่ต้องการ detect คือ plume 

ไม่ได้แปลว่า fracture หรือ leak ขนาด 10 เมตร plume จะมีขนาด 10 เมตร plume จะขยายและ    
แผ่ไปเรื่อย สิ่งที่เรา detect คือ plume แต่ถ้าถามว่า resolution เป็นเท่าไหร่ ถ้า plume ใหญ่กว่า 15 
เมตร จากการประเมินด้วย TEM ถ้า wall 5 เมตร กลับไปที่ว่า crack 5 เมตร ไม่ใช่ว่า plume จะ 5 เมตร 
อาจจะใหญ่และบานกว่านั้น 

- นายสุรชาติ หมุนสมัย น าเสนอแผนงาน และ flow chart ของวิธีพิสูจน์ว่าปริมาณสารหนู
ในบ่อ 5338 ที่สูงผิดปกติเกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการรั่วซึมของบ่อกักเก็บการแร่
ด้วยวิธีการเจาะส ารวจเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม    

จากการประชุมที่ผ่านมาถึงแม้จะมีข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญบางท่านที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ
โครงการของ ผศ.ดร.ธนพล ในการพิสูจน์ว่าปริมาณสารหนูในบ่อ 5338 ที่สูงผิดปกติเกิดจากธรรมชาติ หรือ
เกิดจากการรั่วซึมของบ่อกักเก็บการแร่ แต่เนื่องด้วยคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริง
การรั่วซึม ของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 มีระยะเวลาจ ากัดในการด าเนินการ และจ าเป็นต้องสรุปผลการ
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพ่ือน าเสนอข้อเสนอโครงการที่มีผู้รับผิดชอบแล้ว ให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้  
ผศ.ดร.ธนพล ผู้รับผิดชอบโครงการ ดังกล่าวปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอ ตามข้อเส นอแนะของ
คณะท างานวันนี้ รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ได้แก่ การน าข้อมูลอุทกธรณีของพ้ืนที่ conceptual model 
และการน าข้อมูล monitoring มาใช้เป็นแนวทางการก าหนด line ส ารวจศึกษาครั้งนี้  และ ก าหนด
ข้อจ ากัดของการศึกษาให้ละเอียดรอบคอบ รวมทั้งก าหนด รายละเอียดวิธีการส ารวจ ปริมาณงานที่จะท า
การส ารวจ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ แนวทางการส ารวจ ต่อเนื่อง หลังจากได้ประมวลผลข้อมูลจากการ
ส ารวจ phase 1 เสร็จสิ้นเพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บ
กากแร่ที ่1  
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การก าหนดการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 วันที่ 
13 หรือ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะแจ้งให้คณะท างานทราบอีกครั้ง 

4.6 การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2559  (อ่านรายละเอียดทั้งหมดใน
ภาคผนวก ข.-6) 

วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

ดร.จรัญ ยะฝา รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึม
ของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) แต่งตั้งโดย คณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ตามคาสั่งที่ 
1/2559 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยมี ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติเป็นประธานซึ่งได้ด าเนินการประชุมมาแล้ว 4 ครั้ง และมีสรุปผลการประชุมดังนี้ 

การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ใช้แนวคิดทางด้าน
geophysics โดยอาศัยการตรวจวัด resistivity ในพ้ืนดินรอบ ๆ บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ร่วมกับข้อมูลทาง 
geochemistry ในการพิสูจน์การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 

การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ใช้แนวคิดท างด้าน 
geophysics โดยอาศัยการตรวจวัด resistivity ในพ้ืนดินรอบ ๆ บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ร่วมกับข้อมูลทาง 
geochemistry และ วิธีการทาง isotope ในการพิสูจน์การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 

การประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ใช้ วิธี geophysics และ 
isotope ในการพิสูจน์การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส คือ 

Phase 1 geophysics 

- ท าการส ารวจด้วยวิธี TEM บริเวณต้นน้ าบ่อ TSF1 นาข้าวควบคุม (พ้ืนที่ควบคุม) และ
ภายใน TSF1 และ นาข้าวที่เกิดกรณีน้ าผุด 

- ประเมินการแพร่กระจาย ด้วยการส ารวจด้วยวิธี TEM และ DC-IP จากแนวที่คาดว่า     
เกิดความผิดปกติ 

- การเจาะพิสูจน์เก็บตัวอย่าง 
- สรุปแหล่งที่มา ท าแบบจาลอง และประเมินความเสี่ยง 

Phase 2 Stable Isotope 

การเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินจากบ่อเฝ้าระวังและ TSF 1 และท าการวิเคราะห์ Stable Isotope อายุ
ของน้ าในบ่อสังเกตการณ์และค่าองค์ประกอบทางเคมี 

การประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ปรับปรุงรายละเอียด
โครงการ เช่น การน าข้อมูลอุทกธรณีของพ้ืนที่ conceptual model และการน าข้อมูล monitoring มาใช้
เป็นแนวทางการก าหนด line ส ารวจศึกษา และก าหนด limitation ของการศึกษาโครงการ รวมทั้งก าหนด
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รายละเอียดวิธีการส ารวจ ปริมาณงานที่จะท าการส ารวจ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ และแนวทางการ
ส ารวจต่อเนื่องจากท่ีได้ประมวลผลข้อมูลจากการส ารวจ ระยะที่ 1 เสร็จสิ้น 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ได้น าเสนอแผนการโครงการ       
การส ารวจ ตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1         
ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร โดยแผนโครงการฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองและ  
มีการแก้ไขจากคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริง การรั่วซึมของบ่อกักเก็บ
กากแร่ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   
- ให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ แก้ไขข้อเสนอโครงการ การส ารวจตรวจสอบโอกาสการ 

รั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตรตาม
ข้อคิดเห็นของคณะท างานฯ  และประเด็นข้อซักถามของนายสุรชาติ หมุนสมัย            

- ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
สภาพบ่อสังเกตการณ์น้ าบาดาลด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไปยังกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล 
 

4.7 การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 (อ่านรายละเอียดทั้งหมดใน
ภาคผนวก ข.-7) 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้น าเสนอแผนการโครงการ การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของ
สารพิษ จากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF 1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร โดยแผนโครงการฯ ดังกล่าว ได้ผ่าน
การกลั่นกรอง และมีการแก้ไขจากคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บ
กาก แร่ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ดังนี้   

- เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ แผนการท างาน และแผนผังการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกรณีน้ าผุด 
ที่นาข้าว และป่าบัว  

- ตัดการทบทวนวรรณกรรมที่มาจากรายงานที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เขียนขึ้นซึ่งมีข้อ
สงสัยและก่อให้เกิดความกังวลใจจากเหมืองและนักวิชาการของเหมืองออก เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อให้ได้ความเห็นและการตอบความเห็นอย่างเป็นทางการ ซึ่งอยู่
นอกเหนือข้อเสนอโครงการนี้แต่ต้องท าให้เกิดความชัดเจนเพ่ือเป็นบรรทัดฐานของ
ประเทศต่อไป   

- เพ่ิมเติมตาราง รูปภาพและข้อเขียนซึ่งระบุจ านวนการวิเคราะห์ และการส ารวจให้ชัดเจน 
และ ระบุ QA/QC ของกระบวนการที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีจ าเป็น  

- แจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามตัวอย่างการเขียนงบประมาณที่ได้ประสานกับ กพร. 
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มติที่ประชุม    

เห็นชอบกับข้อเสนอโครงการ การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บ
กากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วโดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์   

เห็นควรให้คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่  1     
เป็นผู้ตรวจรับงาน จากนั้นเสนอให้คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
รับทราบอีกครั้ง   

ให้ตั้งคณะท างานย่อย พยาน และผู้สังเกตการณ์โครงการฯ โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนและ            
มีองค์ประกอบทั้งหมดประมาณ 15 คน โดยให้ประธาน ดร.จรัญ ยะฝา นายอนุ กัลลประวิทย์ และ  
ผศ.ดร.  ธนพล เพ็ญรัตน์ พิจารณากลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง 

4.8 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2559 (อ่าน
รายละเอียดทั้งหมดในภาคผนวก ข.-8) 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าบริเวณนาข้าวทางด้านทิศตะวันตกของบริษัทอัครา         
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

- บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  
- ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์  
- กรมควบคุมมลพิษ 

มติที่ประชุม  

ให้คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะท างานย่อย ผู้เชี่ยวชาญการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 
แล้ว และหากมีการแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 หาก พ้นระยะเวลา
ที่ก าหนด ให้ถือว่าคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว 

ให้เสนอผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าบริเวณนาข้าวทางด้านทิศตะวันตก ของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ให้คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึม ของบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) พิจารณาต่อไป 

 

4.9 การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2559 (อ่านรายละเอียดทั้งหมดใน
ภาคผนวก ข.-9) 

 วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
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- ความคืบหน้าผลการด าเนินงานโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของ
สารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร โดย ผศ.ดร.ธนพล 
เพ็ญรัตน์/ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 

- ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ น าเสนอผลของการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 -16 
ธันวาคม 2559  

 วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าบริเวณนาข้าวทางด้านทิศตะวันตก ของบริษัท อัครา รีซอร์ส

เซส จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
• ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• กรมควบคุมมลพิษ 
• บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

- ผลการตรวจสอบสภาพบ่อสังเกตการณ์น้ าบาดาล ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 

มติที่ประชุม  
- ยอมรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าบริเวณนาข้าวทางด้านทิศตะวันตก ของบริษัท อัครา   

รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีเสนอ 
- ให้พิจารณาแนวทางการจัดการและเหตุผลความจ าเป็นกรณีปิดหรือไม่ปิดบ่อสังเกตการณ์ 

5338 ในการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 

 
4.10  การประชุมชี้แจงโครงการท าความเข้าใจและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแผนงานการแสดงผลการ

ส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อเก็บกักแร่ TSF1 ของเหมืองทองค าจังหวัดพิจิตร   
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ.ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
(อ่านรายละเอียดทั้งหมดในภาคผนวก ข.-10) 

การประชุมกับชาวบ้านครั้งนี้ เพ่ือชี้แจงให้คณะท างาน ชาวบ้าน และเหมืองทองค า ให้มีความ
เข้าใจตรงกัน เพ่ือร่วมกันสร้างความกระจ่างในประเด็นการปนเปื้อนสารหนูในบ่อเฝ้าระวังของบ่อ TSF1 
คือ บ่อ 5338 ว่าการพบสารหนูนี้มีการเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเหมืองทองค าอัคราหรือไม่  

โดย ผศ.ดร.ธนพล ชี้แจงว่า โครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกัก
เก็บกากแร่ TSF 1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ในการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมเพ่ือมาบอกให้ท า
หรือไม่ท าเพราะว่าได้คุยกับคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วว่าจะด าเนินการ ซึ่งการเข้าร่วมการพูดคุยที่ผ่านมา
มีคณะกรรมการเทคนิคผู้ เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาของ กพร.กรมเหมืองเอง นักวิชาการที่ เหมือง ส่งมา 
คณะกรรมการอ่ืนๆ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เป็นการมาคุยกับประชาชนให้เข้าใจ 

คณะส ารวจมีหลายภาคส่วนที่มาร่วมกันคือ ดร.สิรินาถ ซึ่งจะมาช่วยเรื่องไอโซโทป ผศ.ดร.ธนพล       
จาก มน. มีกรรมการที่เกี่ยวข้องคือ คุณสุรชาติที่เป็นกรรมการเทคนิคและกรรมการชุดใหญ่ด้วย ดร.จรัญ 
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จากส านักมาตรคือผู้ประสานหลักมี กพร.เป็นเลขา มีทางชุมชนที่เป็นคณะกรรมการใหญ่ ทางคณะวิจัยจะ
ร่วมงานกับญี่ปุ่น AIST ใช้เทคนิคทาง Geophysics ซึ่งเรียกว่า Transient Electromagnetics 

            ที่มาของโครงการเนื่องจากทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งหนึ่งก่อน        
ที่รัฐมนตรี 4 กระทรวงจะมาลงพ้ืนที่ในตอนนั้น รฐม.กระทรวงอุตสาหกรรมมีด าริ ในที่ประชุมว่าน่าจะมีการ
ส ารวจเรื่องของบ่อเก็บกักแร่TSF1 ว่ามีการรั่วไหลหรือไม่เพราะว่ามีข้อสงสัย ข้อสงสัยนี้เลยท าให้เกิด
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมบ่อเก็บกักแร่ TSF1 ของเหมืองทองค าจังหวัดพิจิตรมา          
ซึ่งมี  ผอ.ส านักมาตรวิทยาเป็นประธานท่านผู้ช่วยศาสตร์จากผู้ช่วยประยูร และมีกรรมการจากทุกภาคส่วน       
มีประชาชนมีเหมือง มีนักวิชาการมี กพร. และที่ปรึกษา กพร. ประเด็นหลัก คือ เพ่ือสร้างความกระจ่างใน
ประเด็นการปนเปื้อนสารหนูในบ่อเฝ้าระวังของบ่อ TSF1 คือ บ่อ 5338 ซึ่งบ่อนี้เป็นบ่อที่พบการปนเปื้อน
ของสารหนูและเป็นบ่อเฝ้าระวังของ TSF1 พอดี อีกทั้งยังพบการปนเปื้อนของสารหนูในประปาหมู่บ้าน -
เนินทอง ประมาณ 1 ปี ประกอบกับประเด็นข้อสงสัยกรณีน้ าผุดที่มีการตรวจพบไซยาไนด์ ประเด็นที่กล่าว
มานี้ประกอบกันเพ่ือมาเป็นเหตุผลที่ท าให้เกิดการส ารวจว่าน่าจะมีการรั่วไหลจากบ่อเก็บกักแร่ที่ 1 หรือไม่
เพ่ือให้เกิดความกระจ่าง  

               ผศ.ดร.ธนพล กล่าวถึงที่มาของบ่อ 5338 คือเป็นบ่อที่อยู่ท้ายน้ าของบ่อกักเก็บตะกอน TSF1    
ซึ่งเป็นบ่อเฝ้าระวังของบ่อเก็บกักแร่นั้นเอง ซึ่งบังเอิญเจอสารหนู (แสดงกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของ
เวลานับตั้งแต่เวลาที่เหมืองเปิดกับความเข้มข้นของสารหนู) สิ่งที่พบคือมีการปนเปื้อนสารหนูตั้งแต่วันที่เริ่ม
ส ารวจ เริ่มเจอสารหนูและเจอสูงขึ้นเรื่อยๆจนคงที่แล้วต่อเนื่อง ในจุดนี้มีการปนเปื้อนแน่นอนเพียงแต่ว่า
ตอบไม่ได้ว่ามาจากเหมืองหรือว่าธรรมชาติ มันเป็นการปนเปื้อนที่ยาวนานถึงปัจจุบันนี้ก็ยังตรวจเจออยู่ 
เพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เราต้องท าการส ารวจ การตรวจพบสารหนูที่ประปาหมู่บ้านเนินทองใน
เวลาสั้นๆ แต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยตรวจพบเลยจึงเป็นอีกข้อสงสัยข้อหนึ่ง อย่างไรก็ตามสารหนูที่ตรวจพบเกิน
ค่ามาตรฐานน้ าดื่มตามกฎหมายไทย คืออยู่ที่ประมาณ 50 ไมโครกรัมต่อลิตร  

             ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือประเมินว่าสารหนูที่พบที่ท้ายน้ าของบ่อ TSF 1 อาจมาจาก
การรั่วไหลของ TSF1 หรือไม่ และเพ่ือประเมินว่าไซยาไนด์ที่พบในนาข้าวนี้น่าจะรั่วไหลมาจากบ่อ TSF1 
หรือไม่ เบื้องต้นมี 2 วัตถุประสงค์ ในด้านของข้อสมมุติฐานกล่าวว่าอาจมีการรั่วไหลของบ่อเก็บกักแร่ หรือ
สารหนูที่เกิดในบ่อ 5338 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ วิธีของการส ารวจมีอยู่สองวิธีคือการตามร่องรอยการรั่ว 
ถ้ารั่วจริงจะทิ้งร่องรอยจากบ่อ TSF1 มาถึงบ่อ 5338 ร่องรอยการรั่วคือเกลือถ้ารั่วจริงจะทิ้งคราบเกลือไว้
ให้เห็น อาจจะเห็นร่องรอยเกลือรั่วไหลไปยังจุดใดจุดหนึ่ง และการตามไอโซโทปคือการตามตัวสัดส่วนของ
สตรอนเทียม เรามีวิธีวิเคราะห์ว่าการปนเปื้อนนี้น่าจะมาจากน้ าที่มาจากบ่อTSF1 หรือจากธรรมชาติ      
จะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

              การท างานของคณะท างานจะแบ่งเป็น Phase โดยขั้นตอนการส ารวจนี้อยู่ใน Phase 1 คือการ
ส ารวจเบื้องต้นก่อน ยังไม่มีการเจาะใดๆทั้งสิ้นจะใช้เครื่องมือแสกนและชี้เป้าเป็นหลัก และใช้การเก็บจาก
บ่อเฝ้าระวังที่มีแต่วิเคราะห์ในสิ่งที่ไม่มีใครวิเคราะห์มาก่อนเช่น ไอโซโทปจะไม่วิเคราะห์สารหนูแมงกานีส
เป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันแยกไม่ออกว่าการปนเปื้อนมาจากไหน แต่เราจะวิเคราะห์ไอโซโทปเพ่ือให้บอกได้ว่า
ตกลง TSF1 น่าจะรั่วหรือไม่เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ใน Phase 1 นี้มีกลยุทธ์ในการท างานอยู่ 5 ข้อ  
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1. การมีส่วนร่วมกัน มีการซักถามข้อสงสัยและยอมรับในการท างานการพิสูจน์ร่วมกันเลยเชิญทุกภาค
ส่วนและเน้นชุมชนเป็นหลัก  

2. ส ารวจที่เหตุและผล เหตุคือดูTSF1 และผลคือน้ าในนาข้าว บางส่วนบอกให้ส ารวจเพียงนาข้าวไม่
ต้องดTูSF1 จึงคุยกันให้เข้าใจว่าขอตรวจสอบทั้งสองจุดเพื่อให้เกิดความกระจ่างทั้งเหตุและผล  

3. เห็นผลเชิงประจักษ์ การใช้หลายเทคนิคร่วมกัน ให้มองภาพชัดเจน เช่น การให้เห็นแผนที่การ
ปนเปื้อน  

4. มีความเป็นไปได้ของการแปรผล มีกรอบการแปรผล ไม่มีการล าเอียง  
5. น าไปสู่การแก้ปัญหาให้ประชาชน การเสนอข้อเสนอแนะ 

             ผศ.ดร.ธนพล กล่าวว่าในกระบวนการสิ่งแวดล้อมมีการเฝ้าระวังและสืบสวน การท างานครั้งนี้ก็
เป็นทางการเฝ้าระวังและสืบสวนไปด้วยกันถ้ามีปัญหาจริงเหมืองและชาวบ้านจะได้กระจ่างเช่นกัน และ
ในขณะนี้เหมืองก็เปิดใจและให้ความร่วมมือแล้ว   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก กล่าวว่า วันนี้เราเริ่มท างานกันวันที่ 1 ขอให้ได้ข้ออนุมัติ
ที่ประชุมไปเลยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง ต้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจทุกกระบวนการ ท่านเห็นว่างบประมาณ
การส ารวจแต่ละครั้งเงินภาษีทั้งนั้น ครั้งนี้ เงินผ่านมาจากกองทุนประกันความเสี่ยง ซึ่งเป็นเงินจาก
ผู้ประกอบการที่เอาทรัพยากรในพ้ืนที่ไปใช้และเอาเงินมาเพ่ือที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเงินของประชาชนในพ้ืนที่  อย่าให้มันสิ้นเปลืองไปอีกเลย ท่านขอให้เถียงกันวันนี้ให้
ยอมรับอย่าเอาทัศนะคติตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ร้อง มันไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เลยต่อประชาชน
ในพ้ืนที่ ดังนั้นให้เถียงกันในการประชุมครั้งนี้ให้ลงตัว แล้วกระบวนการในการเก็บต้องท าให้มันลงตัวและ
ยอมรับทั้งสองฝ่ายและผลออกมายังไง รั่วคือรั่ว ไม่รั่วคือไม่รั่ว พิสูจน์ให้รู้เพ่ือให้หายข้อสงสัยอย่าเอา
ประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้ง ประโยชน์ต้องตกกับคนในพ้ืนที่ อย่าให้เป็นอย่างที่ผ่านมาคือการส ารวจเฉยๆ 
ขอร้องว่าอย่างอิงเอาประโยชน์ของผู้ประกอบการเป็นที่ตั้งหรือผู้ร้องเป็นที่ตั้ง   

          ผศ.ดร.ธนพล จึงสอบถามที่ประชุมเพ่ือหาข้อสรุป และได้สอบถามในที่ประชุมว่าจะมีภาคส่วนใด
คัดค้านหลักการส ารวจและแปลผลหรือไม่ ผลคือไม่มีภาคส่วนใดขัดข้อง ทั้งเหมือง ชุมชนผู้คัดค้านเหมือง 
และตัวแทนฝ่ายราชการ ทุกฝ่ายยอมรับในวิธีการและการแปลผลที่ได้น าเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ ไม่ว่าผลจะ
ออกมาเป็นอย่างไร ถือเป็นสัญญาที่ให้ไว้ร่วมกัน ก่อนการด าเนินการส ารวจ ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีร่วมกัน 

 

 



 

5-1 
 

บทที่ 5 
ผล และอภิปรายผล : เทคนิค TEM, ERI และ EM 

 
บทนี้น ำเสนอผลกำรส ำรวจพร้อมทั้งอภิปรำยผลเฉพำะในส่วนของธรณีฟิสิกส์โดยจะน ำเสนอผลกำร

ส ำรวจควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรรั่วไหลโดยเทคนิคท่ีส ำรวจจำกระดับลึกที่สุด 
(100 เมตร) มำสู่กำรส ำรวจในระดับตื้นที่สุด (10 เมตร) คือน ำเสนอจำก TEM มำสู่ ERI และ EM  ส่วนกำร
อภิปรำยสรุปผลร่วมกับเทคนิคไอโซโทปนั้นจะอยู่ในส่วนของบทที่ 9 ซึ่งเป็นกำรสรุปรวบยอด 

ในส่วนบทที่ 5 นี้จะน ำเสนอผล และกำรอภิปรำยผล 3 ล ำดับดังนี้ 
    1. ผล และอภิปรำยผลกำรส ำรวจโดย TEM 
    2. ผล และอภิปรำยผลกำรส ำรวจโดย ERI 

     3. ผล และอภิปรำยผลกำรส ำรวจโดย EM 

ในแต่ละหัวข้อย่อยจะท ำกำรอภิปรำยผลและแปลผลของแต่ละเทคนิคธรณีฟิสิกส์โดยละเอียด  
และจะสรุปผลที่ได้จำกแต่ละเทคนิคในแต่ล่ะหัวข้อแยกเป็นรำยประเด็นที่สำมำรถวิเครำะห์ได้โดยเทคนิค
กำรส ำรวจที่ต่ำงกัน อย่ำงไรก็ดีเทคนิค Geophysics หลัก ทั้ง ERI และ TEM  ให้ผลเป็นควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำที่แต่ละควำมลึกของกำรส ำรวจเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ตำรำงที่ ช -1 ใน ภำคผนวก ช แสดงผลกำร
เปรียบเทียบค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจำกกำรส ำรวจด้วย TEM และ ERI ที่ต ำแหน่งส ำรวจเดียวกัน        
หรือ ใกลเ้คียงกัน[2] ที่ควำมลึกเดียวกันทั้งสิ้น 78 ชุดข้อมูล  

ตำรำงที่ ช-1 ในภำคผนวก ช แสดงว่ำค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของ TEM และ ERI นั้นสัมพันธ์กัน 

จำกกำรประเมินหำ Outliner โดยใช้ Log (σTEM/σERI) กับ Z-Score [3]  ตำมรูปที่ ช-1 จะเห็นว่ำมีค่ำที่อยู่
นอกกลุ่มควำมสัมพันธ์เชิงเส้นประมำณ 12 ชุดข้อมูล (ถือเป็น 15%) จำกทั้งหมด 78 อย่ำงไรก็ดีหำกตัดผล
กำรเปรียบเทียบของ 12 จุดนี้ออก (ถือเป็น Outlier)[2] จะพบว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่วัดโดย TEM      
และ ERI นั้น มีค่ำใกล้เคียงกัน และมีค่ำไปในทิศทำงเดียวกัน (ดูรูปที่ ช-2 ในภำคผนวก ช)  สังเกตได้จำกค่ำ
ควำมชันของควำมสัมพันธ์ทั้งสองแกนมีค่ำเท่ำกับ 0.82 แสดงว่ำโดยเฉลี่ยค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่วัดได้โดย 
ERI นั้นมีค่ำประมำณ 82% ของค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่วัดโดย TEM) อย่ำงไรก็ดีค่ำควำมแตกต่ำงของค่ำ
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่วัดโดย ERI และ TEM นี้จะไม่ส่งผลต่อกำรแปลผล ด้วยกลยุทธ์ของกำรส ำรวจเพ่ือหำ
กำรปนเปื้อนคือกำรหำควำมผิดปกติ (Anomaly) ที่น่ำจะเกิดจำกกำรปนเปื้อนของน้ ำเหมืองเมื่อท ำกำร
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ควบคุม ฉะนั้นเมื่อท ำกำรเปรียบเทียบกับค่ำพ้ืนที่ควบคุมที่ไม่มีควำมผิดปกติที่วัดโดย
เทคนิคเดียวกัน (Internal Comparison) ก็จะสำมำรถระบุควำมผิดปกติได้ในเชิงเปรียบเทียบ  และยัง
สำมำรถเทียบกับแบบจ ำลองธรณีพ้ืนฐำนของพ้ืนที่   (Geological Cross-section) เพ่ือเป็นกำรยืนยันกำร
ระบุควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (Anomaly) อีกทำงหนึ่งด้วย  
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5.1 ผล และอภิปรายผลการส ารวจโดย TEM 
 รูปที่ 5-1 สรุปต ำแหน่งจุดส ำรวจโดย TEM ของทั้งโครงกำรวิจัย อันประกอบด้วย 

1) แนวส ำรวจควบคุมทั้งสิ้น 3 แนว คือแนวพ้ืนที่ที่คำดว่ำจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรรั่วไหลของน้ ำ
เหมืองจำก TSF1  

2) จุดส ำรวจใน TSF1 เพ่ือส ำรวจกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองในแนวดิ่งผ่ำนแนวกันซึม (ชั้นดินเหนียว)
ด้ำนล่ำงของบ่อกักเก็บกำกแร่  

3) จุดส ำรวจรอบ TSF1 เพ่ือส ำรวจกำรแพร่กระจำยของน้ ำเหมืองในแนวรำบตำมทิศทำงกำรไหลของ
น้ ำใต้ดิน 

4) แนวส ำรวจระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบกำรปนเปื้อน 4 แนว เพ่ือส ำรวจกำรแพร่กระจำย
ของน้ ำเหมืองในแนวรำบตำมทิศทำงกำรไหลของน้ ำใต้ดิน (หำกมี) 
ภำคผนวก ค. แสดงข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจำก Inverse Modeling ของ TEM แต่ละสถำนี 

ในขณะที่ตำรำงที่ ค.-1 ในภำคผนวก ค. แสดงจ ำนวนรอบของกำร iteration และ RMS (Root Mean 
Square) Error ของผล TEM แต่ละสถำนี กำรน ำเสนอผล และอภิปรำยผลจะเริ่มจำกข้อ 1 ไปสู่ข้อ 4    
และท ำกำรเปรียบเทียบผลกำรส ำรวจด้วย TEM กับลักษณะชั้นดินที่น ำเสนอโดยรำยงำนกำรศึกษำของกรม-
ทรัพยำกรน้ ำบำดำล[1] ที่ประเมินโดยแบบจ ำลอง GMS-Aquqveo และ ลักษณะกำรตรวจสอบกำรรั่วไหล
ของบ่อกักเก็บกำกแร่ในต่ำงประเทศ เพ่ือช่วยในกำรยืนยันควำมผิดปกติที่น่ำจะเกิดจำกกำรรั่วไหลของน้ ำ
เหมือง (ควำมผิดปกติแบบที่ 1 ในรูปที่ 1-14) (หำกมี) 

 

5.1.1 แนวส ารวจควบคุม 3 แนว 
 แนวส ำรวจควบคุมด้วย TEM มี 3 แนวคือแนว AC (ใช้จุดส ำรวจ TAC01 ถึง TAC04), แนว FC  
(ใช้จุดส ำรวจ TFC01 ถึง TFC05) และแนว A (ใช้จุดส ำรวจ TA01 ถึง TA05) โดยแนว AC และ FC แทน
พ้ืนทีค่วบคุมในส่วนของนำข้ำว ส่วน แนว A แทนพ้ืนที่ควบคุมใกล้บ่อกักเก็บกำกแร่  

รูปที่ 5-2 แสดงผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของชั้นดินและหินอุ้มน้ ำด้วย TEM ส ำหรับแนว
ควบคุม AC และแนว FC เมื่อเปรียบเทียบกับภำพตัดขวำงแสดงลักษณะทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่บริเวณ
เดียวกันจำก GMS-Aquaveo อนึ่งสองแนวนี้อยู่ไม่ห่ำงกันมำกนักแต่มีควำมต่ำงกันคือบริเวณแนว AC     มี
แหล่งแร่อยู่ใต้ดิน (จำกกำรแจ้งของตัวแทนเหมืองทองค ำ) ซึ่งอำจท ำให้ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำกว่ำ
บริเวณอ่ืนๆ โดยทั่วไปจะเห็นได้ว่ำในภำพรวมผลกำรส ำรวจด้วย TEM ของแนว AC และ FC มีควำม
สอดคล้องในเชิงคุณภำพกับลักษณะทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่ทั้งชนิดของดิน และหิน สภำพกำรผุพังและ 
ควำมลึกของชั้นดินและหิน ยกตัวอย่ำงเช่น ส ำหรับแนว AC ที่ควำมสูง 60-70 เมตร (ชั้นที่ 1 และ 2) ควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำของชั้นดินของ แนว AC จำกกำรส ำรวจด้วย TEM (ดู Section AC) แสดงด้วยสีฟ้ำถึง    
เขียวแก่ คือมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 5±2 ถึง 89±32 Ω•m ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทำงธรณีวิทยำของ
บริเวณเดียวกัน คือที่ควำมสูงดังกล่ำวจะเป็นชั้นของดินเหนียวตกตะกอนในพ้ืนที่น้ ำท่วมถึง (Qt สีเหลือง)        
และหินภูเขำไฟที่มีกำรผุพัง (Vw) ประเภท Rhyolite และ Andesitic Tuff ทั้งนี้จำกตำรำงที่ 2-7 ดิน
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เหนียวจะมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 1-100 Ω•m และชั้นหินภูเขำไฟผุ (Vw) จะมีค่ำควำมต้ำนทำน

ไฟฟ้ำระหว่ำง 30-500 Ω•m ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับกับค่ำที่ TEM วัดได้ ส ำหรับที่ควำมสูง 50-60 เมตร (ชั้น
ที่  3 ดู Section AC) ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำเป็นสีเขียวอ่อนถึงส้ม คือมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 75±30 ถึง 
208±38 Ω•m ซึ่งหำกอิงตำมภำพหน้ำตัดลักษณะดินและหินชั้นนี้จะเป็นหินภูเขำไฟ (Vf) ผุปำนกลำง 
ประเภท Rhyolite และ Andesitic Tuff ทั้งนี้จำกตำรำงที่ 2-7 ชั้นหินภูเขำไฟผุจะมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
ระหว่ำง 300-1.3x106 Ω•m ขึ้นกับระดับขั้นของกำรผุ ซึ่งด้วยชั้นที่ 3 นี้เป็นรอยต่อของ Vw และ Vf จึง
เป็นไปได้ที่จะมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 75±30 ถึง 208±38 Ω•m สอดคล้องกับค่ำท่ีตรวจวัดได้  

ในทำงตรงกันข้ำมที่ควำมลึก 40 เมตร ถึง -20 เมตร มีลักษณะเป็นชั้นหิน 3 ชนิดที่แตกต่ำงกันใน
รำยละเอียด คือ ประเภท 4, 5 และ 5’ (ดู Section AC) ซึ่งบริเวณ 4 มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำเป็นสีส้ม     
คือมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 201±11 ถึง 225±12 Ω•m ไล่ไปถึงบริเวณ 5 ที่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำเป็นสีส้ม
แก่ค่อนไปทำงแดง คือมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 214±63 ถึง 1088±284 Ω•m ซึ่งทั้งสองบริเวณนี้สอดคล้อง
กับลักษณะทำงธรณีบริเวณดังกล่ำว คือหำกอิงตำมภำพหน้ำตัดลักษณะดินและหินชั้นนี้จะเป็นหินภูเขำไฟ 
(Vf)  ประเภท Rhyolite และ Andesitic Tuff ลึกไปจนถึงชั้นหินภูเขำไฟแข็ง (Vm) ซึ่งมีกำรผุพังน้อยกว่ำ
ชั้น Vw มำก ฉะนั้นค่ำควำมต้ำนทำงของชั้นนี้จึงจะสูงได้ถึง 300-1.3x106 Ω•m ตำมตำรำงที่ 2-7 ส ำหรับ
หินภูเขำไฟผุน้อย ถึงไม่ผุเลย อย่ำงไรก็ดี TEM ส ำรวจพบบริเวณ 5’ ซึ่งเป็นสีเขียวอ่อน คือมีควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำ 158±4 ถึง 196±6 Ω•m เป็นไปได้ว่ำบริเวณดังกล่ำวจะมีแร่อื่น ๆ อยู่ สอดคล้องกับสมมุติฐำนที่ทำง
ตัวแทนเหมืองทองค ำแจ้งว่ำบริเวณดังกล่ำวมีแหล่งแร่ และขอให้ท ำกำรศึกษำเพ่ือเปรียบเทียบโอกำสเกิด 
Fault Identification คือพบบริเวณที่เป็นแหล่งแร่ แต่เข้ำใจผิดว่ำเกิดค่ำควำมผิดปกติคือค่ำควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำต่ ำจำกน้ ำเหมืองรั่ว ด้วยเหตุนี้ หำกพบบริเวณที่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำประมำณ 80 -100 Ω•m       
ลึกใต้ดินประมำณ 30 ถึง -20 เมตร อำจเป็นไปได้ว่ำเป็นแหล่งแร่ตำมธรรมชำติ ค่ำควำมต้ำนทำนทำงไฟฟ้ำ
ที่ลดต่ ำลงอีกครั้งแม้ควำมลึกจะเพ่ิมขึ้นน่ำจะมำจำกแหล่งแร่ตำมธรรมชำติไม่ได้เกิดจำกน้ ำเหมืองรั่วใน
บริเวณดังกล่ำว 

ในท ำนองเดียวกันส ำหรับแนว FC ที่ควำมสูง 60-70 เมตร (ชั้นที่ 6 ดู Section FC) ควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำจำกกำรส ำรวจด้วย TEM แสดงสีม่วงถึงสีน้ ำเงินคือมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 6±1 ถึง 36±9 Ω•m      
จะเป็นชั้นของดินเหนียวตกตะกอนในพ้ืนที่น้ ำท่วมถึง (Qt สีเหลือง) และหินภูเขำไฟที่มีกำรผุพัง (Vw)  
ประเภท Rhyolite และ Andesitic Tuff  ส ำหรับที่ควำมสูง 40-60 เมตร (ชั้นที่  7 ดู  Section FC)     
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำเป็นสีเขียวแก่ถึงสีเขียวอ่อน คือมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 46±13 ถึง 203±70 Ω•m ซึ่ง
หำกอิงตำมภำพหน้ำตัดลักษณะดินและหินชั้นนี้จะเป็นหินภูเขำไฟที่มีกำรผุพัง Vf  ส่วนที่ ควำมลึก 40 เมตร 
ถึง -20 เมตร มีลักษณะเป็นชั้น 8 (ดู Section FC) ซึ่ง มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำเป็นเหลืองไล่ไปจนถึงส้ม คือมี
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 230±80 ถึง 415±145 Ω•m บริเวณนี้สอดคล้องกับลักษณะทำงธรณีบริเวณดังกล่ำว 
ของ Section AC (ดูรูปที่ 5-2) คือแนว Vf ต่อ Vm อย่ำงไรก็ดีไม่พบบริเวณที่ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
กลับมำมีค่ำต่ ำอีกครั้งส ำหรับแนว FC ซึ่งต่ำงจำกบริเวณ 5’ ที่พบของแนว AC สอดคล้องกับสมมุติฐำนที่
ทำงตัวแทนเหมืองทองค ำแจ้งว่ำบริเวณ FC ไม่มีแหล่งแร่ ที่จะท ำให้เกิดควำมผิดปกติของค่ำควำมต้ำนทำน
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ไฟฟ้ำ ด้วยเหตุนี้จำกแนวควบคุมทั้งสองแนวคือ AC และ FC สำมำรถประมำณค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของ
ชั้นดินและหินแต่ละชนิด โดยแบ่งตำมควำมลึกได้ดังรูปที่ 5-2 

เช่นเดียวกันส ำหรับแนว A ซึ่งคณะวิจัยจะใช้เป็นแนวอ้ำงอิงหลักเนื่องจำกอยู่ใกล้บ่อกักเก็บกำกแร่ 
TSF1 ที่สุดจึงอนุมำนได้ว่ำน่ำจะมีลักษณะทำงธรณีวิทยำใกล้เคียงกับบริเวณ TSF1 มำกกว่ำแนวอ้ำงอิง AC 
และ FC ส ำหรับแนว A ที่ควำมสูง 65 - 70 เมตร (ชั้นที่ 9 ดู Section A รูปที่ 5-3) ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
ของจำกกำรส ำรวจด้วย TEM แสดงสีม่วงถึงน้ ำเงิน คือมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 12±3 ถึง 19±6 Ω•m            
ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่ คือที่ควำมสูงดังกล่ำว จะเป็นชั้นของดินเหนียวตกตะกอน
ให้พ้ืนที่น้ ำท่วมถึง (Qt สีเหลือง) ดังกล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี้จำกตำรำงที่ 2-7 ดินเหนียวจะมีค่ำควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำระหว่ำง 1-100 Ω•m ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับกับค่ำที่ TEM วัดได้ ส ำหรับที่ควำมสูง 50-65 เมตร (ชั้นที่  
10 ดู Section A รูปที่ 5-3) ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำเป็นสีน้ ำเงินถึงเขียวอ่อน คือมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 21±6 
ถึง 205±139 Ω•m ซึ่งหำกอิงตำมภำพหน้ำตัดลักษณะดินและหินชั้นนี้จะเป็นดินเหนียวต่อกับหินภูเขำไฟที่
มีกำรผุพัง (Vw)  ประเภท Rhyolite และ Andesitic Tuff (ต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 30-500 Ω•m) ฉะนั้น
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ได้จำกกำรส ำรวจ TEM สอดคล้องกับสภำพทำงธรณีวิทยำที่ควรเป็น ส ำหรับที่ระดับ 
30-50 เมตร ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำเป็นเหลือง เขียวอ่อนจนถึงแดงมีค่ำระหว่ำง 205±139 ถึง 534±391 

Ω•m ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะทำงธรณีวิทยำที่ควำมลึกดังกล่ำวที่ควรจะเป็น Vw (30-500 Ω•m) ต่อ Vf 
(300-1.3x106 Ω•m) (ชั้นที่ 11) ส่วนชั้นสุดท้ำยเป็นชั้น Vf ต่อด้วยหินภูเขำไฟแข็ง (Vm) ซึ่งมีกำรผุพังน้อย

กว่ำชั้น Vw มำก จะมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 300-1.3x106 Ω•m ที่ควำมลึก 30 เมตร ถึง          
- 20 เมตร สอดคล้องกับชั้นที่ 12 ของแนวควบคุม A (ดู Section A รูปที่ 4-3) ซึ่ง0มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ

เป็นเหลืองไล่ไปจนถึงแดง คือมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 534±391 ถึง 988±644 Ω•m  
รูปที่ 5-3 (c) แสดงค่ำเฉลี่ย (Averaged TA) และค่ำขอบบน (Upper TA) และขอบล่ำง (Lower) 

ของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจำกกำรส ำรวจ TEM จุด TA01 ถึง TA05 ของแนว TA โดยคณะวิจัยจะใช้ข้อมูล
ทำงสถิติชุดนี้เป็นตัวแทนของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจำกบ่อกักเก็บกำกแร่    
และใช้ในกำรประเมินควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจำกแนวส ำรวจอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้กำรใช่หลักกำร
ทำงสถิติ เช่น ค่ำเฉลี่ย และค่ำขอบบน และขอบล่ำง เพ่ือหำตัวแทนคุณสมบัติทำงฟิสิกส์หนึ่งๆ (เช่นควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำของชั้นดินและหิน) ของวัสดุที่มีควำมหลำกหลำยตำมธรรมชำติ ( เช่น ชั้นธรณีในแนวควบคุม 
TA เองก็มีควำมแปรผันตำมธรรมชำติไม่คงที่) จำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ท ำกำรส ำรวจ (เช่นจำกสถำนี TEM      
จุด TA01 ถึง TA05 ของแนว TA) นั้นเป็นหลักกำรพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ และวิศวกรรมศำสตร์ [4,5]    
และเป็นหลักกำรที่ประยุกต์ใช้ในธรณีฟิสิกส์ด้วยเป็นปกติ[6,7] โดยสรุปกำรส ำรวจแนวควบคุมทั้ง 3 แนวโดย 
TEM ได้ผลควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทำงธรณีของพื้นที่ที่ได้จำกกำรเจำะส ำรวจ  
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รูปที่ 5-1 ต ำแหน่งส ำรวจโดย TEM ของทั้งโครงกำรวิจัย 
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รูปที่ 5-2 ผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของช้ันดินและหินดว้ย TEM ส ำหรับแนวควบคุม AC และ FC เมื่อเปรียบเทียบกับภำพตัดขวำงแสดงลักษณะทำงธรณีวิทยำของแนวทีท่ ำกำรส ำรวจ

6 

7 

8 

σ = 5 ±2 ถึง 89±32 Ω•m 2 1 
3 

4 
5 

σ = 201±11 ถึง 225±12 Ω•m 

σ = 158±4 ถึง 196±6 Ω•m 

5’ 

σ = 75±30 ถึง 208±38 Ω•m 

σ = 214±63 ถึง 1088±284 Ω•m 

5’ 
5 

4 

3 2 
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รูปที่ 5-3 (b) ผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของช้ันดินและหินด้วย TEM ส ำหรับ (a) แนวควบคุม A เมื่อเปรียบเทียบกับ (d) ภำพตัดขวำงแสดงลักษณะทำงธรณีวิทยำของพื้นที่บริเวณ
ดังกล่ำว ส่วน (c) แสดงค่ำเฉลี่ย (Averaged TA) และค่ำขอบบน (Upper TA) และขอบล่ำง (Lower) ของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจำกกำรส ำรวจ TEM จุด TA01 ถึง TA05 ของแนว TA

9 
10 

12 
11 

10 

11 

12 

σ = 12±3 ถึง 205±139 Ω•m 

σ = 205±139 ถึง 534±391 Ω•m 

σ = 534±391 ถึง 988±644 Ω•m 

(a) 

(b) 

(c) 
(d) 
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5.1.2 จุดส ารวจใน TSF1 เพื่อส ารวจการรั่วไหลของน  าเหมืองในแนวดิ่งผ่านแนวกันซึมด้านล่างของบ่อ
กักเก็บกากแร่ 
 รูปที่ 5-4 แสดงจุดส ำรวจ TEM ภำยในบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 ทั้งสิ้น 38 จุด และรอบ TSF1      
อีกทั้งสิ้น 14 จุด โปรดสังเกตว่ำจุดส ำรวจ TEM ทั้งหมดที่มีบน TSF และรอบๆ TSF ทั้งสิ้น 52 ชุดข้อมูล
ส ำหรับพ้ืนที่ขนำด 1.4 ตร.กม. ซึ่งคิดเป็นควำมหนำแน่นของจุดส ำรวจ = 0.027 ตร.กม. ต่อจุดส ำรวจใน
ขณะที่บริเวณ TSF1 นั้น มีบ่อเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อนน้ ำใต้ดินเพียง 8 ต ำแหน่ง ท ำให้ควำมหนำแน่นของจุด
ส ำรวจคือ 0.175 ตร.กม. ต่อต ำแหน่งบ่อ แสดงว่ำกำรส ำรวจด้วย TEM แบบใช้จุดทั้งหมด (Plane View) 
นั้นจะละเอียดกว่ำกำรเฝ้ำระวังด้วยบ่อเฝ้ำระวังกำรปนเปื้อนน้ ำใต้ดินประมำณ 6.4 เท่ำ ฉะนั้นหำกจะเทียบ
กัน กำรส ำรวจด้วย TEM นี้ มีโอกำสตรวจเจอกำรปนเปื้อนมำกกว่ำกำรใช้ระบบบ่อเฝ้ำระวังของเหมืองใน
ปัจจุบันถึง 6.4 เท่ำ 

รูปที่ 5-5 แสดงผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจำกจุดส ำรวจทั้งนอกและใน TSF 1 ดังกล่ำว     
โดยแสดงผลเป็นหน้ำตัดตำมควำมสูง (Top View) แบบใช้จุดส ำรวจทั้งหมด ผ่ำนทีละชั้นควำมสูงจำก       
100 เมตร ถึง 20 เมตร โดยมีชั้นพ้ืนผิวดินเดิมที่ประมำณ 70 ถึง 75 เมตร จำกรูปที่ 5-5 ที่ชั้นควำมสูง      
100 เมตร จะเห็นพ้ืนที่หมำยเลข 1 (คือพ้ืนที่สีม่วง) มีควำมต้ำนทำนระหว่ำง 3 ถึง 6 Ω•m ซึ่งเป็นหำงแร่
เปียกที่เหมืองเพ่ิงเทลงไปใหม่เพ่ือปรับระดับบ่อ TSF1 ส ำหรับกำรปิดบ่อ หำงแร่นี้ยังคงมีลักษณะเป็น
ของเหลวอยู่ไม่สำมำรถเดินผ่ำนได้ ทั้งนี้น้ ำเหมืองที่อยู่ในหำงแร่ดังกล่ำวมีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำเท่ำกับ 4270 
µS/cm ซึ่งหำกใช้สมกำรของ Archie’s Law (ในบทที่ 1 สมกำรที่ 1-1) โดยให้กำรน ำไฟฟ้ำของน้ ำใน

ช่องว่ำงหรือรูพรุนของหินหรือดิน (σpore water) = 4270 µS/cm หรือ 427 mS/m และค่ำ a = 2, SW = 1, 

ϕ = 0.5 (มีน้ ำประมำณ 50% ของกำกแร่) และ m = 1.2 จะได้ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำของหำงแร่ที่ถูกทิ้งไว้     

(ใช้ σMT แทน σrock) เท่ำกับ 371 mS/m หรือคิดเป็นค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำเท่ำกับ 2.69 Ω•m สอดคล้อง
กับควำมต้ำนทำนที่วัดได้จำก TEM คือ 3-6 Ω•m ส่วนบริเวณพ้ืนที่หมำยเลข 2 คือบริเวณสีม่วงถึงน้ ำเงิน  
มีค่ำควำมต้ำนทำนประมำณ 6-10 Ω•m เป็นหำงแร่ที่แห้งขึ้นกว่ำพ้ืนที่ที่ 1 ด้วยน้ ำระเหยจำกควำมร้อนจำก
แสงอำทิตย์ ท ำให้ค่ำควำมต้ำนทำนเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 

เมื่อท ำกำรพิจำรณำที่ควำมสูง 95 และ 90 เมตร จะพบพ้ืนหมำยเลข 2 สีม่วงถึงสีน้ ำเงิน ซึ่งมีค่ำ
ควำมต้ำนทำนประมำณ 6-15 Ω•m เป็นหำงแร่เก่ำที่แห้งแล้วจำกกำรตำกแดดบ่อ TSF1 และกำรสูบน้ ำ
กลับมำใช้ใหม่ผ่ำนท่อ Underdrain ด้วยบ่อเก็บกำกแร่นี้เต็มและหยุดใช้งำนมำกว่ำ 4 ปีแล้วจึงท ำให้หำงแร่
เก่ำโดยเฉพำะชั้นบนๆ แห้ง และมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่สูงขึ้นเล็กน้อย ก่อนจะมีกำรเทหำงแร่ใหม่ (และ
เปียก) ลงไปเพ่ือปรับระดับบ่อส ำหรับกำรปิดบ่อดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับที่ระดับที่ 85 และ 80 เมตร พบ
บริเวณพ้ืนที่หมำยเลข 2 สีม่วงถึงสีน้ ำเงิน ซ่ึงมีค่ำควำมต้ำนทำนประมำณ 6-9 Ω•m เป็นหำงแร่เก่ำที่แห้ง
แล้ว และพ้ืนที่หมำยเลข 3 บริเวณสีม่วง มีควำมต้ำนทำนระหว่ำง 3 ถึง 5 Ω•m ซึ่งเป็นหำงแร่เก่ำที่ยังเปียก
คือมีน้ ำเหมืองควำมน ำไฟฟ้ำสูง (4270 µS/cm) ผสมอยู่ โดยหำงแร่ที่เปียกอยู่นั้นอยู่บริเวณกลำงๆบ่อ 
TSF1 ทั้งนี้ที่ระดับควำมสูง 75 เมตรก็พบพ้ืนที่แบบที่ 2 และ 3 เหมือนที่ 80 และ 85 เมตร แต่พบพ้ืนที่
แบบที่ 4 นอกขอบเขตบ่อกักเก็บกำกแร่ เป็นพ้ืนที่ดินเดิมตำมธรรมชำติทำงตะวันออก มีสีน้ ำเงินมีค่ำควำม
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ต้ำนทำนประมำณ 15 Ω•m สอดคล้องกับลักษณะทำงธรณีของบริเวณดังกล่ำวซึ่งเป็นชั้นดินเหนียว      
(รูปที ่5-6 ชั้น Qt สีเหลืองแสดงดินเหนียว)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-4 จุดส ำรวจ TEM ภำยในบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 ทั้งสิ้น 38 จุด และรอบ ๆ อีกทั้งสิ้น 14 จุด 

 

ที่ระดับควำมสูง 70 เมตรเป็นชั้นระดับพ้ืนดินเดิมจะเห็นผลของค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของดินเดิม
ที่ส ำรวจโดย TEM ครบทุกจุดตั้งแต่ระดับควำมลึกนี้ลงไป ซึ่งภำยในบ่อ TSF1 เองก็ยังประกอบด้วยพ้ืนที่

หมำยเลข 2 สีม่วงถึงสีน้ ำเงิน ซึ่งมีค่ำควำมต้ำนทำนประมำณ 10-15 Ω•m เป็นหำงแร่เก่ำที่แห้งแล้ว    

และพ้ืนที่หมำยเลข 3 บริเวณสีม่วง มีควำมต้ำนทำนระหว่ำง 6 ถึง 10 Ω•m ซ่ึงเป็นหำงแร่เก่ำที่ยังเปียก 
เหมือนกับที่ระดับ 80 และ 85 เมตร อย่ำงไรก็ดีที่บริเวณดินเดิมรอบนอกบ่อ TSF1 พบพ้ืนที่หมำยเลข 4, 

4’, และ 4” โดยพ้ืนที่หมำยเลข 4 มีสีน้ ำเงินถึงเขียว มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำประมำณ 30-40 Ω•m พ้ืนที่

หมำยเลข 4’ มีสีม่วงถึงสีน้ ำเงิน มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำประมำณ 15 ถึง 30 Ω•m และพ้ืนที่หมำยเลข 4” 

มีสีม่วง มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำประมำณ 3-10 Ω•m ทั้งนี้ตำมสภำพทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่ (รูปที่ 5-6) 
บริเวณดังกล่ำวน่ำจะเป็นชั้นดินเหนียว Qt ซึ่งมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำในพ้ืนที่ควบคุมของชั้นเดียวกัน   

(โดยดูจำก Section A) เท่ำกับ 12±3 ถึง 19±6 Ω•m) ซึ่งสอดคล้องกันกับทั้ง 3 พ้ืนที ่
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รูปที่ 5-5 ผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำตำมหน้ำตัดตำมควำมสงู (Top View) ผ่ำนทีละชั้นควำมสูงจำก 100 เมตร  
ถึง 20 เมตร โดยมีชั้นพ้ืนผิวดินเดมิที่ประมำณ 70 ถึง 75 เมตร 
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รูปที่ 5-5 (ต่อ) ผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำตำมหน้ำตัดตำมควำมสูง (Top View) ผ่ำนทีละชั้นควำมสูง 

จำก 100 เมตร ถึง 20 เมตร โดยมีชั้นพื้นผิวดินเดมิที่ประมำณ 70 ถึง 75 เมตร 
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รูปที่ 5-5 (ต่อ) ผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำตำมหน้ำตัดตำมควำมสูง (Top View) ผ่ำนทีละชั้นควำมสูงจำก        
100 เมตร ถึง 20 เมตร โดยมีชั้นพื้นผิวดินเดมิที่ประมำณ 70 ถึง 75 เมตร 
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จำกที่ระดับควำมสูง 65 เมตร ลงไปผลกำรส ำรวจเริ่มน่ำสนใจเพรำะมีกำรตรวจพบลักษณะที่ผู้วิจัย
ตั้งข้อสงสัยว่ำจะเป็นควำมผิดปกติของค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่มีนัยส ำคัญ และเป็นรูปแบบสอดคล้องกับ
กำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 ทำงด้ำนก้นบ่อและออกทำงด้ำนข้ำง เริ่มที่ระดับควำม
สูง  65 เมตร (ลึก 5 เมตรจำกผิวดินเดิม) รอบนอก TSF1 พบพ้ืนที่หมำยเลข 4 สีน้ ำเงินถึงเขียวอ่อน       
ซึ่งมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำประมำณ 26-114 Ω•m ซึ่งหำกอิงจำกผลกำรส ำรวจพ้ืนที่ควบคุม Section A 
ด้วย TEM พบว่ำน่ำจะเป็นลักษณะดินและหินชั้นนี้จะเป็นดินเหนียวต่อหินภูเขำไฟที่มีกำรผุพัง (Vw)  

ประเภท Rhyolite และ Andesitic Tuff (มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 21±6 ถึง 205±139 Ω•m ดูรูปที่ 
5-3) ในขณะที่ในบ่อกักเก็บกำกแร่นั้นกลับพบพ้ืนที่หมำยเลข 5 สีม่วงมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 7-10 
Ω•m บริเวณกลำงบ่อ และพบพ้ืนที่หมำยเลย 4’ สีม่วง นอกบ่อกักเก็บกำกแร่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
ระหว่ำง 5-14 Ω•m เช่นเดียวกัน ลักษณะควำมผิดปกติเช่นนี้อำจจะแสดงว่ำน้ ำเหมืองอำจจะซึมผ่ำนชั้นกัน
ซึมที่เป็นดินเหนียวหนำ 0.3 เมตร ลงไปสู่ระดับควำมลึก 65 เมตร และน่ำจะซึมผ่ำนด้ำนข้ำง หรือเกิดกำร
แพร่กระจำยออกทำงด้ำนข้ำงทำงทิศใต้ไปทำงบริเวณพ้ืนที่หมำยเลข 4’ ด้วย อย่ำงไรก็ดีด้วยที่ระดับควำม
ลึกนี้ยังคงมีควำมเป็นไปได้ที่ลักษณะของชั้นดินจะเป็นดินเหนียวต่อกับชั้นหินภูเขำไฟที่มีกำรผุพัง (Vw)  

ประเภท Rhyolite และ Andesitic Tuff ซึ่งมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำสุดประมำณ 21±6 Ω•m ด้วยเหตุนี้

ควำมผิดปกติของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำข้ำงต้น (5-14 Ω•m) ยังไม่ต่ำงจำกค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของชั้นดิน
ธรรมชำติอย่ำงเพียงพอที่จะระบุได้อย่ำงมั่นใจว่ำเกิดกำรรั่วไหลจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ จึงจ ำเป็นต้องท ำกำร
ประเมินผลที่ระดับท่ีลึกกว่ำนี้ต่อไป 

ลักษณะดังกล่ำวเกิดต่อเนื่องที่ระดับควำมสูง 60 ถึง 50 เมตร ซึ่งพบรูปแบบลักษณะเดียวกันกับที่
ควำมสูง 65 เมตร คือรอบนอก TSF1 พบพ้ืนที่หมำยเลข 4 สีเขียวถึงส้ม ซึ่งมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
ประมำณ 109-1400 Ω•m สอดคล้องกับลักษณะทำงธรณีที่ควำมระดับควำมลึกดังกล่ำวคือเป็นดินและหิน
ชั้นนี้จะเป็นหินภูเขำไฟที่มีกำรผุพัง (Vw)  ประเภท Rhyolite และ Andesitic Tuff (มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ

ระหว่ำง 21±6 ถึง 205±139 Ω•m) และชั้นหินภู เขำไฟแข็ง (Vm) (ค่ำควำมต้ำนทำน 205±139           
ถึง 534±391 Ω•m) ในขณะที่ในบ่อกักเก็บกำกแร่นั้นกลับพบพื้นที่หมำยเลข 5 สีม่วงมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
ระหว่ำง 10-30 Ω•m นอกจำกนี้ยังพบพ้ืนที่หมำยเลย 5’ สีม่วงนอกบ่อกักเก็บกำกแร่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
ระหว่ำง 20-40 Ω•m ด้วยลักษณะดินธรรมชำติที่ควำมลึกนี้เป็นดินเหนียวต่อกับหินภูเขำไฟที่มีกำรผุพัง 
(Vw)  ประเภท Rhyolite และ Andesitic Tuff ที่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 21±6 ถึง 205±139 

Ω•m ควำมผิดปกติบริเวณพ้ืนที่ที่ 5 และ 5’ จึงยังไม่ชัดเจนพอที่จะระบุได้ว่ำเกิดจำกน้ ำเหมืองที่รั่วไหล
ออกมำ หรือเกิดจำกกำรน ำไฟฟ้ำของดินตำมธรรมชำติ 

อย่ำงไรก็ดีที่ระดับ 50 ถึง 30 เมตร ลักษณะชั้นดินตำมธรรมชำติเป็นชั้นหินภูเขำไฟแข็ง (Vm) ที่มี

ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 205±139 ถึง 534±391 Ω•m ซึ่งจะเพ่ิมควำมแตกต่ำงทำงควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำจำกน้ ำเหมืองที่รั่วให้มำกพอที่จะประเมินได้ว่ำน่ำจะเกิดกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองหรือไม่ ทั้งนี้ผลกำร
วัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของพ้ืนที่สอดคล้องกับที่ระดับ 60 ถึง 50 เมตร คือ รอบนอก TSF1 พบพ้ืนที่
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หมำยเลข 4 สีเขียวถึงแดง ซึ่งมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำประมำณ 109-2000 Ω•m สอดคล้องกับลักษณะ
ทำงธรณีที่ควำมระดับควำมลึกดังกล่ำว ในขณะที่ในบ่อกักเก็บกำกแร่นั้นกลับพบพ้ืนที่หมำยเลข 5 สีม่วง   

มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 12-30 Ω•m นอกจำกนี้ยังพบพื้นที่หมำยเลข 5’ สีฟ้ำถึงเขียวนอกบ่อกักเก็บ

กำกแร่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 23-65 Ω•m ซึ่งต่ ำกว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำตำมลักษณะทำง
ธรณีวิทยำของชั้นหินภูเขำไฟแข็ง (Vm) อย่ำงชัดเจน ท ำให้คณะวิจัยสำมำรถสรุปได้ว่ำควำมผิดปกติทำง
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำดังกล่ำวตั้งแต่ระดับ 65 เมตร ถึง 30 เมตร เกิดจำกกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองจำกบ่อกัก
เก็บกำกแร่ โดยเกิดกำรรั่วไหลทั้งในแนวดิ่งผ่ำนก้นบ่อ และทำงด้ำนข้ำงสองแนวคือแนวทำงทิศใต้ 4’ และ 
ตะวันตกเฉียงใต้ 5’ 

ควำมผิดปกติลักษณะเดียวกันเห็นต่อเนื่องไปจนถึงควำมลึก 20 เมตร จะเห็นได้ว่ำที่ควำมลึก     
20 เมตร ลักษณะทำงธรณีใต้บ่อกักเก็บกำกแร่ควรจะเป็นชั้นเป็นหินภูเขำไฟ (Vf)  ประเภท Rhyolite และ 
Andesitic Tuff ลึกไปจนถึงชั้นหินภูเขำไฟแข็ง (Vm) ซึ่งควรมีค่ำควำมต้ำนควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 534± 391 

ถึง 988±644 Ω•m อย่ำงไรก็ดี ผลกำรวัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ระดับ 20 เมตรนี้พบลักษณะควำมผิดปกติ
ที่สอดคล้องกับที่ระดับ 60 ถึง 50 เมตร คือ รอบนอก TSF1 พบพ้ืนที่หมำยเลข 4 สีเหลืองถึงแดง ซึ่งมีค่ำ

ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำประมำณ 200-3000 Ω•m สอดคล้องกับลักษณะทำงธรณีที่ควำมระดับควำมลึก
ดังกล่ำว ในขณะที่ในบ่อกักเก็บกำกแร่นั้นกลับพบพ้ืนที่หมำยเลข 5 สีฟ้ำมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 17-

33 Ω•m นอกจำกนี้ยังพบพ้ืนที่หมำยเลย 4’ สีเขียวนอกบ่อกักเก็บกำกแร่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 

30-100 Ω•m และพ้ืนที่หมำยเลย 5’ สีเขียวนอกบ่อกักเก็บกำกแร่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 100-120 Ω•m 
ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของชั้นดินตำมธรรมชำติที่ระดับดังกล่ำวอย่ำงมีนัยส ำคัญ สนับสนุน
สมมุติฐำนของคณะวิจัยว่ำเกิดกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ผ่ำนก้นบ่อข้ำงต้น นอกจำกนี้ 
รูปที่ 5-5 ยังแสดงกำรซ้อนกันของหน้ำตัดที่ระดับต่ำงๆเป็นภำพกึ่ง 3 มิติที่ช่วยแสดงกำรรั่วไหลผ่ำนก้นบ่อ 
และด้ำนข้ำงบ่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่แสดงถึงกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองจำกก้นของบ่อ TSF1 
สำมำรถเห็นได้เช่นเดียวกันหำกพิจำรณำแนวตัดขวำงบ่อ TSF1 ทั้ง 4 แนว (IA ถึง ID) ในรูปที่ 5-7 ซึ่งแนว
ตัดขวำงดังกล่ำวมีภำพตัดขวำงทำงธรณีวิทยำทั้ง 4 แนวดังแสดงในรูปที่ 5-6 (a) ถึง (d) และมีภำพตัดขวำง
ทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของพ้ืนทั้ง 4 แนว ที่ควรจะเป็นตำมลักษณะธรณีวิทยำดังแสดงรูปที่ 5-6 (e) ซึ่ง
เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบภำพตัดขวำงทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำตำมลักษณะทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่ (รูปที่ 5-
6 (e))  กับภำพตัดขวำงทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ส ำรวจได้จำก TEM ดังแสดงในรูปที่  5-7 (ท ำกำร
ประมำณเส้น Contour ของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ โดยวิธี kriging or Gaussian process regression 
ส ำหรับภำพตัดขวำงที่แม้จะเลือกจุดส ำรวจด้วย TEM จ ำนวนน้อยกว่ำ (ประมำณ 8 จุดส ำรวจ) มำ
ประมวลผล) แต่ก็แสดงให้ เห็นได้ว่ำใต้บ่อกักเก็บกำกแร่ นับจำกเส้นประสีด ำซึ่งแสดงระดับดินเดิม
โดยประมำณ (ที่ระดับ 70-75 เมตร) ลงไปจนถึงระดับ 0 เมตร นั้นมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำมำก (แสดง
ด้วยสีน้ ำเงินซึ่งมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำประมำณ 7-35 Ω•m) (รูปที่ 5-7) ไม่ว่ำจะพิจำรณำจำกแนวตัดใดก็
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ตำม (แนว IA ถึงแนว ID) ทั้งๆที่จำกควำมลึกตั้งแต่ 50 เมตรถึงระดับ 0 เมตร ตำมลักษณะทำงธรณีวิทยำ 
(รูปที่  5-6) ควรเป็นชั้นของ Vf และ Vm ซึ่ งมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้น เรื่อยๆจำก 205±139             

ถึง 988±644  Ω•m (ดังแสดงด้วยสีเหลืองไล่ไปถึงแดงในรูปที่ 5-6(e)) ในขณะที่พ้ืนที่รอบ ๆ บ่อ แต่หำง
ออกไปจำกบ่อ TSF1 (เช่นจุดส ำรวจ TO39, TO40, TI05B, T126, T028, และ TI17B) ที่ระดับควำมลึก 
70 ถึง 0 เมตร กลับมีควำมต้ำนทำนปกติคือตั้งแต่ 200-3000 Ω•m ซึ่งเป็นสีเขียวไล่ไปถึงแดงตำมที่ควรจะ
เป็น  

ควำมขัดกันของภำพควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ควรจะเป็นตำมลักษณะทำงธรณีวิทยำใต้บ่อกักเก็บกำก
แร่หำกไม่เกิดกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ (รูปที่ 5-6(e)) กับ ภำพควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่
ได้จำกกำรส ำรวจบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 ด้วย TEM นี้เองแสดงถึงควำมผิดปกติแบบที่ 1 (รูปที่ 1-14)      
ซึ่งคณะวิจัยใช้เป็นดัชนีชี้วัดกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนก้นบ่อกักเก็บกำกแร่ ภำพตัดขวำงควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำลักษณะนี้ถูกใช้ในงำนวิจัยในอดีตเพ่ือยืนยันว่ำมีกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนบ่อกักเก็บกำกแร่ในทำง
ประเทศ (ดูรูปที่ 5-8)   

ในท ำนองเดียวกันรูปที่ 5-9(a) แสดงภำพตัดขวำงผ่ำนจุดส ำรวจรอบ TSF1 แต่อยู่นอก TSF1        
อันประกอบด้วยจุดส ำรวจ TO35, TO34, TO39, TO32, TO38, TO31,TO37, TO30, และ TO36 แม้จะ
ท ำกำรประมวลผล TEM ของจุดส ำรวจดังกล่ำวเป็นรูปภำพระดับชั้นของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่แสดงเป็น
พ้ืนที่หน้ำตัด แต่ภำพดังกล่ำวใช้เพ่ือแสดงภำพจุดส ำรวจที่เชื่อมต่อกันเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดีกำรวิเครำะห์ควำม
ผิดปกติของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจะท ำกำรวิเครำะห์จำกข้อมูลของจุดส ำรวจ TEM จริงที่สถำนีส ำรวจเท่ำนั้น 
ทั้งนี้กำรวิเครำะห์ควำมผิดปกติของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่แต่ละจุดส ำรวจ TEM ท ำได้โดยกำรเปรียบเทียบ
กับควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่จุดส ำรวจของพ้ืนที่ควบคุม A (รูปที่ 5-3 (c)) โดยหำกพบว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
ของจุดส ำรวจใดๆมีค่ำมำกกว่ำเท่ำกับค่ำเฉลี่ยของ TA ก็จะประเมินว่ำเป็นจุดส ำรวจที่ปกติ (จะแทนด้วย
สัญลักษณ์สีเขียว) แต่หำกพบว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยแต่สูงกว่ำค่ำขอบล่ำง (Lower TA) ก็จะ
สรุปว่ำมีค่ำควำมต้ำนทำนต่ ำแต่ไม่ผิดปกติ (จะแทนด้วยสัญลักษณ์สีเหลือง) แต่หำกจุดส ำรวจใดที่มีค่ำควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำกว่ำค่ำขอบล่ำง (Lower TA) ก็จะประเมินว่ำมีควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (จะ
แทนด้วยสัญลักษณ์สีแดง) ดังแสดงกำรเปรียบเทียบในรูปที่ 5-9(b) จะเห็นว่ำจุดส ำรวจ TO39, TO32, 
TO38 และ TO37, TO30, TO36 มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำสูงกว่ำขอบล่ำง (Lower TA= ค่ำเฉลี่ย-        
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) (เส้นสีน้ ำเงิน) ของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ได้จำกกำรค ำนวณทำงสถิติข้อมูลของ 
TA01 ถึง TA05 ที่ระดับเดียวกัน และจะเห็นว่ำที่ระดับ 50-20 เมตรนั้นจุดส ำรวจ TO39, TO32, TO38 
และ TO37, TO30, TO36 มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำตำมลักษณะทำงธรณีวิทยำ (รูปที่ 5-6) ของ Vf และ 

Vm ที่ควรจะเป็นคือมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆจำก 205±139 ถึง 988±644  Ω•m (ดังแสดง
ด้วยสีเหลืองไล่ไปถึงแดงในรูปที่ 5-6(e))  

อย่ำงไรก็ดีที่จุด TO31 และ TO34 กับ TO35 ซึ่งคือแนว 4’ และ 5’ ที่ต้องสงสัยว่ำจะเกิดกำร

รั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนทำงทิศใต้ และตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 24-40 Ω•m (สีเขียว
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ถึงเหลือง) และ 45 ถึง 82 Ω•m (สีเหลืองถึงส้ม) ตำมล ำดับ ซึ่งต่ ำกว่ำขอบล่ำง (Lower TA = ค่ำเฉลี่ย-          
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) (เส้นสีน้ ำเงิน) ของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ได้จำกกำรค ำนวณทำงสถิติข้อมูลของ 
TA01 ถึง TA05 (ดูรูปที่ 5-9(b)) ที่ระดับเดียวกันแสดงถึงควำมผิดปกติของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำอย่ำงมี
นัยส ำคัญ  

อย่ำงไรก็ดี ในทำงทฤษฎีแล้ว ควำมผิดปกติของค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำใต้ TSF1 ดังแสดงในรูปที่ 
5-5 และ 5-7 สำมำรถแปลผลได้อีกแบบ คือมีชั้นดินเหนียวหนำลึกตั้งแต่ประมำณ 70 เมตร ไปจนถึง 0 
เมตร เฉพำะแค่บริเวณใต้บ่อ TSF และอย่ำงน่ำอัศจรรย์ ชั้นดินเหนียวนี้ปรำกฏอยู่เฉพำะใต้บ่อ TSF1 
เท่ำนั้น แต่ไม่พบที่บริเวณอ่ืนรอบ ๆ TSF1 เลย กำรแปลผลโดยใช้ค ำอธิบำยนี้ขัดกับลักษณะทำงธรณีของ
พ้ืนที่โดยอิงกำรส ำรวจของกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล [1] (รูปที่ 5-6 ท ำโดยโปรแกรม GMS-Aquaveo) และ 
ของบริษัทที่ปรึกษำจัดท ำ EIA ของเหมืองทองค ำเอง[8] ซึ่งสรุปตรงกันว่ำชั้นดินใช้ TSF1 เป็นดังรูปที่  5-6 
ซึ่งไม่ได้มีดินเหนียวหนำ 70 เมตรอยู่ใต้บ่อ TSF1 กำรแปลผลด้วยสมมุติฐำนชั้นดินเหนียวลึกดังกล่ำวมี
โอกำสเป็นไปได้ต่ ำ ดังจะสังเกตเห็นได้ว่ำไม่มีบริเวณควำมต้ำนทำนต่ ำ (สีฟ้ำที่ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำกว่ำ 

33 Ω•m) ที่ควำมลึกตั้งแต่ประมำณ 70 เมตร ต่อเนื่องไปจนถึง 0 เมตร บริเวณแนว A, B, C, D และ E   
(ดูรูป 5-10 ประกอบ) ซึ่งเป็นแนวส ำรวจใกล้ๆ TSF1 เลย ดังนั้นส ำหรับคณะวิจัยแล้วค ำอธิบำยควำม
ผิดปกติของค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำใต้ TSF1 ที่สมเหตุสมผลที่สุดกับลักษณะทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่ใต้ 
TSF1 คือเกิดกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนก้นบ่อ TSF1 ซึมลึกลงไปใต้ดินในแนวดิ่ง และออกด้ำนข้ำง 2 
แนวดังกล่ำวข้ำงต้น 
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Section IA Section IB 

Section IC 

รูปที่ 5-6 ลักษณะทำงธรณีวิทยำเน้นบริเวณ Cross section ของ TSF1 ของหมืองทองค ำ จ.พิจิตร[1] รูป e แสดงหน้ำตัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ควรจะเป็นเมื่ออ้ำงอิงสภำพธรณีวิทยำของพื้นที ่
 

(a) (b) (c) 

(d) 

σ = 12±3 ถึง 205±139 Ω•m 

σ = 205±139 ถึง 534±391 Ω•m 

σ = 534±391 ถึง 988±644 Ω•m 

65 m 

50 m  

30 m  

Elevation 

(e) 

Section IC 
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Section IB 

Section IA 

รูปที่ 5-7 ภำพหน้ำตัดขวำงของผล TEM จำกรูปที่ 5-5 

Section ID Section IC 
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รูปที่ 5-8 หน้ำตัดขวำงแสดงควำมต้นทำนไฟฟ้ำของบ่อกักเก็บกำกแร่ หรือ หลมุฝังกลบที่ (a) ไมเ่กิดกำรรั่วไหลผ่ำนก้นบ่อ[9] 

(b) เกิดกำรรั่วไหลผ่ำนก้นบ่อ[10] และ (c) เกิดกำรรั่วไหลผ่ำนก้นบ่อทีปู่ด้วย HDPE [11]เส้นประในแตล่ะรูปแสดงระดับต้นบ่อ 
หรือ แผ่นกันซึมทีไ่ม่ควรพบค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำ (สีฟ้ำ) หำกไม่เกิดกำรรั่วไหลของน้ ำเหมือง หรือน้ ำชะขยะ 

 

(a) 

(b) 

(c) 

ไม่มีกำรรั่วไหล 

มีกำรรั่วไหล 

มีกำรรั่วไหล 
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รูปที่ 5-9 (a) ภำพตัดขวำงผ่ำนจุดส ำรวจรอบ TSF1 แต่อยู่นอก TSF1 อันประกอบด้วยจุดส ำรวจ (TO35, TO34, TO39, 
TO32, TO38, TO31,TO37, TO30, TO36) และ (b) กำรประเมินควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของจุดส ำรวจดังกล่ำว
เทียบกับควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ได้จำกกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนค ำนวณมำจำกข้อมูล TA 

 

4’ 5’ 

(a) 

(b) 
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อนึ่งพึงสังเกตว่ำกำรตีควำมว่ำควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำแสดงถึงน้ ำเหมืองที่รั่วไหลออก
จำกใต้บ่อเป็นบริเวณกว้ำงในแนวดิ่ง ลงไปลึกถึงระดับ 20 เมตร และอำจจะลึกกว่ำนั้น เนื่องจำกเป็นกำรรั่วจำก
แรงดันน้ ำในแนวดิ่งของน้ ำเหมืองและหำงแร่ที่ถูกทิ้งสะสมในบ่อ TSF1 สูงถึง 25-30 เมตร เหนือระดับพ้ืนดิน
เดิม อย่ำงไรก็ดีกลับไม่พบควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่แสดงกำรเคลื่อนที่ของน้ ำเหมืองออกจำกบ่อ
ในทุกทิศทุกทำงตลอดแนวทำงใต้และตะวันตกอย่ำงมีนัยส ำคัญ (จำกผลควำมผิดปกติของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
จำก TEM ในรูปที่ 5-9) ทั้งนี้อำจเนื่องจำกผลทำงเรขำคณิต (Geometry) ด้วยแม้น้ ำเหมืองที่รั่วไหลในแนวดิ่ง 
(Vertical Seepage) ผ่ำนก้นบ่อกักเก็บกำกแร่อำจจะสังเกตเห็นเป็นพ้ืนที่กว้ำง แต่ชั้นน้ ำบำดำลระดับลึก
บริเวณนั้น (Vf และ Vm) มีควำมสำมำรถในกำรซึมผ่ำนของน้ ำใต้ดินในแนวรำบ  (lateral transmissivity) 
ค่อนข้ำงต่ ำ (ค่ำสัมประสิทธิ์กำรซึมผ่ำนของน้ ำใต้ดินระดับลึก (Hydraulic Conductivity (k)) = 1.001 m/day 
จำกแบบจ ำลองน้ ำใต้ดินโดยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย[12] และ 1.85 m/day ส ำหรับชั้น Vf และ 8x10-4 
m/day ส ำหรับชั้น Vm จำกแบบจ ำลองน้ ำใต้ดินโดยกรมน้ ำบำดำล [1]) เมื่อท ำกำรจ ำลองชั้นหินอุ้มน้ ำเป็น
ตัวกลำงแบบพรุน (Porous Aquifer) ท ำให้น้ ำเหมืองที่รั่วไหลในแนวดิ่งนั้นน่ำจะแพร่กระจำยในแนวรำบได้ช้ำ
มำก ผลทำงเรขำคณิตของน้ ำเหมืองที่รั่วไหลในแนวดิ่ง (Vertical Seepage) ผ่ำนก้นบ่อกักเก็บกำกแร่ และ 
ควำมสำมำรถในกำรซึมผ่ำนของน้ ำใต้ดินในแนวรำบ (lateral transmissivity) ค่อนข้ำงต่ ำ นี้ถูกศึกษำโดย
แบบจ ำลองโดย Waterhouse and Friday (2000)[13] อย่ำงไรก็ดีสังเกตพบควำมเป็นไปได้ในกำรแพร่กระจำย
ของน้ ำเหมืองในแนวรำบ จำกควำมผิดปกติของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ตรวจวัดโดย TEM ในสองแนว (แนว 4’ 
และ 5’) จึงเป็นไปได้ว่ำเป็นกำรไหลผ่ำนรอยแตกของหิน (Fracture) สอดคล้องกับลักษณะทำงอุทกธรณีของ
พ้ืนที่ที่ มีรอยหินแตกของหินในชั้น  Vf และ Vm[1]  สมมุติฐำนนี้ จะถูกค ำนวณเพ่ือยืนยันในบทที่  9
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5.1.3 แนวส ารวจระหว่างบ่อกักเก็บกากแร่กับจุดที่พบการปนเปื้อน 4 แนว เพื่อส ารวจความเป็นไปได้
ของการแพร่กระจายของน  าเหมืองในแนวราบตามทิศทางการไหลของน  าใต้ดิน 

 จำกผล TEM ในและรอบบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 คณะวิจัยตีควำมว่ำน่ำจะเกิดกำรรั่วไหลของน้ ำ
เหมืองผ่ำนทำงก้นบ่อและมีกำรไหลในแนวรำบตำมทิศทำงกำรไหลของน้ ำใต้ดิน ทำงทิศใต้ และตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศทำงท่ีน้ ำใต้ดินจะไหลไปสู่บ่อ 5338 และประปำหมู่บ้ำนเนินทองที่พบกำรปนเปื้อนสำรหนู 
และบริเวณประปำวัดจิรำพงษ์ที่พบกำรปนเปื้อน TDS รวมถึงบริเวณนำข้ำว และประปำหมู่บ้ำน        
อบต.เขำเจ็ดลูกที่พบไซยำไนด์ด้วย อย่ำงไรก็ดีคณะวิจัยคำดกำรณ์จำกผลควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจำกผล
ดังกล่ำวข้ำงต้น ว่ำกำรรั่วไหลน่ำจะเป็นแบบไหลผ่ำนรอยแยกของหิน (Fracture) มำกกว่ำกำรไหลผ่ำนชั้น
หินอุ้มน้ ำพรุน ในหัวข้อนี้จะเสนอและอภิปรำยผลกำรส ำรวจ TEM ตำมแนวกำรไหลของน้ ำใต้ดินส ำหรับ
แนวส ำรวจระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบกำรปนเปื้อน 4 แนว คือแนว F (ประเมินกำรรั่วไหลสู่
ประปำวัดจิรำพงษ์), B (ประเมินกำรรั่วไหลสู่ประปำวัดจิรำพงษ์ และ บ่อ 5338) , C (ประเมินกำรรั่วไหลสู่
ประปำวัดจิรำพงษ์ และบ่อ 5338), และ D (ประเมินกำรรั่วไหลสู่นำข้ำวที่น้ ำผุดเมื่อเหมืองหยุด) (ดูรูปที่   
5-10) โดยแนวกำรส ำรวจดังกล่ำวอยู่ท้ำยน้ ำของบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1  

โดยอ้ำงอิงถึงรูปที่ 5-10 แม้จะท ำกำรประมวลผล TEM ของแนว F, B, C และ D เป็น รูปภำพ 
ระดับชั้นของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่แสดงเป็นพ้ืนที่หน้ำตัด แต่ภำพดังกล่ำวใช้เพ่ือแสดงภำพจุดส ำรวจที่
เชื่อมต่อกันเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดีกำรวิเครำะห์ควำมผิดปกติของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจะท ำกำรวิเครำะห์จำก
ข้อมูลของจุดส ำรวจ TEM จริงที่สถำนีส ำรวจเท่ำนั้น ทั้งนี้กำรวิเครำะห์ควำมผิดปกติของควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำที่แต่ละจุดส ำรวจ TEM ท ำได้โดยกำรเปรียบเทียบกับควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่จุดส ำรวจของพ้ืนที่ควบคุม 
A (รูปที่ 5-3 (c)) ซึ่งถูกแสดงอีกครั้งในรูปที่ 5-11 (a)  

รูปที่ 5-11(a) แสดงค่ำเฉลี่ย (Averaged TA) (เส้นสีเขียว) ค่ำขอบบน (Upper TA = ค่ำเฉลี่ย +     
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) (เส้นสีม่วง) และขอบล่ำง (Lower TA = ค่ำเฉลี่ย-ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) (เส้นสีน้ ำ
เงิน) ของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ได้จำกกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนค ำนวณมำจำกข้อมูล
ของ TA01 ถึง TA05 ที่ระดับเดียวกัน โดยจะใช้ข้อมูลทำงสถิติชุดนี้เป็นตัวแทนของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของ
พ้ืนที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ และจะใช้ค่ำอ้ำงอิงนี้ในกำรประเมินควำมผิดปกติทำงควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำจำกแนวส ำรวจอ่ืนๆ (ยกเว้นแนว D บริเวณนำข้ำวที่น้ ำผุด) โดยหำกพบว่ำควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำของจุดส ำรวจใดๆมีค่ำมำกกว่ำเท่ำกับค่ำเฉลี่ยของ TA ก็จะประเมินว่ำเป็นจุดส ำรวจที่ปกติ (จะแทน
ด้วยสัญลักษณ์สีเขียว) แต่หำกพบว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยแต่สูงกว่ำค่ำขอบล่ำง (Lower TA) 
ก็จะสรุปว่ำมีค่ำควำมต้ำนทำนต่ ำแต่ไม่ผิดปกติ (จะแทนด้วยสัญลักษณ์สีเหลือง) แต่หำกจุดส ำรวจใดที่มีค่ำ
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำกว่ำค่ำขอบล่ำง (Lower TA) ก็จะประเมินว่ำมีควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 
(จะแทนด้วยสัญลักษณ์สีแดง) รูปที่ 5-11a แสดงกำรใช้ค่ำเฉลี่ย (Averaged TA) (เส้นสีเขียว) ค่ำขอบบน 
(Upper TA) (เส้นสีม่วง) และขอบล่ำง (Lower TA) (เส้นสีน้ ำเงิน) ประเมินจุดส ำรวจ TA01 ถึง TA05 ซึ่ง
แสดงว่ำทุกจุดปกติ แม้ว่ำจุดที่ TA03, TA04, และ TA05 จะมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 
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ในท ำนองเดียวกันส ำหรับแนว D (นำข้ำวน้ ำผุดเมื่อเหมืองหยุด รูป 5-11(d)) จะใช้พ้ืนที่นำข้ำวแนว
ส ำรวจ FC เป็นแนวอ้ำงอิงแทนแนว A ด้วยเป็นพ้ืนที่ลักษณะเดียวกัน คือเป็นนำข้ำว โดยจะใช้ค่ำเฉลี่ย 
(Averaged TFC) (เส้นสีเขียว) ค่ำขอบบน (Upper TFC = ค่ำเฉลี่ย+ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) (เส้นสีม่วง) 
และ ขอบล่ำง (Lower TFC= ค่ำเฉลี่ย-ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) (เส้นสีน้ ำเงิน) ในลักษณะเดียวกับที่กล่ำว
ข้ำงต้นส ำหรับ TA 

 รูปที่ 5-11(b), (c), (d), และ (e) แสดงกำรประเมินแนวส ำรวจ B, C, D, และ F ตำมล ำดับ โดย
พบว่ำ TD01 ถึง TD06 ของแนว D มีควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำทุกจุดส ำรวจ โดยพึงสังเกตว่ำ
แม้ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ระดับ 30 เมตรลงไปจะเพ่ิมข้ึนจนอยู่ในช่วงปกติของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของแนว 
FC ทุกสถำนีส ำรวจ (เว้น TD01) แต่ที่ระดับ 60 ถึง 40 นั้นทุกแนวส ำรวจมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำกว่ำ
แนว FC ที่ระดับเดียวกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญ แม้ว่ำที่ระดับดังกล่ำวทั้งบริเวณ D และ บริเวณ FC ควรจะเป็น
แนวชั้นหิน Vw ต่อกับ Vf  และควรมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำอยู่ในช่วงเดียวกันหำกไม่ได้เกิดควำมผิดปกติที่
ท ำให้ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำบริเวณแนว D ลดต่ ำลง นอกจำกนี้ส ำหรับแนว F จุดส ำรวจ TF01, TF04, 
TF05, และ TF06  ก็พบผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (ค่ำต่ ำกว่ำค่ำขอบล่ำง (Lower TA)) แต่เป็นควำม
ผิดปกติที่พบตั้งแต่ระดับตื้นถึงลึก ต่ำงจำกกรณีแนว D ในขณะที่แม้ TB01 และ TB06 และ TC01, TO33 
และ TC02 แม้จะมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ ย  (Averaged TA) แต่ ก็สู งกว่ำค่ำขอบล่ำง      
(Lower TA) จึงสรุปว่ำมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำแต่ยังไม่ผิดปกติชัดเจน จุดที่เหลือมีค่ำควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ TA ฉะนั้นจะตีควำมว่ำไม่มีควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 

รูปที่ 5-12 แสดงภำพรวมจุดส ำรวจ TEM ที่มีควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำอย่ำงเด่นชัด      
(สีแดง) จุดส ำรวจ TEM มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำแต่ยังไม่ผิดปกติชัดเจน (สีเหลือง) และ จุดส ำรวจ TEM    
ที่ไม่พบควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (สีเขียว) ซึ่งแสดงให้เห็นเส้นทำงที่เป็นไปได้ที่น้ ำเหมืองจะเกิด
กำรรั่วจำก TSF1 และไหลผ่ำน และท ำให้เกิดควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจในกำรแปลผลกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองจำกบ่อกักเก็บกำกแร่สู่แนวต่ำงๆ จ ำเป็นต้อง
ท ำกำรแปลผลร่วมกับผลส ำรวจทำงธรณีเคมีของน้ ำ และผลอัตลักษณ์ไอโซโทปของน้ ำ (บทที่ 6) ทั้งนี้
คณะวิจัยจะสรุปรวบยอดอีกครั้งในบทที่ 9  
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รูปที่ 5-10 แนวส ำรวจ TEM ตำมแนวกำรไหลของน้ ำใต้ดินส ำหรับแนวส ำรวจระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบกำร
ปนเปื้อน 4 แนว (แนว B, C, D, F)  
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รูปที่ 5-11 (a) ค่ำเฉลี่ย (Averaged TA) (เส้นสีเขียว) ค่ำขอบบน (Upper TA = ค่ำเฉลี่ย+ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) (เส้นสี
ม่วง) และขอบล่ำง (Lower TA = ค่ำเฉลี่ย-ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) (เส้นสีน้ ำเงิน) ของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ได้จำกกำร
ค ำนวณค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนค ำนวณมำจำกข้อมูล  TA และกำรประเมินควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำของจุดส ำรวจใน (b) B, (c) C, (d) D, และ (e) F  

 

 

(a) (b) 

(d) (c) 

(e) 
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รูปที่ 5-12 ภำพรวมจุดส ำรวจ TEM ที่มีควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำอย่ำงเด่นชัด (สีแดง) จุดส ำรวจ TEM ที่ต้อง
สงสัยว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจะผิดปกติแต่ยังไม่ชัดเจนนั้น (สีเหลือง) และจุดส ำรวจ TEM ที่ไม่พบควำมผิดปกติทำงควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำ (สีเขียว) 

 

5.2 ผล และอภิปรายผลการส ารวจโดย ERI 

 รูปที่ 5-13 และ 5-14 สรุปต ำแหน่งจุดส ำรวจโดย ERI ของทั้งโครงกำรวิจัย อันประกอบด้วย 
1)  แนวกำรส ำรวจกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ 
2)  แนวส ำรวจระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบกำรปนเปื้อน 4 แนว เพื่อส ำรวจกำรแพร่กระจำยของน้ ำ
เหมืองในแนวรำบตำมทิศทำงกำรไหลของน้ ำใต้ดิน 

ภำคผนวก ง. แสดงข้อมูลดิบของ ERI (Measured Apparent Resistivity Pseudosection) และ  
ผลจำก Inverse Modeling ของ ERI แต่ละสถำนี (Calculated Apparent Resistivity Pseudosection) 
ในขณะที่ตำรำงที่ ง.-1 ในภำคผนวก ง. แสดงจ ำนวนรอบของกำร iteration และ RMS (Root Mean 
Square) Error ของผล ERI แต่ละสถำนี คณะวิจัยท ำกำรส ำรวจด้วย ERI ทั้งแบบ Dipole-Dipole (DD) 
และ Wenner and Schlumberger (WS) ผลกำรส ำรวจของแนวส ำรวจเดียวกันโดยใช้ 2 วิธีแตกต่ำงกัน
เล็กน้อย ด้วยกำรส ำรวจ ERI แบบ Dipole-Dipole (DD) มีควำมละเอียดแม่นย ำในระดับตื้น ในขณะที่กำร
ส ำรวจ ERI แบบ Wenner and Schlumberger (WS) มีควำมละเอียดแม่นย ำในระดับลึก กำรวิเครำะห์ผล 
ERI งำนวิจัยนี้จะท ำกำรเปรียบเทียบแนวส ำรวจที่สนในกับแนวควบคุมโดยเมื่อท ำกำรเปรียบเทียบดังกล่ำว
โดยใช้ผลกำรส ำรวจของวิธีหนึ่งๆ คือ DD เทียบกับ DD และ WS เทียบกับ WS จะให้ผลสอดคล้องไป
ในทำงเดียวกัน จึงขออภิปรำยผลโดยใช้ผลกำรส ำรวจจำก WS เป็นหลักด้วยกำรส ำรวจกำรรั่วไหลของน้ ำ
เหมืองมักเป็นระดับลึก (จำกผล TEM) ซ่ึง WS จะแม่นย ำกว่ำ ส่วนผลกำรส ำรวจโดย DD ทั้งหมดที่เหลือจะ
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แสดงในภำคผนวก ง. ยกเว้นในกรณีที่ผลต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ จึงจะกล่ำวถึง DD และควำมแตกต่ำงกัน
ของสองวิธีกำรส ำรวจเป็นพิเศษ  

เช่นเดียวกับผลกำรส ำรวจด้วย TEM ผลกำรส ำรวจกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำก
แร่ TSF1 ด้วย ERI พบควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่คณะวิจัยตีควำมว่ำแสดงถึงกำรรั่วไหลของน้ ำ
เหมืองผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ ในขณะที่ผลกำรส ำรวจแนวระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบกำร
ปนเปื้อน 4 แนว เพ่ือส ำรวจกำรแพร่กระจำยของน้ ำเหมืองในแนวรำบตำมทิศทำงกำรไหลของน้ ำใต้ดินนั้น 
ERI แสดงแนวที่ต้องสงสัยว่ำอำจจะเกิดกำรแพร่กระจำยของน้ ำเหมืองจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1         
ได้บำงส่วนรำยละเอียดของผลกำรส ำรวจในแต่ละแนวที่มีนัยส ำคัญถูกแสดงดังต่อไปนี้ 
 
5.2.1 แนวการส ารวจการรั่วไหลของน  าเหมืองผ่านผนังบ่อกักเก็บกากแร่ 
  รูปที่ 5-13 แสดงผล ERI ที่ส ำรวจผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ 5 แนว ประกอบด้วย 3 แนวตั้งฉำก
กับผนังบ่อ คือDC01, DC02, และ DC03 และ 2 แนว ขนำดกับผนังบ่อ คือ DC05 และ DC06 ส ำหรับ 3 
แนวตั้งฉำกนั้น แนวส ำรวจเริ่มจำกบริเวณหำงแร่ในบ่อ TSF1 (พ้ืนรำบ) ที่ระดับควำมสูงประมำณ         
100 เมตร และไต่ลงตำมควำมชันของผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ (ผ่ำนโครงสร้ำง Zone A, B, C ของผนังบ่อ 
ตำมที่แสดงในบทที่ 2) ไปจนถึงพ้ืนรำบด้ำนล่ำงที่ระดับประมำณ 70 ถึง 80 เมตร ผลหน้ำตัดของควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำของทั้ง 3 แนวส ำรวจ (DC01, DC02, และ DC03) เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ที่พ้ืน
รำบด้ำนบน (บริเวณที่ 1 ในรูปที่ 5-13) มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำ (2-5 Ω•m เป็นสีฟ้ำ) แสดงบริเวณที่
เป็นหำงแร่และน้ ำเหมืองที่อยู่ ในขอบเขตของบ่อ TSF1 ตำมที่ควรจะเป็น (สอดคล้องกับผล TEM            
ที่อภิปรำยก่อนหน้ำ) อย่ำงไรก็ดี สังเกตพบแนวสีฟ้ำที่มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำ (5 ถึง 13 Ω•m เป็นสีฟ้ำ) 
ทะลุผ่ำนบริเวณที่ควรจะเป็นผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ที่ท ำด้วยหินทิ้ง (Waste Rock) ที่เป็นส่วนของโครงสร้ำง
ของผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ (Zone C) กำรไหลทะลุดังกล่ำวแสดงโดยบริเวณที่ 2 (สีฟ้ำ) ทั้งนี้จำกกำรเก็บ
ตัวอย่ำงหินทิ้งที่ใช้ท ำผนังบ่อกักเก็บกำกแร่จ ำนวน 14 ตัวอย่ำงมำท ำกำรวิเครำะห์ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 
(รูปที่ 5-15) (ดูผลกำรทดลองโดยละเอียดในภำค ผนวก ก)  พบว่ำหำกน้ ำที่มีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำต่ ำ (เช่น น้ ำฝน 
หรือ น้ ำที่ไม่ใช่น้ ำเหมืองที่มีค่ำควำมน ำไฟฟ้ำสูง) ไหลซึมผ่ำนหรือถูกดูดซับโดยหินทิ้งดังกล่ำว ค่ำควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำของหินทิ้งทั้ง 14 ชนิดจะมีค่ำประมำณ 310-1,446 Ω•m (ซึ่งควรจะเป็นสีแดง) อย่ำงไรก็ดี
บริเวณที่ 2 มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำแค่ 5 ถึง 13 Ω•m คณะวิจัยประเมินว่ำเป็นลักษณะของร่องรอย
เหมือนน้ ำเหมืองที่มีค่ำควำมน ำไฟฟ้ำสูงมำกไหลผ่ำนก ำแพง ท ำให้สำมำรถแปลผลได้ว่ำน้ ำเหมืองจำกหำงแร่
ในบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 น่ำจะรั่วไหล (Seepage) ผ่ำนผนังของบ่อกักเก็บกำกแร่ อย่ำงไรก็ดีตัวแทนของ
เหมืองแร่ แย้งว่ำบริเวณที่ 2 ที่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำดังกล่ำว ไม่ได้เกิดจำกน้ ำเหมืองรั่วไหลผ่ำนผนังบ่อ
กักเก็บกำกแร่ แต่เกิดจำกชั้นดินเหนียวของก ำแพง ซึ่งแม้ชั้นดินเหนียวในพ้ืนที่ที่ถูกใช้ในกำรสร้ำงโซน A 
ของผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ (ดูบทที่ 2) จะมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำได้ถึง 5 ถึง 13 Ω•m จริง แต่เมื่อ
พิจำรณำตำมแบบก่อสร้ำงผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ และเมื่อพิจำรณำตำมควำมแข็งแรงของผนังบ่อกักเก็บกำก
แร่แล้ว บริเวณที่ 2 ไม่น่ำจะเป็นดินเหนียว เพรำะจะท ำให้ผนังบ่อไม่แข็งแรงพอเพียงต่อกำรใช้งำน และจะ
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ขัดแย้งกับแบบกำรก่อสร้ำงตำม EIA ด้วย ท ำให้คณะวิจัยตัดข้อโต้แย้งขอเหมืองข้อนี้ทิ้งไป และสรุปว่ำ
เป็นไปได้สูงกว่ำมำกที่ บริเวณที่ 2 มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำแค่ 5 ถึง 13 Ω•m จะเป็นร่องรอยกำรไหลของ
น้ ำเหมืองจำกหำงแร่ในบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 ผ่ำนผนังของบ่อกักเก็บกำกแร่ 

ในท ำนองเดียวกันผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ยังพบบริเวณที่ 3 ซึ่งมีสีเขียวอ่อนและเขียวแก่ซึ่งมีค่ำควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำประมำณ 30-80 Ω•m ซึ่งแม้จะมำกกว่ำค่ำควำมต้ำนทำนของน้ ำเหมือง แต่ก็น้อยกว่ำค่ำ
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของหินทิ้งตำมที่ควรจะเป็นของหินทิ้งที่ใช้ท ำ Zone C (คือ 310-1,446 Ω•m) แสดงว่ำ
มีกำรไหลของน้ ำเหมืองที่มีกำรน ำไฟฟ้ำสูงไหลผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ และถูกหินดูดซับไว้ อำจจะไหล
ผ่ำนน้อยกว่ำ หรือ ถูกดูดซึมไว้น้อยกว่ำ หรืออำจจะไม่ได้ไหลทะลุผนังบ่อดังบริเวณที่ 2 แต่ก็ท ำให้ค่ำควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำเมื่อวัดโดยรวมมีค่ำต่ ำลงกว่ำค่ำหินทิ้งที่ควรจะเป็น แต่ก็ไม่ต่ ำถึงค่ำของน้ ำเหมืองที่ไหลทะลุ
เต็มที่ ซึ่งกำรแปลผลตำมสมมุติฐำนนี้สอดคล้องกับผลกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำรที่เมื่อลองวัดค่ำควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำของหินทิ้งที่ใช้ท ำผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ทุกชนิดเมื่อผิวเปียกด้วยน้ ำที่มีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำสูงขึ้นๆ
เท่ำใด (จนเข้ำใกล้ค่ำของน้ ำเหมือง) ก็จะพบว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่วัดได้ก็ยิ่งต่ ำลงเท่ำนั้น โดยหำกน้ ำที่มี
ควำมน ำไฟฟ้ำสูงประมำณ 4500 µS/cm (เท่ำกับน้ ำเหมืองในบ่อ TSF1) ไหลเปียกหินทิ้งชนิดต่ำง ๆ จะท ำ
ให้ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำถึง 47-338 Ω•m ซึ่งอยู่ในช่วงที่ตรวจวัดด้วย ERI ที่พบในบริเวณหมำยเลข 3 
ส่วนสุดท้ำยคือพ้ืนที่หมำยเลข 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำง 200-1300 Ω•m (สีเหลือง
และแดง) สอดคล้องกับค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของก ำแพงหินทิ้งที่ควรจะเป็นหำกไม่มีกำรไหลซึมผ่ำนของ
น้ ำเหมืองที่มีกำรน ำไฟฟ้ำสูง อนึ่งพึงสังเกตว่ำบริเวณพ้ืนที่หมำยเลข 4 เหลืออยู่ค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับ
โครงสร้ำงของ Zone C ของผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ที่ควรจะเป็น คณะวิจัยตีควำมว่ำมีกำรไหลซึมของน้ ำ
เหมืองผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ (ผ่ำน Zone A ที่เป็นดินเหนียว) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกเปรียบเทียบกับ
รูปที่ 5-16 แสดงตัวอย่ำงของผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ และหลุมฝังกลบที่ท ำจำกหินทิ้งในต่ำงประเทศ กรณีที่
ไม่น่ำจะเกิดกำรไหลซึมผ่ำนของน้ ำเหมือง [13] โปรดสังเกตว่ำผนังยังมีลักษณะของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำสูง    
(สีแดง) และไม่พบร่องรอยกำรไหลทะลุของน้ ำเหมืองที่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำดังกรณีผนังของบ่อกักเก็บ
กำกแร่ TSF1 จำกผลกำรวิจัยนี้ อย่ำงไรก็ดีมีควำมเป็นไปได้ท่ีว่ำค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ต่ ำผิดปกติของผนัง
บ่อกักเก็บกำกแร่อำจเกิดจำกน้ ำเหมืองเป็นกรด กล่ำวคือน้ ำฝนชะละลำยหินทิ้งที่มีซัลไฟด์สูงที่ใช้ท ำ Zone 
C ของผนังท ำให้เกิดกำรผุพังของหินให้น้ ำเหมืองที่มีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำสูงไหลผ่ำนผนังท ำให้เกิดควำมผิดปกติ
ทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำดังกล่ำวทั้งๆที่ไม่ได้มีกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองจำกบ่อ TSF1 ออกมำ อย่ำงไรก็ดี
หำกพิจำรณำผลอย่ำงละเอียดจะเห็นว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำผิดปกติที่แสดงกำรเชื่อมต่อจำกข้ำงในบ่อกัก
เก็บกำกแร่ผ่ำนผนังบ่อออกมำสู่ด้ำนนอก (เช่น แนวที่ 2, 3, และ 5 ในรูปที่ 5-13) น่ำจะแสดงกำรรั่วซึมของ
น้ ำเหมืองจำกในบ่อออกสู่ด้ำนนอกมำกกว่ำแสดงกำรเกิดน้ ำเหมืองเป็นกรดตรงผนังบ่อเอง อีกหนึ่งหลักฐำน
ที่สนับสนุนข้อสรุปของคณะวิจัยที่ว่ำน่ำจะมีกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ คือกำรตรวจ
พบน้ ำผุดจำกหินศิลำแลงพรุน โดยชั้นหินศิลำแลงพรุนนี้อยู่บริเวณพ้ืนดินด้ำนล่ำงติดกับผนังบ่อกักเก็บ -  
กำกแร่ TSF1 พบน้ ำผุดต่อเนื่องจนมีน้ ำ (ก ำลัง) ไหลเป็นทำงลงสู่บ่อดักตะกอนของเหมือง (รูปที่ 5-17) จำก
กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำที่ไหลซึมออกมำจำกรูพรุนของศิลำแลง พบน้ ำมีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำสูงถึง 3740 µS/cm 
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ใกล้เคียงกับค่ำกำรน ำไฟฟ้ำของน้ ำเหมือง (4270 µS/cm) นอกจำกนี้ไอออนส ำคัญหลำยชนิดในน้ ำมีควำม
สอดคล้องกับน้ ำในบ่อ TSF1 (ดูบทที่ 6) จึงท ำให้คณะวิจัยสรุปได้ว่ำจำกทั้งหลักฐำนจำกกำรส ำรวจ ERI 
และหลักฐำนเชิงประจักษ์จำกน้ ำที่ไหลซึมออกมำน่ำจะมีกำรไหลซึมผ่ำนของน้ ำเหมืองผ่ำนผนังบ่อกักเก็บ
กำกแร ่TSF1 
   นอกจำกนี้โปรดสังเกตว่ำแนวส ำรวจ DC02 ใกล้เคียงกับต ำแหน่ง TI16 และ TI16B ของกำรส ำรวจ
ด้วย TEM ในรูปที่ 5-5 ซึ่งควำมผิดปกติของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำแสดงกำรรั่วไหลจำกบ่อกันเก็บกำกแร่ 
TSF1 ตำมแนว 4’ และ 5’ ที่ควำมสูง 20-60 เมตร ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของ DC02 ที่ควำมลึกดังกล่ำว
นั้นมีค่ำค่อนข้ำงต่ ำ (30-80 Ω•m) (บริเวณสีเขียวระหว่ำงเส้นประสีแดง กับเส้นประสีด ำในรูปที่ 5-13)   
เมื่อเทียบกับค่ำกำรวัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของพ้ืนที่ควบคุมข้ำงเคียง (แนว D11 รูปที่ 5-18 ซึ่งมีค่ำควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ควำมลึกเดียวกันเท่ำกับ 293 ถึง 594 Ω•m) ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐำนของคณะวิจัยว่ำน่ำจะ
เกิดกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนชั้นหินอุ้มน้ ำบริเวณดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดีตัวแทนเหมืองแย้งว่ำบริเวณสีเขียว
ดังกล่ำวที่มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำนั้นไม่ได้ เกิดจำกกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองจำก TSF1 แต่เป็นแร่ 
Saprolite ที่เกิดจำกกำรผุพังของหินอัคนีในพ้ืนที่ตำมธรรมชำติ ซึ่งชั้นดินชนิดนี้สำมำรถมีค่ำควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำค่อนข้ำงต่ ำคือระหว่ำง 30 ถึง 1,100 Ω•m จริงจำกกำรทบทวนวรรณกรรม[14-17] อย่ำงไรก็ดีข้อโต้แย้ง
ของตัวแทนเหมืองนี้ไม่สมเหตุสมผลทำงธรณีวิทยำ คือหำกอิงตำมลักษณะทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่        
(รูปที่ 5-6 และดูควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำตำมลักษณะทำงธรณีวิทยำของหน้ำตัดในรูปที่ 5-11(a)) จะพบว่ำ
บริเวณท่ี TSF1 ตั้งอยู่นั้นจะเป็น ตะกอนลำนตะพักลักน้ ำ (Qt) ที่ควำมลึก 65-55 เมตร และเป็นหินภูเขำไฟ
ผุ (Saprolite PTRv1) (Vw) ที่ควำมลึก 65-45 เมตร ที่ควำมลึก 45 เมตร ลงมำจะเป็นชั้นหินที่มีควำมผุ
ต่ ำลง ถึงควำมผุต่ ำที่สุด ฉะนั้นหำกอิงกำรแปลผลตำมรูปที่ 5-13 บริเวณที่อำจจะมีควำมคุมเครือในกำร
แปลผลคือที่ควำมลึก 65-45 เมตร ดังแสดงในกล่องสีเทำ ซึ่งหินภูเขำไฟผุอย่ำง Saprolite สำมำรถถูก
เข้ำใจผิดกับน้ ำเหมืองรั่วได้ แต่ที่ต่ ำกว่ำ 45 เมตรนั้นควรจะเป็นชั้น Vf ต่อ Vm ที่มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 

205±139 ถึง 988±644  Ω•m อย่ำงไรก็ดีผลกำรส ำรวจตำมรูปที่ 5-13 ของแนว DC02 นั้นแสดงให้เห็น
ว่ำที่ควำมลึกต่ ำกว่ำ 45 เมตรลงไปก็พบบริเวณสีเขียวซึ่งมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำ (45 Ω•m) ฉะนั้นใน
มุมมองของคณะวิจัยสมมุติฐำนว่ำเกิดกำรสับสนกับ Saprolite ไม่สำมำรถน ำมำใช้แย้งสมมุติฐำนกำรรั่วไหล
ของน้ ำเหมืองได้  
 ในท ำนองเดียวกันแนวส ำรวจ 2 แนว ขนำดกับผนังบ่อ คือ DC05 และ DC06 ก็ให้ผลไปในทำง
เดียวกันกับแนว DC01, DC02, และ DC05 กล่ำวคือ หำกพิจำรณำรูปที่  5-3 (e) และ (f) ที่ ระดับ        
100 เมตร ถึงประมำณ 65 เมตร ซึ่งคือผนังบ่อกักเก็บกำกแร่เหนือพ้ืนดิน แต่กลับมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ
ประมำณ 8.33-19.5 Ω•m เท่ำนั้น ซึ่งน่ำประหลำดที่ไม่พบควำมบริเวณที่มีต้ำนทำนไฟฟ้ำสูงพอที่จะเป็น
หินทิ้งที่ใช้ท ำผนังบ่อกักเก็บกำกแร่เลย คณะวิจัยจึงตีควำมว่ำมีกำรไหลซึมของน้ ำเหมืองผ่ำนผนังบ่อกักเก็บ
กำกแร่ท ำให้ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของก ำแพงตกลงดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำกนี้ ที่ระดับต่ ำกว่ำ 65 เมตรของ
แนว DC05 และ DC06 ในรูปเดียวกัน แสดงลักษณะทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของพ้ืนดินเดิม ซึ่งหำกไม่มี
กำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองแล้วนั้น หน้ำตัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำดังกล่ำวควรจะคล้ำยกับหน้ำตัดควำมต้ำนทำน



 

5-30 
 

ไฟฟ้ำ DC11 (5-3(g)) ซึ่งเป็นแนวควบคุม จะเห็นได้ว่ำค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของแนว DC05 และ DC06 ที่
ระดับต่ ำกว่ำ 65 เมตรนั้น ต่ ำกว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ DC11 อย่ำงเห็นได้ชัดสอดคล้องกับควำมผิดปกติที่
ตรวจพบจำก TEM และสนับสนุนสมมุติฐำนที่ว่ำมีกำรไหลซึมของน้ ำเหมืองผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่และ
ก้นบ่อกักเก็บกำกแร่ 

ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลกำรส ำรวจแนว DC22, DC23, DC24, และ DC25 (ซึ่งแสดงกำรแปล
ผลต่อกันทั้ง 4 แนวรูปที่ 5-19(d), (e), (f)) อันเป็นกำรส ำรวจเพื่อติดตำมน้ ำเหมืองที่น่ำจะรั่วผ่ำนบริเวณ 4’    
ผ่ำนสถำนี TO37 (ลูกศรสีเทำ) และ TO38 (ลูกศรสีแดง) จำกกำรส ำรวจ TEM โดยแนวดังกล่ำวตั้งฉำกกับ
แนว DC03 (แสดงด้วยลูกศรสีด ำ) อนึ่งรูปที่ 5-19(d) แสดงผลกำรส ำรวจ ERI แบบ Dipole-Dipole (DD) 
ซึ่งมีควำมละเอียดแม่นย ำในระดับตื้น ส่วนรูปที่ 5-19(e) แสดงผลกำรส ำรวจ ERI แบบ Wenner and 
Schlumberger (WS) ซึ่งมีควำมละเอียดแม่นย ำในระดับลึก ส่วนรูปที่ 5-19(f) แสดงกำรแปลผลโดยใช้
ข้อมูลของทั้งสองวิธีมำแปลร่วมกัน กล่ำวคือด้ำนบนใช้ข้อมูลจำก DD และ ด้ำนล่ำงใช้ข้อมูลจำก WS      
ซึ่งแม้กำรแปลผลทั้ง 3 แบบ  แม้จะไม่ได้รูปภำพตัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่เหมือนกัน แต่ก็ เป็นไปในทำง
เดียวกันคือมำควำมผิดปกติของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่แสดงว่ำน่ำจะมีน้ ำเหมืองรั่วไหลผ่ำนในสองบริเวณคือ
ลูกศรสีด ำ สีแดง และสีเทำ 

 จะเห็นได้ว่ำที่ควำมลึก 20 ถึง 60 เมตร นั้น แนวควบคุมใกล้เคียงบ่อ TSF1 (แนว D11 รูปที่ 5-

18)  มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำสูง 108 ถึง > 594 Ω•m (แสดงโดยสีเหลืองถึงม่วง) อย่ำงไรก็ดีบริเวณลูกศร
สีด ำซึ่งตัดขวำงแนว DC03 ที่น้ ำเหมืองน่ำจะรั่วไหลผ่ำนพอดีกลับพบค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำลง       

(108 Ω•m (แสดงด้วยพ้ืนที่สีเหลือง และ น้ ำตำล)) (ดูรูปที่ 5-19 (f)) เช่นเดียวกับบริเวณ TO37 และ 
TO38 ที่น้ ำเหมืองน่ำจะรั่วไหลออกมำตำมแนวลูกศร 4’ ซึ่งพบบริเวณที่มีควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำน

ไฟฟ้ำ คือ มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำ (45.9 ถึง 108 Ω•m ส ำหรับบริเวณ TO37 และ 8.33-45.9 Ω•m 
ส ำหรับบริเวณ TO38) ในขณะที่ชั้นหินที่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำสูงเทียบเคียงกับบริเวณควบคุมนั้น (108 ถึง 

> 594 Ω•m (แสดงโดยสีเหลืองถึงม่วง)) จะสังเกตพบบริเวณแนวที่อยู่ห่ำงจำกบริเวณท่ีน้ ำเหมืองน่ำจะไหล
ผ่ำนออกไปทำงตะวันตกประมำณ  240 เมตร (แนว DC22-DC25 รูปที่ 5-17(e) ถึง (f)) แสดงว่ำมีกำร
ลดลงของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำเฉพำะบริเวณที่ DC03, TO37, และ TO38 สนับสนุนสมมุติฐำนของคณะวิจัย
ว่ำน่ำจะมีกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองที่มีกำรน ำไฟฟ้ำสูงผ่ำนบริเวณนั้น ผลนี้สอดคล้องกับผลกำรส ำรวจ TEM 
ที่แสดงแนว 4’ ว่ำมีควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่แสดงกำรเกิดกำรรั่วไหลของน้ ำเหมือง (รูปที่ 5-
9) ผ่ำนแนวหินแตก ในท ำนองเดียวกันข้อแย้งกำรแปลผลโดยตัวแทนเหมืองว่ำบริเวณที่มีค่ำควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำต่ ำดังกล่ำวไม่ได้ เกิดกำรรั่วไหลของน้ ำเหมือง แต่เป็นหิน  Saprolite ถูกตีตกไปด้วยควำมไม่
สมเหตุสมผลทำงธรณีวิทยำดังกล่ำวข้ำงต้น  

ด้วยเหตุนี้จำกกำรประเมินผลควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำทั้ง 4 แนว คณะวิจัยคำดกำรณ์ได้ว่ำแนวที่
ผิดปกติซึ่งสันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นน้ ำเหมืองรั่วไหลผ่ำนบ่อกักเก็บกำกแร่ทำงก้นบ่อแต่เกิดกำรไหลผ่ำน
ด้ำนข้ำงทำงทิศใต้นั้นน่ำจะมีขนำดกว้ำงประมำณ 120 เมตร ที่ระดับ 20 ถึง 60 เมตร  
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5.2.2 แนวส ารวจระหว่างบ่อกักเก็บกากแร่กับจุดที่พบการปนเปื้อน 4 แนว เพื่อส ารวจความเป็นไปได้
ในการแพร่กระจายของน  าเหมืองในแนวราบตามทิศทางการไหลของน  าใต้ดิน 

ในหัวข้อนี้จะเสนอและอภิปรำยผลกำรส ำรวจ ERI ตำมแนวกำรไหลของน้ ำใต้ดินส ำหรับแนวส ำรวจ
ระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบกำรปนเปื้อน 3 แนว คือแนว DC15, DC12, และ DC16 (ประเมินกำร
รั่วไหลสู่ประปำวัดจิรำพงษ์ และ บ่อ 5338), แนว DC04, DC09 และ DC10 (ประเมินกำรรั่วไหลสู่บ่อ 
5338), และ DC13 (ประเมินกำรรั่วไหลสู่นำข้ำวที่น้ ำผุดเมื่อเหมืองหยุด) (ดูรูปที่ 5-14) โดยแนวกำรส ำรวจ
ดังกล่ำวอยู่ท้ำยน้ ำของบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 จำกรูปที่ 5-20 จะเห็นว่ำแม้จะไม่พบควำมผิดปกติของค่ำ
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำในแนว DC15, DC12, และ DC16 ที่ชัดเจนเหมือนแนว DC22, DC23, DC24,      
และ DC25 (แสดงในรูปที่ 5-19) แต่ก็ตรวจพบจุดที่อำจจะมีควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ เมื่อ
เทียบกับผลส ำรวจแนวควบคุม  คือแนว D11 (ในรูปที่ 5-18) โดยคณะวิจัยได้แสดงสัญลักษณ์ล้อมบริเวณที่
อำจจะมีควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำด้วยวงรีสี เหลือง ในท ำนองเดียวกันส ำหรับแนว DC04, 
DC09 และ DC10 ส ำหรับประเมินกำรรั่วไหลสู่บ่อ 5338 แม้จะสังเกตพบบริเวณที่มีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำ
ในแนว DC04 ที่ค่อนข้ำงจะชัดเจนดังแสดงในวงรีสีแดงของรูป 5-21 แต่ส ำหรับหน้ำตัด DC09 และ D10 
พบบริเวณท่ีอำจจะมคีวำมผิดปกติของค่ำควำมต้ำนทำนแม้จะไม่ชัดเจนนัก ดังแสดงโดยวงรีสีเหลือง  

ในท ำนองเดียวกันส ำหรับแนวส ำรวจ DC13 (ดูรูปที่ 5-22) ที่ใช้ในประเมินกำรรั่วไหลสู่นำข้ำวที่น้ ำ
ผุดเมื่อเหมืองหยุด พบควำมผิดปกติของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ชี้ว่ำอำจจะเป็นแนวที่น้ ำปนเปื้อนจำกบ่อกัก
เก็บกำกแร่รั่วไหลมำสู่บริเวณดังกล่ำวไม่ชัดเจนนัก หำกพิจำรณำกำรวิเครำะห์ ERI แบบ WS โดยเทียบแนว
ส ำรวจ DC13 กับแนวควบคุมคือ DC19 และ DC14 ดังแสดงในวงรีสีเหลืองในรูปที่ 5-22 (a) ถึง (c)       
จะสังเกตได้ว่ำ แนว DC19 และ DC14 ที่ระดับต่ ำกว่ำ 60 เมตรมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 19.5 ถึง 253 

Ω•m (สีเขียวถึงส้ม) อย่ำงไรก็ดีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของหน้ำตัดจะมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 108 ถึง 253 Ω•m (สี
น้ ำตำลถึงส้ม) ในขณะที่ที่ควำมลึกเดียวกันส ำหรับ DC13 นั้นครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่หน้ำตัดมีควำมต้ำนทำนต่ ำ 

คือ 19.5 ถึง 49.5 Ω•m ดังวงไว้ด้วยสีเหลือง ควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำลักษณะเดียวกันก็
สังเกตได้กับกำรส ำรวจแบบ DD ในรูปที่ 5-22 (d) ถึง (f) โดยเทียบแนวส ำรวจ DC13 กับแนวควบคุมคือ 
DC19 และ DC14 จะสังเกตได้ว่ำ  แนว DC19 และ DC14 ที่ระดับต่ ำกว่ำ 60 เมตรมีค่ำควำมต้ำนทำน

ไฟฟ้ำ 19.5 ถึง 594 Ω•m (สีเขียวถึงแดง) อย่ำงไรก็ดีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของหน้ำตัดจะมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 

108 ถึง 253 Ω•m (สีน้ ำตำลถึงแดง) ในขณะที่ที่ควำมลึกเดียวกันส ำหรับ DC13 นั้นครึ่งหนึ่ งของ

พ้ืนที่หน้ำตัดมีควำมต้ำนทำนต่ ำ คือ 19.5 ถึง 49.5 Ω•m ดังวงไว้ด้วยสีเหลือง 
รูปที่ 5-23 แสดงภำพรวมแนวส ำรวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจะผิดปกติ (สีแดง)    

แนวส ำรวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจะผิดปกติแต่ยังไม่ชัดเจนนั้น (สีเหลือง) และแนวส ำรวจ 
ERI ที่ไม่พบควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (สีเขียว) ซึ่งแสดงให้เห็นเส้นทำงที่เป็นไปได้ที่น้ ำเหมืองจะ
เกิดกำรรั่วไหลผ่ำน และท ำให้เกิดควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดีเพ่ือให้เกิดควำม
มั่นใจในกำรแปลผลกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองจำกบ่อกักเก็บกำกแร่สู่แนวต่ำงๆ จ ำเป็นต้องท ำกำรแปลผล
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ร่วมกับผลส ำรวจทำงธรณีเคมีของน้ ำ และผลอัตลักษณ์ไอโซโทปของน้ ำ (บทที่ 6) ทั้งนี้คณะวิจัยจะสรุปรวบ
ยอดอีกครั้งในบทที ่9 
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บริ เวณ ที่ น่ ำจะเกิด
กำรรั่วไหลจำก TSF1 

และไม่น่ำจะเกิดกำร
แ ป ล ผ ล สั บ ส น กั บ 
Saprolite 

บริเวณที่อำจจะเกิด
กำรแปลผลสับสน
กับ Saprolite ได้ 

DC01 

DC02 

DC03 

1 

รูปที่ 5-13 ต ำแหน่งจุดส ำรวจโดย DC ผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ และรอบๆบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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รูปที่ 5-13 (ต่อ) ต ำแหน่งจุดส ำรวจโดย DC ผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ และรอบๆบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 

 

(e) 

(f) 

(g) 

DC05 

DC06 

DC11 
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รูปที่ 5-14 ต ำแหน่งจุดส ำรวจโดย DC ระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบกำรปนเปื้อน 4 แนว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-15 ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของหินตัวอย่ำง 14 ก้อนจำกผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ เมื่อน ำไปแช่กับน้ ำที่มีค่ำกำรน ำ
ไฟฟ้ำต่ำงกัน โดยเป็นสภำพอิ่มตัวผิวแห้ง (ดูรำยละเอียดในภำคผนวก ก) 

Electrical Conductivity of Water(µS/cm)
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รูปที่ 5-16 ภำพตัดขวำงของ (a) ผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ที่ไม่น่ำจะมีกำรไหลซึมผ่ำนของน้ ำเหมือง [18]  และ (b) ผนังหลุมฝัง
กลบที่ไม่น่ำจะมีกำรไหลซึมของน้ ำชะขยะผ่ำนผนัง (แต่ไหลซึมผ่ำนก้นหลุมฝังกลบแทน) 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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รูปที่ 5-17 กำรตรวจพบน้ ำผุดจำกหินศิลำแรงพรุน โดยชั้นหินศิลำแรงพรุนนี้อยู่บริเวณพื้นดินด้ำนล่ำงติดกับผนังบ่อกักเก็บ
กำกแร่ TSF1 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-18 ภำพตัดขวำงแสดงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (ERI) (a) ของบริเวณควบคุมในแนว DC11 ใกล้บ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 
เทียบกับผลควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจำก TEM (b) 

 

 

 

σ = 20-100 Ω•m 

(a) 

(b) 
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(f) 

 
 
 
 
 

(g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-19 ภำพตัดขวำงแสดงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของบริเวณ DC22, DC23, DC24, และ DC25 ซึ่งเป็นกำรส ำรวจเพื่อติดตำม
น้ ำเหมืองที่น่ำจะรั่วผ่ำนบริเวณจำกกำรส ำรวจ TEM (d) ส ำรวจแบบ DD (e) ส ำรวจแบบ WS และ (f) ส ำรวจแบบ DD+WS 
เพรำะ DD นั้นแม่นย ำในระดับตื้น และ WS นั้นแม่นย ำในระดับลึก และ (g) Geological cross section บริเวณแนวส ำรวจ 
DC22, DC23, DC24 และ DC25 
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รูปที่ 5-20 ภำพตัดขวำงแสดงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของบริเวณ DC15, DC12, และ DC16 ซึ่งเป็นกำรส ำรวจเพื่อติดตำมน้ ำ
เหมืองที่น่ำจะแพร่กระจำยสู่ประปำวัดจิรำพงษ์ และบ่อ 5338 

DC15 

DC12 

DC16 
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รูปที่ 5-21 ภำพตัดขวำงแสดงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของบริเวณ DC04, DC09, และ DC10 ซึ่งเป็นกำรส ำรวจเพื่อติดตำมน้ ำ
เหมืองที่น่ำจะแพร่กระจำยสู่ บ่อ 5338 

 

 

 

 

DC04 

DC09 

DC10 
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(a) 

(b) 

(c) 

รูปที่ 5-22 สองภำพบน (a และ b) แสดงภำพตัดขวำงแสดงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของบริเวณ  DC14 และ DC19 ซึ่งเป็น
แนวควบคุมของพื้นที่นำ (c) แสดงแนว DC13 แสดงแนวส ำรวจกำรแร่กระจำยผ่ำนนำข้ำวท่ีน้ ำผุดเมื่อเหมืองหยุด ทั้งหมด
ส ำรวจด้วยวิธี WS 

 

DC14 

DC19 

DC13 
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รูปที่ 5-22 (ต่อ) สองภำพบน (d และ e) แสดงภำพตัดขวำงแสดงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของบริเวณ  DC14 และ DC19 ซึ่ง
เป็นแนวควบคุมของพื้นที่นำ (f) แสดงแนว DC13 แสดงแนวส ำรวจกำรแร่กระจำยผ่ำนนำข้ำวที่น้ ำผุดเมื่อเหมืองหยุด 
ทั้งหมดส ำรวจด้วย Dipole-Dipole  

 

 

 

 

(d) 

(e) 

(f) 

DC14 

DC19 

DC13 
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รูปที่ 5-23 ภำพรวมแนวส ำรวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจะผิดปกติ (สีแดง) แนวส ำรวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่ำ
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจะผิดปกติแต่ยังไม่ชัดเจนนั้น (สีเหลือง) และแนวส ำรวจ ERI ที่ไม่พบควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำ (สีเขียว) 
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5.3 ผล และอภิปรายผลการส ารวจโดย เทคนิค EM (GEM2) 

หัวข้อนี้น ำเสนอผลกำรส ำรวจพร้อมทั้งอภิปรำยผลเฉพำะในส่วนของ EM (GEM2) โดยจะน ำเสนอ
ผลส ำรวจกำรรั่วไหลโดยเทคนิคที่ส ำรวจจำกระดับตื้นที่ 10 เมตร เพ่ือสนับสนุนควำมน่ำเชื่อถือของผลกำร
ส ำรวจ ERI ส่วนกำรอภิปรำยสรุปผลร่วมกับเทคนิค TEM ERI เทคนิคไอโซโทปนั้นจะอยู่ในบทที่ 9  

รูปที่ 5-24 สรุปต ำแหน่งแนวส ำรวจโดย EM (GEM2) ของทั้งโครงกำรวิจัย อันประกอบด้วย    
แนวกำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำด้วย EM มีทั้งหมด 14 แนวส ำรวจ สำมำรถแบ่งประเภทจุดส ำรวจ
ได้ออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้ 

1. พ้ืนที่ควบคุมกำรส ำรวจ คือแนวพ้ืนที่ที่คำดว่ำจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรรั่วไหลของน้ ำ
เหมืองจำก TSF1 (หำกมี) ประกอบ 1 แนวส ำรวจ คือ TEM_A  

2. จุดส ำรวจใน TSF1 เพ่ือส ำรวจกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองที่ระดับควำมลึก 1 - 10 เมตร 
ด้ำนบนของบ่อและผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ ประกอบ 4 แนวส ำรวจ คือ L5B, L6, DC05, 
L5A, DC02 และ DC03 

3. จุดส ำรวจรอบ TSF1 เพ่ือส ำรวจกำรแพร่กระจำยของน้ ำเหมืองในแนวรำบตำมทิศทำงกำร
ไหลของน้ ำใต้ดินประกอบ 4 แนวส ำรวจ คือ DC0807, DC07W, DC04B และ DC04A  

4. แนวส ำรวจระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบกำรปนเปื้อน 4 แนว เพ่ือส ำรวจกำร
แพร่กระจำยของน้ ำเหมืองในแนวรำบตำมทิศทำงกำรไหลของน้ ำใต้ดิน (หำกมี) ประกอบ 
3 แนวส ำรวจ คือ DC09, DC09E และ DC10 

ผลและอภิปรำยผลกำรส ำรวจโดย EM (GEM2) สำมำรถแยกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังต่อไปนี้      
แนวกำรส ำรวจกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ และแนวส ำรวจระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่
กับจุดที่พบกำรปนเปื้อน เพ่ือส ำรวจกำรแพร่กระจำยของน้ ำเหมืองในแนวรำบตำมทิศทำงกำรไหลของ    
น้ ำใต้ดิน ภำคผนวก จ. แสดงผลข้อมูลกำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำด้วย EM ของแต่ละแนวกำร
ส ำรวจกำรน ำเสนอผล เช่นเดียวกับผลกำรส ำรวจด้วย ERI ผลกำรส ำรวจกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนผนัง
บ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 ด้วย EM แสดงควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่ชี้ว่ำมีกำรรั่วไหลของน้ ำ
เหมืองผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ในระดับตื้น ในขณะที่ผลกำรส ำรวจแนวระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่
พบกำรปนเปื้อน 4 แนว เพื่อส ำรวจกำรแพร่กระจำยของน้ ำเหมืองในแนวรำบตำมทิศทำงกำรไหลของน้ ำใต้
ดินด้วย ERI ให้ผลไม่ชัดเจนนัก แต่แสดงแนวบริเวณที่ต้องสงสัยว่ำอำจจะเกิดกำรแพร่กระจำยของน้ ำเหมือง
จำกบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 ได้บำงส่วน ทั้งนี้กำรส ำรวจทำงสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำด้วย EM เพ่ือสนับสนุนผล
ของกำรส ำรวจ ERI ที่ระดับควำมลึก 1-10 เมตร จำกระดับพื้นท่ีส ำรวจให้มีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น 
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รูปที่ 5-24 ต ำแหน่งแนวส ำรวจโดย EM (GEM2) ของทั้งโครงกำรส ำรวจ 

 
5.3.1 แนวการส ารวจการรั่วไหลของน  าเหมืองผ่านผนังบ่อกักเก็บกากแร่ 

จำกพ้ืนที่ควบคุมกำรส ำรวจ คือแนวพ้ืนที่ที่คำดว่ำจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรรั่วไหลของน้ ำ
เหมืองจำก TSF1 (หำกมี ) ประกอบ 1 แนวส ำรวจ คือ  TEM_A ในรูปที่  5-25 แสดงผลกำรส ำรวจ       
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของชั้นดิน ด้วย EM ส ำหรับแนวควบคุม TEM_A เมื่อเปรียบเทียบกับภำพตัดขวำงของ
กำรส ำรวจ ERI แนวส ำรวจ DC 11 พบว่ำได้ผลควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่สอดคล้องกันทั้งระดับควำมลึก    
และค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ เป็นกำรเพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรส ำรวจทั้งสองเทคนิค  

แนวกำรส ำรวจกำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ด้วย EM ประกอบด้วย 2         
แนวส ำรวจ คือ DC02 และ DC03 เมื่อเปรียบเทียบกับภำพตัดขวำงของกำรส ำรวจ ERI แนวส ำรวจ DC02 
และDC03 ที่ระดับ ควำมลึก 1- 10 เมตร ในรูปที่ 5-24 แสดงบริเวณที่มีควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำที่คณะวิจัยตีควำมว่ำเป็นบริเวณที่น้ ำเหมืองอำจจะไหลผ่ำนมีแนวสีฟ้ำโดยมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ   
ที่ต่ ำอยู่ในช่วง 1-9 Ω•m ส่วนแนวสีเขียวมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำอยู่ในช่วง 10-40 Ω•m โดยทั้ง 2 แนว
ส ำรวจมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำที่สอดคล้องกัน สำมำรถยืนยันควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรส ำรวจทั้งสอง
เทคนิค 
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รูปที่ 5-25 ผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของช้ันดินด้วย EM ส ำหรับแนวควบคุม TEM_A เมื่อเปรียบเทียบกับ
ภำพตัดขวำงของกำรส ำรวจ ERI แนวส ำรวจ DC11 
 

 
 

รูปที่ 5-26 ผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของช้ันดินด้วย EM ส ำหรับแนวกำรส ำรวจกำรรั่วไหลของน้ ำเหมือง
ด้ำนบนและผ่ำนผนังบ่อกักเก็บกำกแร่ DC02 และ DC03 เมื่อเปรียบเทียบกับภำพตัดขวำงของกำรส ำรวจ ERI 
แนวส ำรวจ DC02 และ DC03 
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5.3.2 แนวส ารวจระหว่างบ่อกักเก็บกากแร่กับจุดที่พบการปนเปื้อน เพื่อส ารวจโอกาสการ
แพร่กระจายของน  าเหมืองในแนวราบตามทิศทางการไหลของน  าใต้ดิน 
ในหัวข้อนี้จะเสนอและอภิปรำยผลกำรส ำรวจ EM ตำมแนวกำรไหลของน้ ำใต้ดินส ำหรับแนว

ส ำรวจระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบกำรปนเปื้อน คือแนว DC0807 และ DC09 (ประเมินกำรรั่วไหล
สู่บ่อ 5338 และประปำวัดจิรำพงษ์) (ดูรูปที่ 5-27 และ รูปที่ 5-28) ผลหน้ำตัดของควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของ
ทั้ง 3 แนวส ำรวจเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

กล่ำวคือจำกรูปที่ 5-27 ผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของชั้นดินด้วย EM ส ำหรับแนวส ำรวจ
ระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบกำรปนเปื้อน เพ่ือส ำรวจกำรแพร่กระจำยของน้ ำเหมืองในแนวรำบตำม
ทิศทำงกำรไหลของน้ ำใต้ดินในระดับ 1-10 เมตร แนวส ำรวจ DC09 (ประเมินกำรรั่วไหลสู่บ่อ 5338)       
มีควำมสอดคล้องกันเมื่อเปรียบเทียบกับภำพตัดขวำงของกำรส ำรวจ ERI แนวส ำรวจ DC09 แสดงบริเวณที่
เป็นชั้น aquifer สังเกตพบแนวสีฟ้ำโดยมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำอยู่ในช่วง 1-9 Ω•m ส่วนแนวสีเขียวมี
ค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำอยู่ในช่วง 10-40 Ω•m และพบแนวสีเหลืองอยู่ในช่วง 41-80 Ω•m โดยทั้งสอง
เทคนิคกำรส ำรวจนี้ทีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของชั้นดินที่ระดับควำมลึก 1-10 เมตร มีควำมสอดคล้องในเชิง
คุณภำพกับลักษณะชั้นธรณีวิทยำของกำรส ำรวจสองเทคนิคนี้ ทั้งชนิดของดิน และหิน สภำพกำรผุพัง   
และควำมลึกของชั้นดินและหิน 

 

 
 
รูปที่ 5-27 ผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของช้ันดินด้วย EM ส ำหรับแนวส ำรวจระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบ
กำรปนเปื้อน เพื่อส ำรวจกำรแพร่กระจำยของน้ ำเหมืองในแนวรำบตำมทิศทำงกำรไหลของน้ ำใต้ดิน DC09 เมื่อ
เปรียบเทียบกับภำพตัดขวำงของกำรส ำรวจ ERI แนวส ำรวจ DC09 



 

5-49 
 

และจำกรูปที่ 5-28 ผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของชั้นดินด้วย EM ส ำหรับแนวส ำรวจ
ระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุดที่พบกำรปนเปื้อน เพ่ือส ำรวจกำรแพร่กระจำยของน้ ำเหมืองในแนวรำบตำม
ทิศทำงกำรไหลของน้ ำใต้ดิน DC0807 (ประเมินกำรรั่วไหลสู่ประปำวัดจิรำพงษ์) มีควำมสอดคล้องกันเมื่อ
เปรียบเทียบกับภำพตัดขวำงของกำรส ำรวจ ERI แนวส ำรวจ DC22 DC23 DC24 และ DC25 แสดงบริเวณ
ที่เป็นชั้น aquifer พบแนวบริเวณสีฟ้ำโดยมีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำต่ ำอยู่ในช่วง 1-9 Ω•m ส่วนแนวสีเขียว
มีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำอยู่ในช่วง 10-40 Ω•m และพบแนวสีเหลืองอยู่ในช่วง 41-80 Ω•m โดยทั้งสอง
เทคนิคกำรส ำรวจนี้ทีค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของชั้นดินที่ระดับควำมลึก 1-10 เมตร มีควำมสอดคล้องใน
ลักษณะชั้นธรณีวิทยำของกำรส ำรวจสองเทคนิคนี้ สำมำรถยืนยันควำมน่ำเชื่อถือของผลกำรส ำรวจทั้งสอง
เทคนิคได ้

 

 
 
 

รูปที่ 5-28 ผลกำรส ำรวจควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำของช้ันดินด้วย EM ส ำหรับแนวส ำรวจระหว่ำงบ่อกักเก็บกำกแร่กับจุด       
ที่พบกำรปนเปื้อน เพื่อส ำรวจกำรแพร่กระจำยของน้ ำเหมืองในแนวรำบตำมทิศทำงกำรไหลของน้ ำใต้ดิน  DC0807            

เมื่อเปรียบเทียบกับภำพตัดขวำงของกำรส ำรวจ ERI แนวส ำรวจ DC22 DC23 DC24 และ DC25 
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5.4 สรุปผลรวมจากการส ารวจด้วย TEM และ ERI 

รูปที่ 5-29 แสดงภำพรวมจุดส ำรวจด้วย TEM และแนวส ำรวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่ำควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำจะผิดปกติ (สีแดง) จุดส ำรวจด้วย TEM และแนวส ำรวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจะ
ผิดปกติแต่ยังไม่ชัดเจนนั้น (สีเหลือง) และ จุดส ำรวจด้วย TEM และแนวส ำรวจ ERI ที่ไม่พบควำมผิดปกติ
ทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (สีเขียว) ซึ่งแสดงให้เห็นเส้นทำงที่เป็นไปได้ที่น้ ำเหมืองจะเกิดกำรรั่ วไหลผ่ำน   
และท ำให้เกิดควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดีเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจในกำรแปลผล
กำรรั่วไหลของน้ ำเหมืองจำกบ่อกักเก็บกำกแร่สู่แนวต่ำงๆ มำกยิ่งขึ้น จ ำเป็นต้องท ำกำรแปลผลร่วมกับผล
ส ำรวจทำงธรณีเคมีของน้ ำ และผลอัตลักษณ์ไอโซโทปของน้ ำ (บทที่ 6) ทั้งนี้คณะวิจัยจะสรุปรวบยอดอีก
ครั้งในบทที ่9 

 

        

 

รูปที่ 5-29 ภำพรวมจุดส ำรวจด้วย TEM และแนวส ำรวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจะผิดปกติ (สีแดง)      
จุดส ำรวจด้วย TEM และแนวส ำรวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจะผิดปกติแต่ยังไม่ชัดเจนนั้น (สีเหลือง)     
และจุดส ำรวจด้วย TEM และแนวส ำรวจ ERI ที่ไม่พบควำมผิดปกติทำงควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (สีเขียว) 
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บทที่ 6 

ผล และอภิปรายผล : เทคนิคไอโซโทป 

 บทนี้น ำเสนอผลกำรส ำรวจพร้อมทั้งอภิปรำยผลในส่วนของเทคนิคไอโซโทป โดยแบ่งผล และกำร
อภิปรำยผลออกเป็น 4 แบบดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมี  

 2. กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม 

 3. กำรวิเครำะห์หำอำยุ โดยกำรวัดปริมำณตริเทียม 

 4. กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนไอโซโทปของสตรอนเทียม 87Sr/86Sr  

6.1 องค์ประกอบทางเคมี 

 ผลกำรวิเครำะห์ทำงเคมีของตัวอย่ำงจ ำนวน 31 ตัวอย่ำง ได้แสดงในภำคผนวก ฉ ในตำรำงที่ ฉ -2 
และสำมำรถแยกควำมสัมพันธ์ตำมกลุ่มที่แบ่ง ดังแสดงในตำรำงที ่6-1 ถึง ตำรำงที ่6-4 

ตารางท่ี 6-1 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของตัวอย่ำงน้ ำ จำกบ่อเก็บกำกแร่ (TSF1 และ 2) กลุ่ม 
GR1 และ GR2 

* =ข้อมูลจำกเหมืองอัครำในเดือน พฤศจิกำยน 2559  

 จำกตำรำงที่ 6-1 พบว่ำองค์ประกอบทำงเคมีของน้ ำบำดำลในโซนอ้ำงอิง มีค่ำไม่เกินมำตรฐำนน้ ำ
ดื่ม โดยก ำหนดให้ As <10 µg/l ตำมมำตรฐำนของ WHO และตำมมำตรฐำนคุณภำพน้ ำใต้ดิน พรบ. 
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2543 พบว่ำมีเพียงบ่อ 691 เท่ำนั้นที่มีค่ำ As สูงเกินมำตรฐำน นอกจำกนั้น GR1 
และ GR2 ยังมีลักษณะทำงเคมีที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน แสดงว่ำแหล่งก ำเนิดของน้ ำเคลื่อนที่ผ่ำนชั้นหินที่
มีลักษณะทำงธรณีที่แตกต่ำงกัน ส่วนน้ ำจำกบ่อเก็บกำกแร่ มีค่ำกำรน ำไฟฟ้ำสูงแสดงถึงเกลือที่ละลำยใน
ปริมำณสูง โดยเฉพำะอนุมูลซัลเฟต ในขณะที่ปริมำนอนุมูลไบคำร์บอเนตต่ ำกว่ำน้ ำจำกบ่ออ้ำงอิง ในขณะที่ 
Na+ และ Ca2+ ของจำกบ่อเก็บกำกแร่สูงกว่ำน้ ำจำกโซนอ้ำงอิงอย่ำงเห็นได้ชัด 
 

บ่อ Depth pH T DO EC Ca Na Mg K HCO3 Cl SO4 As 
  (m)   (°C) (ppm) (µS/cm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb) 

4025 11 6.7 29.7 3.37 322 39 9.89 7.48 2.5 122 4.9 15 0.9 

4024 100 6.7 29.6 3.08 207 17.8 11.8 5.17 1.44 158.6 4.6 12.9 2 
691 10 7.1 31 6.44 597 48.5 21.5 19.9 14.9 384.3 7.1 3 20 
690 30 7.1 30.6 2.92 673 86.9 22.7 16.7 0.16 433.1 0.4 0.6 3 

UD1 - 6.8 30.4 - 4270 499 387 61.7 80.6 195.2 161 2064* 20 
UD2 - 7.3 30.4 - 3850 439 372 9.13 96.7 79.3 73.4 1647 20 
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ตารางท่ี 6-2 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของตัวอย่ำงน้ ำกลุ่ม GR3 

บ่อ Depth pH T DO EC Ca Na Mg K HCO3 Cl SO4 As 
  (m)   (°C) (ppm) (µS/cm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb) 

1991 10 6.7 31.1 2.52 1857 182 92 76.5 1.85 555.1 11.7 524 2 

1992 7 6.9 29.9 4.35 1935 NA NA NA NA NA NA NA NA 
6464 12 6.7 29.2 0.96 2010 NA NA NA NA NA NA NA NA 
6465 5 7.1 31.1 5.62 2870 NA NA NA NA NA NA NA NA 

6466 60 6.9 30.3 2.26 1437 183 31.2 25 1 475.8 5.2 262 4 
6467 12 6.7 30.4 1.15 1317 204 23 23.1 1.3 481.9 5.8 261 3 

6468 5 6.3 30.5 2.98 4110 401 411 150 12.2 164.7 83.2 1926 1 
699 60 6.7 29.6 1.66 1390 198 24 32.5 1.1 475.8 21.2 279 2 
ST18 -- 7.6 27.2 12.79 1645 141 75.7 81.5 4.3 84.2 16.3 902 1 
OSPG -- 7 27.5 11.05 3740 338 355 144 12.2 85.4 76.1 2251 <1.0 

NA = not available 

 จำกตำรำงที่ 6-2 พบว่ำองค์ประกอบทำงเคมีของตัวอย่ำงที่อยู่ทำงด้ำนทิศใต้บ่อ TSF ปริมำณ
อนุมูลซัลเฟตที่อยู่ ในโซนนี้มีค่ำสูงเกินกว่ำค่ำมำตรฐำนของน้ ำบำดำลตำมประกำศของกระทรวง
อุตสำหกรรม (200 mg/L) และสูงกว่ำควำมเข้มข้นของซัลเฟตของบ่อเฝ้ำระวังต้นน้ ำ (บ่อ 4025, 4024, 
691, และ 690 ซึ่งมีค่ำ = 7.87±7.13 mg/L) มำก (อนึ่งค่ำควำมเข้มข้นซัลเฟตของบ่อเฝ้ำระวังต้นน้ ำระดับ
ตื้นคือบ่อ 4025 และ 691 =9.00±8.49 mg/L และส ำหรับบ่อเฝ้ำระวังระดับลึกคือ 6.75±8.70 mg/L) 
ส่วนปริมำณสำรหนูมีค่ำต่ ำกว่ำเกณฑ์ของ WHO และมำตรฐำนน้ ำใต้ดินตำม พรบ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2543  
ที่ก ำหนดไว้ที่ 10 µg/l ทั้งนี้ น้ ำจำกบริเวณที่รั่วซึมบนผิวดิน OSPG น้ ำจำกบ่อ 6468 และบึงเก็บน้ ำใช้งำน 
(ST18) มีปริมำณซัลเฟตสูงกว่ำบ่ออ่ืนในกลุ่มนี้มำก และเมื่อเปรียบเทียบปริมำณโซเดียมพบว่ำทั้งสำม
ตัวอย่ำงนี้ก็มีค่ำค่อนข้ำงสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกปริมำณโซเดียมในบ่อ TSF1 TSF2 ซึ่งมีค่ำ 387 
และ 372 ppm. ตำมล ำดับ ก็มีค่ำสูงเช่นเดียวกัน นอกจำกนั้น เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบทำงเคมี    
ของอนุมูลเคมี ได้แก่ ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ โซเดียม และซัลเฟต ที่ผู้วิจัยเลือกจะใช้เป็นตัวติดตำมกำรเคลื่อนที่ใน
กำรด ำเนินกำรของเหมือง เนื่องจำกมีกำรเติมสำรเคมีลงในขบวนกำร และเลือกอนุมูลที่สำมำรถแพร่ออกสู่
สิ่งแวดล้อมโดยที่มีโอกำสเกิดกำรท ำปฏิกิริยำดูดซับ หรือถูกปลดปล่อยกับสิ่งแวดล้อมได้น้อย อีกทั้งซัลเฟต
ยังถูกใช้ในรำยงำนวิจัยภำคธรณีวิทยำ จุฬำฯ [17] เพ่ือเป็นตัวบ่งชี้กำรแพร่ของน้ ำจำกบ่อบ ำบัดของเหมือง
ด้วย ตำรำง 6-3 แสดงกำรเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่ำวกับบ่อในกลุ่ม GR 3 โดยใช้ค่ำเฉลี่ยจำก UD1 และ 
UD2 มำเป็นตัวเทียบ พบว่ำเคมีของบ่อ 1991, 6468, ST18, OSPG, UD1 และ UD2 แสดงควำมสัมพันธ์
ในทิศทำงเดียวกันมำกกว่ำบ่ออ่ืนในกลุ่มนี้ โดยที่บึงดักตะกอนเป็นพ้ืนที่เปิด จึงอำจมีอิทธิพลจำกน้ ำฝนมำ
ปนมำกกว่ำ แต่กรณีของบ่อ 1991 ซึ่งเป็นบ่อสังเกตกำรณ์ ควำมสัมพันธ์ทำงเคมียังไม่ชัดเจนมำกนัก         
เมื่อพิจำรณำจำกลักษณะทำงภูมิศำสตร์ ท ำให้สันนิษฐำนว่ำจะมีผลกระทบจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ซึมลงมำ
ด้ำนใต้ ผ่ำนบ่อ 6468 ที่มีควำมลึกเพียง 5 เมตร และไหลลงมำตำมแนวของ OSPG ผุดออกที่ผิวดิน และ
ระบำยลงสู่บึงดักตะกอน ST18 ซึ่งผลกำรวิเครำะห์สอดคล้องกับรำยงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรกำรวิเครำะห์
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ทิศทำงกำรไหลของน้ ำใต้ดิน และกำรประเมินปริมำณธำตุโลหะหนักในพ้ืนที่เหมืองแร่ทองค ำชำตรี[17] ซ่ึงต้ัง
ข้อสังเกตว่ำน่ำจะมีกำรรั่วซึมจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ในบริเวณเหมือง 

ตารางที่ 6-3 ผลกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำทำงเคมีของน้ ำในบ่อกักเก็บกำกแร่  TSF1 และ TSF2
เปรียบเทียบกับน้ ำในกลุ่ม GR3 โดยใช้ค่ำเฉลี่ยของ UD1 และUD2 แต่ละอนุมูลมำเป็นตัวเทียบ ค่ำในวงเล็บ
เป็นค่ำที ่normalized ด้วยค่ำเฉลี่ย  

บ่อ EC Ca Na Mg K Sr As HCO3 Cl SO4 

UD1 
4270 
(1.05)  

499 
(1.06) 

387 
(1.02) 

61.7 
(1.74) 

80.6 
(0.91) 

1.84 
(1.30) 

20 
(1.0) 

192.5 
(1.41) 

161 
(1.37) 

2064  
(1.11) 

UD2 
3850 
(0.95) 

439 
(0.94) 

372 
(0.98) 

9.13 
(0.25) 

96.7 
(1.09) 

1.01 
(0.71) 

20 
(1.0) 

79.3 
(0.58) 

73.4 
(0.63) 

1647 
(0.89) 

1991 
1857 
(0.46) 

182 
(0.39) 

92 
(0.24) 

76.5 
(2.16) 

1.85 
(0.02) 

0.79 
(0.56) 

2 
(0.1) 

555.1 
(4.08) 

11.7 
(0.71) 

524 
(0.28) 

6466 
1437 
(0.35) 

183 
(0.39) 

31.2 
(0.08) 

25 
(0.71) 

1 
(0.01) 

0.6 
(0.42) 

4 
(0.2) 

475.8 
(3.50) 

5.2 
(0.04) 

262 
(0.14) 

6467 
1317 
(0.35) 

204 
(0.43) 

23 
(0.06) 

23.1 
(0.65) 

1.3 
(0.01) 

0.4 
(0.28) 

3 
(0.15) 

481.9 
(3.54) 

5.8 
(0.05) 

261 
(0.14) 

6468 
4110 
(1.01) 

401 
(0.85) 

411 
(1.08) 

150 
(4.23) 

12.2 
(0.08) 

1.2 
(0.85) 

1 
(0.05) 

164.7 
(1.21) 

83.2 
(0.14) 

1926 
(1.04) 

699 
1390 
(0.34) 

198 
(0.42) 

24 
(0.06) 

32.5 
(0.92) 

1.1 
(0.01) 

0.7 
(0.49) 

2 
(0.1) 

475.8 
(3.50) 

21.2 
(0.19) 

279 
(0.15) 

ST18 
1645 
(0.41) 

141 
(0.30) 

75.7 
(0.20) 

81.5 
(2.30) 

4.3 
(0.05) 

0.7 
(0.49) 

1 
(0.05) 

84.2 
(0.62) 

16.3 
(0.14) 

902 
(0.49) 

OSPG 
3740 
(0.92) 

338 
(0.72) 

355 
(0.94) 

144 
(4.07) 

12.2 
(0.14) 

1.1 
(0.77) 

<1 
(-) 

85.4 
(0.63) 

76.1 
(0.65) 

2251 
(1.21) 

 

ตารางท่ี 6-4 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของตัวอย่ำงน้ ำกลุ่ม GR4 

บ่อ Depth pH T DO EC Ca Na Mg K HCO3 Cl SO4 As 
  (m)   (°C) (ppm) (mS/cm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb) 

5339 7 6.1 30.7 2.89 330 38.5 8.7 4 1.6 109.8 1.5 60.6 3 

5338 60 6.6 30.7 1.28 575 86.5 20 12 1.2 329.4 3.1 79.5 120 
6470 60 7 29.6 4.51 788 NA NA NA NA NA NA NA NA 
6471 5 5.9 31.2 2.46 3460 318 124 143 0.6 73.2 41.9 1716 1 

6472 60 6.6 30.4 1.1 488 70.3 12 9.3 0.7 292.8 1.3 24.2 7 
6473 10 5.8 29.9 1.59 732 79.9 10.5 26 <0.1 42.7 2.5 299 <1 

6691 60 6.5 30.1 1.83 614 77.7 19.7 11.9 1.2 305 3.2 90 120 
6692 60 6.7 30.4 1.89 729 103 13.9 11.4 0.6 469.7 0.6 2.3 4 

6693 60 6.9 29.9 1.76 745 83.7 29.9 12.7 0.9 457.5 0.8 3.5 7 

NA= not available 
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 จำกตำรำงที่ 6-4 พบว่ำผลกำรวิเครำะห์ทำงเคมีของตัวอย่ำงน้ ำที่อยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ของ
บ่อ TSF พบว่ำบ่อที่มีค่ำปริมำณสำรหนูเกินมำตรฐำนของ WHO และตำมมำตรฐำนคุณภำพน้ ำใต้ดิน พรบ. 
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2543 คือ บ่อ 5338 และ 6691 ซึ่งจำกกำรตรวจสอบสภำพบ่อพบว่ำบ่อ 5338     
มีชั้นเปิดรับน้ ำ (Screen) หลำยชั้นแต่ในชั้นที่ตื้นกว่ำ คือ บ่อ 5339 และ 6471 ก็ไม่พบสำรหนูสูงเกิน
มำตรฐำน แสดงว่ำสำรหนูเกิดขึ้นในชั้นที่ลึกกว่ำ 10 เมตร ส่วนบ่ออ่ืนๆ มีปริมำณสำรหนูต่ ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน  

จำกตำรำงที่ 6-5 พบว่ำผลกำรวิเครำะห์ทำงเคมีของตัวอย่ำงกลุ่ม GR5 อยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของบ่อ TSF ซึ่งไกลออกไปจำกบริเวณอ่ืนๆ พบว่ำบ่อที่อยู่ในกลุ่มนี้มีปริมำณสำรหนูอยู่ในเกณฑ์ค่ำ
มำตรฐำน และพบว่ำบ่อประปำวัดจิรำพงษ์ (GWJP) มีปริมำณซัลเฟตสูงกว่ำบ่ออ่ืนๆ ในกลุ่มนี้  

 ตัวอย่ำงจำกบ่อสังเกตกำรณ์ ในกลุ่ม GR 6 คือบ่อ 5350 และบ่อ 5351 พบว่ำ น้ ำในกลุ่มนี้มี
ปริมำณซัลเฟตสูง ซึ่งแสดงว่ำน้ ำใต้ดินอำจจะปนเปื้อนจำกกำรไหลผ่ำนกองหินทิ้งที่มีแร่ซัลไฟด์จำกผนังบ่อ
เก็บกำกแร่ และมีกำรผสมจำกบ่อตื้น 5351 ลงสู่บ่อลึก 5350 หรืออำจจะเกิดจำกกำรผสมน้ ำใต้ดินธรรมชำติ
กับน้ ำเหมืองที่รั่วไหลจำกบ่อกักเก็บกำกแร่  ทั้งนี้เนื่องจำก UD1 ของ TSF1 โดยปกติมีควำมเข้มข้นของซัล  
เฟตสูง ประมำณ 2350 mg/L ส่วนสำรหนูพบในปริมำณต่ ำ 

ส ำหรับกลุ่ม GR7 ได้แก่บ่อ 5333, 5336 และ 5249 พบว่ำบ่อ 5249 เป็นบ่อลึกที่มีแรงดัน ซึ่งสังเกต
ได้จำกกำรที่มีน้ ำพุล้นปำกบ่อสังเกตกำรณ์ตลอดเวลำ ทั้งนี้อำจจะเป็นแรงดันโดยธรรมชำติ หรือ เกิดจำก
แหล่งกักเก็บน้ ำที่มีแรงดันสูง เช่น บ่อกักเก็บกำกแร่ ก็เป็นได้ หำกเกิดจำกบ่อกักเก็บกำกแร่จริงก็สำมำรถใช้
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดกำรรั่วไหลจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ได้ อย่ำงไรก็ดี ตัวอย่ำงในกลุ่มนี้ไม่พบค่ำสำรหนูทีสูงเกิน
ปกต ิมีเพียงซัลเฟตในบ่อ 5249 ซึ่งสูงกว่ำค่ำของบ่ออ้ำงอิงต้นน้ ำประมำณ 2 เท่ำ 
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ตารางท่ี 6-5 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของตัวอย่ำงน้ ำกลุ่ม GR5 ซึ่งอยู่ในโซนที่ไกลจำกบ่อ TSF กลุ่ม GR6 และกลุ่ม GR7 

บ่อ Depth pH T DO EC Ca Na Mg K HCO3 Cl SO4 As 
  (m)   (°C) (ppm) (mS/cm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb) 

6673 32 7.3 30.8 NA 373 NA NA NA NA NA NA NA NA 

6672 11 6.8 30.5 NA 477 NA NA NA NA NA NA NA NA 
GWPF NA 7 26.7 NA 436 47.4 20 11.4 2.1 244 2 20.8 1 
GWSC NA 7.6 28.6 2.6 1544 NA NA NA NA NA NA NA NA 

GWJP 50 6.8 29.5 2.6 2460 330 152 53.7 2.5 347.7 2.2 1366 2 
GWNT 60 7.1 30.3 2.28 659 98.5 14.9 9.3 0.6 439.2 1.1 4.4 2 

GWJL 80 7.4 29.9 8.17 614 32.7 91.1 4.3 0.2 378.2 4 27.4 5 
GWDL  NA 6.2  27.6  NA  261 NA NA NA NA NA NA NA NA 
5350 60 6.8 29.0 NA 1780 165 67.1 49.6 2.0 494.1 2.5 300 4 

5351 10 6.9 29 NA 2990 NA NA NA NA NA NA NA NA 
5249 60 6.9 30.1 NA 600 107 15 6.9 0.4 384.3 3.1 25.4 4 

5333 60 6.8 30.3 NA 687 109 17 8.8 <0.1 439.2 1.1 3.4 4 
5336 10 6.9 30.2 NA 565 79.9 16.5 10.7 0.48 347.7 1.1 5 10 

   NA= not available 
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รูปที่ 6-1 คุณสมบตัิทำงเคมีของตวัอย่ำงน้ ำที่เก็บในบริเวณพื้นท่ีศึกษำ โดยแบ่งตำมระดับควำมลึกของบ่อบำดำล 

 จำกรูปที่ 6-1 พบว่ำน้ ำมีลักษณะเป็น Ca-HCO3 Ca-Na-HCO3 Ca-Mg-HCO3 Ca-SO4 และ Ca-Na-
SO4 โดยส่วนใหญ่ค่ำไอออนลบมี 2 type คือ ไบคำร์บอเนต (HCO3) และซัลเฟต (SO4) เป็นหลัก โดยพบว่ำบ่อ
ตื้นที่ควำมลึกน้อยกว่ำ 5 เมตร น้ ำเป็นลักษณะ SO4 type ทั้งนี้อำจเนื่องจำกน้ ำผิวดินไหลซึมลงไปผ่ำนชั้นหินที่
เป็นหินกำกแร่ที่มีปริมำณของแร่ซัลไฟล์เป็นองค์ประกอบหลักวำงอยู่บริเวณปำกบ่อ TSF ท ำให้มีปริมำณของ
ซัลเฟตสูงกว่ำน้ ำบ่อลึก หรืออำจเกิดจำกกำรผสมน้ ำใต้ดินระดับตื้นผสมกับน้ ำเหมืองที่รั่วไหลจำกบ่อกักเก็บกำก
แร่ทั้งนี้เนื่องจำก UD1 ของ TSF1 โดยปกติมีควำมเข้มข้นของซัลเฟตสูงประมำณ 2350 mg/L ดังกล่ำวข้ำงต้น 
ส ำหรับบ่อที่อยู่ในชั้นควำมลึกในช่วง 10 30 และ60 เมตร มีลักษณะของ water type หลำยแบบ แสดงถึง
ควำมหลำกหลำยของชั้นหินที่น้ ำเคลื่อนที่ผ่ำน ส่วนบ่อท่ีลึกมำกกว่ำ 80 เมตร ขึ้นไป water type มีลักษณะน้ ำ
เป็นแบบ Ca-Na-HCO3 ส่วนบ่อท่ีลึกมำกกว่ำ 50 เมตร นั้นมีปริมำณซัลเฟตตั้งแต่ 2.3 ถึง 300 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ทั้งนี้ค่ำควำมเข้มข้นของซัลเฟต ของบ่อเฝ้ำระวังต้นน้ ำ (บ่อ 4025, 4024, 691, และ 960 ซึ่งท ำให้ มีค่ำ เท่ำกับ 
7.87±7.13 mg/L) ด้วยเหตุนี้พบว่ำมีบ่อที่ลึกกว่ำ 50 เมตรทั้งสิ้น 8 บ่อ จำกทั้งหมด 11 บ่อ ซึ่งพบซัลเฟตสูง
กว่ำ 7.87±7.13 mg/L ทั้งนี้ไม่รวมบ่อประปำวัดจิรำพงษ์ มีค่ำควำมเข้มข้นของซัลเฟตสูงมำกกว่ำ 1,300 
มิลลิกรัมต่อลิตร  
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รูปที่ 6-2 คุณสมบตัิทำงเคมีของตวัอย่ำงน้ ำที่เก็บในบริเวณพื้นท่ีศึกษำ โดยแบ่งตำมโซนบรเิวณรอบบอ่ TSF 

 จำกรูปที่ 6-2 พบว่ำเมื่อจัดจ ำแนกตำมโซนบริเวณรอบบ่อ TSF พบว่ำ GR1 ซึ่งเป็นเหมือนจุดอ้ำงอิง
ของพ้ืนที่ศึกษำพบว่ำ มีลักษณะเป็นแบบ Ca-HCO3 และ กลุ่ม GR2 ก็มีลักษณะเหมือนกันเป็นแบบ Ca-HCO3      
เป็นหลัก ส่วนกลุ่ม GR3 และ GR4 มี water type หลำยแบบกระจำย ถ้ำเป็นบ่อตื้นที่ควำมลึกน้อยกว่ำ 10 
เมตร หรือ ควำมลึก 10 เมตร ก็จะมี type แบบซัลเฟต ส่วนบ่อท่ีลึกกว่ำ 10 เมตรขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ         
ไบคำร์บอเนต  

เมื่อดูข้อมูลกำรวิเครำะห์ทำงเคมีสำมำรถบอกเป็นแนวทำงได้ว่ำ น้ ำใต้ดินบ่อตื้นที่มีควำมลึกน้อยกว่ำ 5 
เมตร ที่พบปริมำณซัลเฟตสูง โดยเฉพำะบ่อที่อยู่ทำงทิศใต้ของบ่อ TSF มีสองควำมเป็นไปได้ที่อธิบำย
ปรำกฏกำรณ์นี้ คือ 1) เกิดจำกน้ ำผิวดินไหลผ่ำนหินที่มีแร่ซัลไฟด์จำกกองหินทิ้งบำงบริเวณที่เป็นผนังบ่อ TSF 
เช่นเดียวกันกับในบ่อที่มีควำมลึกมำกกว่ำ 10 เมตร ก็มีปริมำณซัลเฟตสูงด้วยแสดงว่ำในบำงบ่อนั้นอำจจะมีกำร
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เชื่อมต่อกันกับน้ ำในระดับตื้น นอกจำกนั้นยังพบว่ำบ่อ 5350 และ 5351 ยังพบว่ำมีปริมำณซัลเฟตสูง 
เนื่องมำจำกน้ ำไหลซึมผ่ำนกองหินทิ้งที่วำงไว้บริเวณขอบบ่อทั้งชั้นตื้น และชั้นลึก ส่วนบ่อตื้นอ่ืนๆ ที่มีปริมำณ
ซัลเฟตต่ ำ อำจเป็นเพรำะน้ ำผิวดินที่ซึมลงไปโดยไม่ผ่ำนหินที่มีองค์ประกอบของแร่ซัลไฟด์ ซึ่งหำกปรำกฏกำรณ์
นี้ท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนซัลเฟตในน้ ำใต้ดินจริงก็แสดงว่ำ มำตรกำรด ำเนินกำรจัดกำรหินทิ้ง (Waste Rock) ของ
เหมืองที่มีกำรจ ำแนกหินเป็น 1) หินที่อำจจะก่อให้เกิดน้ ำเหมืองเป็นกรด (ปลดปล่อยซัลเฟต) เรียกว่ำหิน PAF 
2) หินที่ไม่ก่อให้เกิดน้ ำเหมืองเป็นกรด (UAF) และ 3) หินที่ก่อให้เกิดกรด (NAF) โดยมำตรกำรด ำเนินกำรจะใช้
หิน UAF หุ้มหิน PAF และ NAF ไว้ท ำให้ไม่เกิดปฏิกิริยำสร้ำงกรด และปลดปล่อยซัลเฟต [1] นั้นอำจจะไม่มี
ประสิทธิภำพในกำรลดกำรเกิดน้ ำเหมืองเป็นกรด (Acid Mine Drainage (AMD)) ได้ตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้ 

 ควำมเป็นไปได้ที่ 2 คือ เกิดจำกกำรผสมน้ ำใต้ดินระดับตื้นตำมธรรมชำติกับน้ ำเหมืองที่รั่วไหลจำกบ่อ
กักเก็บกำกแร่ด้วยน้ ำเหมืองมีกำรปนเปื้อนซัลเฟตสูงดังกล่ำวข้ำงต้น ในทำงตรงกันข้ำมส ำหรับบ่อตื้นอ่ืนๆ และ 
บ่อลึก มีปริมำณซัลเฟตต่ ำ  อำจเป็นเพรำะอยู่ห่ำงจำกบริเวณที่น้ ำใต้ดินปนเปื้อนไหลผ่ำนก็เป็นได้  (ตำม
สมมุติฐำนกำรไหลผ่ำนแนวหินแตก) ซึ่งข้อมูลที่จะช่วยพิสูจน์ว่ำสมมุติฐำนไหนน่ำจะถูกต้องคือกำรวิเครำะห์
อัตรำส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม ดังจะกล่ำวต่อไป ด้วยหำกเป็นน้ ำจำกบ่อกักเก็บกำก
แร่อัตรำส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียมต้องแสดงลักษณะของน้ ำจำกบ่อระเหย  กำร
ประเมินดังกล่ำวนี้จะอยู่ในหัวข้อถัดไป และกำรสรุปรวบยอดในบทที่ 9   

 

6.2 อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม 

 รำยละเอียดของผลกำรวิเครำะห์ได้แสดงในภำคผนวก ฉ-3 จำกกำรศึกษำวิจัยได้น ำเทคนิคทำงด้ำน
ไอโซโทปเสถียรมำใช้ในกำรศึกษำหำแหล่งก ำเนิดของน้ ำบำดำลชั้นตื้น และชั้นลึกในพ้ืนที่ศึกษำบริเวณรอบๆ     
บ่อ TSF อยู่ภำยในเหมืองทองค ำอัครำ ซึ่งใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไอโซโทปเสถียรในน้ ำประกอบด้วยออกซิเจน
18 และดิวทีเรียม ซึ่งน้ ำแต่ละชนิดจะมีอัตรำส่วนของไอโซโทปไม่เหมือนกันซึ่งเสมือนเป็นรอยพิมพ์นิ้วมือ จึงท ำ
ให้สำมำรถแยกประเภทน้ ำชนิดต่ำงๆ ได้ เช่น น้ ำฝน น้ ำใต้ดิน และน้ ำใต้ดินจำกแหล่งบำดำลระบบปิด และ
ระบบเปิด รวมทั้งน้ ำที่มีกำรผสมระหว่ำงน้ ำจำกต้นก ำเนิดที่ต่ำงกัน โดยในกำรศึกษำนี้ใช้เส้นน้ ำฝนของ
เพชรบูรณ์เป็นเส้นอ้ำงอิง ดังแสดงในรูปที่ 6-3 
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รูปที่ 6-3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำออกซิเจน-18 และดิวทีเรยีมในน้ ำฝนของสถำนีเพชรบูรณร์ะหว่ำงปี 2556-2558 

 โดยได้ท ำกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำฝนรำยวันระหว่ำงปี 2556 ถึง ปี 2558 เป็นระยะเวลำ 3 ปี ซึ่งได้ท ำกำร
วิเครำะห์ค่ำไอโซโทปเสถียรในน้ ำด้วยเครื่อง Laser Water Isotope Analyzer ยี่ห้อ PICARRO ซึ่งจะรำยงำน
ค่ำไอโซโทปออกมำ แล้วน ำควำมสัมพันธ์ที่ได้ไปหำควำมสัมพันธ์ ซึ่งเรียกควำมสัมพันธ์นี้ว่ำ LMWL (Local 
Meteoric Water Line) ซึ่งจะมีค่ำเฉพำะในแต่ละพ้ืนที่ โดยกำรเกิดฝนในแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ
ลักษณะภูมิประเทศ ควำมห่ำงไกลทะเล และปัจจัยของพ้ืนที่นั้นๆ โดยควำมสัมพันธ์ที่ได้จะมีลักษณะเป็น
เส้นตรง ดังนี้ δD = 7.88δ18O + 7.01 โดยจะใช้ควำมสัมพันธ์นี้ในกำรหำแหล่งที่มำของน้ ำบำดำลในพ้ืนที่
ศึกษำ 

 จำกกำรเปรียบเทียบข้อมูลอัตรำส่วนของไอโซโทปของออกซิเจน18 และดิวทีเรียม และจำกกำรเก็บ
ตัวอย่ำงสองครั้ง ครั้งแรกในเดือน ธันวำคม 2559 และครั้งที่สองในเดือน มกรำคม 2560 ซึ่งแสดงในรูปที่ 6-4 
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รูปที่ 6-4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำออกซิเจน18 และดิวทีเรียมของตัวอย่ำงน้ ำในพื้นที่รอบเหมืองกับเส้นน้ ำฝนของสถำนี
เพชรบูรณ์โดยแบ่งตำมกลุ่มพื้นที่ของกำรเก็บตัวอย่ำงในเดือนธันวำคม 2559 และเดือนมกรำคม 2560 
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 จำกรูปที่ 6-4 โดยแบ่งตำมกลุ่มพ้ืนที่ของกำรเก็บตัวอย่ำงจะเห็นได้ว่ำกลุ่ม GR1 และ GR2 มีต้นก ำเนิด
มำจำกน้ ำฝน เนื่องจำกเมื่อพล็อตค่ำเดลต้ำออกซิเจน18 ทีอ่ยู่ระหว่ำง -7 ถึง -7.5 ‰ และเดลต้ำดิวทีเรียม ที่อยู่
ระหว่ำง-47 ถึง -53‰ ลงบนเส้นน้ ำฝนเพชรบูรณ์แล้ว จะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ส่วนกลุ่ม GR3 เป็นโซนที่
อยู่ใต้บ่อ TSF แบ่งเป็นกลุ่มน้ ำในบ่อสังเกตกำรณ์และน้ ำผิวดิน น้ ำในบ่อสังเกตกำรณ์ มีค่ำเดลต้ำของออกซิเจน
18 อยู่ระหว่ำง -6 ถึง -7 ‰ เดลต้ำดิวทีเรียม อยู่ระหว่ำง  -46 ถึง -52‰ ยกเว้นบ่อ 6468 ที่เป็นบ่อ
สังเกตกำรณ์ระดับตื้นค่ำเดลต้ำของออกซิเจน18 ที่ -3.3 และ -3.8 ‰ เดลต้ำดิวทีเรียมที่ -28.2 ถึง -29.8‰ 
นั้นเป็นบ่อสังเกตกำรณ์ในกลุ่มนี้พียงบ่อเดียวที่พบลักษณะน้ ำที่เกิดกำรระเหย ซึ่งอยู่ในแนวเส้นทำงเดียวกับ
น้ ำซึมผิวดิน OSPG และบึงดักตะกอน ST18 ส่วนน้ ำผิวดินที่เก็บจำกบึงดักตะกอน และน้ ำรั่วซึมท่ีผิวดิน OSPG 
มีค่ำเดลต้ำออกซิเจน18 ที่อยู่ระหว่ำง -2.3 ถึง -5 ‰ และเดลต้ำดิวทีเรียม ที่อยู่ระหว่ำง-31.8 ถึง -46.43‰ 
ซึ่งเมื่อพล็อตลงบนเส้นน้ ำฝนเพชรบูรณ์แล้ว จะพบว่ำไม่ได้อยู่บนแนวเส้นน้ ำฝน แต่จะอยู่ในแนวเส้นที่มีควำม
ชันต่ำงไป เรียกเส้นนี้ว่ำเส้นระเหย (evaporation line) เป็นน้ ำที่เกิดจำกำรระเหย แตไ่มส่ำมำรถใช้ในกำรระบุ
ว่ำมีควำมสัมพันธ์กับน้ ำในบ่อ TSF ได้เนื่องจำก ST18 เป็นบ่อเปิดที่น้ ำระเหยอยู่แล้ว ส ำหรับน้ ำในกลุ่ม GR4 
เป็นโซนที่อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ่อ TSF โดยที่น้ ำในกลุ่มนี้สำมำรถแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม
ที่ 1 เป็นกลุ่มที่ไอโซโทปหนักมีค่ำน้อย (depleted) เดลต้ำออกซิเจน18 อยู่ระหว่ำง -6.5 ถึง -7 ‰ และ
เดลต้ำดิวทีเรียม อยู่ระหว่ำง -45.22 ถึง -54.44‰ ได้แก่บ่อสังเกตกำรณ์ 6470, 6471, 6472, 6473, 6692 
และ 6693 และกลุ่มที่ 2 คือ บ่อสังเกตกำรณ์ 5339, 5338 และ 6691  เดลต้ำออกซิเจน18 อยู่ระหว่ำง -4.5 
ถึง -5.2 ‰ และเดลต้ำดิวทีเรียม อยู่ระหว่ำง -35.1 ถึง -36.8‰ เป็นกลุ่มที่มีค่ำกำรระเหยแสดงถึงแหล่งก ำเนิด
ของน้ ำบำดำลมีกำรผสมกันระหว่ำงน้ ำฝน กับ น้ ำผิวดินซึ่งอำจจะมำจำกน้ ำในบ่อเปิดในบริเวณใกล้เคียง  ซึ่ง
อำจจะเป็น TSF1 ก็ได้ ตำมสมมุติฐำน อนึ่ง อัตรำส่วนไอโซโทปของบ่อ TSF ทั้งสองบ่อมีค่ำแตกต่ำงกันมำก 
ทั้งนี้เนื่องจำกลักษณะตัวอย่ำงที่เก็บมีควำมแตกต่ำงกัน เพรำะช่วงเวลำที่ท ำกำรวิจัย บ่อ TSF1 เลิกใช้งำนแล้ว 
และเริ่มขบวนกำรฟ้ืนฟูสภำพบ่อ ในขณะที่บ่อTSF2 ยังมีกำรใช้งำนเป็นปกติ มีน้ ำทิ้งจ ำนวนมหำศำล กลุ่ม
สุดท้ำย คือ กลุ่ม GR5 เป็นโซนที่อยู่ห่ำงไกลออกไปจำกบ่อ TSF ค่ำไอโซโทปของน้ ำที่อยู่ในกลุ่มนี้มีค่ำสูงกว่ำ
ของกลุ่มอื่นโดยมีแหล่งก ำเนิดมำจำกน้ ำฝน (local rainfall) ส่วนโซนอ่ืนๆ อำจจะมำจำกน้ ำฝนที่ตกบนที่สูงกว่ำ
แล้วไหลเติมเข้ำไป ส ำหรับ บ่อน้ ำผุดนำข้ำว (GWPF) เป็นน้ ำจำกบ่อที่อยู่ในนำข้ำว เป็นลักษณะของน้ ำค้ำงบ่อ
ไม่ได้มีกำรใช้นำน (ไม่ได้เป็นน้ ำผุด โปรดดูกรณีน้ ำผุดในบทที่ 7) เป็นน้ ำที่มีต้นก ำเนิดมำจำกน้ ำฝน แล้วก็มีน้ ำขัง
เข้ำไปผสม ถ้ำมีน้ ำจำกบ่อ TSF ผสมควรที่จะพบปริมำณซัลเฟตที่สูง ซึ่งค่ำที่พบจำกกรณีน้ ำผุดในเดือน
พฤศจิกำยนของตัวอย่ำงในบริเวณใกล้เคียง มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ (โปรดดูบทที่7) 

 

ส ำหรับไอโซโทปของกลุ่ม GR6 และ GR7 ได้แก่บ่อสังเกตกำรณ ์5350, 5351, 5249, 5333 และ 5336 

ซึ่งน้ ำตัวอย่ำงในบ่อลึกมีกำรผสมกับน้ ำบำดำลชั้นตื้น มีค่ำเดลต้ำออกซิเจน18 อยู่ระหว่ำง -6.9 ถึง -7.3 ‰ และ
เดลต้ำดิวทีเรียม อยู่ระหว่ำง -48.00 ถึง –49.88 ‰ ซึ่งอยู่ในแนวเส้นน้ ำฝน ดังนั้นตัวอย่ำงน้ ำในกลุ่มนี้จึงมีต้น
ก ำเนิดจำกน้ ำฝนตำมธรรมชำติ  
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 จำกข้อมูลไอโซโทปส ำหรับน้ ำบำดำลบ่อตื้นค่ำไอโซโทปแสดงลักษณะทั้งมีกำรระเหยระหว่ำงเติมลงใน
น้ ำชั้นตื้น โดยเฉพำะบ่อ 6468 ที่แสดงลักษณะกำรระเหยอย่ำงชัดเจน ส่วนบำงบ่อเป็นลักษณะที่น้ ำที่เติมลงไป
โดยไม่มีกำรระเหยเกิดข้ึน ซึ่งทั้งสองลักษณะพบปริมำณของซัลเฟตสูง แสดงว่ำกำรท่ีปริมำณซัลเฟตสูงนั้น ได้มำ
จำกกำรที่น้ ำไหลซึมผ่ำนกองหินทิ้งแล้วไหลซึมลงสู่บ่อบำดำลชั้นตื้น (กรณีไม่มีกำรระเหย) หรือ จำกบ่อที่มีกำร
ระเหย เช่น บ่อกักเก็บกำกแร่ (กรณีที่มีลักษณะกำรระเหย ชัดเจน)  ในส่วนของบ่อลึกมำกกว่ำ 60 เมตร        
ค่ำไอโซโทปของน้ ำตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีค่ำอยู่ในเส้นน้ ำฝน แสดงว่ำน่ำจะมีต้นก ำเนิดมำจำกน้ ำฝนโดยตรง 
อย่ำงไรก็ดคี่ำควำมเข้มข้นของซัลเฟตของบ่อที่ลึกกว่ำ 50 เมตร ทั้งสิ้น 8 บ่อ จำกทั้งหมด 11 บ่อ นั้นมีค่ำสูงเกิน
ค่ำควำมเข้มข้นซัลเฟตของบ่อเฝ้ำระวังต้นน้ ำ (บ่อ 4025, 4024, 691, และ 960 ซึ่งมีค่ำ = 7.87±7.13 mg/L) 
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ฉะนั้น ซัลเฟตจึงไม่น่ำจะเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ แต่อำจจะมำจำกน้ ำปนเปื้อนจำกกองหิน 
หรือ จำกบ่อกักเก็บกำกแร่ อย่ำงไรก็ดี แม้จะเกิดจำกกำรรั่วไหลจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ ซึ่งน่ำจะให้ผลเป็นน้ ำที่มี
ลักษณะระเหย แต่ด้วยน้ ำที่รั่วไหลน่ำจะถูกเจือจำงถึง 100 เท่ำในบำงกรณี (ดูจำกกำรเจือจำงของซัลเฟตที่พบ
ในบ่ออ้ำงอิงระดับลึกซึ่งมีค่ำต่ ำสุดถึงประมำณ 25 mg/L) กำรเจือจำงน้ ำที่ระเหยด้วยน้ ำใต้ดินธรรมชำติที่ไม่
ระเหยท ำให้อำจไม่สำมำรถวัดกำรระเหยได้อย่ำงชัดเจนโดยวิธีทำงไอโซโทป 

 ยกเว้นบ่อ 6691 และ 5338 ที่มีลักษณะของกำรระเหยแสดงว่ำมำจำกแหล่งก ำเนิดที่มีกำรระเหย
อำจจะมำจำกน้ ำในบ่อ TSF หรือมำจำกน้ ำผิวดินที่ผ่ำนกระบวนกำรระเหย เมื่อน ำข้อมูลไอโซโทปของออกซิเจน 
18 และดิวทีเรียมในบ่อ UD1 ในระหว่ำงกำรศึกษำ คือในเดือน ธันวำคม 2559 และเดือน มกรำคำ 2560 
พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งลักษณะเช่นนี้แสดงถึงกำรเกิดกำรระเหยของตัวอย่ำงในที่เก็บจำก
ท่อใต้บ่อ TSF 1 แสดงว่ำอัตรำส่วนไอโซโทปของน้ ำใน TSF1 ไม่อยู่ในสภำวะสมดุล มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำร
ระเหยของน้ ำในกำกแร่ที่ถูกทิ้งให้แห้ง และกำรสูบกลับของน้ ำไปจำกท่อ UD1 แบบไม่ต่อเนื่อง อันเป็น
ขบวนกำรปกติของกำรฟ้ืนฟูบ่อกักเก็บกำกแร่ TSF1 ดังนั้นข้อมูลไอโซโทปของ UD1 ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันจึงมี
ควำมแตกต่ำงไปจำกบ่อสังเกตกำรณ์ ที่ปกติกำรเคลื่อนที่ของน้ ำใต้ดินบ่อลึกนี้เกิดขึ้นอย่ำงช้ำๆ  ตำมลักษณะ
อำยุของน้ ำในบ่อ 6691 (12±4 ปี ตำมตำรำงที่ 6-5) ในขณะที่บ่อบ ำบัดกำกแร่ TSF2 ยังมีกำรใช้งำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ ข้อมูลไอโซโทป UD2 จึงอยู่ในภำวะสมดุลของระบบบ ำบัดและเป็นตัวแทนของข้อมูลน้ ำเหมือง    (ท้ัง 
UD1 ในอดีต และ UD2 ในปัจจุบัน) ที่ถูกต้องกว่ำ อย่ำงไรก็ดีเมื่อพิจำรณำภูมิประเทศของบริเวณเหมือง
เพ่ิมเติม พบว่ำในบริเวณเหมืองยังมีบ่อเปิดในบริเวณต้นน้ ำของบ่อ 5338, 6691 ที่อยู่ไกลออกไป ได้แก่ขุม
เหมืองต่ำงๆ ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลใน ส่วนนี้ อนึ่ง ในบริเวณแนวโซนที่อยู่ใต้บ่อทำงทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของบ่อ TSF มีอยู่ 4 บ่อสังเกตกำรณ์ ที่มีควำมลึก 60 เมตร ได้แก่บ่อ 6470, 6472, 6693 และ 6692 
ซึ่งทั้ง 4 บ่อ มีค่ำไอโซโทปที่แตกต่ำงจำกบ่อ 6691 แสดงว่ำมีแหล่งก ำเนิดของน้ ำบำดำลที่แตกต่ำงกัน เมื่อดูจำก
ข้อมูลน้ ำบำดำลในบ่อ 6691 ทั้งหมดพบว่ำสำรหนูที่พบไม่น่ำจะมีอิทธิพลจำกน้ ำในบ่อ TSF ซึ่งอำจจะมำจำกใน
ธรรมชำติ หรือ อำจเป็นสำรหนูที่มีอยู่ตำมธรรมชำติที่ถูกกระตุ้นให้รั่วไหลโดยเคมีของน้ ำเหมือง เช่น มีเทน 
(CH4) และ แอมโมเนีย (NH3) ซึ่งเกิดมำกจำกกำรสลำยตัวทำงชีวภำพของไซยำไนด์ที่ถูกทิ้งในบ่อกักเก็บกำกแร่
จะเกิดปฏิกิริยำชีวเคมีย่อยสลำยให้กลำยเป็นมีเทน (CH4) และ แอมโมเนีย (NH3) สำรเหล่ำนี้เป็นสำร 
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Reducing Agent โดยกำรเร่งโดยจุลชีพ ท ำให้เหล็กออกไซด์ (FeOOH) ซึ่งจับสำรหนูไว้ตำมธรรมชำติเกิด
เปลี่ยนเป็น Fe2+ ซึ่งจะท ำให้ปลดปล่อยสำรหนูออกมำได้ [2, 3] ดังนั้นเพื่อจะให้ชัดเจนขึ้นว่ำสำรหนูที่พบบริเวณนี้
มีแหล่งก ำเนิดมำจำกไหน ควรเจำะบ่อท่ีควำมลึก 60 เมตร รอบๆ บ่อ 6691 ในรัศมี 10-100 เมตร และท ำกำร
วิเครำะห์ปริมำณ และอัตลักษณ์ทำงไอโซโทปของมีเทน (CH4) และ แอมโมเนีย (NH3) ว่ำมำจำกเหมืองหรือเกิด
เองตำมธรรมชำติ และมีควำมสัมพันธ์กับควำมเข้มข้นของสำรหนูที่สูงผิดปกติบริเวณบ่อ 5338 และ 6691 
หรือไม่ (ดูบทท่ี 8) นอกจำกนั้นอำจพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของต้นก ำเนิดของน้ ำในบ่อ 6691 จำกแหล่งเปิดอ่ืน
เพ่ิมเติม เช่นขุมเหมือง Ch Pit และ D Pit เป็นต้น 

 หำกพิจำรณำตำมระดับควำมลึกของบ่อ รูปที่ 6-5 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำออกซิเจน18 และ  
ดิวทีเรียมของตัวอย่ำงน้ ำจำกบ่อสังเกตกำรณ์ในพ้ืนที่รอบเหมืองที่ควำมลึกแตกต่ำงกันในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน 
พบว่ำค่ำไอโซโทปทั้งสองครั้งมีควำมสัมพันธ์ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อเปรียบเทียบควำมสัมพันธ์ของค่ำไอโซโทปเสถียร
ในแต่ละชั้นควำมลึกพบว่ำ บ่อสังเกตกำรณ์ระดับตื้นส่วนใหญ่มีค่ำไอโซโทปที่อยู่ในแนวเส้นน้ ำฝน ยกเว้นบ่อ 
6468 และ5339 ซึ่งแสดงกำรระเหย และที่ชั้นควำมลึกมำกกว่ำ 60 เมตร พบว่ำมีค่ำไอโซโทปที่ใกล้เคียงกัน
เช่นเดียวกัน ยกเว้นบ่อ 5338, 6691 ที่มีค่ำแตกต่ำงออกไปจำกกลุ่ม ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำกปัจจัยของกำรระเหย
แสดงว่ำน้ ำในบ่อนี้มีกำรผสมระหว่ำงน้ ำผิวดินที่อำจมำจำกบริเวณใกล้เคียง  อนึ่ง น้ ำผิวดินในบ่อดักตะกอน 
ST18, ST38 และน้ ำซึมผิวดิน OSPG ตัวอย่ำงเหล่ำนี้จะพบว่ำค่ำอัตรำส่วนไอโซโทปเสถียร ของออกซิเจน18 
และดิวทีเรียมได้รับผลกระทบจำกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมในขณะเก็บตัวอย่ำงมำกกว่ำน้ ำจำกบ่อสังเกตกำรณ์ซึ่ง
เป็นบ่อปิด ไม่ได้สัมผัสกับอำกำศตลอดเวลำ 

 

 



 

6-14 
 

 
รูปที่ 6-5 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำออกซิเจน 18 และดิวทีเรียมของตัวอย่ำงน้ ำในพ้ืนท่ีรอบเหมืองที่ควำมลึกแตกต่ำงกันจำกกำร
เก็บตัวอย่ำงในเดือนธันวำคม 2559  และเดือน มกรำคม 2560 

ส ำหรับกลุ่มของตัวอย่ำงในบ่อสังเกตกำรณ์ 5339, 5338, 6691 ซึ่งอัตรำส่วนไอโซโทปแสดงถึงกำร
ผสมของน้ ำใต้ดินธรรมชำติและน้ ำผิวดินจำกบ่อที่มีกำรระเหยนั้น โอกำสที่ต้นก ำเนิดน้ ำที่มีกำรระเหยอำจมำ
จำกสองแหล่งคือ บึงเก็บน้ ำใช้งำน ST38 และบ่อเก็บกำกแร่ TSF เนื่องจำกตั้งอยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถมีอิทธิพล
ต่อบ่อสังเกตกำรณ์ทั้งสำมบ่อ อย่ำงไรก็ดี มีข้อสังเกตว่ำอัตรำส่วนไอโซโทปในบ่อ 5339 ซึ่งลึก 7 เมตร มีค่ำ
ใกล้เคียงเส้นน้ ำฝนมำกกว่ำ บ่อ 5338 และ 6691 ในบริเวณเดียวกัน ในขณะที่บ่อ 5338 และ 6691 ซึ่งลึก 60 
เมตร จะมีอัตรำส่วนไอโซโทปในแนวเส้นระเหยมำกกว่ำ ซึ่งสรุปได้ว่ำได้รับอิทธิพลจำกน้ ำจำกต้นก ำเนิดที่มีกำร
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ระเหยในปริมำณที่มำกกว่ำ ซ่ึงสอดคล้องกับสภำพทำงธรณีวิทยำของพ้ืนที่นั้นมีชั้นหินกั้นน้ ำหนำไม่น้อยกว่ำ 3 
เมตร ท ำให้โอกำสที่น้ ำจำกบึงดักตะกอน ST38 จะมำปนในบ่อสังเกตกำรณ์ขนำดลึกซึ่งเป็นระบบ confined 
aquifer มีแรงดันโดยธรรมชำติเกิดได้ยำก (โปรดดูกำรค ำนวณ Drawn Down ของน้ ำจำกกำรสูบเก็บตัวอย่ำงที่
ช่วยสนับสนุนสมมุติฐำนนี้ ในภำคผนวก ฎ) ในขณะที่บ่อ TSF 1 นั้น ก่อสร้ำงเหนือพ้ืนที่ท ำให้เกิดมีแรงดันต่อน้ ำ
ในระบบเก็บกำกแร่ที่ก้นบ่อ ประกอบกับลักษณะทำงอุทกธรณีของพ้ืนที่ แนวแร่เป็นหินผุ มีรอยแตกเป็นจ ำนวน
มำก กำรก่อสร้ำงบ่อเก็บกำกแร่สร้ำงบนพ้ืนที่มีแนวหินแตก ถึงแม้ขณะก่อสร้ำงได้มีกำรจัดกำรปิดรอยรั่ว แต่
จำกกำรใช้งำนมำเป็นเวลำนำน ก็อำจเกิดโอกำสรั่วซึมได้เช่นเดียวกัน อย่ำงไรก็ดีกำรพิจำรณำควำมเป็นไปได้
ของต้นก ำเนิด นอกจำกข้อมูลไอโซโทปของดิวทีเรียมและออกซิเจน 18 แล้ว ก็ต้องพิจำรณำอำยุของน้ ำร่วมด้วย 
(หัวข้อต่อไปในบทนี้) 

6.3 การหาอายุ โดยการวัดปริมาณตริเทียม 

จำกกำรวัดปริมำณตริเทียมในตัวอย่ำงน้ ำหลังจำกท ำกำรเพ่ิมควำมเข้มข้นโดยเทคนิคอิเลคโตรไลซิสใน
ตัวอย่ำงน้ ำจำกบ่อสังเกตกำรณ์จ ำนวน 15 บ่อ ดังรำยละเอียดแสดในภำคผนวก ฉ และน ำมำหำค่ำอำยุ โดย
เปรียบเทียบกับปริมำณตริเทียมในน้ ำฝนของสถำนีพิษณุโลก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ใกล้ที่สุดที่มีข้อมูลของตริเทียมใน
น้ ำฝน น ำมำใช้เป็นค่ำต้นก ำเนิด โดยกำรน ำมำค ำนวณในสมกำรกำรสลำยตัวของไอโซโทปรังสี ดังแสดงใน
สมกำรที่ 6-1 โดยมีค่ำควำมคลำดเคลื่อน 0.2 TU ค่ำปริมำณตริเทียม และอำยุได้แสดงไว้ในตำรำงที่ 6-6                                                                                                                                                      

(6-1) 

เมื่อ A = ปริมำณตริเทียมของตัวอย่ำงน้ ำบำดำล (TU) 

 A0 = ปริมำณตริเทียมของน้ ำฝน (TU) 

 λ= ค่ำคงที่ของกำรสลำยตัว (0.693/12.3 ปี) 

 t = ค่ำอำยุของตัวอย่ำงน้ ำ (ปี) 
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ตารางที่ 6-6 ผลกำรหำอำยุของตัวอย่ำงน้ ำบำดำลโดยวิธีเพ่ิมควำมเข้มข้นของตริเทียมในน้ ำด้วยกำรแยกน้ ำ
ด้วยไฟฟ้ำ 

Sample Code Depth (m) Tritium Content (TU) Ages (Years) 

690 30.00 0.0±0.1 >50 
1991 10.00 0.8±0.2 14±4 
6467 12.00 1.6±0.2 2±2 

6473 10.00 1.8±0.2 0±2 
699 60.00 0.5±0.2 23±7 

5249 60.00 0.5±0.2 23±7 
5333 30.00 0.1±0.2 >50 
5338 60.00 1.0±0.2 10±4 

5350 60.00 1.5±0.2 3±2 
6472 60.00 1.7±0.2 1±2 

6691 60.00 0.9±0.2 12±4 
6692 60.00 0.1±0.2 >50 

GWJL 80.00 0.3±0.2 32±14 
GWNT 60.00 0.5±0.3 23±12 
GWJP 50.00 0.6±0.2 20±6 

 

จำกตำรำงพบว่ำ บ่อที่มีควำมลึกน้อยกว่ำ 12 เมตร ให้ค่ำปริมำณตริเทียม อยู่ในช่วง 1.6-1.8 TU        
อยู่ในช่วงน้ ำฝนซึ่งค ำนวณเป็นอำยุได้ในช่วง อำยุใหม่ จนถึง 2 ปี ซึ่งเป็นอำยุใหม่มำก ส่วนบ่อ 1991 ที่ให้ค่ำ
ปริมำณตริเทียมอยู่ในช่วง 0.8 และให้ค่ำอำยุอยู่ในช่วง 14 ปี  นั้นอำจจะแสดงถึงกำรเคลื่อนที่ของน้ ำบำดำล
ระบบตื้นด้วยอัตรำส่วนที่ช้ำกว่ำบริเวณอ่ืน หรืออำจเกิดมีกำรผสมกันของน้ ำเก่ำจำกบ่อลึกที่มีแรงดัน (เช่นบ่อ 
5249 ที่มีน้ ำพุล้นปำกบ่อสังเกตกำรณ์ตลอดเวลำ) และไหลตำมรอยแตกของหินเข้ำมำผสม ท ำให้น้ ำมีอำยุสูง
กว่ำน้ ำในบ่อตื้นอ่ืนๆ ส่วนน้ ำในบ่อที่ควำมลึกมำกกว่ำ 30 เมตร จนกระทั่งถึง 80 เมตร นั้นให้ค่ำอำยุอยู่ในช่วง
อำยุใหม่ จนถึงมำกกว่ำ 50 ปี ซึ่งแสดงว่ำในควำมลึกเดียวกันจำกผิวดินยังให้ค่ำอำยุไม่เท่ำกัน หมำยควำมว่ำทิศ
ทำงกำรเคลื่อนที่ และอัตรำกำรไหลของน้ ำไม่เท่ำกัน ซึ่งสำมำรถบอกได้ว่ำน้ ำตัวอย่ำงที่เก็บรอบๆ เหมืองส่วน
ใหญ่เป็นน้ ำใหม่ที่มีค่ำอำยุน้อยกว่ำ 50 ปี มีเพียงบ่ออ้ำงอิง บ่อ 5333 และบ่อ 6692 ที่มีอำยุมำกกว่ำ 50 ปี 
แสดงว่ำเป็นน้ ำบำดำลธรรมชำติที่ไม่มีผลกระทบจำกกิจกรรมของเหมืองทั้งนี้ บ่อ 5338 และ 6691 นั้นมีค่ำ  
ตริเทียมใกล้เคียงกันมำก คือ 1.0 และ 0.9 TU ซึ่งจะเห็นได้ว่ำมำจำกน้ ำที่มีอำยุเท่ำกันโดยเป็นน้ ำที่มีอำยุอยู่
ในช่วง 10 ปี จำกต้นก ำเนิดของกำรเติมน้ ำ ซึ่งแสดงถึงกำรผสมระหว่ำงน้ ำที่มีอำยุเก่ำและน้ ำที่มีอำยุน้อย 
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6.4 อัตราส่วนไอโซโทปของสตรอนเทียม 87Sr/86Sr 

จำกข้อมูลอัตรำส่วน 87Sr/86Sr ซึ่งท ำกำรวิเครำะห์โดยใช้เครื่องมือวิเครำะห์ Thermal Ionization 
Mass Spectrometry (TIMS) ณ ห้องปฏิบัติกำร IsoAnalysis UG เมือง เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน จ ำนวน 20 
ตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงน้ ำจำกต้นน้ ำทำงทิศเหนือ (4024) ที ่ควำมลึกบ่อระดับ 100 เมตร และทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (690) ควำมลึกบ่อระดับ 30 เมตร ของบริเวณพื้นที่ศึกษำมีสัดส่วน 87Sr/86Sr และ
ควำมเข้มข้นของสตรอนเชียมที่แตกต่ำงกันคือ 0.70622, 0.23 ppm และ 0.70566, 0.72 ppm ตำมล ำดับ  
ดังปรำกฏในตำรำงที่ 6-7  

 

ตารางท่ี 6-7 ผลการวิเคราะห์สตรอนเชียมไอโซโทป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สันนิษฐำนได้ว่ำ น้ ำจำกบ่อ 4024 และ 690 ซึ ่งเป็นบ่ออ้ำงอิงทำงทิศเหนือและทิศตะวันออก            
มีต้นก ำเนิดที่แตกต่ำงกัน และไหลผ่ำนชั้นน้ ำที่มีลักษณะทำงธรณีวิทยำที่แตกต่ำงกัน ควำมลึกแตกต่ำงกัน  

บ่อ ความลึก (เมตร) Sr 87Sr/86Sr 

4024 100 0.14 0.70613 
690 30 0.72 0.70566 
UD1 - 1.84 0.70645 
UD2 - 1.01 0.70742 
5339 7 0.13 0.70757 

6467 10 0.37 0.70616 
6471 5 1.07 0.70734 

699 60 0.68 0.70584 
5249 60 0.30 0.70559 

5338 5-60 0.32 0.70638 
6466 60 0.60 0.70619 
6470 60 0.36 0.70603 

6691 60 0.33 0.70643 
6692 60 0.37 0.70578 
6693 60 0.78 0.70554 
GWJL - 0.36 0.70630 

GWNT - 0.33 0.70540 
GWJP - 2.33 0.70513 

GWPF - 0.29 0.70601 
OSPG - 1.10 0.70744 
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จึงท ำให้ค่ำสตรอนเทียมไอโซโทปแตกต่ำงกันไปด้วย นอกจำกนี้ ยังพบว่ำตัวอย่ำงน้ ำจำกบ่อเก็บกำกแร่ UD1 
และ UD2 มีค่ำ 87Sr/86Sr และควำมเข้มข้นของสตรอนเทียมเท่ำกับ 0.70645, 1.84 ppm และ 0.707412, 
1.01 ppm ตำมล ำดับ ซึ่งมีค่ำค่อนข้ำงเฉพำะตัว และแตกต่ำงจำกน้ ำบำดำลในบริเวณท่ีท ำกำรศึกษำ           ซ่ึง
อัตรำส่วนไอโซโทปของสตรอนเชียม 87Sr/86Sr นี้สำมำรถใช้ในกำรหำรูปแบบกำรกระจำยตัวของสำรเคมีจำก
บ่อกักเก็บกำรแร่และน ำมำใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรศึกษำทิศทำงกำรไหลของน้ ำบำดำลได้ โดยกำรพล็อต
ข้อมูลสตรอนเทียมไอโซโทปของบ่อเก็บกำกแร่ และบ่อสังเกตกำรณ์ลงใน mixing diagram โดยให้แกน X เป็น 
1/Sr และแกน Y  เป็นสัดส่วน 87Sr/86Sr เพ่ือหำเส้นกำรผสม (mixing line) และแหล่งต้นก ำเนิดของกำรผสม 
(mixing source) ของน้ ำตัวอย่ำง ทั้งนี้ ในกำรศึกษำ mixing diagram จะพิจำรณำข้อมูลจำกตัวอย่ำงน้ ำ
บำดำลที่ทรำบควำมลึกของบ่อน้ ำบำดำลที่ชัดเจน และรับน้ ำจำกชั้นน้ ำเดียวเท่ำนั้น จำกรูปที่ 6-6 พบว่ำ
ตัวอย่ำง 6471 (บ่อสังเกตกำรณ์ 5 เมตร) และตัวอย่ำงน้ ำซึมผิวดิน (OSPG) ซึ่งเป็นน้ ำบำดำลระดับตื้นมีค่ำ
ใกล้เคียงกับ UD2 มำกที่สุด 

 

ตารางท่ี 6-8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างน ้า (OSPG, 6468, 6471 และ UD2) 
 

 

นอกจำกคุณสมบัติทำงไอโซโทปแล้ว ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำและคุณสมบัติทำงเคมีของตัวอย่ำงน้ ำซึมผิวดิน 
(OSPG), บ่อสังเกตกำรณ์ 6468, บ่อสังเกตกำรณ์ 6471 และ บ่อกักเก็บกำกแร่ UD2 ยังมีค่ำค่อนข้ำงสูงและมี
ควำมสัมพันธ์กันอีกด้วย ดังปรำกฏในตำรำงที่ 6-8 พบว่ำควำมเข้มข้นของแคลเซียม (Ca) ในน้ ำซึมผิวดิน 
(OSPG) บ่อสังเกตกำรณ์ 6468, บ่อสังเกตกำรณ์ 6471 และบ่อกักเก็บกำกแร่ UD2 มีค่ำเท่ำกับ 338, 401, 318 
และ 439 ppm ตำมล ำดับ ควำมเข้มข้นของโซเดียม (Na) ในน้ ำซึมผิวดิน (OSPG),  บ่อสังเกตกำรณ์ 6468, บ่อ
สังเกตกำรณ์ 6471 และ บ่อกักเก็บกำกแร่ UD2 มีค่ำเท่ำกับ 355, 411, 124 และ 372 ppm นอกจำกนี้ยัง
พบว่ำปริมำณของซัลเฟต (SO4) ในน้ ำซึมผิวดิน (OSPG),  บ่อสังเกตกำรณ์ 6468, บ่อสังเกตกำรณ์ 6471 และ 
บ่อกักเก็บกำกแร่ UD2 มีค่ำเท่ำกับ 2251, 1926, 1716 และ 1647 ตำมล ำดับ แสดงว่ำให้เห็นว่ำตัวอย่ำงน้ ำ
บำดำลในบ่อสังเกตกำรณ์ระดับตื้น 6468, 6471 และน้ ำซึมผิวดิน มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจำกบ่อเก็บ
กำกแร่ UD2 นอกจำกนี้จำก mixing diagram และคุณสมบัติทำงเคมีดังปรำกฏในตำรำงที่  6-9   ยังพบ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ตัวอย่ำงน้ ำจำกบ่อสังเกตกำรณ์ 6466, 699 และ 6693 ซึ่งสำมำรถลำกเส้นกำรผสม 
(mixing line) เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ่อสังเกตกำรณ์ดังกล่ำว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทำงกำรไหลของน้ ำ
บำดำลจำกทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

บ่อ Depth pH T EC Ca Na Mg K HCO3 Cl SO4 As Sr 87Sr/86Sr 

  (m)   (°C) (µS/cm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb) (ppm)   

OSPG - 7 27.5 3740 338 355 144 12 85 76 2251 0.4 1.10 0.707437 

6468 10 6.25 30.5 4110 401 411 150 12.2 165 83 1926 1.0 1.21 - 

6471 5 5.93 31.2 3460 318 124 143 0.6 73 42 1716 1.0 1.07 0.707344 

UD2  - 7.28 30.4 3850 439 372 9 96.7 79 73 1647 20 1.01 0.707421 
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ตารางท่ี 6-9 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของตัวอย่ำงน้ ำ (6466, 699, 6693) 
 

บ่อ Depth pH T EC Ca Na Mg K HCO3 Cl SO4 As Sr 87Sr/86Sr 

  (m)   (°C) (µS/cm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppb) (ppm)   

6466 60 6.85 30.3 1437 183 31 25 1.0 476 5.2 262 4 0.60 0.706187 

699 60 6.74 29.6 1390 198 24 33 1.1 476 21.2 279 2 0.68 0.705838 

6693 60 6.87 29.9 745 84 30 13 0.9 458 0.8 4 7 0.78 0.705544 

 

 

รูปที่ 6-6 Mixing diagram แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 1/Sr และ 87Sr/86Sr ของน้ ำตัวอย่ำง 

 

ทั้งนี้ กำรศึกษำ mixing line และ mixing sources ในตัวอย่ำงน้ ำอ่ืนๆ ยังไม่สำมำรถแปลผลได้อย่ำง
ชัดเจน เนื่องจำกระบบกำรไหลของน้ ำบำดำลในบริเวณนี้มีควำมซับซ้อนและข้อมูลที่มีค่อนข้ำงจ ำกัด จึงควรมี
กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำบำดำลเพ่ือวิเครำะห์สตรอนเชียมไอโซโทปเพ่ิมเติม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกบริเวณที่คำดว่ำ
จะแหล่งต้นน้ ำของน้ ำบำดำลของแต่ละชั้นน้ ำในบริเวณที่ศึกษำ นอกจำกนี้ เพ่ือให้กำรแปลควำมหมำยมีควำม
น่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น จึงควรให้มีกำรใช้ TV Borehole ในกำรหำต ำแหน่งท่อเซำะร่องที่แน่นอนของทุกบ่อ
สังเกตกำรณ์ที่มีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ รวมถึงกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำผิวดิน และน้ ำในขุมเหมืองเก่ำซึ่งอำจส่งผลต่อน้ ำ
ในบ่อสังเกตกำรณ์ได ้

669 
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6.5 สรุปผล และวิจารณ์ 

 จำกข้อมูลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีพบว่ำบริเวณอ้ำงอิงที่อยู่ทำงตอนบน และทำงด้ำน
ตะวันออกของเหมือง น้ ำมีองค์ประกอบทำงเคมีเป็นแบบ Ca-HCO3 เป็นองค์ประกอบหลัก แต่จะพบปริมำณ
ของไบคำร์บอเนตทำงด้ำนทิศตะวันออกมีค่ำสูงกว่ำทั้งชั้นตื้น และชั้นลึกมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน ส ำหรับปริมำณ
ซัลเฟตในน้ ำบำดำลทั้งสองชั้นพบว่ำมีปริมำณต่ ำมำก (7.87±7.13 mg/L) ส ำหรับบริเวณที่อยู่ทำงด้ำนทิศใต้ของ
บ่อ TSF (GR3) พบว่ำมีปริมำณซัลเฟตในน้ ำสูงเกินกว่ำค่ำมำตรฐำนทั้งบ่อตื้น (261-1926 mg/L) และบ่อลึก 
(262-279 mg/L) แสดงว่ำกำรปนเปื้อนน้ ำบำดำลในบริเวณนี้อำจจะเกิดน้ ำฝนได้ชะแร่ที่มีองค์ประกอบของ  
ซัลไฟล์ละลำยลงไปสู่ระบบน้ ำบำดำลเนื่องจำกมีกำรใช้หินเหลือจำกกำรท ำเหมืองมำท ำขอบของบ่อ  TSF หรือ 

อำจเกิดจำกกำรผสมของน้ ำใต้ดินระดับตื้นตำมธรรมชำติกับน้ ำเหมืองที่รั่วไหลจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ด้วยน้ ำ
เหมืองมีกำรปนเปื้อนซัลเฟตสูง (จำกข้อมูลของบริษัทก่อนหยุดกำรใช้งำน TSF1 มีค่ำประมำณ 2350 mg/L) 
ทั้งยังพบน้ ำรั่วที่ผิวดิน (OSPG) ซึ่งมีลักษณะทำงเคมีใกล้เคียงกับน้ ำจำกบ่อสังเกตกำรณ์ 6648 (ลึก 5 เมตร และ
อยู่ระหว่ำงบ่อ TSF1 กับ OSPG ) และลักษณะทำงเคมีใกล้เคียงกับบ่อเก็บกำกแร่ TSF โดยที่มีควำมสัมพันธ์
ของอัตรำส่วนไอโซโทปของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม 6468 อยู่บนเส้นระเหย ซึ่งแสดงแนวโน้มว่ำบ่อ TSF1 
มีกำรรั่วตำมแนวผนังบ่อไหลมำตำมแนวบ่อสังเกตกำรณ์ 6468 ในระดับตื้น และผุดออกมำที่ผิวดินบริเวณ 
OSPG แล้วระบำยลงสู่บึงดักตะกอน  (ST18) ส ำหรับบริเวณที่อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ (GR4) พบว่ำมี
ปริมำณของซัลเฟตสูงเช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีปริมำณน้อยกว่ำ กลุ่ม GR3 ส่วนในบ่อลึกกลับพบว่ำมีปริมำณของ
ซัลเฟตต่ ำกว่ำมำตรฐำน แต่ก็ยังสูงกว่ำค่ำควำมเข้มข้นของซัลเฟตในบ่ออ้ำงอิงต้นน้ ำ (7.87±7.13 mg/L) แสดง
ว่ำกำรปนเปื้อนซัลเฟตในน้ ำบำดำลชั้นตื้นมำกกว่ำชั้นลึก ส่วนที่อยู่ไกลสุด (GR5) พบว่ำส่วนใหญ่มีปริมำณ
ซัลเฟตต่ ำ ยกเว้น บ่อประปำวัดจิระพงษ์ซ่ึงมีแหล่งก ำเนิดของน้ ำที่แตกต่ำงกัน   

 จำกข้อมูลไอโซโทปโดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงออกซิเจน 18 และดิวทีเรียมเทียบกับเส้นอ้ำงอิงของ
น้ ำฝนของสถำนีเพชรบูรณ์ พบว่ำกลุ่ม GR1 และ GR2 มีต้นก ำเนิดมำจำกน้ ำฝนที่มีค่ำไอโซโทปของออกซิเจนอยู่
ระหว่ำง -7 ถึง -7.5 ‰ แสดงว่ำมีต้นก ำเนิดมำจำกน้ ำฝนที่ตกในระดับควำมสูงที่สูงกว่ำหรือจำกพ้ืนที่ไกล
บริเวณอ่ืนแล้วค่อยๆ ไหลมำสะสมในบริเวณนี้ ซึ่งยืนยันด้วยอำยุที่มำกกว่ำ 50 ปี ส่วนกลุ่ม GR3 เป็นโซนที่อยู่
ใต้บ่อ TSF1 มีค่ำไอโซโทปของออกซิเจน 18 อยู่ระหว่ำง -6 ถึง -7 ‰ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ ำ UD ของบ่อ 
TSF เนื่องจำกมีแหล่งก ำเนิดมำจำกน้ ำฝน ยกเว้นบ่อ 6468 ที่พบลักษณะอัตรำส่วนไอโซโทปที่แสดงถึงกำร
ระเหย  ซึ่งอำจมีอิทธิพลมำจำกกำรรั่วตำมแนวผนังบ่อ TSF1 ส ำหรับน้ ำในกลุ่ม GR4 เป็นโซนที่อยู่ทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของบ่อ TSF1 โดยที่น้ ำในกลุ่มนี้มีควำมหลำกหลำยหรือกำรกระจำยตัวค่อนข้ำงมำกเมื่อเทียบ
กับกลุ่มอ่ืนๆ แสดงถึงมีต้นก ำเนิดของน้ ำที่แตกต่ำงกัน สำมำรถแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็น
กลุ่มท่ีไอโซโทปหนักมีค่ำน้อย (depleted) อยู่ระหว่ำง -6.5 ถึง -7 ‰ ได้แก่บ่อ 6471, 6693, และ 6473 และ
กลุ่มที่ 2 คือ บ่อ 5339 บ่อ 5338 และ 6691 เป็นกลุ่มที่มีค่ำกำรระเหยแสดงถึงแหล่งก ำเนิดของน้ ำบำดำลที่
แตกต่ำงกันมีกำรผสมกันระหว่ำงน้ ำฝนกับน้ ำจำกแหล่งที่มีกำรระเหยในบริเวณใกล้เคียง เช่น TSF1 ซึ่งน่ำจะมำ
จำกกำรซึมมำตำมรอยแตกของหินจำกแหล่งที่มีควำมแตกต่ำงของระดับควำมสูงมำกพอควรเพรำะลักษณะทำง
ธรณีวิทยำของพ้ืนที่มีชั้นดินเหนียวที่กันน้ ำที่มีควำมหนำหลำยเมตร และบ่อระดับลึกโดยธรรมชำติจะมีแรงดัน 
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(confined aquifer) น้ ำที่จะผสมได้จึงต้องมำจำกแหล่งที่มีควำมดันสูงกว่ำ นอกจำกนั้นกำรที่ปริมำณไอโซโทป
ของน้ ำจำกบ่อเก็บกำกแร่ TSF 1 และ TSF 2 ซึ่งเป็นน้ ำที่มำจำกกำรสกัดแร่เหมือนกันแต่พบปริมำณไอโซโทปที่
ต่ำงกันนั้น เกิดจำกกำรฟื้นฟูซึ่งมีกำรถมกำกแร่ และปล่อยให้แห้งเป็นช่วงๆ ลักษณะของกำรเก็บตัวอย่ำงจำกท่อ 
underdrain (UD) ที่มีกำรสูบออก แล้วน้ ำในชั้นกำกแร่ด้ำนบนซึ่งปล่อยแห้งซึมลงมำสะสมในท่อใหม่ ขบวนกำร
นี้มีผลกระทบกับอัตรำส่วนไอโซโทปอย่ำงมำก ท ำให้ไอโซโทปไม่อยู่ในภำวะสมดุล ดังจะสังเกตได้จำกกำร
อัตรำส่วนไอโซโทปของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม ของ UD1 ที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญในเดือน ธันวำคม 
2559 (del18O -5.55 permil และ delD -44.64  permil) และเดือนมกรำคม 2560 (del18O -4.82 permil 
และ delD -40.91 permil) ในขณะที่ UD2 ไม่เปลี่ยนแปลง (ธันวำคม 2559 del18O -3.73 permil และ 
delD-34.51 permil, มกรำคม 2560 del18O -3.83 permil และ delD -34.38 permil) จำกกำรที่ปริมำณ
สำรหนูที่อยู่ในน้ ำ UD ของบ่อ TSF 1 มีปริมำณ 20 ppb และพบในบ่อ 5339 ปริมำณเพียง 3 ppb ส่วนที่พบ
ในบ่อ 5338 และ 6691 นั้นมีปริมำณสำรหนูสูงถึง 120 ppb ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนมำก และมำกกว่ำที่พบ
ในน้ ำจำกบ่อ TSF จึงน่ำจะเป็นไปได้มำกว่ำสำรหนูนั้นเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติไม่ได้มำจำกน้ ำเหมือง แต่ว่ำสำร
หนูจะรั่วไหลเองตำมธรรมชำติ หรือ จะรั่วไหลโดยกำรท ำปฏิกิริยำกับน้ ำเหมืองนั้น ยังไม่สำมำรถสรุปได้ ถ้ำจะ
ให้มีควำมชัดเจนขึ้นควรที่เจำะบ่อสังเกตกำรณ์ที่ควำมลึก 60 ระหว่ำงแนวของจุด UD1 และ บ่อ 6691 เพ่ิมเติม 
และ วิเครำะห์เคมีของน้ ำในบ่อที่อำจจะกระตุ้นให้เกิดกำรรั่วไหลของสำรหนู เช่น NH3 และ CH4 ส ำหรับผลกำร
วิเครำะห์ตริเทียมกลับพบว่ำน้ ำในบ่อบำดำลที่ควำมลึก 60 เมตร มีทั้งน้ ำอำยุใหม่และเก่ำ ใหม่หมำยถึงอำยุน้อย
กว่ำ 50 ปี เก่ำหมำยถึงอำยุมำกกว่ำ 50 ปี พบว่ำน้ ำในบ่อ 5333 , 690, 6692          มีเส้นทำงกำรไหลที่นำน
มำกแสดงว่ำมีต้นก ำเนิดของน้ ำที่ไกลออกไปไม่ได้อยู่ในบริเวณบ่อ TSF และส ำหรับบ่อที่มีควำมลึกน้อยกว่ำ 10 
เมตร มีลักษณะกำรไหลแบบใกล้ๆ (Local flow) มำจำกแหล่งก ำเนิดของน้ ำฝนใหม่ๆ อย่ำงไรก็ดีมีบ่อลึก (60 
เมตร) หลำยบ่อ เช่น 5338, 5350, 6472, 6691 ซึ่งมีอำยุของน้ ำน้อยกว่ำ 12 ปี        ซ่ึงอำจจะเกิดจำกกำร
ผสมของน้ ำใต้ดินตำมธรรมชำติ (น้ ำอำยุ >50 ปี) กับน้ ำใหม่ท่ีเก็บอยู่ในบ่อท่ีมีแรงดันสูง เช่น บ่อกักเก็บกำกแร่ 

จำกข้อมูลโดยภำพรวมในกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำข้อมูลของแต่ละบ่อสังเกตกำรณ์ มีควำมหลำกหลำย
มำก ไม่ปรำกฏควำมสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องแสดงว่ำลักษณะกำรเคลื่อนที่ของน้ ำในบริเวณที่ศึกษำมีกำรไหลได้
หลำกหลำยแบบ ทั้งปรำกฏพบน้ ำรั่วบนผิวดิน กำรซึมผสมกับน้ ำธรรมชำติในบ่อตื้นในบำงต ำแหน่ง และกำร
ผสมโดยเกิดตำมรอยแตกของหินในน้ ำระดับลึกในบำงจุด ทั้งนี้ น้ ำจำกบริเวณที่รั่วซึมบนผิวดิน และ บึงเก็บน้ ำ
ใช้งำน (ST18) มีปริมำณซัลเฟตสูงกว่ำบริเวณอ่ืนมำก อีกทั้งอัตรำส่วน 87Sr/86 Sr ของน้ ำที่รั่วซึมผิวดินยังแสดง
ถึงอิทธิพลโดยตรงจำก UD2 กำรฟ้ืนฟูบ่อ TSF1 จะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงไอโซโทปเสถียรทั้ง 3 ชนิด ข้อมูลที่
วิเครำะห์เป็นข้อมูลปัจจุบันในขณะที่กำรรั่วซึมเกิดอย่ำงช้ำๆ ข้อมูลไอโซโทปในบ่อสังเกตกำรณ์จึงเข้ำใกล้ค่ำของ 
UD2 ซึ่งมำจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ที่ยังใช้งำน และระบบก็เชื่อมโยงถึงกันกับ TSF1 ดังนั้นจึงสันนิษฐำนว่ำใน
ขณะที่เกิดกำรรั่วซึมไอโซโทปของต้นก ำเนิดจะใกล้เคียงกันในบ่อเก็บกำกแร่ทั้งสองบ่อ  จึงคำดว่ำอำจจะมี
ผลกระทบจำกบ่อกักเก็บกำกแร่ ซึ่งผลกำรวิเครำะห์สอดคล้องกับรำยงำนของภำควิชำธรณีวิทยำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2552 จึงน่ำจะแสดงว่ำมีกำรรั่วของน้ ำจำกกิจกรรมกำรท ำเหมืองไปในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ 
จำกกำรศึกษำระบบน้ ำประปำหมู่บ้ำน และน้ ำในพ้ืนที่กสิกรรมบริเวณท้ำยเหมือง มีข้อมูลน้อยจึงยัง ไม่สำมำรถ
สรุปผลกระทบได้อย่ำงชัดเจน 
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อนึ่งเนื่องจำกข้อมูล และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรมีเวลำจ ำกัด ข้อมูลที่ได้มีจ ำนวนน้อย บำงตัวอย่ำง
ไม่สำมำรถท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้ครบถ้วน ตัวอย่ำงที่มีข้อมูลครบถ้วนมีจ ำนวนไม่มำกนัก จึงอำจท ำให้กำร
สรุปผลมีควำมคลำดเคลื่อนได้ จึงต้องพิจำรณำกำรแปลผลข้อมูลร่วมกับผลทำงธรณีฟิสิกส์ (ดูบทที่ 9) เพ่ือให้
สำมำรถสรุปผลรวบยอดโดยใช้ข้อมูลหลักฐำนที่มำกที่สุดที่เป็นไปได้ 
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บทที่ 7 

ผลการตรวจไซยาไนด์จากน ้าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 (ครั งที่ 1, 2, และ 3)  

 

 บทนี้จะสรุปผลการตรวจวัดไซยาไนด์ และอนุพันธ์ของไซยาไนด์ในทุกตัวอย่างที่มีการด าเนินการใน
งานวิจัยนี้ (สองครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560) และงานวิจัยก่อนหน้า (การตรวจไซยาไนด์จาก
น้ าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 ครั้งแรก เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ หัวหน้า
คณะวิจัยธรณีฟิสิกส์ และดร.ศิริวรรณ วิชัย นักวิจัยด้านจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะคณะท างานภาคสนามที่ได้รับมอบหมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
อย่างไรก็ดี กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนไซยาไนด์บริเวณนาข้าว 
และป่าบัวใกล้ TSF2 โดยท าการเก็บตัวอย่างอีกทั้งสิ้น 9 ครั้ง แม้จะไม่มีการร้องเรียนการเกิดน้ าผุดระหว่าง
นั้น ซึ่งผลการเฝ้าระวังทั้ง 9 ครั้งไม่พบการปนเปื้อนไซยาไนด์ในน้ าเกินค่ามาตรฐาน แต่ด้วยคณะวิจัยไม่มี
ข้อมูลดังกล่าวจึงได้แต่สรุปมา ณ ที่นี้ ในส่วนต่อไปนี้จะท าการแสดงผล และอภิปรายผลในส่วนที่คณะวิจัยมี
ข้อมูลโดยละเอียด 

 

7.1 ครั งที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 : กรณีน ้าผุด เม่ือเหมืองหยุด 
ด้วยกรณีการตรวจไซยาไนด์จากน้ าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 ครั้งแรกนั้นเป็นงานวิจัยก่อนหน้าการ

ด าเนินการวิจัยโครงการนี้[2] คณะวิจัยจึงขอสรุปผลดังกล่าวจากรายงานโครงการนั้นทั้งในส่วนของที่มาของ
การด าเนินการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการวิจัย การด าเนินการเก็บตัวอย่าง และผลการวิจัย 
พร้อมด้วยการอภิปรายโดยอิงข้อมูลที่ได้มาเพ่ิมเติมในภายหลังจากการประชุมร่วมกับตัวแทนเหมือง       
ในคณะกรรมการส ารวจการรั่วไหลของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ด้วย ดังต่อไปนี้ 
 
7.1.1 ที่มา 
 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ เขต 5 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  บมจ.อัครา รีซอร์สเซส  และกลุ่มราษฎรผู้
เดือดร้อน หมู่ที่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และผู้สื่อข่าว ด าเนินการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ในกรณีราษฎรหมู่ที่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร มีความกังวลว่าอาจมีน้ าจากบ่อ
กักเก็บกากแร่ที่ 2 ของ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส ปนเปื้อนสู่พ้ืนที่ท านาของชาวบ้าน โดยได้พูดคุยหารือกับ
ทุกภาคส่วน และราษฎรผู้เดือดร้อน มีข้อสรุปร่วมกันเป็นแนวทางการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนครั้งนี้ 
ดังต่อไปนี้   

(1) ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ า 5 จุด  คือ (ดังภาพถ่ายทางอากาศรูปที่ 7-1) 
จุดที่  1 คลองวังขอน (พ้ืนที่ควบคุม ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จังหวัด

เพชรบูรณ์)  



 

7-2 

 

จุดที่ 2 บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 2 (ภายในพื้นทีเ่หมืองทองค า จังหวัดพิจิตร)   
จุดที่ 3 ป่าบัว (พ้ืนที่ได้รับการร้องเรียน หมู่ที่ 3 ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ 

จงัหวัดพิจิตร)    
จุดที่ 4 นาข้าว (พ้ืนที่ได้รับการร้องเรียน หมู่ที่ 3 ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับ

คล้อ จังหวัดพิจิตร)  
 จุดที่ 5 คลองร่องกอก (พ้ืนที่ควบคุม ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัด

พิจิตร)  
 (2) ค่าพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ค่าการน าไฟฟ้า(EC)  

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ความกระด้าง (Hardness) ค่าความ
สกปรกของน้ าในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ซัลเฟต (SO4

2-) โลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม (Cd), โครเมียม (Cr), 
แมงกานีส (Mn), เหล็ก (Fe), นิเกิล (Ni), ตะกั่ว (Pb), สังกะสี (Zn), ซีรีเนียม (Se), สารหนู (As) และ 
ไซยาไนด์ 

อย่างไรก็ดีในการวางแผนเริ่มแรกนั้น คณะเก็บตัวอย่างร่วมไม่ได้ก าหนดการตรวจสอบการ
ปนเปื้อนไซยาไนด์ พอสอบถามสาเหตุที่ไม่ท าการวิเคราะห์ไซยาไนด์ ก็ได้รับค าตอบจากเจ้าหน้าที่รัฐในคณะ
เก็บตัวอย่างว่าชุมชนไม่ได้แจ้งว่าอยากจะวิเคราะห์ไซยาไนด์ด้วย จากการสอบถามตัวแทนประชาชนว่าเหตุ
ใดจึงไม่เสนอให้ท าการวิเคราะห์ไซยาไนด์ด้วย จึงได้รับแจ้งจากประชาชนว่าประชาชนไม่มีความรู้  ว่าสารใด
ควรต้องตรวจวัด สารใดไม่จ าเป็นต้องตรวจวัด ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จึงเสนอแนะให้ท าการ
วิเคราะห์ไซยาไนด์ด้วยเพ่ือความสมบูรณ์และการครอบคลุมสารปนเปื้อนทุกตัวที่เป็นไปได้ ท าให้คณะเก็บ
ตัวอย่างตัดสินใจเก็บตัวอย่างในวันรุ่งขึ้น (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) เนื่องจากไม่ได้เตรียมขวดส าหรับเก็บ
ตัวอย่างไซยาไนด์มาด้วย อนึ่ง ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ไม่ได้อยู่ด้วยในระหว่างการเก็บตัวอย่างดังกล่าว 
เพียงแต่ได้รับการประสานโดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ให้อนุเคราะห์รับผิดชอบการวิเคราะห์
ไซยาไนด์ 

(3) การเก็บตัวอย่างน้ า ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีเดียวกันทั้ง 5 จุด โดยให้
ตัวแทนจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการ เหมืองทองค า และประชาชน  เข้าร่วมเก็บตัวอย่างน้ าตามจุดที่
ก าหนด จากนั้นน าน้ าใส่ภาชนะเก็บตัวอย่าง รักษาสภาพตัวอย่าง เพ่ือน าส่งห้องปฏิบัติการของ 2 แห่ง คือ 
1) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และ 2) เหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร (ส่งวิเคราะห์ที่บริษัท ALS ประเทศ
ไทย) 

ส าหรับตัวอย่างที่ส่ง สสภ.3 พารามิเตอร์ที่ก าหนด จ านวน 2 พารามิเตอร์ (Alkalinity และ
ไซยาไนด์)  สสภ.3 ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้  จึงประสานขอรับการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
จาก ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ ซึ่งได้ท าการส่งไปวิเคราะห์ต่อที่ห้องปฏิบัติการ บริษัท ALS ประเทศไทย
จ ากัด 

 ผลปรากฏว่าค่าคุณภาพน้ าทุกตัวในตัวอย่างน้ าที่ผุดกลางนา และน้ าป่าบัวใกล้เคียงนาเป็นปกติ    
(ดูตารางที่  7-1 และ 7-2) ยกเว้นไซยาไนด์รวม (Total Cyanide) ดังรายละเอียดดังตารางที่  7 -1 
ยกตัวอย่าง เช่น ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าการน าไฟฟ้า (EC) พบว่าพ้ืนที่ป่าบัว และนาข้าว มีค่าการน าไฟฟ้า
น้อยกว่าจุดควบคุมหรือค่าฐาน (คลองวังขอน และคลองร่องกอก)  ค่าการน าไฟฟ้าของน้ าในบ่อกักเก็บกาก
แร่ที่ 2 มีค่าสูงที่สุดคือ 5,000 (ไมโครซีเมนซ์/ซม.) หมายความว่าเป็นน้ าที่มีการละลายของไอออนต่างๆ ใน
ปริมาณมาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติของน้ าที่ผ่านกระบวนการของโรงประกอบโลหกรรม  
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ในส่วนของซัลเฟต (SO4
2-) เกิดจากการออกซิไดซ์ของสินแร่ท าให้เกิดเป็นซัลเฟตไอออนละลายน้ า

ได ้ ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ซัลเฟตละลายน้ าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าการน าไฟฟ้า คือ พบซัลเฟตใน
น้ าที่บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 2 ปริมาณสูงที่สุด และพบซัลเฟตในพ้ืนที่ร้องเรียนในปริมาณที่น้อยกว่า หรือ 
ใกล้เคียงกับจุดควบคุม รายละเอียดดังตารางที่ 7-1 อย่างไรก็ดีหากท าการละลายซัลเฟตในน้ าตัวอย่างด้วย
กรด (ที่ pH = 2 โดยกรดไนตริก) ก่อนน าไปท าการวิเคราะห์จะพบว่าน้ าจากนาข้าวที่พบน้ าผุด น้ าจากป่า
บัว น้ าจากคลองวังขอน และน้ าจากคลองร่องกอก มีค่าความเข้มข้นของซัลเฟตที่ละลายน้ าด้วยกรดสูงกว่า
ค่าความเข้มข้นของซัลเฟตในน้ าที่ pH ธรรมชาติถึง 67 เท่า, 86 เท่า, 128 เท่า และ 28 เท่า ตามล าดับ 
แสดงว่าในน้ าตัวอย่างดังกล่าวอาจมีการตกตะกอนเป็นซัลเฟตเป็นโลหะซัลไฟต์ ซึ่งถูกละลายออกมาด้วย      
กรดไนตริกได้ สอดคล้องกับสีของน้ าซึ่งมีสีด าบริเวณนาข้าว ซ่ึงเกิดจากการย่อยสลายของฟางข้าวที่มี
สารอินทรีย์สูงท าให้ออกซิเจนละลายน้ าถูกใช้หมดไปจนถึงขั้นที่ซัลเฟตถูกใช้เป็นตัวรับอิเล็กตรอน          
ในกระบวนการย่อยสลายด้วยจุลชีพ ท าให้เกิดการก่อตัวของอนุภาคโลหะซัลไฟต์ (สีด า) ซึ่งน่าจะท าให้
ระบบเข้าสู่สภาพกึ่งไร้อากาศ (Anoxic) หรือ ไร้อากาศ (Anaerobic) 

ในขณะที่โลหะหนักท่ีตรวจวิเคราะห์ในครั้งนี้ คือ แคดเมียม (Cd), โครเมียม (Cr), แมงกานีส (Mn), 
เหล็ก (Fe), นิกเกิล (Ni), ตะกั่ว (Pb), สังกะสี (Zn), ซีรีเนียม (Se), สารหนู (As), ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วน
ใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน ยกเว้นที่จุดคลองวังขอน และคลองร่องกอก พบว่ามีปริมาณ
โลหะหนักแมงกานีสสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน บริเวณป่าบัว พบโลหะหนักแคดเมียม (Cd) สูงเกินเกณฑ์
มาตรฐาน รายละเอียดดังตาราง ที่ 7-2 

อย่างไรก็ดีความเข้มข้นของไซยาไนด์รวมนั้นสูงกว่าค่ามาตรฐานแหล่งน้ าธรรมชาติที่ยอมรับได้ถึง 
520 เท่า ทั้งนี้เหมืองทองค าวิเคราะห์ได้ 2.6 mg/L ส่วน มหาวิทยาลัยนเรศวรวิเคราะห์ได้ 8.6 mg/L ใน
ครั้งแรก โดยทั้งสองหน่วยงานได้ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการมาตรฐานแห่งเดียวกันคือ บริษัท 
ALS อย่างไรก็ดีในการส่งตัวอย่างเดิมเพ่ือวิเคราะห์ไซยาไนด์ตัวอย่างน้ าผุดครั้งที่ 2 โดย มหาวิทยาลัย
นเรศวร (ดูหัวข้อ 7.1.4) ตัวอย่างจากต าแหน่งเดียวกัน โดยบริษัท ALS เช่นเดียวกัน ได้ค่าความเข้มข้น
ไซยาไนด์ = 2.3 mg/L ฉะนั้นผู้วิจัยคาดว่าค่าความเข้มข้นของไซยาไนด์ = 8.6 mg/L นั้นอาจจะเกิดจาก
การผิดพลาดในการวัด และความเข้มข้นของไซยาไนด์ในน้ าตัวอย่างจากนาข้าวที่แท้จริงน่าจะประมาณ 
2.3-2.6 mg/L (ดูรูปที่ 7-2) ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าน้ าผุดกลางนานั้นปนเปื้อนไซยาไนด์ แต่มิอาจสรุปได้
ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือสัมพันธ์กับกิจกรรมเหมือง และมิสามารถบอกได้ว่าเป็นอันตรายหรือไม่เนื่องจาก
เคมีของไซยาไนด์ซับซ้อน และมีทั้งไซยาไนด์ที่เป็นพิษสูงและพิษต่ าดังจะกล่าวต่อไป  

จากการประชุมรายงานผลดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจึงมอบหมายให้  ผศ.ดร.ธนพล    
เพ็ญรัตน์ ร่วมกับ สสภ.3 ท าการพิสูจน์ว่าไซยาไนด์ที่ปนเปื้อนมาจากธรรมชาติ หรือ สัมพันธ์กับกิจกรรม
เหมือง และมีอันตรายหรือไม่โดยใช้งบวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรเอง อนึ่งการพิสูจน์ครั้งนี้ไม่ใช่การ
พิสูจน์ว่าไซยาไนด์รั่วไหลมาจากบ่อเก็บกากแร่หรือไม่ แต่เป็นการพิสูจน์ลักษณะทางเคมีว่าเป็นไซยาไนด์ที่
คล้ายกับไซยาไนด์ที่เกิดตามธรรมชาติหรือสัมพันธ์กับกิจกรรมเหมือง ด้วยการปรากฏของน้ าหากผลพบว่า
สัมพันธ์กับกิจกรรมเหมือง ก็อาจมาจากการลักลอบทิ้งน้ าเสีย การรั่วไหลของน้ าเหมืองใต้ดิน หรือการ
รั่วไหลของน้ าเหมืองผ่านผนังบ่อกักเก็บกากแร่ก็เป็นได้ซึ่งงานวิจัยนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบประเด็นนี้ 
ด้วยงบประมาณที่จ ากัด แต่ต้องการตอบโจทย์เพียงแต่ว่าเป็นไซยาไนด์ธรรมชาติหรือสัมพันธ์กับกิจกรรม
เหมือง ก่อนเพื่อด าเนินการขั้นอ่ืนๆต่อไป  
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ตารางที่ 7-1 ผลการทดสอบน ้าพารามิเตอร์พื นฐานที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดิน ประเภทท่ี 3 

 
 
 

จุดเก็บตัวอย่างน ้า 

พารามิเตอร์ (หน่วย) 
pH ค่าการน้า

ไฟฟ้า (EC) 
ไซยาไนด์  ซัลเฟต 

(SO4
2-) 

ซัลเฟตใน
น ้าที่ย่อย
ด้วยกรด 

ค่าความ
สกปรก
(BOD) 

ความ
กระด้าง
ทั งหมด 

- ไมโครซีเมนซ์/
ซม. 

มิลลิกรัม/ลิตร มิลลิกรัม
/ลิตร 

มิลลิกรัม/
ลิตร 

มิลลิกรัม
/ลิตร 

มิลลิกรัม/
ลิตร 

1. คลองวังขอน (เพชรบูรณ์) 7.9 573.0 <0.002 12.0 1,538 6.1 158.6 
2. บ่อกักเก็บกากแร่ 2 7.9 5,000.0 0.084 4,430.0 3,430 - 1,553.3 
3. ป่าบัว  
(พ้ืนที่ร้องเรียน)  

6.7 67.9 0.286 10.2 878 3.1 35.2 

4. ที่นา (พ้ืนที่ร้องเรียน) 6.8 98.8 8.673 
(วัดครั้งแรก) 

2.30 
(วัดครั้งที่ 2) 

21.0 1,412 1.9 41.2 

5. คลองร่องกอก (พิจิตร) 8.2 429.5 <0.002 65.1 1,846 7.0 104.1 
มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน 
ประเภทที่ 3 

5.0-9.0 - 0.005 -  2.0 - 

 
ตารางท่ี 7-2  ปริมาณโลหะหนัก*ที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า เทียบกับน ้าผิวดิน ประเภทท่ี 3 

 ปริมาณโลหะหนัก (มิลลิกรัม/ลิตร) 
จุดเก็บตัวอย่างน ้า ทอง แมงกานีส เหล็ก สังกะสี โครเมียม ตะกั่ว แคด 

เมียม 
นิกเกิล สารหนู 

 Cu Mn Fe Zn Total Cr Pb Cd Ni As 
1. คลองวังขอน 
(เพชรบูรณ์) 

ND 2.09 1.22 ND ND ND 0.001 ND 0.007 

2. บ่อกักเก็บกากแร่ 2 0.13 <0.10 0.15 <0.02 0.005 <0.001 0.003 0.019 0.023 
3. ป่าบัว (พ้ืนที่ร้องเรียน)  ND 0.54 2.08 0.13 ND 0.009 0.006 ND 0.001 
4. ที่นา (พ้ืนที่ร้องเรียน) ND 0.64 2.58 0.07 0.001 0.045 0.003 ND 0.001 
5. คลองร่องกอก (พิจิตร) ND 1.85 4.57 0.15 ND ND <0.001 0.004 0.008 
มาตรฐานคุณภาพน้ าผิว
ดิน ประเภทที่ 3 

0.1 1 - 1 0.05 0.05 0.05 
หรือ 

0.005 

0.1 0.01 

หมายเหตุ: ND คือ ผลการทดสอบที่มีค่าน้อยกว่าค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่วิธีทดสอบสามารถทดสอบได้  
*ดูผลไซยาไนด์ในรูปที่ 7-2 
 



 

7-5 

 

 
 

  

รูปที่ 7-1 (a) น้ าผุดกลางนา (b) จุดเก็บตัวอย่างรอบแรก (c และ d) ภาพกิจกรรมการเก็บตัวอย่างครั้งแรก 

 

(a) (b) 

(c) 
(d) 
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7.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเก็บตัวอย่างและเคมีวิเคราะห์ 
 ไซยาไนด์มีค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ในแหล่งน้ าผิวดินตามธรรมชาติคือ 0.005 mg/L เป็นที่รู้กันว่า
ไซยาไนด์ใช้ในความเข้มข้นสูงและปริมาณมากในกระบวนการสกัดทองค าจากการท าเหมืองแร่ อย่างไรก็ดี
ไซยาไนด์เองก็สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ จากพืชหรือกิจกรรมของจุลชีพ แต่มักเกิดในปริมาณน้อยๆ
และความเข้มข้นต่ า[1] นอกจากนี้ไซยาไนด์ที่พบตามธรรมชาติมักจะมีรูปแบบที่ต่างจากไซยาไนด์ที่พบจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ ท าให้ไซยาไนด์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีพิษต่ ากว่าไซยาไนด์ในน้ าเสียจากกิจกรรม
สกัดแร่ทองค า[1] 
 ไซยาไนด์ที่คนส่วนมากรู้จักกัน คือ Free Cyanide หรือไซยาไนด์อิสระ มีสูตรเคมีคือ HCN ซึ่งมี
พิษสูงและใช้ในการสกัดทอง สามารถระเหยได้ง่าย (ดูรูปที่ 7-3) แต่หากสารละลายปนเปื้อนไซยาไนด์ได้รับ
การปรับ pH สูงกว่า 7 ไซยาไนด์อิสระ HCN บางส่วนจะกลายเป็น CN- ซึ่งระเหยไม่ได้ โดย HCN จะเปลี่ยน 
เป็น CN- หมดที่ pH > 11 อย่างไรก็ดีหากไซยาไนด์เกิดในธรรมชาติจากกิจกรรมของพืชและจุลชีพเมื่อ
รั่วไหลสู่น้ าไซยาไนด์อิสระจะจับตัวกับเหล็ก (Fe) ได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อน Fe(CN)6-3 ซึ่งไม่ระเหยและมี
ความเป็นพิษต่ ากว่า ไซยาไนด์ประเภทนี้ เรียกว่า Strong Acid Dissociable Cyanide หรือ SAD 

รูปที่ 7-2 ผลการวิเคราะหค์วามเข้มข้นของไซยาไนด์ครั้งที่ 1 จาก 7 จุดเก็บตัวอย่าง รายงานในรูปแบบของไซยาไนด์รวม 
(Total Cyanide) ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได้อยู่ที่ 0.005 mg/L 
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cyanide[1] ส่วนไซยาไนด์ที่ไม่ได้จับตัวกับเหล็กในธรรมชาติก็คงอยู่ในรูปไซยาไนด์อิสระและจะค่อยๆระเหย
ไปเนื่องจาก pH ตามธรรมชาติต่ ากว่า 11 และมักจะค่อยๆระเหยที่ความเข้มข้นต่ ามากๆท าให้ไม่เป็น
อันตราย 
 ในการใช้ไซยาไนด์ในการสกัดทองในกิจกรรมเหมืองแร่นั้นไซยาไนด์สามารถจับตัวเชิงซ้อนกับโลหะ
อ่ืนๆ เช่น Ni, Zn, Cu, Hg, Cd และ Ag ได้ สารประกอบเชิงซ้อนของไซยาไนด์ และโลหะหนักเรียกว่า 
Weak Metal Complex Cyanide (ดูรูปที่  7-4) ซึ่ งจะแตกตัวให้  HCN ได้หากน้ ามีสภาวะกรดอ่อน       
เป็นไซยาไนด์ที่มีพิษน้อยกว่าไซยาไนด์อิสระ แต่พิษมากกว่า SAD Cyanide โดยทั่วไปน้ าจากกิจกรรม
เหมืองแร่มักพบ Weak Acid Dissociable Cyanide (WAD Cyanide ซึ่งคือ WMC + Free Cyanide) 
ประมาณ 60-80% ของไซยาไนด์รวม (ดูตารางท่ี 7-3)[1] 

โดยสรุปลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะต่างไปจากไซยาไนด์ที่เป็นของ
เสียจากกิจกรรมเหมืองแร่กล่าว คือ ไซยาไนด์ตามธรรมชาติมักมีความเข้มข้นต่ า และเป็น SAD Cyanide 
เป็นส่วนใหญ่ [1] ในขณะที่ไซยาไนด์ในน้ าเสียจากบ่อกักเก็บหางแร่มักมีความเข้มข้นสูง และเป็น WAD 
Cyanide เป็นหลัก ซึ่งไซยาไนด์จากทั้ง 2 แหล่งก าเนิดมีลักษณะตรงข้ามกันท าให้ระบุแหล่งที่มาได้ไม่ยาก
นักการใช้อัตลักษณ์ของไซยาไนด์ (Cyanide Speciation) ในการระบุแหล่งที่มานั้นเป็นวิธีที่ใช้กันในสากล 
มีหลากหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับที่ใช้วิธีนี้[1, 3, 4] 
 

  

รูปที่ 7-3 การแปรรูปของ HCN กบั CN- ตามความเป็นกรด-ด่าง (pH)[1] 
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รูปที่ 7-4 ไซยาไนด์ในรปูของ Free Cyanide, WAD Cyanide, WMC Cyanide, และ SAD Cyanide[1] 

ตารางท่ี 7-3 ตัวอย่างสัดส่วนของ WAD Cyanide และ Total Cyanide ในบ่อกักเก็บกากแร่ของเหมือง
ทองค้าในต่างประเทศ[1] 



 

7-9 

 

7.1.3 การเก็บตัวอย่าง การด้าเนินการในห้องปฏิบัติการ และการแปลผล 
เพ่ือท าการเปรียบเทียบความเข้มข้น และลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ของน้ าผุดในนา และป่าบัว   

กับน้ าจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 และ TSF2 คณะวิจัยร่วมกับชุมชน เหมืองแร่ทองค า  สสภ.3 
อุตสาหกรรมจังหวัด และทหารร่วมเก็บตัวอย่างเป็นครั้งที่ 2 โดยเก็บตัวอย่างน้ า Decant (DC คือน้ าที่
ผิวหน้าของบ่อกักเก็บกากแร่) ที่ 2 หรือ TSF2 และน้ าจาก Underdrain (UD คือ น้ าที่อยู่ในบ่อกักเก็บการ
แร่ทางด้านใต้ของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 และ 2 หรือ TSF1 และ TSF2 นอกจากนี้ยังท าการเก็บตัวอย่างน้ า
ที่นาข้าวควบคุมคือพ้ืนที่ธรรมชาติที่อยู่ไกลออกไปโดยมีลักษณะเป็นที่นาน้ าท่วมขังแต่ไม่ได้รับผลกระทบ
จากกิจกรรมเหมืองอย่างแน่นอน ส่วนตัวอย่างน้ าผุดในนา และป่าบัวเป็นตัวอย่างเก่าจากการเกิดน้ าผุดครั้ง
แรกซึ่งถูกรักษาไว้ในขวดแก้ว pH > 11 โดยขวดแก้วนี้อยู่ในกระบอกเหล็กชั้นหนึ่งเพ่ือป้องการท าปฏิกิริยา
กับแสง ตัวอย่างนี้ถูกเก็บรักษาในตู้เย็นที่ -20˚C ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จนถึงเวลาที่ท าการทดสอบ โดย
ส าหรับทุกตัวอย่างได้ท าการวิเคราะห์ไซยาไนด์รูปต่างๆ เช่น Free Cyanide, WMC Cyanide, และ SAD 
Cyanide โดยท าการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ WAD และ Total Cyanide ที่ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO คือ
บริษัท ALS ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเดียวกันกับที่เหมืองแร่ทองค า ท าการส่งวิเคราะห์ส่วน Free Cyanide 
นั้นถูกวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทันทีที่เก็บตัวอย่าง และท า
การค านวณดังนี้คือ 
 
                                SAD Cyanide = Total Cyanide – WAD Cyanide                        (7-1) 
 
                                WMC Cyanide = WAD Cyanide – Free Cyanide                       (7-2) 
 

นอกจากนี้ยังท าการวิเคราะห์ศักยภาพในการสร้างไซยาไนด์เองตามธรรมชาติจากจุลชีพโดยการ
แยกจุลินทรีย์จากตัวอย่างที่ดินที่ปนเปื้อนไซยาไนด์บริเวณนาข้าว และป่าบัว ตรวจหาแบคทีเรียกลุ่มที่สร้าง
ไซยาไนด์ และแบคทีเรียที่ย่อยสลายไซยาไนด์ และทดสอบการสร้างไซยาไนด์จากเชื้อผสมที่แยกได้ 

ขั้นตอนการแยกจุลินทรีย์จากธรรมชาติประกอบด้วยการตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมด (total plate 
count) ด้วยเทคนิค pour plate โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ standard plate count agar การกระตุ้นการ
เจริญของจุลินทรีย์ด้วยอาหาร Tryptone soya broth (TSB) โดยการเติมตัวอย่างน้ าลงไปในอาหารเลี้ยง
เชื้อแล้วบ่มที่อุณหภูมิห้องเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนน ามาแยกเชื้อด้วยเทคนิค spread plate การแยกยีสต์และ
ราโดยการกระตุ้นด้วยอาหาร potato dextrose broth ก่อนน ามาแยกเชื้อด้วยเทคนิค spread plate 
ด้วยอาหาร potato dextrose agar จุลินทรีย์กลุ่มสุดท้ายคือ cyanobacteria ใช้วิธีกระตุ้นด้วยการเติม
อาหารเหลวที่เหมาะสมส าหรับ cyanobacteria แล้วน าไปส่องไฟเพ่ือให้เชื้อสามารถสังเคราะห์แสง     
และเจริญเพ่ิมจ านวนจนสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า จุลินทรีย์ที่แยกได้ทั้งหมดน ามาท าให้บริสุทธิ์ก่อน
น าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป  

ขั้นตอนการตรวจหาแบคทีเรียย่อยสลายไซยาไนด์ (cyanide degrading bacteria) โดยการเลี้ยง
เชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีส่วนผสมของไซยาไนด์ (cyanide containing media) ทั้งหมด 
500 ppm. บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เวลา 24 - 48 ชั่วโมง สังเกตการเจริญของแบคทีเรียแต่ละ    
ไอโซเลท แบคทีเรียที่ย่อยสลายไซยาไนด์ได้จะเจริญเพ่ิมจ านวนท าให้อาหารเลี้ยงเชื้อมีความขุ่นอย่างชัดเจน 

ขั้นตอนการทดสอบการสร้างไซยาไนด์ในธรรมชาติจากจุลินทรีย์ที่แยกได้ โดยใช้น้ านาข้าว และนา
ข้าวควบคุมเป็นอาหารส าหรับแบคทีเรียเพ่ือให้ผลิตไซยาไนด์เปรียบเทียบกับการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ 
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Tryptone soya broth (TSB) ที่มีส่วนผสมของ glycine ความเข้มข้น 0.44% (จุลินทรีย์หลายชนิดใช้ 
glycine เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไซยาไนด์) โดยการเตรียมน้ านาข้าวและนาข้าวควบคุมให้มีส่วนผสมของ 
รากพืช/หญ้า 10% และ ดิน 10% กวนผสมด้วยแท่งแม่เหล็ก 1 ชั่วโมง ปล่อยให้ตกตะกอนบางส่วน      
น าส่วนผสมที่ได้มาผสมรวมกับเชื้อผสม (mixed culture ) โดยใช้ปริมาณเชื้อตั้งต้น 5% ให้มีความเข้มข้น
ของเซลล์เริ่มต้นเท่ากับ 1010 cfu/ml. กวนผสมให้เข้ากันด้วยแท่งแม่เหล็กเช่นเดียวกัน แล้วจึงแบ่งบรรจุใส่ 
ฟลาสก์ขนาด 500 มล. ปริมาตร 200 มล . น าไปบ่มโดยการเขย่าด้วยความเร็ว 150 รอบต่อนาที            
ที่อุณหภูมิห้อง เก็บตัวอย่างเพ่ือวัดปริมาณไซยาไนด์ที่เวลา 0, 24, 72, 120 และ 168 ชั่วโมง ส าหรับการ
ทดสอบการสร้างไซยาไนด์ในอาหารเลี้ยงเชื้อ TSB+glycine เก็บตัวอย่างที่เวลา 0, 18, 24, 36 และ 48 
ชั่วโมง 

 
7.1.4 ผลการด้าเนินการ 
ความสามารถในการสร้าง และสลายไซยาไนด์ตามธรรมชาติของน ้า และดินบริเวณนาข้าว 
 

การแยกจุลินทรีย์ สามารถแยกจุลินทรีย์จากน้ า และดินในนาข้าวที่ปนเปื้อนไซยาไนด์ และนาข้าวควบคุม
ได้ทั้งหมด 26 ไอโซเลท โดยพบว่าเป็นแบคทีเรียที่ย่อยสลายไซยาไนด์ได้ทั้งหมด 11 ไอโซเลท และเป็น
แบคทีเรียที่สร้างไซยาไนด์ 15 ไอโซเลท 

การทดสอบการสร้างไซยาไนด์จากเชื อผสม 26 ไอโซเลท ผลทดสอบการสร้างไซยาไนด์จากจุลินทรีย์ที่
แยกได้ทั้งหมด 26 ไอโซเลทในน้ า และดินของนาข้าวและนาข้าวควบคุม  พบว่า ตรวจไม่พบไซยาไนด์จาก
การเลี้ยงเชื้อผสม เมื่อทดสอบที่เวลา 0-168 ชั่วโมง (LOD = 0.002) เนื่องจากน้ า และดินนาข้าวรวมทั้งนา
ข้าวควบคุมไม่มีสารอาหารที่เหมาะสมต่อการสร้างไซยาไนด์ และในเชื้อผสมนั้นมีทั้งจุลินทรีย์ที่สามารถ
สร้าง และย่อยสลายไซยาไนด์อยู่รวมกัน 

 ผลการทดสอบการสร้างไซยาไนด์จากจุลินทรีย์ที่แยกได้ทั้ งหมด 26 ไอโซเลท  ในอาหาร 
TSB+glycine 0.44% พบปริมาณไซยาไนด์น้อยมาก ประมาณ 0.02 mg/L ที่ เวลา 0-168 ชั่วโมง 
เนื่องจากเชื้อผสมมีทั้งท่ีสามารถสร้าง และย่อยสลายไซยาไนด์ ถึงแม้จะมีสารอาหารที่เหมาะสมต่อการสร้าง
ไซยาไนด์แต่ไซยาไนด์ที่ได้จะถูกย่อยสลายด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการรักษาความสมดุลของจุลินทรีย์ใน
ระบบนิเวศ 

การทดสอบการสร้างไซยาไนด์จาก cyanogenic bacteria Pseudomonas Isolate TSB F0-(2) BC     
ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถสร้างไซยาไนด์ได้มากที่สุด ผลการทดสอบการสร้างไซยาไนด์ในน้ า และดินของ
นาข้าว และนาข้าวควบคุมที่มีการเติมอาหารเลี้ยงเชื้อ TSB + glycine 0.44% พบว่าแบคทีเรียไอโซเลทนี้
สามารถสร้างไซยาไนด์ในน้ า และดินของนาข้าว และนาข้าวควบคุมได้ในปริมาณที่สูงขึ้น  สูงสุดถึง       
52.3 mg/L ที่เวลา 24 ชั่วโมง โดย TSB เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญ และ glycine เป็น
สารตั้งต้นของการสังเคราะห์ cyanide ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวที่มีเพียงผู้ผลิตไซยาไนด์ และมีสารอาหาร
เหมาะสมที่สุดในน้ า และดินในนาข้าวที่ปนเปื้อนไซยาไนด์ และนาข้าวควบคุมไม่ใช่สภาพที่เกิดขึ้นได้ง่ายนัก 

ด้วยเหตุนี้จึงสามารถสรุปได้อย่างมั่นใจว่าไซยาไนด์ในน้ าผุดไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยจุลชีพตาม
ธรรมชาติอย่างแน่นอน 
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ไซยาไนด์ในน ้าผุดในนาข้าวมีลักษณะทางเคมีคล้ายกับน ้าจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 
 ผลการวิเคราะห์การเกิดไซยาไนด์จากจุลชีพตามธรรมชาติดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับความ
เข้มข้นของไซยาไนด์ที่พบในนาข้าวควบคุม ซึ่งพบไซยาไนด์รวม = 0.009 mg/L และพบว่า 72% เป็น SAD 
Cyanide ในขณะที่ 3.3% เป็น WMC Cyanide และ 24% เป็น Free Cyanide (ดูรูปที่ 7-5) สอดคล้อง
กับลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ที่พบทั่วไปในธรรมชาติ [1] ซึ่งมีลักษณะทางเคมีต่างจากน้ าจากกิจกรรม
เหมืองแร่โดยทั่วไป[1] ทั้งนี้ไซยาไนด์ในน้ าจากบ่อกักเก็บหางแร่นั้นจะพบความเข้มข้นของไซยาไนด์สูงกว่า
มาก และอยู่ในรูป WMC Cyanide เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ า UD ของ TSF1 พบความเข้มข้น
ไซยาไนด์สูงถึง 1.11 mg/l และเป็น WMC = 64.01%, Free Cyanide = 32.91% และ SAD Cyanide 
เพียง 3.07% (ดูรูปที่ 7-5) ตรงข้ามกับลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ตามธรรมชาติ อนึ่งลักษณะทางเคมี
ของไซยาไนด์ที่พบในบ่อกักเก็บหางแร่นี้สอดคล้องกับลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ในบ่อกักเก็บหางแร่ใน
หลายประเทศดังสรุปในตารางที่ 7-1[1]   
 อย่างไรก็ดีในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรั่วไหลของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ตัวแทน
เหมืองทองค าได้แสดงข้อมูลว่าลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ในน้ าเหมืองใน TSF1 ในปี 2013 นั้นไม่คงที่  
แต่เปลี่ยนไปมา คือ มีอัตราส่วนของ WAD และ SAD ต่อ ความเข้มข้นของไซยาไนด์รวมแปรผันตามเวลา
ดังแสดงในรูปที่ 7-6 (a) ซึ่งคณะวิจัยประเมินว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากกิจกรรมการย่อยสลายไซยาไนด์
ของจุลชีพในบ่อ และจากการที่บ่อ TSF1 ถูกเลิกใช้เนื่องจากบ่อเต็ม และไปใช้บ่อ TSF2 แทน  
 ส าหรับน้ าผุดกลางนา และน้ าในป่าบัวนั้นพบว่ามีลักษณะทางเคมีค่อนไปทางน้ าจาก UD ของ 
TSF1  ที่ท าการเก็บตัวอย่างมาในครั้งนี้ กล่าวคือพบความเข้มข้นสูงถึง 2.3 mg/L และเป็น WMC = 
80.43%, Free Cyanide = 11.30% และ SAD cyanide = 8.26% (ดูรูปที่ 7-5) แม้ความเข้มข้นร่วมของ
ไซยาไนด์ที่พบในนาข้าวจะมีค่าสูงกว่าค่าความเข้มข้นของไซยาไนด์ที่พบใน TSF1 ในปัจจุบันประมาณ      
2 เท่า แต่ก็เป็นไปได้ว่า หากน้ านี้เป็นน้ าที่รั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่จริงๆ น้ าที่ผุดขึ้นมานั้นอาจจะเกิด
จากการรั่วไหลเมื่อหลายปีมาแล้ว และเพ่ิงเดินทางผ่านชั้นน้ าใต้ดินมาผุดที่นาข้าวดังกล่าว ดังแสดงตัวอย่าง
การค านวณในบทที่ 9 ภายใต้สมมุติฐานทางวิชาการนี้ จะเห็นไดจ้ากรูปที่ 7-6 (b) ซึ่งแสดงความเข้มข้นของ
ไซยาไนด์ใน UD ของ TSF1 ที่เวลาต่างๆ ว่าในอดีตนั้นเคยมีการปนเปื้อนไซยาไนด์ในบ่อ TSF 1 ถึง       
2.1 mg/L (ใกล้เคียงกับค่าความเข้มข้นของไซยาไนด์ในน้ าในนาข้าวคือ 2.3 mg/L) และหากเกิดการรั่วไหล
ในอดีตก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดการผุดของน้ าที่ความเข้มข้นสูงถึง 2.3 mg/L ในช่วงเวลาที่ตรวจพบในปัจจุบัน 
เมื่อสภาพทางอุทกธรณีอ านวยให้น้ าดังกล่าวผุดขึ้นมาบนผิวดิน (ดูบทที่ 9) ในท านองเดียวกันหากลักษณะ
ทางเคมีของไซยาไนด์ในน้ าเหมืองใน TSF1 นั้นไม่คงที่ แต่เปลี่ยนไปมา คือ มีอัตราส่วนของ WAD และ 
SAD ต่อความเข้มข้นของไซยาไนด์รวมแปรผันตามเวลาดังแสดงในรูปที่ 7-6 (ส าหรับปี 2013) จริงแต่ก็จะ
สังเกตเห็นได้ว่ามีหลายช่วงเวลาที่ สัดส่วนของ WAD ต่อ SAD เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับน้ าผุด          
คือมี WAD มากกว่า SAD มาก ด้วยเหตุนี้ จึงยังคงไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ว่าไซยาไนด์ที่พบในน้ าผุด
ในนาข้าวนั้นอาจจะมาจากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ผ่านน้ าใต้ดินระดับตื้นก็เป็นได้ 

อีกความเป็นไปได้หนึ่งซึ่งไม่สามารถตัดทิ้งไปได้ คือ การปนเปื้อนไซยาไนด์ในน้ าในนาข้าว อาจเกิด
จากการลักลอบทิ้งไซยาไนด์ โดยอาจไม่เกี่ยวกับกิจกรรมเหมืองแร่เลย ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาของเหมืองชี้ว่า
อาจจะเกิดจากผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ก็เป็นได้ [5] ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดลองว่าหากมีการ
ลักลอบทิ้งไซยาไนด์โดยผู้ไม่หวังดีจริงๆ น้ าที่เกิดขึ้นจากการสร้างสถานการณ์จะมีลักษณะทางเคมี เหมือน 
หรือ ต่างกับน้ าผุดในนาข้าว อย่างไรผู้วิจัยจึงได้ท าการทดลองผสม KCN ในดิน และน้ าจากนาข้าว และ
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ไซยาไนด์โดยใช้ CN ที่ความเข้มข้น 8 กรัมต่อลิตร (หรือ KCN = 20 กรัมต่อลิตร) ผสมลงในดิน และน้ าจาก
นาข้าว (อัตราส่วนดิน ต่อ น้ า = 2:8) ใส่ในบีกเกอร์แก้ว และกวนด้วย Magnetic Stirrer โดยท าการ
ทดลองในโรงเรือนจ าลองสภาวะที่เปิดสู่อากาศภายนอกที่มีการไหลเวียนของอากาศท าให้ไซยาไนด์ระเหย
ได้ และมีแสงแดดส่องถึง (อุณหภูมิประมาณ 30˚C) ผลปรากฏว่า ด้วย pH น้ าผุดนั้นประมาณ 6 - 7 และ
ไซยาไนด์ที่ถูกทิ้งจาก KCN นั้นเป็นไซยาไนด์อิสระระเหยหายไปได้ง่าย ผลการทดลองผสมจะเหลือไซยาไนด์
คงค้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมง ซึ่งเป็นไซยาไนด์ในรูป SAD ตามทฤษฎี (ดูรูปที่ 7-7) 
จึงเป็นไปได้ยากได้ในทางวิชาการที่การลักลอบทิ้ง KCN จะท าให้ตรวจพบไซยาไนด์ความเข้มข้นสูง และมี
ลักษณะทางเคมใีกล้เคียงกับน้ าจาก TSF1 ตามท่ีพบในน้ าผุดในนา และป่าบัว 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสรุปว่าลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ที่พบในน้ าผุดกลางนาข้าวมีความคล้ายคลึง
กับน้ า UD จากบ่อ TSF1 มากที่สุดทั้งในมุมของช่วงความเข้มข้น และลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ 
ไซยาไนด์ที่พบในน้ าผุดกลางนาไม่น่าจะมาจากกิจกรรมตามธรรมชาติด้วยการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า
สภาวะตามธรรมชาติไม่เอ้ือให้จุลชีพสร้างไซยาไนด์ได้มากขนาดนั้น อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้ยังไม่สามารถสรุป
ได้ว่าไซยาไนด์มาผุดที่กลางนาได้อย่างไร อาจจะเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ าปนเปื้อนไซยาไนด์ หรือ เกิดจาก
การรั่วซึมของน้ าจากบ่อกักเก็บทางใต้ดิน ก็มิสามารถยืนยันได้เนื่องจากการออกแบบการทดลองไม่ได้
ออกแบบมาตอบโจทย์นั้น หากเกิดจากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่จริงต้องเป็นช่วงเวลาที่ความเข้มข้น
ของไซยาไนด์ในบ่อกักเก็บกากแร่ประมาณ หรือ มากกว่า 2.3 mg/L และสัดส่วน WAD ต่อ SAD เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับน้ าผุด ซึ่งต้องพิจาณาผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA/EHIA ของ
เหมอืงย้อยหลังทั้ง 15 ปีถึงจะประเมินความเป็นไปได้ของสมมุติฐานนี้ได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

รูปที่ 7-5 (ซ้าย) ความเข้มข้นของไซยาไนด์ในรูปตา่งๆจากตวัอย่างธรรมชาติ ตัวอย่างจากบ่อกักเก็บกากแร่ และน้ าผุดกลางนา
และป่าบัว (ขวา) รายงานในรูปของ % สังเกตความคล้ายกันของ TSF1-UD และ Flooded Paddy Field (น้ าผุดกลางนา) 
และความแตกต่างจาก Control Paddy Field (นาข้าวควบคุม) 
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รูปที่ 7-6 (a) ตัวอย่างลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ในน้ าเหมืองใน TSF1 ในปี 2013 แสดงการแปลผันของสัดส่วน WAD 
และ SAD และ (b) ความเข้มข้นของไซยาไนด์ใน UD ของ TSF1 ที่เวลาต่างๆ และตัวอย่างการจ าลองความเข้มข้นของ
ไซยาไนด์ในน้ าผุดที่นาข้าวโดยอิงความเข้มข้นของไซยาไนด์ใน UD ของ TSF1 ที่เปลี่ยนไปตามเวลา และค่าความเข้มข้น
ของไซยาไนด์ที่ตรวจวัดที่นาข้าววันที่ 24 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (กรณีน้ าผุดเมื่อเหมืองหยุด) (ดูรายละเอียด
แบบจ าลองบทที่ 9) 

(a) 

(b) 
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รูปที่ 7-7 (a) ความเข้มข้นรวมของไซยาไนด์ที่ถูกท้ิงผสมกับดิน และน้ าจากนาข้าว (pH 6-7) ในรูปของ KCN (ความเข้มข้น
เริ่มต้นของ CN = 8 mg/L) ที่เวลาต่างๆกัน และ (b) ลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ที่เวลาต่างๆกัน พบว่าไซยาไนด์จะ
ระเหยหายไปอย่างรวดเร็ว  

นอกจากไซยาไนด์แล้ว ผู้วิจัยยังได้ท าการตรวจวัดไทโอไซยาเนตในน้ าตัวอย่างต่างๆด้วย (โดย 
High-performance liquid chromatography) ยกเว้นน้ าจากนาข้าวเมื่อน้ าผุด และน้ าจากป่าบัวเมื่อเกิด
เหตุน้ าผุดเนื่องจากตัวอย่างไม่พอ ด้วยไทโอไซยาเนตนั้นเกิดจากการท าปฏิกิริยาของไซยาไนด์กับซัลไฟด์   
ดูสมการที่ 7-4[1] ส าหรับการท าปฏิกิริยากับ Pyrrhotite และรูปที่ 7-8 จากการท าปฏิกิริยาของ Pyrite กับ
ไซยาไนด์ หรืออาจจะเกิดจากกระบวนการโดยจุลชีพในบ่อกักเก็บกากแร่ (ดูรูปที่ 7-9) ซึ่งจะท าปฏิกิริยา 
Reduction กับ ไซยาไนด์ให้เป็นไทโอไซยาเนต ก็ได้  

 
                           Fe5S6 + CN− → SCN− + 5FeS                        (7-4) 

ด้วยเหตุนี้น้ าเหมืองที่ถูกทิ้งลงบ่อกักเก็บกากแร่ของเหมืองทองค าอัครา จึงมีไทโอโซยาเนต
ประมาณ 50-100 mg/L[5] แต่ไทโอไซยาเนตก็สามารถถูกย่อยสลายในบ่อกักเก็บกากแร่ได้เป็น NH3, 
HCO3

- และ HSO4
- (ดูรูปที่ 7-9) ท าให้ความเข้มข้นของไทโอไซยาเนตใน UD อาจจะต่ าลงกว่าน้ าเหมืองที่

ถูกทิ้งลงไปได้หากเลิกใช้บ่อกักเก็บกากแร่แล้ว (เช่นบ่อ TSF1) ด้วยไทโอไซยาเนตไม่ระเหยง่ายเหมือน
ไซยาไนด์ จึงท าให้ไทโอไซยาเนต เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเฝ้าระวังการรั่วไหลของสารอันตรายจากบ่อกัก
เก็บกากแร่ อนึ่งไทโอไซยาเนตแม้จะมีพิษต่ ากว่าไซยาไนด์แต่ก็ท าให้เกิดโรคไทรอยด์ได้[6]  

รูปที่ 7-10 แสดงผลการตรวจไทโอไซยาเนตในตัวอย่างน้ า โดยพบไทโอไซยาเนตใน UD ของ TSF1 
= 0.9 mg/L, UD ของ TSF2 และ DC ของ TSF2 = 40.7 และ 0.1 mg/L ตามล าดับ ส่วนความเข้มข้น
ของไทโอไซยาเนตในน้ าในป่าบัวหลังเหตุน้ าผุดแล้ว (การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2) = 1.7 mg/L ใกล้เคียงกับค่า
ความเข้มข้นของไทโอไซยาเนตใน UD ของ TSF1 และสูงกว่าความเข้มข้นของไทโอไซยาเนตในน้ าจาก 
Underground Pipe และนาข้าวควบคุม ซึ่งน่าจะเป็นน้ าธรรมชาติ (0.15 และ 0.1 mg/L) ตามล าดับมาก
นัก อนึ่งจะเห็นได้ว่าแม้หลังการเกิดเหตุน้ าผุดประมาณ 2 เดือน จะตรวจไม่พบไซยาไนด์ในป่าบัวแล้ว แต่ก็
ยังพบความผิดปกติของความเข้มข้นของไทโอไซยาเนต ด้วยเหตุนี้ไทโอไซยาเนตจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใน
การเฝ้าระวังการรั่วไหลของสารอันตรายจากบ่อกักเก็บกากแร่ในอนาคต 

 
 

(a) (b) 
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รูปที่ 7-8 การท าปฏิกิริยาของแรซ่ัลไฟด์ เช่น Pyrite กับไซยาไนดไ์ด้ไทโอไซยาเนต[7, 8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7-9 การสร้างไทโอไซยาเนตโดยการท าปฏิกิรยิา Reduction ของไซยาไนดโ์ดยจุลชีพในบ่อกักเก็บกากแร่[1]  
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รูปที่ 7-10 ความเข้มข้นของแอมโมเนีย, ไนโตรเจนอินทรีย์, และไทโอไซยาเนตของตัวอย่างน้ าจาก UD ของ TSF1 และ 
TSF2 น้ าจาก DC ของ TSF2 และน้ าจากป่าบัว (หลังเหตุการณ์น้ าผุดแล้ว) น้ าจากท่อส ารวจบริเวณนาข้าวที่น้ าเคยผุดเมื่อ
เหมืองหยุด และน้ าจากนาข้าวควบคุม 

7.2 ครั งที่ 2 ผลการตรวจไซยาไนด์ และเคมีของน ้าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 ในเดือน พฤศจิกายน   
พ.ศ.2559 

 ผลการตรวจตัวอย่างน้ าผิวดิน (น้ าในนา) และดินของคณะวิจัยนี้  (ตารางที่  7-4 และ 7-5) 
สอดคล้องกับผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษ (ภาคผนวกที่ ซ) และบริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) (ภาคผนวกที่ ฌ) กล่าวคือไซยาไนด์ หรือ สารอันตราย เช่น สารหนู ที่พบในน้ าตัวอย่าง
และดินตัวอย่างนั้นไม่เกินค่าที่ยอมรับได้ (พบไซยาไนด์ในน้ าต่ ากว่า 0.005 mg/L และพบสารหนูต่ ากว่า 
0.01 mg/L) ฉะนั้นแม้ว่าสภาพน้ า และดินบริเวณนาข้าวที่ท าการส ารวจจะมีสีด าบ้าง และมีเหล็ก
ตกตะกอนสีแดงลอยให้เห็นเป็นบริเวณกว้าง (รูปที่  3-55) แต่ก็จะไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
(โดยเฉพาะจากสารปนเปื้อนท่ีได้ท าการวิเคราะห์ดังกล่าว) 

อย่างไรก็ดีการตรวจสอบดังกล่าวนั้นไม่สามารถใช้สรุปได้ว่าไม่เคยมีไซยาไนด์ปนเปื้อนในน้ าในนา
ข้าว หรือ ไม่เคยมีการรั่วไหลของน้ าเหมืองจาก TSF1 สู่นาข้าวทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการคือ  

1) ไซยาไนด์หากปนเปื้อนในนาข้าวจริง ก็อาจสลายหายไปแล้วก่อนการเก็บตัวอย่างด้วยสาเหตุที่
เป็นไปได้ทางทฤษฎีดังต่อไปนี้ 
1.1) ค่า pH ของน้ าที่ท าการเก็บตัวอย่างนั้นประมาณ 6-7.91 ซึ่งเป็น pH ที่ไซยาไนด์

สามารถระเหยได้ง่าย ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ที่ไซยาไนด์หากมีปนเปื้อนในน้ าจริง ส่วนของ
ไซยาไนด์อิสระก็อาจจะระเหยหายไปแล้ว 
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1.2) คุณลักษณะของน้ าในนาข้าวในรอบการเก็บตัวอย่างนี้อาจเอ้ือต่อการสลายไซยาไนด์
ด้วยจุลชีพตามธรรมชาติแบบใช้อากาศ ทั้งนี้ เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถสลาย
ไซยาไนด์แบบใช้อากาศได้อย่างรวดเร็วกว่าแบบไม่ใช้อากาศมากนัก [9] การที่น้ าในนา
ข้าวรอบนี้ตรวจพบความเข้มข้นของซัลเฟตละลายน้ า (29.5-686 mg/L) ซึ่งสูงกว่าค่า
ความเข้มข้นของซัลเฟตในน้ าผุดในนาข้าวรอบแรกอย่างมาก (10.2-21 mg/L)  
แสดงว่าคุณภาพน้ าใน  นาข้าวในรอบนี้ไม่ก่อให้เกิดการตกตะกอนซัลไฟด์มากเท่า
รอบที่แล้ว ซึ่งอนุมานได้ว่าสภาพของน้ าในนาข้าวในรอบที่ 2 นี้ มีความเป็น Aerobic 
ที่เอ้ือต่อการสลายไซยาไนด์แบบใช้อากาศ มากกว่ารอบที่ 1 ในขณะที่รอบที่ 1 นั้น
น่าจะเป็นสภาวะ Anaerobic ที่เอ้ือต่อการสลายไซยาไนด์แบบไร้อากาศซึ่งสลายได้
ช้ากว่า ท าให้ยังคงตรวจพบไซยาไนด์เมื่อท าการเก็บตัวอย่างครั้งแรกดังกล่าว แต่
อาจจะตรวจไม่พบไซยาไนด์แล้วในการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 นี้ 

2) เคมีของน้ าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 ครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซัลเฟต มีความสัมพันธ์กับน้ า
เหมืองจาก TSF1 และน้ าในบ่อเฝ้าระวังที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ า
เหมืองจาก TSF1 ดังจะอธิบายโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7-11 จุดเก็บตัวอย่าง PDF1 ถึง PDF5 ส าหรับกรณีน้ าผดุในนาข้าวใกล้ TSF2 ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
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ตารางท่ี 7-4 ผลการตรวจไซยาไนด์ และเคมีของน ้าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 ในเดือน พฤศจิกายน  
พ.ศ.2559 

รหัส
ตัวอย่าง 

ต้าแหน่ง ความเข้มข้น (µg/L) ความเข้มข้น (mg/L) 
Total 

Cyanide 
WAD 

Cyanide 
As Cu Ni Ag SO4 Fe Mn Ca Mg* EC 

(µS/cm) 
PDF1 นาข้าวควบคุม 1 <2 <2 4 9 3 2 13.8 9.55 0.78 23.1 8.4 244 

 
PDF4 นาข้าวควบคุม 2 <2 <5 5 10 3 5 7.8 28.4 7.4 21.8 <0.1 306 
PDF3 นาขา้วน้ าผุดที่น้ า

ไหลใกล้จุดเก่า 
<5 <2 10 4 2 30 686 12.4 6.37 201 183 1,692 

 
PDF2 นาข้าวหลัง

ส านักงานอัครา 
<2 <5 7 5 3 0.7 180 11.5 4.17 85.5 35.5 825 

PDF5 นาข้าวน้ าผุดจุด
เก่า 

<2 <5 5 4 1 0.1 29.5 0.81 2.07 73.9 32 701 
 

UD1 Underdrain 
ของ TSF1 

  20    ND   499 61.7 4,270 

UD2 Underdrainของ 
TSF2 

  20    1647   439 9.3 3,850 

* วิเคราะห์โดยบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

เมื่อท าการเปรียบเทียบเคมีของน้ า เช่น EC และ SO4
2- พบว่าน้ าตัวอย่างจากบริเวณนาข้าวที่น้ าสี

ด าไหล (PDF3), นาข้าวหลังส านักงานอัครา (PDF2), และ นาข้าวน้ าผุดจุดเก่า (PDF5) มีค่าสูงกว่าน้ า
ตัวอย่างจากนาข้าวควบคุมทั้ง 2 ต าแหน่ง คือ PDF1 และ PDF4 อย่างมีนัยส าคัญ ยกตัวอย่างเช่น ในขณะ
ที่ค่า EC ของ PDF1 และ PDF4 มีค่า 244-306 µS/cm แต่ ค่า EC ของ PDF3, PDF2, และ PDF5 มีค่า 
710-1,692 µS/cm ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกันกับค่า EC (732-4110 µS/cm) ของน้ าในบ่อเฝ้าระวังน้ าใต้ดิน
ระดับตื้น และลึก ที่น่าจะได้รับผลกระทบจาก TSF1 ด้วย (คือ 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, และน้ า
ผุดผ่านหินศิลาแลงใกล้ TSF1 (OSPG), 5350, 663, 6466, 6467, 6471, และ 1991) (ดูผลในบทที่ 6)) 
ในขณะที่ค่า EC ของน้ าจากบ่อเฝ้าระวังที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจาก TSF1 คือ บ่อ 691, 5336, และ 
4025 นั้นมีค่าแค่ประมาณ 322-597 µS/cm (ดูผลในบทที่ 6 หรือ รูปที่ 7-12) 

ในท านองเดียวกัน ขณะที่ค่าความเข้มข้นของ SO4
2- ของ PDF1 และ PDF4 มีค่า 7.8-13.8 mg/L  

แต่ค่าความเข้มข้นของ SO4
2- ของ PDF3, PDF2, และ PDF5 มีค่า 29.5-686 mg/L ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกัน

กับค่า SO4
2- (229-2251 mg/L) ของน้ าในบ่อเฝ้าระวังน้ าใต้ดินระดับตื้นและลึก ที่น่าจะได้รับผลกระทบ

จาก TSF1 ด้วย (คือ 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, และน้ าผุดผ่านหินศิลาแลงใกล้ TSF1 (OSPG), 
5350, 663, 6466, 6467, 6471, และ 1991) ในขณะที่ค่า SO4

2- ของน้ าจากบ่อเฝ้าระวังที่ไม่น่าจะได้รับ
ผลกระทบจาก TSF1 คือ บ่อ 691, 5336, และ 4025 นั้นมีค่าแค่ประมาณ 3-15 mg/L 

SO4
2- นี้มีความส าคัญเพราะ SO4

2- อาจจะมาจากหางแร่ซัลไฟด์ในน้ าเหมือง หรือ จากแก๊ส SO2  
ที่ใช้ในกระบวนการก าจัดไซยาไนด์โดยกระบวนการ INCO ดังสมการที่ 7-5 ท าให้มีการปนเปื้อนซัลเฟตใน
น้ าเหมืองในบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ด้วยความเข้มข้นสูง (ดูภาคผนวก ญ) 
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      𝐶𝑁− + 𝑆𝑂2 + 𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑁𝑂− + 𝐻2𝑆𝑂4    (7-5) 
 
ฉะนั้นซัลเฟตจึงเป็นสารติดตัวการปนเปื้อน (Tracer) จากน้ าเหมืองในบ่อกักเก็บกากแร่ที่ดี ดังที่

คณะวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยได้เสนอแนะติดตามการปนเปื้อนของ SO4
2- เพ่ือท าการประเมิน

การรั่วไหลจาก TSF1[10] อย่างไรก็ดี SO4
2- ที่ปนเปื้อนในน้ าในนาข้าวอาจจะเกิดจากสภาวะน้ าเหมืองเป็น

กรดที่น้ าฝนไหลชะละลายหินกรดที่ใช้ท าผนังบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือ TSF2 ก็ได้ ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้อง
จ าแนกว่าซัลเฟตที่พบในน้ าจากนาข้าวนั้นน่าจะมาจากน้ าเหมืองเป็นกรด หรือน้ าที่รั่วไหลจากบ่อกักเก็บ
กากแร่ TSF1  
 ในการนี้หากน าความสัมพันธ์ของ EC กับ SO4

2- มาเขียนกราฟของตัวอย่างแต่ละประเภท       
ของตัวอย่าง 4 กลุ่มคือ 1) น้ าผุดใกล้ TSF2 (PDF3, PDF2, และ PDF5) (แทนด้วยสัญลักษณ์สีด า), 2)    
ของ UD1 และน้ าในบ่อเฝ้าระวังน้ าใต้ดินระดับตื้น และลึกที่ได้รับผลกระทบ (ปนเปื้อนซัลเฟต) จากการ
รั่วไหลของน้ าเหมืองจาก TSF1 ด้วย (คือ บ่อ 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, และน้ าผุดผ่านหินศิลา
แลงใกล้ TSF1 (OSPG)) (แทนด้วยสัญลักษณ์สีแดง), 3) ของน้ าในบ่อเฝ้าระวังน้ าใต้ดินระดับตื้น และลึกที่
ได้รับผลกระทบ (ปนเปื้อนซัลเฟต) จากน้ าเหมืองเป็นกรด (คือ บ่อ 5350 , 663, 6466, 6467, 6471, และ 
1991) (แทนด้วยสัญลักษณ์สีน้ าเงิน) และ 4) ตัวอย่างจากนาข้าวควบคุมทั้ง 2 ต าแหน่ง คือ PDF1 และ 
PDF4 และน้ าจากบ่อเฝ้าระวังที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจาก  TSF1 คือ บ่อ 691, 5336, และ 4025    
(แทนด้วยสัญลักษณ์สีเขียว) จะได้ดังรูปที่ 7-12  อนึ่งการจ าแนกบ่อเฝ้าระวังที่ได้รับการปนเปื้อนซัลเฟ
ตจากน้ าเหมืองรั่วจากบ่อ TSF1 ออกจากบ่อเฝ้าระวังที่ได้รับการปนเปื้อนซัลเฟตจากน้ าเหมืองเป็นกรด ท า
ได้โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม (บทที่ 6) ด้วยหากเป็นน้ า
จากบ่อกักเก็บกากแร่อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียมต้องแสดงลักษณะของน้ า
จากบ่อระเหย ดังสรุปไว้ในบทที่ 6 
 รูปที่ 7-12 ซึ่งแสดงว่า ความสัมพันธ์ของ EC กับ SO4

2- ของน้ าผุดใกล้ TSF2 (PDF3, PDF2, และ 
PDF5) นั้นอยู่กลุ่มเดียวกัน และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับค่า EC และ  SO4

2- ของ UD1 และน้ าในบ่อเฝ้า
ระวังน้ าใต้ดินระดับตื้น และลึกท่ีได้รับผลกระทบ (ปนเปื้อนซัลเฟต) จากการรั่วไหลของน้ าเหมืองจาก TSF1    
ด้วย (คือ บ่อ 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, และน้ าผุดผ่านหินศิลาแลงใกล้ TSF1 (OSPG)) (แทนด้วย
สัญลักษณ์สีแดง) คือมีการเจือจางทั้ง EC และ SO4

2- ท าให้อัตราส่วนของ EC กับ SO4
2- เป็นสัดส่วน

เดียวกันแม้ค่าจะมากน้อยต่างกัน นอกจากนี้รูปที่ 7-12 ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าความสัมพันธ์ของ EC กับ 
SO4

2- ของน้ าผุดใกล้ TSF2 (PDF3, PDF2, และ PDF5) นั้นกลับเป็นความสัมพันธ์คนละชุดกับน้ าในบ่อเฝ้า
ระวังน้ าใต้ดินระดับตื้น และลึกที่ได้รับผลกระทบ (ปนเปื้อนซัลเฟต) จากน้ าเหมืองเป็นกรด (คือ บ่อ 5350 , 
699, 6466, 6467, 6471, และ 1991) (แทนด้วยสัญลักษณ์สีน้ าเงิน) ความสัมพันธ์นี้ชี้ว่าน้ าน้ าผุดใกล้ 
TSF2 (PDF3, PDF2, และ PDF5) มาจากการเจือจางของน้ ารั่ วจาก TSF1 กับน้ าตามธรรมชาติ 
เช่นเดียวกันกับน้ าในบ่อเฝ้าระวังน้ าใต้ดินระดับตื้น และลึกที่ได้รับผลกระทบ (ปนเปื้อนซัลเฟต) จากการ
รั่วไหลของน้ าเหมืองจาก TSF1 ด้วย (คือ บ่อ 6468 , 5339, 6691, 5338 , 6473, และน้ าผุดผ่าน          
หินศิลาแลงใกล้ TSF1 (OSPG)) มากกว่าที่จะสัมพันธ์กับน้ าจากน้ าเหมืองเป็นกรด 
 ด้วยเหตุนี้การตรวจไม่พบไซยาไนด์ในน้ าผุดใกล้ TSF2 ในครั้งนี้  จึงมิอาจสรุปได้ว่าไม่เคยมี
ไซยาไนด์ปนเปื้อนในน้ าในนาข้าว หรือ ไม่เคยมีการรั่วไหลของน้ าเหมืองจาก TSF1 สู่นาข้าว ในทางตรงกัน
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ข้ามผลการวิเคราะห์ชี้ว่าน้ าผุดน่าจะมาจาก TSF1 และ ไซยาไนด์น่าจะระเหยหายไปหรือถูกจุลชีพย่อย
สลายไปก่อนการเก็บตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7-12 ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง EC กับ SO4
2-  ของตัวอย่าง 4 กลุ่มคือ 1) น้ าผุดใกล้ TSF2 (PDF3, PDF2, และ 

PDF5), 2) ของ UD1 และน้ าในบ่อเฝ้าระวังน้ าใต้ดินระดับตื้น และลึกที่ได้รับผลกระทบ (ปนเปื้อนซัลเฟต) จากการรั่วไหล
ของน้ าเหมืองจาก TSF1 ด้วย (คือ บ่อ 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, และน้ าผุดผ่านหินศิลาแลงใกล้ TSF1 (OSPG)), 
3) ของน้ าในบ่อเฝ้าระวังน้ าใต้ดินระดับตื้น และลึกที่ได้รับผลกระทบ (ปนเปื้อนซัลเฟต) จากน้ าเหมืองเป็นกรด (คือ บ่อ 
5350, 699, 6466, 6467, 6471, และ 1991) และ 4) ตัวอย่างจากนาข้าวควบคุมทั้ง 2 ต าแหน่ง คือ PDF1 และ PDF4 
และน้ าจากบ่อเฝ้าระวังที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจาก TSF1 คือ บ่อ 691, 5336, และ 4025 

 

 

 

 

 

 

R2=0.969 

R2=0.980 
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ตารางท่ี 7-5 ผลการตรวจไซยาไนด์ และเคมีของดินในนาข้าวใกล้ TSF2 ในเดือน พฤศจิกายน      
พ.ศ.2559 

รหัส
ตัวอย่าง 

ต้าแหน่ง ความเข้มข้น (mg/kg) 
Total 

Cyanide 
WAD 

Cyanide 
As Cu Ni Ag Fe Mn Ca 

S7 ดินลึก 30 ซม.บริเวณ 
นาข้าวควบคุม 1 

<0.2 <0.2 2.39 14.1 2.37 <1 169905 332 1203 

S8 ดินผิวหน้าบริเวณ 
นาข้าวควบคุม 2 

<0.2 <0.2 6.06 15.7 1.16 <1 316225 320 455 

S9 ดินลึก 30 ซม.บริเวณ 
นาข้าวควบคุม 2 

<0.2 <0.2 3.65 17.4 1.32 <1 338608 262 437 

S1 ดินผิวหน้าบริเวณนาข้าว 
น้ าผุดที่น้ าไหลใกล้จุดเก่า 

<0.2 <0.2 0.62 9.85 1.01 <1 44195 239 599 

S2 ดินลึก 30 ซม.บริเวณนาข้าว
น้ าผุดที่น้ าไหลใกล้จุดเก่า  

<0.2 <0.2 <0.5 12.8 1.22 <1 27094 135 527 

S5 ดินผิวหน้าบริเวณนาข้าว 
หลังส านักงานอัครา 

<0.2 <0.2 0.83 4.57 <1 <1 32106 32.2 598 

S6 ดินลึก 30 ซม.บริเวณนาข้าว
หลังส านักงานอัครา 

<0.2 <0.2 0.76 8.59 1.03 <1 12328 11.2 422 

S3 ดินผิวหน้าบริเวณนาข้าว 
น้ าผุดจุดเก่า 

<0.2 <0.2 1.15 18.1 1.27 <1 38462 45.1 458 

S4 ดินลึก 30 ซม.บริเวณนาข้าว
น้ าผุดจุดเก่า 

<0.2 <0.2 0.65 11.8 1.11 <1 18696 69.0 565 

 
 
7.3 ครั งที่ 3 ผลการตรวจไซยาไนด์ และเคมีของน ้าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 ในเดือน พฤศจิกายน   
พ.ศ.2560 
 น้ าผุดในนาข้าวครั้งที่ 3 นี้ถูกสังเกตพบโดยเกษตรกรในพ้ืนที่ประมาณวันที่ 13 พฤศจิกายน     
พ.ศ.2560 หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น โดยสังเกตพบว่ามีน้ าสีด าไหลจากนาข้าวบริเวณเดิมที่เคย
เกิดเหตุน้ าผุดครั้งที่ 1 และ 2 (รูปที่ 7-13a) ก่อนไหลลงสู่ล ารางสาธารณะ และไหลต่อไปในล ารางดังกล่าว
ผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรม และบ้านเรือนประชาชนเป็นระยะทางประมาณ 2.36 กิโลเมตร (ดูรูปที่ 7-13) ทั้งๆที่
ไม่ได้มีฝนตกหนักแต่อย่างใด โดยจะเห็นว่านาข้าวข้างเคียงนั้นค่อนข้างแห้ง (ดูในรูปที่ 7-13b) 
  ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ชุมชนสังเกตเห็นน้ าสีด าไหลจากบริเวณดังกล่าวลงแหล่งน้ าธรรมชาติ และ 
ไหลออกนอกพ้ืนที่เหมืองทองไปไกล ชุมชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นของน้ า และเกิดความกังวลจากสีของ
น้ า และจากปลาที่ตาย จึงร้องขอให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการเหมืองแร่ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
เก็บตัวอย่างเพ่ือท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ า โดยคณะเก็บตัวอย่างประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน ตัวแทน
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เหมืองอัครา คณะวิจัยนี้ และหน่วยงานราชการ ลงพ้ืนที่ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยได้เก็บ
ตัวอย่างทั้งสิ้น 3 ชุด เพื่อท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าตัวอย่าง อย่างเป็นอิสระต่อกัน  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7-13 (a) นาข้าวที่เกิดเหตุน้ าผุดบ่อยครั้ง (จุดเก็บตัวอยา่งที่ 4) และ (b) น้ าผุดสีด าทีไ่หลลงล ารางสาธารณะไหลไป
ยาวหลายกโิลเมตร (จุดเก็บตัวอยา่งที่ 6) 

 
คณะเก็บตัวอย่างได้วางแผนการเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 6 สถานี โดยมีการเก็บตัวอย่างควบคุม คือ 

ตัวอย่างต้นน้ าล ารางสาธารณะ (จุดที่ 2) และนาข้าวควบคุม (จุดที่ 1) ตัวอย่างจากน้ าข้าวที่เกิดน้ าด าไหล
ผ่าน (จุดที่ 4) จากป่าบัว (จุดที่ 3) และป่าบอน (จุดที่ 3*) ที่ต้องสงสัยว่าจะเกิดน้ าผุด และตัวอย่างน้ าจาก
ล ารางสาธารณะที่เกิดจากการผสมของน้ าด าผุดจากนากับน้ าตามธรรมชาติ (จุดที่ 5 และ 6) โดยในแต่ละ
ตัวอย่างจะท าการตรวจวัดหลายคุณสมบัติของน้ าในภาคสนาม เช่น pH, Conductivity, DO, และ ORP 
(รวมทั้งไทโอไซยาเนต) ส าหรับคุณสมบัติทางเคมีในห้องปฏิบัติการที่ท าการวิเคราะห์นั้นประกอบด้วย 
BOD, COD, H2S (แก๊สไข่เน่า) แอมโมเนีย (วิเคราะห์โดยศูนย์ทดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร) ซัลเฟต ไนเตรท แคลเซียม สารหนู แมงกานีส เหล็ก และทองแดง ไซยาไนด์ (ท าการวิเคราะห์โดย
ห้องปฏิบัติการ ALS) และไทโอไซยาเนต (ท าการวิเคราะห์โดย Ion Specific Electrode (ISE) โดยมีการ
ก าจัดตัวรบกวนความเฉพาะเจาะจงของ ISE แล้ว) รูปที่ 7-4 แสดงจุดเก็บตัวอย่าง และแผนผังอย่างง่าย  
รูปที่ 7-5 แสดงลักษณะของแต่ละพ้ืนที่ โปรดสังเกตว่าบริเวณป่าบัวที่เก็บตัวอย่างนั้นเป็นป่าบัวส่วนที่พบบัว
เฉาตาย ไม่ใช่บริเวณที่บัวบานแข็งแรงตามธรรมชาติ (ต าแหน่งที่เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2) ทั้งนี้เนื่องจากการที่
บัวเฉาตายแสดงถึงความผิดปกติบางอย่าง ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดทางชีวภาพนี้ในท านองเดียวกัน
ป่าบอนใกล้ป่าบัว (จุดเก็บตัวอย่างที่ 3*)  พบน้ าผุดก าลังไหลออกจากดิน และพบตะกอนเหล็กแดงเป็นปุย 
ซึ่งมีลักษณะผิดธรรมชาติที่ไม่พบที่จุดอ่ืนๆในบริเวณดังกล่าว ลักษณะตะกอนเหล็กปุยๆสีแดงนี้คล้ายกับ

(a) 

(b) 



 

7-23 

 

ผลผลิตจากน้ าเหมืองเป็นกรด คณะวิจัยจึงเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณดังกล่าวที่มีตะกอนปนเปื้อนอยู่ด้วย
เพ่ิมเติม ส่วนตารางที่ 7-6 สรุปจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 6 จุด รวมทั้งสิ้น 8 ตัวอย่าง  
 
ตารางท่ี 7-6 จุดเก็บตัวอย่าง 6 จุด 

จุดที่ รหัส พิกัด (E, N) 
1. แปลงนาข้าวควบคุม  
(2 ตัวอย่าง ตรงข้ามฝั่งถนนกัน) 

PDF-60-01 677953 1810771 

2. ต้นน้ าบ้านเนินทอง PDF-60-02 673179 1799178 
3. แปลงป่าบัว และ 3* ป่าบอน PDF-60-03 673730 1801482 
4. นาข้าว น้ าไหล (น้ าด า) PDF-60-04 673391 1800860 
5. จุดรวมน้ า นาข้าว บ้านเนินทอง (น้ าด า) PDF-60-05 672920 1801125 
6. จุดท้ายน้ า รวม 3 สาย (น้ าด า) PDF-60-06 672123 1801139 
 
 
 ตารางที่ 7-7 แสดงผลการตรวจวัดคุณสมบัติของน้ าภาคสนามอันประกอบด้วย pH อุณหภูมิ     
ค่าการน าไฟฟ้า ORP DO และไทโอไซยาเนต (วัดโดย Ion Specific Probe แบบยังไม่ได้ก าจัดตัวรบกวน
ความเฉพาะเจาะจงของเครื่องมือ) จากผลจะเห็นได้ว่าค่า pH และอุณหภูมิของน้ าตัวอย่างนั้นมีค่าปกติ 
และใกล้เคียงกันในทุกตัวอย่าง อย่างไรก็ดีค่าการน าไฟฟ้าของน้ าด าที่ผุดออกจากนาข้าว และน้ าจากป่าบัว 
ป่าบอนนั้นมีค่าสูง (0.57 ถึง 1.33 mS/cm) กว่านาข้าวควบคุม (0.21 ถึง 0.33 mS/cm) ประมาณ         
2 - 4 เท่า นอกจากนี้ ค่า ORP ของน้ าด าที่ผุดจากนา (-187 mV) มีค่าต่ ากว่านาควบคุม (-65 ถึง -113 
mV) ส่วนน้ าในล ารางสาธารณะท้ายน้ าจุดที่น้ าด าไหลผ่านมีค่า ORP ติดลบอย่างต่อเนื่อง คือมีค่า -184 
และ  -128 mV ในขณะที่ต้นน้ าล ารางสาธารณะมีค่า ORP เท่ากับ 0 mV และป่าบอน และป่าบัวมีค่า 
ORP เท่ากับ 36 และ -21 mV ตามล าดับ ทั้งนี้  ORP ค่าติดลบแสดงถึงความเป็นสภาวะความเป็น 
Reducing คือ มีไอออนที่พร้อมให้อิเล็กตรอนอยู่มากกว่ากรณี ORP เป็นบวกซึ่งแสดงถึงความเป็นสภาวะ
ความเป็น Oxidizing คือ มีไอออนที่พร้อมรับอิเล็กตรอน มากกว่า   
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รูปที่ 7-14 ต าแหน่งจุดเก็บตัวอยา่งทั้ง 6 จุด และแผนผังอย่างง่าย 
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รูปที ่7-15 ภาพถ่ายของแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง 
 

จุด 5 จุดรวมน ้า นาข้าว 
บ้านเนินทอง (น ้าดา้) 

จุด 1 นาควบคุม 
จุด 2 ต้นล้าน ้า
บ้านเนินทอง 

จุด 3 ป่าบัว 

จุด 3 ป่าบอน 
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ตารางท่ี 7-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าภาคสนาม 

จุดเก็บ รหัส pH/temp. 

(
o
C) 

สภาพการ
น้าไฟฟ้า 
(mS/cm) 

ORP 
(mV) 

DO 
(mg/L) 

SCN (ppm.) 
น ้ากลั่น น ้าตัวอย่าง 

1. แปลงนาข้าวควบคุม PDF-60-01 6.91/33.5 0.33 -113 1.46 0.005 7.30 

1. แปลงนาข้าวควบคุม 
ตัวอย่างจากคนละฝั่ง
ถนน 

PDF-60-01          
ตรงข้ามฝั่ง

ถนน 

7.58/32.7 0.21 -65 1.32 0.005 1.20 

2. ต้นน้ าบ้านเนินทอง PDF-60-02 8.42/29.8 0.19 0 0.15 0.004 0.041 

3. แปลงป่าบัว PDF-60-03 7.12/32.7 0.57 -21 2.78 0.003 0.65 

3*. แปลงป่าบอน (น้ า
ปนตะกอนขุย) 

PDF-60-03 7.12/30.5 1.31 36 3.41 0.003 0.038 

4. นาข้าว น้ าด าไหล PDF-60-04 7.65/30.9 0.9 -187 0.15 0.001 16.00 

5. จุดรวมน้ า นาข้าว 
บ้านเนินทอง (น้ าด า) 

PDF-60-05 7.87/30.6 0.6 -184 0.34 0.002 32.00 

6. จุดท้ายน้ า หลังบ้าน
นายกรวม 3 สาย     
(น้ าสดี า) 

PDF-60-06 8.52/32.4 0.6 -128 0.27 0.003 11.00 
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รูปที่ 7-16 ความสัมพันธ์ระหวา่ง DO กับ ORP 
 
 ส าหรับ DO นั้น บริเวณนาข้าวควบคุม มีค่า DO ระหว่าง 1.32 ถึง 1.46 mg/L ส่วน ป่าบัว และ 
ป่าบอนที่เกิดน้ าผุด มีค่า DO ประมาณ 2.87 ถึง 3.41 mg/L แต่บริเวณนาข้าวที่น้ าด าไหลผ่าน และล าราง
สาธารณะที่น้ าด าไหลผ่านมีค่า DO เท่ากับ 0.15 ถึง 0.34 mg/L ซึ่งต่ ามาก เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ 
DO และ ORP แล้ว จะพบว่ายิ่ง DO ต่ า ORP ก็จะยิ่งต่ าเช่นเดียวกัน (ดูรูปที่ 7-6) (ยกเว้นกรณีต้นน้ าของ
ล ารางสาธารณะที่ความสัมพันธ์ไม่เข้าพวกกับจุดเก็บตัวอย่างที่เหลือ) ทั้งนี้เนื่องจาก DO ในน้ าเป็นผู้รับ
อิเล็กตรอน จากการพิจารณาแนวโน้มดังกล่าวแสดงว่าน้ าน่าจะผุดออกมาจากบริเวณป่าบัว และป่าบอน 
(เพราะ DO สูง) และเมื่อไหลผ่านบริเวณนาข้าวน้ าด าออกซิเจนจึงถูกใช้ไปในกระบวนการชีวเคมี           
(ย่อยสารอินทรีย์โดยจุลชีพ) ที่ใช้อากาศเป็นตัวรับอิเล็กตรอนท าให้ DO มีค่าต่ าลง และเกิดตะกอนด าของ
โลหะซัลไฟด์ขึ้น (น่าจะมี Sulfate Reducing Bacteria ด าเนินการย่อยร่วมด้วย) จากการท าปฏิกิริยา 
Reduction ของซัลเฟตไอออน ส าหรับค่าไทโอไซยาเนตที่วัดได้ในภาคสนามนั้นมีค่าสูงมากน่าจะถูกรบกวน
จากซัลไฟด์ และความเป็นด่างของน้ า คณะวิจัยจึงน าตัวอย่างไปก าจัดตัวกวนความเฉพาะเจาะจงของ
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการดังจะได้อภิปรายผลต่อไป 
 ตารางที ่7-8 แสดงผลการตรวจวัดคุณสมบัติพ้ืนฐานของน้ าเสียในห้องปฏิบัติการ อันประกอบด้วย 
BOD, COD, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, และแอมโมเนีย ส าหรับน้ าตัวอย่างจากต้นน้ าล ารางสาธารณะนั้น (จุดที่ 2)   
มีค่าความสกปรกต่ ามากทั้งในรูปของ BOD และ COD ทั้งนี้ BOD ต่ ากว่า COD มากรวมทั้ง DO ก็ต่ าด้วย 
แสดงว่าเกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (แสดงโดย BOD) มาแล้วขณะที่น้ า
ไหลมาตามปกติ เหลือเพียงส่วนที่ย่อยสลายได้ยากโดยจุลชีพตามธรรมชาติเพียงน้อยนิดเท่านั้น (COD-BOD 
= 27.9 mg/L) น้ านี้ถือว่าเป็นน้ าที่ค่อนข้างสะอาดตามธรรมชาติ ในทางตรงกันข้ามน้ าตัวอย่างจากนาข้าว
ควบคุมนั้น (จุดที่ 1) ค่อนข้างสกปรก คือมี COD สูงถึง 195 mg/L และ มี BOD ประมาณ 54.36% หรือ  
106 mg/L แสดงว่าครึ่งหนึ่งของความสกปรกของน้ าตัวอย่างจากนาข้าวควบคุมสามารถถูกย่อยสลายได้
โดยจุลชีพ ทั้งนี้สัดส่วน BOD ต่อ COD ประมาณ 50% นี้เป็นสัดส่วนปกติของน้ าธรรมชาติ ตรวจไม่พบ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแอมโมเนียในน้ าตัวอย่างจากนาข้าวควบคุม  
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ตารางท่ี 7-8 ผลการตรวจวัดคุณสมบัติพื นฐานของน ้าเสียในห้องปฏิบัติการ 
จุด  BOD 

(mg/L) 
COD 

(mg/L) 
H2S 

(mg/L) 
Ammonia 

(mg/L) 
BOD:COD 

(%) 
1. แปลงนาข้าวควบคุม  106 195 <0.03 <0.05 54.36 

2. ต้นน้ าบ้านเนินทอง 1.2 30.1 <0.03 <0.05 3.99 
3. แปลงป่าบัว 17.5 275 <0.03 0.11 6.36 
3*. แปลงป่าบอน (ตะกอนขุย) - - - -  
4. นาข้าว น้ าด าไหล 30 97.7 <0.03 <0.02 30.71 
5. จุดรวมน้ า นาข้าว บ้านเนินทอง 
(น้ าด า) 

29 78.9 <0.03 <0.05 36.76 

6. จุดท้ายน้ า หลังบ้านนายก รวม 3 
สาย (น้ าด า) 

19.5 63.9 <0.03 <0.05 30.52 

มาตรฐานน้ าประเภทที่ 3 <2 - - <0.5 - 

 
 อย่างไรก็ดีคุณลักษณะพ้ืนฐานของน้ าที่ผุดจากป่าบัวมีลักษณะผิดปกติจากน้ าธรรมชาติ หรือจาก
น้ าเสียชุมชนทั่วไป และค่อนไปทางน้ าเสียอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากน้ าที่ผุดออกมาบริเวณป่าบัวมีความ
สกปรกในรูป COD สูงถึง 275 mg/L แต่มีความสกปรกในรูป BOD แค่ 17.5 mg/L แสดงว่ามีความสกปรก
ที่จุลชีพตามธรรมชาติย่อยสลายได้แค่ 6.36% ที่เหลือเป็นความสกปรกที่จุลชีพย่อยสลายไม่ได้ ซึ่งเป็น
ลักษณะของน้ าเสียอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนแอมโมเนียเท่ากับ 0.11 mg/L และเป็น
ตัวอย่างเดียวที่พบการปนเปื้อนแอมโมเนีย แอมโมเนียเป็นสารปนเปื้อนที่เกิดจากการย่อยสลายไซยาไนด์
โดยจุลชีพแบบไร้อากาศที่ตรวจพบในบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อน้ าจากป่าบัวไหลไป
ผสมกับน้ าในนาข้าวแล้วความสกปรกในรูปของ COD จงลดลงเหลือ 97.9 mg/L และมีสัดส่วนของ BOD 
เป็น 30.71% ด้วยน้ าตามธรรมชาติในนาข้าวเป็นน้ าที่มีสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงเพ่ิม
สัดส่วน BOD ต่อ COD ดังกล่าว ส่วนน้ าสีด าที่เก็บตัวอย่างจากล ารางสาธารณะนั้นมีคุณลักษณะเหมือนกับ
น้ าด าที่ไหลในนา ด้วยเป็นน้ าเดียวกัน และพบการลดลงของ BOD และ COD เล็กน้อย เนื่องจากการย่อย
สลายตามธรรมชาติ และการเจือจาง ทั้งนี้ตรวจไม่พบแอมโมเนีย (ความเข้มข้นต่ ากว่า 0.05 mg/L)      
และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ความเข้มข้นต่ ากว่า 0.03 mg/L) ในน้ านาข้าวด า หรือ น้ าที่ ไหลลงสู่ล าราง
สาธารณะ แสดงว่าสีด าของน้ านั้นน่าจะเกิดจากโลหะซัลไฟด์ที่ตกตะกอนมากกว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
ที่เกิดจากการย่อยความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ทั่วไป 
 ตารางที่ 7-9 สรุปผลการวิเคราะห์ไซยาไนด์ และไอออนต่างในน้ ารวมทั้งโลหะหนัก จะสังเกตได้ว่า
ตรวจไม่พบไซยาไนด์ (รายงานเป็น ND) ยกเว้นตัวอย่างน้ าผุดจากป่าบัวพบไซยาไนด์น้อยกว่า 0.005 mg/L 
ทั้งนี้เนื่องจาก pH อยู่ระหว่าง 6.92 ถึง 8.52 และมีการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลชีพ จึงเป็นไปได้ว่า
หากแม้นมีไซยาไนด์ปนเปื้อนในน้ าจริงก็อาจจะถูกย่อยสลาย หรือระเหยไปแล้ว นอกจากไซยาไนด์ซึ่งผลไม่
ชัดเจนแล้ว ความผิดปกติของไอออนต่างในน้ าผุดจากป่าบัว ป่าบอน และน้ าด าไหลในนาข้าวค่อนข้าง
ชัดเจนเมื่อเทียบกับนาข้าวควบคุม และต้นน้ าล าธารสาธารณะ ยกตัวอย่าง เช่น ในขณะที่ความเข้มข้นของ
แคลเซียมในน้ าจากนาข้าวควบคุม และต้นน้ าล ารางสาธารณะ มีค่า  21.7 และ 16.5 mg/L ตามล าดับ 
ความเข้มข้นของแคลเซียมในน้ าผุดจากป่าบัวมีค่าประมาณ 58.7 mg/L และความเข้มข้นของแคลเซียมใน
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น้ าด าในนา และน้ าด าที่ไหลในล ารางสาธารณะมีค่า 58.9 ถึง 99.9 mg/L ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าพื้นที่ควบคุม 
2-4 เท่าตัว ทั้งนี้แคลเซียมเป็นสารที่เหมืองใส่ลงไปในบ่อกักเก็บกากแร่เพ่ือปรับ pH ในท านองเดียวกัน 
ความเข้มข้นของซัลเฟตในน้ าผุดจากป่าบัว (192 mg/L ก็สูงกว่าค่าความเข้มข้นของซัลเฟตในนาข้าว
ควบคุม และต้นน้ าล ารางสาธารณะมากนัก (<2 และ 43.5 mg/L ตามล าดับ) ซัลเฟตนี้พบปนเปื้อนในน้ า
ด าในนาข้าว และน้ าด าที่ไหลตามล ารางสาธารณะ (70.8 ถึง 167 mg/L) นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนของ
สารหนูในน้ าผุดจากป่าบัว และป่าบอน สูงถึง 0.01 และ 0.15 mg/L ตามล าดับ ในขณะที่ต้นน้ าล าราง
สาธารณะปนเปื้อนสารหนูต่ ามาก (0.0006 mg/L) การปนเปื้อนสารหนูในน้ าผุดดังกล่าวท าให้เกิดการ
ปนเปื้อนสารหนูมากขึ้นในน้ าด าในนา และน้ าด าที่ไหลผ่านล ารางสาธารณะ (0.002 ถึง 0.003 mg/L)    
แม้จะไม่เกินค่าท่ียอมรับได้ แต่ก็พบการปนเปื้อนเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนเหล็ก และแมงกานีส 
ความเข้มข้นสูงมากจากน้ าผุดในป่าบัว และป่าบอน (5.59 ถึง 17.9 mg/L ค่าใกล้เคียงกับแมงกานีสในน้ า
จาก UD1 ของบ่อ TSF1 ในภาคผนวก ญ ) ในขณะที่ต้นน้ าล ารางสาธารณะปนเปื้อนแมงกานีสเพียง     
0.22 mg/L การปนเปื้อนแมงกานีสในน้ าผุดดังกล่าวท าให้เกิดการปนเปื้อนแมงกานีสในน้ าด าที่ไหลไปตาม
ล ารางสาธารณะตั้งแต่ 2.65 ถึง 6.31 mg/L ซึ่งเกินค่าที่ยอมรับได้ (แสดงด้วยสีแดงในตารางที่ 7-9) 
 ท้ายที่สุดคือผลไทโอไซยาเนต ซึ่งหลังจากก าจัดตัวกวนการวิเคราะห์ เช่น H2S, HS-, OH- และ 
HCN แล้ว ได้ผลดังตารางที่ 7-9 พบว่าไทโอไซยาเนตในน้ าตัวอย่างจากต้นน้ าล ารางสาธารณะมีค่าประมาณ      
0.21 mg/L แต่น้ าในนาข้าวที่น้ าด าไหลผ่าน และน้ าด าในล ารางสาธารณะมีค่า 0.61 และ 0.91 mg/L 
ตามล าดับ แสดงว่ามีการปนเปื้อนไทโอไซยาเนตเพ่ิมเติมจากน้ าตามธรรมชาติส าหรับทั้งสองจุดดังกล่าว
ประมาณ 3 ถึง 4.5 เท่า 
 จากผลการวิเคราะห์ที่ได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่าน้ าน่าจะผุดจากป่าบัว และป่าบอน และไม่ใช่น้ า
ธรรมชาติ แต่เป็นน้ าที่น่าจะมีต้นก าเนิดมาจากอุตสาหกรรม (ดูจากความเข้มข้น COD และสัดส่วน BOD    
ต่อ COD) ซึ่งเหมืองเป็นอุตสาหกรรมเดียวในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งยังเป็นน้ าที่ปนเปื้อนซัลเฟตสูง 
ปนเปื้อน แมงกานีส สารหนู และเหล็กสูง สอดคล้องกับน้ าเหมืองในบ่อ TSF1 จึงสันนิษฐานว่าต้นเหตุของ
น้ าผุดส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเหมือง อย่างไรก็ดีสีด าของน้ าน่าจะมาจากการท าปฏิกิริยา Reduction      
ของซัลเฟตโดยจุลชีพตามธรรมชาติท าให้ตกตะกอนได้โลหะซัลไฟต์มีสีด าเป็นอนุภาคแขวนลอยสีด าดังกล่าว 
แต่อันตรายต่อสุขภาพน่าจะมาจากการปนเปื้อนแมงกานีสในน้ ามากกว่า อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนใน
แหล่งน้ าผิวดิน และสะสมในดินระดับตื้นเกินค่าที่ยอมรับได้ ส าหรับสารหนูนั้นแม้จะพบการปนเปื้อนในน้ า
ผุดแต่ก็น่าจะถูกเหล็กตกตะกอน (เหล็ก Fe2+ เกิดปฏิกิริยา Oxidation เป็น Fe3+ และตกตะกอนเป็น 
Fe(OH)3)) กรองไว้ไม่ให้สารหนูเคลื่อนที่ไปไกลนัก[11] ด้วยน้ าผุดจากนาข้าวยังคงไหลอย่างต่อเนื่องกว่า 25 
วันแล้ว จึงควรต้องท าการส ารวจหาแหล่งที่น้ าผุดบริเวณป่าบอน ป่าบัว และนาข้าว โดยละเอียดเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของชุมชนโดยรอบ และให้ผู้ก่อให้เกิดมลพิษได้รับผิดชอบต่อสังคมหากท าให้เกิดการ
รั่วไหลดังกล่าว 
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ตารางท่ี 7-9 ผลการตรวจวัดไซยาไนด์ ไทโอโซยาเนต และโลหะหนัก และไอออนต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ 

 หน่วย (mg/L) 

จุด  CN
-
 Thiocyanate Nitrate Calcium Sulfate Arsenic copper Iron Manganese 

1. แปลงนาข้าวควบคุม  ND - ND 21.7 <2 - - - - 

2. ต้นน้ าบ้านเนินทอง ND 0.21 0.27 16.5 43.5 0.0006 0.002 0.63 0.22 

3. แปลงป่าบัว ND 0.27 ND 58.7 192.0 0.01 0.1 19.9 5.59 

3*. แปลงป่าบอน (น้ าปนตะกอนขุย) <0.005 - - - - 0.15 0.01 673 17.9 

4. นาข้าว น้ าด าไหล ND 0.61 ND 99.9 167.0 0.003 0.0006 0.38 6.31 

5. จุดรวมน้ า นาข้าว บา้นเนินทอง (น้ าด า) ND 0.01 ND 60.6 90.3 0.002 0.001 0.53 2.65 

6. จุดท้ายน้ า หลังบ้านนายก รวม 3 สาย 
(น้ าด า) 

ND 0.32 ND 58.9 70.8 0.002 0.001 0.7 2.78 

มาตรฐานน ้าประเภทที่ 3 <0.005 - <5 - - <0.01 <0.1 - <1 
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บทที่ 8 
การตอบข้อซักถามคณะอนุกรรมการเทคนิค 

 
หลังจากที่คณะวิจัยได้ด าเนินการส ารวจตามแผนเสร็จสิ้นแล้ว ได้ส่งร่างรายงานโครงการวิจัยให้

คณะอนุกรรมการเทคนิคตรวจสอบ และเสนอแนะ มีการถาม-ตอบ อย่างเป็นลายลักอักษร โดยหลายประเด็น
จากการถามตอบ-แลกเปลี่ยนคณะวิจัยได้น าบางประเด็นไปใช้ในการปรับแก้รายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ก็มีอีก
หลายประเด็นที่เป็นการถามตอบ แลกเปลี่ยนที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อหารายงานบทที่ 5 และ 6 คณะวิจัยจึงน าการ
ถาม-ตอบดังกล่าวมาสรุปในบทที่ 8 นี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไปในอนาคต 

8.1 ค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST จ านวนทั้งหมด 15 ข้อ 

 
รูปที่ 8-1 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 1 
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รูปที่ 8-2 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 2 

 



 

8-3 
 

 
รูปที่ 8-3 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 3 
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รูปที่ 8-4 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 4
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รูปที่ 8-5 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 5
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รูปที่ 8-6 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 5 และ 6 
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รูปที่ 8-7 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 6 



 

8-8 
 

  
รูปที่ 8-8 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 6
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รูปที่ 8-9 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 7
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รูปที่ 8-10 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 7
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รูปที่ 8-11 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 7
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รูปที่ 8-12 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 7
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รูปที่ 8-13 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 7
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 รูปที่ 8-14 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 8 และ 9
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รูปที่ 8-15 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 10 และ 11
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รูปที่ 8-16 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 11
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รูปที่ 8-17 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 12



 

8-18 
 

    
รูปที่ 8-18 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 12
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รูปที่ 8-19 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 12 และ 13
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รูปที่ 8-20 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 13 และ 14
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รูปที่ 8-21 ข้อความค าถามที่ตัวแทนเหมืองถาม AIST ในค าถามข้อที่ 15 
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8.2 การตอบค าถามตัวแทนเหมืองโดย AIST  

 

รูปที่ 8-22 ข้อความการตอบค าถามตัวแทนเหมืองโดย AIST ในค าตอบข้อที่ 1 
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รูปที่ 8-23 ข้อความการตอบค าถามตัวแทนเหมืองโดย AIST ในค าตอบข้อที่ 2 และ 3 
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รูปที่ 8-24 ข้อความการตอบค าถามตัวแทนเหมืองโดย AIST ในค าตอบข้อที่ 4 ,5 และ 6 
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รูปที่ 8-25 ข้อความการตอบค าถามตัวแทนเหมืองโดย AIST ในค าตอบข้อที่ 6.5 
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รูปที่ 8-26 ข้อความการตอบค าถามตัวแทนเหมืองโดย AIST ในค าตอบข้อที่ 7,8 ,9 และ 10 
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รูปที่ 8-27 ข้อความการตอบค าถามตัวแทนเหมืองโดย AIST ในค าตอบข้อที่ 11 และ 12 
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รูปที่ 8-28 ข้อความการตอบค าถามตัวแทนเหมืองโดย AIST ในค าตอบข้อที่ 12 
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รูปที่ 8-29 ข้อความการตอบค าถามตัวแทนเหมืองโดย AIST ในค าตอบข้อที่ 13 
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รูปที่ 8-30 ข้อความการตอบค าถามตัวแทนเหมืองโดย AIST ในค าตอบข้อที่ 14 และ 15 
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8.3 การตอบค าถามตัวแทนเหมืองโดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์  

ค าถามที่ 1 : 2 วัตถุประสงค์ และ 5 กรณีนี้ ชัดเจนแล้วหรือยังว่าเกี่ยวกับเหมืองหรือไม่? 

ตอบ : ชัดเจนแล้วตามแผนการวิจัยในโครงการ Phase ที่ 1 นี้ ซึ่งใช้ทั้ง Geophysics และ Isotope ร่วมกันดัง
แสดงในรายงาน โดย Geophyscis ส ารวจว่าแหล่งก าเนิดว่าน่าจะรั่วหรือไม่ และ Isotope ส ารวจนอกบ่อ 
TSF1 ไปจนถึงบ่อ 5338 และนาข้าว พร้อมทั้งจุดอ่ืนๆว่าน้ าในบ่อที่ต้องสงสัยน่าจะเป็นน้ าที่มาจากบ่อเปิด
หรือไม่ (ซึ่งในที่นี้น่าจะเป็น TSF1 หรือ TSF2) ซึ่งรายงานการวิจัยในส่วนของ Geophysics ได้สรุปไว้แล้วว่า
น่าจะเกิดการรั่วไหลของน้ าเหมืองจาก TSF1 โดยผลดังกล่าวหลายส่วนสอดคล้องกับข้อสรุปของผล Isotope 
ท าให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของ Phase ที่ 1 ได้ ว่าบ่อ TSF1 น่าจะรั่ว และอาจส่งผลต่อการปนเปื้อนสาร
หน ูและไซยาไนด์ในบริเวณต่างๆ  

ทั้งนี้การแปลผลเป็นไปตามการแปลผลที่คณะวิจัยได้ประกาศไว้ก่อนด าเนินการ (ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าผลการ
ส ารวจจะออกมาเป็นอย่างไร) และเป็นสัญญาประชาคมร่วมกับดังที่สรุปไว้ในบทที่ 4 ซึ่งในการประชุมนั้น 
(วันที่ 1 ธันวาคม 2559) ทั้งชุมชนผู้คัดค้านเหมือง และตัวแทนเหมืองเห็นด้วยว่าจะมีการด าเนินการร่วมกัน
โดยอิงกลยุทธ์การแปลผลนี้ (มีเทปบันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน) ซึ่งผลสามารถออกมาเป็นว่ามีการรั่วไหล 
หรือ ไม่ก็ได้ ไม่มีการตั้งธง และไม่มีอคติทางวิชาการ เมื่อด าเนินการส ารวจเสร็จสิ้นคณะวิจัยจึงแปลผลอย่าง
ตรงไปตรงมาตามท่ีได้ประกาศ และมีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

อย่างไรก็ดีการจะท าให้กระจ่างสิ้นข้อสงสัยของทุกฝ่ายต้องด าเนินการ Phase ที่ 2 ดังจะแสดงใน
เอกสารประเด็นเกี่ยวเนื่อง 

 

ค าถามที่ 2 : หาก ผศ.ดร.ธนพล ไม่สามารถตอบค าถามได้ แนะน าให้พานักวิจัยญ่ีปุ่นมาตอบค าถาม (หรือ
ใช้วิธี VDO conferences) แทนการส่งค าถามค าตอบไป-มา เพราะ ผศ.ดร.ธนพล ไม่มีความรู้ด้านนี้
เพียงพอ และเป็นการเสียเวลาในการรอคอยค าตอบ เปลืองงบประมาณ และเสียเวลาต้องประชุมอีกหลาย
รอบ 

ตอบ : เห็นด้วยกับการ VDO Conferences หรือ เชิญนักวิจั ยญี่ปุ่ นมาตอบ เพราะ Dr.Mitsuhata               
เป็นผู้เชี่ยวชาญ TEM และ Geophysics ตัวจริง โปรดดูสรุปประวัติการผลงานการวิจัยของ Dr. Mitsuhata  
ในตารางที่ 8-1  

ผศ.ดร.ธนพล แม้จะใช้ ERI ในการส ารวจพ้ืนที่ปนเปื้อนอย่างสม่ าเสมอก็มิอาจอ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน Geophysics หรือ Environmental Geophysics ได ้จึงเลือกท่ีจะศึกษา และเรียนรู้จาก Dr. Mitsuhata 
ประเด็นความคิดเห็นหรือข้อซักถามจากผู้เชี่ยวชาญนี้ส าคัญนัก เพราะหากไม่เชี่ยวชาญจริง แต่แต่งตั้งตนเอง
เป็นผู้เชี่ยวชาญก็จะท าให้สังคมเกิดความสับสน ประเทศเสียประโยชน์ ประชาชนผู้เดือนร้อนไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ โปรดดูบทความอ้างอิงในเอกสารแนบ 1 

ในท านองเดียวกัน ผู้ตั้งค าถามดังที่ปรากฏในค าถามที่ตัวแทนของเหมืองอ้างถึง รวมทั้งตัวแทนเหมือง
เองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Geophysics หรือ Environmental Geophysics ในระดับที่มีผลงานประจักษ์เป็นที่
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ยอมรับในระดับนานาชาติ เหมือน Dr. Mitsuhata เพราะจากการค้นฐานข้อมูล  Web of Science                
ไม่พบผลงานวิชาการของท่านเหล่านั้นได้ดังแสดงในตารางที่ 8-1 ซึ่งแสดงว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า      
Dr.Mitsuhata ฉะนั้นเพ่ือให้ประหยัดงบประมาณ และไม่ต้องเสียเวลาประชุมอีกหลายรอบ และเร่งแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชน และประเทศ จึงควรฟังการชี้แจงจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงและเป็นกลางอย่าง Dr.Mitsuhata 
ซึ่งมคีวามเป็นกลางทางวิชาการด้วย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน น่าจะช่วยหาทางออกร่วมกันได้  

อนึ่งปัญหาของ TSF1 ที่คณะท างานนี้ก าลังด าเนินการ เป็นปัญหาการปนเปื้อนสารอันตรายเป็น
ศาสตร์ของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อน ส่วนเทคนิค Geophysics เป็นเพียง
เครื่องมือหนึ่งเท่านั้น ผศ.ดร.ธนพล เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานในสาขาการฟื้นฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนสารอันตรายมาก
ที่สุดในประเทศ (ดูตารางที่ 8-1) และมีความเป็นกลางทางวิชาการ กล่าวคือ ไม่เคยรับผลประโยชน์ หรือ ท า
โครงการใดๆ หรือ รับทุนใดๆ จากชุมชนผู้คัดค้าน หรือ จากเหมือง ฉะนั้น เพ่ือให้ประหยัดงบประมาณ และไม่
ต้องเสียเวลาประชุมอีกหลายรอบ จึงควรฟังการชี้แจงจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนสารอันตราย 
เพ่ือหาทางออกร่วมกัน 

ตารางที่ 8-1 ประวัติผลงานผู้วิจัย Geophysics และ ตัวแทนเหมือง และ ผู้ตั้งค าถามที่ตัวแทนเหมืองอ้าง
ถึง โดยอิงจากฐานข้อมูล ISI Web of Science 

ชื่อ-สกุล ผลงานวิจัย Geophysics ผลงานวิจัยการส ารวจ/ฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน 
จ านวนบทความใน
วารสารวิชาการ

นานาชาต ิ

จ านวนครั้งที่ถูก
อ้างอิงถึงในระดับ

นานาชาต ิ

จ านวนบทความ จ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง
ถึงในระดับนานาชาติ 

Dr. Yuji MITSUHATA 12 168 2 8 
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 0 0 32 2750 
ตัวแทนเหมือง 0 0 0 0 
นักวิชาการผู้ถามค าถามที่
เหมืองอ้างถึง 

0 0 0 0 

 

ค าถามที่ 3 : ในเหมือง มีบ่อสังเกตการณ์อยู่แล้ว ไม่ว่าโซนไหนก็ตามที่สงสัย ตรวจสอบข้อมูลทางเคมีได้ 
(บางส่วนก็เก็บโดยทีมวิจัย Isotope ไปแล้วด้วย) 

ตอบ : ไม่จริง ในหลายจุดที่ผล ERI ชี้ว่าน่าจะมีการรั่วไหลของน้ าเหมืองไหลผ่านก็ไม่มีบ่อเฝ้าระวังเลย 
ยกตัวอย่าง เช่น บริเวณ A และ B ในรูปที่ 8-31 ข้างล่างนี้ ซึ่งผล ERI ชี้ว่าน่าจะมีการไหลผ่านของน้ าเหมือง 
ไหนล่ะบ่อเฝ้าระวังที่ตัวแทนเหมืองบอกว่ามีพออยู่แล้ว ? ถ้าท าการเจาะสุ่มๆ โดยไม่ท า ERI อย่างที่              
รศ.ดร.จักรพันธ์ และ รศ.ดร.ชัยฤกษ์ เสนอให้ ผศ.ดร.ธนพล ด าเนินการแทนการใช้ Geophysics ในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค ก็ไม่แน่ว่าจะเสนอเจาะที่จุดดังกล่าวหรือไม่ ฉะนั้น Geophysics จึงจ าเป็น
เพ่ือชี้จุดที่ควรเจาะพิสูจน์ให้เห็นจริง ในทางทฤษฎีก็บอกเช่นนั้น และเป็นที่รู้กันในผู้ที่ท างานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ปนเปื้อน ว่าการใช้ Geophysics ส ารวจเบื้องต้นเพ่ือติดบ่อเฝ้าระวังหรือเก็บตัวอย่างดิน และน้ าเป็นสิ่งจ าเป็น 
ดังแสดงในตารางที่ 8-2 (อ้างอิงจาก หนังสือ Environmental Geophysics เขียนโดย Reynolds, John M. 
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An Introduction to Applied and Environmental Geophysics (Kindle Location 291). Wiley. Kindle 
Edition) ว่าด้วยงบประมาณ 18.23 ปอนด์ ต่อ ตร.ม. การเจาะบ่อส ารวจนั้นท าได้แค่ 1%  ของพ้ืนที่ ท าให้มี
โอกาสพลาดถึง 99% แต่การส ารวจด้วย Geophysics ก่อนใช้งบแค่ 0.33 ปอนด์ ต่อ ตร.ม. ท าได้ถึง 95% 
ของพ้ืนที่ ท าให้มีโอกาสตรวจไม่พบการปนเปื้อนแค่ 5% ซึ่งเป็นการรอบครอบกว่าอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อพบ
บริเวณที่มีความผิดปกติจากการส ารวจทาง Geophysics แล้ว จึงด าเนินการเจาะส ารวจเพ่ือยืนยันในขั้น
สุดท้าย 

 อีกหนึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บอกว่าบ่อสังเกตการณ์ที่มีอยู่แล้วอาจจะไม่เป็นประโยชน์นักคือ 
รายงานสรุปของคณะท างานของ ดร.ปนัดดา ซึ่งใช้ข้อมูลบ่อเฝ้าระวังที่เหมืองมีอยู่แล้ว (ดังที่ค าถามนี้อ้างถึง)  
ก็ไม่สามารถสรุปผลผลการด าเนินการได้ ท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าค าถามนี้เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้   
ถามเอง นี่ยังไม่รวมประเด็นที่เหมืองท าบ่อเฝ้าระวังผิดรูปแบบเนื่องจากท าการเปิด Screen ตลอดความยาว
บ่อเฝ้าระวังในหลายๆต าแหน่งส าคัญ ท าให้ผลการเฝ้าระวังในรอบนับสิบปี ไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งน่าจะมีความผิด
ต่อการด าเนินมาตรการเฝ้าระวังตาม EHIA หรือไม่อย่างไร? 

 

 

 

 

รูปที่ 8-31 จุด A และ B ซึ่ง ERI ชี้ว่าน่าจะเป็นช่องทางท่ีน้ าเหมืองรั่วไหลผ่าน แต่ก็ไม่ปรากฏบ่อเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนน้ าใต้ดินในตรงบริเวณดังกล่าวตามที่ตัวแทนเหมืองกล่าวอ้าง 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค าถามที่ 4 : ทดสอบเฉพาะหิน ไม่มีการน าดินเหนียว , ดินทั่วไป, lateritic soil หรือ saprolite มา
ทดสอบด้วย ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่วัดได้ เป็นค่าของหินรวมกับน้ าที่มีค่า Ec สูง ลักษณะเดียวกับน้ าใน 
TSF  ดังนั้น ในสภาพความเป็นจริง ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า ไม่ได้แสดงถึงค่าหินที่โดนน้ าของบ่อกากแร่
ซึมเข้าไป เพราะหากเป็นเช่นนั้น ค่าต้องเท่าๆกับค่าที่วัดได้จาก Lab 

ตารางท่ี 8-2 

B A 
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ตอบ : หินเหล่านี้เป็นหินที่ใช้ท าโครงสร้าง Zone C ของบ่อกักเก็บกากแร่ ไม่มีการระบุในแบบว่ามีการใช้ ดิน
เหนียว, ดินทั่วไป, lateritic soil หรือ Saprolite มาบดอัดร่วมกับหินเพ่ือท า Zone C ผู้วิจัยจึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ดินดังกล่าวเพ่ือเปรียบเทียบกับก าแพงบ่อ TSF จากการวิเคราะห์เห็นได้ว่าความ
ต้านทานไฟฟ้าของก าแพง TSF ต่ ากว่าความต้านทานไฟฟ้าของหินที่น ามาใช้สร้าง Zone C มากจึงอนุมานได้
ว่าน่าจะมีการรั่วไหลของน้ าเหมืองมาผสม จึงจะท าให้ได้ผลเช่นนั้นได้ ซึ่งเป็นการแปลผลตามหลักวิชาการปกติ
ที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างงานวิชาการดังแสดงในรายงานโครงการ (รูปที่ 5-14) 

 

ค าถามที่ 5 : ด้วยเหตุนี้การส ารวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจึงบอกได้แค่ว่าหินที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า
หรือสูง แต่ไม่สามารถบอกถึงการรั่วไหล เป็นแค่การคาดคะเนท้ายท่ีสุดเคมีของน้ าจะเป็นค าตอบ 

ตอบ : ความต้านทานไฟฟ้าเป็นการชี้ความผิดปกติเพ่ือให้ท าการเก็บน้ าเพ่ือท าการวิเคราะห์ทางธรณีเคมีได้
อย่างถูกจุด คณะวิจัยเห็นด้วยว่าเคมีของน้ าจะเป็นค าตอบ เคมีของน้ าที่รั่วออกมาใกล้ TSF1 ในรูปที่ 5-15 
และตารางที่ 6-2 เป็นค าตอบยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าบ่อ TSF1 น่าจะรั่ว สอดคล้องกับผลทาง Geophysics  ทั้ง 
TEM และ ERI 

 

ค าถามที่ 6 : เนื่องจากข้อมูล TEM เป็นการตรวจวัดค่าแบบ Vertical Electrical Sounding (depth 
sounding) การน าข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน โดยมีระยะห่างระหว่างจุดค่อนข้างมาก ท าให้มีความคลาดเคลื่อน
สูง 

ตอบ : เริ่มต้นคณะวิจัยเสนอการแปลผลแบบ Plane View ตามรูปที่ 5-5 เท่านั้น ซึ่งชุดข้อมูลทั้งหมดที่มีบน 
TSF และ รอบๆ TSF ทั้งสิ้น 52 ชุดข้อมูลส าหรับพ้ืนที่ขนาด 1.4 ตร.กม. ซึ่งคิดเป็นความหนาแน่นของจุด
ส ารวจ = 0.027 ตร.กม. ต่อ จุดส ารวจ สรุปได้ว่าน่าจะเกิดการรั่วไหล แต่ตัวแทนเหมืองเองเป็นผู้เสนอให้เพ่ิม 
Cross Section คณะวิจัยก็เพ่ิมให้เพ่ือเห็นว่าเป็นเพียงการใช้ข้อมูลเดิมมาแสดงผลในมุมมองอ่ืน แม้จะใช้จุด
น้อยกว่าก็สรุปว่าน่าจะรั่วอยู่ดี เป็นหลักการพ้ืนฐานว่าข้อมูลชุดเดียวกัน ไม่ว่าจะแปลผลจาก Plane View 
หรือ Cross Section ก็น่าจะได้ผลสรุปเหมือนกัน เพราะเป็นข้อมูลเดียวกัน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากจุด
ที่เลือกมาแปลผลที่น้อยลงจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ประเด็นที่ตัวแทนเหมืองถามนี้จะเป็นประเด็นจริงๆ      
ก็ต่อเมื่อ แปลผลตาม Plane View ว่าไม่เกิดการรั่วไหล แต่พอแปลผลตาม Cross Section ซึ่งใช้จุดน้อยกว่า
พบว่าเกิดการรั่วไหล หรือกลับกัน อนึ่ง Cross Section คงท าได้ดีกว่านี้ ความหนาแน่นของข้อมูลมากกว่านี้ 
และทางเหมืองคงไม่ต้องมาถามค าถามนี้กับคณะวิจัยหากเหมืองไม่ได้เทหางแร่เปียกลงไปท าให้ท า งาน
ยากล าบาก และเข้าถึงบางพ้ืนที่ไม่ได้ และสิ้นเปลืองงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

การแย้งว่าระยะห่างระหว่างจุดค่อนข้างมากนี้ จะตกไปทันทีที่ท าการประเมินแบบ Plane View  ตาม
รูปที่ 5-5 ด้วยในขณะที่ตัวแทนเหมืองมีความเชื่อมั่นอย่างมากในระบบบ่อเฝ้าระวังของตน ในบริเวณ  TSF1 
นั้น มีบ่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนน้ าใต้ดินเพียง 6 ต าแหน่ง ท าให้ความหนาแน่นของจุดส ารวจคือ 0.233 ตร.กม. 
ต่อต าแหน่งบ่อ ซึ่งหยาบกว่าการส ารวจด้วย TEM แบบใช้จุดทั้งหมด (Plane View) ถึง 10 เท่า ฉะนั้นหากจะ
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เทียบกันจริงๆ การส ารวจด้วย TEM นี้ มีโอกาสตรวจเจอการปนเปื้อนมากกว่าการใช้ระบบบ่อเฝ้าระวังของ
เหมืองในปัจจุบันถึง 10 เท่า 

 

ค าถามที่ 7 : จากรูปที่แสดงในรายงาน เหมือนจะใช้ cell size ขนาดเล็กที่ก าหนด ระยะเชื่อมต่อข้อมูล
น้อย ท าให้ข้อมูลไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ตามแนวระดับ ทั้งๆที่ข้อมูลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
ส่วนล่างของข้อมูลในทุกจุดส ารวจมีค่าสูง และสามารถเชื่อมต่อกันได้ 

ค าตอบ : ตอบเหมือนข้อ 6 ดู plane view ในรูปจะไม่พบปัญหาใด แต่ถึงแม้รูป cross section จะไม่ละเอียด
เท่า plane view ค าตอบก็ไม่เปลี่ยน คือน่าจะมีการรั่วไหล 

 

ค าถามที่ 8 : จากรูปที่แสดง มีบริเวณที่แสดงค่าไม่สอดคล้องกับต าแหน่งตรวจวัด อธิบายได้หรือไม่ว่าเกิด
จากสาเหตุใด และโปรแกรมท่ีน ามา process ในการสร้างภาพสามารถเชื่อม่ันได้มากน้อยเพียงใด 

ตอบ : ตอบเหมือนข้อ 6 ดู plane view ในรูป จะไม่พบปัญหาใด แต่ถึงแม้รูป cross section จะไม่ละเอียด
เท่า plane view ค าตอบก็ไม่เปลี่ยน คือน่าจะมีการรั่วไหล 

 

ค าถามที่ 9 : ภาพจาก Executive summary (ภาพบน) กับภาพจากร่างรายงานภาษาไทย มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งน่าจะเกิดจากการเซ็ตค่าพารามิเตอร์ในการสร้างภาพที่ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งใช่หรือไม่ 

ตอบ : ต่างกันแค่ภาพบนท าการประเมินถึงระดับต่ าสุดคือ 0 เมตร กับ ภาพล่างท าการประเมินถึงระดับต่ าสุด
คือ 20 เมตร แม้รูปจะต่างกัน ก็ได้ค าตอบเหมือนกันคือ คือน่าจะมีการรั่วไหลจากบ่อ 

 

ค าถามที่ 10 : ภาพจากการประมวลผลเดิมที่ปรากฏในรายงาน แตกต่างจากภาพที่น ามาน าเสนอในที่
ประชุม โดยให้เหตุผลว่าเกิดความผิดพลาดจากการกลับทิศทางการส ารวจ ซึ่งการกลับทิศควรให้ภาพใน
ลักษณะภาพในกระจกเงา และไม่ควรแตกต่างจากภาพเดิมมากดังท่ีน ามาแสดง 

ตอบ : มีการสลับแบบกระจกเงา แค่ 1 แนวจาก 4 แนวส ารวจไม่ได้สลับทั้ง 4 แนวจึงท าให้ไม่ได้เป็นภาพ
กระจกเงาโดยสมบูรณ์ดังที่ผู้ถามประเมิน อย่างไรก็ดีคณะท างานได้มอบหมายให้คณะวิจัยด าเนินการใหม่แล้ว 
ได้ผลเหมือนดังที่คณะวิจัยได้น าเสนอผลครั้งแรก (หลังจากกลับแนวที่ผิดพลาดแล้ว)  ซึ่งเหมืองเองก็ได้ผลไป
แล้ว และน่าจะกระจ่างในประเด็นนี้แล้ว  

 

ค าถามที่ 11 : ภาพ DC12 ที่บอกว่าผิดปกติ และอาจเกิดจากการรั่วไหลของน้ าจาก TSF มาตามแนวรอย
แตกนั้น พบว่าปรากฏในแนวอ่ืน (DC14) ที่เป็นพื้นที่อ้างอิงด้วย และถ้าเป็นลักษณะที่แสดงการรั่วตาม
รอยแตก ตามสมมุติฐานจริง DC16 และ DC15 จะต้องแสดงลักษณะดังกล่าวด้วย 
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ตอบ : เป็นประเด็นที่ดี Geophysics ชี้จุดต้องสงสัยให้ท าการเก็บน้ าเพ่ือพิสูจน์ ดูแผนงานส าหรับ Phase ที่ 2 
ในประเด็นเก่ียวเนื่อง 

 

ค าถามที่ 12 : ภาพจากการประมวลผล DC12 โดยวิธี Dipole-Dipole (ซ้าย) แสดงลักษณะที่แตกต่าง
จากวิธี Wenner Schlum Array (ขวา) ทั้งๆที่เป็นข้อมูลการตรวจวัดครั้งเดียวกัน ถ้าน าภาพวิธี 
Wenner Schlum Array มาน าเสนอ แสดงว่าไม่พบบริเวณผิดปกติใช่หรือไม่ 

ตอบ : ในทางทฤษฎี Dipole Dipole (DD) มีความไวต่อการผิดปกติในแนวตั้งมากกว่า Wenner and 
Schlumberger (WS) (ดูเอกสารอ้างอิงหนังสือ Environmental Geophysics เขียนโดย Reynolds, John 
M. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics (Kindle Location 291 ) .  Wiley. 
Kindle Edition) ตารางที่ 8-3 จะเห็นว่า DD มี Vertical Resolution ที่แย่กว่า WS ดังนั้น DD จึงเห็นผล
ออกมาเป็นช่องสี่ เหลี่ยม ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เห็นความผิดปกติชัดเจนกว่าเมื่อท าการส ารวจโดย DD           
ด้วยประเด็นของ Vertical Resolution ที่แย่กว่า WS นั้นเอง อย่างไรก็ดี วิธี WS ก็สังเกตเห็นความผิดปกติ 
แต่แสดงผลในระดับที่มี Resolution ดีกว่า คือแสดงถึงการลดลงของความต้านทานไฟฟ้าสีแดง แทนที่จะเป็น
สีม่วง แต่ไม่ได้แดงเป็นช่องสี่เหลียมตัดเหมือน DD  

 

 

 

 

 

 

ค าถามที่ 13 : ภาพจากการประมวลผล DC13 บริเวณนาข้าวทั้งวิธี Dipole-Dipole และ Wenner 
Schlum Array แตกต่างกันพอสมควร ทั้งๆที่เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน และแตกต่างกันระหว่างภาพใน
รายงานของ ผศ.ดร.ธนพล กับการน าเสนอของ บ.อัคราฯ แสดงว่าโปรแกรมและพารามิเตอร์ที่ใช้ในการสั่ง
การให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ มีผลกับภาพที่ปรากฏใช่หรือไม่ 

ตอบ : ดูจะเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ดีการใช้โปรแกรมเดียวกัน และสองวิธีในการวางขั้วอิเล็กโทรดส าหรับส ารวจ 
และ ท าการเปรียบเทียบพ้ืนที่ควบคุมกับพ้ืนที่ที่ต้องการหาความผิดปกติน่าจะพอเพียงที่จะให้ผลการวิเคราะห์
ที่บรรลุวัตถุประสงค์ได้หากผู้แปลผลมีประสบการณ์ และเป็นกลางทางวิชาการ 

 ทั้งนี้ไม่เคยเห็นบทความวิชาการใดที่ต้องใช้สองโปรแกรมประมวลผลมาแปลถึงจะน่าเชื่อถือ มีแต่การ
ท าสองวิธีในการวางขั้วอิเล็กโทรดเพ่ือประมวลผลระดับตื้น และระดับลึกดังงานวิจัยนี้เท่านั้น นอกจากนี้ 
Res2Din ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการท า Inverse Modeling ที่นิยมใช้แพร่หลายเป็นที่ยอมรับในหมู่นักปฏิบัติ 
และนักวิจัย Geophysics 

ตารางท่ี 8-3 
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ค าถามที่ 14 : มีการเปลี่ยนสเกลสีในระดับความลึกต่างๆ ท าให้ไม่สามารถเปรียบเทียบจากการเห็นอย่าง
ผิวเผินได้อย่างถูกต้อง 

ตอบ : อันนี้เป็นประเด็นเก่าที่ได้ท าการแก้ไขตามที่เหมืองเสนอแนะแล้วในรายงาน  ไม่น่าจะเป็นดังค าถามนี้
แล้ว 

 

ค าถามที่ 15 : จากภาพ plan view แสดงเส้นชั้นข้อมูล 10 Ω-m ที่ชั้นความสูง 70-65m แต่ไม่แสดงใน
ชั้นที่ 60 m และต่ ากว่า 

ตอบ: สามารถเพ่ิมเติมให้ได้ และขอรับไปด าเนินการ แต่ก็จะไม่เปลี่ยนการแปลผลใดๆ 

 

ค าถามที่ 16 : ที่ระดับความลึก 60 เมตร หรือประมาณ 40 เมตร จากพื้นบนสุดของ TSF จะเป็นความลึก
ของพื้นดินเดิมที่มีชั้นของดินเหนียวธรรมชาติหรือชั้นอุ้มน้ าระดับตื้น ซึ่งให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าอยู่
แล้ว การตีความในลักษณะว่าเป็นช่องทางของการรั่วไหล ขัดแย้งกับความเป็นจริง 

ตอบ : ก็อาจจะเป็นไปได้หากพิจารณาท่ี 60 เมตรเท่านั้น แต่หากพิจารณาตั้งแต่ที่ระดับ 60 เมตร ถึง 40 เมตร 
(หรือคือลึก 10 เมตร จนถึง 30 เมตร จากผิวดินเดิม) จะเห็นว่าน่าจะเป็นการรั่วไหลของน้ าเหมืองมากกว่าเป็น
ชั้นดินเหนียวตามธรรมชาติ ตามที่ตัวแทนเหมืองสันนิษฐาน โดยมีหลักฐานอ้างอิงที่ขัดแย้งข้อกล่าวอ้างของ
ตัวแทนเหมืองอยู่ 3 ประเด็นคือ  

1) จากรายงาน EIA ของเหมืองเอง พบว่าชั้นเดินเหนียวธรรมชาติหนาเฉลี่ย 7 เมตร เท่านั้น ฉะนั้นจาก
ผิวดินเดิมไม่น่าจะพบดินเหนียวตามธรรมชาติต่ ากว่าระดับ 70-60 เมตร (ดูรูปที่ 8-32) 

2) อย่างไรก็ดี รายงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นที่ปรึกษาให้เหมืองเอง ประเมินว่าบางบริเวณ
ไม่มีดินเหนียวธรรมชาติ (ดูรูปที่ 8-33) 

3) หากพิจารณาผล TEM ที่ระดับ 60 ถึง 40 เมตร  (ดูรูปที่ 8-34) จะพบว่าแนว 5’ และ 4’ เป็นแนวน้ า
เหมืองรั่วไหลมากกว่าเป็นร่องดินเหนียว เพราะมีร่องรอยความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่บริเวณเดียวกันแต่
ที่ระดับ 50 และ 40 เมตรด้วย ที่ไม่น่าจะมีดินเหนียวตามธรรมชาติแล้วจากที่ยกหลักฐานอธิบายใน  2 
ข้อข้างต้น ฉะนั้นควรต้องท าการเจาะพิสูจน์บริเวณดังกล่าวในโครงการระยะที่ 2 ดังจะแสดงใน 
เอกสารประเด็นเกี่ยวเนื่อง 
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รูปที่ 8-32 ความหนาดินเหนียวธรรมชาตจิากรายงาน EIA  
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รูปที่ 8-33 ความหนาดินเหนียวธรรมชาตจิากรายงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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รูปที่ 8-34 ผล TEM ที่แสดงร่องรอยต้องสงสัยว่าน้ าเหมืองรั่วไหลจากบ่อสู่ด้านข้างที่ระดับ 60-40 เมตร 

 

ค าถามที่ 17 : ที่ระดับความลึก 40 และ 20 เมตร ค่าความต้านทานไฟฟ้าจากกราฟ inversion ประมาณ 
20 Ω.m หรือมากกว่า ซึ่งไม่ใช่ค่าที่ในรายงานบอกว่าเป็นกากแร่แล้ว แต่เป็นค่าที่แสดงถึงหินผุ 

ตอบ : ประเด็นนี้ตัวแทนเหมืองน่าจะอ่านแล้วเข้าใจผิดเอง เพราะจากรูปที่ 8-35 ซึ่งตัดมาจากรายงาน
โครงการไม่ได้บอกว่าเป็นกากแร่ที่แห้งแล้ว แต่บอกว่าเป็นน้ าเหมืองที่รั่วผ่านก้นบ่อไปปนเปื้อนชั้นหินผุดังกล่าว 
เป็นการแปลผลตามสมมุติฐาน และหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่า ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ต่ าอย่างผิดปกติไม่
น่าจะเป็นหินผุตามธรรมชาติ แต่น่าจะเกิดจากการรั่วไหลของน้ าเหมืองมากกว่า  
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รูปที่ 8-35 ส่วนหน่ึงขอรายงานทีจ่ะแสดงว่าผู้ถามอาจเข้าใจผิด 

 

ค าถามที่ 18 :   

1) มีเอกสาร/งานวิจัยใดๆ ที่แสดงว่าผลการส ารวจธรณีฟิสิกส์สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดถึงการ
รั่วไหล เนื่องจากเอกสารที่แสดงไว้ใน proposal ไม่ได้แสดงให้เห็นแบบนั้น 

2) จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ไม่เคยปรากฏว่ามีการน าข้อมูล TEM มาแสดงในลักษณะ plan 
view และ section มาก่อน ยกเวน้มีจุดเก็บข้อมูลที่ถี่มากพอ  

3) การน าข้อมูล TEM มาน าเสนอในลักษณะนี้ เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด มีรายงาน/เอกสารยืนยัน
หรือไม่ 

4) จากเอกสารอ้างอิงที่น ามากล่าวอ้างในแผนโครงการ ไม่พบข้อความใดที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าธรณี
ฟิสิกส์สามารถบอกได้ถึงการรั่วไหล เป็นแต่เพียงการคาดเดา  

5) จากเอกสารอ้างอิงทั้ง 4 แหล่ง ที่น ามากล่าวอ้างในแผนโครงการไม่พบการส ารวจแบบ TEM มีแต่ 
ERI 

ค าตอบ 18.1 และ 18.4 : สองค าถามนี้เป็นค าถามเดียวกันจึงขอตอบร่วมกัน มีงานวิจัยและงานวิชาชีพใน
ภาคสนามมากมายที่ใช้ Geophysics เป็นเครื่องมือส าคัญในการสืบสวนหาสาเหตุการปนเปื้อน ก่อนท าการ
เจาะส ารวจเพ่ือยืนยัน ดังที่ได้เคยแนบไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ในการตอบครั้งที่แล้ว) (และขอแนบมาอีกครั้งเป็น
ครั้งสุดท้าย ดูเอกสารแนบ 2) นอกจากนี้ยังมีหนังสือ An Introduction to Applied and Environmental 
Geophysics โดย  Reynolds, John M. ที่ผู้ถามควรท าการศึกษาเพ่ิมเติม เอกสารแนบที่ถูกอ้างถึง และ 
หนังสือดังกล่าวแสดงว่าการใช้เครื่องมือทาง Geophysics ในการตรวจสอบความผิดปกติที่ชี้ความเป็นไปได้ใน
การรั่วไหลจากเหมืองแร่ หลุมฝังกลบ โดยตามความผิดปกติของ Electrical Resistivity เป็นขั้นตอนปกติที่
จ าเป็นต้องด าเนินการ เนื่องจาก น้ าเหมือง หรือ น้ าชะขยะ หรือ น้ าเสียอุตสาหกรรม มักจะมีความต้ านทาน
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ไฟฟ้าต่ า และท าให้สิ่งแวดล้อมที่เกิดการปนเปื้อนไปด้วยมีความต้านทานไฟฟ้าต่ า ฉะนั้นผลที่ได้จาก 
Geophysics ไม่ใช่การคาดเดา แต่เป็นการพิสูจน์เบื้องต้นด้วยหลักการทางวิชาการที่ชี้ว่าน่าจะเกิดการรั่วไหล 
และ จ าเป็นต้องมีการเจาะพิสูจน์ข้อบ่งชี้ดังกล่าว ซึ่งมีหลากหลายงานวิจัยที่ท าการเจาะส ารวจและพบการ
ปนเปื้อนจริงตามข้อบ่งชี้จาก Geophysics  

 

ค าตอบ 18.2 และ 18.3: นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของผลกระทบจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญที่อาจจะไม่ใช้ตัวจริง 
คณะวิจัยขอยกตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ TEM ส ารวจและแปลผลในลักษณะเดียวกับงานวิจัยนี้ (ดูรูปที่ 6 และ 7) 
ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และถูกอ้างอิงถึงในหนังสือ  An Introduction to Applied and 
Environmental Geophysics โดย Reynolds, John M. ทั้งนี้หนึ่งในงานที่ถูกอ้างถึงในหนังสือดังกล่าวเป็น
งานวิจัยที่ Dr.Mitsuhata นักวิจัย Geophysics ในคณะวิจัยนี้เป็นผู้จัดท า จึงเป็นการยืนยันได้อีกครั้งถึงความ
เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง 

 

ค าตอบ 18.5: เอกสารอ้างอิงในค าถามที่ 5 แค่แสดงว่าการตรวจสอบค่าความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้า
เป็นหลักการมาตรฐานที่ใช้ในการส ารวจการปนเปื้อนจากน้ าเหมือง หลุมฝังกลบ หรือ น้ าเสียอุตสาหกรรมส่วน
เครื่องมือทาง Geophysics ที่ใช้ค่าความผิดปกติของการน้ าไฟฟ้านั้นมีหลายวิธีทั้ง ERI และ TEM พอดีใน
ตัวอย่างดังกล่าวเป็น ERI แต่ TEM ก็ถือเป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบการปนเปื้อนในน้ าใต้ดิน ดูตัวอย่าง
ในรูปที่  8 จากหนังสือ  หนังสือ An Introduction to Applied and Environmental Geophysics โดย 
Reynolds, John M. จะเห็นได้ว่าส าหรับการใช้งานแบบที่ 7 คือ ติดตามการปนเปื้อนน้ าใต้ดินทั้ง ERI และ 
EM (รวม TEM) เป็นวิธีหลัก (P) อย่างไรก็ดีที่ความลึก 100 เมตร TEM จะเหมาะสมกว่า ERI (ดูรูปที่ 9) ด้วย 
ERI เครื่องปกติ 48 Electrode จะสามารถส ารวจได้ลึกสุดประมาณ 64 เมตร 
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รูปที่ 8-36 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีใช้ TEM ส ารวจการปนเปื้อนของน้ าเค็มที่มีค่าการน าไฟฟ้าสูงเหมือนน้ าเหมือง  
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รูปที่ 8-37 การใช้ EM แบบเฮลิคอปเตอร์ส ารวจการปนเปื้อนจากน้ าเหมืองเป็นกรดที่ระยะห่างของแต่ละสถานีส ารวจ 50 
เมตร เพื่อหาความผิดปกติของค่าการน าไฟฟ้า 
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รูปที่ 8-38 ทั้ง ERI และ TEM เปน็เครื่องมือหลักในการติดตามการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน 
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รูปที่ 8-39 ความลึกท่ี TEM และ ERI (2 และ 3 มิต)ิ มักถูกใช้ในการส ารวจ 

ค าถามที่ 19 : ท าไมไม่ท า ERI ใน TSF เพื่อเปรียบเทียบกับ TEM เนื่องจากความลึกที่ได้จาก ERI คือ     
60 เมตร ซึ่งน่าจะเพียงพอให้เห็นภาพบางส่วนของพื้นดินเดิม (TSF สูง 30-35m) เนื่องจากเป็นการ
ส ารวจแบบ 2D (2 Dimension) และมีจุดเก็บข้อมูลละเอียดกว่าการส ารวจแบบ TEM ซึ่งเป็นการส ารวจ    
แบบ 1D 
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ตอบ : ในช่วงเวลาที่ท าการส ารวจด้วย TEM นั้น (ธันวาคม 2559) เป็นไปไม่ได้เลยที่จ าท าการส ารวจด้วย ERI 
ผ่านบ่อ TSF เพราะหางแร่ที่เหมืองเทลงไปเปียกเละ ไม่สามารถปัก electrode แล้วเก็บขึ้นมาได้ นอกจากนี้
การส ารวจด้วย ERI จ าเป็นต้องท าหลายแนวต่อเนื่อง ท าให้ใช้เวลานานขึ้น แม้จะได้ความละเอียดมากกว่า 
TEM แต่ก็จ าเป็นต้องท าหลายแนวต่อเนื่องกว่าจะได้ 1 Cross Section นอกจากนี้ด้วยระยะส ารวจของ ERI 
ลึกประมาณ 60 เมตร จะท าให้การส ารวจผ่านบ่อได้ความลึกเพียง 30 เมตรลงไปจากพ้ืนดินเดิม หรือ คือที่
ระดับประมาณ 40 เมตรจากระดับน้ าทะเล ซึ่งจากข้อมูลการปนเปื้อนของบ่อ 5338 พบว่าปนเปื้อนในระดับ 
60 เมตร หรือ คือประมาณ 10 เมตรจากระดับน้ าทะเล ด้วยเหตุนี้คณะวิจัยจึงท าการออกแบบการส ารวจเพ่ือ
ตอบประเด็นดังกล่าว TEM จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกว่า ERI (2 มิติ) ในขณะนั้น  

 

ค าถามที่  20 : ท าการส ารวจ Resistivity แบบ Vertical Electrical Sounding (VES) ในลักษณะ
เดียวกับ TEM 

ตอบ: การส ารวจแบบ VES แม้จะเป็นการส ารวจแบบ 1D เหมือนกับ TEM แต่ ไม่เหมาะสมเท่ากับ TEM  ด้วย 
VES นั้นแปรผันตามความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของความต้านทานไฟฟ้าที่ ในระดับตื้นค่อนข้างมาก แต่
ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ TEM ซึ่งใช้เทคนิค Electromagnetic เลย  

 

ค าถามที่ 21: การประมวลผล และแปลความหมายข้อมูล VES 

ตอบ: มีข้อสังเกตหลายประการจากผล VES ที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะสามารถแปลผลได้ว่าเกิดการรั่วไหลของ
น้ าเหมืองไม่ต่างจากการตีความของผล TEM ยกตัวอย่างเช่น จุดที่ 1 บริเวณผนังบ่อกักเก็บกากแร่ด้านขวามือ
มีลักษณะผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้า (ต่ ากว่าปกติโดยรอบ) ซึ่งอาจแสดงน้ าเหมืองรั่ว เช่นเดียวกับจุดที่ 2 
ทางผนังบ่อกักเก็บกากแร่ทางซ้าย บริเวณกลางบ่อก็พบค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ ากว่าปกติ (จุดที่ 3) ซึ่งอาจจะ
เป็นดินเหนียวที่ตัวแทนเหมืองอ้างถึง (เพราะอยู่ที่ระดับ 70-60 เมตร) หรืออาจเป็นน้ าเหมืองรั่วผ่านก้นบ่อก็ได้ 
ตรงนี้ตีความได้ไม่ชัดเจน อย่างไรก็ดีการตีความว่าบริเวณสีส้มเข้มทั้งหมดซึ่งมีความต้านทานมากว่า 50 Ω·m 
นั้นเป็นหินฐานทั้งหมด เป็นการตีความที่ไม่เหมาะสมอย่างอย่างยิ่ง เพราะค่าความต้านทานที่ต่ าขนาดนั้น
สามารถเป็นน้ าเหมืองที่ปนเปื้อนหินฐานก็ได้ ควรท าการแสดงผลให้มีรายละเอียดของค่าความต้านทานไฟฟ้าที่
ละเอียดกว่านี้ไล่ไปว่ามากกว่า 50 Ω·m นั้นมีค่าเป็นเท่าใดบ้าง ตกลง คือ 51 Ω·m (ซึ่งจะเป็นผลที่ชี้ว่าเกิด
การรั่วไหล) หรือ 3000 Ω·m (ซึ่งจะแสดงว่าไม่เกิดการรั่วไหลและน่าจะเป็นหินฐานปกติ ) ที่ระดับใดบ้าง        
การแสดงผลโดยจงใจใช้ระดับสีและเลือกค่าความต้านทานให้ก ากวมนี้ ท าให้ตั้งค าถามได้ว่าตกลงไม่มีความรู้ 
หรือ มีเป้าหมายบิดเบือนการแปลผล หรือไม่อย่างไร? 
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รูปที่ 8-40 ข้อสังเกตจากผล VES  

1 
2 

3 
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ค าถามที่ 22: ภาพจากการประมวลผลโดยโปรแกรม Earthlmager2D สามารถแยกชั้นกากแร่ออกจาก
ขอบบ่อกากแร่และชั้นหินที่อยู่ด้านล่างอย่างชัดเจน โดยกากแร่มีค่าความต้านทานไฟฟ้า <10 Ω·m    
เม่ือน าข้อมูลมาประมวลผลโดยโปรแกรม RES2DINV พบว่าให้ภาพจ าลองในลักษณะเดียวกัน โดยแปล
ความหมายได้ ว่าพื้นด้านล่างของ TSF ที่ เป็นหินดานแสดงค่า high resistivity ที่ระดับความลึก          
70-80 เมตร หรือ 35-45 เมตร จากส่วนบนสุดของ TSF (~115m RL) และไม่มีส่วนใด ที่แสดงถึงรอย
แตกของหินดาน 

ค าตอบ: ผลการส ารวจด้วย ERI ผ่านบ่อ TSF1 แม้จะแค่ 1 แนว ก็มีที่น่าสนใจหลายประเด็น และน่าจะให้
ค าตอบซึ่งสอดคล้องกับผล TEM คือ น่าจะมีการรั่วไหลผ่านผนังบ่อกักเก็บกากแร่ และผ่านก้นบ่อ จุดที่ 1 
แสดงให้เห็นความต้านทานไฟฟ้าที่ต่ าผิดปกติในบริเวณผนังบ่อกักเก็บกากแร่ซึ่งมี Zone C เป็นโครงสร้างที่
สร้างจากหินทิ้งจากในพื้นที่ นอกจากนี้บริเวณท่ี 2 แสดงร่องรอยเหมือนน้ าเหมืองซึมผ่านด้านใต้บ่อแล้วออกไป
ทางด้านข้าง (Seepage) ด้วยระดับที่พบความผิดปกตินี้ต่ าเกินระดับ 70-60 เมตร ที่อาจจะมีชั้นดินเหนียวที่
ท าให้แปลผลก ากวมได้ ฉะนั้นความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าที่ระดับ 50-44 เมตรนี้น่าจะเป็นร่องรอย
น้ าเหมืองรั่วไหล อีกจุดที่ส าคัญคือใต้ก้นบ่อกักเก็บกากแร่นั้น (จุดที่ 3) ชั้นดินมีค่าความต้านทานต่ ามากๆ คือ
ประมาณ 43.8 Ω·m  (สีเขียว) ที่ความลึก60 ถึงประมาณ 44 เมตร ในขณะที่ผลการส ารวจความต้านทาน
ไฟฟ้าด้วย ERI บริเวณแนวควบคุมที่ระดับ 60 เมตร ลงไปถึง 10 เมตร พบว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าความมีค่า
ตั้งแต่ 253 ถึงมากกว่า 594 Ω·m ฉะนั้น ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ต่ ากว่าแนวควบคุมถึง 5 ถึง 10 เท่านั้นเป็น
ดัชนีชี้การปนเปื้อนของชั้นดินและหินบริเวณดังกล่าวด้วยน้ าเหมืองที่อาจจะรั่วไหลผ่านก้นบ่อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-41 ข้อสังเกตจากผล ERI ผ่านบ่อ TSF1  

1 
2 

3 3 3 
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ค าถามที่ 23: เสนอให้หน่วยงานที่เป็นกลางที่มีผู้เชี่ยวชาญธรณีฟิสิกส์คนไทย จากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
ก็ได้ ท าการส ารวจ ERI ผ่านบ่อเก็บกากแร่ โดยใช้ spacing 10m ซึ่งจะท าให้ได้ความลึกมากกว่าเดิม     
มีจุดของข้อมูลครอบคลุม และน่าเชื่อถือกว่า TEM 

ค าตอบ: เป็นข้อเสนอที่หากตัวแทนเหมืองอยากด าเนินการก็คงสามารถท าได้ แต่ไม่ได้อยู่ในแผนการ
ด าเนินการตามโครงการระยะที่ 1 น่าจะเสนอผ่านโครงการระยะที่ 2 และ ต้องมีการตั้งคณะท างานวิชาการ
เพ่ือประเมินความเป็นกลางของผู้เชี่ยวชาญ และต้องมีการพิสูจน์ความเชี่ยวชาญทางวิชาการว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตัวจริง และควรต้องมีหลักฐานงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากกว่า ผศ.ดร.ธนพล และ 
Dr.Mitsuhata (ดูตารางที่ 8-1) ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแบบแอบอ้าง ซึ่งจะท าให้สังคมสับสน อย่างไรก็ดี ตัวแทน
เหมืองได้ด าเนินการ ERI ไปแล้ว 1 แนว การสรุปผลก็ไม่ได้ต่างจากผลการสรุปของ TEM ซึ่งสรุปว่าน่าจะมีการ
รั่วไหลจาก TSF1 แม้จะด าเนินการเพ่ิมอีก 3-5 แนว ก็น่าจะได้ขอสรุปที่ไม่ต่างกัน การด าเนินการเพ่ิมเติม
ดังกล่าวน่าจะได้ประโยชน์ และ น่าจะท าให้ตัวแทนเหมืองมั่นใจมากขึ้นว่าเกิดการรั่วไหล และร่วมกันหาทาง
แก้ไขเพ่ือลดปัญหาให้ประชาชนและประเทศ 

 

8.4 ค าถามข้อโต้แย้งทางวิชาการโดยบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) และ การตอบข้อโต้แย้งโดย 
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ในร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกาก
แร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร เสนอต่อคณะท างาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (วันที่ 21 กันยายน 2560) 
 
 ค าถามท่ี 1:  บทท่ี 1 หน้าที่ 1-3 เนื่องจากในร่างรายงาน มีการกล่าวถึง “5 กรณีต้องสงสัย” ที่น ามา
ประกอบใน 2 วัตถุประสงค์ ตามปรากฏในรูป 1-3 ด้านล่าง ซึ่งเป็นการน าเสนอที่ไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลส าคัญ
ในหลายๆส่วนที่ควรทราบ ดังนี้ 
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1) กรณีต้องสงสัยที่ 1: ไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตรวจพบสารหนูในบ่อ TSF5338 แต่เพ่ือความเป็น
กลาง  ควรเพ่ิมข้อความไปด้วยว่า “เป็นเพียงบ่อสังเกตการณ์บ่อเดียวที่ตรวจพบค่าสารหนูเกิน
เกณฑ์มาตรฐานจากบ่อสังเกตการณ์ทั้งหมด 72 บ่อ”  

2) กรณีต้องสงสัยที่ 2: ทางบริษัทอัครฯ เคยแสดงผลการตรวจคุณภาพน้ าบาดาลที่บ้านเนินทองไป
แล้วในที่ประชุม ตลอดช่วงเวลาที่มีการตรวจวัดมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่พบค่าสารหนู
เกิน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า ใต้ ดินส าหรับ ใช้ เป็นน้ าดื่ ม  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2551   

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 1 ย่อหน้าที่ 2 ข้อ 1) 

 เสนอให้เพ่ิมข้อความต่อจาก “ต่อเนื่องประมาณ 1 ปี” ว่า “เมื่อประมาณปี พศ 2555 จากการ
ตรวจวัดทุกๆ 3 เดือนมาตั้งแต่ปี พศ 2545 จนถึงปัจจุบัน” ตามรูปกราฟด้านล่าง 

 

กราฟแสดงค่าสารหนูในน้ าดับประปาบาดาลบ้านเนินทอง จากการตรวจวัดรายไตรมาสของบริษัทอัคราฯ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน 

3) กรณีต้องสงสัยที่ 3 : จากการสืบค้น ไม่พบค าว่า “อัตลักษณ์” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542 อย่างไรก็ตาม ค าว่า “อัตลักษณ์” ปรากฏในต าราหลายเล่ม โดยให้ความหมายไว้ว่า 
คุณสมบัติเฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนสิ่งอ่ืนๆ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่จากข้อมูลในรายงานสรุป
เรื่อง “กรณีข้อร้องเรียนการรั่วไหลของไซยาไนด์จากบ่อเก็บกากแร่” ของอัคราฯที่เคยน าส่งใน
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คณะท างานฯ ชุดนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสัดส่วนของฟอร์ม (ชนิด) ไซยาไนด์ผันแปรไปตามเวลา 
ไม่คงที่ จึงไม่ใช่อัตลักษณ์  

อย่างไรก็ตาม มีข้อสงสัยมากมายที่เก่ียวข้องกับการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวในครั้งนั้น และทาง  
อัคราได้ท ารายงานส่งให้กับคณะท างานแล้ว แต่ประเด็นแย้งต่างๆท่ีส่งไป ไม่เคยได้รับการพิจารณา
น ามาลงไว้ในรายงานฉบับนี้เลย ซึ่งส่อถึงเจตนาของผู้จัดท าร่างรายงานฉบับนี้  

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1-4 
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4) กรณีต้องสงสัยที่ 4 : การตรวจพบไซยาไนด์ในน้ าดิบของประปาบาดาล หมู่ 7 อบต เขาเจ็ดลูก อยู่
ห่างจาก TSF1 4.5 กิโลเมตร ซึ่งตรวจวิเคราะห์โดยกรมอนามัยในครั้งนั้น มีประเด็นที่ควรค านึงถึงคือ    
เป็นบ่อที่เจาะใหม่เพ่ือชุมชนรอบเหมือง โดยบริษัทอัคราเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ และพ่ึงเก็บน้ าส่ง
วิเคราะห์เป็นครั้งแรก แต่น้ าผ่านกรองไม่พบค่าเกินมาตรฐานแต่อย่างใด และหลังจากนั้นก็ไม่เคยตรวจ
พบไซยาไนด์อีกเลย  

 

 ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 3 วงเล็บ 4 

5)  กรณีต้องสงสัยที่ 5 : บ่อประปาบาดาลวัดจิรพงษ์ (GWST6) เป็นบ่อที่ตั้งอยู่ใกล้กับคลองสายยางรุ้ง 
ห่างจาก TSF1 ไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งพบค่า TDS สูงตามปกติอยู่แล้วทั้งจากการตรวจ
ของอัคราและจากตัวอย่างน้ าที่จัดเก็บตามโครงการนี้ โดยคาดว่าน่าจะเกิดจากการซึมเปื้อนของน้ าผิว
ดินจากน้ าในคลองสายยางรุ่ง ซึ่งมีค่า TDS สูงตามธรรมชาติอยู่แล้ว ตามกราฟข้อมูลด้านล่าง 
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 ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 3 วงเล็บ 5 

 

 
 
กราฟแสดงค่า TDS ในน้้าดับประปาบาดาลวัดจิรพงษ์ (GWST6) และบ่อสังเกตการณ์ GWST6A (อยู่ติดกับล้าเหมือง) 
จากการตรวจวัดรายไตรมาสของบริษัทอัคราฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปจัจบุัน 
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 อย่างไรก็ตาม มีการตรวจพบสารหนูเกินคุณภาพน้ าใต้ดินในบ่อประปาบาดาลบ้านดงหลง ซึ่งอยู่เหนือ
น้ าห่างจาก TSF1 ประมาณ 2.5 กิโลเมตร (วงกลมสีแดง) จึงมีค าถามตามมาว่า ควรน ามาใส่เป็น “กรณีสงสัย
ที ่6” ในร่างรายงานฉบับนี้ด้วยหรือไม่ (วงกลมสีแดง รูปอ้างอิงจากรายงานที่ 1-3 ด้านบน) 

ตอบค าถามที่ 1 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ : 

1.1)  เพ่ิมเติมให้แล้วในบทที่ 1 ตามเสนอแนะทุกประการ 
1.2)  คณะวิจัยขอยืนยันการใช้ค่ามาตรฐานสารหนูตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(2543) ซึ่งก าหนดค่ามาตรฐานสารหนู 10 µg/L ทั้งนี้เนื่องจากค่าดังกล่าวเป็นค่ามาตรฐานของ
ประเทศซึ่งเป็นสากลในการปกป้องสุขภาพมนุษย์  อย่างไรก็ดีคณะวิจัยได้เพ่ิมเติมข้อความเรื่อง
ระยะเวลาที่ปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานให้ตามข้อเสนอแนะ 

1.3)  เห็นด้วยและได้แก้ไขค าว่าอัตลักษณ์เป็นค าว่า ลักษณะเฉพาะทางเคมี ในส่วนของข้อโต้แย้งของ
เหมืองนั้น ผู้วิจัยได้ลงโดยสรุปให้แล้วว่าเหมืองและบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศที่เหมืองจ้าง ประเมิน
ว่าการปนเปื้อนไซยาไนด์ในนาข้าวน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์จากผู้ไม่หวังดี ซึ่งก็อยู่ในบทที่ 1 
ของรายงานฉบับนี้มาโดยตลอดและอยู่ในบทที่ 7 ด้วย ผู้วิจัยจึงไม่เห็นด้วยกับการใช้ค าว่า“ส่อเจตนา”  

1.4)  ประเด็นนี้เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงให้แล้ว โดยใช้ข้อมูลของกรมอนามัยครั้งที่ตรวจล่าสุดเดือนเมษายนปีนี้ 
1.5) ประเด็นนี้ผู้วิจัยมีเพียงข้อมูลคุณภาพน้ าดิบของประปาวัดจิราพงษ์จากกรมอนามัย ผู้วิจัยจึงเขียนไป

ตามข้อมูลที่มี ผู้วิจัยสามารถเพ่ิมประโยคทางที่เสนอแนะโดยเหมืองได้ หากทางเหมืองให้ข้อมูล 
GWST6, GWST6A และ ผลคุณภาพน้ าของคลองสายยางรุ้ง ย้อนหลัง 15 ปี (ทั้งหมดที่เหมืองมี)  เพ่ือ
ท าการประเมินข้อมูลให้เห็นจริงตรงกันของทั้งชุดข้อมูล ส าหรับกรณีประปาดงหลงนั้ น รบกวนขอ
ข้อมูลย้อยหลัง 15 ปี เพื่อท าการเพิ่มเป็นกรณีความผิดปกติที่ 6 
 

ค าถามที่ 2 : บทที่ 1 หน้าที่ 4 ย่อหน้าที่ 2: วัตถุประสงค์หลักของโครงการการนี้ แสดงไว้ที่หน้า 4 ตาม 
ข้อความในรูป 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 4 ย่อหน้าที่ 2 

  ร่างรายงานฉบับนี้ ไม่มีการสรุปให้เห็นอย่างชัดเจนในเชิงประจักษ์ว่าว่าสารหนูที่พบในบ่อ TSF5338 
มาจากบ่อเก็บกากแร่แต่อย่างใด มีแต่เพียงการคาดคะเน และในส่วนของการศึกษาทางด้านไอโซโทป มีการ
สรุปไว้ว่ามีความ เป็นไปได้สูงที่สารหนูในบ่อ TSF5338 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามทางบริษัท 
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อัคราฯ เคยน าส่งเอกสารรายงานเรื่อง “สารหนูในบ่อสังเกตการณ์ TSF5338” ให้กับคณะท างานมาก่อนหน้านี้
แล้ว 

 ในส่วนการประเมินว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวว่าเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ 
TSF1 หรือไม่นั้น ได้มีการชี้แจง และมีรายงานจากทางอัคราฯส่งให้กับคณะท างานแล้ว (รายงาน กรณีข้อ
ร้องเรียนการรั่วไหลของไซยาไนด์จากบ่อเก็บกากแร่) โดยสาระส าคัญคือการตรวจพบไซยาไนด์ในครั้งที่อ้างถึง
นั้น เป็นการตรวจพบเพียงครั้งเดียว ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็น Single incident เพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมา 
มีการตรวจโดย กพร. อีก 7 ครั้ง (ทุกเดือน) แต่ไม่พบไซยาไนด์อีกเลย และยังมีการตรวจร่วมกันระหว่าง     
ผศ.ดร.ธนพล กรมอนามัย และบริษัทอัคราฯ อีก 1 ครั้ง หลังจากมีการร้องเรียนจากชาวบ้านกลุ่มเดิมเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งก็ไม่พบไซยาไนด์อีกเช่นกัน 

 ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ค่าไซยาไนด์ที่ตรวจพบในนาข้าวในครั้งนั้น สูงกว่าค่าที่ตรวจพบใน
บ่อเก็บกากแร่มาก ประมาณ 100 เท่า (8.67 mg/L ในนาข้าว เทียบกับ 0.084 mg/L ใน TSF2) ซึ่งตามหลัก
วิทยาศาสตร์แล้ว เป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง จึงเป็นสาเหตุของข้อสงสัยว่า ถ้าไม่ใช่การวิ เคราะห์ที่ผิดพลาดของ
ห้องปฏิบัติการ ก็น่าจะเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ที่มุ่งหวังให้มีการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวดังกล่าว 
โดยมีเป้าประสงค์ในทางร้ายกับบริษัทอัคราฯ 

ตอบค าถามที่ 2 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ : 

ประเด็นสารหนูได้สรุปไว้ชัดเจนแล้วในบทที่ 9 (รายงาน Version 29 ก.ย. 2560 และรายงาน 
Version ล่าสุดนี้) เช่นเดียวกันส าหรับประเด็นไซยาไนด์ก็ได้ตอบประเด็นค าถามของเหมืองดังกล่าวไว้แล้วใน
บทที่ 9 อย่างไรก็ดี ทางผู้ถามน่าจะเข้าใจผิด เพราะผู้วิจัยไม่ได้กล่าวว่าการปนเปื้อนน่าจะมาจาก TSF2 แต่
กล่าวว่าน่าจะเป็นการปนเปื้อนที่มาจาก TSF1 ฉะนั้น จึงไม่ควรน าค่าไซยาไนด์ที่ตรวจพบในนาข้าวมาเทียบกับ
ความเข้มข้นของไซยาไนด์ใน TSF2 แต่ต้องเทียบกับ TSF1 แทน นอกจากนี้การปนเปื้อนในน้ าใต้ดินนั้น ต้องใช้
เวลาเคลื่อนที่ผ่านน้ าใต้ดิน หากจะท าการเปรียบเทียบความเข้มข้น จริงๆแล้วต้องเทียบกับความเข้มข้นในอดีต
เมื่อเวลาที่เกิดการรั่วไหลจากบ่อ TSF1 ซึ่งการเปรียบเทียบเพ่ือแสดงความเป็นไปได้ดังกล่าวได้แสดงไว้ในบทที่ 
7 และ บทที่ 9 (รายงาน Version 29 ก.ย. 2560 และ รายงาน Version ล่าสุดนี้) 

 

ค าถามที่ 3 : บทที่ 1 หน้าที่ 6 (หัวข้อย่อย 1.2.1 บรรทัดที่ 5-7) และ หน้าที่ 7 (หัวข้อย่อย 1.2.1 ย่อ
หน้าที่ 1 และ 2) : กล่าวถึงค่า TDS สูง (หลายครั้งในรายงาน) โดยพยายามชี้น าไปว่าเกิดจากการรั่วไหลของ
บ่อเก็บกากแร่ เป็นการสรุปที่ไม่ถูกต้อง การพบ TDS ที่มีค่าสูงเกิดได้หลายกรณี โดยมีสาเหตุหลักจาก
การเกษตร หรือถ้าเป็นพ้ืนที่เหมืองอาจเกิดจากการชะละลายจากพ้ืนที่หน้าเหมือง หรือกองหินทิ้งได้ การใช้
ข้อเขียนดังกล่าวสื่อถึงความไม่เป็นมืออาชีพ การสรุปแบบนี้ แสดงถึงความไม่รอบรู้ของผู้เขียนซึ่งไม่แน่ใจว่า
ควรจัดเป็นผู้เชี่ยวชาญประเภทไหนดี ตามจากเอกสารการจัดประเภทผู้เชี่ยวชาญที่ทาง ผศ.ดร.ธนพล เคยส่ง
มาให้ 
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ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 6 หัวข้อย่อย 1.2.1 บรรทัดที่ 5-7 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 7 หัวข้อย่อย 1.2.1 ย่อหน้าที่ 1 และ 2  

 

ตอบค าถามที่ 3 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ประเด็นนี้ตัวแทนเหมืองน่าจะอ่านแล้วเข้าใจผิดเอง โดยผู้วิจัยขอแยกตอบเป็น 1 ประเด็นดังนี้ กรณีความ
ผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าบริเวณ TSF1 

แม้ TDS จะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุตามที่ตัวแทนเหมืองได้อ้างอิงจาก Wikipedia ก็จริง แต่ใน
บริบทที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ของโครงการวิจัยที่ด าเนินการกันอยู่นี้ แหล่งก าเนิดคือบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1  
ซึ่งมีหลักฐานประจักษ์จากผลวิเคราะห์น้ าเหมืองเองว่ามี TDS สูงถึง 3000-4000 mg/L เมื่อเทียบจาก TDS  
ในน้ าใต้ดินธรรมชาติในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังของเหมืองเองเช่นกันพบว่ามีค่าประมาณ 
100-300 mg/L บริเวณต้นน้ าของกิจกรรมเหมืองแร่ ฉะนั้นการผิดปกติของการความต้านทานไฟฟ้าที่ท าการ
ตรวจวัดด้วย TEM หรือ ERI บริเวณบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ลึกลงไปใต้ดิน 100 เมตร คงไม่ได้มาจากนาข้าว 
หรือ พ้ืนที่เกษตรแน่นอน แต่มาจากน้ าเหมืองในบ่อกักเก็บกากแร่เอง ซึ่งหลากหลายงานวิจัยนานาชาติก็ใช้
ความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าซึ่งมาจาก TDS ของน้ าเหมืองติดตามร่องรอยการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บ
กากแร่ ดังที่ได้เคยแสดงบทความวิจัยไว้เป็นหลักฐานหลายสิบบทความ ในการถามตอบครั้งก่อนๆ (ตั้งแต่การ
ประชุมก่อนอนุมัติข้อเสนอโครงการที่สรุปในบทที่ 4) การกล่าวอ้างว่า TDS หรือ ความผิดปกติทางความ
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ต้านทานไฟฟ้าบริเวณ TSF1 อาจจะเกิดจากสาเหตุอ่ืน เช่น เกษตรกรรม แต่กลับไม่ยอมรับแหล่งก าเนิดการ
ปนเปื้อนที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นการอ้างที่ไร้ตรรกะ 

 
กรณีความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าบริเวณนาข้าว 

จริงอยู่ที่บริเวณนาข้าวอาจมีการใช้ปุ๋ย หรือ เคมีอ่ืนๆ ที่อาจจะเพ่ิม TDS ของน้ า และดินได้ แต่หาก
เกิดน้ าเหมืองรั่วไหลจริงก็จะเกิดการผิดปกติที่มากข้ึนไปอีกของความต้านทานไฟฟ้า ฉะนั้นจึงยังคงสามารถเห็น
ความผิดปกติอันเนื่องมาจากกิจกรรมเหมืองแร่ โดยการเปรียบเทียบผลความต้านทานไฟฟ้าแนวต้องสงสัย กับ 
ความต้านทานไฟฟ้าของนาข้าวควบคุม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่คณะวิจัยใช้เป็นปกติอยู่แล้ว ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงเข้าใจว่า
การตั้งค าถามเรื่องความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยโดยตัวแทนเหมืองนั้น น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดของตัวแทน
เหมืองเอง ด้วยทั้งกรอบแนวคิดการวิจัยโครงการนี้ ซึ่งรอบครอบรัดกุมตามวัตถุประสงค์ และจากประวัติ
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคณะวิจัยทั้งคณะเป็นผู้เชี่ยวชาญประเภทที่ 1 

 

ค าถามที่ 4 : บทที่ 1 หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 3 จนจบย่อหน้า: ส่วนที่เพ่ิมเข้ามาตามไฮไลท์สีเหลือง เอกสารอ้างอิง
ที่ 12 และ 13 ไม่มีการกล่าวถึง Arsenic ที่ได้จากการปลดปล่อยออกมาจากเหล็กออกไซด์เลย ขอดูสมการ
ด้วย 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 3 จนจบย่อหน้า 

ตอบค าถามที่ 4 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

อยู่ในบทที่ 9 ของรายงาน Version 29 ก.ย. 2560 และ รายงาน Version ล่าสุดนี้ 

 

ค าถามที่ 5 : บทที่ 1 หน้าที่ 8: จากรูปที่ 1-7 ที่น ามาแสดง ไม่มีทฤษฎีข้อสันนิษฐานว่ามีการรั่วไหลทาง
ด้านข้าง ของบ่อเก็บกากแร่ แต่จากการน าเสนอในร่างรายงาน มีการกล่าวถึงการรั่วไหลทางด้านขอบบ่อเก็บ
กากแร่ด้วย โดยมีการน ารูปมาแสดงในที่ประชุมโดย Dr. Mitsuhata ท าให้มีข้อสงสัยว่าการเขียนหรือแสดงข้อ
สงสัยนอกเหนือไปจากข้อเสนอโครงการ (proposal) สามารถท าได้หรือไม ่
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ภาพจากร่างรายงาน หน้าที่ 8 

ตอบค าถามที่ 5 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ข้อนี้ได้ตอบไปแล้วในการตอบค าถามของนายวชิรชัย ศักดิ์อาภา ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ในฐานะที่
ปรึกษาทางเทคนิคของ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ด้วยเป็นค าถามเดียวกันทุกประการกับ
ค าถามท่ี 4 ในการถามครั้งที่ 3 (9-25-2560) จึงขอรบกวนไปอ่านการตอบในค าถามดังกล่าว 

 

ค าถามที่ 6 : บทที่ 1 หน้าที่ 10 หัวข้อย่อย 1.3.1 บรรทัดที่ 10-14: เป็นการเปรียบเทียบ 2 สิ่ง ที่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ (มะนาวกับแตงโม) พ้ืนที่ครอบคลุมจากการส ารวจธรณีฟิสิกส์ขึ้นอยู่กับวิธีการและความ
หนาแน่นของจุดตรวจวัด และให้ผลเพียงการคาดคะเน ส่วนการเจาะส ารวจซึ่งมี 2 วัตถุประสงค์คือ เพ่ือ
สังเกตการณ์ หรือเพ่ือตรวจพิสูจน์นั้น ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการตรวจสอบค่า (ทางเคมี) ที่กว้างขวาง ไม่ใช่คิด
เฉพาะพ้ืนที่หลุมเจาะ และสามารถแสดงผลในเชิงประจักษ์ ไม่ใช่การคาดเดาเหมือนธรณีฟิสิกส์ 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 10 หัวข้อย่อย 1.3.1 บรรทัดที่ 10-14 

ตอบค าถามที่ 6 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

การวิเคราะห์นี้อ้างอิงหนังสือ Environmental Geophysics (แปลมา) (อ้างอิงจาก หนังสือ 
Environmental Geophysics เขียนโดย Reynolds, John M. An Introduction to Applied and 
Environmental Geophysics (Kindle Location 291). Wiley. Kindle Edition) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการ
ประเมินดังกล่าวของผู้เขียนหนังสือนั้นถูกต้องทุกประการ หากตัวแทนเหมืองมีความเห็นต่างก็สามารถเขียนไป
แลกเปลี่ยนกับ John M. Reynolds ส่วนตัวผูว้ิจัยเองจะอ้างอิงตามนี้ไปก่อน 

ค าถามที่ 7 : บทที่ 1 หน้าที่ 10 หัวข้อย่อย 1.3.1 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 8-13 : ไม่มีค าถามทางวิชาการ   
แต่โดยส่วนตัวอยากถามว่าจ าเป็นต้องใส่ประโยคแบบนี้เข้าไปในรายงานด้วยหรือ หรือนี้คือการยืนยันประเภท
ของผู้เชี่ยวชาญ  
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ตอบค าถามที่ 7 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ด้วยจะเห็นได้ว่าค าถามทางเทคนิคของตัวแทนเหมือง มันจะลงท้ายด้ วยการตั้งข้อสงสัยในความ
เชี่ยวชาญ เจตนา และความเป็นกลาง ของคณะวิจัย ฉะนั้น คณะวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการใส่เนื้อหา
ดังกล่าว เพ่ือแสดงถึงความช านาญ ความเป็นกลาง และ การท าการวิจัยโดยมุ่งประโยชน์ของความยั่งยืนของ
ประเทศ ประชาชน และอุตสาหกรรม เป็นหลักของคณะวิจัย ฉะนั้นการให้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้อ่าน 

 

ค าถามที่ 8 : บทที่ 2 หน้าที่ 23 หัวข้อ 2.2 บรรทัดที่ 4-5: ชั้นดินเหนียวหน้าสันเขื่อนหนา 4 เมตร ไม่ใช่ 0.3 
เมตร 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 23 หัวข้อ 2.2 บรรทัดที่ 4-5 

 

ภาพบางส่วนจากร่างรายงาน รูปที่ 2-5  

ตอบค าถามที่ 8 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ : เห็นด้วย และได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว 

ค าถามที่ 9 : บทที่ 2 หน้า 41 ตารางที่ 2.7 : ให้สังเกตค่าความต้านทานไฟฟ้า (resistivity) ของหิน-แร่ชนิด
ต่างๆ ที่ให้ค่าต่ า เช่น ถ่านหินแอนทราไซต์ (anthracite) หินโดโลไมต์ ดินเหนียว แอช landfill, acid mine 
water ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างจากหางแร่ (tailing) ที่กล่าวถึงในร่างรายงานหลายครั้ง ว่ามีค่า <10 Ωm  
ดังนั้น การแยกของ 2 สิ่งที่แตกต่าง แต่มีคุณสมบัติคล้ายกัน (equivalent signature of different 
sources) ท าได้ยาก 
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ตอบค าถามที่ 9 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ : 

ประเด็นนี้ ผู้วิจัยตระหนักดี ถึงได้ท าการเปรียบเทียบผลส ารวจบริเวณที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ า
เหมือง กับ บริเวณพ้ืนที่ควบคุมที่ใกล้ที่สุด และมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ใกล้เคียงกัน แต่อยู่ต้นน้ าของบ่อ 
TSF1 กลยุทธ์ดังกล่าวแก้ปัญหาความคลุมเครือในการระบุว่าเป็นน้ าเหมือง หรือ แหล่งแร่ 

 

ค าถามที่ 10 : บทที่ 5 หน้า 109 และ 111: มีการกล่าวถึงแนวควบคุม ซึ่งทางผู้เขียนสรุปว่าบางบริเวณมี   
ค่าความต้านทานไฟฟ้าในช่วง 3-20 Ωm เป็นชั้นดินเหนียวตกตะกอนในพื้นที่น้้าท่วมถึง (Qt) ค่า 20-150 
Ωm เป็นหินภูเขาไฟที่มีการผุพัง และค่า 80-100 Ωm อาจเป็นหินผุ หรือเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งแร่ (น่าจะ
หมายถึงบริเวณที่มีการแปลสภาพของหินจากน้ าแร่) ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบกับแนวส ารวจ DC18-08-17-07 
ที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของบ่อเก็บกากแร่ที่ 1 ในโอกาสต่อไป 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 109 บรรทัดที่ 4-6 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 109 บรรทัดที่ 14-20 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 111 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1-7 
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ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 111 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1-7 

ตอบค าถามที่ 10 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ : เป็นการเกริ่นของผู้ถามเฉยๆ 

 

ค าถามที่ 11 : บทที่ 5 หน้า 113: ในไฮไลท์สีเหลืองที่กล่าวถึงการเปรียบเทียบความหนาแน่นของข้อมูล
ระหว่างจุดส ารวจ TEM กับจ านวนบ่อสังเกตการณ์ เป็นการเปรียบเทียบ 2 สิ่งที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 
(มะนาวกับแตงโม) และท่ีบอกว่ามีบ่อสังเกตการณ์ 6 ต าแหน่งก็ไม่ถูกต้อง 

 TEM เป็นการส ารวจคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัตถุ ส่วนบ่อสังเกตการณ์เป็นการส ารวจหาคุณสมบัติ
ทางเคมีของน้ า ยกตัวอย่างน้ าใน TSF ตรวจเพียงจุดเดียวก็จะได้คุณสมบัติของน้ าทั่วทั้งบ่อเก็บกาก
แร่ หรือถ้ายกตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวอย่างดินในพ้ืนที่ศักยภาพแร่ จะต้องเก็บตัวอย่างต่อพ้ืนที่ 1 
ตารางกิโลเมตร อย่างน้อย 100x50 เมตร = 200 ตัวอย่าง เป็นต้น (ตามรูปด้านล่างซ้าย) ดังนั้น
ปริมาณของงานที่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน แม้จะใช้ตรวจสอบพ้ืนที่เท่ากัน จะน ามาเปรียบเทียบกัน
ไม่ได ้

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 113 ย่อหน้าที่ 1 
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ตอบค าถามที่ 11 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ : 

การเปรียบเทียบดังกล่าวเป็นหลักการเดียวกับที่ใช้ในหนังสือ Environmental Geophysics (แปล
มา) (อ้างอิงจาก หนังสือ Environmental Geophysics เขียนโดย Reynolds, John M. An Introduction 
to Applied and Environmental Geophysics (Kindle Location 291). Wiley. Kindle Edition) ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าการประเมินดังกล่าวของผู้เขียนหนังสือนั้นถูกต้องทุกประการ หากตัวแทนเหมืองมีความเห็นต่างก็
สามารถเขียนไปแลกเปลี่ยนกับ John M. Reynolds ส่วนตัวผู้วิจัยเองจะอ้างอิงตามนี้ไปก่อน 

 

ค าถามที่ 12 : บทที่ 5 หน้า 113 หัวข้อ 5.1.2 ย่อหน้าที่ 2 แสดงการค านวณว่าหางแร่มีค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าต่ า สอดคล้องกับผลการตรวจวัดจริงที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าของแร่เปียกท่ี 3-10 Ωm และหางแร่แห้ง
ที่ 6-15 Ωm 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 113 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 10 ถึงย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2 

  อย่างไรก็ตามมีข้อความที่กล่าวถึงพ้ืนที่แบบที่ 4 นอกขอบเขตบ่อเก็บกากแร่ ที่เป็นพ้ืนดินเดิม มีค่า
ความต้านทาน (ไฟฟ้า) ประมาณ 15 Ωm ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางธรณีวิทยาของบริเวณดังกล่าวที่เป็นชั้น
ดินเหนียว 
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ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 113 ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 9-12 

  นั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนทราบ และเข้าใจถึงสภาพพ้ืนที่ และค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกัน
ของหางแร่ และชั้นดินเหนียวเป็นอย่างดี 

ตอบค าถามที่ 12 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ : เป็นการเกริ่นของผู้ถามเฉยๆ 

 

ค าถามที่ 13 : บทที่ 5 หน้า 114 ย่อหน้าสุดท้าย กล่าวถึงที่ระดับความสูง 70 เมตร ที่พบบริเวณที่ 4 , 4’ 
และ 4” มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า และบอกว่าน่าจะเป็นชั้นดินเหนียว Qt เนื่องจากเป็นชั้นผิวบนของระดับ
ดินเดิม 

 

 

  ผู้เขียนทราบและเข้าใจถึงสภาพพ้ืนที่ว่าระดับ 70 เมตร คือ ระดับดินเดิมที่ให้ค่าความต้านทานไฟฟ้า
ที่ต่ าเนื่องจากเป็นชั้นดิน (Qt) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับหางแร่  

ตอบค าถามที่ 13 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ : เป็นการเกริ่นของผู้ถามเฉยๆ 

 

ค าถามท่ี 14 : บทท่ี 5 หน้า 117 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 7: ที่ระดับ 65 เมตร หรือประมาณ 35-40 เมตรจาก
พ้ืนบนสุดของ TSF ค่าความต้านทานไฟฟ้าจากกราฟของจุดต่างๆ อยู่ในช่วง >10 – 20 Ωm ไม่ใช่ 3-6 
Ωm ตามกล่าวอ้าง เช่น เดียวกับพ้ืนที่หมายเลข 4 ที่อยู่นอก TSF ที่อ้างถึงมีค่าต่ าจริง แต่เป็นระดับลึก 5 
เมตร จากผิวดิน ซึ่งแสดงถึงชั้นน้้าผิวดินระดับตื้น หรือชั้นดินเหนียว Qt ที่ทางผู้เขียนอธิบายไว้เองที่ระดับ
ความลึก 70 เมตร (ข้อ 13 ในรายงานนี้) สนับสนุนด้วยข้อมูล DC แนว 18 ต่อกับแนว 08 ก็แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า บริเวณหมายเลข 4 ตั้งแต่ผิวดินลงไปจนถึงประมาณความลึกที่ 15 เมตร เป็นชั้นหินที่ให้ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าต่ าด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าเป็นนักวิจัยที่มีความเป็นกลางและเป็นมืออาชีพจริง จะต้องเห็นข้อเท็จจริง
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ในส่วนนี้ และควรจะเขียนประโยคที่อธิบายถึงความเป็นไปได้ในลักษณะเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น ที่ระดับ
ความลึก 70 เมตร ลงไปในรายงานด้วย ไม่ใช่มองว่าเกิดจากการรั่วไหลเพียงอย่างเดียว 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 117 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 7-11 

ตอบค าถามที่ 14 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ : 

ประเด็นนี้อาจจะเกิดจากการดูสีแล้วเห็นต่างกัน ผู้วิจัยที่เป็นกลางและมืออาชีพ จึงท าการแก้ไข
ประเด็นนี้ให้หายสงสัยแต่ตัวแทนเหมืองโดยการเปรียบเทียบค่าความต้านทานไฟฟ้าของแต่ละจุดกับค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าของแนวควบคุม (ดูรูปที่ 5-3) ในบทที่ 5 ของรายงาน Version 29 ก.ย. 2560 และ รายงาน 
Version ล่าสุดนี้น่าจะชัดเจนไร้ข้อสงสัย 

ค าถามที่ 15 : บทที่ 5 หน้าที่ 117 ย่อหน้าที่ 2: กล่าวถึงที่ระดับความสูง 60 เมตร ซึ่งเป็นระดับลึก 10 เมตร 
จากผิวดินเดิม อธิบายได้ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 13 และ 14 ว่า ยังอยู่ในระดับความลึกที่เป็นชั้นน้้าผิวดิน
ระดับตื้น หรือชั้นดินเหนียวธรรมชาติอยู่ (ตามข้อมูล DC18) และพบว่าในความเป็นจริงแล้ว ค่าความต้าน
ไฟฟ้าบริเวณพ้ืนที่ 5 ซึ่งอยู่กลางบ่อเริ่มมีค่าสูงขึ้น >10 – 20 Ωm (ตามข้อมูลจากกราฟ TEM ที่ท า inversion 
แล้ว) และสูงมากขึ้นเมื่อลึกลงไป 

ดังนั้นการสรุปของผู้เขียนรายงานซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ค้านึงถึงข้อมูลความจริงรอบ
ด้าน อาจท้าให้เกิดความเข้าใจผิดกับคนอ่านที่ไม่ทราบในรายละเอียดได้ จึงควรใช้ความระมัดระวังใน
การเขียนรายงานที่มีความส้าคัญมากๆดังเช่นรายงานในโครงการนี้ มิฉะนั้นจะท้าให้เกิดความเข้าใจผิด
กับผู้มีอ้านาจที่สามารถตัดสินความเป็นไปของเหมืองแร่ทองค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลบต่อเหมืองที่
อาจจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่รอบเหมือง และยังอาจส่งผลกระทบในเรื่องความน่าเชื่อถือของ
ผู้เขียนรายงานเอง จากผู้เชี่ยวชาญท่านอ่ืนๆของประเทศไทยด้วย 
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ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 117 ย่อหน้าที่ 2 

ตอบค าถามที่ 15 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ค าตอบและการปรับแก้ให้ชัดเจนเหมือนข้อที่ 14 ผู้วิจัยขอบคุณความเป็นห่วงที่ตัวแทนเหมืองมีต่อ
คณะวิจัยเป็นอย่างยิ่ง และจะพยายามเขียนให้รอบครอบรัดกุม ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะท าได้เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
คุมเครือที่จะท าให้ประเทศเสียหาย 

 

ค าถามที่ 16 : บทที่ 5 หน้าที่ 117 ย่อหน้าที่ 3: เป็นการแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยพยายามแสดงในรูป
ว่ากลางบ่อยังเป็นสีน้ าเงินอยู่ เพ่ือให้ผู้ที่รับความรู้สึกด้วยสี เข้าใจว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ ามาก และยั ง
เขียนในรายงานอีกว่า “ที่ความลึก 20 เมตร มีค่าความต้านทานไฟฟ้า 3 – 10 Ωm” ซึ่งเป็นเจตนาที่ไม่
บริสุทธิ์ เพราะในความเป็นจริงแล้ว เส้น contour ที่แสดงค่า 10 Ωm หายไปตั้งแต่ความลึก 50 เมตรแล้ว 
นั้นแสดงว่า ค่าความต้านทานไฟฟ้าบริเวณ 5 ที่ลึกลงไปจากระดับ 60 เมตร มีค่ามากกว่า10 Ωm  แล้ว 
(ไม่ใช่ 3-10 Ωm) ซึ่งถ้าดูจากกราฟ TEM ในภาคผนวก ค จะเห็นอย่างชัดเจนว่าจุดส ารวจ TEM ที่มีค่า
ต่ าสุดคือ T12B ซึ่งมีค่าประมาณ 20 Ωm แล้ว จุดอ่ืนๆยิ่งมีค่าสูงขึ้นไปอีก และค่าดังกล่าว ไม่ใช่ค่าของ
กากแร่แล้ว  

 จากที่กล่าวมาท้ังหมด ก็เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ควรระมัดระวังในการใช้โทนสีที่ใกล้เคียงกันส าหรับวัตถุ 2 
สิ่งที่ต่างกัน แต่ให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน (equivalent signature of different sources) ให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ มิเช่นนั้นจะเป็นที่ครหาได้ 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 117 ย่อหน้าที่ 3 



 

8-67 
 

 

ภาพบางส่วนจากร่างรายงาน รูปที่ 5-5 หน้าที่ 116 

ตอบค าถามที่ 16 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ค าตอบและการปรับแก้ให้ชัดเจนเหมือนข้อที่ 14 น่าจะชัดเจน และไร้ข้อครหา 

 

ค าถามที่ 17 : บทที่ 5 หน้า 118 บรรทัดที่ 1-3: เป็นการอ้างที่ไม่ถูกต้อง เพราะเอามะนาวมาเปรียบกับ
แตงโม (อีกแล้ว) ภาพตัดขวางที่อ้างถึงมาจากข้อมูล TEM ซึ่งทางผู้เขียน เน้นให้ผู้อ่านมีความรู้สึกจากการ
เห็นสีน้้าเงิน ส่วนรูป 5-8 เป็นรูปจากการส้ารวจ ERI (สังเกตลักษณะของรูปที่ปลายทั้ง 2 ข้าง จะมีส่วนเว้า)  

 นอกจากนี้ ข้อความดังกล่าวยังกล่าวถึงวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุด ซึ่งเคยมีการสอบถามไปแล้วก่อน
หน้า แต่ก็ยังไม่ได้ตอบค าถามทั้งหมด เพียงแต่บอกว่าใช้วิธี inverse distance to a power หรือ kriging 
แต่ละเลยค าตอบเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่ส าคัญ และต้องบอกคือ searching distance กับ domain ซึ่ง 
searching distance จะต้องให้โปรแกรมสามารถค้นหาจุดที่อยู่ข้างเคียงเจอ ถ้าค้นไม่เจอก็จะไม่สามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลได้ เช่นเดียวกับ domain ถ้าไม่สั่งทิศทางในการเชื่อมต่อข้อมูลให้ โปรแกรมจะพยายามเชื่อมทุก
ทิศทางเท่ากันหมด แต่ถ้าสั่งให้ท า ทิศทางการเชื่อมต่อจะเป็นในรูปไข่ตามทิศทางที่ควรจะเป็น 
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ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 118 บรรทัดที่ 1-10 

 
ภาพบางส่วนจากร่างรายงาน รูปที่ 5-8 หน้าที่ 121 

 แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อความ (หน้า 118 ย่อหน้าที่ 2) ที่พยายามอธิบายในท านองว่า “เป็นไปไม่ได้ที่ใต้
ระดับ 70 เมตร จนถึงระดับ 0 เมตร จะเป็นชั้นดินเหนียวทั้งหมด” แต่ไม่พบบริเวณอ่ืนเลย โดยอ้างถึงข้อมูล
การส ารวจของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลด้วย ซึ่งคงต้องมาดูกันว่า ค าพูดนี้เป็นจริงแค่ไหน 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 118 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1-5 

 ค าอธิบายประการแรกคือ การที่บอกว่าบางบริเวณไม่มีชั้นดินเหนียวรองรับนั้น น่าจะหมายถึงไม่มีชั้นดิน
เหนียว Qt แต่ไม่รวมถึงชั้นดินเหนียวที่เกิดจากการผุพังของหิน (saprolite) ซึ่งพบในทุกบริเวณตามธรรมชาติ
อยู่แล้ว 
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 ค าอธิบายที่ 2 แล้วชั้นที่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า ไม่เคยพบในพ้ืนที่อ่ืนๆเลย ตามค ากล่าวอ้าง
หรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลในรายงานของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ฉบับเดียวกัน พบว่า บริเวณพื้นที่อ้างอิงที่ไกล
ออกไปทางด้านต้นน้้า สามารถพบลักษณะท่ีให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่้าในระดับลึกได้ทั่วไป ไม่ใช่เจอแค่
ใต้บ่อ TSF1 เท่านั้น  

 ซึ่งบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าดังกล่าว ในทางธรณีวิทยาแหล่งแร่แล้ว สามารถตีความได้ว่า เป็นหินที่
ให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าแทรกสลับอยู่กับหินให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าสูง ซึ่งอาจเป็นหินเดิมที่ให้ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าต่ าอยู่แล้ว หรือแสดงถึงเป็นพ้ืนที่ผิดปกติที่เคยมีน้ าแร่ไหลผ่าน ท าให้หินมีการแปลสภาพ
กลายเป็นแร่ดิน ก็ได้ 

 

ภาพจากรายงานของ ม ขอนแก่น 

 

 

ตอบค าถามที่ 17 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ประเด็นเรื่องการอ้างอิงผล ERI ของรายงานกรมทรัพยากรน้ าบาดาลนั้น ได้ตอบไปแล้วในการตอบ
ค าถามของนายวชิรชัย ศักดิ์อาภา ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณีในฐานะที่ปรึกษาทางเทคนิคของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน และการเหมืองแร่ ด้วยเป็นค าถามที่คล้ายกับค าถามที่ 10 ในการถามครั้งที่ 3 (9-25-2560) จึงขอ
รบกวนไปอ่านการตอบในค าถามดังกล่าว 

ค าถามที่ 18 : บทที่ 5 หน้า 118 ย่อหน้าสุดท้าย: กล่าวถึงน้ าเหมืองที่รั่วที่ความลึกระดับ 20 เมตร แต่บอก
ว่าไม่พบการเคลื่อนที่ออกไปทุกทิศทุกทาง แต่พบแค่ 2 แนว ทางด้านทิศใต้และตะวันตก แต่บอกว่ารั่วที่ระดับ 
60 เมตร แต่ยังสันนิษฐานว่าเป็นการไหลผ่านรอยแตก (fracture) อีก ซึ่งหลักฐานและค าพูดดังกล่าวขัดแย้ง
กันเองทั้งหมดดังนี้ 
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ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 118 ย่อหน้าสุดท้าย  

  ประการแรก ถ้ามีการรั่วไหลที่ระดับ 60 เมตรจริง (10 เมตรใต้ระดับผิวดินเดิม) จะเป็นการรั่วไหลใน
ชั้นน้ าใต้ดินระดับตื้น ดังเห็นได้จากข้อมูลแนว DC18-08-17-07 ซึ่งเป็นชั้นอุ้มน้ าแบบพรุน (porous aquifer) 
น้ าไหลไปตามความพรุน (porosity) ของชั้นหิน ไม่ใช่ชั้นน้ าบาดาลระดับลึก หรือ unconfined aquifer ซึ่งจะ
มีรอยแตกเป็นตัวกลางให้น้ าไหล และเกือบจะร้อยทั้งร้อย เป็นรอยแตกประสาน ซึ่งจะแสดงค่าในลักษณะ 
plume ไม่ใช่แสดงในลักษณะหลุมเดียวโดดๆ ดังกล่าวอ้าง 

  ซึ่งถ้ามีการรั่วไหลไปตามชั้นน้ าใต้ดินระดับตื้น หรือชั้นอุ้มน้ าแบบพรุนจริง บ่อตื้นทุกบ่อจะต้องแสดง
ค่าการปนเปื้อนดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงกลับไม่พบค่าท่ีแสดงการปนเปื้อนดังกล่าว 

  ประการที่ 2 สมมุติว่ามีชั้นที่ให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่ระดับ 20 เมตรลงไป และอยู่ใต้บ่อเป็นชั้น
ที่แสดงการรั่วไหลจริง ซึ่งต้องเป็นการรั่วไหลระดับลึก เหตุใดจึงไม่ปรากฏแนวทิศทางการรั่วไหลในระดับลึก
เลย   

ตอบค าถามที่ 18 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์: ประเด็นนี้ดีมาก และคู่ควรการอธิบายเพ่ิม ซึ่งคณะวิจัยได้
อธิบายเพิ่มแล้วในบทที่ 9 และ บทที่ 5 

 

ค าถามที่ 19 : บทที่ 5 หน้า 122 ย่อหน้าแรก: เป็นข้อความที่สรุปตามความใจผู้เขียน จากการคาดเดาโดย
ขาดข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ทั้งๆที่น่าจะเป็นข้อความที่ส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อความเป็นไป
ของเหมือง ซึ่งอธิบายในเบื้องต้นมาแล้วถึงความเป็นไปไม่ได้ และความไม่สมเหตุสมผลในการสรุปจาก
ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ ซึ่งอาจจะเกิดจากความตั้งใจในการหาเขียนเพ่ือสนับสนุนสมมุติฐานที่ตัวเองตั้งไว้ เพราะถ้า
สรุปไปอีกทางหนึ่ง จะท าให้สมมุตฐานของตัวเองผิด อาจกลัวต่อความไม่น่าเชื่อถือในภาพลักษณ์ของตัวเองได้ 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 122 ย่อหน้าแรก 
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ตอบค าถามที่ 19 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ตัวแทนเหมืองน่าจะเข้าใจประโยคนี้ผิด เพราะตัดประโยคมาไม่ครบทั้งย่อหน้า คณะวิจัยสรุปเฉพาะ
ผลธรณีฟิสิกส์ในบทที่ 5 จึงท าการสรุปไปตามผลแบบตรงไปตรงมาไร้ซึ่งอคติใดๆ อย่างไรก็ดีการสรุปผลสุดท้าย
จะเอาผลของธรณีฟิสิกส์กับธรณีเคมีและไอโซโทปมาสรุปร่วมกันในบทที่ 9 ในส่วนของการคาดการณ์ความ
ตั้งใจของคณะวิจัยโดยตัวแทนเหมืองแร่นั้นของให้ไปอ่านค าตอบของค าถามที่ 7  

 

ค าถามที่ 20 : บทที่ 5 หน้า 122 ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 4: พบบริเวณที่แสดงค่าผิดปกติห่างจากเหมือง
มากกว่า 2 กิโลเมตร โดยพยายามบอกว่าเกิดจากการปนเปื้อนจากน้ าเหมืองผ่านทางรอยแยกของหิน (รูปที่  
5-9 ในร่างรายงาน) และยังสรุปอีกว่าไม่พบการปนเปื้อนในแบบผ่านตัวกลางแบบพรุน 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 122 ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 4-10 

     ในความเป็นจริง ทั้งข้อมูล TEM และข้อมูล ERI จากพ้ืนที่โดยรอบ ไม่แสดงบริเวณที่มีค่าผิดปกติใดๆ 
ที่เกิดจากการปนเปื้อนเลย จะมีบ้างในบางบริเวณท่ีประมวลผลข้อมูลผิด หรือแสดงค่าต่ าจริง แต่ค่าดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับค่าทางเคมี ที่เก่ียวข้องกับน้ าใน TSF1 เลย  

  ในอีกกรณีหนึ่ง มีจุดการตรวจวัดที่อยู่บนขอบ และโดยรอบ TSF1 ทางด้านตะวันตกและทิศใต้    
หลายจุด ที่สามารถน ามาต่อกันเป็น section ได้แต่ไม่ได้ถูกน ามาแสดงในร่างรายงาน ซึ่งทางบริษัทอัคราฯ   
ได้น าข้อมูล TEM ดังกล่าว มาน าเสนอโดยใช้โปรแกรมเดียวกับทางผู้เขียน ซึ่งจะพบว่า sections ดังกล่าว    
ไม่แสดงถึงค่าผิดปกติใดๆที่ชี้น าไปได้ว่า มีการรั่วไหลผ่านทางรอยแยกแต่อย่างใดเลย 
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ภาพจากการประมวลผล DC13 ของอัคราฯ  

ตอบค าถามที่ 20 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ประเด็นนี้ดีมาก และคู่ควรการอธิบายเพิ่ม ซึ่งคณะวิจัยได้อธิบายเพิ่มแล้วในบทที่ 9 และ บทที่ 5 

 

ค าถามที่ 21 : บทที่ 5 หน้า 125 ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 10: มีการแสดงโครงสร้างโซน A, B, C ของ  ผนัง
บ่อ โดยสรุปว่ามีการรั่วไหลของผนังบ่อ จากค่าที่วัดได้ 5-13 Ωm ซึ่งควรจะมีค่าตามการทดลองคือ 310-1,446 
Ωm 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 125 

  จากรูปที่ 5-13 ที่น ามาเสนอ เป็นแค่การทดลองในหินที่น ามาใช้ในการท าคันบ่อเก็บกากแร่เท่านั้น 
ไม่ได้วัดค่าหางแร่ หรือชั้นดินเหนียวชุด Qt หรือดินเหนียวจากชั้น saprolite แต่อย่างใด ทั้งๆที่ควรจะ
ท าการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเนื่องจากเป็นวัตถุตัวกลางที่ส าคัญต่อโครงการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างมากซึ่ง
ตัวอย่างของดินเหนียวทั้ง 2 แบบพบในธรรมชาติ และสามารถเก็บได้ไปท าการทดลองได้โดยง่าย จึงท าให้เกิด
ข้อสงสัยว่าเป็นความตั้งใจหรือไม่  

  แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ค่าที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว เป็นค่าของหินแต่ละชนิด ซึ่งในความความเป็น
จริงจะมีการผสมกันหลายชนิด หลายขนาด และจะมีเศษหิน ดิน รวมทั้งดินเหนียว ปะปนอยู่ด้วยตามธรรมชาติ 
ดังนั้นค่าที่วัดได้จริง จะไม่สามารถเปรียบเทียบกับค่าท่ีท าการทดลองได้ เช่น ข้อมูลจากตารางที่ 2-7 ที่แสดงให้
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เห็นอย่างชัดเจนว่า landfill จะมีค่าต่ ามาก โดยค่าที่เปียกมีค่า 10-30 Ωm ส่วนแห้งจะมีค่ามากกว่าที่ 30-100 
Ωm ซึ่งชัดเจนว่าเป็นค่าที่วัดได้จริงจากข้อมูล TEM และ ERI 

ตอบค าถามที่ 21 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

หลักคิดง่ายๆ คือ หากไม่มีการรั่วไหลของน้ าเหมืองน่าจะต้องยังเห็น Zone C คือหินทิ้ง (ความ
ต้านทานไฟฟ้าสูง) ที่คณะวิจัยได้เก็บมา คณะวิจัยจึงเน้นการเทียบกับ Zone C เป็นหลัก ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้
จ าแนกการรั่วไหลในหลายงานวิจัย จึงไม่เห็นความจ าเป็นในการเก็บดินเหนียว หรือ Saprolite มาด้วยไม่ได้ใช้
เป็น Zone C อยู่แล้ว นอกจากนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์คือ OSPG ซึ่งระบุว่ามีการรั่วไหลของน้ าจากบ่อ TSF1 
จึงไร้ข้อสงสัย 

 

ค าถามที่ 22 : บทท่ี 5 หน้า 126 ข้อสรุปในหัวข้อ 5.2.1 (แนวการส ารวจการรั่วไหลของน้ าเหมืองผ่านผนังบ่อ
เก็บกากแร่) ในหน้า 126 ขัดแย้งกับข้อมูล ERI ที่น ามาแสดง เนื่องจากบริเวณ 2 ในรูป 5-11 เป็นบริเวณ 
slope ที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของพ้ืนที่ค่อนข้างมาก ท าให้ค่า inversion ที่ได้ สามารถปรับให้
เปลี่ยนแปลงไปตามพารามิเตอร์ที่ใส่ในโปรแกรมได้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการ process 
ข้อมูล  

  โดยจากการ process ข้อมูลของทางอัคราฯ พบว่า ภาพที่ได้จากโปรแกรมเดียวกัน แสดงออกมาให้
เห็นความแตกต่างอยู่พอสมควร ที่เห็นได้ชัดคือเฉดสีที่ใช้ ที่ทางอัคราฯใช้สเกลเดียวกับข้อมูล DC (รูปด้านล่าง
ซ้าย) แต่ในภาพที่เกี่ยวข้อง ทาง ผศ.ดร.ธนพล ใช้สเกลสี แตกต่างออกไป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ภาพที่ออกมา
แตกต่างกันได้  

 

  อีกประการหนึ่งที่ส าคัญมากคือข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ เนื่องจากระดับ “บริเวณที่ 2” ดังกล่าว อยู่ต่ า
จากผิวบนสุดของ TSF ไม่เกิน 20 เมตร คืออยู่เหนือระดับความสูง 80 เมตร ดังนั้นถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้นจริง 
จะต้องเห็นการรั่วไหลของน้ า หรือถ้าไม่เห็น ก็ควรจะตรวจพบร่องรอยที่แสดงการรั่วไหลดังกล่าว  

  ในประเด็นความแข็งแรงของ TSF เนื่องจากการเป็นการก่อสร้างตามแบบที่ปรากฏใน EIA ที่ได้รับการ
รับรองจาก Knight Piesold ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก และผ่านคณะกรรมการจากหลายส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ ของประเทศไทย จึงไม่จ าเป็นต้องโต้แย้งความคิดเห็นของ ผศ.ดร.ธนพล ในข้อที่ว่า 
“ผนังบ่อไม่แข็งแรง” หรือ “ผิดแบบก่อสร้าง” เนื่องจากเป็นความเห็นส่วนบุคคล และไม่ใช่วิศวกรโยธา 
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ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 126 บรรทัดที่ 1-7 

ตอบค าถามที่ 22 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ประเด็น ระดับสีนั้นได้ท าการหารือกับตัวแทนเหมืองแร่ในการประชุมไปแล้วว่าผล TEM จะใช้ scale    
สีเดียวกันทั้งหมด แต่ต่างไปจาก scale สีของ ERI ด้วย TEM ส ารวจได้ความลึกมากกว่าท าให้ได้ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าสูงกว่าท าให้ต้องใช้ scale ระดับสีที่มากกว่า ซึ่งตัวแทนเหมืองได้ตกลงเห็นด้วยในการประชุม
แล้ว  

ส าหรับประเด็น Knight Piesold ซึ่งเป็นบริษัทท่ีปรึกษาระดับโลก นั้น เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวการพังทลาย
ของบ่อกักเก็บกากแร่ในประเทศแคนนาดา ที่ออกแบบโดยบริษัทดังกล่าว ตามรายงานข่าวว่าข้างล่างนี้ 

อนึ่ง ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ หัวหน้าคณะวิจัย จบปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญ
ทอง) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ท างานด้านโครงสร้างกันดินถล่ม
ประมาณ 1.5 ปี ก่อนไปศึกษาต่อ ปริญญาโท และ เอก ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และยังคงสอนวิชาความรู้
พ้ืนฐานวิศวกรรมโยธาส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกภาค
การศึกษาที่ 1 
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https://www.theglobeandmail.com/news/british-
columbia/mount-polley-mine-owner-sues-engineering-
firms-over-tailings-dam-failure/article30842779/ 
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ค าถามที่ 23 : บทที่ 5 หน้า 126 ย่อหน้าที่ 1: กล่าวถึง “บริเวณที่ 3” ที่แสดงค่า 30-80 Ωm ว่าเป็นค่าที่
แสดงว่ามีน้ าเหมืองไหลผ่าน ทั้งๆที่ค่าดังกล่าว เมื่อกล่าวถึงในช่วงแรกๆที่เป็นข้อมูลจุดควบคุม กลับบอกว่าเป็น
ค่าปกติของหินทั่วไป (ย้อนกลับไปดูในข้อที่ 10) แสดงถึงการแปลผลโดยไม่ได้ใช้ข้อเท็จจริงแต่อย่างใด       
แต่เป็นการพยายามใช้ค าพูด เพ่ือสนับสนุนสมมุติฐานของตัวเอง โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูล 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 126 ย่อหน้าที่ 2 

ตอบค าถามที่ 23 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ค าตอบ และการปรับแก้ให้ชัดเจนเหมือนข้อที่ 14 น่าจะชัดเจนและไร้ข้อครหา 

http://www.wise-uranium.org/mdafbm.html 

https://www.earthworksaction.org/media/detail/hun
dreds_of_mines_around_world_at_risk_of_catastroph
ic_waste_dam_failure#.WUFfKmiGPIU 
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ค าถามที่ 24 : บทที่ 5 หน้า 133-134 รูปที่ 5-17: แสดง plane view ของ ข้อมูล TEM ระดับ 60 m      
โดยแสดงบริเวณที่มีค่าต่ านอก TSF อยู่ 2 จุด แล้วบอกว่าเป็นบริเวณที่มีการรั่วไหล ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ 
section ของข้อมูล DC แนว DC18-08-17-07 (4 แนวต่อเนื่อง) จะเห็นได้ชัดเจนว่า ณ ความลึกดังกล่าว คือ
ประมาณ 10 เมตรจากผิวดิน ซึ่งจะยังคงเป็นชั้นดินเหนียวธรรมชาติ ไม่ใช่บริเวณท่ีผิดปกติแต่อย่างใด  

  จากนั้นกล่าวถึงโซนที่บอกว่าแสดงถึงค่าผิดปกติ ในแนวส ารวจ DC18-08-17-07 (แนวลูกศรสีด าและ
สีเทา) โดยกล่าวว่ามีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าอย่างมีนัยส าคัญที่โซนลูกศรสีด า  (30-200 Ωm) ซึ่งสูงกว่าค่า
ของกากแร่มาก และอีกโซนหนึ่งที่อยู่ทางตะวันตก แนวลูกศรสีเทา (แสดงด้วยโซนสีส้ม ในรูปที่ 5-17f ) ซึ่งเป็น
ที่น่าแปลกใจว่าผู้เขียนบอกว่าเป็นแนวรั่วไหลของน้ าจาก TSF ทั้งๆที่มีค่าเท่ากับค่าที่วัดได้จากจุด/แนวควบคุม 
section AC, FC, A จาก TEM survey ตามท่ีกล่าวมาแล้วในข้อที่ 10 ด้วยเช่นกัน 

 

ภาพจาก รูปท่ี 5-17c ในร่างรายงาน 

 

ภาพจาก รูปท่ี 5-17f ในร่างรายงาน 
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ภาพจากรูปท่ี 5-17d และ e ในร่างรายงาน 

 

ภาพจาก รูปท่ี 5-2 และ 5-3 ซึ่งเป็นภาพจากจุดควบคุม ในร่างรายงาน 

ตอบค าถามที่ 24 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ค าตอบและการปรับแก้ให้ชัดเจนเหมือนข้อที่ 14 น่าจะชัดเจนและไร้ข้อครหา อย่างไรก็ดีในการระบุ
ความผิดปกติโดยวิธีการส ารวจโดย TEM ก็ต้องเทียบกับแนวควบคุมของ TEM ส าหรับการระบุความผิดปกติ
โดยวิธีการส ารวจโดย ERI ก็ต้องเทียบกับแนวควบคุมของ ERI 

 

ค าถามที่ 25 : บทที่ 5 หน้า 134-135: อ้างถึงรูปที่ 15-18 (c) ซึ่งในรายงานเป็นรูป 5-20 (c) ใช้รูปซึ่ง
น่าจะเกิดจากการประมวลผลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากพ้ืนที่จริงเป็นนาข้าว ซึ่งเป็นพ้ืนราบไม่มีความแตกต่างของ
ระดับชั้นความสูง แต่จากข้อมูลดิบที่ได้จากการน าส่งของทีมงาน ผศ.ดร.ธนพล พบว่ามีค่าความแตกต่างของ
ระดับความสูงตามแนวส ารวจ ถึง 8 เมตร โดยเฉพาะตรงบริเวณที่แสดงค่าผิดปกติ จึงท าให้เกิดข้อสงสัยว่า 
ขบวนการในการ process ข้อมูล ซึ่งต้องใช้ระดับความสูงประกอบการประมวลผลด้วยของ ผศ.ดร.ธนพล นั้น 
มีความถูกต้องเพียงใด เชื่อถือได้หรือไม่  
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ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 134 ย่อหน้าสุดท้าย ต่อเนื่องไปหน้า 135 

 

ภาพซ้าย: แสดงแนวส้ารวจ DC13 ซึ่งอยู่ในนาข้าว 
ภาพขวา: แสดงระดับความสูงของจุดข้อมูลตามแนวส้ารวจ ที่ได้จากทีมงานสนาม ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง 

 

ภาพจาก รูปท่ี 5-20c, d ในร่างรายงาน 

ตอบค าถามที่ 25 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

เห็นด้วย เป็นการวัดระดับที่ผิดพลาดจาก GPS และได้ท าการแก้ไขแล้วโดยใช้ข้อมูลระดับจากเหมือง 
นอกจากนี้ยังได้ท าการเช็คข้อมูลระดับของทุกแนวส ารวจกับระดับจากแผนที่ดาวเทียม พบกว่าใกล้เคียงกัน   
ทุกแนว  
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ค าถามที่ 26 : บทที่ 6 หน้า 145 บรรทัดที่ 4: กล่าวสรุปวา่ “บ่อ 6468 และบึงเก็บใช้งาน (ST18) มีปริมาณ
ซัลเฟตสูงกว่าบริเวณอ่ืนมาก ทั้งนี้สันนิษฐานว่าจะมีผลกระทบจากบ่อเก็บกากแร่”  

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 145 บรรทัดที่ 1-5 

  ควรใช้ข้อความท่ีชัดเจนมากกว่านี้ การสันนิษฐานว่าจะมีผลกระทบจากบ่อเก็บกากแร่ อาจท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ว่าเกิดมาจากน้ าที่รั่วอออกมาจากบ่อเก็บกากแร่ได้ ทั้งๆท่ียังไม่มีข้อพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ 

   ในท านองเดียวกันค่าซัลเฟตในบ่อ 5338 และ 6691 ตามตารางที่ 6-3 มีค่าต่ า ดังนั้นถ้าใช้ตรรกะ
เดียวกันในการสรุป แสดงว่าบ่อ 5338 และ 6691 ไม่ได้มีผลกระทบจากบ่อเก็บกากแร่ใช่หรือไม่ 

ตอบค าถามที่ 26 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

เป็นประเด็นสงสัยของผู้วิจัย ค าอธิบายสรุปในบทที่ 97)แก้ไขข้อความในบทที่ 6 แล้ว 

 

ค าถามที่ 27 : บทที่ 6 หน้า 146 ย่อหน้าที่ 3: มีข้อความว่า “พบว่าบ่อลึก (5330) มีการเซาะร่องตลอดความ
ลึกของบ่อตั้งแต่ผิวดิน................”  

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 146 ย่อหน้าที่ 3  

  เป็นข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ได้เข้าท าการตรวจสภาพบ่อ 5338 และบ่อ
6691 6470 6692 6693 และ 5532 เท่านั้น ไม่ได้ตรวจสอบบ่อ 5330 แต่อย่างใด 
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ภาพจาก presentation ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 

ตอบค าถามที่ 27 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

 รับทราบตามที่เหมืองชี้แจง 
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ค าถามที่ 28 : บทที่ 6 หน้า 146 ย่อหน้าสุดท้าย: มีข้อความว่า “ส าหรับกลุ่ม GR7 ได้แก่บ่อ 5333 5336 
และ 5249 ซึ่งพบว่าบ่อ 5333 5336 มีการเซาะร่องในท่อตั้งแต่ผิวดิน................” 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 146 ย่อหน้าสุดท้าย 

  เป็นข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับข้อ 27 เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ได้เข้าท าการตรวจ
สภาพบ่อ 5338 และบ่อ6691 6470 6692 6693 และ 5532 เท่านั้น ไม่ได้ตรวจสอบบ่อ 5333 และ 5336 แต่
อย่างได 

  เนื่องจากบ่อ 5249 อยู่ระหว่างบ่อเก็บกากแร่ที่ 1 และ 2 และอยู่ใกล้มาก และการที่น้้ามีแรงดัน
ธรรมชาติ อาจถูกสันนิษฐานได้ว่า เป็นน้้าที่มาจากบ่อเก็บกากแร่ แต่การที่ไม่พบค่าทางเคมีที่สูงเกินปกติ 
แสดงว่าเป็นน้้าซับธรรมดา ลักษณะเดียวกับน้้าตัวอย่าง OSPG (Seepage) ซึ่งเป็นจุดที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่า
ซึมมาจากบ่อเก็บกากแร่  

ตอบค าถามที่ 28 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

แก้ไขข้อความในบทที่ 6 แล้ว ส่วนบ่อ 5249 ไม่มีประเด็น  
 

ค าถามที่ 29 : บทท่ี 6 หน้า 155 บรรทัดที่ 7: มีข้อความสรุปว่าบ่อ 6691 และ 5338 แสดงลักษณะของการ
ระเหย โดยอาจมีแหล่งก าเนิดมาจากน้ าในบ่อเก็บกากแร่ หรือน้ าผิวดินที่ผ่านกระบวนการระเหย โดยอ้างถึง
การทดสอบด้วยโปรแกรม Isosource Version 1.3.1 ที่ก าหนดให้แหล่งต้นก าเนิดมาจากน้ าในบ่อ UD1 และ 
UD2  

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 155   
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  แต่จากการน าเสนออัคราฯ ที่อ้างจากข้อมูลผลการส ารวจธรณีฟิสิกส์แนว DC09 ในครั้งนี้ โดยพบว่า
บริเวณปลายแนวส ารวจด้ายซ้าย ใกล้กับ ST38 ซึ่งเป็นบ่อดักตะกอนนั้น แสดงชั้นอุ้มน้ าระดับตื้นที่ลาดเทไป
ทางบ่อ 5338 และ 6691 ดังกล่าว ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากว่าน้ าในบ่อดักตะกอน ST38 ดังกล่าวอาจเข้าไป
ผสมกับน้ าในบ่อ 5338 และ 6691 ได้ จึงแสดงลักษณะการระเหย 

  อย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยในรายประการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Isosource ในการแสดงผลในครั้งนี้ 
ประการแรกคือ ไม่แสดงความสัมพันธ์ของน้ าจากบ่อดักตะกอน ST38 ไปเปรียบเทียบกับน้ าในบ่อ 5338 และ 
6691 ประการที่สองคือ เมื่อทางอัคราฯ ใช้โปรแกรมเดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบน้ าจากบ่อ 4024 กับบ่อ 690 
และบ่อประปาบ้านทุ่งนางามซึ่งอยู่เหนือน้ า และอยู่ต่างลุ่มน้ ากัน โปรแกรมกับแสดงให้เห็นถึงการผสมกันของ
น้ าจาก 4024 มาที่บ่อ 690 และบ่อประปาบ้านทุ่งนางามได้ ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นไปไม่ได้อย่าง
สิ้นเชิง แสดงถึงข้อด้อยของโปรแกรมท่ีไม่สามารถแสดงผลในเชิงประจักษ์ได้ 

 

แสดงภาพจากการส้ารวจธรณีฟิสิกส์แนว DC09 ที่พบว่าบริเวณปลายแนวส้ารวจด้ายซ้าย ใกล้กับ ST38 
ซึ่งเป็นบ่อดักตะกอนนั้น แสดงลักษณะชั้นอุ้มน้้าระดับตื้นที่ลาดเทไปทางบ่อ 5338 และ 6691 จึงมีความ
เป็นไปได้สูงว่า น้้าในบ่อดักตะกอน ST38 ดังกล่าวอาจเข้าไปผสมกับน้้าในบ่อ 5338 และ 6691 ได้  
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ภาพแสดงการประมวลผลจากโปรแกรม Isosource เพื่อเปรียบเทียบน้้าจากบ่อ 4024 กับบ่อ 690 และ
บ่อประปาบ้านทุ่งนางามซึ่งอยู่เหนือน้้า และอยู่ต่างลุ่มน้้ากัน โดยโปรแกรมแสดงให้เห็นถึงการผสมกันของ
น้้าจาก 4024 มาที่บ่อ 690 และ บ่อประปาบ้านทุ่งนางามได้ ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นไปไม่ได้อย่าง
สิ้นเชิง 

  นอกเหนือไปจากนั้น เมื่อใช้โปรแกรมค านวณดังกล่าวเปรียบเทียบกับบ่อต้นก าเนิดที่น้ ามีโอกาสจะเข้า
มาผสมได้ เช่นบ่อ 4024 และ 690 ที่อยู่เหนือน้ า และน้ าจากบ่อดักตะกอน ST18 และ ST38 พบว่า โปรแกรม
ให้ค่าความสัมพันธ์ของบ่อ 6691 กับ ST38 ถึง 98% ซึ่งสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า น้้าในบ่อ 6691 มี
สัดส่วนของน้้าที่มาจาก ST38 ซึ่งเป็นบ่อดักตะกอนที่อยู่ห่างออกไปไม่เกิน 20 เมตร   
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ภาพแสดงการประมวลผลจากโปรแกรม Isosource เพื่อเปรียบเทียบน้้าจากบ่อ 4024 กับบ่อ 690 และ
บ่อดักตะกอน ST18 และ ST38  

ตอบค าถามที่ 29 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ตัดประเด็นการแปลผลด้วยโปรแกรม IsoSource เนื่องจากไม่มีผลกับการสรุปโดยรวม หากต้นก าเนิด
มาจาก ST38 จะต้องแสดงอิทธิพลในบ่อ 5339 ซึ่งเป็นบ่อตื้น แต่พบว่าอัตราส่วนไอโซโทปของดิวทีเรียม และ
ออกซิเจน18 ของบ่อ 5339 เข้าใกล้เส้นน้ าฝนมากกว่า คือมีอิทธิพลจากน้ าฝนในพ้ืนที่มากกว่า ซึ่งไม่เป็นไป
ตามข้อสันนิษฐานของบริษัท    

 

ค าถามที่ 30 : บทที่ 6 หน้า 156 บรรทัดที่ 5 : มีข้อความแนะน าให้เจาะบ่อที่มีความลึก 60 เมตร รอบๆบ่อ 
6691 ในรัศมี 10-100 เมตร เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ และอัตลักษณ์ไอโซโทปของมีเทน และแอมโมเนีย 
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ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 156 บรรทัดที่ 5-8 

  ซึ่งบริเวณโดยรอบบ่อ 6691 มีบ่อสังเกตการณ์อยู่แล้ว ทั้งบ่อตื้นและบ่อลึก ทั้ง 4 ทิศ ห่างออกไปแค่ 
150 เมตร จึงไม่มีความจ าเป็นต้องเจาะใหม่ให้เปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ ถ้าต้องการตรวจวัดค่าจริงๆ 

  แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะตรวจพบมีเทน และแอมโมเนีย หรือไม่ ก็ไม่ใช่การพิสูจน์ถึงการรั่วไหล
โดยตรง เนื่องจากข้อกังวลในเรื่องสารพิษจากบ่อเก็บกากแร่คือไซยาไนด์ และสารหนู ซึ่งสามารถตรวจ
วิเคราะห์ให้เห็นในเชิงประจักษ์ได้โดยตรงอยู่แล้ว จึงควรมุ่งตรวจสอบให้ตรงประเด็นมากกว่า 

ตอบค าถามที่ 30 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ประเด็นนี้ได้ตอบไว้ชัดแล้วในบทที่ 9 

 
ค าถามที่ 31 : บทที่ 6 หน้า 158 บรรทัดที่ 1 : จากข้อความปรากฏตามรูปด้านล่าง เป็นการใช้ข้อความใน
ลักษณะคาดเดาทั้งสิ้น เช่น “ชั้นหินกั้นหนาไม่น้อยกว่า 3 เมตร ท้าให้โอกาสที่น้้าในบึง ST 38 จะเข้ามาปนใน
บ่อสังเกตการณ์ขนาดลึกได้ยาก” “ประกอบกับสภาพทางอุทกธรณีของพ้ืนที่ แนวแร่เป็นหินผุ มีรอยแตกเป็น
จ้านวนมาก” “น้้าที่ปนมาในบ่อ 5338 และ 6691 น่าจะมีโอกาสเกิดจากการรั่วซึมบริเวณก้นบ่อเก็บกากแร่” 
“โดยมาตามรอยแตก”โดยข้อความในลักษณะนี้ จะต้องให้ข้อความดังกล่าวทั้งหมดเป็นจริง ซึ่งยากที่จะเป็น
จริงได้ในตรรกะทางวิทยาศาสตร์ และสามารถโต้แย้งได้มากมาย 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 158 บรรทัดที่ 1 จนจบย่อหน้า 

ตอบค าถามที่ 31 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

 ปรับแก้ข้อความในบทท่ี 6 แล้ว 
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ค าถามที่ 32 : บทที่ 6 หน้า 160 บรรทัดที่ 8: จากข้อความปรากฏตามรูปด้านล่าง มุ่งหวังให้ผู้อ่านเข้าใจว่า
บ่อบริเวณโดยรอบบ่อเก็บกากแร่ที่มีการเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์หาอายุน้ า มีเพียงแค่ 2 บ่อเท่านั้นที่มีอายุแก่ 
(ไม่ถูกผสม) และบอ่ 5338 และ 6691มีอายุกลางๆ แสดงว่ามีน้ าใหม่เข้าไปผสม 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 160 บรรทัดที่ 8 

  การสรุปว่า “แสดงว่าเป็นน้้าบาดาลธรรมชาติที่ไม่มีผลกระทบจากกิจกรรมเหมือง” เป็นการใช้ค าที่ไม่
ถูกต้อง เนื่องจากจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ได้ว่า บ่อ 5333 และ 6692 เป็นบ่อที่ไม่มีผลกระทบจากกิจกรรม
เหมือง ส่วนบ่อท่ีเหลือทั้งหมดถูกผลกระทบจากกิจกรรมเหมือง ทั้งๆท่ีไม่เป็นความจริง 

  ส่วนในประโยค “บ่อ 5338 และ 6691 นั้น มีค่าทริเทียมใกล้เคียงกันมากคือ 1.0 และ 0.9 TU ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ามาจากน้้าที่มีอายุเท่ากัน โดยเป็นน้้าที่มีอายุอยู่ในช่วง 10 ปี จากต้นก้าเนิดของการเติมน้้า ซึ่งแสดงถึง
การผสมระหว่างน้้าที่มีอายุเก่า และน้้าที่มีอายุน้อย” เป็นประโยคที่ถูกต้อง เนื่องจากทั้ง 2 บ่อ อยู่ห่างกันแค่  
3 เมตร ซึ่งเป็นน้ าเดียวกันอยู่แล้ว จึงควรแสดงอายุ และค่าทางเคมีที่ใกล้เคียงกัน ส่วนข้อความว่า “แสดงถึง
การผสมระหว่างน้้าที่มีอายุเก่า และน้้าที่มีอายุน้อย” ก็ถูกต้องเช่นกัน เพียงแต่ขาดข้อความที่กล่าวถึงบ่ออ่ืนๆ 
ที่แสดงการผสมด้วยเช่นกัน เลยท าให้คิดได้ว่าผู้เขียนต้องการเน้นให้เห็นภาพเฉพาะบ่อ 5338 และ 6691 
แทนที่กล่าวถึงภาพโดยรวมก่อนที่จะไปเน้นเฉพาะจุด 

ตอบค าถามที่ 32 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ข้อมูลเป็นไปตามท่ีผู้วิจัยตรวจพบ เพียงแต่อาจเรียงล าดับไม่ถูกใจผู้อ่าน 

 

ค าถามที่ 33 : บทที่ 6 หน้า 162 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 10-13: กล่าวถึงการศึกษา mixing diagram โดย
พบว่าบ่อ 6471 และตัวอย่างจาก seepage (OSPG) ให้ค่าใกล้เคียงกับ UD2 โดยใช้ตารางที่ 6-7 ที่แสดงค่า
ทางเคมีของตัวอย่างดังกล่าว แล้วสรุปว่าคล้ายคลึงกัน โดยใช้ บางพารามิเตอร์ ในการเปรียบเทียบ 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 162 บรรทัดที่ 10 
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ภาพจากตารางที่ 6-7 ในร่างรายงาน 

  การสรุปดังกล่าวยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากเป็นการกล่าวที่ไม่ครอบคลุม ยังขาดข้อมูลประกอบหลาย
ส่วน กล่าวคือ 

  - น าค่าพารามิเตอร์บางตัวคือ Ca Na และ SO4 มาเปรียบเทียบความเหมือน แต่ละเลยที่จะกล่าวถึง
ความแตกต่างของ Mg และ K (และยังอ้างข้อมูลผิดอีกด้วย โดยสลับค่า Na กับ K) 

  

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 163 บรรทัดที่ 1-3 

  โดยวิธีคิดคือ ค่า Ca จาก UD2 ต่างจาก OSPG 1.3 เท่า ต่างจากบ่อ 6468 1.09 เท่า ต่างจากบ่อ 
6471 1.38 เท่า ในขณะที่ค่า Mg จาก UD2 ต่างจาก OSPG 15.8 เท่า ต่างจากบ่อ 6468 16.4 เท่า ต่าง
จากบ่อ 6471 15.7 เท่า หรือค่า Na จาก UD2 ต่างจาก OSPG 7.9 เท่า ต่างจากบ่อ 6468 7.9 เท่า ต่าง
จากบ่อ 6471 161.2 เท่า ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวถือว่าสูงมากจนกล่าวได้ว่า ไม่ใช่น้ าเดียวกัน  

 

ตารางส่วนบน แสดงข้อมูลผลวิเคราะห์ไอโซโทปและค่าทางเคมีของตัวอย่างที่กล่าวถึง  
ตารางส่วนล่าง แสดงจ้านวนเท่า เปรียบเทียบค่าของ UD2 กับจุดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อความจากร่างรายงาน หน้าที่ 163 บรรทัดที่ 6-8 
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  - และจากข้อความในหน้า 163 บรรทัดที่ 6-8 ถ้าน้ าจากบ่อเก็บกักแร่ไหลมาผสมจริง ค่าสารหนูตาม
ทฤษฏีของ ผศ.ดร.ธนพล จะต้องเพ่ิมข้ึนในบ่อ OSPG 6468 และ 6471 แต่ในความเป็นจริงไม่พบสารหนูเลย  

  ดังนั้น การสรุปตามข้อมูลที่แสดงในตาราง 6-7 ดังกล่าวว่า มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากบ่อ
เก็บกากแร่ UD2 จึงเป็นการสรุปเพื่อให้เป็นไปตามสมมุติฐานของตัวเอง แต่ขาดความสมเหตุสมผล และ
ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน 

  อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อหาโอกาสการรั่วไหลของบ่อกักเก็บกากแร่ 
TSF1 ซึ่งผู้ศึกษาไม่ได้กล่าวถึงไว้เลยในรายงานหัวข้อ 6.4 อัตราส่วนไอโซโทปสตรอนเทียม 87Sr/86Sr    
จึงเสนอแนะให้ผู้ศึกษาเขียนสรุปถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลอัตราส่วนไอโซโทปกับ TSF1 ด้วยว่ามีหรือไม่
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

ตอบค าถามที่ 33 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ปรับแก้ตารางที่ 6-7 แล้ว และผู้วิจัยได้สรุปประเด็นการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วน
ไอโซโทป 87Sr/86Sr ไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามีข้อมูลที่น้อยมาก การสรุปกระท าได้ยาก 

 

ค าถามที่ 34 : กล่าวโดยภาพรวม เนื้อหาของร่างรายงาน พยายามสรุปว่ามีการรั่วไหลของบ่อกักเก็บ   กาก
แร่ (ที่ 1?) โดยน้าเหตุผลหรือโอกาสในการขึ้นได้เพียงน้อยนิดมาสนับสนุน แต่ละเลยที่จะเขียนความ
เป็นไปได้ในทางอ่ืนที่สรุปได้ว่าไม่มีการรั่วไหล ถึงแม้ทางอัคราฯ จะมีข้อโต้แย้ง โดยแสดงเหตุผลประกอบไป
อย่างมากมาย ก็ดูจะไม่ได้รับการตอบรับซักเท่าไร ก็เลยไม่แน่ใจว่าการเขียนรายงานในลักษณะนี้                
เป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู้เขียนหรือไม่ ซึ่งดูเหมือนจะแตกต่างจากรายงานของนักวิจัยท่านอ่ืนๆ        
ในประเทศไทยอยู่มากพอสมควร 

ตอบค าถามที่ 34 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

คณะวิจัยได้ปรับปรุงเขียนการแปลผลร่วมของธรณีฟิสิกส์ และ ธรณีเคมีและไอโซโทป ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ส าหรับประเด็นว่าท าไมถึงไม่อธิบายในมุมว่าไม่รั่วไหลบ้างนั้น คณะวิจัยได้ตอบไปแล้วในการตอบค าถามของ
นายวชิรชัย ศักดิ์อาภา ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ในฐานะที่ปรึกษาทางเทคนิคของ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ ด้วยมีกรอบแนวคิดคล้ายกับค าถามที่ 7 ในการถามครั้งที่ 3 (9-25-2560) จึงขอรบกวนไป
อ่านการตอบในค าถามดังกล่าว 

 

ค าถามที่ 35 : ประเด็นโต้แย้งในร่างรายงานของ ผศ.ดร.ธนพล และ ดร.สิรินาฏ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ทางธรณีฟิสิกส์: 

1.1 การตีความหมายของบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าว่าเป็นบริเวณที่มีการรั่วไหล ขัดกับความ
เป็นจริงของสภาพพ้ืนที่ เนื่องจากค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่ระดับความสูง 60 เมตร ดังกล่าว 
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เป็นค่าของชั้นดินเหนียวหรือชั้นหินอุ้มน้ าระดับตื้น ไม่ใช่ค่าของน้ าจากบ่อเก็บกากแร่ แต่ถ้ามีการ
รั่วในระดับความสูงดังกล่าวจริง จะต้องเห็นการแพร่กระจายของค่าทางเคมีในลักษณะ plume 
เนื่องจากระดับดังกล่าวเป็นชั้นตะกอนลานตะพัก หรือตะกอนน้ าพา ประกอบด้วยกรวดทราย 
แทรกสลับชั้นดินเหนียว ซึ่งเป็นชั้นหินอุ้มน้ าแบบพรุน (porous aquifer)  

1.2 ข้อสันนิษฐานว่ามีการรั่วไหลตามแนวรอยแยก (fracture) ของหิน ซึ่งในทางธรณีวิทยา รอยแตก
จะพบในหินดานที่อยู่ใต้ชั้นหินผุ (saprolite) และหินสดที่อยู่ในระดับลึกลงไป แต่ในรายงานบอก
ว่ามีการรั่วตั้งแต่ที่ระดับความสูง 60 เมตร ซึ่งอยู่ใกล้ผิวดินไม่เกิน 10 เมตร และยังเป็นระดับตื้น
อยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการรั่วไหลลงมาในระดับลึก น้ าจะต้องไหลผ่านชั้นน้ าระดับตื้นก่อน 

1.3 การสรุปว่าบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่อยู่นอกบ่อเก็บกากแร่ แสดงถึงการรั่วไหลนั้นไม่
ถูกต้องในเชิงธรณีวิทยา สนับสนุนโดยข้อมูลการส ารวจ ERI ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พบ
ลักษณะดังกล่าวได้ทั่วไปทั้งพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่เหนือน้ าที่อยู่ไกลออกไปจากเหมืองมาก 

1.4 มีการประมวลผลที่ผิดพลาด ไม่เป็นระบบ เน้นแสดงสีของรูปเพื่อให้ผู้ที่เห็นภาพ โดยเฉพาะโทน สี
น้ าเงินและม่วงคิดว่าเป็นสีที่แสดงถึงน้ าจากบ่อเก็บกากแร่ โดยไม่แยกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต่าง
จากชั้นของดินเหนียวธรรมชาติหรือชั้นหินอุ้มน้ าระดับตื้นอย่างไร ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ดังที่
เคยน าเสนอในที่ประชุม โดยรูปบางส่วนท าขึ้นจากการปรับค่าข้อมูล (โดยไม่แจ้งที่ประชุม)       
ให้แตกต่างไปจากข้อมูลจริง หรือใส่ค่าระดับความสูงของจุดส ารวจที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง    
ท าให้โปรแกรมท ารูปออกมาเหมือนมีบริเวณผิดปกติ และรูปบางส่วนท าขึ้นเองโดยนักศึกษา     
ป.โท ที่ทาง ผศ.ดร.ธนพล เป็นที่ปรึกษา ไม่ได้ท าข้ึนโดยทางผู้เชี่ยวชาญของ AIST  

1.5 ผู้วิจัยไม่สามารถตอบได้ว่าทิศทางการไหลของน้ า TSF1 และ TSF2 ไหลมาได้อย่างไร? เพียงแต่
ให้ข้อสันนิษฐานว่ามาจากรอยแตกอันซับซ้อน ซึ่งเคยตอบค าถามในที่ประชุมไว้ว่าการส ารวจโดย
วิธีธรณีฟิสิกส์สามารถตรวจสอบบริเวณผิดปกติดังกล่าวได้ละเอียดมาก (น้อยกว่า 5 เมตร          
ก็สามารถตรวจได้) ซึ่งในความเป็นจริง ไม่พบลักษณะที่แสดงโซนผิดปกติที่แสดงถึงน้ าที่อยู่ในรอย
แตกแคบๆเลย 

1.6 รอยแตกซับซ้อน และไม่เป็นเส้นตรง จึงท าให้ TEM และ ERI ตรวจไม่พบ ทั้งๆที่ในร่างรายงาน 
ผู้วิจัยย้ าเสมอว่า การตรวจด้วยธรณีฟิสิกส์นั้นครอบคลุมพ้ืนที่ส ารวจได้มาก แต่การออกแบบจุด
หรือแนวส ารวจ กลับไม่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เลย ซึ่งในทางธรณีวิทยา การวางแนวเพ่ือ
ส ารวจสิ่งผิดปกติที่เป็นแนวยาวแคบๆ (รอยแตก) จะต้องออกแบบให้แนวส ารวจตั้งฉากกับทิศทาง
ที่ต้องการตรวจสอบ ดังนั้นการที่ผู้วิจัยบอกว่ารอยแตกท่ีว่า อาจเล็กมากจึงไม่สามารถตรวจพบได้
นั้น จะถือเป็นข้อแก้ตัวได้หรือไม่  

1.7 ขนาดรอยรั่วที่แสดงใน TEM และ ERI นั้น มีพ้ืนที่กว้าง เช่น DC07-08-17-18 แสดงให้เห็นว่ามี
ร่องรอยกว้างถึง 120 เมตร และรอยรั่วที่ซึมลงด้านล่างบ่อ TSF1 บนข้อมูล TEM มีพ้ืนที่ มากกว่า 
50ไร่ (80,000 ตร.ม.) จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลือกลงสู่ระบบรอยแตกที่มีขนาดเล็กซึ่ งในทาง
ธรณีวิทยารอยแตกโดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็นร่างแห ถ้ามีการรั่วไหลจริง จะไม่อยู่แค่ในรอยแตก
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เดียว แต่จะกระจายออกไปจากรอยแตกหลักไปตามตามรอยแตกรอง และถ้ารอยแตกหลักถี่มาก
พอจะแสดงลักษณะการปนเปื้อนแบบ plume แน่นอน 

 

ภาพแสดงลักษณะของรอยแตกในหินซึ่งมักพบในแบบร่างแห ลักษณะเดียวกับท่ีพบในบ่อเหมือง 

 

รูปถ่ายแสดงรอยแตกของหินในพื้นที่บ่อเหมือง 

2. ทางไอโซโทป 

2.1 กล่าวถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมี โดยพยายามเชื่อมโยงค่าซัลเฟตสูงกับน้ าจากบ่อ
เก็บกากแร่ โดยเฉพาะบ่อตื้นรอบ TSF1 แต่ไม่สรุปว่าถ้าไม่พบซัลเฟตในบ่อ 5338 และ 6691 
แสดงถึงการไม่ถูกปนเปื้อนหรือไม่  

2.2 น าค่าทางเคมีอ่ืนๆ เช่น Ec, Ca, K และ SO4 มาเปรียบเทียบกับน้ าจาก UD2 โดยละเลยที่จะ
กล่าวถึงความสัมพันธ์กับ UD1 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษาในโครงการนี้ แต่อย่างไรก็ตาม
การเปรียบเทียบดังกล่าว เอาพารามิเตอร์บางตัวที่ค่าใกล้เคียงกันมากล่าวอ้าง แต่ละเลยที่จะเอา
พารามิเตอร์อื่นที่มีความแตกต่างกันมาพูดถึง ซึ่งถือเป็นการน าเสนอทางเดียว และไม่ครอบคลุม 

2.3 น าข้อมูลที่ไม่ยืนยันความถูกต้องมากล่าวอ้างในรายงาน เช่นการเซอะร่องของบ่อสังเกตการณ์ใน
บางบ่อที่ไม่ได้รับการส่องกล้องโดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
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2.4 น าโปรแกรม Isosources ที่ใช้ค่าของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม ในการประมวลผล มาใช้เพ่ือ
แสดงถึงความสัมพันธ์ของน้ าจาก UD1 และ UD2 กับน้ าในบ่อ 6691 แต่กลับไม่ใช้โปรแกรม
ดังกล่าวเปรียบเทียบบ่อ 6691 กับ ST38 ซึ่งเป็นบ่อดักตะกอนที่อยู่ใกล้กันมากมาแสดง กลับ
น าไปเปรียบเทียบกับ ST18 ซึ่งอยู่ห่างไปมาก 

 อย่างไรก็ตามเม่ือทางอัคราฯ ใช้โปรแกรมเดียวกันเปรียบเทียบน้ าต้นก าเนิดจาก 4024 กับบ่อ 
690 และบ่อประปาบ้านทุ่งนางามซึ่งอยู่คนละลุ่มน้ าพบว่า โปรแกรมแสดงความสัมพันธ์กับน้ า
จากทั้ง 2 บริเวณด้วย ซึ่งในทางธรณีวิทยาแล้ว เป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง ที่หลุมดังกล่าวจะมี
ความสัมพันธ์กัน 

 นอกเหนือไปจากนั้น เมื่อใช้โปรแกรมค านวณดังกล่าวเปรียบเทียบกับบ่อที่น้ ามีโอกาสจะเข้า
มาผสมได้ เช่นบ่อ 4024 และ 690 ที่อยู่เหนือน้ า กับน้ าจากบ่อดักตะกอน ST18 และ ST38 
พบว่า โปรแกรมให้ค่าความสัมพันธ์ของบ่อ 6691 กับ ST38 ซึ่งเป็นบ่อดักตะกอนที่อยู่ห่าง
ออกไปไม่เกิน 20 เมตร ถึง 98%  

2.5 มีการแสดงสัดส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม (del2H%/del18O%) เพ่ือ
แสดงการระเหย โดยสรุปว่าบ่อ 5338 และ 6691 อยู่นอกเส้นน้ าฝน แสดงถึงการระเหยจากน้ าที่
เข้ามาผสม โดยสันนิษฐานว่าเป็นน้ าจากบ่อเก็บกากแร่ที่ไหลมาตามรอยแยกของหิน โดยไม่น าเอา
ค่าทางเคมีมาเปรียบเทียบ ซึ่งจะพบความแตกต่างอย่างชัดเจน 

2.6 ถ้าเปรียบเทียบเฉพาะค่าออกซิเจน 18 ของ UD1 และ UD2 จะเห็นว่าไม่มีสัมพันธ์กับน้ าจาก 
ST18 และ OSPG เลย เนื่องจากมีค่าที่ต่างกันมาก รวมทั้งสัดส่วนของ ออกซิเจน18 /ดิวทีเรียม ก็
ต่างกันมากด้วย 

 
2.7 เคยมีสมมุติฐานเรื่องน้ าจากบ่อเหมืองเก่าที่อาจเข้ามาปนกับน้ าในบ่อ 5338 และ 6691 ท าให้มี

การเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อเหมือง C-H และบ่อเหมือง D เพ่ือน าค่าไอโซโทปมาเปรียบเทียบ     
ซึ่งผลวิเคราะห์ดังกล่าวไม่ได้ถูกน ามาใช้ โดยอ้างเหตุผลว่า ณ วันที่เก็บตัวอย่าง มีฝนตกมากท าให้
น้ าฝนไปผสมกับน้ าในจุดเก็บตัวอย่างมากเกินไป ท าให้ค่าที่วิเคราะห์ได้มีความคลาดเคลื่อน แต่
ไม่ได้น าผลมาให้คณะท างานดู ซึ่งในความเป็นจริงแล้วปริมาณน้ าฝนที่ตกลงในบ่อเหมือง เมื่อ
เทียบกับปริมาณน้ ามหาศาลในบ่อเหมือง (5 ล้าน ลูกบาศก์เมตร) จะไม่มีผลใดๆเลยต่อค่า
วิเคราะห์ 

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ได้รับในที่ประชุมจาก ดร.สิรินาฏ ที่กล่าวถึงค่าที่ติดลบของออกซิ เจน 
18 และดิวทีเรียมที่สูงมาก แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น ามาแสดงในรูปที่ 6-3 เลยท าให้ไม่มั่นใจว่าค่า
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ติดลบดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้จริงหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจแสดงไปในทาง
ที่ให้ประโยชน์กับทางเหมือง เลยไม่ถูกน้ามาใช้ 

 

ภาพจากรูปท่ี 6-3 ในร่างรายงาน 

2.8 จากสมมุติฐานตามทฤษฏี อายุของน้ าจากบ่อบาดาลทุกบ่อควรมีอายุมาก และบ่อเปิดทั้งหมดเช่น
บ่อดักตะกอนหรือบ่อเก็บกากแร่ควรจะมีอายุน้อย และถ้าบ่อใดๆแสดงค่าอายุกลางๆอาจแสดงว่า
มีการผสมของน้ าจากทั้ง 2 แบบ แต่จากผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่สามารถสรุปได้ตามสมมุติฐาน 
เนื่องจาก 2.8.1  เนื่องจากไม่มีการส่งตัวอย่างน้ าผิวดินจากบ่อดักตะกอน หรือ จากบ่อเก็บกากแร่ 
ซึ่งเป็นตัวเปรียบเทียบหลัก ไปท าการวิเคราะห์ 

2.8.2 ค่าตริเทียมที่ได้ ไม่เป็นไปตามทฤษฏี เนื่องจากบ่อบาดาลแสดงอายุหลายช่วง ทั้งเก่า 
ใหม่ และผสม 

2.8.3 มีบ่อที่ค่าตริเทียมแสดงอายุเป็นกลาง (มีการผสมกันระหว่างน้ าเก่าและใหม่) 8 บ่อ (รวม 
5338 และ 6691 ด้วย) ทั้งบ่อลึก และบ่อตื้น ทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลออกไปจากบ่อเก็บ
กากแร่ จึงไม่สามารถสรุปให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์ ตามทฤษฏีที่ตั้งไว้ 
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ตารางแสดงค่าตริเทียม และอายุของน้้า 

2.9 ถ้าหากอธิบายด้วย สมมุติฐาน บ่อ TSF ไม่รั่ว แต่บ่อ 5338/6991 ถูกน้ าจาก ST38 เข้ามาผสม  
จะพบว่าสอดคล้องกับข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ที่ไม่พบความผิดปกติในพ้ืนที่รอบๆบ่อ 5338/6691 แม้ค่า
ทางไอโซโทปของน้ า 5338/5339/6691 จะแสดงการระเหย แต่บ่อรอบๆข้างไม่มีการระเหย     
ซึ่งสามารถตอบข้อสงสัยได้หมด ทั้งจากข้อมูลจากโปรแกรม Isosource อัตลักษณ์ทางเคมีและ
ไอโซโทปที่ไม่ตรงกัน และสารหนูมาจากสภาพทางธรณีวิทยาเฉพาะที่ 

2.10 ไม่มีการวิเคราะห์ไซยาไนด์ ซึ่งถือเป็นโจทย์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ โดยไม่แจ้งถึงเหตุผล 

3 ประเด็นภาพรวม 

3.1 ภาพจากการประมวลผลทางธรณีฟิสิกส์ในร่างรายงาน แสดงให้เห็นบริเวณผิดปกติขนาดใหญ่ 
ขัดแย้งกับข้อความในร่างรายงานที่บอกว่าการรั่วเกิดตามรอยแยกขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม      จาก
การศึกษาที่ผ่านมา และการศึกษาครั้งนี้ พบว่า น้ าถูกแบ่งออกเป็น อย่างน้อย 2 ระดับอย่างชัดเจน 
หากรอยแตกในบริเวณนี้เป็นดังภาพจากรูปที่ 5-17 (ด้านล่าง) น้ าโดยทั่วไปในบริเวณนี้ ต้องถูก
ผสมทั้งในระดับบน และระดับล่างตลอดเวลา เคมีของน้ าน่าจะอยู่ใกล้เคียงกัน หรือไม่แยกชัดเจน 
ลักษณะดังกล่าวจึงไม่ใช่รอยแตกที่น้ าผ่านได้ในปัจจุบัน โดยมีข้อมูลสนับสนุนจากอัตราส่ วน
ไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม ของน้ าในบ่อสังเกตการณ์ทางทิศใต้ซึ่งเป็นน้ าฝน 
ไม่ใช่น้ าจาก TSF1 และ mixing diagram ไม่แสดงการผสมของน้ าจาก TSF1 ด้วยเช่นกัน 
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ภาพจากรูปท่ี 5-17 ในร่างรายงานหน้า 134 

3.2 การตรวจวัดรายไตรมาสตามมาตรการ EIA ของเหมือง ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ไม่พบค่าผิดปกติของ
ไซยาไนด์จากบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่โดยรอบบ่อเก็บกากแร่เลย 

3.3 ถ้าหากอธิบายด้วย สมมุติฐาน บ่อ TSF ไม่รั่ว แต่บ่อ 5338/6991 ถูกน้ าจาก ST38 เข้ามาผสม  
จะพบว่าสอดคล้องกับข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ที่ไม่พบความผิดปกติในพ้ืนที่รอบๆบ่อ 5338/6691 แม้ค่า
ทางไอโซโทปของน้ า 5338/5339/6691 จะแสดงการระเหย แต่บ่อรอบๆข้างไม่มีการระเหย     ซ่ึง
สามารถตอบข้อสงสัยได้หมด ทั้งจากข้อมูลจากโปรแกรม  Isosource อัตลักษณ์ทางเคมีและ
ไอโซโทปที่ไม่ตรงกัน และสารหนูมาจากสภาพทางธรณีวิทยาเฉพาะที่ 

 
กราฟแสดงค่าไซยาไนด์จากน้้าในบ่อสังเกตการณ์รอบบ่อเก็บกากแร่ 
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3.4 ประเด็นกรอบแนวคิดในการแปลผลข้อมูลนั้น เสนอให้ปรับเปลี่ยนตามภาพด้านล่าง 

 

ตอบค าถามที่ 35 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

เป็นการสรุปประเด็นที่ตอบไปแล้วทั้งหมด จึงไม่ขอตอบซ้ า 

 

ค าถามที่ 36 : สิ่งที่ต้องค านึงถึงมากที่สุดถ้ามีการรั่วไหลจริงตามที่ทาง ผศ.ดร.ธนพล กล่าวอ้าง คือสิ่งที่รั่วไหล
ออกมาจากบ่อเก็บกากแร่นั้นคืออะไร เป็นอันตรายกับชุมชนโดนรอบหรือไม่ สิ่งที่ชัดเจนที่สุดจากการตรวจวัด
ตามมาตรการ EIA คือไม่พบไซยาไนด์ในบ่อสังเกตการณ์เลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ส่วนสารหนูที่
พบในบ่อ TSF5338 ก็มีข้อสรุปแล้วว่าไม่ได้มาจากบ่อเก็บกากแร่ ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆที่มีการกล่าวถึงไม่ว่าจะ
เป็นซัลเฟต หรือ TDS ก็ตาม ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่ามาจากการรั่วไหลของบ่อเก็บกากแร่ แต่อาจเป็นผลมาจาก
การชะละลายจากกองหินทิ้ง หรือพ้ืนที่เปิดต่างภายในเหมืองจากน้ าฝน และพบเฉพาะในพ้ืนที่เหมืองเพียง
บางส่วนเท่านั้น ไม่พบแพร่กระจายออกไปพ้ืนที่ภายนอกเหมืองแต่อย่างใด การพยายามจะพิสูจน์ว่ามีการ
รั่วไหล โดยไม่มีการประเมินถึงผลกระทบจึงไม่มีประโยชน์ใดๆเลย อีกทั้งยังเป็นการเบียดเบียนน าเงินจาก
กองทุนประกันความเสี่ยงมาใช้เป็นค่าวิจัย แทนที่เงินดังกล่าวจะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้าน และชุมชน
รอบเหมืองอย่างแท้จริง 

ตอบค าถามที่ 36 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ดี คณะวิจัยเห็นด้วยในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการรั่วไหล     
โดยคณะวิจัยได้เพ่ิมเติมประเด็นนี้ในบทที่ 9 ของ รายงาน Version ล่าสุดนี้ ในส่วนของการเบียดเบียน
เงินกองทุนมาใช้ท าวิจัยนั้น คงเป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้องตามที่มาที่ไปของโครงการ ด้วยงานวิจัยนี้ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการโดยรัฐบาล (กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงสาธารณะสุข) เพ่ือตอบโจทย์ความ
เสี่ยงของประชาชน รัฐบาล และ ประเทศ ให้แน่ใจว่าจะไม่ต้องเอาเงินภาษีมาแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสาร
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อันตรายจากกิจกรรมเหมือง แร่ ดังเช่น กรณี คลิตี้ ฉะนั้น เป็นงานที่มีคุณค่ากับประเทศ ประชาชนรอบเหมือง 
และ ต่อภาษีของประชาชนทุกคน 

 

ค าถามที่ 37 : จากร่างรายงานของ ผศ.ดร. ธนพล ที่สรุปออกมาว่าอาจมีการรั่วไหลของน้ าจากบ่อเก็บกากแร่
นั้น ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ท าโครงการ ซึ่งทางอัคราฯ คงไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดดังกล่าว
ได้ แม้จะได้แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลในด้านต่างๆมาประกอบให้เห็นภาพแล้วก็ตาม 
อย่างไรก็ตามทางอัคราฯ จะขอใช้สิทธิ์ในการน าข้อมูลการส ารวจธรณีฟิสิกส์และไอโซโทปดังกล่าว ซึ่งถือเป็น
ข้อมูลของคณะท างาน (คณะกรรมการกองทุนฯ??) มาเขียนรายงานในลักษณะเดียวกับ ผศ.ดร. ธนพล และ 
ดร สิรนาฎ  โดยใช้สมมุติฐานที่คล้ายกัน แต่ในมุมมองที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับวงการนักวิชาการ 
และนักวิจัยของประเทศไทย และผู้ที่สนใจอื่นๆ ที่อาจจะน ามุมมองที่ต่างกันไปประยุกต์ใช้ไห้เกิดประโยชน์ใน
งานวิจัยอื่นๆ ในโอกาสต่อๆไป 

 

ตอบค าถามที่ 37 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

คณะวิจัยเห็นด้วยทุกประการ และเข้าใจความกังวลของตัวแทนเหมืองที่ผล และการแปลผลไม่ได้
ออกมาดังที่เหมืองคาดหวังจะให้เป็นดังจะเห็นได้จากโทนของการถามแย้งซึ่งแสดงการเหน็บแนมผู้วิจัยว่าไม่
เป็นมืออาชีพ ไม่เป็นกลาง บิดเบือน ส่อเจตนา เป็นต้น อย่างไรก็ดีคณะวิจัยในฐานะคณะกรรมการ และผู้
ท างานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของรัฐ ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ใดๆ กับ ความขัดแย้งระหว่าง
เหมืองกับชุมชน จึงต้องท าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่เอียงไปข้างใด และ ใช้วิชาการอย่างตรงไปตรงมา
ที่สุดตามความสามารถของคณะวิจัยที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อน ธรณีฟิสิกส์
สิ่งแวดล้อม และไอโซโทป ด้วยเหตุนี้คณะวิจัยจึงเข้าใจและเห็นด้วยกับการขอเขียนความเห็นแย้งของตัวแทน
เหมือง ในมุมมองที่ต่างไป นอกจากนี้เพ่ือให้เหมืองมั่นใจในวิชาการที่คณะวิจัยได้ท าการแปลผล คณะวิจัยจะ
ท าการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีการคัดกรองคุณภาพ และความถูกต้องทางวิชาการ
ด้วยกระบวนการ Peer Review ด้วยหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียยอมรับ และวางใจในคุณภาพผลงานเพ่ือให้ใช้
ผลงานในการจัดการความเสี่ยง แก้ไขปัญหา และสื่อสารความเสี่ยงกันต่อไป และเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
วงการนักวิชาการ และนักวิจัยของประเทศไทย และผู้ที่สนใจอ่ืนๆ ที่อาจจะน าหลักวิชาการ  และกลยุทธ์การ
ส ารวจ วิจัย และแปลผล ไปประยุกต์ใช้ไห้เกิดประโยชน์ในงานวิจัยอื่นๆ ในโอกาสต่อๆไป 

 

ค าถามที่ 38 : จากเหตุผลดังกล่าว ทางอัคราฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่สามารถรับรองเอกสารร่างรายงานฉบับนี้
ได้ และไม่สนับสนุนให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ท าการศึกษาในโครงการระยะที่ 2 (ถ้ามี) เนื่องจากต้องการ
หัวหน้าโครงการ และทีมงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ ที่สามารถเสนอแนวคิดได้หลากหลายกว่านี้ 
และมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง  
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ตอบค าถามที่ 38 โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ :  

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ หัวหน้าคณะวิจัย รับทราบข้อคิดเห็นของเหมืองดังกล่าว และยินดีปฏิบัติที่
เหมืองเรียกร้อง หากเหมืองสามารถหานักวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการที่ดีกว่า มีผลงานตีพิมพ์ด้านการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ปนเปื้อนสารอันตรายที่มากกว่า มีการอ้างอิงงานวิจัยถึงโดยชุนชนนักวิจัยสากลมากกว่า  ผศ.ดร.ธนพล 
เพ็ญรัตน์ (อิงฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI Web of Knowledge) ทั้งนี้เพ่ือให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ สามารถ
แจ้งกับทุกภาคส่วนได้ว่ามีคณะท า งานในระยะที่  2 แทนตนซึ่งเป็นคนที่มีผลงานทางวิชาการดีกว่า                 
มีความสามารถมากกว่า เพ่ือที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จะได้ไม่โดนครหาว่ารับเงิน หรือ รับงานจากเหมืองให้
ถอนตัวจากการส ารวจพิสูจน์ความจริงในระยะท่ี 2 อย่างไรก็ดี คณะวิจัยคิดว่าผลการส ารวจชัดเจนอยู่แล้ว ควร
มุ่งเป้าไปที่การส ารวจเพ่ือประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณโดยละเอียดเพ่ือการจัดการความเสี่ยง จะดีกว่าการ
ส ารวจเพ่ือปฏิเสธการปนเปื้อนรั่วไหล ด้วยประชาชนจะไม่ได้รับการแก้ปัญหา และไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์
ของเหมืองเอง 

 

8.5 การตอบค าถามตัวแทนกรมทรัพยากรธรณี โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบค าถาม นายวชิราชัย 
ศักดิ์อาภา 

ค าถามที่ 1 ความหนาของชั้น Vf ในภาพตัดขวางแนว D-D’ และ G-G’ ในหน้า 24 และ 25 จะเห็นได้ว่า
มีความหนาไม่เท่ากันทั้งที่เป็นบริเวณบ่อ TSF1 ซึ่งความหนาที่ไม่เท่ากันนี้ท าให้การแปล
ความหมายข้อมูลธรณีฟิสิกส์ผิดพลาดได้ 

ตอบ:  เป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติอยู่แล้วที่ความหนาของแต่ละชั้นดินและหินไม่เท่ากันกันตลอดชั้น   
การแปลผลส าหรับงานวิจัยนี้คือหาความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าจากการปนเปื้อนน้ าเหมืองรั่วไหล
ปนเปื้อนดิน และน้ าใต้ดินที่ค่อนข้างจะชัดเจน ด้วยน้ าเหมืองมีค่าการน าไฟฟ้าสูงผิดธรรมชาติจากการรั่วไหล
นี้จะชัด และเด่นออกมาจากการแปรผันของความหนาของชั้นดิน และหินตามธรรมชาติ โดยผู้วิจัยได้ท าการ
เปรียบเทียบผลกับแนวควบคุมซึ่งอยู่ใกล้สุด ซึ่งจากผลการส ารวจก็เห็นว่ามีความผิดปกติชัดเจนไม่คลุมเครือ 
ดังที่ผู้ถามเสนอแนะ 

 

ค าถามที่ 2 เหตุใดในการท า inversion ของข้อมูล TDEM จึงเลือกชั้นถึง 42 ชั้น ทั้งที่ผลการส ารวจ DC 
จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีชั้นไม่เกิน 5 ชั้น ท าให้การเทียบข้อมูลระหว่าง TDEM และ ERI ท าได้ยาก เพราะโดย
ปกติแม้ว่าทั้งสองวิธีจะวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าเหมือนกัน แต่การวัดต่างเครื่องมือกัน ณ จุดเดียวกันก็อาจ
ให้ ผลที่ แ ตกต่ า งกั น ได้  อ้ า ง อิ งจ าก  Santos, F. A. M and El-Kallouby, H.M., 2011 Quasi-2D 
inversion 0f DCR and TDEm data for shallow investigations., Geophysics, VOL.76, No.4 
(JULY-AUGUST 2011); P.F239-F25 

ตอบ เป็นประเด็นที่ดีมาก ถึงกระนั้นผลการท า Inverse Modeling โดย TEM ที่ไม่ใส่ Constrain ใดๆ (เช่น 
ใส่ Constrain ว่ามี 5 ชั้นเท่านั้น) ก็ได้ผลค่าความต้านทานไฟฟ้าออกมาสอดคล้องกับ DC ที่มีชั้นดิน 4-5 ชั้น 
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และสอดคล้องกับลักษณะทางธรณีที่ควรจะเป็น (ดังอภิปรายในส่วนของพ้ืนที่ควบคุมไว้ในหน้าที่ 107 หัวข้อ 
5.1.1) การที่ไม่จ าเป็นต้องใส่ Constrain ของชั้นดิน และ หิน แต่สามารถได้ค าตอบที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะ
เป็นนั้นถือเป็นการแสดงถึง Robustness ของการท า Inverse Modelling โดยไม่ต้องใส่ Constrain มากเกิน
ความจ าเป็น 

 นอกจากนี้ ด้วยเป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือ การหาค่าความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าอันเกิด
จากน้ าเหมือง ฉะนั้นการใช้ Inversion ที่มีชั้นละเอียด จะท าให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้อย่าง
ละเอียด การปรับใช้ Inversion 5 ชั้น จะท าให้ลดความละเอียดในการตรวจพบความผิดปกติไป ซึ่งจะท าให้ไม่
บรรลุเป้าหมายของโครงการ 

ในท านองเดียวกันผมได้สอบถาม Dr.Mitsuhata เพ่ิมให้ได้ความดังนี้ 

The conventional 1-D inversion with several (three to five) layers needs initial estimations for 
the values of resistivity and thickness of each layer. The final estimations can be affected by 
these initial values. On the other hand, the inversion with multi thin layers in conjunction with 
a smooth constraint does not need any initial values. It can start the inversion procedure with 
just homogenous earth. Therefore, the multi-layers inversion can avoid the bias from the initial 
values. In addition, when we interpret an inversion result, we usually use a color counter 
section of the result. To construct the color counter, the distribution of resistivity values of a 
few layers becomes very sparse. But the distribution by the multi layers is dense. 

 

ค าถามที่  3 ผู้ วิจัยได้ท าการ adjust ข้อมูล resistivity และ TDEM ว่ามีความ misfit ของข้อมูลกี่
เปอร์เซ็นต์ และยอมรับได้อย่างไร มีเปเปอร์อ้างอิงไหม เหตุใดจึงไม่แสดงในรายงานทั้งที่ได้ด าเนินการ
ส ารวจทั้งสองวิธีในพื้นที่ควบคุม และควรแสดงผล TDEM และ ERI ในพื้นที่ควบคุมเปรียบเทียบกันพร้อม
ทั้งชี้ให้เห็นจุดดีจุดด้อยของท้ังสองชนิดข้อมูล แต่กลับแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล EM กับ ERI เท่านั้น 

ตอบ ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ค และ ง ในรายงานฉบับร่างอยู่แล้ว รวมถึง % RMS ด้วย ของทั้ง TEM และ 
ERI ส่วน misfit ของข้อมูลที่ยอมรับได้ ผมได้สอบถาม Dr.Mitsuhata ได้ความดังนี ้

Actually, the estimation of acceptable RMS error is the most difficult issue. We usually 
seek for the model that can achieve the minimum RMS error for a given data set. But if the 
data set contain outliers, seeking for the minimum RMS error is risky and it causes a false 
model. To avoid the risk, we have deleted the outliers and some unnatural data before the 
inversion. And then, we repeated the inversion until the minimum RMS error was achieved. 

To evaluate the validity of fitting, we compared the visual appearance between the 
data and calculations. The examples of comparison for TEM data are shown below. 
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ค าถามที่ 4 ไม่แสดงผล ERI ที่ด าเนินการในพื้นที่ควบคุม ท าให้ไม่ทราบถึงค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของแต่
ละชั้นว่ามีค่าและความหนาเท่าไร เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลในบ่อว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยยะ
หรือไม่ 

ตอบ แสดงไว้อยู่แล้วในรูปที่ 5-16 หน้า 131 ในรายงานฉบับร่าง 

ค าถามที่ 5 การเลือกใช้วิธีการกริดข้อมูล TDEM เป็นภาพตัดขวาง ใช้วิธีอะไร เป็นที่ยอมรับและมีเปเปอร์
อ้างอิงไหม 

ตอบ เลือกใช้วิธี Inverse Distance to a power ส าหรับภาพตัดขวาง และเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการสร้าง 
Contour ได้ แต่อาจจะมีประเด็นเรื่อง Bull’s Eye ในกรณีที่ชุดข้อมูลจ ากัด ดังที่ท าการแปลผลของ Cross 
Section เพ่ือแก้ประเด็นนี้ ผู้วิจัยจะใช้ Kriging แทน ซึ่งเป็นวิธีแบบ Exact และ ตัดปัญหา Bull’s Eye  

อย่างไรก็ดีเริ่มต้นคณะวิจัยเสนอการแปลผลแบบ Plane View ตามรูปที่ 5-5 เท่านั้น (ซึ่งใช้ Krigging) 
โดยใช้ชุดข้อมูลทั้งหมดที่มีบน TSF และรอบๆ TSF ทั้งสิ้น 52 ชุดข้อมูลส าหรับพ้ืนที่ขนาด 1.4 ตร.กม. ซึ่งคิด
เป็นความหนาแน่นของจุดส ารวจ = 0.027 ตร.กม ต่อ จุดส ารวจ สรุปได้ว่าน่าจะเกิดการรั่วไหล แต่ตัวแทน
เหมืองเองเป็นผู้เสนอให้เพ่ิม Cross Section คณะวิจัยก็เพ่ิมให้เพ่ือเห็นว่าเป็นเพียงการใช้ข้อมูลเดิมมา
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แสดงผลในมุมมองอ่ืน แม้จะใช้จุดน้อยกว่าก็สรุปว่าน่าจะรั่วอยู่ดี เป็นหลักการพ้ืนฐานว่าข้อมูลชุดเดียวกัน    
ไม่ว่าจะแปลผลจาก Plane View หรือ Cross Section ก็น่าจะได้ผลสรุปเหมือนกัน เพราะเป็นข้อมูลเดียวกัน 
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากจุดที่เลือกมาแปลผลที่น้อยลงจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ประเด็นที่ตัวแทน
เหมืองถามนี้จะเป็นประเด็นจริงๆก็ต่อเมื่อ แปลผลตาม Plane View ว่าไม่เกิดการรั่วไหล แต่พอแปลผลตาม 
Cross Section ซึ่งใช้จุดน้อยกว่าพบว่าเกิดการรั่วไหล  

 

ค าถามที่ 6  ในหัวข้อเรื่อง skin depth ของการส ารวจ TDEM จะเห็นได้ว่าค่าความลึกของการส ารวจ
แปรผันกับค่าความน าไฟฟ้า ซึ่งจากภาพตัดขวางของท้ัง TDEM และ ERI แสดงให้เห็นชัดว่ามีค่าชั้นสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าต่ าแตกต่างกัน ดังนั้นในกรณีที่ส ารวจที่ใส่ parameters เดียวกันในบริเวณนอกบ่อ TSF1 
ที่มีชั้นสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ าบาง กับในบ่อกักเก็บกากแร่ที่มีชั้นค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ าหนาจะมีผลต่อ
ความลึกแตกต่างกัน ดังนั้นจะทราบความลึกท่ี inversion ที่เป็นผลจากสภาพดังกล่าวได้อย่างไร 

ตอบ ค าถามนี้ผมได้สอบถาม Dr. Mitsuhata ให้ได้ความดังนี้ครับ 

We did not carry out any special adjustment for the measurement and inversion responding 
to the investigation areas. As shown in the above examples, we evaluated the data quality 
and selected the range of data for the inversion. 

In terms of the depth of investigation for TEM method, the following penetration depth is 
usually used as an index,  

D= 1261*sqrt(time(s)*Apparent Resistivity(ohm-m) 

According to this index, the maximum penetration depth at TI12 (above example) is 

D = 1261*sqrt(5.7E-4*10.0) = 95m 

ค าถามที่ 7 เหตุใดจึงไม่ใช้ constrain เรื่องความหนาและจ านวนชั้นจากข้อมูล ERI มาใช้ในการท า 
inversion ของข้อมูล TDEM 

ตอบ เหมือนข้อ 2 

 

ค าถามที่ 8 จากข้อมูล arsenic (As) ในบ่อกักเก็บกากแร่ที่มีปริมาณน้อยกว่าที่พบในบ่อสังเกตการณ์ 
5338 ที่พบปริมาณมาก ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวในห้องประชุมว่าเป็น immobile element ดังนั้นในกรณีนี้ 
arsenic ในบ่อ 5338 ไม่ได้เกิดจากการรั่วซึมใช่หรือไม่ 

ตอบ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ดีมาก จริงที่สารหนูละลายน้ าที่พบในบ่อกักเก็บกากแร่มีค่าความเข้มข้นต่ ากว่า
สารหนูละลายน้ าที่พบในบ่อ 5338 จึงท าให้เป็นไปได้สูงที่สารหนูที่พบในบ่อเฝ้าระวัง 5338 จะไม่ได้มาจากบ่อ
กักเก็บกากแร่ TSF1 แต่อาจจะเป็นสารหนูตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ดีผล Isotope  
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ชี้ว่าน้ าในบ่อ 5338 เป็นน้ าผสมจากธรรมชาติกับน้ าจากบ่อเปิด ซึ่งในทีนี้  คือ น้ าจากบ่อ TSF1 ซึ่งอยู่ใกล้สุด
และมีค่า Head สูงสุด ค าถามที่ต้องตอบเพ่ือให้สิ้นข้อสงสัยและให้อธิบายกับประชาชนได้ คือหากน้ าจากบ่อ 
TSF1 รั่วไหลมาสู่บ่อ 5338 จริง เป็นไปได้ไหมที่เคมีของน้ าในบ่อ TSF1 (บ่อหมัก) จะกระตุ้นให้สารหนูที่มีค่า
สูงอยู่แล้วในบริเวณดังกล่าวตามธรรมชาติ แต่เสถียรในรูปแร่ (เช่นจับอยู่กับเหล็กเป็นของแข็ง) เกิดรั่วไหลลงสู่
น้ าใต้ดิน เนื่องจากเคมีของน้ าเหมืองที่ผิดปกติจากธรรมชาติกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา Reduction ของแร่ที่จับ
สารหนูไว้ ท าให้เกิดการรั่วไหลของสารหนูออกมาอย่างผิดธรรมชาติ 

สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใส่เพ่ิมไปในกระบวนการสกัดทอง และถูกทิ้งลงไปในบ่อกักเก็บกากแร่ก็คือ
ไซยาไนด์ ซึ่งเมื่อไซยาไนด์ถูกทิ้งในบ่อกักเก็บกากแร่จะเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีย่อยสลายให้กลายเป็นมีเทน (CH4) 
และแอมโมเนีย (NH3) (ดูรูปที่ 1) ฉะนั้นจึงพบ NH3 สูงในน้ า UD ของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 (ส่วน CH4 นั้น
ไม่มีการวัด แต่ควรต้องพบ CH4 ความเข้มข้นสูงด้วยจากปฏิกิริยาการสลายตัวของ HCN)  CH4 และ NH3 นั้น
สามารถเป็นสาร Reducing Agent โดยการเร่งโดยจุลชีพ ท าให้เหล็กออกไซด์ (FeOOH) ซึ่งจับสารหนูไว้ตาม
ธรรมชาติเกิดเปลี่ยนเป็น Fe2+ ซึ่งจะท าให้ปลดปล่อยสารหนูออกมาได้ (ดูเอกสารแนบ 1 และ 2)  จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสารหนูละลายน้ าในบ่อ 5338, 5339, 5336 และ บ่อเฝ้าระวังอ่ืนๆ พบว่าบ่อ 
5338 5339 และ 5336 พบความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบแปรผันตามกัน (รูปที่ 2) กล่าวคือ NH3 สูง สารหนูสูง 
ฉะนั้นประเด็นที่ต้องท าให้กระจ่างคือ NH3 (รวมทั้ง CH4 ด้วย) มาจากไหน? มาจากบ่อ TSF1 หรือไม่? ถ้าใช่ก็
เป็นไปได้ว่าน้ าเหมืองกระตุ้นให้สารหนูตามธรรมชาติบริเวณดังกล่าวรั่วไหล จากกระบวนการ Redox ฉะนั้น
ต้องเก็บตัวอย่างน้ าพิสูจน์ว่า NH3 และ CH4 มาจากบ่อ TSF1 หรือไม่ และมีจุลชีพที่สามารถท าปฏิกิริยา 
Oxidation สาร NH3 และ CH4 ได้หรือไม่ หากองค์ประกอบครบก็แสดงว่าการรั่วไหลของสารหนูเกิดจาก
ปฏิกิริยายาเคมีของน้ าเหมืองกับสารหนูในของแข็งตามธรรมชาติ อนึ่งการจะวิเคราะห์ว่า CH4 และ NH3 มา
จากไหน และ เกิด Oxidation หรือไม่ สามารถท าได้โดยใช้ วิธีทาง Isotope (ดูเอกสารแนบ 3 และ 4) 

 
รูปที่ 8-42 การสลายตัวของ HCN ในบ่อกักเก็บกากแร่โดยจลุชีพได้ผลติภณัฑ์เป็น NH3 และ CH4 
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ค าถามที่ 9 มีเปเปอร์รองรับการอ้างของผู้วิจัยหรือไม่เรื่องแบคทีเรียกินธาตุ arsenic ซึ่งหากเป็นจริงแล้ว
สามารถพิสูจน์ได้อย่างไร และเหตุใดผู้วิจัยไม่ระบุไว้ในรายงาน นอกจากนี้เหตุใดแบคทีเรียถึงไม่กินธาตุ 
arsenic ในบ่อ 5338 

ตอบ ดูค าตอบในข้อ 8 

 

ค าถามที่ 10 รูปที่ 5-23 หน้า 139 เหตุใดภาพ section ERI ของแนว DC02 DC03 จึงเหมือนภาพสะท้อน
ในกระจก หรือว่า paper ระดับโลกนิยมท ากัน 

ตอบ ขอขอบคุณท่ีช่วยสังเกต และแจ้งให้แก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ประเด็นนี้แม้ไม่ใช่ประเด็นส าคัญ และไม่ส่งผล
กระทบต่อการแปลผล แต่ก็ท าให้รายงานอาจจะดูไม่มืออาชีพได้จริงๆ ภาพตอนแปลผลออกมาเป็นภาพปกติ 
แต่ผู้วิจัยกลัวผู้อ่านจะเข้าใจทิศทางผิด จึงท าการกลับด้านให้ทิศทางถูก ท าให้ออกมาดูเป็นภาพสะท้อนใน
กระจกดังกล่าว ผู้วิจัยจะรับไปแก้ไข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 8-43 ความสมัพันธ์ของสารหนูกับแอมโมเนยีในบ่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนน้ าใตด้ินของเหมืองทอง 

 



 

8-104 
 

8.6 ค าถามเชิงเทคนิคต่อท่านประธาน คณะกรรมการ คณะเลขานุการและผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน โดยนาย
วชิ ราชัย  ศั กดิ์ อาภา  (วันที่  21 กันยายน 2560 ) จ านวนทั้ งหมด 25 ข้อ  มีค าถามดั งต่ อไปนี้
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8.7 ตอบค าถามของนายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ในฐานะที่ปรึกษาทางเทคนิคของ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ (วันที่ 25 กันยายน 2560) 
ค าตอบทั้งหมด 25 ข้อ มีค าตอบดังต่อไปนี้ 

ค าตอบข้อที่ 1 ถูกต้อง ตามที่ผู้ตั้งข้อสงสัยวิเคราะห์ คณะผู้วิจัยได้เขียนรายงานตามกรอบ คือ การสรุป
ตามรูปที่ 1-12 และ 1-13 ในบทที่ 1 โดยมีประเด็นส าคัญ 5 ประเด็นดังสรุปในบทที่ 9  

ค าตอบข้อที่ 2 รูปดังกล่าวเป็นรูปที่วาดขึ้นใหม่แต่มีแนวคิดเดิม (Core Concept) คือจะพิสูจน์ว่าบ่อกัก
เก็บกากแร่มีการรั่วไหลหรือไม่ และ มีอิทธิพลต่อการพบสารหนูและไซยาไนด์หรือไม่ หรือการปนเปื้อน
ทั้งหมดเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่มีส่วนเกี่ยวกับบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เลย  

ค าตอบขอ้ที่ 3 ถูกต้อง ตามท่ีผู้ตั้งข้อสงสัยวิเคราะห์ 

ค าตอบข้อที่ 4 ขอบคุณส าหรับการวิเคราะห์นี้ ด้วยข้อเสนอโครงการนั้นจัดท าก่อนการด าเนินการเก็บ
ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างภาคสนาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
แล้ว ผู้วิจัยย่อมมีความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์การปนเปื้อน และแบบจ าลองเชิงมโนทัศน์ 
(Conceptual Model) ที่มากข้ึน ผู้วิจัยจึงท าการเขียนรายงานตามล าดับของข้อมูลที่ผู้วิจัยคิดว่าจะ
สื่อสารได้ดีที่สุด ซึ่งอาจต้องมีการสลับล าดับการน าเสนอ แต่ผลและเนื้อหายังอยู่ครบถ้วน 

ค าตอบข้อที่ 5 เห็นด้วยทุกประการ รับไปท าการแก้ไขให้ชัดเจนดูง่ายยิ่งขึ้นโดยแผนทีนี้แสดงในบทที่ 9 

ค าตอบข้อที่ 6 เห็นด้วยทุกประการ และได้ท าการปรับแก้แล้ว ในบทที่ 5 และบทที่ 6  บทที่ 5 ใช้ทั้ง ERI 
และ TEM ประเมินร่วมกัน นอกจากนี้ค่าการปนเปื้อนซัลเฟตพ้ืนฐานก็ได้แสดงแยกเป็นระดับตื้นและลึก
แล้ว (ดังแสดงในบทที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวมทุกบ่อ = 7.87±7.13 mg/L ส่วน ค่าความเข้มข้นซัลเฟตของบ่อเฝ้า
ระวังต้นน้ าระดับตื้นคือบ่อ 4025 และ 691 =9.00±8.49 mg/L และส าหรับบ่อเฝ้าระวังระดับลึก คือ 
6.75±8.70 mg/L)) อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่า ค่าความเข้มข้นซัลเฟตทั้งสองระดับไม่แตกต่างกันมากนักหาก
เป็นกรณีที่ไม่เกิดการปนเปื้อนจึงยืนยันใช้ค่าเฉลี่ยทุกระดับในการอภิปรายผลดังเดิม แต่ได้เขียนก ากับไว้ถึง
ที่มาที่ไปในบทที่ 6  

ค าตอบข้อที่ 7 การซ้อนทับของผลธรณีฟิสิกส์ และธรณีเคมี และไอโซโทปได้ท าอย่างเป็นระบบในบทที่ 9 
อนึ่งประเด็นแนว 22-25 นี้เป็นประเด็นที่ดี ผู้วิจัยไม่ได้มองถึงประเด็นแย้งดังกล่าวที่ผู้ตั้งข้อสงสัยได้ซักถาม
มา ด้วยมุ่งแปลผลตามรูปที่ 1-12 และ 1-13 ในบทที่ 1 พอมีบ่อเฝ้าระวังที่พบความผิดปกติของไอโซโทป
ที่แสดงการระเหย คือบ่อเฝ้าระวัง 6468, 5339 6473 (ระดับตื้น) และ บ่อ 6691 และ 5338 (ระดับลึก) 
ก็ท าการสรุปผล และเน้นการอภิปรายไปท่ีความผิดปกติเพราะเป็นคณะท างานตรวจสอบการรั่วไหลจึงเน้น
วิเคราะห์ความผิดปกติ ส่วนบ่ออ่ืนๆที่ไม่ผิดปกติก็สรุปผลว่าปกติทั้งหมด โดยไม่ได้อธิบายว่าท าไมถึงปกติ 
ด้วยคิดว่าบ่อปกติแสดงว่าไม่มีการปนเปื้อนที่เกิดจากการรั่วไหลของเหมือง ณ เวลานั้นๆ น่าจะไม่ใช่
จุดเน้นของโครงการ ยกตัวอย่างเส้นการส ารวจเส้นทางการหนีของผู้กระท าผิด ก็คงไม่มาวิเคราะห์ว่าท าไม
ผู้กระท าผิดถึงไม่หนีเส้นทางที่เค้าไม่ได้หนี คงจะเน้นการวิเคราะห์ในเส้นทางที่พบหลักฐานว่าเค้าจะหนี
ด้วยมีผลจากกล้องวงจรปิดเป็นต้น ด้วยหลักคิดเดียวกันผู้วิจัยจึงไม่ได้อธิบายทุกเส้นทางที่ไม่ส าคัญ อนึ่ง
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ผู้วิจัยไม่มีเหตุที่จะปกปิดขอเท็จจริงใดๆด้วยเป็นคณะท างานที่รัฐบาลที่สืบหาความจริง ไม่ได้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับเหมือง หรือประชาชนผู้คัดค้านเหมือง ส าหรับการวิเคราะห์ที่
เสนอแนะมานั้น คณะวิจัยได้ท าการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 9.3 รูปที่ 9-12 

ค าตอบข้อที่ 8 เห็นด้วยทุกประการ อย่างไรก็ดีการแปลผลของคณะนักวิจัยจาก AIST ฉบับที่ผู้ถามอ้างถึง
นั้นด าเนินการร่วมกับคณะวิจัยไทย (โดยยังไม่ได้ประเมินร่วมกับผลทางธรณีเคมี และไอโซโทป) และ 
ด าเนินการก่อนการซักถาม และเสนอแย้งโดยตัวแทนเหมือง และผู้ซักถาม มีหลายประเด็นที่การน าเสนอ
สามารถท าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ ผู้วิจัยได้ปรึกษาทีม AIST โดยหลักการและด าเนินการปรับการแสดงผลให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ฉะนั้นจึงมีการปรับรูปแบบการแสดงผลอย่าง
ต่อเนื่องอย่างที่คณะกรรมการนี้ประจักษ์ ไม่ใช่การบิดเบือนแต่อย่างใด เพราะทีมวิจัยจาก AIST ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าน่าจะมีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 แม้คณะนักวิจัยไทยจะปรับรูปแบบการ
น าเสนอผลแล้ว ข้อสรุปก็ยังเหมืองเดิม หากมีการปรับการน าเสนอผลจนกระทั้งสรุปว่าไม่เกิดการรั่วไหล 
นั้นถึงน่าจะเข้าข่ายการบิดเบือนการแปลผลของ AIST ซึ่งคณะวิจัยฝั่งไทยไม่สามารถด าเนินการเช่นนั้นได้ 
อย่างไรก็ดีคณะนักวิจัยไทยจะร่วมกับ AIST ร่างบทสรุปผู้บริหารใหม่ หลังจากปรับแก้การแสดงผลจนเป็น
ที่พอใจของทุกฝ่ายมากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ (และยังถูกตามหลักการทางวิชาการ) แล้วจึงจะให้นักวิจัยจาก 
AIST ลงนามเป็นเอกสารประกอบรายงานสุดท้าย และส่งเป็นบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติเพ่ือประเมินคุณภาพงานวิชาการ 

ค าตอบข้อที่ 9 ประเด็นนี้ถูกบรรจุอยู่ในการถาม ตอบในบทที่ 8 นี้ เช่นเดียวกับการถามตอบอีกหลาย
ประเด็น ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการ ฉะนั้นการเปรียบเทียบดังกล่าวแม้จะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของงานวิจัย และ 
อาจจะยังไม่ครบถ้วน แต่ก็ถูกบันทึกอยู่ในรายงานฉบับนี้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย 

ค าตอบข้อที่ 10 คณะวิจัยใช้ข้อมูล Solid model (Geological Conceptual Model) จากรายงานของ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลโดยไม่ได้มีการปรับแก้ใดๆ ฉะนั้นจึงเป็นการอ้างอิงข้อมูลที่ดีที่สุ ดที่มีอยู่ อย่าง
บริสุทธิ์ใจ และจริงๆแล้วประเด็นนี้ท าเพ่ือตอบค าถามของคุณวชิราชัยเอง (ซึ่งส่วนตัวข้าพเจ้ าเห็นว่าเป็น
ประเด็นที่ดีมาก และขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ) ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล
ประกอบการอภิปรายผลที่ช่วยในการประกอบการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี (Visualization) แต่ก็ไม่ได้
เปลี่ยนการแปลผลแต่อย่างใด 

 คณะวิจัยไม่ได้น าข้อมูล ERI ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมาใช้เพราะไม่มีข้อมูลดิบ และคณะวิจัยไม่ได้
ร่วมด าเนินการด้วย (เป็นข้อมูลนับแต่ปี 2554) และไม่ได้มีพยาน 3 ฝ่าย (หน่วยงานราชการ เหมือง และ 
ชาวบ้านผู้คัดค้าน) ที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมด าเนินการกับผู้วิจัยด้วย ฉะนั้นผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูล ERI ใหม่ที่เก็บ
ร่วมกันครั้งนี้ โดยมีตัวแทนของเหมืองเป็นผู้ร่วมเลือกจุดควบคุมทั้ง 3 แนว ในการประชุมคณะกรรมการ 
ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าจะมีสภาพทางธรณีใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่ท าการวิเคราะห์ผลกระทบจาก TSF1 มากที่สุด 
(เพราะอยู่ใกล้สุด) เช่นเดียวกันกับกรณีนาข้าวก็เลือกนาข้าวต้นน้ าอยู่ใกล้สุดกับนาข้าวต้องสงสัย หลาย
แนวส ารวจ ERI ของกรมน้ าบาดาล (รหัส L) ซึ่งท่านผู้ถามเสนอมาอยู่ไกลจากแนวส ารวจอย่างมีนัยส าคัญ 
ท าให้อาจจะไม่เหมาะสมทางธรณี ด้วยลักษณะทางธรณีแปลผันอย่างมาก จึงต้องเลือกบริเวณต้นน้ าที่ใกล้
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พ้ืนที่ที่ท าการประเมินมากที่สุด ด้วยการด าเนินการเป็นไปในรูปของกรรมการที่มีพยาน และหลักคิดทาง
วิทยาศาสตร์ และการก าหนดจุดร่วมกัน ผู้วิจัยได้แค่หวังว่า ผู้ที่เห็นต่างแต่ด าเนินการร่วมกัน ทั้งเหมือง 
นักวิชาการของเหมือง ประชาชนผู้คัดค้านนักวิชาการของผู้คัดค้าน จะเห็นด้วยและเชื่อใจในผลการ
ด าเนินการ และกรอบการแปลผลที่ได้แจ้งไว้ก่อนแล้ว 

ค าตอบข้อที่ 11 ประเด็นนี้เคยมีการซักถามในห้องประชุมตอนที่ Dr. Mitsuhata จาก AIST มาตอบข้อ
ซักถามด้วยตนเอง น่าจะถามโดยตัวแทนเหมือง (คุณสุรชาติ หมุนสมัย) อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าจะด าเนินการ
ถาม AIST ให้อีกครั้ง อย่างเป็นลายลักอักษร และจะน ามาเพ่ิมเติมในภายหลัง 

ค าตอบข้อที่ 12 ประเด็นนี้ดีมาก และ ได้ท าการเพ่ิมเติมแล้วในบทที่ 6 และ บทที่ 9 (Version วันที่ 29 
ก.ย. 2560 และ Version ล่าสุดนี้) 

ค าตอบข้อที่ 13 คณะวิจัยได้ท าการเปรียบเทียบกับบ่อกักเก็บกากแร่ในบทที่ 9 ดังแสดงในรูป 9-6 โดยใช้
ข้อมูลความเข้มข้นของซัลเฟต จากสถิติของน้ าใน UD ของ TSF1 ในภาคผนวก ญ  

ค าตอบข้อที่ 14 เพ่ือลดประเด็นข้อสงสัยในการใช้โปรแกรม IsoSource คณะผู้วิจัยจึงตัดประเด็นการใช้
โปรแกรมนี้ออก เนื่องจากพิจารณาแล้วว่ามิได้มีผลต่อผลการศึกษา  

ค าตอบข้อที่ 15 การหาอายุของน้ าบาดาลประเมินจากปริมาณตริเทียมที่มีอยู่ในตัวอย่างความถูกต้อง
เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการไอโซโทปอุทกวิทยา ดังนั้นน้ าที่มี
การผสมระหว่างน้ าเก่า และน้ าใหม่ย่อมจะมีอายุน้อยกว่าน้ าเก่าที่ไม่มีการผสมแน่นอน การแปลผลจาก
อายุของน้ าในบ่อสังเกตการณ์ที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเท่านั้น เช่นถ้าพบว่ามีอายุเกิน 50 ปี           
ก็ สามารถสรุปได้ว่า ไม่มีผลกระทบจากเหมืองแน่นอน แต่ถ้ามีอายุน้อยกว่านั้น ก็ต้องน าข้อมูลอ่ืนม า
พิจารณาร่วมด้วย  

ค าตอบข้อที่ 16 ประเด็นนี้ดีมากและได้เขียนอภิปรายแล้วในบทที่ 9 (Version วันที่ 29 ก.ย. 2560 และ 
Version ล่าสุดนี้) 

ว่าซัลเฟตในบ่อดังกล่าวน่าจะมาจากการเกิดน้ าเหมืองเป็นกรดจากหินทิ้งที่ใช้ท าผนังบ่อกักเก็บกากแร่ 
ด้วยไม่พบลักษณ์ของไอโซโทปที่แสดงการระเหยจากบ่อเปิด คณะวิจัยขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะด้วย
คณะวิจัยตั้งเป้าหมายรายงานนี้เขียนอย่างเป็นกลาง และถูกต้องตามวิชาการ และ ชัดเจน ไม่คลุมเครือมาก
ที่สุดที่คณะวิจัยจะท าได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประเทศ และ ประชาชน มิใช่ประโยชน์ส่วนตัว หรือ พวก
พ้องแต่อย่างใด หากผิดพลาดประการใดก็พร้อมแก้ไข ให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว 

ค าตอบข้อที่ 17 การอภิปรายทั้งหมดอ้างอิงผล ซึ่งเป็น fact หรือสมมุติฐานที่เป็นไปได้ที่มีทฤษฎีรองรับ 

ค าตอบข้อที่  18 การตั้งสมมติฐานนี้ เป็นไปตามทฤษฎีทางไอโซโทปอุทกวิ ทยาเท่าที่ผู้วิจัยพอมี
ประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนไอโซโทปจะเกิดขึ้นในขณะที่น้ าเกิดการระเหย และการควบแน่น 
เมื่อน้ าซึมลงใต้ผิวดินก็จะสามารถเก็บข้อมูลอัตราส่วนไอโซโทปนี้ไว้ได้เปรียบเสมือนเป็นรอยพิมพ์นิ้วมือที่
แสดงลักษณะของบุคคล ดังนั้นเทคนิคไอโซโทปจึงถูกใช้อย่างแพร่หลายกันทั่วโลก มีฐานข้อมูลไอโซโทปทั้ง
ของน้ าฝนและน้ าบาดาลจากแหล่งต่างๆทั่วโลกเผยแพร่  และน้ าไปใช้ประโยชน์ในสาขาต่างๆ อย่าง
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มากมาย ทั้งนี้น้ าบาดาลจากแหล่งต่างๆในประเทศไทยก็จะมีค่าแตกต่างกัน น้ าผิวดินก็จะมีค่าแตกต่างจาก
น้ าบาดาล น้ าบาดาลแต่ละชั้นก็จะมีค่าแตกต่างกันตามต้นก าเนิดของแอ่งบาดาลนั้นๆ ดังนั้น เมื่อผู้วิจัยพบ
ความผิดปกติของอัตราส่วนไอโซโทปของดิวทีเรียมและออกซิเจน  18 ใน UD1 จึงได้หาสาเหตุของความ
เปลี่ยนแปลงนี้ ว่าภายในเวลาเพียง 1 เดือน ต้นก าเนิดของน้ าที่แตกต่างกันจากจุดเก็บตัวอย่างเดิมจะเกิด
ไดจ้ากสาเหตุใด ในขณะที่น้ าจาก UD2 ซึ่งยังใช้งาน มีค่าอัตราส่วนไอโซโทปไม่เปลี่ยนแปลงด้วยข้อเท็จจริง
ที่ว่าบ่อกักเก็บกากแร่ TSF2 นั้นใช้ทดแทนการหยุดใช้งานของ TSF1 มีการหมุนเวียนของน้ าในระบบเป็น
ปกติ มีต้นก าเนิดของน้ าและการผ่านขบวนการต่างๆในเหมืองเช่นเดียวกับ TSF1 (ก่อนปี พ.ศ.2555) จึง
เป็นที่มาของข้อสมมุติฐานที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเช่นนี้ 

ค าตอบข้อที่ 19 ภาคผนวกนี้แค่น าเสนอผลเปรียบเทียบกันในภาพรวมให้เห็นส าหรับผู้สนใจ ไม่ได้มีผล
ใดๆต่อการแปลผลการวิจัย อย่างไรก็ดีผู้วิจัยได้ใส่เอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้องไว้ในบทที่ 5 แล้ว 

ค าตอบข้อที่ 20 เห็นด้วยและได้แสดงภาพแล้ว ครบทุกจุดในบทที่ 5 และ 9 (Version วันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ.2560 และ Version ล่าสุดนี้) 

ค าตอบข้อที่ 21 เป็นประเด็นที่ดีมากคณะวิจัยได้ท าการค านวณ Drawn Down สรุปในภาคผนวก ฎ 

ค าตอบข้อที่ 22 คณะวิจัยได้ท าการแปลผลร่วมกันทั้งธรณีฟิสิกส์ และธรณีเคมีและไอโซโทปในบทที่ 9 
โดยเน้นการอธิบายปรากฏการณ์ด้วยดังที่ผู้ถามได้เสนอแนะ นอกเหนือไปจากการประมวลผลตามการ
สรุปตามรูปที่ 1-12 และ 1-13 ในบทที่ 1 ที่วางแผนไว้ตอนแรก 

ค าตอบข้อที่ 23 ตัดประเด็นนี้ออกตามอธิบายในข้อ 14 

ค าตอบข้อที่ 24 การอภิปรายในบทที่ 9 ได้เน้นการตั้งสมมุติฐาน และการพิสูจน์สมมุติฐานเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการมากขึ้น แม้ว่าเป้าประสงค์ของโครงการแต่ต้นคือการแปลผลตามรูปที่ 1-12 และ 1-13 ในบทที่ 
1 แต่ด้วยข้อเสนอแนะของผู้ถาม และตัวแทนเหมือง ท าให้ผู้วิจัยกลั่นกรองงานให้มีคุณภาพดีขึ้นได้ และมี
ความชัดเจนทางวิชาการมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้พยายามอย่างสุดความสามารถโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เป็น
ความจริง คณะวิจัยเห็นด้วยกับที่ท่านผู้ถามได้ตั้งประเด็นไว้ว่ารายงานนี้มีความส าคัญ ต่อประเทศ และ 
ทุกภาคส่วน ในฐานะนักวิจัยที่รับผิดชอบแต่ผลงาน ผู้วิจัยจึงจัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือส่งผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติที่ดีที่สุดที่สามารถท าได้เพ่ือการกลั่นกรองคุณภาพของงาน และให้มั่นใจว่าเป็น
งานที่มีคุณภาพทางวิชาการที่ดีที่สุด ไม่ได้เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว เพ่ือให้ประเทศ และภาคส่วนต่างๆ
ใช้รายงานได้อย่างมั่นใจต่อไป 
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8.8 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการในร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของ
สารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค าบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดพิจิตร Version 30 
หมายเหตุ: หลายค าถามเป็นค าถามซ้ าที่ผู้วิจัยเคยตอบไปแล้ว ฉนั้นในการนี้จะเขียนตอบโดยละเอียดเฉพาะ
ประเด็นใหม่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถามในการประชุมคณะทางานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
รั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 
เวลา 13.30 น. และ การประชุมคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  ของ
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30  
ประเด็นภาพรวม 
1. ผู้วิจัยไม่ได้พยายามตอบโจทย์ของ 2 วัตถุประสงค์หลักท่ีเกี่ยวข้องกับสารหนูในบ่อ 5338 และไซยาไนด์

ที่พบในน้ าจากนาข้าวเท่าใดนัก แต่จะเน้นไปท่ีการพิสูจน์สมมุติฐานว่าบ่อกักเก็บกากแร่รั่วหรือไม่ ท าให้
ค าถามหลักที่ท าให้เกิดโครงการนี้คือ มีการแพร่กระจายของสารที่อาจท าให้เกิดอันตราย (สารหนู และ
ไซยาไนด์) ต่อสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่รอบเหมืองหรือไม่ ยังคงไม่ได้รับค าตอบที่ชัดเจนจากผู้วิจัย 
แม้ในรายงานจะกล่าวว่าสารหนูในบ่อ 5338 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และไซยาไนด์ในนาข้าวเป็นแค่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (single incident) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุที่ไม่ใช่การ
รั่วไหลจากบ่อเก็บกากแร่ แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่ได้น าข้อมูลการตรวจวัดรายไตรมาสของเหมืองที่ท า
มาตลอด 15 ปี ที่ไม่เคยตรวจพบไซยาไนด์จากบ่อสังเกตการณ์ของเหมืองประมาณ 100 บ่อ มา
กล่าวถึงในรายงานเลย ทั้งๆที่มีการน าข้อมูลผลวิเคราะห์สารตัวอ่ืนๆมาอ้างถึงในรายงานอยู่หลายครั้ง 

ตอบ  ประเด็นการตอบโจทย์ของ 2 วัตถุประสงค์หลักนี้ คณะวิจัยได้ตอบไปแล้ว ในบทที่ 8 หน้า 
8-31 ค าถามที่ 1 ซึ่งก็ถามโดยคุณสุรชาติ หมุนสมัย ตัวแทนเหมืองเอง อนึ่ง ส าหรับประโยค “แต่อย่างไรก็
ตามผู้วิจัยไม่ได้น าข้อมูลการตรวจวัดรายไตรมาสของเหมืองที่ท ามาตลอด 15 ปี ที่ไม่เคยตรวจพบไซยาไนด์
จากบ่อสังเกตการณ์ของเหมืองประมาณ 100 บ่อ มากล่าวถึงในรายงานเลย ทั้งๆที่มีการน าข้อมูลผล
วิเคราะห์สารตัวอ่ืนๆมาอ้างถึงในรายงานอยู่หลายครั้ง” ผู้ถามน่าจะเข้าใจหลักการทางวิชาการผิด 
คณะวิจัยน าข้อมูลทั้ง 15 ปีของเหมืองมาใช้ประเมินร่วมด้วยโดยใช้ ซัลเฟต เป็น tracer ดังแสดงในรูปที่ 9-
14 ซึ่งด้วยผลดังกล่าวจึงสรุปว่าน้ าเหมืองรั่วไหลมาถึงบ่อ 5338 แล้ว สอดคล้องกับผลไอโซโทป และใช้ผล
ของเหมืองในบ่อดังกล่าวแสดงการปนเปื้อนสารหนูในน้ าใต้ดินในบ่อดังกล่าวอย่างผิดธรรมชาติด้วย ซึ่ง
น่าจะเชื่อมโยงกับน้ าเหมืองที่รั่วไหลมาสู่บ่อดังกล่าวดังสรุปในรายงาน ส่วนไซยาไนด์นั้นเป็นสารระเหยง่าย
ที่ pH ต่ ากว่า 11 และ ยังสามารถถูกสลายได้โดยจุลชีพ ฉะนั้น แม้จะเกิดการรั่วไหลก็อาจจะตรวจไม่พบ
ด้วยอาจจะระเหยหายไป หรือถูกจุลชีพย่อยสลายไปก่อน แต่ด้วยน้ าเหมืองมีโลหะพิษ เช่น แมงกานีส และ
ไอออนพิษต่ าเช่น ซัลเฟต ที่ค่อนข้างเสถียร ไม่ระเหยหรือสลายได้ง่าย การตรวจสอบร่องรอยดังกล่าวจึงถูก
ใช้ในการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ในหลายๆกรณีดังที่สรุปไว้ในบทที่ 9 
(พร้อมเอกสารอ้างอิง) 
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2. เป็นการเขียนรายงานที่ใช้ค า หรือข้อความที่คลุมเครือ มุ่งเน้นในการสื่อสารด้านเดียวเพื่อให้ผู้รับข้อมูล
คล้อยตาม ทั้งๆที่ขัดกับข้อเท็จจริงทางวิชาการ เช่น การกล่าวถึงค่าซัลเฟต ที่มีค่าสูงผิดปกติทั้งๆที่ค่าที่
ตรวจวัดได้น้อยกว่าค่ามาตรฐานมาก หรือการกล่าวว่าการพบค่าผิดปกติทางธรณีฟิสิกส์หมายถึงการ
รั่วไหล ทั้งๆที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าดังกล่าวสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ 

ตอบ รายงานได้ผ่านการเขียนโดยใช้ค าเป็นกลางและตรงไปตรงมาทางวิชาการที่สุด และวิเคราะห์
หลายความเป็นไปได้ ทั้งเกิดการปนเปื้อนจากธรรมชาติ หรือ เกิดจากเหมือง ดังจะเห็นได้ในทุกบทที่
อภิปรายผล จะมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้ง 2 กรณีเสมอ แต่ด้วยหลักฐานจากการส ารวจชี้ไปว่าน่าจะ
เกิดการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่มากกว่าไม่เกิด คณะวิจัยก็ต้องคงความชัดเจนทางวิชาการแปลผลไป
ทางนั้น บนฐานของหลักวิชาการและประโยชน์สาธารณะ และประเทศ หากไม่ถูกใจตัวแทนเหมืองก็ขอ
อภัยมา ณ ที่นี้  

 คณะวิจัยเชื่อว่าไม่มีประโยคหรือค าใดท่ีขัดกับ “ข้อเท็จจริงทางวิชาการ” อันนี้ถือเป็นการกล่าวหา
ที่รุนแรงแต่ไร้มูลด้วยงานวิจัยที่เขียนในแต่ละบทนั้นจะถูกสนับสนุนด้วยผล และ ทฤษฎี และ เอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการที่ตรวจสอบได้ ค าถาม และค ากล่าวหาของตัวแทนเหมืองในข้อนี้ต่างหากที่ ขัดกับข้อ เท็จจริง
ทางวิชาการ  

ส าหรับประเด็น “ การกล่าวถึงค่าซัลเฟต ที่มีค่าสูงผิดปกติทั้งๆที่ค่าที่ตรวจวัดได้น้อยกว่าค่า
มาตรฐานมาก” นั้น ไม่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ เพราะมีการแย้งให้แก้ไขค าแล้ว ด้วยในรายงานจะใช้เป็น
ค าว่า “ค่าการปนเปื้อนสูงกว่าค่าความเข้มข้นของซัลเฟตตามธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญ” (บทที่ 6 และ 9) 
เพราะการส ารวจจะเปรียบเทียบกับค่าที่พบในธรรมชาติต้นน้ าซึ่งไม่ปนเปื้อนจากกิจกรรมเหมืองแร่ ฉะนั้น
แค่พบปนเปื้อนสูงกว่าค่าความเข้มข้นของซัลเฟตตามธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญก็เพียงพอแล้วที่จะระบุว่ามี
การรั่วไหลหรือไม่ แม้บางค่าจะต่ ากว่ามาตรฐาน (และหลายค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน) ก็ตาม  

ส าหรับ ประโยคว่า “กล่าวว่าการพบค่าผิดปกติทางธรณีฟิสิกส์หมายถึงการรั่วไหล ทั้งๆที่ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าต่ าดังกล่าวสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ” นั้นถือเป็นการกล่าวหาที่ไม่ถูกบริบทของการ
ท างานวิจัยนี้ ประเด็นนี้ได้ตอบไปแล้วใน ค าตอบ 18.1 และ 18.4 บทที่ 8 หน้า 8-41 และได้ให้
เอกสารอ้างอิงเพ่ือยืนยันว่าการธรณีฟิสิกส์ถูกใช้ส ารวจการปนเปื้อนและรั่วไหลจากน้ าเหมือง และหลุมฝัง
กลบกันอย่ า งแพร่ หลาย เป็ นปกติ ( ยกตั วอย่ า ง เช่นหนั งสื อ  An Introduction to Applied and 
Environmental Geophysics โดย Reynolds, John M.  

ส าหรับประเด็นที่ว่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนั้น คณะวิจัยได้ท าการเทียบ
ผลส ารวจบริเวณบ่อกักเก็บกากแร่กับบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ า ท าให้สาเหตุหลักที่จะท าให้เกิดความต้านทาน
ไฟฟ้าต่ าในเชิงเปรียบเทียบดังกล่าวน่าจะมาจากบ่อกักเก็บกากแร่เป็นหลัก อย่างไรก็ดี ผลการส ารวจธรณี
ฟิสิกส์ดังกล่าวถูกน ามาประมวลร่วมกับผลธรณีเคมี และ ไอโซโทป เพ่ือยืนยันการปนเปื้อนที่เกิดจากบ่อกัก
เก็บกากแร่จริงๆโดยใช้ 3 เทคนิคร่วมกับดังกล่าวในรายงาน  
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3. ข้อมูลการแปลผลขัดแย้งกันเองในบทท่ีแสดงรายละเอียดกับบทสรุป 
ตอบ คณะวิจัยตรวจสอบแล้วไม่พบว่าขัดแย้งแต่อย่างใด บทที่แสดงรายละเอียดสรุปว่ารั่วไหล บท

ที่สรุปก็สรุปว่ารั่วไหล ใช้ 3 เทคนิค ยืนยันกันว่าน่าจะเกิดการรั่วไหลตามรายงาน  
 
4. การแสดงผลข้อมูลผิดพลาด เช่น การสลับค่า Na กับ K ในผลวิเคราะห์ทางเคมี 

ตอบ เคยมีการสลับค่าขอมูลดังกล่าวในภาคผนวกจริง (copy & paste สลับกัน) ด้วยความ
ผิดพลาดในการจัดท าตาราง แต่ก็ได้แก้ไขให้ถูกต้องและให้คณะกรรมการเทคนิคตรวจสอบแล้วว่าข้อมูล
ถูกต้องทุกประเด็นแล้ว มีมติรับรองข้อมูลแล้ว  

 
5. การน าข้อมูลมาใช้เพื่อการแปลผลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง และไม่ครบถ้วน ซึ่งถ้าใส่ข้อมูลให้ครบ

ทั้งหมดจะท าให้การแปลผลเปลี่ยนไปจาก “มีความสัมพันธ์” เป็น “ไม่มีความสัมพันธ์” ได้ เช่น ข้อมูล
ในกราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าซัลเฟตกับระยะห่างจาก TSF1 เป็นต้น  

ตอบ ข้อกล่าวหานี้เลื่อนลอย คณะวิจัยไม่เพียงแต่ใช้ทุกข้อมูล แต่ใช้ 3 เทคนิคร่วมกันเพ่ือยืนยัน
การปนเปื้อนรั่วไหล ดังแสดงในบทที่ 5, 6, 7, และ 9  

 
6. การแปลผลที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งๆที่เป็นข้อมูลเดิมที่เคยกล่าวว่าไม่พบค่าผิดปกติในร่างรายงานก่อน

หน้า แต่กลับบอกว่าแสดงค่าผิดปกติในรายงานฉบับนี้ เช่น จุดตรวจวัดค่า TEM ในบางจุด 
ตอบ ประเด็นนี้ได้เคยตอบไปแล้วในการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ตอบปากเปล่า) โดยจะ

ขอเขียนอธิบายอีกครั้งดังนี้ แต่เดิมนั้นคณะวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญธรณีฟิสิกส์จาก AIST ใช้การเปรียบเทียบ
ความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าโดยการเปรียบเทียบสีในรูปซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกึ่ งปริมาณ 
(semi-quantitative) และเป็นวิธีที่ใช้กันโดยปกติทั่วไป ซึ่งในมุมของของผู้วิจัยเองก็เห็นพ้องตามทีม
ผู้เชี่ยวชาญธรณีฟิสิกส์จาก AIST ว่าการเปรียบเทียบสีดังกล่าวน่าจะพอเพียง เพราะความต่างจากการ
สังเกตสีของความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่ผิดปกติ (สีฟ้า) และรั่วไหลมาจากก้นบ่อกักเก็บกากแร่นั้นชัดเจนมาก
แบบไม่น่าจะมีใครถกเถียงว่าไม่ชัด แต่คุณสุรชาติ หมุนสมัย ตัวแทนเหมือง บอกว่าไม่ชัดเจนและไม่สามารถ
บอกได้ว่าเกิดความผิดปกติหรือไม่ ผู้วิจัยจึงได้หารือกับทีม AIST เพ่ือให้การเปรียบเทียบเป็นเชิงปริมาณ
มากขึ้นจะได้ไม่มีการอ้างอีกว่าไม่ชัดเจน จึงได้ท าการเพ่ิมเติมรายละเอียดการเปรียบเทียบความผิดปกติเป็น
เชิงตัวเลขโดยใช้หลักสถิติเข้ามาจับโดยค านวณการกระจายตัวของค่าความต้านทานไฟฟ้าตามลักษณะธรณี
ของพื้นที่ควบคุม (รูปที่ 5-9 บทที่ 5 หน้า 5-20) ซึ่งสามารถใช้ท าการเปรียบเทียบแต่ละจุดส ารวจ TEM ได้
แบบเชิงปริมาณท าให้ไร้ข้อถกเถียง ซึ่งวิธีการที่พัฒนาโดยอิงหลักสถิติดังกล่าวท าให้การแปลผลแม่นย า
ยิ่งขึ้น บางจุดที่ไม่ได้ถูกประเมินว่าผิดปกติในตอนต้น จึงถูกประเมินว่าผิดปกติด้วยวิธีนี้ (เพราะประเมิน
แบบละเอียดมากขึ้น ต้องขอบคุณตัวแทนเหมืองที่ท าให้คณะวิจัยต้องใช้วิธีทางตัวเลขมาเปรียบเทียบ จึง
เจอจุดที่ผิดปกติมากขึ้น) อย่างไรก็ดีในภาพรวมการสรุปผลก็เหมือนเดิมคือมีการรั่วไหลผ่านก้นบ่อกักเก็บ
กากแร่ TSF1 ด้วยเหตุจากการตรวจพบความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าในหลายจุดส ารวจ TEM ที่
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ชัดเจน ผลดังกล่าวถูกสนับสนุนด้วยผลธรณีเคมีและไอโซโทป ซึ่งก็พบการรั่วไหลของน้ าเหมืองออกไปนอก
บ่อกักเก็บกากแร่เช่นเดียวกัน 

 

7. ใช้การแปลผลที่ไม่ใช่หลักสากลในงานธรณีฟิสิกส์ เช่น การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้านทานไฟฟ้า 
ของจุดตรวจวัดรอบ TSF กับจุดตรวจวัดในพื้นที่ควบคุม แล้วสรุปว่าถ้าค่าน้อยกว่าจุดควบคุมคือมี 
ความผิดปกต ิซึ่งการแปลความหมายท่ีถูกต้อง จะดูจากค่าที่เปลี่ยนไปจากที่ควรจะเป็นในแนว เดียวกัน 
(บริเวณเดียวกัน) ในกรณีสภาพทางธรณีเหมือนกัน  

ตอบ ประเด็นนี้ตอบไปในข้อ 6 แล้วเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้หลักสถิติท่ีใช้เป็นหลักสากล ที่สามารถใช้ใน
การค านวณการกระจายตัวของคุณสมบัติใดๆเพ่ือท าการเปรียบเทียบกันได้เป็นปกติ ประเด็นนี้ได้อธิบายไว้
ในย่อหน้าสุดท้ายหน้า 5-4 บทที่ 5  

 
8. การแปลความหมายว่าบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าเป็นบริเวณที่มีการรั่วไหล  ไม่ใช่หลักในการ 

แปลความหมายทางธรณีฟิสิกส์ เนื่องจากค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าเกิดได้จากหลายสาเหตุ  

ตอบ ประเด็นนี้ตอบไปแล้วในข้อ 2  
 

9. การแปลผลข้อมูลธรณีฟิสิกส์ส่วนใหญ่ เป็นการแปลผลโดยผู้ วิจัย (ผศ.ดร.ธนพล) เองไม่ได้ใช้
ผู้เชี่ยวชาญ ทางธรณีฟิสิกส์จาก AIST ทั้งๆที่ผู้วิจัยไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านธรณีฟิสิกส์เลย  

ตอบ  ถือเป็นการกล่าวหาที่เป็นเท็จ และขัดกับข้อเท็จจริง ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทั้งหมดแปลโดยทีม 
AIST โดยที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ หัวหน้าคณะส ารวจฝ่ายไทยเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบเท่านั้น ดังที่ 
Dr.Mitsuhata ได้ตอบด้วยตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการว่าตนเป็นผู้แปลผลเอง และ plot graphs เอง
ทั้งหมด (เว้นรูป cross section ของ TEM รอบท่ีคณะกรรมการของให้ plot ด่วนดังจะกล่าวต่อไป) ซึ่งการ
ตอบดังกล่าว คุณสุรชาติ หมุนสมัย ก็อยู่ด้วย และมีประธานคณะท างาน และฝ่ายเลขา (กพร. และ ส านัก
มาตรวิทยา) เป็นพยาน และน่าจะมีการบันทึกเทปไว้ด้วย คณะวิจัยไม่เข้าใจว่าเหตุใดตัวแทนเหมืองจึง
กล่าวหา ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เช่นนี้ในข้อนี้ มีเจตนาบิดเบือน และให้ร้ายหรือไม?่ อย่างไร?  

อนึ่ง ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีประสบการณ์ธรณีฟิสิกส์ (ERI) โดยใช้ในการส ารวจพ้ืนที่ปนเปื้อน
ขนาดใหญ่ (บริษัทมหาชน) จ านวน 4 พ้ืนที่ และบริษัทขนาดกลางอีก 3 พ้ืนที่เพ่ือหาการปนเปื้อน และหา
เจอทุกครั้ง เพียงแต่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ยังไม่มีผลงานธรณีฟิสิกส์ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเหมือน Dr. 
Mitsuhata จึงให้ทีม AIST น าการส ารวจ และแปลผลทั้งหมด แม้กระนั้น ดังที่ได้ตอบไปแล้วในค าถามข้อที่ 
2 ในบทที่ 8 หน้า 8-31 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ก็มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และได้รับรางวัล
ระดับประเทศ และนานาชาติด้านการฟื้นฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนสารอันตรายมากท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งโครงการ
นี้เป็นโครงการส ารวจเพื่อการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารอันตราย  
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10. การใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาสนับสนุนสมมุติฐานของตัวเอง โดยข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยอ้าง
ว่าได้ท าการทดลองด้วยตัวเอง แต่ไม่เคยมีการน าเสนอในที่ประชุมมาก่อนหน้านี้เลย เช่น การตรวจวัด
ค่าไทโอไซยาเนต ค่าซัลเฟตที่ได้จากการทดลองการละลายด้วยกรด และการทดลองการสลายตัวของ
ไซยาไนด์จากดินและน้ าในนาข้าว เป็นต้น 

ตอบ ประเด็นนี้ได้เคยตอบไปแล้วในการประชุมคณะเทคนิค (ตอบปากเปล่า) โดยจะขอตอบอีก
ครั้ง ดังนี้ การตรวจวัดค่าไทโอไซยาเนต ค่าซัลเฟตที่ได้จากการทดลองการละลายด้วยกรด และการทดลอง
การสลายตัวของไซยาไนด์จากดิน และน้ าในนาข้าว เป็นผลการศึกษาการตรวจไซยาไนด์จากน้ าผุดในนา
ข้าวใกล้ TSF2 ครั้งแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ก่อนเริ่มโครงการส ารวจการรั่วไหลของ TSF1 ดังนั้น จึงไม่
เคยได้น าเสนอในชุดนี้เป็นโครงการก่อนหน้า จนกระทั้งในการประชุมคณะเทคนิคครั้งหนึ่ง มีมติให้น าผล
การตรวจครั้งนั้นมาใส่ด้วยเพื่อให้ครบทุกเหตุการณ์น้ าผุด คณะวิจัยจึงเอาผลทั้งหมดมาใส่  

 
11. การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่น ามาสนับสนุนแนวคิดว่ามีการรั่วซึมในรายงานครั้งก่อนหน้า แต่

ได้น าออกจากรายงานในภายหลัง เช่น โปรแกรม Isosources แสดงถึงการน าเสนอที่มุ่งหวังเพียงเพื่อ
หาแนวทางมาสนับสนุนสมมุติฐานของผู้วิจัยเองว่ามีการรั่วซึม แต่พอมีการน าเสนอของทางอัคราฯที่ใช้
แนวคิดแนวกัน ในมุมมองที่แตกต่างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการรั่วซึม ผู้วิจัยกลับน าเรื่องดังกล่าว ออกจาก
รายงาน แสดงถึงความไม่เที่ยงตรงในการท าวิจัยอย่างรอบด้าน 

ตอบ ค าถามนี้ตอบไปแล้วใน ค าถามที่ 29 บทที่ 8 หน้า 8-85 เป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่า เทคนิค
อุทกวิทยาไอโซโทปช่วยในการหาต้นก าเนิดของน้ าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายจึงได้ตกลงร่วมกัน
เพ่ือใช้ไอโซโทปเทคนิคในการศึกษาครั้งนี้ แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการท าให้ได้ข้อมูลในส่วนของไอโซโทป และเคมีจ านวนจ ากัดมาก สามารถเก็บตัวอย่างได้เพียงแค่
สองครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากไอโซโทปเทคนิคบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า น้ าในบ่อสังเกตการณ์ 
5338/6691 เป็นน้ าที่มีต้นก าเนิดแตกต่างไปจากน้ าบาดาลของบ่อสังเกตการณ์ระดับลึกอ่ืนๆ ในบริเวณ
เหมือง ผู้วิจัยได้พยายามหาเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาสนับสนุนการแปลผลเพ่ือหาความเป็นไปได้
ของต้นก าเนิดน้ าในบ่อสังเกตการณ์ดังกล่าว จึงได้ทดลองน าโปรแกรม IsoSource ที่ใช้กันในห้องปฏิบัติการ 
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อุทกวิทยาไอโซโทปใหญ่ๆ เช่น USGS มาใช้ในเบื้องต้น การตัดสินใจยกเลิกการแปลผลด้วยโปรแกรม 
IsoSource ออกจากรายงานมิได้ท าเนื่องจากข้อโต้แย้งที่อัคราเสนอมา เพราะการแปลผลโดยโปรแกรมนี้
ต้องท าอย่างถูกหลักวิชา และทางทีมวิจัยมีผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมาให้
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยยึดข้อคิดเห็นจากผู้เชียวชาญของทบวงการฯ เป็นประเด็นหลัก  

 
12. เนื้อหาของร่างรายงาน พยายามสรุปว่ามีการรั่วไหลของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 โดยน าเหตุผลหรือโอกาส

ในการขึ้นได้เพียงน้อยนิดมาสนับสนุน แต่ละเลยที่จะเขียนความเป็นไปได้ในทางอ่ืนที่มีข้อมูลเพียง
พอที่จะสรุปได้ว่าไม่มีการรั่วไหล 

ตอบ คณะวิจัยใช้ 3 เทคนิคแปลผลร่วมกัน และค านึงถึงทุกความเป็นไปได้ตามที่เขียนในรายงาน 
คงไม่ใช่เหตุผลที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยนิดตามที่ตัวแทนของเหมืองกล่าวอ้าง ถือเป็นการบิดเบือนรายงาน 
แนะน าให้ไปอ่านรายงานอีกครั้ง และดูผลของน้ าที่ซึมออกมาให้เห็นๆ (OSPG) ในบทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 9 
และบทสรุปผู้บริหาร (คณะวิจัยใส่ไว้ทุกบทจะได้เห็นชัดๆว่าน้ าซึมออกมา) ร่วมกับผลธรณีเคมี ไอโซโทป 
และธรณีกายภาพที่ชี้ไปทางเดียวกัน  

 
13. มีการกล่าวถึง และใช้ค่าผลวิเคราะห์ทางเคมีซึ่งเป็นข้อมูลการตรวจวัดรายไตรมาสของเหมืองมาใช้  

โดยเฉพาะค่าสารหนู แต่ไม่น าค่าไซยาไนด์มากล่าวถึงเลย ทั้งๆที่เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดงานวิจัยใน 
ครั้งนี้ คือการตรวจพบไซยาไนด์จากน้ าในนาข้าว ซึ่งถือเป็นการแสดงเจตนาที่ขาดความเป็นกลางของ 
นักวิจัย  

ตอบ ประเด็นนี้ตอบไปแล้วในข้อ 1 ย่อหน้าที่ 3 ค าถามนี้แสดงถึงการขาดความเข้าใจของลักษณะ
ของไซยาไนด์ วิธีจะเก็บไซยาไนด์แบบไม่ให้ระเหยหายควรใช้วิธีเดียวกับการเก็บสารอินทรีย์ระเหย (VOC) 
เช่น การใช้ Low Flow Pump และ Diffusion Sampler ฉะนั้นการที่เก็บไซยาไนด์พบในความเข้มข้นต่ า 
(ไม่ใช่ไม่เจอเลย) ในบ่อเฝ้าระวั งน้ าใต้ดินในอดีต อาจจะเกิดจากวิธีการเก็บไม่เหมาะสม ท าให้ค่า
คลาดเคลื่อน เพราะเก็บด้วยการสูบแบบปกติ (ไม่ได้ระวังการระเหยหายของไซยาไนด์) แต่ความคลาด
เคลื่อนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อซัลเฟต และ โลหะหนัก คณะวิจัยจึงใช้ ซัลเฟตเป็นสารตัวแทนติดตามการ
รั่วไหลร่วมกับไอโซโทป 

 

14. ภาพจากการประมวลผลทางธรณีฟิสิกส์ในร่างรายงาน แสดงให้เห็นบริเวณผิดปกติขนาดใหญ่ ขัดแย้ง 
กับข้อความในร่างรายงานที่บอกว่าการรั่วเกิดตามรอยแยกขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่
ผ่านมา และการศึกษาครั้งนี้ พบว่าน้ าถูกแบ่งออกเป็น อย่างน้อย 2 ระดับอย่างชัดเจน หากรอยแตก 
ในบริเวณนี้เป็นดังภาพจากรูปที่ 5-17 (ด้านล่าง) น้ าโดยทั่วไปในบริเวณนี้ ต้องถูกผสมทั้งในระดับบน 
และระดับล่างตลอดเวลา เคมีของน้ าน่าจะอยู่ใกล้เคียงกัน หรือไม่แยกชัดเจน ลักษณะดังกล่าวจึงไม่ใช่ 
รอยแตกที่น้ าผ่านได้ในปัจจุบัน โดยมีข้อมูลสนับสนุนจากอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 
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และดิวทีเรียม ของน้ าในบ่อสังเกตุการณ์ทางทิศใต้ซึ่งเป็นน้ าฝน  ไม่ใช่น้ าจาก TSF1 และ mixing 
diagram ไม่แสดงการผสมของน้ าจาก TSF1 ด้วยเช่นกัน  

ตอบ ประเด็นนี้ตอบไปแล้วในบทที่ 9 หน้า 9-19 ตัวแทนเหมืองเข้าใจผิดว่าความผิดปกติทางความ
ต้านทานไฟฟ้ามาจากน้ ารั่วไหลจากเหมืองมาตามรอยแตกทั้งหมด แต่ที่จริงแล้วอาจมาจากน้ าเหมืองเป็น
กรดก็ได้ ซึ่งคณะวิจัยใช้ธรณีเคมี และไอโซโทประเหยของน้ าช่วยในการจ าแนกดังสรุปในบทที่ 9  

 

 
 

 

15. การตรวจวัดรายไตรมาสตามมาตรการ EIA ของเหมือง ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ไม่พบค่าผิดปกติของ 
ไซยาไนด์จากบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่โดยรอบ TSF เลย  

ตอบ เป็นค าถาม หรือ ความคิดเห็นที่ซ้ า และได้ตอบไปแล้วในข้อ 13 อนึ่งผลการส ารวจทั้ง 3 
เทคนิค ความสอดคล้องที่ยืนยันกัน และการพบน้ าผุด OSPG ที่แสดงการรั่วไหลที่ชัดเจน ขอแนะน าให้
เหมืองเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพ่ือประชาชนจะดีกว่า 

 

16. ถ้าหากอธิบายด้วย สมมุติฐาน บ่อ TSF ไม่รั่ว แต่บ่อ 5338/6991 ถูกน้ าจาก ST38 เข้ามาผสม จะ 
พบว่าสอดคล้องกับข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ที่ไม่พบความผิดปกติในพื้นที่รอบๆบ่อ 5338/6691 แม้ค่าทาง 
ไอโซโทปของน้ า 5338/5339/6691 จะแสดงการระเหย แต่บ่อรอบๆข้างไม่มีการระเหย ซึ่งสามารถ 
ตอบข้อสงสัยได้หมด ทั้งจากข้อมูลจากโปรแกรม Isosource อัตลักษณ์ทางเคมีและไอโซโทปที่ไม่
ตรงกัน และสารหนูมาจากสภาพทางธรณีวิทยาเฉพาะที่ 

ตอบ เทคนิคอุทกวิทยาไอโซโทปอ้างอิงข้อมูลเสริมจากลักษณะอุทกธรณีเป็นหลัก ในกรณีบ่อ
สังเกตการณ์ 5338/6691 เป็นบ่อบาดาลระดับลึก (60 เมตร) ซึ่งเป็นชั้นน้ าบาดาลระบบปิด ( confined 
aquifer) ซึ่งเป็นชั้นบาดาลที่มีแรงดัน ต้นก าเนิดน้ าของชั้นน้ าจะต้องมีแรงดันสูงกว่าชั้นน้ าบาดาล และจะ
ถูกกั้นจากน้ าผิวดิน และน้ าบาดาลระดับตื้นด้วยชั้นหินกั้นน้ า ดังนั้น โอกาสที่น้ าจากบ่อ ST38 ที่เป็นบ่อ
เปิดระดับผิวดินจะเติมเข้ามาในบ่อ 5338/6691 จึงเป็นไปได้ยากตามข้อมูลทางอุทกธรณีของพ้ืนที่  
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17. ผู้วิจัยน าเสนอเทคนิคการส ารวจแบบ MIP (?) ในโครงการระยะท่ี 2 ซึ่งเป็นการส ารวจที่ไม่แสดงผลใน 
เชิงประจักษ์ คือไม่ได้ตรวจสอบค่า CN โดยตรง แต่เป็นการส ารวจทางอ้อม เพื่อให้ได้ค่า แอมโมเนีย 
มีเทน Ec และ PID (Photo Ionization Detector) ซึ่งค่าดังกล่าวต้องน ามาแปลความหมายอีกว่า 
มาจาก TSF หรือไม่ ดังนั้น จึงไม่ใช่วิธีที่จะสามารถตอบโจทย์ได้โดยตรง  

ประเด็นส าคัญ คือ เครื่องมือดังกล่าวมีเพียง  1 คันในประเทศไทย โดยมีทีมงานเดียวคือ
ทีมงาน จากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ (ข้อความด้านล่าง จากรายงาน V24) ยิ่ง
ท าให ้เกิดความแคลงใจยิ่งข้ึนว่า ผู้วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทพรรณีวรกิจและขนส่งอย่างไร เหตุใด
จึง เสนอเทคนิคนี้เข้ามาในที่ประชุม 

 
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการตัดข้อความนี้ออกจากรายงานในฉบับต่อๆมา แต่ในรายงาน V30 หน้าที่ 
587 ยังมีข้อความที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ โดยใช้คาว่า “อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเครื่อง MIP ของ
คณะส้ารวจเรา” ยิ่งท าให้เกิดข้อสงสัยมากขึ้นไปอีกว่า ข้อสงสัยในความสัมพันธ์กับบริษัท 
ดังกล่าว เป็นจริงหรือไม่ 
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ตอบ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ หัวหน้าทีมส ารวจ เสนอเทคนิค MIP เพราะเป็นเทคนิคการใช้ 
sensor ส ารวจการปนเปื้อนที่ประหยัด และแม่นย าที่สุด ทั้งนี้ปัญหาของการส ารวจการปนเปื้อนแล้วหาไม่
เจอ คือ การไม่รู้ว่าจะเจาะเก็บตัวอย่างตรงไหน การใช้ MIP sensor จะช่วยท าให้สามารถเจาะเก็บตัวอย่าง
ได้ถูกจุด ดังจะสามารถหาเอกสารอ้างอิงจ านวนมากได้จาก US.EPA และ ต าราการส ารวจและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ปนเปื้อนต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น  

 
US.EPA.(2016 ) . Chapter 5  Direct Push Technologies. Expedited Site Assessment 

Tools For Underground Storage Tank Sites A Guide For Regulators.EPA 510-B-16-004. 
Bronder et al (2009).Application of the membrane interphase probe (MIP): an 

evaluation. J Soils Sediments (2009) 9:74–82 
 

เทคนิค MIP นี้ใช้ในการส ารวจ และหาการปนเปื้อนจนเจอให้กับหลายโรงงานอุตสาหกรรม (8 
บริษัทมหาชน และ โรงงานระดับกลางอีกหลายโรงงาน) ดังนั้น ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จึงเสนอให้ใช้
เทคนิคนี้เพ่ือให้สามารถหาช่องทางการรั่วไหลให้เจอให้ผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องรับผิดชอบต่อการปนเปื้อน 
เพ่ือประโยชน์ส่วนสาธารณะ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทพรรณีวรกิจ คือ เป็นผู้เช่า
เครื่องมือมาท างานที่ปรึกษาส ารวจการปนเปื้อน ค าถามนี้ท าให้คณะวิจัยเกิดความแคลงใจยิ่งขึ้นว่า
ตัวแทนเหมืองต้องการจะถามเพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือของคณะวิจัยหรือไม่? โดยการจับค าเล็กๆ และ
คิดต่อไปเองโดยไม่ค านึงถึงประเด็นทางวิชาการของ MIP ด้วยไม่ได้ถามอะไรทางวิชาการเลยด้วยซ้ า  

 
ประเด็นทางธรณีฟิสิกส์ 
 

1. การตีความหมายของบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าว่าเป็นบริเวณที่มีการรั่วไหลจากข้อมูล  TEM 
รอบ TSF1 ขัดกับความเป็นจริงของสภาพพื้นที่ เนื่องจากค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่ระดับความสูง 
60 เมตร ซึ่งเป็นระดับความลึก 5-10 เมตร จากผิวดินเดิมดังกล่าว เป็นค่าของชั้นดินเหนียวหรือชั้น 
หินอุ้มน้ าระดับตื้น ไม่ใช่ค่าของน้ าจากบ่อเก็บกากแร่ แต่ถ้ามีการรั่วในระดับความสูงดังกล่าวจริง 
จะต้องเห็นการแพร่กระจายของค่าทางเคมีในลักษณะ plume ในบ่อสังเกตการณ์อ่ืนๆที่อยู่ใกล้เคียง 
เนื่องจากระดับดังกล่าวเป็นชั้นตะกอนลานตะพัก หรือตะกอนน้ าพา ประกอบด้วยกรวด ทราย แทรก 
สลับช้ันดินเหนียว ซึ่งเป็นชั้นหินอุ้มน้ าแบบพรุน (porous aquifer) แต่ในความเป็นจริงไม่พบค่าทาง 
เคมีใดๆที่บ่งชี้ว่าเป็นน้ าที่มาจาก TSF1  

ตอบ  ขอบคุณตัวแทนเหมืองที่ถามแย้งแค่ประเด็นการรั่วไหลในระดับตื้น และยอมรับการแปลผล
การรั่วไหลในระดับลึก (ลึกกว่า 60 เมตร MSL) ทั้งนี้บริเวณความต้านทานไฟฟ้าต่ าตามทิศทางแกน Z 
(ตามความลึกจากผิวดิน) ต้องแยกเป็น 2 กรณี คือการแปลผลระดับตื้นและระดับลึก ส าหรับการแปลผล
ระดับลึกกว่า 40 เมตร (MSL) นั้น ไม่น่าจะมีข้อแย้งใดๆเพราะเป็นชั้นความลึกของชั้นหิน Vf และ Vm ที่
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มี่ความต้านทานไฟฟ้าสูง (รูปที่ 5-6 บทที่ 5 หน้าที่ 5-17) แต่ TEM ตรวจพบว่าใต้บ่อ TSF1 และสองแนว
คือแนว 4’ และ 5’ (ดูรูป 5-5 บทที่ 5 หน้า 5-10 ถึง 5-12) มีความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกติอย่างเห็นได้
ชัด แสดงถึงความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดการรั่วไหลของน้ าเหมือง ยิ่งเมื่อประเมินร่วมกับการตรวจพบน้ าที่
มีลักษณะไอโซโทปของน้ าระเหยในบ่อเฝ้าระวังรอบ TSF1 คือบ่อ 6468, 5339 6473 และ บ่อลึกคือบ่อ 
6691 และ 5338 แสดงการระเหยชัดเจนและปนเปื้อนซัลเฟตสูง ท าให้ยืนยันผลการส ารวจของ TEM ได้ 
พบว่าบ่อตื้น 

ส าหรับที่ระดับตื้นประมาณ 60 เมตร MSL นั้นตามลักษณะธรณีเป็นชั้นดินเหนียว Qfd หรือ Qt 
จริง แต่บริเวณดังกล่าวก็ปรากฏชั้นศิลาแลงซึ่งมีรูพรุน และสามารถเป็นช่องทางให้น้ าไหลผ่านแบบ 
Preferential Flow Path (ทางน้ าไหลผ่านง่ายเป็นพิเศษ) ได้ดังจะเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์คือตัวอย่าง
น้ าผุด OSPG (เคมีหลักตัวส าคัญสอดคล้องกับน้ าจาก TSF1) ในรูปที่ 5-17 ซึ่งผุดบริเวณเดียวไม่ได้ผุดไป
ทั่วทั้งพ้ืนที่ และเป็นแนวเดียวบ่อ 6468 ที่ไอโซโทปแสดงน้ าจากบ่อกักเก็บกากแร่ ข้อมูลหลักฐานเหล่านี้
แสดงให้เราเห็นว่าผู้ถามมีความรู้จ ากัดมากเกี่ยวกับความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Heterogeneity) ของอุทก
ธรณีในพ้ืนที่ และสมมุติฐานว่าเป็นการไหลแบบ porous media แบบ homogeneous นั้นไม่จริง เพราะ
ไม่สามารถอธิบายการตรวจพบน้ าจาก OSPG และ บ่อ 6468 ได้ การมีความรู้ที่จ ากัดนี้คงโทษตัวแทน
เหมืองไม่ได้ ด้วยคณะวิจัยเองก็ยังไม่ได้ท าการศึกษา preferential flow path ของพ้ืนที่ TSF1 เนื่องจาก
ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ ฉะนั้นจึงควรพิจารณาทุกข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามผลที่ตรวจพบ
จริง โดยยึดสมมุติฐานที่อธิบายผลได้สอดคล้องที่สุด อันเป็นหลักการสากลของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 

2. ข้อสันนิษฐานว่ามีการรั่วไหลตามแนวรอยแยก (fracture) ของหิน ซึ่งในทางธรณีวิทยา รอยแตกจะ 
พบในหินดานที่อยู่ใต้ชั้นหินผุ (saprolite) หรือหินสดที่อยู่ในระดับลึกลงไป แต่ในรายงานบอกว่ามี 
การรั่วตั้งแต่ที่ระดับความสูง 60 เมตร ซึ่งอยู่ใกล้ผิวดินไม่เกิน 10 เมตร และยังเป็นระดับตื้นอยู่ แต่ 
อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการรั่วไหลลงมาในระดับลึก น้ าจะต้องไหลผ่านชั้นน้ าระดับตื้นก่อน ซึ่งจะต้องแสดง 
ค่าทางเคมีที่บ่งช้ีว่าเป็นน้ าที่มาจาก TSF1  

ตอบ ประเด็นนี้ตอบไปแล้วในข้อที่ 1 ของชุดค าถาม Geophysics การรั่วไหลในระดับลึกคณะวิจัย
ตั้งสมมุติฐานว่าน่าจะผ่านแนวหินแตก ส่วนระดับตื้นน่าจะผ่านแนวรูพรุนของศิลาแลงดังที่สังเกตพบจาก
ตัวอย่าง OSPG 

อนึ่งประโยคที่ว่า “ถ้ามีการรั่วไหลลงมาในระดับลึก น้ าจะต้องไหลผ่านชั้นน้ าระดับตื้นก่อน” อันนี้
ตัวแทนเหมืองน่าจะหมายความว่าควรตรวจเจอทั้งในบ่อเฝ้าระวังทั้งระดับตื้นและลึก ประเด็นนี้ไม่จริงซะ
ทีเดียวด้วยกรณีของ TSF1 ผล TEM ชี้ว่ามีการรั่วไหลของน้ าเหมืองในแนวดิ่งลงสู่ระดับลึกที่ก้นบ่อเลย (ดู
รูป 5-5 บทที่ 5 หน้า 5-10 ถึง 5-12) ฉะนั้นการปนเปื้อนระดับลึกนั้นสามารถแพร่กระจายท าให้ปนเปื้อน
ในบ่อเฝ้าระวังระดับลึกรอบๆ TSF1 ได้โดยอาจจะไม่พบการปนเปื้อนในบ่อตื้นก็ได้ 
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ส าหรับเคมีบ่งชี้ว่ามาจาก TSF1 นั้นคณะวิจัยใช้ซัลเฟตเป็น tracer และใช้ไอโซโทปของน้ าเป็นตัว
ชี้ดังที่ได้น าเสรอไปหลายครั้งในกรรมการเทคนิค (กรุณาอ่านบทที่ 6 และ 9)  

 

3. การสรุปว่าบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่อยู่นอกบ่อเก็บกากแร่ แสดงถึงการรั่วไหลนั้น ไม่ถูกต้อง 
ในเชิงธรณีวิทยาแหล่งแร่ สนับสนุนโดยข้อมูลการส ารวจ ERI ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พบลักษณะ 
ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าดังกล่าวได้ทั่วไปทั้งพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เหนือน้ าที่อยู่ไกลออกไปจาก เหมือง
มาก  
ตอบ ข้อวิจารณ์นี้ 2 ประเด็นที่คณะวิจัยจ าเป็นต้องแย้งดังนี้ 

ประเด็นแรก คือ ความสองมาตรฐานของหลักคิด ด้วยค าถามที่ 7 ของประเด็นในภาพรวม 
ตัวแทนเหมืองเขียนว่า“ซึ่งการแปลความหมายที่ถูกต้อง จะดูจากค่าที่เปลี่ยนไปจากที่ควรจะเป็นในแนว 
เดียวกัน (บริเวณเดียวกัน) ในกรณีสภาพทางธรณีเหมือนกัน” แต่ในข้อนี้กลับบอกว่าให้ไปท าการประเมิน
เทียบกับพ้ืนที่เหนือน้ าที่อยู่ไกลออกไปจากเหมืองมาก (ซึ่งท าการส ารวจ ERI โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ข้อมูลดังกล่าวอยู่ไกลจาก TSF1 เกินไป และ อาจจะไม่ได้แสดงลักษณะทางธรณีวิทยาที่เทียบกันได้ 
คณะวิจัยมีแนวส ารวจควบคุมที่อยู่บริเวณ TSF1 ต้นน้ าไปเพียงเล็กน้อย ถือเป็นจุดควบคุมที่ตัวแทนเหมือง
และคณะวิจัยเลือกร่วมกันอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ก่อนที่จะเริ่มท าการ
ส ารวจ (ตั้งแต่ยังไม่ทราบว่าผลจะเป็นอย่างไร) แต่พอด าเนินการส ารวจแล้ว ผลการส ารวจออกมาว่ามี
ความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าใน TSF1 ซึ่งแสดงถึงการรั่วไหลผ่านก้นบ่อ ตัวแทนเหมืองกลับไม่
ยอมรับผลและแย้งว่ามาในค าถามนี้ ท าให้คณะวิจัยเกิดความฉงนเป็นอย่างยิ่ง 

ประเด็นที่ 2 ยังไม่เคยมีการประเมินคุณภาพข้อมูล ERI โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ถูกอ้างถึงแต่
อย่างใด ในขณะที่ในโครงการวิจัยส ารวจการรั่วไหลชอง TSF1 นั้น คณะวิจัยมอบข้อมูลดิบให้เหมือง
ตรวจสอบ และตรวจทานตลอด มีการตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลอย่างเข้มข้น ฉะนั้นไม่แน่ใจว่า
คุณภาพของข้อมูล ERI ของ ม.ขอนแก่น ดังกล่าวจะเหมาะสมจริงหรือไม่ ทางเหมืองได้ตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลแล้วหรือไม่อย่างไรก่อนน ามาอ้างอิง? หากยังไม่ได้ตรวจจะถือเป็นการสองมาตรฐานหรือไม่? 
หรืออ้างอิงเพราะข้อมูลจะสนับสนุนว่าไม่มีความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าก็เลยอ้างถึงโดยไม่ได้
ค านึงถึงคุณภาพข้อมูล? ผู้วิจัยเกิดความฉงนในประเด็นนี้ 

 

4. มีการประมวลผลที่ผิดพลาด ไม่เป็นระบบ เน้นแสดงสีของรูปเพื่อให้ผู้ที่เห็นภาพ โดยเฉพาะโทนสีน้ า 
เงินและม่วงคิดว่าเป็นสีที่แสดงถึงน้ าจากบ่อเก็บกากแร่ โดยไม่แยกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต่างจากชั้น 
ของดินเหนียวธรรมชาติหรือชั้นหินอุ้มน้ าระดับตื้นอย่างไร ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ดังที่เคยน าเสนอ 
ในที่ประชุม โดยรูปบางส่วนท าขึ้นจากการปรับค่าข้อมูล (โดยไม่แจ้งที่ประชุม) ให้แตกต่างไปจาก 
ข้อมูลจริง หรือใส่ค่าระดับความสูงของจุดส ารวจที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง  ท าให้โปรแกรมท ารูป 
ออกมาเหมือนมีบริเวณผิดปกติ และรูปบางส่วนท าขึ้นเองโดยนักศึกษา ป. โท ที่ทาง ผศ.ดร.ธนพล เป็น
ที ่ปรึกษา ไม่ได้ท าขึ้นโดยทางผู้เชี่ยวชาญของ AIST  
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ตอบ ข้อนี้แยกเป็น 3 ประเด็น 
ประเด็นแรก “มีการประมวลผลที่ผิดพลาด ไม่เป็นระบบ เน้นแสดงสีของรูปเพ่ือให้ผู้ที่เห็นภาพ 

โดยเฉพาะโทนสีน้ า เงินและม่วงคิดว่าเป็นสีที่แสดงถึงน้ าจากบ่อเก็บกากแร่ โดยไม่แยกให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าต่างจากชั้น ของดินเหนียวธรรมชาติหรือชั้นหินอุ้มน้ าระดับตื้นอย่างไร” อันนี้เป็นข้อกล่าวอ้างเท็จ ด้วย
รายงานบทที่ 5 ท าการเปรียบเทียบกับชั้นดิน และหินตลอดทั้งบท และมีการเขียนอภิปรายด้วยว่าเมื่อ
เทียบกับลักษณะทางธรณีที่ควรจะเป็นแล้วพบความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าอย่างไร โดยมีการ
แยกให้เห็นอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น รูปที่ 5-13 บทที่ 5 หน้า 5-33 ที่ส าคัญคณะวิจัยได้น าเสนอ
ประเด็นนี้ในการประชุมคณะกรรมการเทคนิคไปแล้วหลายครั้ง คณะวิจัยจึงฉงนมากที่ตัวแทนเหมืองยัง
ถามประเด็นนี้ในรายงานฉบับสุดท้าย 

ประเด็นที่ 2 “อย่างไร ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ดังที่เคยน าเสนอ ในที่ประชุมโดยรูปบางส่วนท า
ขึ้นจากการปรับค่าข้อมูล (โดยไม่แจ้งที่ประชุม) ให้แตกต่างไปจาก ข้อมูลจริง หรือใส่ค่าระดับความสูงของ
จุดส ารวจที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ท าให้โปรแกรมท ารูปออกมาเหมือนมีบริเวณผิดปกติ” จากรูป ERI 
และ TEM เกือบ 60 รูป มีเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่การประมวลผลใส่ระดับความสูงผิดไปประมาณ±3 เมตร 
ด้วยเป็นความคลาดเคลื่อนของ GPS ที่ใช้งานภาคสนาม อย่างไรก็ดีความคลาดเคลื่อนนี้ได้รับการแก้ไขไป
แล้วในการประชุมก่อนหน้า และได้มีการตรวจสอบข้อมูลระดับโดยคณะกรรมการเทคนิคแล้วว่าระดับ
ถูกต้องในทุกรูป คณะวิจัยจึงฉงนมากที่ตัวแทนเหมืองยังถามประเด็นนี้ในรายงานฉบับสุดท้าย ซึ่งไม่มี
ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวแล้ว เป้าประสงค์ของค าถามนี้คืออะไร? 

ประเด็นที่ 3 “รูปบางส่วนท าขึ้นเองโดยนักศึกษา ป. โท ที่ทาง ผศ.ดร.ธนพล เป็นที่ ปรึกษา ไม่ได้
ท าขึ้นโดยทางผู้เชี่ยวชาญของ AIST” ประเด็นนี้เคยตอบปากเปล่าไปแล้วในการประชุมคณะกรรมการ
เทคนิค แต่จะขอเขียนตอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง ดังนี้ ดังที่ตอบไว้แล้วในค าตอบของค าถามที่ 9 
ของค าถามในภาพรวมว่า ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทั้งหมดแปลโดยทีม AIST โดย    ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
หัวหน้าคณะส ารวจฝ่ายไทยเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบเท่านั้น ดังที่ Dr.Mitsuhata ได้ตอบด้วยตัวเองต่อหน้า
คณะกรรมการว่าตนเป็นผู้แปลผลเองและ plot graphs เองทั้งหมด มีเพียงรูป cross section ของ TEM 
ในรอบแรกเท่านั้น ที่ Dr. Mitsuhata ไม่ได้ plot แต่ตัวแทนเหมืองเป็นผู้ร้องขอให้ plot ผศ.ดร.ธนพล 
เพ็ญรัตน์ จึงมอบหมายให้นิสิต ป.โท ท าการ plot โดยใช้ข้อมูลของ Dr. Mitsuhata และแจ้งต่อที่ประชุม
ว่านิสิตเป็นคน plot จนท่านประธานมีมติที่ประชุมให้แก้ plot ดังกล่าวโดยขอให้ AIST เป็นผู้ plot ซึ่ง 
Dr. Mitsuhata ก็ plot ให้ ฉะนั้นรูป ERI และ TEM ทุกรูปในรายงานฉบับสมบูรณ์นี้ เป็นรูปที่ท าโดย 
AIST ทั้งหมด ประโยคตัวแทนเหมืองกล่าวหาส าหรับรายงานฉบับนี้ จึงเป็นเท็จ 

 
5. ผู้วิจัยไม่สามารถตอบได้ว่าทิศทางการไหลของน้ า TSF1 และ TSF2 ไหลมาได้อย่างไร? เพียงแต่ให้ข้อ

สันนิษฐานว่ามาจากรอยแตกอันซับซ้อน ซึ่งเคยตอบค าถามในที่ประชุมไว้ว่าการส ารวจโดยวิธีธรณี 
ฟิสิกส์สามารถตรวจสอบบริเวณผิดปกติดังกล่าวได้ละเอียดมาก (น้อยกว่า 5 เมตร ก็สามารถตรวจ
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ได้) ซึ่งในความเป็นจริง ไม่พบลักษณะที่แสดงโซนผิดปกติที่แสดงถึงน้ าเหมืองที่อยู่ในรอยแตกแคบๆ
เลย  

ตอบ ถูกต้องที่ว่าผู้วิจัยไม่สามารถตอบได้ว่าน้ าที่รั่วไหลจากบ่อ TSF1 ไหลผ่านรูพรุนของศิลาแลงหรือแนว
หินแตกอย่างไร เพราะโครงการในระยะแรกนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ดังกล่าว อย่างไรก็ดีตัวแทนเหมืองก็ไม่ได้
มีข้อมูลที่ท าการศึกษาเพ่ือตอบว่าน้ าไหลตามพรุนของศิลาแลงหรือแนวหินแตกอย่างไรเช่นเดียวกัน สิ่งที่มี
คือผลการส ารวจ TEM และ ERI ที่ระบุว่ามีความผิดปกติที่น่าจะเกิดจากน้ าเหมือง และผลธรณีเคมี 
(ซัลเฟต) และไอโซโทปที่ยืนยันว่ามีน้ าเหมืองรั่วไหลไปถึงบ่อเฝ้าระวังรอบ TSF1 คือบ่อ 6468, 5339 
6473 และบ่อลึกคือบ่อ 6691 และ 5338 ฉะนั้นไม่ว่าคณะวิจัย และตัวแทนเหมืองจะทราบเส้นทางการ
ไหลผ่านรูพรุนหรือหินแตกหรือไม่ได้เปลี่ยนผลการวิจัยที่ว่าพบความผิดปกติที่ชี้ไปว่ามีน้ าเหมืองรั่วไหล
ออกไปที่สอดคล้องกันของ 3 เทคนิค  

ส าหรับประเด็นการใช้ผล  TEM และ ERI ที่ มี อยู่ ในการประเมินรอยแยก (Fracture) 
Dr.Mitsuhata เคยตอบในที่ประชุม (ตอบปากเปล่า) ว่าข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมินแนวทางที่น้ าไหล
ผ่านรอยแยก รอยแตกอย่างชัดเจน ท าได้เพียงการตั้งสมมุติฐาน ด้วยเหตุนี้คณะวิจัยจึงสงสัยในความ
เชี่ยวชาญของตัวแทนเหมืองแร่ในการกล่าวว่า “ซึ่งในความเป็นจริง ไม่พบลักษณะที่แสดงโซนผิดปกติที่
แสดงถึงน้ าเหมืองที่อยู่ในรอยแตกแคบๆเลย” ว่าสามารถใช้ผลของโครงการประเมินรอยแยกของหิน และ
เส้นทางท่ีน้ าไหลผ่านรอยแยกดังกล่าวได้อย่างไร ถึงบอกว่าไม่พบได้? 

 
6. รอยแตกซับซ้อน และไม่เป็นเส้นตรง จึงท าให้ TEM และ ERI ตรวจไม่พบ ทั้งๆที่ในร่างรายงาน ผู้วิจัย 

ย้ าเสมอว่า การตรวจด้วยธรณีฟิสิกส์นั้นครอบคลุมพื้นที่ส ารวจได้มาก แต่การออกแบบจุดหรือแนว 
ส ารวจ กลับไม่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เลย ซึ่งในทางธรณีวิทยา การวางแนวเพื่อส ารวจสิ่ง 
ผิดปกติที่เป็นแนวยาวแคบๆ (รอยแตก) จะต้องออกแบบให้แนวส ารวจตั้งฉากกับทิศทางที่ต้องการ 
ตรวจสอบ ดังนั้นการที่ผู้วิจัยบอกว่ารอยแตกที่ว่า อาจเล็กมากจึงไม่สามารถตรวจพบได้นั้น จะถือเป็น 
ข้อแก้ตัวได้หรือไม่  

ตอบ ประเด็นนี้ตอบไปแล้วในข้อที่ 5 (ด้านบน) อย่างไรก็ดีการที่ไม่ว่าคณะวิจัย หรือตัวแทนเหมืองเอง
ไม่สามารถระบุเส้นทางการแพร่กระจายของน้ าเหมืองที่รั่วผ่านแนวหินแตก หรือ รูพรุนของศิลาแลงได้
อย่างชัดเจนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่า มีผลการส ารวจ TEM และ ERI ที่ระบุว่ามีความผิดปกติที่
น่าจะเกิดจากน้ าเหมือง และ ผลธรณีเคมี (ซัลเฟต) และ ไอโซโทปที่ยืนยันว่ามีน้ าเหมืองรั่วไหลไปถึงบ่อเฝ้า
ระวังรอบ TSF1 คือบ่อ 6468, 5339 6473 และบ่อลึกคือบ่อ 6691 และ 5338 ฉะนั้นการที่ตัวแทนเหมือง
พยายามน าสิ่งที่คณะวิจัยไม่ได้ศึกษา (ไม่อยู่ในวัตถุประสงค์โครงการ) คือรายละเอียดการไหลผ่านแนวหิน
แตกมาเป็นประเด็นขยายให้ใหญ่ แต่เพิกเฉยต่อผลหลักของโครงการวิจัยที่ชัดเจนดังกล่าว จะถือเป็นความ
พยายามเบี่ยงเบนประเด็น หรือไม่? 
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7. ขนาดรอยรั่วที่แสดงใน TEM และ ERI นั้น มีพื้นที่กว้าง เช่น DC07-08-17-18 แสดงให้เห็นว่ามี 
ร่องรอยกว้างถึง 120 เมตร และรอยรั่วที่ซึมลงด้านล่างบ่อ TSF1 บนข้อมูล TEM มีพื้นที ่มากกว่า 
50 ไร่ (80,000 ตร.ม.) จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลือกลงสู่ระบบรอยแตกที่มีขนาดเล็ก ซึ่งในทาง
ธรณีวิทยา รอยแตกโดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็นร่างแห ถ้ามีการรั่วไหลจริง จะไม่อยู่แค่ในรอยแตก
เดียว แต่จะ กระจายออกไปจากรอยแตกหลักไปตามตามรอยแตกรอง และถ้ารอยแตกหลักถี่มาก
พอจะแสดง ลักษณะการปนเปื้อนแบบ plume แน่นอน 

 

 
ภาพแสดงลักษณะของรอยแตกในหินซึ่งมักพบในแบบร่างแห ลักษณะเดียวกับท่ีพบในบ่อเหมือง 

 
รูปถ่ายแสดงรอยแตกของหินในพื้นที่บ่อเหมือง 
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ตอบ ค าถามนี้แยกเป็น 2 ประเด็น  

ประเด็นที่ 1 ตัวแทนเหมืองกล่าวว่า “รอยรั่วที่ซึมลงด้านล่างบ่อ TSF1 บนข้อมูล TEM มีพ้ืนที่ 
มากกว่า 50 ไร่ (80,000 ตร.ม.) จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลือกลงสู่ระบบรอยแตกท่ีมีขนาดเล็ก” ประเด็นนี้ได้
ตอบไปแล้วในบทที่ 5 หน้า 5-21 เรื่อง Geometry Effect  

ประเด็นที่ 2 ประโยคที่ว่า “ซึ่งในทางธรณีวิทยา รอยแตกโดยทั่วไป จะมีลักษณะเป็นร่างแห ถ้ามีการ
รั่วไหลจริง จะไม่อยู่แค่ในรอยแตกเดียว แต่จะกระจายออกไปจากรอยแตกหลักไปตามตามรอยแตกรอง 
และถ้ารอยแตกหลักถี่มากพอจะแสดง ลักษณะการปนเปื้อนแบบ plume แน่นอน” แสดงถึงการขาด
ความรู้ ในการไหลแบบ fracture rock และ preferential flow path และเป็นค ากล่าวอ้างซึ่งไม่มี
เอกสารอ้างอิง คณะวิจัยขอแนบรูปแสดงการไหลผ่าน fracture rock จากการวิจัยจองกลุ่มวิจัย
ต่างประเทศให้ตัวแทนเหมืองได้ไปหามาศึกษาเพ่ิม จะรู้ว่าการไหลผ่าน fracture rock มีความซับซ้อนและ
จะไม่กลายมาเป็นการไหลแบบ plume ตาม porous media แน่นอน ในรูปแรกสีแดงแสดงน้ าที่ไหลผ่าน 
fracture สีฟ้าคือไม่มีน้ าไหล โปรดสังเกตว่าเป็นการไหลแบบเลือกผ่าน (preferential flow path) ไม่ได้
ไหลเป็น plume (รูปขวา) ตามท่ีตัวแทนเหมืองเข้าใจ 

 
  

http://fluidflowvisualization.sa
ndia.gov/images/Frac_IPL.jpg 

การไหลแบบผ่านแนวหินแตก เป็นการไหลแบบ preferential flow path 

การไหลแบบผ่านตัวกลางพรุน (porous media) 
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ส่วนรูปนี้แสดงการไหลของน้ า (สีฟ้า) ผ่านรอยหินแตก (เส้นสีแดง) โดยเปรียบเทียบรอยแตกไม่
หนาแน่น (ซ้าย) กับรอยแตกหนาแน่ (ขวา) จะเห็นว่าแม้จะมีรอยแตกหนาแน่นก็การไหลก็เป็นการไหลผ่าน
รอยหินแตกตามช่องหินแตก ไม่ได้ไหลเป็น plume ตามที่ตัวแทนเหมืองเข้าใจ ฉะนั้นหากตัวแทนเหมือง
ไม่ได้ท าการส ารวจแนวหินแตกบริเวณ TSF1 จนสามารถท าแบบจ าลองการไหล 3 มิติได้ ไม่ควรกล่าวอ้าง
ว่าการไหลดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ และต้องไหลแบบ plume เท่านั้น    

  http://fluidflowvisualization.sandia.gov/fracture.html 
   

 

https://pangea.stanford.edu/researchgroups/geoth
ermal/sites/default/files/index_clip_image004.jpg 

http://fluidflowvisualization.sandia.gov/fracture.html
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ประเด็นทางด้านไอโซโทป และเคมี 
1. กล่าวถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมี โดยพยายามเชื่อมโยงค่าซัลเฟตสูงกับน้ าจากบ่อเก็บ 

กากแร่ โดยเฉพาะบ่อตื้นรอบ TSF1 แต่ไม่สรุปว่าถ้าไม่พบซัลเฟตในบ่อ 5338 และ 6691 แสดงถึง 
การไม่ถูกปนเปื้อนหรือไม่  

ตอบ ผู้วิจัยไม่เข้าใจว่าท าไมตัวแทนเหมืองถึงถามประเด็นนี้ เพราะไม่ว่าจะเป็น  บทที่ 9 ตารางที่ 
9-2 หน้า 9-10 หรือ จากตารางที่ A-2 สรุปผลธรณีเคมี และไอโซโทปที่ชี้ความผิดปกติของน้ าใต้ดินจากบ่อ
เฝ้าระวังในแนวที่คาดว่าน่าจะมีการแพร่กระจายของน้ าเหมือง แสดงให้เห็นว่ามี การพบซัลเฟตในบ่อ 
5338 และ 6691 อย่างชัดเจน 

 

2. น าค่าทางเคมีอ่ืนๆ เช่น Ec, Ca, K และ SO4 มาเปรียบเทียบกับน้ าจาก UD2 โดยละเลยที่จะกล่าวถึง 
ความสัมพันธ์กับ UD1 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษาในโครงการนี้  แต่อย่างไรก็ตามการ 
เปรียบเทียบดังกล่าว เอาพารามิเตอร์บางตัวที่ค่าใกล้เคียงกันมากล่าวอ้าง  แต่ละเลยที่จะเอา 
พารามิเตอร์อื่นที่มีความแตกต่างกันมาพูดถึง ซึ่งถือเป็นการน าเสนอทางเดียว และไม่ครอบคลุม 

ตอบ ผู้วิจัยไม่เข้าใจว่าท าไมตัวแทนเหมืองถึงถามประเด็นนี้ เพราะงานวิจัยนี้ท าการเปรียบเทียบ
ผลจากน้ าผุด OSPG กับบ่อ TSF1 (UD1) และ เทียบ EC Ca และ SO4 ของบ่อเฝ้าระวังต่างๆกับ UD1 
กรุณาอ่านบทที่ 6 และ บทที่ 9 

 
3. น าข้อมูลที่ไม่ยืนยันความถูกต้องมากล่าวอ้างในรายงาน เช่น การเซาะร่องของบ่อสังเกตการณ์ในบาง

บ่อที่ไม่ได้รับการส่องกล้องโดยกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
ตอบ ด้วยบ่อทั้งหมดเป็นบ่อของเหมืองอัครา ที่ใช้เฝ้าระวังการปนเปื้อนน้ าใต้ดินมา 15 ปี อันเป็น

การกระท าตามกฎหมายที่ระบุไว้ใน EIA/EHIA การที่ตัวแทนเหมืองตั้งประเด็นเช่นนี้ แปลว่าผลที่บริษัทอัค
ราเฝ้าระวังมา 15 ปีก็เชื่อถือไม่ได้ ไม่ควรน ามาอ้างอิง? การที่ผลบ่อเฝ้าระวังเชื่อถือไม่ได้จะถือเป็นการไม่
ปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA หรือไม?่  

 
4. ในรายงานฉบับก่อนหน้ามีการน าโปรแกรม Isosources ที่ใช้ค่าของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม ใน 

การประมวลผล มาใช้เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของน้ าจาก UD1 และ UD2 กับน้ าในบ่อ 6691 แต่ 
กลับไม่ใช้โปรแกรมดังกล่าวเปรียบเทียบบ่อ 6691 กับ ST38 ซึ่งเป็นบ่อดักตะกอนที่อยู่ใกล้กันมากมา
แสดง กลับน าไปเปรียบเทียบกับ ST18 ซึ่งอยู่ห่างไปมาก  

อย่างไรก็ตามเม่ือทางอัคราฯใช้โปรแกรมเดียวกันเปรียบเทียบน้ าต้นก าเนิดจาก  4024 กับบ่อ 
690 และ บ่อประปาบ้านทุ่งนางามซึ่งอยู่คนละลุ่มน้ าพบว่า โปรแกรมแสดงความสัมพันธ์กับน้ าจากทั้ง 
2 บริเวณด้วย ซึ่งในทางธรณีวิทยาแล้ว เป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง ที่หลุมดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กัน  

นอกเหนือไปจากนั้น เม่ือใช้โปรแกรมคานวนดังกล่าวเปรียบเทียบกับบ่อที่น้ ามีโอกาสจะเข้า 
มาผสมได้ เช่นบ่อ 4024 และ 690 ที่อยู่เหนือน้ า กับน้ าจากบ่อดักตะกอน ST18 และ ST38 พบว่า 
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โปรแกรมให้ค่าความสัมพันธ์ของบ่อ 6691 กับ ST38 ซึ่งเป็นบ่อดักตะกอนที่อยู่ห่างออกไปไม่เกิน 20 
เมตร ถึง 98% 

ตอบ เนื่องจากโปรแกรม IsoSource ได้ถูกพัฒนาให้มีการใช้งานง่าย แต่การใช้โปรแกรม 
IsoSource แปลผลที่ถูกต้องนั้น มีวิธีด าเนินการที่ก่อนการตัดสินใจเลือกจะใช้ข้อมูลชุดไหน มิใช่ว่าจะ
เลือกจับข้อมูลอะไรก็ได้ตามใจชอบ ซึ่งทางทีมวิจัยได้รับการอบรมการแปลผลด้วยเทคนิคนี้จากผู้เชียวชาญ
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และการแปลผลข้อมูลชุดนี้ก็ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญมาโดย
ตลอด การด าเนินการดังกล่าวของทางบริษัทจึงแสดงถึงความไม่เข้าถึงวิธีการใช้โปรแกรมอย่างถูกต้อง 

 
5. มีการแสดงสัดส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม (del2H%/del18O%) เพื่อแสดง

การระเหย โดยสรุปว่าบ่อ 5338 และ 6691 อยู่นอกเส้นน้ าฝน แสดงถึงการระเหยจากน้ าที่เข้ามาผสม 
โดยสันนิษฐานว่าเป็นน้ าจากบ่อเก็บกากแร่ที่ไหลมาตามรอยแยกของหิน  โดยไม่น าเอาค่าทางเคมีมา 
เปรียบเทียบ ซึ่งจะพบความแตกต่างอย่างชัดเจน  

ตอบ ข้อมูลจากเทคนิคไอโซโทปบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า เป็นน้ าที่มีต้นก าเนิดที่มิใช่ฝนธรรมชาติ 
เนื่องจากท้ังสองบ่ออยู่ห่างจาก TSF ซึ่งจากการประมาณอายุน้ าเบื้องต้นจากปริมาณตริเทียม การเคลื่อนที่
ผ่านชั้นหินใช้เวลานานเป็นสิบปี   ดังนั้น ระหว่างการเดินทางมาค่าทางเคมีอาจเกิดการแลกเปลี่ยนกับชั้น
หินที่เดินทางผ่าน ท าให้ค่าเคมีเปลี่ยนแปลงได้   

 

6. ถ้าเปรียบเทียบเฉพาะค่าออกซิเจน 18 ของ UD1 และ UD2 จะเห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์กับน้ าจาก 
ST18 และ OSPG เลย เนื่องจากมีค่าที่ต่างกันมาก รวมทั้งสัดส่วนของ ออกซิเจน 18/ดิวทีเรียม ก็ 
ต่างกันมากด้วย  

ตอบ น้ าจาก UD1 UD2 ST18 และ OSPG เป็นน้ าจากบ่อเปิด มีลักษณะการระเหยโดยธรรมชาติ
อยู่แล้ว ค่าไอโซโทปจะไม่คงที่แปรผันไปตามสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมลักษณะการระเหย อีกทั้งการแปลผล
ด้วยเทคนิคไอโซโทปจะอ้างอิงจากเส้นน้ าฝน  ไม่ได้เทียบตามที่บริษัทตั้งข้อสังเกต ซึ่งการแปลผลนี้จะต่าง
จากการเปรียบเทียบด้วยเทคนิคอ่ืนๆ การแปลผลต้องอาศัยผู้เชียวชาญ อีกทั้งการที่น าข้อมูลไอโซโทปของ
น้ าจากแหล่งที่ผ่านการระเหยมาแล้วมาแปลผลเพ่ือหาความเชื่อมโยงของต้นก าเนิดน้ าว่ามีความสัมพันธ์
กันหรือไม่นั้น การแปลผลดังกล่าวของบริษัทแสดงถึงความไม่เข้าใจในการใช้เทคนิคอุทกวิทยาไอโซโทปที่
ถูกต้อง 
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7. เคยมีสมมุติฐานเรื่องน้ าจากบ่อเหมืองเก่าที่อาจเข้ามาปนกับน้ าในบ่อ 5338 และ 6691 ท าให้มี การ
เก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อเหมือง C-H และบ่อเหมือง D เพื่อน าค่าไอโซโทปมาเปรียบเทียบ ซึ่ง ผล
วิเคราะห์ดังกล่าวไม่ได้ถูกน ามาใช้ โดยอ้างเหตุผลว่า ณ วันที่เก็บตัวอย่าง มีฝนตกมาก ท าให้ น้ าฝนไป
ผสมกับน้ าในจุดเก็บตัวอย่างมากเกินไป ท าให้ค่าที่วิเคราะห์ได้มีความคลาดเคลื่อน แต่ ไม่ได้น าผลมา
ให้คณะท างานดู ซึ่งในความเป็นจริงแล้วปริมาณน้ าฝนที่ตกลงในบ่อเหมือง เม่ือเทียบกับปริมาณน้ า
มหาศาลในบ่อเหมือง (5 ล้านลูกบาศก์เมตร) จะไม่มีผลใดๆเลยต่อค่าวิเคราะห์  

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ได้รับในที่ประชุมจาก ดร.สิรินาฏ ที่กล่าวถึงค่าที่ติดลบของ ออกซิเจน 
18 และดิวทีเรียมที่สูงมาก แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น ามาแสดงในรูปที่ 6-3 เลยท าให้ไม่ ม่ันใจว่าค่าติดลบ
ดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้จริงหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจ แสดงไปในทางที่ให้
ประโยชน์กับทางเหมือง เลยไม่ถูกน้ามาใช้ 

 
ตอบ  ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเพ่ิมเติม และเหตุผลที่ไม่ได้น าผลการวิเคราะห์ในการเก็บตัวอย่าง

ดังกล่าวมาใช้ สามารถอ่านจากท่ีน าเสนอไว้ในภาคผนวก ฉ   
 

 
ภาพจากรูปที่ 6-3 ในร่างรายงาน จุดสีแดงคือค่าที่ได้จากตัวอย่างน้้าฝน 
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8. จากสมมุติฐานตามทฤษฏี อายุของน้ าจากบ่อบาดาลทุกบ่อควรมีอายุมาก และบ่อเปิดทั้งหมด เช่น บ่อ

ดักตะกอนหรือบ่อเก็บกากแร่ควรจะมีอายุน้อย และถ้าบ่อใดๆแสดงค่าอายุกลางๆอาจแสดงว่ามี การ
ผสมของน้ าจากทั้ง 2 แบบ แต่จากผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่สามารถสรุปได้ตามสมมุติฐาน เนื่องจาก  

8.1 ไม่มีการส่งตัวอย่างน้ าผิวดินจากบ่อดักตะกอนหรือจากบ่อเก็บกากแร่  ซึ่งเป็นตัว
เปรียบเทียบ หลักไปท าการวิเคราะห์  

8.2 ค่าตริเทียมที่ได้ ไม่เป็นไปตามทฤษฏี เนื่องจากบ่อบาดาลแสดงอายุหลายช่วง ทั้งเก่า 
ใหม่ และผสม  

8.3 มีบ่อที่ค่าตริเทียมแสดงอายุเป็นกลาง (มีการผสมกันระหว่างน้ าเก่าและใหม่) 8 บ่อ (รวม 
5338 และ 6691 ด้วย) ทั้งบ่อลึกและบ่อตื้น ทั้งอยู่ใกล้ และอยู่ไกลออกไปจากบ่อเก็บกากแร่ จึง
ไม่สามารถสรุปให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์ ตามทฤษฏีที่ตั้งไว้  

 
ตอบ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคตริเทียมมีข้อจ ากัดมาก ในประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการไอโซโทป

ไฮโดรโลยีของสถาบันเทคโลยีนิวเคลียร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น การด าเนินการใช้
เวลาเตรียม และวิเคราะห์ตัวอย่างประมาณ 3 เดือน แต่ละครั้งสามารถเตรียม และวิเคราะห์ได้ 15 ตัวอย่าง
พร้อมๆกัน การวางแผนการเก็บ และวิเคราะห์ตัวอย่างจึงมีข้อจ ากัดทั้งเรื่องเวลา และค่าใช้จ่าย ด้วย
ข้อจ ากัดดังกล่าวท าให้ไม่สามารถได้ข้อมูลตามที่บริษัทตั้งข้อสังเกต แต่ข้อมูลที่ได้ก็สามารถน ามาแปลผล
สนับสนุนข้อมูลของไอโซโทปเสถียรที่ได้  

8.1 การที่บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้วิเคราะห์อายุของน้ าในบ่อดักตะกอนหรือบ่อกักเก็บกากแร่นั้น 
เพราะทีมวิจัยเห็นว่าตัวอย่างเหล่านี้มาจากบ่อเปิด ตริเทียมในตัวอย่างเหล่านี้มีการแลกเปลี่ยน
กับตริเทียมในอากาศตลอดเวลา อายุจะมีค่าเป็นปัจจุบันจึงไม่มีประโยชน์ที่จะต้องวิเคราะห์  
ข้อสังเกตของบริษัทเป็นการแสดงถึงความไม่เข้าใจในเทคนิคการวิเคราะห์อายุด้วยไอโซโทปรังสี 

8.2 การที่อายุของบ่อบาดาลมีค่าตามที่พบ แสดงว่าระบบบาดาลในบริเวณนี้ไม่เป็นไปโดยธรรมชาติ
ถูกรบกวน มีรูปแบบการรบกวนที่ค่อนข้างซับซ้อน 
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    8.3 ข้อมูลที่อายุสามารถน ามาแปลผลสนับสนุนข้อมูลของไอโซโทปเสถียรที่ได้ 
 

9 ถ้าหากอธิบายด้วย สมมุติฐาน บ่อ TSF ไม่รั่ว แต่บ่อ 5338/6991 ถูกน้ าจาก ST38 เข้ามาผสม จะ
พบว่าสอดคล้องกับข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ที่ไม่พบความผิดปกติในพื้นที่รอบๆบ่อ 5338/6691 แม้ค่าทาง
ไอโซโทปของน้ า 5338/5339/6691 จะแสดงการระเหย แต่บ่อรอบๆข้างไม่มีการระเหย ซึ่งสามารถ
ตอบข้อสงสัยได้หมด ทั้งจากข้อมูลจากโปรแกรม Isosource อัตลักษณ์ทางเคมีและ ไอโซโทปที่ไม่
ตรงกัน และสารหนูมาจากสภาพทางธรณีวิทยาเฉพาะที่  

ตอบ การใช้เทคนิคอุทกวิทยาไอโซโทปจะยึดข้อมูลอุทกธรณีเป็นหลัก บ่อ 5338/6691 เป็นบ่อ
บาดาลลึก (60 เมตร) ซึ่งเป็นบ่อปิด (confined aquifer) มีแรงดัน ต้นก าเนิดน้ าที่จะเติมสู่บ่อลักษณะนั้น 
ต้องสูงกว่าแรงดันของบ่อบาดาล ดังนั้น โอกาสที่ ST38 ซึ่งเป็นบ่อเปิด มีลักษณะไอโซโทปที่แสดงการ
ระเหยเข้ามาผสม จึงมีความเป็นไปได้น้อย 

 

10 ไม่มีการวิเคราะห์ไซยาไนด์ ซึ่งถือเป็นโจทย์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ โดยไม่แจ้งถึงเหตุผล สิ่งที่ต้อง
ค านึงถึงมากที่สุดถ้ามีการรั่วไหลจริงตามที่ทาง ผศ.ดร.ธนพล กล่าวอ้างคือ สิ่งที่รั่วไหลออกมา จากบ่อ
เก็บกากแร่นั้นคืออะไร เป็นอันตรายกับชุมชนโดนรอบหรือไม่ สิ่งที่ชัดเจนที่สุดจากการตรวจวัดตาม 
มาตรการ EIA คือไม่พบไซยาไนด์ในบ่อสังเกตการณ์เลย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ส่วนสาร
หนูที่พบใน บ่อ TSF 5338 ก็มีข้อสรุปแล้วว่าไม่ได้มาจากบ่อเก็บกากแร่ ส่วนพารามิเตอร์อ่ืนๆที่มีการ
กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็น ซัลเฟต หรือ TDS ก็ตาม ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่ามาจากการรั่วไหลของบ่อเก็บกาก
แร่ แต่อาจเป็นผลมาจากการชะละลายจากกองหินทิ้ง หรือพื้นที่เปิดต่างภายในเหมืองจากน้ าฝน และ
พบเฉพาะในพื้นที่เหมืองเพียง บางส่วนเท่านั้น ไม่พบแพร่กระจายออกไปพื้นที่ภายนอกเหมืองแต่
อย่างใด การพยายามจะพิสูจน์ว่ามีการ รั่วไหล โดยไม่มีการประเมินถึงผลกระทบจึงไม่มีประโยชน์ใดๆ
เลย อีกทั้งยังเป็นการเบียดเบียนน าเงินจาก กองทุนประกันความเสี่ยงมาใช้เป็นค่าวิจัย แทนที่เงิน
ดังกล่าวจะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้าน และชุมชน รอบเหมืองอย่างแท้จริง  

จากร่างรายงานของ ผศ.ดร.ธนพล ที่สรุปออกมาว่าอาจมีการรั่วไหลของน้ าจากบ่อเก็บกากแร่
นั้น ถือเป็น ความเห็นส่วนตัวของผู้ท าโครงการ ซึ่งทางอัคราฯคงไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิด
ดังกล่าวได้ แม้จะได้ แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลในด้านต่างๆมาประกอบให้เห็นภาพ
แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามทางอัคราฯ อาจจะขอใช้สิทธิ์ในการน าข้อมูลการส ารวจธรณีฟิสิกส์ และ
ไอโซโทปดังกล่าว ซึ่งถือเป็นข้อมูลของ คณะท างาน (คณะกรรมการกองทุนฯ??) มาเขียนรายงานใน
ลักษณะเดียวกับ ผศ.ดร. ธนพล และ ดร. สิรนาฎ โดยใช้สมมุติฐานที่คล้ายกัน แต่ในมุมมองท่ีแตกต่าง
กัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับวงการนักวิชาการ และนักวิจัย ของประเทศไทย และผู้ที่สนใจอ่ืนๆ ที่
อาจจะน ามุมมองท่ีต่างกันไปประยุกต์ใช้ไห้เกิดประโยชน์ในงานวิจัย อ่ืนๆ ในโอกาสต่อๆไป  

จากเหตุผลดังกล่าว ทางอัคราฯขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่สามารถรับรองเอกสารร่างรายงานฉบับ
นี้ได้ และไม่สนับสนุนให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ท าการศึกษาในโครงการระยะที่ 2 (ถ้ามี) เนื่องจาก
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ต้องการหัวหน้าโครงการ และทีมงานวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ ที่สามารถเสนอแนวคิดได้
หลากหลายกว่านี้ และมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง 
ตอบ มีหลายประเด็นที่กล่าวอ้างไม่ถูกต้อง ดังจะแยกเป็นประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 “ไม่มีการวิเคราะห์ไซยาไนด์ ซึ่งถือเป็นโจทย์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ข้อความนี้
เป็นเท็จ ด้วยมีการวัดไซยาไนด์ ดังรวบรวมไว้ในบทที่ 7 

 
ประเด็นที่ 2 “สิ่งที่ต้องค านึงถึงมากที่สุดถ้ามีการรั่วไหลจริงตามที่ทาง ผศ.ดร.ธนพล กล่าวอ้าง

คือ สิ่งที่รั่วไหลออกมา จากบ่อเก็บกากแร่นั้นคืออะไร เป็นอันตรายกับชุมชนโดนรอบหรือไม่” ประเด็น
ของอันตรายนี้คณะวิจัยได้ประเมินแล้วว่าสารอันตรายที่ควรติดตามมีมากกว่าแค่ ไซยาไนด์ และ สารหนู 
แต่ยังมีแมงกานีส ที่ตรวจพบในเลือดชาวบ้าน และ ตรวจพบในน้ าที่ผุดออกมาจากป่าบอนอย่างชัดเจน 
และ เสนอให้เหมืองท าการเฝ้าระวังด้วย (บทที่ 9 หน้า 9-31) แต่ตัวแทนเหมืองก็แย้งตลอดว่าให้สนใจแค่
ไซยาไนด์ไม่ควรขยายประเด็นไปที่สารอันตรายตัวอ่ืน หากเหมืองใส่ใจความปลอดภัยของชุมชนรอบ
เหมืองจริงต้องท าการวัดสารอันตรายที่ส าคัญตามตารางที่ 9-4 หน้า 9-33 ด้วยแม้ไซยาไนด์จะระเหยหรือ
ถูกย่อยสลายไปได้แต่แมงกานีสที่รั่วไหลออกมาด้วยกับน้ าเหมืองจะไม่ถูกสลาย และอาจเข้าสู่ห่วงโซ่
อาหารของชุมชน 

ประเด็นที่ 3 “สิ่งที่ชัดเจนที่สุดจากการตรวจวัดตาม มาตรการ EIA คือ ไม่พบไซยาไนด์ในบ่อ
สังเกตการณ์เลย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน” คณะวิจัยเข้าใจว่า EIA ไม่ได้อนุญาตให้น้ าเหมือง
รั่วไหลออกจาก TSF1 ได้ เพราะนอกจากไซยาไนด์ยังมีสารอันตรายตัวอ่ืนๆอีก ฉะนั้นหาก EIA ไม่ได้เขียน
อนุญาตให้น้ าเหมือรั่วออกทางก้นบ่อ หรือ ผนังบ่อได้ การที่น้ าเหมืองรั่วไหล และท าให้เกิดการปนเปื้อน
ของสารอื่นๆ (แม้จะตรวจไม่พบไซยาไนด์) ก็ยังผิด EIA และผิดกฎหมายอยู่ดีใช่หรือไม่? 

ประเด็นที่ 4 “ส่วนสารหนูที่พบใน บ่อ TSF 5338 ก็มีข้อสรุปแล้วว่าไม่ได้มาจากบ่อเก็บกากแร่”
ข้อความนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมด และ อาจท าให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้ กรุณาดูการตอบในค าถามข้อ 1 ของ
ประเด็นในภาพรวม 

ประเด็นที่ 5 “ส่วนพารามิเตอร์อ่ืนๆที่มีการกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็น ซัลเฟต หรือ TDS ก็ตาม ก็ไม่
สามารถสรุปได้ว่ามาจากการรั่วไหลของบ่อเก็บกากแร่ แต่อาจเป็นผลมาจากการชะละลายจากกองหินทิ้ง 
หรือพ้ืนที่เปิดต่างภายในเหมืองจากน้ าฝน และพบเฉพาะในพ้ืนที่เหมืองเพียง บางส่วนเท่านั้น ไม่พบ
แพร่กระจายออกไปพ้ืนที่ภายนอกเหมืองแต่อย่างใด” ประเด็นว่า งานวิจัยไม่ได้สรุปไม่ได้ว่ารั่วมาจากบ่อ
กักเก็บกากแร่หรือมาจากหินทิ้ง (น้ าเหมืองเป็นกรด) นั้น เป็นการสรุปที่เป็นเท็จ และ ไม่รู้ว่าตัวแทน
เหมืองไปเอามาจากไหน? เพราะรายงานบทที่ 9 จ าแนกไว้อย่างชัดเจนโดยใช้ไอโซโทประเหยของน้ าใน
การจ าแนก และ ชี้น้ าปนเปื้อนซัลเฟต และ TDS สูงในบ่อ 6468, 5339 6473 และ บ่อลึกคือบ่อ 6691 
และ 5338 นั้นเป็นน้ าที่น่าจะมาจากบ่อ TSF1 อย่างไรก็ดีการพบน้ าในบ่อเฝ้าระวังที่ปนเปื้อนจากน้ า
เหมืองเป็นกรดก็เป็นความรับผิดชอบของเหมืองด้วย นอกจาก EIA/EHIA จะอนุญาตให้เกิดน้ าเหมืองเป็น
กรดได้ ส าหรับที่ว่า “ไม่พบแพร่กระจายออกไปพ้ืนที่ภายนอกเหมืองแต่อย่างใด” นั้นน่าจะเป็นการกล่าว
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เกินจริง ค ากล่าวที่เหมาะสมน่าจะเป็น ยังไม่ได้มีการส ารวจว่ามีการกระจายของน้ าเหมืองออกไปนอก
เหมืองทางน้ าใต้ดินมากน้อยแค่ไหน แต่กรณีน้ าด าผุดข้างนา และมีแมงกานีสและซัลเฟตสูงไหลลงล าราง
สาธารณะอาจจะเป็นกรณีที่บอกได้ว่าน้ าเหมืองรั่วไหลอาจจะออกไปนอกพ้ืนที่เหมืองแล้วผ่านทางน้ าผิว
ดิน โปรดอ่านบทท่ี 7  

 
ประเด็นที่ 6 “ การพยายามจะพิสูจน์ว่ามีการ รั่วไหล โดยไม่มีการประเมินถึงผลกระทบจึงไม่มี

ประโยชน์ใดๆ เลย อีกทั้งยังเป็นการเบียดเบียนน าเงินจาก กองทุนประกันความเสี่ยงมาใช้เป็นค่าวิจัย 
แทนที่เงินดังกล่าวจะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้าน และชุมชน รอบเหมืองอย่างแท้จริง” ประเด็นนี้ได้
ตอบไปแล้วในบทที่ 8 ข้อ ในการตอบค าถามข้อที่ 37 และ 38 หน้า 8-97 และ 8-98 นอกจากคณะวิจัย
เชื่อว่าการน าเงินกองทุนมาส ารวจความจริงเพ่ือให้ผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้องรับผิดชอบแก้ปัญหาให้ประชาชน 
(ค่าเสียหายหลายร้อยล้านบาท) โดยใช้งบประมาณแค่ประมาณ 3 ล้านบาท น่าจะเป็นประโยชน์
สาธารณะ และลดภาระการน าภาษีประชาชนทั้งประเทศมาแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษที่ไม่
รับผิดชอบ และ ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเพียงพอจะท าให้สามารถด าเนินการตามกฎหมายได้ ผู้วิจัยเชื่ออย่างบริ
สุทธิใจว่าคุ้มค่าแก่ประเทศ 

ประเด็นที่ 7 “จากร่างรายงานของ ผศ.ดร ธนพล ที่สรุปออกมาว่าอาจมีการรั่วไหลของน้ าจาก
บ่อเก็บกากแร่นั้น ถือเป็น ความเห็นส่วนตัวของผู้ท าโครงการ ซึ่งทางอัคราฯคงไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลง
ความคิดดังกล่าวได้ แม้จะได้ แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลในด้านต่างๆมาประกอบให้เห็น
ภาพแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามทางอัคราฯ อาจจะขอใช้สิทธิ์ในการน าข้อมูลการส ารวจธรณีฟิสิกส์และ
ไอโซโทปดังกล่าว ซึ่งถือเป็นข้อมูลของ คณะท างาน (คณะกรรมการกองทุนฯ??) มาเขียนรายงานใน
ลักษณะเดียวกับ ผศ.ดร. ธนพล และ ดร. สิรนาฎ โดยใช้สมมุติฐานที่คล้ายกัน แต่ในมุมมองที่แตกต่างกัน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับวงการนักวิชาการ และนักวิจัย ของประเทศไทย และผู้ที่สนใจอ่ืนๆ ที่อาจจะน า
มุมมองที่ต่างกันไปประยุกต์ใช้ไห้เกิดประโยชน์ในงานวิจัย อ่ืนๆ ในโอกาสต่อๆไป” การสรุปอ้างอิงทั้งหมด
นั้นคณะวิจัยแปลผลตามผล และหลักฐานทางวิชาการทั้งสิ้น ไม่ได้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ท า
โครงการ แต่เป็นการแปลผลตามหลักวิชาการ อย่างไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ท าหน้าที่กรรมการอิสระ
ในการตรวจสอบประเด็นการรั่วไหลของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 

ประเด็นที่ 8 “จากเหตุผลดังกล่าว ทางอัคราฯขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่สามารถรับรองเอกสารร่าง
รายงานฉบับนี้ได้ และไม่สนับสนุนให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ท าการศึกษาในโครงการระยะที่ 2 (ถ้ามี) 
เนื่องจากต้องการหัวหน้าโครงการ และทีมงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ ที่สามารถเสนอ
แนวคิดได้หลากหลายกว่านี้ และมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง”ประเด็นนี้ตอบไปแล้วในบทที่ 8 
หน้า 8-98  
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8.9 ที่มาของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการ (เพิ่มเติม) 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการของบทที่ 7 ในร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการ
รั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดพิจิตร ฉบับนี้ เป็นเอกสารเพ่ิมเติมที่จัดท าขึ้นเนื่องจาก ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้ท าการ
แก้ไข/ปรับปรุงร่างรายงานในบทที่ 7 (ผลการตรวจไซยาไนด์จากน้ าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 (ครั้งที่ 1, 2 และ 
3) และน าส่งให้ทางคณะท างานทาง dropbox เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 โดยเนื้อหาทั้งหมด จะเป็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่เพ่ิมเติมเข้ามาในร่างรายงานบทที่ 7 ฉบับเดิมเท่านั้น 

 
ข้อเสนอแนะและโต้แย้งบทที่ 7 (เพิ่มเติม) 
ข้อที่ 1) ข้อความในหน้าที่ 197 

ตารางท่ี 7-1 และ 7-2 ในหน้า 192 ไม่แสดงค่าไซยาไนด์ 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ : เนื่องจากเคยมีข้อเสนอในที่ประชุมจากตัวแทน กพร. ว่าควรใส่ค่าไซยาไนด์ใน
ตารางด้วย และทาง ผศ.ดร.ธนพล รับปากจะน าไปแก้ไข แต่ยังปรากฏว่าในตารางดังกล่าวยังไม่พบว่าได้
น าข้อมูลค่าไซยาไนด์มาใส่แต่อย่างใด 
ตอบ ขอบคุณที่แจ้งเตือน ใน version สุดท้ายคณะวิจัยได้เพ่ิมข้อมูลดังกล่าวลงในตารางแล้ว 

 

ข้อที่ 2) ข้อความในหน้าที่ 197 
กล่าวถึงตัวอย่างน้ าในนาข้าวและป่าบัวจากการเก็บครั้งแรกที่ถูกเก็บรักษาไว้ แล้วน ามาวิเคราะห์

ใหม่อีกครั้ง (หลังจากผ่านไป 2 เดือน) 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ไม่เคยมีการน าเสนอข้อมูลในส่วนนี้เลย หลังผ่านการเก็บตัวอย่างครั้งแรกมาอย่าง
น้อย 1 ปี เหตุใดจึงน าข้อมูลนี้มาอ้างถึง 

อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยมากมายที่ท าให้ไซยาไนด์สลายตัวเองได้ตามธรรมชาติ และในทางเทคนิคการน า
ตัวอย่างที่เก็บไว้นาน 2 เดือนไปท าการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าไซยาไนด์ จึงไม่เป็นวิธีการที่ยอมรับได้ 

ตอบ เหตุที่น าข้อมูลนี้มาอ้างเพราะก่อนหน้านี้คณะวิจัยไม่คิดว่าต้องใส่ผลการวิเคราะห์น้ าผุดครั้งแรก
ซึ่งเป็นการด าเนินการก่อนโครงการนี้ในรายงานของโครงการด้วย ตัวแทนเหมืองอาจจะจ าได้ว่าในบทที่  7 
version ก่อนหน้านี้ไม่มีผลนี้ และไม่จ าเป็นต้องอธิบายวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างโดยละเอียด มีแต่ผลน้ าผุดครั้ง
ที่ 2 ซึ่งด าเนินการในโครงการวิจัยนี้ จนกระทั้งมีมติที่ประชุมว่าให้น าผลการตรวจน้ าผุดครั้งแรกมาใส่ลงไปใน
รายงานด้วย คณะวิจัยจึงด าเนินการน าผลมาใส่ และเขียนบอกไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลก่อนการด าเนิน
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โครงการนี้ (ในบทที่ 7 หน้าที่ 7-1) รวมทั้งอธิบายขั้นตอนการเก็บรักษาตัวอย่างโดยละเอียด เพ่ือตอบข้อสงสัย
ของผู้อ่าน  
 ปัจจัยที่ท าให้ไซยาไนด์สลายตัวตามธรรมชาติมาหลายปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุลชีพ และการระเหย
หายที่ pH ต่ ากว่า 11 หรือแม้แต่ปฏิกิริยา Hydrolysis แต่การแช่เย็น -20˚C เป็นองค์ความรู้สากล ว่าหยุด
กิจกรรมของจุลชีพ และหยุดการระเหย หยุดปฏิกิริยา hydrolysis ฉะนั้นการเก็บตัวอย่างไว้ 2 เดือนจึงไม่
ส่งผลให้ไซยาไนด์สลาย หรือ ระเหยหายไปไหน เพราะจากผลก็จะเห็นว่ายังคงตรวจพบในความเข้มข้นสูงพอๆ
กับการตรวจครั้งแรกของเหมืองทั้งตัวอย่างจากนาข้าว และป่าบัว ท าให้ปฏิเสธข้อแย้งของตัวแทนเหมืองว่า
ไซยาไนด์จะระเหยหายไป 
 
ข้อที่ 3) ข้อความในหน้าที่ 199 

กล่าวถึงอัตราส่วนของ WAD และ SAD CN ที่แปรผันตามเวลาได้จริง จากที่เคยใช้ค าว่า “อัต
ลักษณ”์ 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เนื่องจากผู้วิจัยเปลี่ยนแนวคิดในการน าเสนอ แต่ยอมรับว่าค่าสัดส่วนองค์ประกอบ
ไซยาไนด์สามารถผันแปรได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริง การน าสัดส่วนไซยาไนด์ที่คล้ายคลึงกัน หรือที่เคยใช้ค าว่า 
“อัตลักษณ์” ย่อมไม่เคยถูกต้องมาเลยก่อนหน้า 

อย่างไรก็ตาม ค ากล่าวในลักษณะนี้ เป็นแค่ค าอ้าง เพราะไม่ว่าผลการวิเคราะห์จะออกมาเป็นสัดส่วน
เท่าใด ก็จะต้องตรงกับสัดส่วนข้อมูลการตรวจวัดของเหมืองช่วงหนึ่งช่วงใดอย่างแน่นอน เนื่องจากความผัน
แปรของสัดส่วนตามห่วงเวลาดังกล่าว 

ตอบ จากข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ (ตารางที่ 26.2) ของ บทที่ที่ 26 “Management of Cyanide 
in Industrial Process Wastewaters” ในหนั งสื อ  Cyanide in Water and Soil: Chemistry, Risk, and 
Management โดย Dzombak, D.A.; Gosh, R.S.; Wong-Chong, G. M. ในปี 2005 แสดงว่าน้ าเหมืองแต่ละ
เหมืองในสหรัฐอเมริกา (จ านวน 4 เหมือง) สัดส่วน WAD และ SAD ใกล้เคียงกันคือมี WAD ประมาณ 65 ถึง
กว่า 90% ตามที่คณะวิจัยได้เคยอภิปรายในรายงานน้ าเหมืองผุดครั้งแรก อย่างไรก็ดีเมื่อคณะวิจัยได้ผลการ
ติดตามสัดส่วน WAD ต่อ SAD ของน้ าเหมืองใน TSF1 จากเหมือง ก็ยอมรับในความแปรปรวนของสัดส่วน 
WAD ต่อ SAD จึงปรับปรุงการอภิปรายผลให้สอดคล้องกับข้อมูลมากที่สุด ตามที่ปรากฏ ส าหรับที่ตัวแทน
เหมืองเขียนไว้ว่า “ไม่ว่าผลการวิเคราะห์จะออกมาเป็นสัดส่วนเท่าใด ก็จะต้องตรงกับสัดส่วนข้อมูลการ
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ตรวจวัดของเหมืองช่วงหนึ่งช่วงใดอย่างแน่นอน เนื่องจากความผันแปรของสัดส่วนตามห่วงเวลาดังกล่าว” นั้น
ถูกต้อง แต่เป็นเพราะข้อมูลที่ตัวแทนเหมืองให้มาเป็นเช่นนั้น ไม่ได้เป็น “แค่ข้ออ้าง” ตามที่ตัวแทนเหมือง
แสดงความคิดเห็น ผลที่ตัวแทนเหมืองให้มาเป็นอย่างไร คณะวิจัยก็เขียนอภิปรายไปอย่างนั้น 

 

ข้อที่ 4) ข้อความในหน้าที่ 200 

กล่าวถึงการทดลองที่สรุปว่าไซยาไนด์อิสระระเหยได้ง่าย จึงเป็นไปได้ยากในทางวิชาการที่จะเกิด
จากการลักลอบท้ิง KCN ในนาข้าว 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ค ากล่าวนี้ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงหลายประเด็น กล่าวคือ 

1. ถ้าไซยาไนด์สลายตัวง่าย จากค่าเริ่มต้นของน้ าใน TSF ซึ่งน้อยกว่า 0.1 mg/L จะเพิ่มขึ้นเป็น 
8.6 หรือ 2.3 mg/L ได้อย่างไร เนื่องจากขัดแย้งในทางวิชาการ 
 

ตอบ ไม่ขัดแย้งทางวิชาการแต่อย่างใด ประเด็นนี้ถูกเขียนและอธิบายไว้อย่างละเอียดแม้กระทั่งท า
แบบจ าลองการเคลื่อนที่ของไซยาไนด์ที่รั่วไหลจาก TSF1 แบบคร่าวๆ ดังแสดงในรูปที่ 7-6 และอธิบายไว้ใน
หน้าที่ 7-13 (บทที่ 7) ย่อหน้าที่ 2 และ 3 ส าหรับที่อ้างว่า “จากค่าเริ่มต้นของน้ าใน TSF ซึ่งน้อยกว่า 0.1 
mg/L” น่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ าใต้ดินปนเปื้อนสารอันตราย (Chemical Fate 
and Transport) กล่าวคือ แม้ว่า ณ เวลาที่ตรวจพบน้ าผุดจะมีไซยาไนด์ในบ่อ TSF ประมาณ 0.1 mg/L จริง 
แต่ผลการส ารวจด้วยไอโซโทป และธรณีเคมีในบทที่ 6 และ 9 แสดงว่าน้ าเหมืองน่าจะรั่วไหลออกมานานแล้ว 
และเมื่อพิจารณาความเข้มข้นของไซยาไนด์ใน TSF1 (UD1) ในรูปที่ 7-6 จะเห็นว่าความเข้มข้นของไซยาไนด์
ใน UD1 สูงสุดถึง 2.1 mg/L และหากพิจารณาค่าไซยาไนด์ในน้ าเหมืองที่เทลงไปใน TSF1 จะพบว่ามีความ
เข้มข้นเริ่มต้นเฉลี่ย = 8.1 mg/L (สูงสุดถึง 10.08 mg/L จากข้อมูลของอัคราเองในรายงาน EHIA บทที่ 2 
ตารางที่ 2.7-3) ฉะนั้น หากเกิดการรั่วไหลในอดีตน้ าที่มีไซยาไนด์สูงเหล่านี้ก็สามารถปรากฏในนาข้าวได้ แม้ว่า 
ณ เวลาที่น้ าผุดมีไซยาไนด์ในบ่อ TSF แค่ 0.1 mg/L ก็ตาม ประเด็นนี้ถูกเขียนไว้ชัดเจนในบทที่ 7 ดังกล่าว 
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2. ถ้ามีการลอบทิ้ง KCN จริงก่อนหน้าการตรวจ จะยังสามารถพบไซยาไนด์ได้ ตามการทดลองของ
เหมืองที่ยังสามารถตรวจพบไซยาไนด์ได้ หลังผ่านไป 1 สัปดาห์ 

ตอบ คณะวิจัยท าการทดลองแล้วดังแสดงในบทที่ 7 และได้ผลตามที่สรุป คณะวิจัยไม่ทราบขั้นตอน
การท าการทดลองของเหมือง และไม่มีผลการทดลองของเหมืองจึงไม่สามารถน ามาใส่ในรายงานได้ มีความ
เป็นไปได้ว่าสภาวะการทดลองไม่ตรงกันผลจึงต่างไป อย่างไรก็ดีเป็นที่ทราบว่าไซยาไนด์ระเหยง่ายที่ pH 
ธรรมชาติ (6-8) และที่อากาศเปิด ซึ่งเป็นสภาวะการทดลองที่คณะวิจัยท าการทดลองและได้ผลคือไซยาไนด์
ระเหยหายอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับทฤษฎี คณะวิจัยจึงชื่อว่าผลการทดลองท่ีน่าจะถูกต้อง 
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ข้อที่ 5) ข้อความในหน้าที่ 202 

กล่าวถึงการตรวจวัดไทโอไซยาเนตในน้ าตัวอย่างต่างๆ แต่อ้างว่าตัวอย่างน้ าจากนาข้าว และน้ า
จากป่าบัวไม่พอ จึงไม่สามารถตรวจวัด 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ค ากล่าวนี้ขัดแย้งกับข้อความในหน้าที่ 202-203 และกราฟในรูปที่ 7-10 ที่น าแสดง 
ที่กล่าวถึงค่าไทโอไซยาเนตที่วัดได้จากหน้างานจากเครื่องวัดแบบพกพา ซึ่งมีค่าจากทั้ง 2 จุดเก็บตัวอย่างด้วย 
จึงท าให้เกิดข้อสงสัยว่า เป็นค่าการตรวจวัดเมื่อใด เคยมีการน าเสนอข้อมูลนี้มาก่อนหรือไม่ 

การน าข้อมูลที่ไม่เคยมีการน ามาแสดงในที่ประชุม และไม่เคยมีการกล่าวถึงในแผนโครงการสามารถ
ท าได้หรือไม่ จะตรวจสอบกันได้อย่างไร เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์เองโดยผู้วิจัย เพราะโดยปกติแล้วข้อมูลที่
ส าคัญในลักษณะนี้ จะต้องท าการวิเคราะห์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย หรือจากห้องปฏิบัติการที่เป็นกลางและมี
มาตรฐานสากล 

การน าข้อมูลลักษณะนี้มาแสดง เพ่ือสนับสนุนสมมุติฐานของผู้วิจัยที่ตั้งไว้ว่า “บ่อรั่ว” จึงเป็นการไม่
สมควร ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง 
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ตอบ การตรวจวัดครั้งแรก (เหตุการณ์น้ าผุดครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) คณะวิจัยไม่มี Ion Specific 
Electrode (ISE) ส าหรับวัด Thiocyanate จึงขอให้ห้องปฏิบัติการราชการแห่งหนึ่งด าเนินการวิเคราะห์ให้ แต่
ด้วยมีการวิเคราะห์หลายองค์ประกอบทางเคมีของน้ าโดยเฉพาะน้ าผุดที่นาและป่าบัว เพราะเป็นตัวอย่างส าคัญ 
จึงมาการวิเคราะห์ซ้ า ท าให้ใช้ตัวอย่างน้ ามากกว่าตัวอย่างอ่ืนๆที่ไม่ต้องวิเคราะห์ซ้ า ตัวอย่างน้ าจึงเหลือไม่พอ
ส าหรับการวิเคราะห์ thiocyanate  

ข้อมูล thiocyante ที่ถูกถามถึงในข้อนี้ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่คณะวิจัยวัดก่อนการด าเนินโครงการ
ตรวจสอบเหมืองรั่ว และได้น าเสนอต่อผู้ว่าพิจิตร และกรรมการหลายชุด หลายครั้งที่คุณสุรชาติ หมุนสมัย 
ตัวแทนเหมืองก็นั่งอยู่ด้วย ทุกครั้งก็น าเสนอผลนี้ รวมทั้ง thiocyanate ส าหรับที่ไม่ได้มีการใส่ในแผนโครงการ
เหมืองรั่วนั้นได้ตอบไปแล้วในค าตอบข้อที่ 2 ของชุดค าถามนี้  

ส่วนที่ว่า “จะตรวจสอบกันได้อย่างไร เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์เองโดยผู้วิจัย เพราะโดยปกติแล้ว
ข้อมูลที่ส าคัญในลักษณะนี้ จะต้องท าการวิเคราะห์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย หรือจากห้องปฏิบัติการที่เป็นกลางและมี
มาตรฐานสากล” นั้นก็คงไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยคณะวิจัยได้วัดผลดังกล่าวก่อนโครงการเหมืองรั่วจะเกิด
ด้วยซ้ า ไม่รู้จะย้อนเวลาได้อย่างไร ก็คงต้องเชื่อจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่างเดียว เหมือนที่คณะวิจัยเชื่อผล
การตรวจวัดสัดส่วน WAD และ SAD ของน้ าเหมืองที่ตัวแทนเหมืองใช้มาหักล้างว่าส าหรับเหมืองอัครา ไม่
เหมือนเหมืองอ่ืนๆในต่างประเทศ ไม่มีสัดส่วนอัตลักษณ์ของ WAD ต่อ SAD ที่ตายตัวชัดเจน ในประเด็นนี้ 
ผู้วิจัยก็ไม่ได้ถามว่า “จะตรวจสอบกันได้อย่างไร เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์เองโดยผู้วิจัย เพราะโดยปกติแล้ว
ข้อมูลที่ส าคัญในลักษณะนี้ จะต้องท าการวิเคราะห์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย หรือจากห้องปฏิบัติการที่เป็นกลางและมี
มาตรฐานสากล” แต่ผู้วิจัยเชื่อในจรรยาบรรณความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ของ คุณสุรชาติ หมุนสมัย ตัวแทน
เหมือง ว่าน าเสนอข้อมูลจริง และใช้วิธีการวัดที่ถูกต้องตามท่ีได้ร่ าเรียนมา  
 
ข้อที่ 6) ข้อความในหน้าที่ 204-205 

กล่าวถึงการเก็บตัวอย่างน้ าในนาข้าว ครั้งท่ี 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ไปตรวจสอบ แต่ไม่
พบไซยาไนด์ แต่กลับอ้างว่า การตรวจไม่พบไซยาไนด์ ไม่ได้หมายถึงว่า ไม่เคยมีการรั่วไหล แต่อ้างว่า
ไซยาไนด์อาจสลายตัวไปแล้ว เนื่องจากอยู่ในช่วง pH ที่ท าให้ไซยาไนด์สลายตัวง่าย 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เนื่องจากการตรวจครั้งแรกเมื่อปี 2558 มีการตรวจวัด pH ด้วยเช่นกัน ซึ่งค่า pH ก็
ใกล้เคียงกับการตรวจวัดในครั้งท่ี 2 ดังนั้นค ากล่าวอ้างนี้จึงไม่เป็นจริง 

ตอบ ประเด็นนี้ได้เขียนอธิบายไว้ละเอียดในหน้าที่ 7-18 ถึง 7-21 คงไม่ใช่ค ากล่าวอ้าง แต่เป็นการ
วิเคราะห์ตามหลักฐานทางวิชาการ และตามลักษณะของไซยาไนด์อิสระที่ระเหยและสลายตัวได้ ประเด็นก็คือ
ซัลเฟตซึ่งเป็นสารติดตามการปนเปื้อนที่ดีชี้ว่าน้ ามีสัดส่วน EC และซัลเฟต สอดคล้องกับน้ าใน TSF1 และบ่อ
น้ าใต้ดินอ่ืนๆที่พบการรั่วไหล ฉะนั้นหากสารที่ไม่ระเหยชี้ว่าน้ าเหมืองรั่วมาถึง ก็แปลว่าสารที่ระเหยได้ ที่ควร
จะตรวจพบ แต่ตรวจไม่พบก็คือระเหยหาย หรือ สลายไปแล้ว อันนี้ก็ตรงไปตรงมาตามตรรกะ 
 
ข้อที่ 7) ข้อความในหน้าที่ 206 และตารางที่ 7-4 

แสดงการเปรียบเทียบค่า Ec และซัลเฟต จากจุดตรวจวัดต่างๆ โดยกล่าวถึงจุดตรวจวัด PDF2 
หลายครั้งว่ามีค่าการตรวจวัดสูงกว่าน้ าจากจุดควบคุม 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เนื่องจากตัวอย่างน้ าจากจุด PDF2 คือจุดนาข้าวที่อยู่ด้านหลังของส านักงานอัครา
เพ่ือชุมชน ซึ่งเป็นจุดที่อยู่เหนือน้ า และอยู่สูงกว่าพ้ืนที่นาข้าวและ TSF มาก จึงถือว่าเป็นจุดควบคุมได้เช่นกัน 

ดังนั้นการกล่าวว่าจุดนาข้าวร้องเรียน (PDF3) และจุดนาข้าวเก่า (PDF5) มีค่าสูงกว่าจุดควบคุมจึงไม่
เป็นจริง เนื่องจากจุด PDF2 ซึ่งถือเป็นจุดควบคุม ก็มีค่าสูงด้วยเช่นกัน 

ตอบ จุดควบคุม PDF1 และ PDF4 เป็นนาข้าวควบคุมเป็นจุดที่คุณสุรชาติ หมุนสมัย ตัวแทนเหมือง
เป็นผู้เลือกเอง (เป็นผู้หาต าแหน่งมาและน าคณะเก็บตัวอย่างไปเอง) และท าการตกลงกับตัวแทนชาวบ้านผู้แจ้ง
ร้องเรียนกรณีน้ าผุด ก่อนท าการเก็บตัวอย่าง ว่าจะใช้จุดดังกล่าวเป็นจุดอ้างอิง ด้วยจุด PDF1 และ PDF4 อยู่
ไกลจากเหมืองแร่มากและมีลักษณะเหมือนนาข้าวที่น้ าผุด ผู้วิจัยไม่คาดคิดว่าพอเมื่อข้อมูลผล PDF2 มีการ
ปนเปื้อนสูงด้วย ทางเหมืองก็จะเปลี่ยนเป็นว่า PDF2 ก็เป็นจุดควบคุมเฉยเลย เพ่ือให้จุดนาข้าวร้องเรียน 
(PDF3) และจุดนาข้าวเก่า (PDF5) ไม่ปนเปื้อน ซึ่งไม่เหมาะสมทั้งในด้านการรักษาค าสัตย์ กติกา และทาง
วิชาการ ด้วยจุด PDF2 อยู่ใกล้บ่อ TSF1 และ TSF2 เกินไป และมีระดับต่ ากว่าระดับน้ าเหมืองในบ่อ TSF1 
มากนัก (ระดับน้ าใน TSF1 สูงประมาณ 20 เมตรจากผิวดิน) ฉะนั้นหากบ่อ TSF1 รั่วน้ าก็สามารถไหลมาที่ 
PDF4 ได้ด้วยระยะทางใกล้ และ ระดับต่ ากว่าระดับน้ าใน TSF1 ดังกล่าว 
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ข้อที่ 8) ข้อความในหน้าที่ 210 
อ้างถึงช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างน้ าครั้งที่ 3 ว่าไม่มีฝนตกหนักแต่อย่างใด และนาข้าวข้างเคียง

ค่อนข้างแห้ง (แต่มีน้ ามากในนาข้าวร้องเรียน) 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เนื่องจากยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคม และตกประปรายช่วงต้น
เดือนพฤศจิกายน ดังนั้นค ากล่าวนี้จึงไม่เป็นจริง 

ตอบ ค าตอบของข้อแย้งนี้อยู่ในรูปที่ 7-13b ในบทที่ 7 คือนาข้าวข้างเคียงนั้นแห้งสนิท แสดงว่าฝน
ไม่ได้ตกหนักแต่อย่างใด ในขณะที่น้ าผุดอัตราการไหลสูงปริมาตรมากขนาดท าให้คลอง 2-3 กิโลเมตร 
เปลี่ยนเป็นสีด าไปหมด ถ้าไม่มีฝนตกลงมาก็ต้องมีแหล่งเติมน้ าที่มี hydraulic head (ระดับน้ า) สูงมาก เช่น
อ่างเก็บน้ า เขื่อน หรือ บ่อกักเก็บกากแร่ 
 
ข้อที่ 9) ข้อความในหน้าที่ 215-216 และตารางที่ 7-8 

เป็นข้อความท่ีกล่าวถึงความสะอาดและสกปรกของน้ า โดยอ้างอิงจากค่า DO ความแตกต่าง และ
สัดส่วนระหว่าง BOD และ COD 

 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เป็นการใช้ค าท่ีท าให้เกิดความสับสนกับผู้อ่านรายงาน เนื่องจากการน าเสนอข้อมูลที่
แตกต่าง และไม่ครอบคลุม ไม่เปรียบเทียบให้ชัดเจน และการเล่นค าเพ่ือให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจว่าน้ าในนาข้าว
สกปรก ในขณะที่น้ าในจุดควบคุมไม่สกปรก 

ค่า DO เป็นค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า ถ้ามีค่าสูงแสดงว่าน้ าดี ซึ่งค่าจากตารางจะเห็นได้ว่าค่า DO 
ของจุดควบคุมต้นน้ ามีค่า 0.15 mg/L ต่ ากว่าจุดอื่นๆ และเท่ากับน้ าในนาข้าว ในขณะที่น้ าจากป่าบัวซึ่งเป็น
ต้นน้ ามีค่าสูง ดังนั้นค่า DO ไม่สามารถบอกได้ว่าน้ าจากนาข้าวสะอาดหรือสกปรกกว่าน้ าจากจุดควบคุม 
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มีการน าค่าความแตกต่าง COD กับ BOD มาแสดง แล้วสรุปว่าน้ าจากจุดต้นน้ าบ้านเนินทองสะอาด 
เนื่องจากมีค่าความแตกต่างมาก (เป็นการแสดงข้อมูลที่ผิด เนื่องจากค่า COD=30.1 ส่วน BOD =1.2 ดังนั้น
ค่าที่ถูกต้องคือ 28.9 mg/L ไม่ใช่ 27.9) แสดงถึงมีสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากด้วยจุลชีพตามธรรมชาติเพียง
น้อยนิด แสดงว่าเป็นน้ าสะอาดโดยไม่น าค่าจุดอ่ืนๆมากล่าวถึง และยังกล่าวว่าน้ าในนาข้าวสกปรก แต่เป็น
สัดส่วนของน้ าธรรมชาติ เนื่องจากมีสัดส่วนประมาณ 50% ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลที่ต่างกันมาเปรียบเทียบ หรือ
สนับสนุนข้อสรุปของผู้วิจัยที่ไม่เหมือนกัน 

ตอบ หัวหน้าคณะวิจัยเป็นวิศกรสิ่งแวดล้อม และเป็นอาจารย์สอนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ขอยืนยันว่า
การเขียนอภิปรายดังกล่าวในรายงานบทที่ 7 ถูกต้องตามหลักการทุกประการ การวิจารย์ของตัวแทนเหมือง
แสดงถึงความไม่เข้าใจน้ าเสียและการกระบวนการธรรมชาติบ าบัดของน้ าเสีย ด้วยไม่สามารถดู  DO ได้เพียง
อย่างเดียว ต้องดูร่วมกับ BOD และ COD ด้วย ถ้า DO ต่ า แต่ BOD และ COD ก็ต่ าก็แสดงว่าเกิดการย่อย
สบายไปแล้วโดยย่อยสบายแบบไร้อากาศ (Septic Zone ตามรูปข้างล่างนี้) ส าหรับในกรณีของน้ าต้นน้ าล าราง
สาธารณะนั้นมี DO ต่ า แต่ COD และ BOD ก็ต่ า และมี ORP = 0 (ไม่ถีงขั้นไร้อากาศ) แปลว่าอยู่ใน Recovery 
Zone ตามรูปด้านล่าง ถือเป็นน้ าที่สะอาดแล้วและเมื่อไหลไปเรื่อยๆ จะมี DO สูงขึ้นๆ เพราะเข้าสู่ Clean 
Zone แต่การที่มีน้ าด าไหลเข้ามาปนเปื้อนท าให้ ORP ตกคือเป็นการย่อยแบบไร้อากาศอีกครั้ง และ DO ก็
ต่ าลง กลับเข้าไปสู่ Decomposition Zone อีกครั้ง ตามด้วย Septic Zone คือน้ าเน่านั่นเอง ฉะนั้นจะเห็นได้
ว่าตามหลักการแปลผลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนั้นการเขียนอภิปรายผลต้องประเมินทั้ง 3 ตัวแปรคุณภาพน้ าที่
ท าโดยผู้วิจัยนั้นถูกต้องทุกประการ และข้อวิจารย์เชิงกล่าวหาของตัวแทนเหมืองนั้นผิดโดยสิ้นเชิง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ 10) ข้อความในหน้าที่ 216 
เป็นการใช้สัดส่วนของ COD และ BOD ของน้ าจากป่าบัว มาสรุปว่าเป็นลักษณะของน้ าเสีย

อุตสาหกรรม 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ข้อมูลผลวิเคราะห์ของน้ าจากป่าบัว ในตารางที่ 7-8 แตกต่างจากผลวิเคราะห์ใน
ตัวอย่างเดียวกันที่ทางบริษัทอัคราฯส่งวิเคราะห์ที่บริษัท ALS (ประเทศไทย) อย่างมีนัยส าคัญ แม้ค่า COD ของ
บริษัทอัคราฯ จะวิเคราะห์จากตัวอย่างที่เก็บครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 (หลังจากเก็บตัวอย่างวันแรก 
22 วัน) แต่จะสังเกตุเห็นได้ว่าค่า COD ของตัวอย่างอ่ืนๆลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลของ ผศ.ดร.ธนพล ที่เก็บวัน
แรกอย่างเป็นสัดส่วนกัน ยกเว้นค่าเริ่มต้นของ COD ของน้ าในป่าบัวที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับจุดอ่ืนๆ จึงท าให้
เกิดข้อสงสัยว่าเป็นค่าการตรวจวัดที่ถูกต้องหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม การใช้สัดส่วน COD/BOD ที่บอกว่ามีค่าต่ า (6.36%) ดังกล่าว แล้วบอกว่าเป็นน้ าเสีย
อุตสาหกรรมนั้น เป็นการน าเสนอข้อมูลด้านเดียว เนื่องจากจุดอ่ืนๆแม้กระทั้งน้ าในจุดควบคุมก็มีค่าสัดส่วนไม่
ต่างกันกับน้ าในป่าบัว โดยเฉพาะน้ าจากต้นน้ าบ้านเนินทอง ดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง 

ประเด็นส าคัญที่ควรค านึงถึงก็คือ น้ าใน TSF ไม่ใช่น้ าเสียอุตสาหกรรม เป็นแค่น้ าปกติท่ีมีไซยาไนด์ปน
อยู่ด้วยในปริมาณท่ีต่ ามาก (0.1 mg/L) เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่ากาแฟ 1 แก้ว ถึง 60 เท่า (กาแฟ 1 แก้วมีไซยาไนด์ 
6 ppm หรือ mg/L) 

 

 

ตอบ ค าแย้งนี้มี 2 ประเด็นจะขอแยกชี้แจงดังนี้ 

การตรวจวัดของผลของคณะวิจัยที่แสดงในบทที่ 7 เป็นการเก็บตัวอย่างด้วยกันหลายฝ่ายทั้งตัวแทน
เหมือง ประชาชนผู้ร้องเรียน ทหาร อุตสาหกรรมจังหวัด สิ่งแวดล้อมภาค และผู้วิจัยได้แจ้งให้เหมืองและทุก
ภาคส่วนท าการตรวจวัด BOD และ COD และ thiocyanate ด้วย แต่ไม่ทราบท าไมเหมืองถึงเอาผลที่เก็บที
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หลัง 22 วันหลังการเก็บตัวอย่างร่วมกันมาแย้งในข้อนี้? การเก็บตัวอย่างนั้นมีใครเป็นพยานบ้าง? ท าไมถ้าคิด
จะเก็บใหม่ถึงไม่ตามภาคส่วนต่างๆไปเก็บด้วยกันจะได้เทียบผลกันได้? แล้วผลที่วัด BOD และ COD ของต้วอ
ย่างน้ าที่เก็บพร้อมกันไปไหน? 

ส าหรับประเด็นที่ว่า “น้ าใน TSF ไม่ใช่น้ าเสียอุตสาหกรรม เป็นแค่น้ าปกติที่มีไซยาไนด์ปนอยู่ด้วยใน
ปริมาณที่ต่ ามาก (0.1 mg/L) เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่ากาแฟ 1 แก้ว ถึง 60 เท่า (กาแฟ 1 แก้วมีไซยาไนด์ 6 ppm 
หรือ mg/L)” นั้นผู้วิจัยประหลาดใจที่ได้เห็นการแย้งของตัวแทนเหมืองด้วยประโยคนี้ โดยสามารถแย้งเพ่ือให้
เห็นประเด็นได้ดังนี้ 

1) ที่ว่าความเข้มข้นของไซยาไนด์ในน้ าเหมืองนั้นต่ ามากขนาด 0.1 mg/L นั้นไม่จริงเสมอไป ประเด็นนี้
ผู้วิจัยได้เอาข้อมูลของเหมืองเองมาตอบแล้วในการตอบค าถามข้อที่ 4 ว่าสูงสุดถึง 10 mg/L 

2) นอกจากไซยาไนด์แล้ว น้ าเหมืองมีแมงกานีสปนเปื้อนสูงด้วย 
3) ผู้วิจัยพยายามหาเอกสารอ้างอิงที่ว่า กาแฟ 1 แก้วมีไซยาไนด์ 6 ppm หรือ mg/L ทางอินเตอร์เน็ต 

หาอย่างไรก็ไม่เจอ ลองค้นหาด้วยค าว่า cyanide concentration, coffee เจอแต่ข่าว การฆาตกรรม
ด้วยการใส่ไซยาไนด์ในกาแฟ 

- https://www.theguardian.com/world/2016/oct/06/cyanide-coffee-death-
prosecutors-in-case-call-for-20-years-jail-for-australian 

- https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_70976 
 

ข้อที่ 11) ข้อความในหน้าที่ 216 

มีการตรวจพบแอมโมเนียจากน้ าในป่าบัว และอ้างอิงไปว่ามีการตรวจพบแอมโมเนียใน TSF ด้วย
เช่นกัน 

 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: จากข้อมูลผลวิเคราะห์ของทางบริษัทอัคราฯ ของตัวอย่างเดียวกัน ไม่พบว่ามี
แอมโมเนียในตัวอย่างน้ าจากป่าบัวแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามการตรวจพบแอมโมเนียในปริมาณดังกล่าวพบ
ได้ทั่วไป เนื่องจากแอมโมเนีย เป็นสารที่พบได้ทั่วไปในยาปราปศัตรูพืช/วัชพืช รวมทั้งในปุ๋ยต่างๆด้วย 

ตอบ แอมโมเนียนั้นเหมือนไซยาไนด์คือระเหยง่ายมาก ฉะนั้นหากข้อแย้งของเหมืองเป็นจริงว่ามาจาก
ยาปราบศัตรูพืช/วัชพืช รวมทั้งในปุ๋ยต่างๆด้วย ก็ควรพบทุกที่ เพราะทุกที่ก็เป็นนา แต่ที่ไม่พบเพราะว่าน่าจะ
ระเหยหายไปหมดแล้ว แต่นี่พบที่เดียวบริเวณใกล้จุดที่น้ าผุดที่สุด (ป่าบอน) จึงท าให้ผู้วิจัยต้องข้อสงสัยไว้เป็น
ประเด็นว่าอาจจะเกิดจากน้ าที่ผุดออกมามีแอมโมเนียพอไหลไปสักพักก็ระเหยหายไปดังกล่าว ฉะนั้นต้องสงสัย

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/06/cyanide-coffee-death-prosecutors-in-case-call-for-20-years-jail-for-australian
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/06/cyanide-coffee-death-prosecutors-in-case-call-for-20-years-jail-for-australian
https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_70976
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ว่าน้ าผุดมีแอมโมเนีย มีแมงกานีสสูงมาก มีซัลเฟตสูงกว่าค่าตามธรรมชาติมาก ซึ่งคือลักษณะของน้ าเหมือง 
สอดคล้องกับข้อสรุปจากผลธรณีฟิสิกส์ และไอโซโทปในบทก่อนหน้า 
 
ข้อที่ 12) ข้อความในหน้าที่ 217 

กล่าวถึงค่าแคลเซียม (Ca) โดยมีการเปรียบเทียบค่าในนาข้าวว่า สูงกว่านาข้าวในพื้นที่ควบคุม 
2-4 เท่า 

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: แคลเซียมเป็นธาตุที่พบได้ทั่วไปในทั้งในน้ าผิวดินและน้ าบาดาล ค่าท่ีกล่าวอ้างเป็น
ค่าท่ีพบได้เป็นปกติท่ัวไป ดังแสดงในแผนที่ด้านล่างซึ่งเป็นข้อมูลวิเคราะห์แคลเซียมในน้ าบาดาลของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล 

 

แต่อย่างไรก็ตาม ในตารางที่ 7-9 หน้าที่ 189 ไม่ได้แสดงค่าการตรวจวัดของโลหะหนักอ่ืนๆของแปลง
นาควบคุมไว้ ในขณะที่จุดตรวจวัดอ่ืนๆมีผลการวิเคราะห์ จึงตั้งเป็นข้อสังเกตว่าผู้วิจัยละเว้นการน าเสนอข้อมูล
ในส่วนนี้หรือไม่ 
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ตอบ แคลเซียมเป็นธาตุที่เหมืองใส่เพ่ิมลงไปในบ่อเพ่ือปรับ pH ในรูปของ CaO หรือ Ca(OH)2 ฉะนั้น
น้ าเหมืองจึงมี Ca2+ สูงกว่าน้ าตามธรรมชาติ และเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดตัวอ่ืนๆที่
เฉพาะเจาะจงกว่า 
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8.10 ข้อคิดเห็นในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อ
กักเก็บกากแร่ TSF ของเหมืองทองค า บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร จากนาย
วชิราชัย ศักดิ์อาภา นักวิชาการกรมทรัพยากรธรณี 
(หมายเหตุ โดยคณะวิจัย : ด้วยการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็น และค าถามของนายวชิราชัย ศักดิ์อาภา 
ผสมปนกัน ในรูปแบบของการเขียนพรรณนาเป็นย่อหน้าๆ ไม่ได้แยกเป็นประเด็นๆอย่างชัดเจน คณะวิจัยจึง
ขอแยกค าถามและการแสดงความคิดเห็นเป็นรายประเด็นเพ่ือง่ายแก่การตอบและการท าความเข้าใจของ
ผู้อ่าน) 
 

1. อ้างตามข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องกรอบแนวคิดและแบบจ าลองมโนทัศน์ ที่ผู้วิจัยได้กล่าวว่ามีการ
ยอมรับทุกภาคส่วนนั้นจะเห็นได้ว่า ยังไม่ได้รับการยอมรับจากอาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยทั้งเรื่อง
ของกรอบแนวคิดในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ (สังเกตได้จากประเด็นค าถาม-ค าตอบที่อาจารย์จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถามและผู้วิจัยตอบ)  

ตอบ ประเด็นนี้ คุณวชิราชัย ศักดิ์อาภา น่าจะเข้าใจผิดด้วยไม่ได้เข้าประชุมด้วยในช่วงแรกๆ การ
ยอมรับทุกภาคส่วน ที่หมายถึงนี้คือการยอมรับโดยเหมืองและประชาชนที่คัดค้านเหมือง ตามวิธีการ
ด าเนินงานในบทที่ 1 และบันทึกการประชุมที่ อบต. เขาเจ็ดลูกก่อนเริ่มโครงการในบทที่ 4 ทั้งนี้ อาจารย์
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ได้เป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ เป็น
เพียงผู้ให้ความคิดเห็นทางวิชาการ ซึ่ง กพร. ได้ท าการจัดหามาเพ่ิมเติม และไม่ได้เป็นกรรมการเทคนิคของ
คณะกรรมการชุดนี้ด้วย (เช่นเดียวกับ คุณวชิราชัย ศักดิ์อาภา ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ) ฉะนั้นจึงไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยท่าน
เหล่านั้นส่งค าถามและความเห็นมา ทาง Dr. Mitsuhata ก็ตอบกลับไปซึ่งก็ตอบได้ทางวิชาการชัดเจน 
โครงการจึงเดินหน้าต่อไป ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น 
เป็นกรรมการชุดเทคนิคด้วย และไม่เห็นด้วยกับเทคนิคท่ีคณะวิจัยจะใช้ส ารวจ ท่านประธานจึงเสนอให้ท่าน
อาจารย์ทั้งสองด าเนินโครงการคู่ขนานกัน (โดยใช้งบของ กพร. หรือ กองทุกประกันความเสี่ยง) ตามวิธีของ
ท่าน แต่ท่านทั้งสองไม่ด าเนินการ วิธีการที่ท่านเสนอจึงตกไป (เพราะไม่มีใครน าไปท า) และโครงการวิจัยนี้
จึงเดินหน้าต่อไปด้วยวิธีการที่คณะวิจัยนี้เสนอ 

 
2. และแบบจ าลองมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิงนั้น เนื่องด้วยมีการสร้างจากข้อมูลที่ค่อนข้างไม่ละเอียด จึง

ไม่เหมาะที่จะน ามาเทียบเคียงกับผลส ารวจธรณีฟิสิกส์ได้ นอกจากนี้บริเวณที่ส ารวจที่มีลักษณะ
ธรณีวิทยาที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งจากการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังให้ลักษณะธรณีวิทยา
จากผลการส ารวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (ERI หรือ DC) คล้ายกับลักษณะธรณีวิทยาที่เหมือนกัน
กับสมมติฐานที่มีการรั่วจากบ่อกักเก็บกากแร่จึงท าให้อนุมานได้ว่าไม่เหมาะที่จะใช้ข้อมูลธรณีฟิสิกส์
เพียงอย่างเดียวมาก าหนดว่าบ่อรั่วหรือไม่ 

ตอบ ประเด็นนี้ตอบไปแล้วในบทที่ 8 หน้า 8-114 (ค าถามข้อที่ 10 ของคุณวชิราชัยเอง)  
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3. ควรน าค่าไอโซโทปของทั้งธาตุออกซิเจน-18 ดิวตริเรียมที่บ่งบอกว่าน้ าจากต้นก าเนิดว่าเป็นน้ าฝนหรือ

น้ าระเหย ตลอดจนใช้ไอโซโทปของธาตุสตรอนเทียมตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้น าเสนอมาพิจารณา
ประกอบด้วย ซึ่งทั้งนี้อาจน าผลค่าวิเคราะห์เคมีต่างๆมาร่วมพิจารณา เช่น ซัลเฟต เป็นต้น จะท าให้
เกิดความม่ันใจเพิ่มขึ้น 

ตอบ ทั้งหมดที่คุณวชิราชัยพิมพ์ในข้อนี้คือสิ่งที่โครงการนี้ด าเนินการทุกประการ ดังแสดงใน
รายงานบทที่ 1 5 6 และ 9  

 
4. ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากจะพิจารณาว่ามีการรั่วไหลของสารละลายจากบ่อกักเก็บกากแร่ นั้นจะต้อง

พิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ตามล าดับ ดังนี้ (1) ข้อมูลธรณีฟิสิกส์จะแสดงให้เห็นค่าความต้านทานไฟฟ้า
ต่ าในช่องทางที่สารละลายไหลผ่าน (2) สารละลายดังกล่าวต้องมีไอโซโทปของธาตุออกซิเจน-18 
และดิวตริเรียมปรากฏบนเส้นระเหย และ (3) มีลักษณะของค่าส่วนกลับของสตรอนเทียมไอโซโทปเช่น
เดียวหรือน้อยกว่าบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ในกรณีที่บ่อกักเก็บกากแร่ได้รับการบ าบัดอย่างมีนัยยะ (4) 
ทั้งยังควรมีอนุมูลอิสระของซัลเฟตสูงด้วย (5) นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาความเป็นไปได้จากทิศ
ทางการไหลของน้ าบาดาลด้วยว่าสอดคล้องกับการไหลในทิศทางของน้ าบาดาลจริง  

ตอบ ข้อนี้ตอบเหมือนค าถามข้างต้น คือเป็นสิ่งที่คณะวิจัยด าเนินการและเขียนรายงานไว้อยู่แล้ว  
 

5. ทั้งนี้ในส่วนของอายุที่ผู้วิจัยใช้พิจารณาร่วมนั้น เม่ือพิจารณาจากสมการในร่างรายงานของผู้วิจัยจะ
เห็นได้ว่าการหาอายุของน้ าที่ได้น าเสนอมานั้นจะใช้ได้ก็ต่อเม่ือน้ าไม่ได้มีการผสม ดังเช่นที่เคยถาม
ผู้วิจัยว่าหากมีน้ าจากบ่อกักเก็บกากแร่มาผสมกับน้ าบาดาลธรรมชาติในอัตราส่วนที่เท่ากันจะหาอายุได้
เท่าไร ซึ่งผู้วิจัยกลับบอกว่าไม่สามารถค านวณได้ 

ตอบ การใช้เทคนิคไอโซโทปนั้น ได้ชี้แจงตั้งแต่เริ่มโครงการแล้วว่า ไม่ใช่ independent 
techniques มีความแตกต่างจากเทคนิคการวิเคราะห์อ่ืน เนื่องจากข้อมูลที่ได้ต้องเอามาประเมินผลร่วมกับ
ข้อมูลอ่ืนด้วย การหาอายุนั้นไม่มีห้องปฏิบัติการใดในโลกที่น ามาค านวนอัตราการผสมของน้ า  เพราะ
วัตถุประสงค์ของการหาอายุนั้นเพ่ือน ามาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ เช่นที่ ตรวจพบว่าน้ า
ในบ่อสังเกตการณ์ มีอายุน้อยกว่าบ่อบาดาลอ้างอิงอย่างมีนัยส าคัญ นั้นแสดงว่าน้ าบาดาลในบ่อนี้มีการ
เคลื่อนไหวผิดจากที่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งสนับสนุนข้อมูลอ่ืน ท าให้เชื่อได้ว่าน้ าที่พบในบ่อนี้น่าจะมาจาก
การรั่วไหลจากกิจกรรมของมนุษย์  

 
6. โดยหากพิจารณาจากกรอบสมมติฐานรูปข้างต้น (รูปที่ 1) ผู้วิจัยใช้ข้อมูล TEM EM และ ERI ซึ่งคง

เหมาะกับการตั้งสมมติฐานว่ามีอะไรที่ผิดปกติจากลักษณะธรณีวิทยาได้เท่านั้น เว้นแต่จะมีลักษณะ 
contaminated plume ที่แสดงอย่างชัดเจน และมีค่าผิดปกติ เช่น แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า
ผิดปกติเกินกว่าลักษณะธรรมชาติจะเป็นได้เท่านั้น ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อจ ากัด (ดังแสดงไว้ในรายละเอียด
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ล าดับถัดไป) ซึ่งการจะท าให้ข้อสันนิษฐานนี้ถูกต้องนั้น ยังคงต้องยืนยันหรือพิสูจน์ทางวิธีการอ่ืนๆ เช่น 
ไอโซโทป หรือทางธรณีเคมี ดังผู้วิจัยได้น าเสนอตามสมมติฐานรูปท่ี 2 จะเหมาะสมกว่า 

 
รูป สมมติฐานการใช้ TEM EM ERI ที่ผู้วิจัยเสนอ 

 
รูป สมมติฐานการใช้ TEM EM ERI ที่ผู้วิจัยเสนอ 

 

ตอบ ประเด็นนี้ได้ตอบไว้แล้วในค าถามที่ 2 ของประเด็นในภาพรวม ซึ่งถามโดยตัวแทนเหมืองแร่ 
ด้วยเป็นค าถามที่ใกล้เคียงกัน รบกวนอ่านค าตอบจากเอกสารดังกล่าว อย่างไรก็ดีในโครงการนี้ผลธรณี
ฟิสิกส์ถูกใช้ร่วมกับไอโซโทป และธรณีเคมี จึงสามารถระบุได้อย่างมั่นใจว่าเกิดการรั่วไหลหรือไม่ 

 

7. ซึ่งในส่วนของธรณีฟิสิกส์นั้นวิธี TEM ERI ล้วนเป็นวิธีปฐมภูมิที่เหมาะในการส ารวจเรื่องการรั่วซึมของ
สารละลายจากบ่อกักเก็บตามที่ผู้วิจัย แสดงในรูปข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองวิธีมีขีดจ ากัด (ถ้า
พิจารณาจากข้อความตามตารางในรูปที่ 3) เช่น ความลึกจากการส ารวจ ERI จะได้ราว 60 เมตร แต่
ให้คุณภาพดีมาก ในขณะที่ความลึก TEM จะขึ้นอยู่กับชนิดเครื่องมือและความละเอียดข้อมูลจะลดลง
ตามความลึก และให้คุณภาพข้อมูลปานกลาง และทั้งสองชนิดข้อมูลยังให้ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน ขึ้นกับผู้
แปลความหมาย 

ตอบ คณะวิจัยเราใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานวิชาการระดับนานาชาติอย่างทีม AIST ในการแปลผล
ตามท่ีได้ชี้แจงในค าถามข้อที่ 2 บทที่ 8 หน้า 8-31 ถึง 8-32 
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รูป แสดงการเปรยีบเทียบถึงความสามารถของวิธี TEM และ ERI ตลอดจนขีดจ ากัดและคณุภาพ 

ข้อมูลที่ผู้วิจัยเคยน ามาแสดงแม้ว่าผู้วิจัยจะให้ข้อเท็จจริงในเอกสารเพียงครึ่งเดียว 
 

8. ซึ่งจากข้อมูล TEM และ ERI (รูปที่ 4 และ 5 ตามล าดับ) ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ จะเห็นได้ว่ามีข้อขัดแย้ง
ในตัวเอง เช่น แนว TEM section 1A ตามขอบจะไม่พบบ่อกักเก็บกากแร่จะไม่พบรอยรั่ว ในขณะที่
จากข้อมูล ERI กลับแสดงลักษณะที่ผู้วิจัยมองว่าผิดปกติและเป็นแนวรอยรั่วของบ่อกักเก็บกากแร่ ซึ่ง
หากพิจารณาจากผล ERI ในพื้นที่ควบคุม (รูปที่ 6) เปรียบเทียบกับในพื้นที่บ่อกักเก็บกากแร่แล้ว จะ
พบว่าชั้นดินระดับตื้นที่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ านั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน 
สังเกตได้จากค่าชั้นดินในพื้นที่ควบคุมมีค่าต่ าเท่าๆ กัน กับในผนังบ่อกักเก็บกากแร่ที่ผู้วิจัยคิดว่าเป็น
แนวรั่วจากบ่อกักเก็บกากแร่ 

 
รูป แสดง Section TEM IA ซึ่งกรอบแดงแสดงข้อมูลขอบบ่อ 

 

ตอบ ผู้วิจัยไม่เข้าใจประเด็นของคุณวชิราชัย ส าหรับความสอดคล้องของ TEM และ ERI ที่แสดง
ถึงการรั่วไหล นั้นมีเขียนสรุปไว้ในหลายประเด็นในบทที่ 5 และ 9 ยกตัวอย่าง เช่น รูปที่ 5-19 บทที่ 5 หน้า 
5-39 และ ตารางที่ 9-1 หน้า 9-7 บทที่ 9 และ รูปที่ 9-12 หน้า 9-21 บทที่ 9 ล้วนแล้วแต่แสดงความ
สอดคล้องของความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่ TEM และ ERI ตรวจพบ และยังมีรูปที่ 9-11 หน้า 
9-20 บทที่ 9 ซี่งแสดงความสอดคล้องของผลธรณีฟิสิกส์ ซัลเฟต และไอโซโทป คณะวิจัยจึงไม่เห็นว่าไม่
สอดคล้องตรงไหน? 
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รูปที่ แสดง Section ERI (กรอบน้ าเงิน) ซึ่งแสดงข้อมูลขอบบ่อกักเกบ็กากแร่ โดยชั้นตะกอน 1 ที่แสดง 
ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าทีผู่้วิจัยอ้างว่าเป็นบริเวณรอยรั่ว 

 

 
 

รูป แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าในพื้นที่ควบคุม โดยชั้นค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าระดับตื้นแสดงถึง 
ช้ันตะกอนท่ีไม่ได้มีการปนเปื้อน 

 

9. นอกจากนี้จากข้อมูล TEM ของผู้วิจัย และจากผล ERI ซึ่งบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ได้
น าเสนอยังมีความขัดแย้งกัน ซึ่งผู้วิจัยใช้ข้อมูล TEM และมีการแปลความหมายว่ารั่วที่ก้นบ่อ ในขณะ
ที่จากข้อมูล ERI นั้นไม่แสดงรอยรั่วที่ก้นบ่อแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูล ERI ที่ให้คุณภาพที่ดีกว่ากลับไม่แสดง
รอยรั่ว ทั้งที่ผู้วิจัยควรจะเป็นผู้ท าและน าเสนอเพื่อลดความเคลือบแคลงสงสัย แต่กลับไม่ท าโดยอ้างว่า
เข้าพื้นที่ไม่ได้ จึงท าให้เกิดความคลุมเครือในการแปลความหมายยิ่งขึ้นไปอีก 

ตอบ ประเด็นนี้ได้ตอบไปแล้วเรื่องความเหมาะสมของ TEM ที่มีมากกว่า ERI ไม่ใช่เพียงประเด็น
เข้าพ้ืนที่ไม่ได้ซึ่งคุณวชิราชัย เลือกมาเขียนในที่นี้ อันเป็นการน าเสนอความจริงเพียงครึ่งเดียว กรุณาอ่าน
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ค าตอบค าถามที่ 19 หน้า 8-47 บทที่ 8 เพ่ือความจริงที่ครบถ้วน นอกจากนี้ผลการส ารวจการรั่วไหลด้วย 
ERI ของอัคราก็ไม่ได้ขัดกันซะทีเดียว กล่าวคือการประเมินผล ERI ของอัคราก็ชี้ว่าน่าจะมีการรั่วไหลทางก้น
บ่อออกไปด้านข้างดังได้ชี้ประเด็นไว้ในการตอบค าถามที่ 22 หน้า 8-49  

อย่างไรก็ดีผลการส ารวจ ERI ของอัครา ไม่ทราบว่าท าเมื่อใด โดยใคร มีคุณภาพพอไหม ด้วย
คณะวิจัยได้ขอข้อมูลดิบจากอัคราแต่ตัวแทนอัคราไม่ให้ข้อมูล ดังที่คุณวชิราชัยก็ทราบเพราะอยู่ในที่ประชุม
ด้วย ท าให้คณะวิจัยไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลได้ ไม่ทราบว่าคุณวชิราชัยได้ตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลก่อนที่จะพิมพ์ว่า “.....ซึ่งข้อมูล ERI ที่ให้คุณภาพที่ดีกว่ากลับไม่แสดงรอยรั่ว....” ตามท่ีได้เขียนไว้
หรือยัง หากยังก็ไม่ควรน ามาพูด หากได้ตรวจแล้ว ก็กรุณาชี้แจ้งว่าท าไมอัคราถึงให้ข้อมูลแก่คุณวชิราชัย
ตรวจสอบ แต่กลับไม่ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการชุดเทคนิค และคณะวิจัยชุดนี้? 

 

 
รูป แสดงผลส ารวจเปรียบเทียบระหว่าง TEM (ด้านซ้ายมือ) ที่ผู้วิจยัเสนอและ ERI (ด้านขวามือ) ท่ี 

บริษัทอัครา รีซอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) เสนอ 
 

10. ซึ่งแม้ว่าผู้วิจัยจะได้แสดงในรูปของแผนที่ TEM ในแต่ละระดับความลึกแล้ว (รูปที่ 8) ยังเป็นเหตุให้ยิ่ง
สงสัยหนักขึ้นว่า บ่อกักเก็บกากแร่รั่วทั้งบ่อเลยหรือ (กรอบโปร่งสีแดง) และเหตุใดสารละลายในบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่รั่วมากขนาดนั้นจึงไม่มีการแพร่กระจายไปทางด้านข้างตามสมมติฐาน (กรอบโปร่งสีฟ้า) 
หรือไหลไปตามทิศทางการไหลของน้ าบาดาล ซึ่งสังเกตได้จากค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกตินั้นมี
ทิศทางทางแนวดิ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งผิดหลักธรรมชาติเป็นอย่างมาก ในส่วนที่ผู้วิจัยได้เขียนรายงาน
ว่ามีการรั่วไหล 3 ทิศทางจึงท าให้ยากที่จะเชื่อว่ารั่วออกตามทิศทางนั้นๆจริงๆ ซึ่งคงต้องพิจารณาจาก
ข้อมูลไอโซโทปและธรณีเคมีต่อไป 

ตอบ ค าถามนี้คล้ายกับค าถามของตัวแทนเหมือง ซึ่งได้ตอบไปแล้วในข้อ 7 ของค าถามธรณีฟิสิกส์ 
เรื่อง Geometry Effect ซึ่งมีเอกสารอ้างอิงทางอุทกธรณีของการรั่วไหลของน้ าเหมืองผ่านก้นบ่อกักเก็บ
กากแร่ ให้คุณวชิราชัยได้ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเห็นพ้องกันกับคณะวิจัยนี้ ส่วนข้อมูลไอโซโทป และ ธรณีเคมีก็
สอดคล้องกับผลทางธรณีฟิสิกส์ ดังสรุปในบทที่ 9  
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รูป แสดงแผนที่ TEM ที่ระดับความลึกต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่าคา่ความตา้นทานไฟฟ้าต่ ายังมีในระดับลึกแม้เป็นในช้ันหิน 
(ระดับลึกน้อยกว่า 50 เมตรโดยประมาณ) แต่กลับไม่แสดงการกระจายด้านข้างเมื่อเจอกับน้ าบาดาลธรรมชาติอยา่ง
ที่ควรจะเป็น 

 

11. ในส่วนประเด็น 1. น่าจะมีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลธรณี
ฟิสิกส์และไอโซโทปกับธรณีเคมีนั้น พบว่าจากการส ารวจ TEM พบว่ามีค่าความต้านทานไฟฟ้าผิดปกติ
ต่ า 2 บริเวณ (จากรูปที่ 8 ในข้อที่ 2) ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ก่อนหน้าที่ว่าค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าของสารละลายในบ่อ TSF 1 มีค่าต่ ามากซึ่งหากมีการรั่วไหลออกมาจะทาให้พบบริเวณที่แสดงค่า
ความต้านทานไฟฟ้าต่ าในผลส ารวจ TEM และ ERI ซึ่งไม่แสดงค่าต่ ามากตามทิศทางที่ผู้วิจัยว่ารั่ว 
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยกลับสรุปผลอย่างน่ากังขาว่ามีทิศทางการรั่วจากข้อมูลของผู้วิจัยเอง 3 บริเวณ ดัง
รูปที่ 9 โดยจากผลไอโซโทปของออกซิเจน -18 และดิวตริเรียมน ามาแสดงบนแผนที่ โดยแบ่งเป็นบ่อ
สังเกตการณ์ตื้น (รูปที่ 10) และบ่อสังเกตการณ์ลึก (รูปที่ 11) โดยมีรายละเอียดในแต่ละเส้นทางดังนี้ 

ตอบ ผู้วิจัยไม่เข้าใจว่าคุณวชิราชัยเขียนว่า “....ซึ่งไม่แสดงค่าต่ ามากตามทิศทางที่ผู้วิจัยว่ารั่ว 
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยกลับสรุปผลอย่างน่ากังขาว่ามีทิศทางการรั่วจากข้อมูลของผู้วิจัยเอง 3 บริเวณ...”ได้
อย่างไร? ข้อมูลไหนที่บอกว่าไม่ต่ ามากตามทิศทางที่ผู้วิจัยว่า? เพราะผลการเปรียบเทียบทางสถิติในบทที่ 5 
ทั้งบทก็แสดงชัดเจนอยู่ว่าความต้านทานไฟฟ้าบริเวณก้นบ่อ TSF1 นั้นต่ ามากอย่างชัดเจน (ดูผลการ
เปรียบเทียบในรูปที่ 5-9 หน้า 5-20 และรูปที่ 5-11 หน้าที่ 5-25 บทที่ 5) ผู้วิจัยจึงไม่เข้าใจคุณวชิราชัยว่าที่
กล่าวว่าไม่ชัดเจนนั้นคือตรงไหน? และการสรุปอย่าง “น่ากังขา” คือการสรุปว่าอะไร? อย่างไร? และการ
สรุปที่ “ไม่น่ากังขา” คืออะไร? 
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รูป แสดงทิศทางการมีโอกาสการรั่วไหล 3 บริเวณจากท่ีผู้วิจัยสรุป โดยไม่อิงจากแผนที่ TEM ที่พบ 2 บริเวณ 
 

12. ตรงบริเวณที่ 1 ที่ผู้วิจัยน าเสนอในรายงานว่ามีโอกาสรั่วนั้น มีบ่อสังเกตการณ์ระดับลึกได้แก่บ่อ 5249 
อยู่ตรงบริเวณดังกล่าว ซึ่งจากผลไอโซโทปของออกซิเจน-18 และดิวทีเรียมปรากฏบนเส้นน้ าฝนจึงมี
น้ าที่มีต้นก าเนิดจากน้ าฝนมิใช่บ่อกักเก็บกากแร่ไหลผ่าน ซึ่งผู้วิจัยยังได้แสดงรายละเอียดอีกว่าน้ า
บาดาลมีแรงดันมาก แสดงว่ามีช่องทางหรือแนวรอยแตกของหินตรงบริเวณนั้น หากบ่อกักเก็บกากแร่
รั่วจึงน่าจะเดินทางในบริเวณดังกล่าวได้ง่ายแต่กลับไม่ปรากฏว่ามีน้ าจากบ่อระเหยและซัล เฟตก็มีค่า
แตกต่างจากในบ่อกักเก็บกากแร่มาก 

ตอบ ประเด็นนี้ได้เคยตอบปากเปล่าในการประชุมแล้ว และเขียนอธิบายไปในบทที่ 9 (หน้า9-13 
ถึง 9-16) ว่าน่าจะเกิดจาการไหลผ่านรอยหินแตกที่ซับซ้อน (ในระดับลึก) หากต้องการท าความเข้าใจ
อิทธิพลของรอยหินแตกต่อการไหลของน้ าปนเปื้อนจากแหล่งก าเนิดให้ดูค าตอบส าหรับค าถามที่ 7 ใน
ค าถามธรณีฟิสิกส์ ที่คณะวิจัยตอบตัวแทนเหมือง 
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รูป แสดงบ่อสังเกตการณต์ื้นที่แสดงเส้นน้ าฝน (สามเหลีย่มแดง) และน้ าระเหยที่สันนิษฐานว่ามาจากบ่อเปิด 
(สามเหลี่ยมเขียว) กับทิศทางการรั่วที่เสนอโดยผู้วจิัย วงกลมเขียวแสดงถึงบ่อน้ าเปิดและน้ าผุด 

 

 
 

รูป แสดงบ่อสังเกตการณล์ึก (มากกว่า 50 เมตร) ท่ีแสดงเส้นน้ าฝน (สี่เหลี่ยมแดง) และน้ าระเหยทีส่ันนิษฐานว่ามา
จากบ่อเปิด (สี่เหลี่ยมเขียว) กับทิศทางการรั่วท่ีเสนอโดยผู้วิจัย วงกลมเขียวแสดงถึงบ่อน้ าเปิดและน้ าผุด 
 

13. บริเวณที่ 2 ที่ผู้วิจัยเสนอไม่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกติจากข้อมูล TEM (รูปที่ 12) ตรง
บริเวณ T032 ซึ่งแสดงค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูง ซึ่งแม้ว่าจะมีแนวส ารวจ ERI DC02 (รูปที่ 13) แต่
เป็นแนวขนานกับทิศทางการรั่วไหลที่ผู้วิจัยกล่าวอ้าง ก็ยังไม่พบลักษณะ contaminated plume ที่
ชัดเจน ประกอบกับในแนวดังกล่าวไม่มีบ่อสังเกตการณ์ตื้นและลึกที่จะช่วยยืนยันถึงน้ าระเหยที่ มีซัลเฟ
ตสูงออกมาจากบ่อกักเก็บกากแร่ ในขณะที่บ่อสังเกตการณ์ระดับตื้นและลึกที่ไกลออกไปล้วนแต่แสดง
ว่าน้ าที่ไหลผ่านล้วนปรากฏบนเส้นน้ าฝนซึ่งหมายถึงไม่ได้มีต้นทางจากบ่อเปิดใดๆ โดยมีบ่อ 6471 
(ตื้น) ซึ่งมีค่าซัลเฟตสูงมาก ในขณะที่บ่อ 6693 และ 6470 ก่อนถึงสระน้ า ST 18 ล้วนแสดงบนเส้น
น้ าฝนเช่นกัน มีเพียงบ่อ 5339 (ตื้น) 5338 และ 6691 (ลึก) ที่อยู่หลังสระ ST 18 เท่านั้น ที่แสดงบน
เส้นระเหยและมีค่าซัลเฟตต่ ามาก นอกจากนี้แนวส ารวจ ERI DC09 และ DC10 ซึ่งผู้วิจัยว่าแสดงรอย
แตกไม่ชัดเจนนั้น แท้จริงแล้วไม่แสดงรอยแตกในข้อมูลต่างหาก ซึ่งหากพิจารณาถึงการแพร่กระจาย
แบบการพาการแพร่หรือการฟุ้งนั้นที่ผู้วิจัยกล่าวอ้าง ที่ไหลมากับน้ าบาดาลซึ่งหากใกล้กับบ่อกักเก็บ
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กากแร่ก็ควรแสดงโซนค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า เนื่องจากสารละลายต้นก าเนิดมีค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าต่ านั่นเอง นอกจากนี้การไม่พบไอโซโทปน้ าระเหยในบ่อสังเกตการณ์ทั้งตื้นและลึกระหว่างทาง
โดยอ้างว่ามีน้ าบาดาลเข้ามาปนมากนั้น กลับท าให้สงสัยว่าแล้วปริมาณธาตุออกซิเจน -18 และดิวที
เรียมมาพบมากขึ้นได้อย่างไรหากน้ าบาดาลปนเข้ามามากจนวัดค่าได้บนเส้นน้ าฝน ประกอบการไม่โซน
ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่แปลความหมายว่าเป็นรอยแตกใน ERI จึงไม่อาจแสดงเส้นทางการมาของ
สารละลายที่ชัดเจนได้ และเนื่องด้วยบริเวณบ่อสังเกตการณ์ 5338 5339 6691 อยู่หลังสระ ST18 จึง
ท าให้สันนิษฐานว่าอาจมีการไหลเข้าจากสระดังกล่าว เนื่องจากพบทั้งบ่อลึกและตื้น ในขณะที่ต้นทาง
ไม่พบน้ าจากบ่อระเหยเลย จึงท าให้คิดได้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้ าจากบ่อกักเก็บกากแร่จะมาตามเส้นทางที่ 
2 นี้ 
ตอบ ขอแยกเป็นประเด็นๆดังนี้ด้วยค าถามยาว  

ประเด็นแรก ข้อสันนิษฐานของคุณวชิราชัยที่ว่า “ว่าอาจมีการไหลเข้าจากสระดังกล่าว” (สระ 
ST18) สู่บ่อ 5338 5339 6691 นั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยคณะวิจัยได้ท าการค านวณ Drawn Down จากการสูบ
น้ าในบ่อ 5338 และ 6691 แล้วดังแสดงในภาคผนวก ฎ ซึ่งจริงๆแล้วค าถามนี้คุณวชิราชัยได้ถาม และ
คณะวิจัยได้ตอบไปแล้วในบทที่ 8 ค าถามท่ี 21 หน้า 8-116 คณะวิจัยไม่ทราบว่าเหตุใดจึง ถามซ้ า? 

ประเด็นที่ 2 คุณวชิราชัยพยายามตั้งข้อสงสัยว่าท าไมเจอน้ าตรงนั้น ไม่เจอตรงนี้ ซึ่งค าตอบที่
คณะวิจัยได้เคยตอบไปแล้วกับคุณวชิราชัย ในการประชุมคณะเทคนิคหลายครั้งก็คือเป็นอิทธิผลของการ
ไหนผ่านแนวหินแตกที่ซับซ้อน และไม่ว่าคุณวชิราชัย ตัวแทนเหมือง หรือ คณะวิจัยเอง ก็ยังไม่มีความ
เข้าใจแนวหินแตก (ระดับลึก) หรือ รูพรุนของศิลาแลงที่น้ าผุด (เช่น OSPG) ดีพอ ด้วยไม่ได้ท าการส ารวจ
วิจัยเพราะไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ ท าให้เราไม่ทราบเส้นทางที่น้ ารั่วไหลจาก TSF1 ไหลผ่าน
อย่างชัดเจน แต่นั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่า ผลการวิจัยที่ว่าพบความผิดปกติที่ชี้ไปว่ามีน้ าเหมืองรั่วไหล
ออกไปนั้นมาจากการประเมินความสอดคล้องกันของ 3 เทคนิค คือผลการส ารวจ TEM และ ERI ที่ระบุว่า
มีความผิดปกติที่น่าจะเกิดจากน้ าเหมือง และผลธรณีเคมี (ซัลเฟต) และไอโซโทปที่ยืนยันว่ามีน้ าเหมือง
รั่วไหลไปถึงบ่อเฝ้าระวังรอบ TSF1 คอืบ่อ 6468, 5339, 6473 และบ่อลึกคือบ่อ 6691 และ 5338  

ประเด็นสุดท้าย ประโยคที่ว่า “บริเวณท่ี 2 ที่ผู้วิจัยเสนอไม่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกติ
จากข้อมูล TEM (รูปที่ 12) ตรงบริเวณ T032 ซึ่งแสดงค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูง” นั้นไม่เป็นความจริง 
ด้วย TO32 อยู่ในรูปที่ 5-9 หน้า 5-20 บทที่ 5 
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รูป แสดงภาพตัดขวาง TEM ผ่านบริเวณขอบบ่อท่ีผา่นช่องทางการรั่วท้ัง 3 บริเวณที่ผู้วิจัยน าเสนอในรายงาน 
 

 
รูป แสดงภาพตัดขวาง ERI ผ่านบริเวณขอบบ่อซึ่งไม่แสดงลักษณะ contaminated plume เนื่องจากค่าสภาพ

ต้านทานไฟฟ้าสูงเพิม่ขึ้นในระดับลึก 
 

 
รูป แสดงลักษณะการพา การแพร ่การฟุ้งของซัลเฟตที่เสนอโดยผู้วิจยั แต่กลับไม่แสดงว่าน้ าเป็นน้ าระเหยในระดับ

ลึกเลย 
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14. บริเวณที่ 3 ที่ผู้วิจัยแปลความหมายว่ารั่วนั้นตรงกับค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกติจากข้อมูลแผนที่ 
TEM และภาพตัดขวาง TEM (รูปที่ 13 บริเวณเลข 3) ซึ่งบริเวณดังกล่าวพบว่ามีบ่อสังเกตการตื้น 2 
บ่อได้แก่บ่อ 6468 ที่มีความลึก 5 เมตร ปรากฏอยู่บนชั้นค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงในข้อมูล ERI แต่
แสดงค่าไอโซโทปของธาตุออกซิเจน-18 และดิวทีเรียมบนเส้นระเหย และมีค่าซัลเฟตสูงซึ่งผู้วิจัยได้
น าเสนอมาก่อนว่าเป็นน้ าขังบ่อในขณะท่ีบ่อ 6467 ที่มีความลึก 12 เมตร แสดงในชั้นค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าต่ ากลับปรากฏบนเส้นน้ าฝนทั้งท่ีห่างกันไม่กี่เมตร และไกลออกไปเป็นต าแหน่งน้ าผุด (OSPG) ซึ่ง
จากกลไกการไหลและโผล่ของน้ าจากบ่อกักเก็บกากแร่ซึ่งไหลจากข้างใต้มาผิวดิน ขัดแย้งกับผล ERI ที่
ควรแสดง contaminated plume เนื่องจากค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของชั้นหินสูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัย
อาจจะอ้างว่าเพราะผ่านชั้นหินจึงไม่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าคงไม่ได้ เพราะน้ าผุดที่เกิดขึ้นเอง
นั้นน่าจะมาจากช่องทางที่สารละลายมาได้ง่าย และตัวน้ าผุดเองยังมีค่าซัลเฟตและค่าความนาไฟฟ้าที่
สูงช่องทางของน้ าที่ใน ERI จึงควรแสดงโซนค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกติที่ชัดเจน นอกจากนี้ใน
แนว DC03 ยังมีบ่อสังเกตการณ์ตื้น 6464 6465 ที่ไอโซโทปของธาตุออกซิเจน -18 และดิวทีเรียมอยู่
บนเส้นน้ าฝนอีกด้วย จึงไม่สอดคล้องกับผลที่ผู้วิจัยแสดงในรูปที่ 15 ในส่วนกรณีของบ่อสังเกตการณ์
ลึก บ่อ 6466 ตรงกับบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกติจาก TEM พบว่ามีต้นก าเนิดน้ ามาจาก
น้ าฝน ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจมากว่าหากบริเวณดังกล่าวเป็นช่องรอยแตกจริง เหตุใดน้ าที่รั่วจากบ่อกัก
เก็บกากแร่ (หากรั่วจริง) จึงไม่ไหลเข้าไปตามรอยแตกนั้น ซึ่งมีช่องทางที่ง่ายกว่าในบริเวณอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ดีจากการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล TEM และ ERI จะพบว่าค่าผิดปกติของทั้งสองวิธีไม่
ซ้อนทับกัน (รูปที่ 16) ดังนั้นจะเชื่อได้อย่างไรว่าข้อมูลชนิดใดให้ความถูกต้องมากกว่าเนื่องจากจาก
ข้อมูล ERI พบว่าไม่มีรอยรั่วตรงบ่อสังเกตการณ์ ท าให้คิดย้อนกลับได้ว่าผล TEM ในบ่อกักเก็บกากแร่
อาจให้ผลผิดพลาดไม่ตรงกับผล ERI ที่ไม่แสดงรอยรั่วใช่หรือไม่ จึงท าให้ยากที่จะเชื่อว่าน้ ารั่วจากบ่อ
กักเก็บกากแร่ TSF1 ไหลเข้าไปยังบ่อสังเกตการณ์ตื้นและลึกและแพร่กระจายไปยังบ่อ 5339, 5338, 
6691 ซึ่งอยู่ห่างไปกว่า 700 เมตรได้  
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รูป แสดงภาพตัดขวาง ERI รวมทั้งเส้นทางการผ่านของน้ าบาดาลและวิธีการเก็บน้ าผิวดินของผู้วิจัย 
 

 

 
รูป แสดงผล TEM เปรียบเทียบกบั ERI โดยมีบ่อสังเกตการณ์ เป็นต าแหน่งควบคุม 

 
ตอบ ค าถามและการวิเคราะห์นี้คล้ายกับค าถามของตัวแทนเหมืองค าถามที่ 14 ในประเด็นใน

ภาพรวม คณะวิจัยจึงขอให้ไปดูค าตอบที่ได้ตอบตัวแทนเหมืองไปแล้ว ส่วนประเด็นที่ว่า “จึงท าให้ยากท่ีจะ
เชื่อว่าน้ ารั่วจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ไหลเข้าไปยังบ่อสังเกตการณ์ตื้นและลึกและแพร่กระจายไปยังบ่อ 
5339, 5338, 6691 ซึ่งอยู่ห่างไปกว่า 700 เมตรได้” ข้อให้ไปดูค าตอบของค าถามข้อที่ 7 ในชุดค าถามธรณี
ฟิสิกส์ของตัวแทนเหมืองโดยขอเน้นประโยคที่ผู้วิจัยเขียนตอบไปว่า “ฉะนั้นหากตัวแทนเหมืองไม่ได้ท าการ
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ส ารวจแนวหินแตกบริเวณ TSF1 จนสามารถท าแบบจ าลองการไหล 3 มิติได้ ไม่ควรกล่าวอ้างว่าการไหล
ดังกล่าวเป็นไปไม่ได้และต้องไหลแบบ plume เท่านั้น” เพราะแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าน้ าปนเปื้อนไหลผ่านแนว
หินแตกอย่างไร สิ่งที่คุณวชิราชัย หรือ ตัวแทนเหมืองไม่สามารถโต้แย้งได้ก็คือ ผลการวิจัยที่ว่าพบความ
ผิดปกติที่ชี้ไปว่ามีน้ าเหมืองรั่วไหลออกไปนั้นมาจากการประเมินความสอดคล้องกันของ 3 เทคนิค คือผล
การส ารวจ TEM และ ERI ที่ระบุว่ามีความผิดปกติท่ีน่าจะเกิดจากน้ าเหมือง และผลธรณีเคมี (ซัลเฟต) และ
ไอโซโทปที่ยืนยันว่ามีน้ าเหมืองรั่วไหลไปถึงบ่อเฝ้าระวังรอบ TSF1 คือบ่อ 6468, 5339, 6473 และบ่อลึก
คือบ่อ 6691 และ 5338 

 

15. อนึ่งจากรูปท่ี 15 ที่แสดงการเก็บน้ าบริเวณน้ าผุด จะเห็นได้ว่ามีน้ าขังคล้ายลักษณะบ่อเปิดจนอดสงสัย
ไม่ได้ว่าน้ าที่ขังใกล้กับบริเวณน้ าผุดจะเข้ามาปนเปื้อนตัวอย่างขณะเก็บตัวอย่างจนท าให้เกิดการ
วิเคราะห์ผิดพลาดหรือไม่ 

ตอบ ด้วยคุณวชิราชัยไม่ได้ไปเก็บน้ าผุดที่หน้างานด้วย จึงอาจไม่ทราบ แต่การเก็บตัวอย่าง
ดังกล่าวมีประจักษ์พยานทั้งเจ้าหน้าที่เหมือง และชุมชน ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นการเก็บน้ าที่ไหลออกมาจากรู
ของศิลาแลง ไม่ใช่การตักน้ าที่ขังอยู่บริเวณนั้น ที่ส าคัญน้ าขังอะไรจะมีธรณีเคมี เหมือนกับน้ าในบ่อ TSF1 
ดังที่แสดงในตารางที่ 6-2 หน้า 6-2 บทที่ 6 

  

16. ในกรณีบ่อ 6468 และน้ าผุด OSPG ที่ปรากฏบนเส้นระเหยนั้นยังเป็นข้อสงสัย (รูปที่ 17) เนื่องจากค่า
ผลทางเคมีโดยส่วนใหญ่มีค่าคล้ายกันโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะซัลเฟต แต่ค่าอัตราส่วนหนึ่งต่อไอโซโทป
ของธาตุสตรอนเซียมกับมีผลขัดแย้งกับ TSF1 แต่กลับเหมือนกับค่าที่วิเคราะห์ได้จาก UD2 และบ่อ
สังเกตการณ์ 6471 ที่เป็นบ่อตื้น ซึ่งจากการน าเสนอของทีมผู้วิจัยเองในหลายครั้งที่ผ่านมาพบว่า UD2 
นั้นไม่สามารถรั่วมาที่บริเวณที่ปรากฏน้ าผุดได้ เนื่องจากขัดแย้งกับทิศทางการไหลของน้ าบาดาล 
ในขณะที่บ่อ 6471 ซึ่งปรากฏบนเส้นน้ าฝนนั้นมีค่าซัลเฟตที่สูงซึ่งไม่ได้มีผลจากน้ าจากบ่อ TSF1 รั่ว 
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้สงสัยว่า 

16.1 น้ าผุดและน้ าจากบ่อ 6468 นั้นมีที่มาจากบ่อ TSF 1 หรือไม่ เนื่องจากมีค่าไอโซโทปของสต
รอนเซียมแตกต่างกัน (รูปที่ 18) แม้ว่าผู้วิจัยจะให้ความเห็นว่าน้ าจาก UD2 (หรือ TSF2) 
แต่เดิมมาจาก TSF1 หรือ UD1 ซึ่งข้อคิดเห็นนี้ยังคงเป็นเพียงสมมติฐานที่ผู้วิจัยยังไม่ได้
พิสูจน์ดังนั้นควรหาวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าว 

16.2 และเหตุใดน้ าระเหยถึงไม่พบในบ่อ 6467 ซึ่งปรากฏที่ระดับความลึกที่แสดงค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าต่ า (low resistive zone) แต่กลับพบในบ่อ 6468 ซึ่งปรากฏในชั้นค่าความ
ต้านทานสูง (high resistive zone) ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานกลไกการมาของน้ าระเหยจาก
บ่อ TSF1 มาสู่บ่อสังเกตการณ์และน้ าผุดที่ผู้วิจัยได้ตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ 
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รูปที่ ฒ-17 แสดงผลไอโซโทปเดลต้าของดิวทีเรียมกับเดลต้าของออกซิเจน-18 

(เส้นเข้มแสดงถึงเส้นน้ าฝนและเสน้สีฟ้าอ่อนแสดงเส้นระเหย) 

 
รูปที่ ฒ-18 แสดงผลไอโซโทประหว่าง 87Sr/86Sr และ ส่วนกลับของธาตุสตรอนเซียม (1/Sr) 

 

ตอบ  

a. ทีมวิจัยสรุปว่า น้ าผุดและน้ าจากบ่อ 6468 น่าจะมาจากการรั่วซึมจากผนังด้านข้างของบ่อ 
TSF 1 จากข้อมูลเคมีที่ใกล้เคียงกัน และลักษณะอัตราส่วนไอโซโทปของดิวทีเรียมและ
ออกซิเจน 18 ในบ่อ สังเกตการณ์ระดับตื้น 6468 แสดงว่ามีต้นก าเนิดจากบ่อเปิด แต่น้ า
ผุดนั้นเป็นน้ าที่มีการระเหยอยู่แล้ว ข้อมูลไอโซโทปจึงไม่ถูกน ามาใช้ประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ ที่มีข้อสรุปที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข้อ
สันนิษฐานของทีมวิจัยคือ การที่อัตราส่วนไอโซโทปของสตรอนเทียมในน้ าบ่อผุด
คล้ายคลึงกับน้ าจาก UD2 น่าจะเกิดจากผลกระทบในการฟ้ืนฟูบ่อ TSF1 ซึ่งได้เริ่ม
ด าเนินการก่อนการเก็บตัวอย่างครั้งนี้ การเติมหินทิ้งและขบวนการต่างๆ น่าจะท าให้
สตรอนเทียมที่ตรวจพบในบ่อ TSF1 เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่น้ าใน TSF2 (UD2)  
ในขณะที่เก็บตัวอย่าง ยังมีการใช้งานอยู่ จึงน่าจะเป็นตัวแทนที่ถูกตัองของระบบกักเก็บ
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กากแร่ของขบวนการในเหมืองอยู่ มิใช่หมายความว่าน้ าจาก UD 2 แต่เดิมมาจาก UD1 
ตามที่คุณวชิราชัยตั้งข้อสังเกต ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการด าเนินการเพ่ิมเติมใน
เชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิสูจน์ให้ประจักษ์ โดยอาจเจาะบ่อบาดาลระดับตื้นในแนวทิศทางที่
คาดว่ามีการรั่วของบ่อ TSF 1 และเติมสารติดตามการเคลื่อนที่ของน้ าใต้ดิน แต่อย่างไรก็
ดี สถานการณ์ปัจจุบันนั้นต่างไปจากสภาวะในช่วงเก็บตัวอย่าง (เดือนธันวาคม 2559 ถึง 
มกราคม 2560) ปัจจุบันเหมืองได้หยุดกิจการแล้ว จึงไม่แน่ใจว่าน้ าในบ่อ TSF ขณะนี้ จะ
ยังคงมีค้างและรั่วซึมอยู่หรือไม่ ส่วนบ่อ 6471 จะอยู่ใกล้เคียงกับบ่อ 5338/6691 ซึ่ง
สันนิษฐานว่ามีการรั่วตามรอยแยกชั้นหินในระดับลึก ซึ่งอยู่คนละแนวกับบริเวณน้ าผุด
และบ่อสังเกตกาณ์ 6468 (ดังแสดงในรูปที่ 3-42) จึงไม่น าเอาข้อมูลมาใช้ในการตั้ง
สมมุติฐานการรั่วซึมทางด้านข้างของบ่อ TSF 

b. การที่ไม่พบลักษณะแสดงการระเหยของน้ าในบ่อสังเกตการณ์ 6467 ทั้งยังอยู่ในโซนที่มี
ค่าการน าไฟฟ้าต่างกันกับบ่อ 6468 ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่เป็นบ่อระดับตื้น ช่วยยืนยัน
ข้อสมติฐานของทีมวิจัยที่ว่าการรั่วของบ่อ TSF 1 ในบริเวณดังกล่าว เป็นการรั่วซึมจาก
ผนังบ่อด้านข้าง มาสู่น้ าใต้ดินระดับตื้น โดยที่น้ าใต้ดินระดับตื้นบริเวณนี้จะไม่มีปฏิสัมพันธ์
กับชั้นบาดาลระดับลึก  

   

17. ในประเด็นซัลเฟตที่สูงนั้นจะเห็นว่าจากบ่อเหนือน้ าจะมีค่าซัลเฟตต่ ามากเพียงหลักหน่วยหรือ    หลัก
สิบ ppm ในขณะที่ในบ่อกักเก็บกากแร่นั้นมีสูงถึงหลักพัน ppm ซึ่งอย่างไรก็ดีจากบ่อสังกตการณ์ตื้น
และลึกหลายบ่อที่ค่าไอโซโทปของออกซิเจน-18 และดิวตริเรียมปรากฏบนเส้นน้ าฝน เช่น บ่อ 6471 
5350 เป็นต้น ซึ่งเป็นผลจากน้ าฝนชะจากกากแร่มากกว่าที่จะรั่วมาจากบ่อกักเก็บกากแร่ จึงไม่เหมาะที่
จะใช้ซัลเฟตเพียงธาตุเดียวโดยปราศจากผลไอโซโทปของออกซิเจน -18 และดิวทีเรียมในการระบุต้น
ก าเนิดของน้ า 

ตอบ ทั้งหมดที่คุณวชิราชัยเสนอแนะในข้อนี้คือสิ่งที่โครงการนี้ด าเนินการทุกประการ ดังแสดงใน
รายงานบทที่ 1 5 6 และ 9 
 
 

18. ในกรณีที่ผู้วิจัยอ้างในรายงานจากผล ERI แนว DC22-23-24-25 ที่บ่อสังเกตการณ์ไม่พบว่าน้ าอยู่บน
เส้นระเหยนั้น เนื่องจากเจาะในบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าสูง ว่าน้ าจาก TSF1 รั่วและไหลไปตาม
รอยแตกซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ เว้นแต่ผู้วิจัยก าหนดว่าบริเวณใดเป็นบริเวณรอยแตกและไปเจาะบ่อ
สังเกตการณ์ตื้นและลึกในบริเวณนั้น และน าตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์ว่ามีต้นก าเนิดจากน้ าฝนหรือน้ า
ระเหยและในกรณีน้ าระเหยจะต้องมีค่าส่วนกลับของสตรอนเทียมสัมพันธ์กับน้ าต้นก าเนิดตลอดจนมีค่า
ซัลเฟตที่สูงจึงจะสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้เสนอในข้อเสนอโครงการจึงจะเหมาะสมมากกว่าจะ
สรุปผลว่ามาตามรอยแตก ซึ่งด้วยข้อมูลปัจจุบันยังพิสูจน์ไม่ได้ 
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ตอบ เป็นข้อเสนอแนะที่ดีส าหรับการศึกษาในอนาคต (การพิสูจน์รอยแตก และหาเส้นทางที่น้ า
รั่วไหลจากเหมืองไหลผ่าน) อย่างไรก็ดีคุณวชิราชัย อาจจะหลุดประเด็น ด้วยการที่คณะวิจัยเขียนว่าน่าจะ
เป็นการรั่วไหลตามรอยแตกนั้นไม่ได้เป็นข้อสรุปหลักของโครงการ (ด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ใช่การ
หาแนวรอยแตกที่น้ าเหมืองไหลผ่าน) แต่เป็นแค่การอภิปรายประกอบผลหลักของโครงการเท่านั้น 

 

19. การแปลความหมายข้อมูลในบทที่ 5 นั้นสามารถใช้วิธีการสร้างกราฟมาตรฐานมาเปรียบเทียบได้
หรือไม่เนื่องจากลักษณะธรณีวิทยาที่ซับซ้อนซึ่งอาจมีทั้งหินที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงและต่ า
สลับกัน โดยท่ียังไม่สามารถตรวจสอบลักษณะธรณีวิทยาที่เป็นจริงตามธรรมชาติได้ จะเห็นได้ว่าหากไป
ศึกษาบทความทางวิชาการต่างประเทศมักไม่ใช้วิธีการดังกล่าว แต่มักจะใช้วิธีทางธรณีฟิสิกส์หลายวิธี 
ขึ้นกับคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไป ช่วยในการจ าแนกลักษณะธรณีวิทยา ยกเว้นแต่ค่า
ความต้านทานไฟฟ้าที่ได้จะมีค่าผิดปกติอย่างชัดเจนมากและแสดงลักษณะที่มีการรั่วซึมแบบ 
contaminated plume อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังพบว่าหากจุดส ารวจใกล้บ่อน้ าจะแสดงค่าต่ า
กว่าบริเวณข้างเคียงอย่างเห็นได้ชัด เช่นในภาพตัดขวาง TEM เทียบกับ ERI (รูปที่ 16) ซึ่ง TEM แสดง
โซนค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่แปลความหมายว่าเป็นรอยแตกได้ ในขณะที่ ERI เป็นบริเวณค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าสูง 

ตอบ ค าถามนี้คล้ายกับค าถามที่ 7 ในชุดค าถามในภาพรวมของตัวแทนเหมือง คณะวิจัยขอให้ไปดู
ค าตอบในข้อดังกล่าว ส่วนที่คุณวชิราชัยชี้แนะว่า “แต่มักจะใช้วิธีทางธรณีฟิสิกส์หลายวิธี ขึ้นกับคุณสมบัติ
ทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไป ช่วยในการจ าแนกลักษณะธรณีวิทยา” นั้น งานวิจัยนี้ให้สิ่งที่ดีกว่าคือใช้
ผลธรณีฟิสิกส์ร่วมกับธรณีเคมี และไอโซโทป เพ่ือยืนยันการรั่วไหลดังกล่าวข้างต้น  

 

20. จากเหตุผลทั้ง 7 ข้อที่กล่าวข้างต้นจึงท าให้สรุปได้ว่างานวิจัยนี้ ณ ช่วงเวลาท าการวิจัยยังไม่สามารถ
สรุปได้อย่างชัดเจนว่าบ่อกักเก็บกากแร่รั่วจนเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของสารหนูในระยะห่าง
ออกไปกว่า 700 เมตร เนื่องจากบ่อสังเกตการณ์ทางใกล้บ่อ TSF1 ไม่แสดงบ่อสังเกตการณ์ลึกที่มีน้ า
ระเหยและซัลเฟตสูงเลย ในส่วนของบ่อสังเกตการณ์ตื้นนั้นมีเพียงบ่อ 6468 และ OSPG ที่เป็นน้ าผุด
บนผิวดินแสดงเส้นระเหยและมีค่าซัลเฟตสูง ซึ่งหากบริเวณดังกล่าวรั่ว โดยชั้นดินที่มีรูพรุนมากกว่าชั้น
หินจึงควรจะพบในบ่อ 6467 ที่ห่างออกไปไม่กี่เมตรด้วย และน่าจะพบหลักฐานน้ าระเหยในทุกบ่อ แต่
กลับไปพบในบ่อ 5339 ที่อยู่ห่างออกไปกว่า 700 เมตร เพราะผู้วิจัยยังไม่สามารถอธิบายได้อย่าง
ชัดเจน แต่กลับเลือกแสดงผลแบบใส่ความจริงไม่ครบถ้วน (หรือที่เรียกว่าความจริงครึ่งเดียว) ซึ่งจะท า
ให้ผู้อ่านที่ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงพอเข้าใจผิด จนน าไปสู่ประเด็นความขัดแย้งของชุมชน 
ตลอดจนการเสียโอกาสในการงาน และการขายผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ได้ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึง
ไม่ขอรับรองรายงานที่ขาดความชัดเจนและครบถ้วนตามที่แสดงในข้อเสนอโครงการที่ผู้วิจัยขอรับทุน
มาเพื่อชี้ความกระจ่างและแก้ปัญหาให้แก่สังคม ทั้งยังไม่เห็นถึงความเหมาะสมกับวิธีการวิจัยในระยะท่ี 
2 ซึ่งผู้วิจัยเสนอมา เนื่องจากยังไม่สามารถจะพิสูจน์ว่าน้ ารั่วหรือไม่ตามข้อเสนอโครงการได้ ซึ่งจาก
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บทความทางวิชาการที่ผู้วิจัยได้อ้างอิงในข้อเสนอโครงการนั้น แสดงให้เห็นชัดว่าการใช้ไอโซโทปของ
ออกซิเจน -18 และดิวทีเรียม ตลอดจนสตรอนเทียมไอโซโทปเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะมีตัวอย่างการ
ติดตามผลจากเหมืองทองที่มีบ่อกักเก็บกากแร่เป็นบ่อเหมืองเปิดเช่นเดียวกันกับบ่อกักเก็บกากแร่เหมือง
ทองค าชาตรีของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

ตอบ ค ากล่าวอ้างว่า “……การวิจัยยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าบ่อกักเก็บกากแร่รั่ว……” 
นั้นไม่เป็นความจริงด้วยการใช้ผลธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และไอโซโทประเหยของน้ าสอดคล้องกันและยืนยัน
ว่าน้ าเหมืองรั่วไหลออกจากบ่อไปถึงบ่อ 5338 แล้ว ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าข้อแย้งหลักของคุณวชิราชัยคือ
ท าไมเจอบ่อนั้นไม่เจอบ่อนี้ ซึ่งผู้วิจัยก็ได้ตอบหลายครั้งทั้งเขียนอภิปรายในรายงานบทที่ 5 และ 9 และตอบ
ปากเปล่าในการประชุมคณะเทคนิค และตอบเป็นลายลักษณ์อักษรในบทที่ 8 ว่าต้องแยกประเด็นคือ แม้ว่า
คณะวิจัย คุณวชิราชัย และตัวแทนเหมืองจะไม่ทราบเส้นทางที่น้ าเหมืองรั่วไหลผ่านรูพรุนของศิลาแลงใน
ระดับตื้น หรือ รอยหินแตกในระดับลึก แต่ความสอดคล้องของผลธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และไอโซโทป 
ภายใต้สมมุติฐาน Preferential Flow Path โดยไหลผ่านแนวหินแตก (ระดับลึก) และรูพรุนของศิลาแลง 
(ระดับตื้น) นั้นไม่สามารถปฏิเสธได้  

ทางเดียวที่จะปฏิเสธความสอดคล้องดังกล่าวก็คือการกล่าวหาว่าท าการตรวจวัดผิดหรือไม่ ดังที่
คุณวชิราชัยได้ตั้งข้อสงสัยในหลายต่อหลายข้อ เช่น สงสัยว่าเก็บน้ า OSPG ผิด (ข้อที่ 14) สงสัยว่าการ
วิเคราะห์ TEM และ ERI ผิด (ข้อที่ 13) สงสัยว่าเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือวัดไอโซโทปผิด (น้ าไหลมาจากบ่อ 
ST18 เป็นต้น (ข้อที่ 12) ทั้งๆที่คุณวชิราชัยก็ทราบว่าการส ารวจด้วย TEM และ ERI ท าโดยนักวิจัยจาก 
AIST ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติแบบที่ไม่มีนักธรณีฟิสิกส์คนใดใน
ประเทศมีผลงานเทียบเท่า และการวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างไอโซโทปท าโดย ดร.สิรินาฎ นักวิจัยศูนย์
นิวเคลียร์เทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ กว่า 10 บทความ และการแปลผลใน
ภาพรวมของธรณีเคมี ไอโซโทป และฟิสิกส์ เพ่ือประเมินการปนเปื้อน ร่วมท าโดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนสารอันตรายมากที่สุดใน
ประเทศ แต่คุณวชิราชัยสงสัยว่าคณะวิจัยจะส ารวจผิด วัดผิดหรือไม่ แต่กลับเชื่อว่าผล ERI ของเหมืองนั้น
ถูกต้อง (ข้อที่ 8) ถึงกับพิพม์ว่า “.....ซึ่งข้อมูล ERI ที่ให้คุณภาพที่ดีกว่ากลับไม่แสดงรอยรั่ว....” ทั้งๆ ที่ยัง
ไม่ได้ตรวจคุณภาพข้อมูล จึงควรต้องชี้แจงว่าเหตุใดจึงเชื่อข้อมูลอัครา หรือ หากได้ตรวจคุณภาพข้อมูลแล้ว 
ก็กรุณาชี้แจ้งว่าท าไมอัคราถึงให้ข้อมูลแก่คุณวชิราชัยตรวจสอบ แต่กลับไม่ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการชุด
เทคนิคและคณะวิจัยชุดนี้? ดังที่ได้กล่าวไปในข้อ 8  

อนึ่งคุณวชิราชัย ไม่ได้เป็นกรรมการเทคนิคอยู่แล้ว แต่เป็นที่ปรึกษาธรณีฟิสิกส์ที่กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่เชิญมาพิเศษ จึงไม่มีสิทธิรับรองรายงานอยู่แล้ว  

ส าหรับข้อกล่าวของคุณวชิราชัยที่ว่า “รายงานที่ขาดความชัดเจนและครบถ้วนตามที่แสดงใน
ข้อเสนอโครงการที่ผู้วิจัยขอรับทุนมาเพ่ือชี้ความกระจ่างและแก้ปัญหาให้แก่สังคม” นั้นคณะวิจัยขอปฏิเสธ 
คณะวิจัยเชื่อว่าผลวิจัยมีความชัดเจนพอในการสรุปว่าเกิดการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ด้วยใช้ 3 
เทคนิคในการประเมินและได้ผลที่สอดคล้องกันดังกล่าว ผลนี้ให้ความกระจ่างที่เป็นก้าวแรกในการให้ผู้
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ก่อให้เกิดมลพิษต้องรับผิดชอบแก้ปัญหาให้ประชาชน และประเทศไทย โดยจะเป็นประโยชน์สาธารณะและ
ลดภาระการน าภาษีประชาชนทั้งประเทศมาแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษที่ไม่รับผิดชอบ ผู้วิจัยเชื่อ
อย่างบริสุทธิใจว่าเป็นงานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ด้วยคุณวชิราชัย
กล่าวว่ารายงานไม่ได้ให้ความกระจ่างแก่สังคมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิ จัยขอถามคุณวชิราชัยว่า ค าถามใด? 
ข้อเสนอแนะใด?การตีความผลวิจัยใด? ของคุณวชิราชัยในค าถาม 18 ข้อของคุณวชิราชัยนี้ที่สร้างความ
กระจ่างให้กับประเทศ? หรือเป็นประโยชน์กับประชาชน? ในฐานะที่คุณวชิราชัยเป็นข้าราชการภายใต้งบ
แผ่นดินจากภาษีประชาชน 
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บทที่ 9 
การอภิปรายสรุปผลรวมธรณีฟิสิกส์ และไอโซโทปกับธรณีเคมี 

  
 ในบทนี้ คณะวิจัยจะน ำเสนนกาำแปลผลผแวจจำาาำแน ำแวจ้ววยธแณีฟินิาน์ ปผะไกโซโทลาับธแณีเสคจี
ทั้งนี้้ววยปจวธแณีฟินิาน์เสล็นาำแน ำแวจที่นำจำแถน ำแวจล่ำนบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 ไ้วโ้ยตแง คแกบคผุจพ้ืนที่
ที่าววำงาว่ำ ปผะควำจผึาท่ีผึาาว่ำาำแเสา็บตัวกย่ำงจำาบ่กเสฝ้ำแะวังเสพ่ืกท ำาำแวิเสคแำะห์ไกโซโทลาับธแณีเสคจี ปต่
เสทคนิคธแณีฟินิาน์า็เสล็นาำแน ำแวจที่ไ้วลผาำแน ำแวจไจ่ชี้ชั้เสท่ำาำแน ำแวจ้ววยไกโซโทลาับธแณีเสคจี ฉะนั้นาำแ
ปลผลผแ่วจาันขกงทั้งนกงเสทคนิค จะท ำใหวเสาิ้ควำจชั้เสจนปผะควำจจั่นใจในาำแนแุลปบบจ ำผกงจโนทัศน์ 
(Conceptual Model) ขกงาำแแั่วไหผจำาขึ้นเสล็นกย่ำงจำา โ้ยาำแนแุลลผแวจกิงาแกบปนวคิ้าำแปลผลผ
ตำจแูลที่ 1-12 ปผะ 1-13 ในบทที่ 1 ซึ่งเสล็นาแกบปนวคิ้ที่ทุาภำคน่วนยกจแับแ่วจาันหผังจำาาำแลแะชุจทั้ง 
16 คแั้ง ้ังนแุลในบทที่ 4 เสพ่ืกที่จะนแุลใน 5 ลแะเส้็นที่ว่ำ 

 น่ำจะจีาำแแั่วไหผจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 หแืกไจ?่ 
 าำแแั่วไหผน่ำจะจีาำแปพแ่าแะจำยกกาจำนกาบแิเสวณบ่ก TSF1 หแืกไจ?่ 
 าำแแั่วไหผน่ำจะจำถึงบ่กเสฝ้ำแะวัง หแืก ปหผ่งน้ ำนำธำแณะ 2 จุ้ (บ่กเสฝ้ำแะวัง 5338 ปผะนำ

ขวำว) ที่เสคยตแวจพบควำจลิ้ลาติขกงคุณภำพน้ ำ้ังที่ไ้วปน้งไววในบทที่ 1 หแืกไจ่? 
 นำแหนูที่พบในน้ ำใตว้ินในบ่กเสฝ้ำแะวัง 5338 น่ำจะจำจำาเสหจืกงหแืกธแแจชำติ? 
 ไซยำไน้์ในน้ ำลุ้ในนำขวำวขวำง TSF2 ที่เสคยตแวจพบน่ำจะจำจำาาำแแั่วไหผขกงบ่กาัาเสา็บ

าำาปแ่หแืกไจ่? 
โ้ยจะท ำาำแนแุลควำจเสล็นไลไ้วขกงาำแวิเสคแำะห์ในปต่ผะลแะเส้็นโ้ยกวำงกิงลผาำแวิจัยปผะขวกปยวงที่

จีนัยน ำคัญ ปผะขวกจ ำาั้ขกงาำแศึาษำวิจัย นกาจำานี้คณะวิจัยยังไ้ววิเสคแำะห์ลผาแะทบต่กนุขภำพปผะ
นิ่งปว้ผวกจที่กำจจะจี หผังจำาพิจำแณำาำแวิเสคแำะห์ทั้ง 5 ลแะเส้็น้ังาผ่ำวปผวว ปผะทวำยที่นุ้จะน ำเสนนก
ขวกเสนนกปนะาำแ้ ำเสนินาำแต่กในแะยะที่ 2 เสพ่ืกจั้าำแควำจเสนี่ยงกย่ำงเสหจำะนจ กย่ำงไแา็้ีา่กนาำแนแุล 5 
ลแะเส้็น้ังาผ่ำว จะขกนแุลลผขกงาำแน ำแวจ้ววยธแณีฟินิาน์ ปผะาำแน ำแวจ้ววยไกโซโทลาับธแณีเสคจี ปผะ 
าำแนแุลโ้ยใชวลผาำแวิจัยขกง 2 เสทคนิคแ่วจาัน้ังนี้ 
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9.1 สรุปความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่ตรวจพบด้วย TEM และ ERI ที่เชื่อมโยงกับการรั่วไหลจาก
บ่อกักเก็บกากแร่ 

แูลที่ 9-1 ปน้งจุ้น ำแวจ้ววย TEM ปผะปนวน ำแวจ ERI ที่ตวกงนงนัยว่ำจีควำจลิ้ลาติขกงควำจ
ตวำนทำนไฟฟ้ำที่กำจจะเสาิ้จำาน้ ำเสหจืกงแั่วไหผ โ้ยหำาเสล็นควำจลิ้ลาติที่ค่กนขวำงชั้เสจนจะปน้ง้ววยนีป้ง 
หำาตวกงนงนัยว่ำควำจตวำนทำนไฟฟ้ำจะลิ้ลาติปต่ยังไจ่ชั้เสจนจะปน้ง้ววยนีเสหผืกง ปผะหำาไจ่พบควำจ
ลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำเสจื่กเสทียบาับปนวควบคุจจะปน้ง้ววยนีเสขียว (ู้แำยผะเสกีย้าำแวิเสคแำะห์ปต่ผะ
จุ้ ปผะปต่ผะปนวในบทที่ 5) ลผาำแน ำแวจ้ววยธแณีฟินิาน์้ังาผ่ำวคณะวิจัยปลผลผว่ำน้ ำเสหจืกงน่ำจะแั่วไหผ
จำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ใน 2 ผัาษณะ คืก าำแแั่วไหผล่ำนลนังบ่ก (แะ้ับตื้น) ปผะาำแแั่วไหผล่ำนาวนบ่ก (แะ้ับผึา
ลำนาผำง ถึง ผึา) น ำหแับาำแแั่วไหผล่ำนลนังบ่กาัาเสา็บาำาปแ่นั้นปน้งตัวกย่ำงในแูลที่ 9-2 ทั้งนี้บแิเสวณที่ 2 
ปผะ 3 ปน้งลิ้ลาติขกงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำที่ปน้งถึงน้ ำเสหจืกงแั่วไหผล่ำนลนังบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ในปนวน ำแวจ 
DC02 ปผะ DC03 โ้ยผูาศแนีป้งปน้งปนวเสนวนทำงที่น้ ำเสหจืกงน่ำจะแั่วไหผล่ำน ซึ่งท ำใหวคำ้าำแณ์ไ้วว่ำน่ำจะ
เสาิ้น้ ำลุ้ใน้ินแะ้ับตื้น นก้คผวกงาับาำแพบน้ ำลุ้ไหผล่ำนศิผำปผงในแูลที่ 9-2 (d) ้ววยเสหตุนี้คณะวิจัยจึงจี
ควำจจั่นใจาับลผาำแน ำแวจนี้นูงเสพแำะจีทั้งลผธแณีฟินิาน์ที่ปน้งควำจลิ้ลาติขกงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำ ปผะน้ ำ
ลุ้ที่เสาิ้ขึ้นตำจาำแคำ้าำแณ์ขกงลผธแณีฟินิาน์ที่นก้คผวกงาัน น ำหแับาำแแั่วไหผล่ำนาวนบ่กนั้น เสล็นาำแแั่ว
ขกงน้ ำเสหจืกงที่จีควำจตวำนทำนไฟฟ้ำต่ ำ (น ำไฟฟ้ำนูง) ผงในปนว้ิ่ง ปผะกกา้วำนขวำงบแิเสวณปนวที่ 4’ ปผะ 5’ 
(ู้แูลที่ 9-3) ท ำใหวกำจเสาิ้น้ ำเสหจืกงลนเสลื้กนน้ ำใตว้ินไหผไลทำงทิศใตวปผะตะวันตาเสฉียงใตว โ้ยน้ ำเสหจืกงน่ำจะ
เสคผื่กนที่กกาในปนว้ังาผ่ำวที่ควำจแะ้ับ 65 ถึง 0 เสจตแ (นั้นคืก แะ้ับ 5 เสจตแ ถึง 70 เสจตแ จำาแะ้ับ้ิน
เส้ิจ) กย่ำงไแา็้ีพึงนังเสาตว่ำควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำที่ปน้งถึงน้ ำเสหจืกงที่แั่วไหผกกาจำาใตวบ่ก
เสล็นบแิเสวณาววำงในปนว้ิ่ง ผงไลผึาถึงแะ้ับ 0 เสจตแ เสนื่กงจำาเสล็นาำแแั่วจำาปแง้ันน้ ำในปนว้ิ่งขกงน้ ำเสหจืกง
ปผะหำงปแ่ที่ถูาทิ้งนะนจในบ่ก TSF1 ซึ่งนูงถึง 25-30 เสจตแเสหนืกแะ้ับพ้ืน้ินเส้ิจ กย่ำงไแา็้ีนกาจำาปนว 4’ 
ปผะ 5’ ปผววไจ่พบควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำที่ปน้งถึงาำแเสคผื่กนที่ขกงน้ ำเสหจืกงกกาจำาบ่กใน
บแิเสวณก่ืนๆ ทั้งนี้กำจเสนื่กงจำาลผทำงเสแขำคณิต (Geometry) ้ววยปจวน้ ำเสหจืกงที่แั่วไหผในปนว้ิ่ง (Vertical 
Seepage) ล่ำนาวนบ่กาัาเสา็บาำาปแ่กำจจะนังเสาตเสห็นเสล็นพ้ืนที่าววำง ปต่ชั้นน้ ำบำ้ำผแะ้ับผึาบแิเสวณนั้น (Vf 
ปผะ Vm) จีควำจนำจำแถในาำแซึจล่ำนขกงน้ ำใตว้ินในปนวแำบ  (lateral transmissivity) ค่กนขวำงต่ ำ 
(พิจำแณำจำาค่ำนัจลแะนิทธิ์าำแซึจล่ำนขกงน้ ำใตว้ินแะ้ับผึา (Hydraulic Conductivity (k)) = 1.001 
m/day จำาปบบจ ำผกงน้ ำใตว้ินโ้ยจุฬำผงาแณ์จหำวิทยำผัย[1] ปผะ 1.85 m/day น ำหแับชั้น Vf ปผะ 8x10-4 
m/day น ำหแับชั้น Vm จำาปบบจ ำผกงน้ ำใตว้ินโ้ยาแจน้ ำบำ้ำผ [2]) เสจื่กท ำาำแจ ำผกงชั้นหินกุวจน้ ำเสล็น
ตัวาผำงปบบพแุน (Porous Aquifer) ท ำใหวน้ ำเสหจืกงที่แั่วไหผในปนว้ิ่งนั้นน่ำจะปพแ่าแะจำยในปนวแำบไ้วชวำ
จำา[1] ลผทำงเสแขำคณิตขกงน้ ำเสหจืกงที่แั่วไหผในปนว้ิ่ง (Vertical Seepage) ล่ำนาวนบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ ปผะ
ควำจนำจำแถในาำแซึจล่ำนขกงน้ ำใตว้ินในปนวแำบ (lateral transmissivity) ค่กนขวำงต่ ำนี้ถูาศึาษำโ้ย
ปบบจ ำผกงโ้ย Waterhouse and Friday (2000)[3] ปจวาแะนั้นควำจลิ้ลาติขกงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำที่
ตแวจวั้โ้ย TEM ในนกงปนว (ปนว 4’ ปผะ 5’) า็ปน้งาำแปพแ่าแะจำยขกงน้ ำเสหจืกงในปนวแำบ จึงเสล็นไลไ้ว
ว่ำเสาิ้าำแไหผขกงน้ ำเสหจืกงล่ำนแกยปตาขกงหิน (Fracture) นกงปนว้ังาผ่ำวคืก 4’ ปผะ 5’ นก้คผวกงาับ
ผัาษณะทำงกุทาธแณีขกงพ้ืนที่ที่จีแกยหินปตาขกงหินในชั้น Vf ปผะ Vm[2] โ้ยควำจเสล็นไลไ้วนี้จะถูาท้นกบ
โ้ยาำแค ำนวณในหัวขวกต่กไล 
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กนึ่งเสจื่กพิจำแณำควำจลิ้ลาติ้ังาผ่ำวแ่วจาัน จะเสห็นเสนวนทำงที่เสล็นไลไ้วที่น้ ำเสหจืกงกำจจะแั้วไหผล่ำน 
ปผะท ำใหวเสาิ้ควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำ้ังาผ่ำว (ู้ผูาศแนีป้ง) กนึ่งโลแ้นังเสาตว่ำเสนวนทำงที่ปน้ง
ควำจลิ้ลาติ้ังาผ่ำวนั้นเสล็นทำงทิศใตว ตะวันตาเสฉียงใตว ปผะตะวันตาทำงทวำยน้ ำขกงบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 
ซึ่งนก้คผวกงาับทิศทำงาำแไหผขกงน้ ำใตว้ินบแิเสวณบ่กาัาเสา็บาำาปแ่โ้ยกวำงกิงลผขกงแะ้ับน้ ำใตว้ินจำาบ่กเสฝ้ำ
แะวังแะ้ับตื้น ปผะผึาขกงเสหจืกงเสกงที่ท ำปบบจ ำผกงโ้ยจุฬำผงาแณ์จหำวิทยำผัย [1] (แูลที่ 9-4) ตำแำงที่ 9-1 
นแุลควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำ ปผะขวกนแุลที่เสล็นไลไ้วจำาลผน ำแวจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9-1 ภำพแวจจุ้น ำแวจ้ววย TEM ปผะปนวน ำแวจ ERI ที่ตวกงนงนัยว่ำควำจตวำนทำนไฟฟ้ำจะลิ้ลาติ (นีป้ง) จุ้น ำแวจ
้ววย TEM ปผะปนวน ำแวจ ERI ที่ตวกงนงนัยว่ำควำจตวำนทำนไฟฟ้ำจะลิ้ลาติปต่ยังไจ่ชั้เสจนนั้น (นีเสหผืกง) ปผะจุ้น ำแวจ้ววย 
TEM ปผะ ปนวน ำแวจ ERI ที่ไจ่พบควำจลิ้ ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำ (นีเสขียว)  



 

9-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

2 

3 

1 

c) DC03 

b) DC02 
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รูปที่ 9-2 ตัวกย่ำงควำจลิ้ลาติขกงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำที่ปน้งถึงน้ ำเสหจืกงแั่วไหผล่ำนลนังบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ในปนวน ำแวจ (b) DC02 ปผะ (c) 
DC03 โ้ยผูาศแนีป้งปน้งเสนวนทำงที่น้ ำเสหจืกงน่ำจะแั่วไหผล่ำนซึ่งท ำใหวคำ้าำแณ์ไ้วว่ำน่ำจะเสาิ้น้ ำลุ้ในแะ้ับตื้น นก้คผวกงาับาำแพบน้ ำลุ้
ไหผล่ำนศิผำปผงใน (d) 

ผง 

(a) 
(d) 

2 
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รูปที่ 9-3 นแุลลผาำแน ำแวจควำจตวำนทำน
ไฟฟ้ำตำจหนวำตั้ตำจควำจนูง (Top View) 
ล่ำนทีผะช้ันควำจนูงจำา 100 เสจตแ ถึง 20 
เสจตแ โ้ยจีช้ันพื้นลิว้ินเส้ิจที่ลแะจำณ 70 ถึง 
75 เสจตแ โ้ยจีควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำน
ไฟฟ้ำที่ปน้งาำแแั่วไหผในปนว้ิ่ง (5) ปผะ 
้วำนขวำง (4’ ปผะ 5’) ทำงใตว ปผะตะวันตา
เสฉียงใตวขกงพื้นที ่

5 
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รูปที่ 9-4 เสนวนช้ันควำจนูงขกงแะ้ับน้ ำใตว้ิน (บน) ช้ันท่ี 1 (3-5 เสจตแ) ปผะ(ผ่ำง) ช้ันท่ี 2 (6-60 เสจตแ)[1] เสนวนลแะนีป้งปน้งทิศ
ทำงาำแไหผขกงน้ ำใตว้ินในปต่ผะแะ้ับช้ัน 
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ตารางท่ี 9-1 สรุปความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้า และข้อสรุปที่เป็นไปได้ 

ข้อสรุป ผลที่สนับสนุนข้อสรุป 
จุดส ารวจ TEM แนวส ารวจ ERI หมายเหตุ 

1) จีาำแแั่วไหผจำาบ่ก
าัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 
ทำงาวนบ่ก 

TI01,TI01B ,TI01C ,TI01D 
,TI02 ,TI02B ,TI03 ,TI04 
,TI04B ,TI05 ,TI05B ,TI06 
,TI06B ,TI07 ,TI08 ,TI08B 
,TI08C ,TI08D ,TI10 ,TI11 
,TI11B ,TI11C ,TI11D ,TI12 
,TI12B ,TI15 ,TI16 ,TI16B 
,TI16C ,TI17 ,TI17B ,TI18 
,TI22, TI23, TI23B , ปผะ 
TI24  

DC01, DC02, DC03 ลผนก้คผวกงาันทั้ง TEM ปผะ 
ERI ท ำใหวจั่นใจในขวกนแุลจำา 

2) าำแแั่วไหผจำาบ่กาัา
เสา็บาำาปแ่ TSF1 
ปพแ่าแะจำยกกานกา
บ่กทำง้วำนขวำง ปต่ยัง
กยู่ในปนวบ่ก้ัาตะากน 

TO31, TO34, TO35 DC22, DC23, DC24, 
DC25 

ลผนก้คผวกงาันทั้ง TEM ปผะ 
ERI ปผะยังพบน้ ำลุ้ล่ำนศิผำ
ปผงที่จีเสคจีขกงน้ ำคผวำยคผึง
าับน้ ำในบ่ก TSF1 นนับนนุน
ลผเสพ่ิจเสติจ ท ำใหวจั่นใจใน
ขวกนแุลจำา 

3) จีาำแแั่วไหผจำาลนัง
บ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1  

ไจ่จีาำแน ำแวจที่เสาี่ยวขวกง
โ้ยตแง 

DC01, DC02, DC03, 
DC05, DC06 

ลผ ERI ชั้เสจน ปผะยังพบน้ ำ
ลุ้ล่ำนศิผำปผงที่จีเสคจีขกงน้ ำ
คผวำยคผึงาับน้ ำในบ่ก TSF1 
นนับนนุนลผเสพิ่จเสติจ ท ำใหว
จั่นใจในขวกนแุลจำา  

4) น้ ำเสหจืกงที่แั่วไหผ
กำจไลถึงนำขวำวที่น้ ำลุ้
เสจื่กเสหจืกงหยุ้ 

TD01, TD02, TD03, TD04, 
TD05, TD06 

DC13 (ปต่ควำจลิ้ลาติไจ่
ชั้เสจน) 

ยังไจ่จ่ันใจจำานัาตวกงแก
ลแะเสจินลผแ่วจาับธแณีเสคจี 

5) น้ ำเสหจืกงที่แั่วไหผ
กำจไลถึงบ่ก 5338 
ปผะ 6691 

TC01, TO33, TC02, TB01, 
TB02 (ปต่ควำจลิ้ลาติไจ่
ชั้เสจนนัาจุ้) 

DC09 ปผะ DC10 (ปต่
ควำจลิ้ลาติไจ่ชั้เสจน) 

ลผไจ่ค่กยชั้เสจนยังไจ่จั่นใจ
จำานัาตวกงแกลแะเสจินลผ
แ่วจาับธแณีเสคจี ปผะไกโซโทล 
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9.2 สรุปความผิดปกติทางธรณีเคมีและไอโซโทปทีเ่ชื่อมโยงกับการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ 
 ปจวคณะวิจัยจะท ำาำแวิเสคแำะห์ไกกกนหผำยชนิ้ในน่วนขกงธแณีเสคจีขกงน้ ำ ใตว้ินจำาบ่กเสฝ้ำแะวัง   
ปต่ไกกกนที่เสหจำะนจที่นุ้ในาำแใชวเสล็นนำแติ้ตำจาำแปพแ่าแะจำยขกงาำแลนเสลื้กนในน้ ำใตว้ิน (Tracer) จำา
บ่กาัาเสา็บาำาปแ่คืกซัผเสฟต (SO4

-2) ้ววยซัผเสฟตจีลแิจำณนูงในน้ ำเสหจืกงในบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ (นูงลแะจำณ 
2350 mg/L ใน TSF1 จำานถิติขวกจูผธแณีเสคจีขกง UD1 (ู้ภำคลนวาที่ ญ)) ปต่ค่ำควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตตำจ
ธแแจชำติในพ้ืนที่นั้นจีค่ำค่กนขวำงต่ ำ (7.87±7.13 mg/L ในบ่กเสฝ้ำแะวังแะ้ับผึาปผะตื้นตวนน้ ำ) ซึ่งท ำใหวเสห็น
ควำจปตาต่ำงกันเสาิ้จำาาำแปพแ่าแะจำยจำาปหผ่งา ำเสนิ้าำแลนเสลื้กนไ้วกย่ำงค่กนขวำงชั้เสจน นกาจำานี้
ซัผเสฟตยังเสล็นนำแที่เสนถียแในน้ ำ (ไจ่ตาตะากน หแืกถูาู้้ซับไ้วง่ำยในแะบบน้ ำใตว้ินลาติ) จึงถูาใชวเสล็นนำแ
ติ้ตำจาำแปพแ่าแะจำยขกงาำแลนเสลื้กนน ำหแับาำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ ปผะน้ ำเสหจืกง
เสล็นาแ้ในหผำยงำนวิจัย[4-6]  

แูลที่ 9-5 ปน้งบ่กเสฝ้ำแะวังที่พบซัผเสฟตควำจเสขวจขวนนูงาว่ำค่ำควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตตำจธแแจชำติ
กย่ำงจีนัยน ำคัญ (20 ถึง 1926 mg/L) (นีป้ง) ปผะบ่กเสฝ้ำแะวังที่ควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตใาผวเสคียงาับควำจ
เสขวจขวนขกงซัผเสฟตตำจธแแจชำติ (0.6 - 5 mg/L) (นีเสขียว) น ำหแับ (a) บ่กเสฝ้ำแะวังที่ตื้นาว่ำ 30 เสจตแ (5-12 
เสจตแ), (b) ผึา 60 เสจตแ, ปผะ (c) แวจทั้งบ่กตื้นปผะผึา นังเสาตไ้วว่ำเสจื่กพิจำแณำปนวขกงบ่กที่พบว่ำลนเสลื้กน
ซัผเสฟตนูงาว่ำค่ำควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตตำจธแแจชำติ จะเสห็นเสนวนทำงที่น่ำเสาิ้าำแปพแ่าแะจำยขกงน้ ำเสหจืกง
้ังปน้งในผูาศแนีป้งทั้งแะ้ับตื้น แะ้ับผึา ปผะเสจื่กพิจำแณำขวกจูผทั้ง 2 แะ้ับแ่วจาันพบว่ำเสนวนทำงที่น่ำจะ
เสาิ้าำแปพแ่าแะจำยขกงน้ ำเสหจืกงคืกทิศทำงตะวันตาเสฉียงใตว ซึ่งนก้คผวกงาับปนวาำแลนเสลื้กนที่ถูาเสนนกไวว
โ้ยลผาำแน ำแวจ TEM ปผะ ERI (แูลที่ 9-1) ปผะเสล็นทิศทำงเส้ียวาับท่ีน้ ำใตว้ินเสคผื่กนท่ี  

นกาจำานี้หำาท ำาำแนแวำงาแำฟควำจนัจพันธ์ขกงควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟต ปผะแะยะห่ำงจำาาึ่งาผำง
บ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 ปผววจะพบว่ำน ำหแับบ่กที่กยู่ในปนวที่น่ำเสาิ้าำแปพแ่าแะจำยขกงน้ ำเสหจืกงนั้น หำาบ่ก
เสฝ้ำแะวังยิ่งกยู่ใาผว TSF1 ควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตา็ยิ่งนูง ปผะหำาบ่กเสฝ้ำแะวังยิ่งกยู่หำงจำา TSF1 ควำจเสขวจขวน
ขกงซัผเสฟตา็จะยิ่งต่ ำ (้ังปน้งในแูลที่ 9-6) ทั้งบ่กผึาปผะบ่กตื้น (เสววนาแณีบ่ก 1991 ปผะ บ่ก 6467) ท ำใหว
นำจำแถกนุจำนไ้วว่ำบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 น่ำจะเสล็นตวนา ำเสนิ้ขกงซัผเสฟตที่พบในน้ ำใตว้ินในปนว้ังาผ่ำว 
กีาหผัาฐำนหนึ่งที่นนับนนุนว่ำาำแลนเสลื้กนซัผเสฟตไจ่น่ำจะเสาิ้ลนเสลื้กนเสกงตำจธแแจชำติในบแิเสวณบ่กาัาเสา็บ
าำาปแ่คืกาำแตแวจไจ่พบซัผเสฟตลนเสลื้กนในบ่กเสฝ้ำแะวังแะ้ับตื้น 5336  ปผะบ่กเสฝ้ำแะวังแะ้ับผึาคืก 5333, 
6693, ปผะ 6692 ซ่ึงกยู่บแิเสวณ TSF1 ปผะ กยู่ใาผวาับบ่ก 5339, 6473, 6471, ปผะ 1991 (ู้แูลที่ 9-6(a))   

กย่ำงไแา็้ีซัผเสฟตกำจจะจำจำาน้ ำเสหจืกงในบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 หแืก กำจจำจำาาำแเสาิ้
าแะบวนาำแน้ ำเสหจืกงเสล็นาแ้จำาหินซัผไฟ้์ที่เสหจืกงใชวท ำลนังขกงบ่กาัาเสา็บาำาปแ่า็ไ้ว (Zone C) ปจวเสหจืกง
จะจีจำตแาำแ้ ำเสนินาำแจั้าำแหินทิ้ง (Waste Rock) ที่จีาำแจ ำปนาหินเสล็น 1) หินที่กำจจะา่กใหวเสาิ้น้ ำ
เสหจืกงเสล็นาแ้ (ลผ้ลผ่กยซัผเสฟต) เสแียาว่ำหิน PAF 2) หินที่ไจ่า่กใหวเสาิ้น้ ำเสหจืกงเสล็นาแ้ (UAF) ปผะ 3) หิน
ที่า่กใหวเสาิ้าแ้ (NAF) โ้ยจำตแาำแ้ ำเสนินาำแจะใชวหิน UAF หุวจ หิน PAF ปผะ NAF ไววท ำใหวไจ่เสาิ้ลฏิาิแิยำ
นแวำงาแ้ ปผะลผ้ลผ่กยซัผเสฟต[7] ปต่า็กำจจะไจ่นำจำแถหยุ้ภำวะน้ ำเสหจืกงเสล็นาแ้ไ้วทั้งหจ้ ซึ่งกำจจะท ำ
ใหวาำแใชวซัผเสฟตเสล็นนำแติ้ตำจาำแปพแ่าแะจำยขกงาำแลนเสลื้กน (Tracer) จำาน้ ำเสหจืกงในบ่กาัาเสา็บาำาไจ่
ชั้เสจนเสนื่กงจำาจีปหผ่งา ำเสนิ้จำาาว่ำ 1 ปหผ่ง (น้ ำเสหจืกง ปผะ หินทิ้ง) ้ววยเสหตุนี้คณะวิจัยจึงท ำาำแวิเสคแำะห์
คั้ปยาาำแลนเสลื้กนซัผเสฟตที่น่ำจะเสาิ้จำาหินทิ้ง กกาจำาซัผเสฟตที่น่ำจะเสาิ้จำาาำแแั่วไหผขกงน้ ำใน TSF1 
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โ้ยกำศัยาแกบปนวคิ้ว่ำซัผเสฟตที่จำจำาน้ ำจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ตวกงปน้งผัาษณะไกโซโทลขกงน้ ำแะเสหย   
ซึ่งปตาต่ำงจำาซัผเสฟตในน้ ำเสหจืกงเสล็นาแ้จำาากงหินซึ่งจะเสล็นน้ ำฝนชะผะผำยซัผเสฟตนู่ชั้นน้ ำใตว้ิน  

้ววยเสหตุนี้เสจื่กกิงตำแำงที่ 9-2 ซึ่งนแุลลผาำแท้นกบไกโซโทลทีป่น้งน้ ำแะเสหยคู่าับาำแลนเสลื้กนซัผเสฟต 
จะเสห็นไ้วว่ำ น ำหแับบ่กตื้นนั้น จีเสพียงบ่ก 6468, 5339 6473 ที่ปน้งาำแแะเสหยชั้เสจน ในขณะที่น ำหแับบ่กผึา
นั้น จีบ่ก 6691 ปผะ 5338 ที่ปน้งาำแแะเสหยชั้เสจน น่วนบ่ก 6472 นั้นา็กำจจะเสล็นบ่กท่ีไ้วแับกิทธิพผจำาน้ ำที่
แะเสหยไ้ว ปต่้ววยนั้น่วนาำแเสจืกจำงนูง (ู้จำาควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตที่เสจืกจำงถึง 97 เสท่ำ เสจื่กเสทียบาับควำจ
เสขวจขวนซัผเสฟตใน UD1) าำแเสจืกจำงน้ ำที่แะเสหย้ววยน้ ำใตว้ินธแแจชำติที่ไจ่แะเสหยถึงเสาืกบ 100 เสท่ำท ำใหวกำจไจ่
นำจำแถวั้าำแแะเสหยไ้วกย่ำงชั้เสจนโ้ยวิธีทำงไกโซโทล ฉะนั้นคณะวิจัยจะถืกว่ำบ่ก 6472 า็น่ำจะเสล็นบ่กที่
ไ้วแับลผาแะทบจำาน้ ำเสหจืกงจำาบ่ก TSF1 ้ววย (ไจ่ใช่จำาากงหินทิ้ง) แูลที่ 9-7 นแุลาำแคั้าแกงบ่กเสฝ้ำแะวัง 
(ท้ังผึา ปผะตื้น) ที่พบซัผเสฟตควำจเสขวจขวนนูงาว่ำค่ำควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตตำจธแแจชำติกย่ำงจีนัยน ำคัญ ปผะ 
เสล็นน้ ำที่จีผัาษณะทำงไกโซโทลเสล็นน้ ำแะเสหย (นีป้ง) ในขณะที่ในแูลเส้ียวาัน บ่กเสฝ้ำแะวังที่พบซัผเสฟตควำจ
เสขวจขวนนูงาว่ำค่ำควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตตำจธแแจชำติกย่ำงจีนัยน ำคัญ ปต่ไจ่พบน้ ำที่จีผัาษณะทำงไกโซโทล
เสล็นน้ ำแะเสหย จะปน้ง้ววยนัญผัาษณ์นีเสหผืกง ปผะ บ่กเสฝ้ำแะวังที่ไจ่พบควำจลิ้ลาติขกงควำจเสขวจขวนซัผเสฟต 
(คืกค่ำควำจเสขวจขวนลแะจำณควำจเสขวจขวนขกงบ่กเสฝ้ำแะวังตวนน้ ำ) จะปน้งโ้ยนัญผัาษณน์ีเสขียว  
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ตารางท่ี 9-2 สรุปผลธรณีเคมี และไอโซโทปท่ีชี้ความผิดปกติของน้ าใต้ดินจากบ่อเฝ้าระวังในแนวที่คาดว่า
น่าจะมีการแพร่กระจายของน้ าเหมือง 

รหัสบ่อ ประเภทบ่อ ซัลเฟตปน
เปื้อน 

ไอโซโทป
แสดงน้ า
ระเหย 

น้ าอายุน้อย <50 ปีอย่างมีนัยส าคัญ 

5350 ผึา ใช่ ไจ่ ใช่ (3±2) 
699 ผึา ใช่ ไจ่ ไจ่ (23±7) 
6466 ผึา ใช่ ไจ่ ไจ่ไ้วท ำาำแวิเสคแำะห์ 
6467 ต้ืน ใช่ ไจ่ ใช่ ปต่ไจ่นำจำแถใชวตั้นินไ้ว ้ววยเสล็นบ่กตื้น

(2±2) 
6468 ต้ืน ใช่ ใช่ ไจ่ไ้วท ำาำแวิเสคแำะห์ 
6471 ต้ืน ใช่ ไจ่ ไจ่ไ้วท ำาำแวิเสคแำะห์ 
1991 ต้ืน ใช่ ไจ่ ใช่ ปต่ไจ่นำจำแถใชวตั้นินไ้ว ้ววยเสล็นบ่กตื้น 

(14±4) 
5339 ต้ืน ใช่ ใช่ ไจ่ไ้วท ำาำแวิเสคแำะห์ 
6691 ผึา ใช่ ใช่ ใช่ (12±4) 
5338 ผึา ใช่ ใช่ ใช่ (10±4) 
6472 ผึา ใช่ ไจ(่กำจจะ) ใช่ (0±2) 
6473 ต้ืน ใช่ ใช่ ใช่ ปต่ไจ่นำจำแถใชวตั้นินไ้ว ้ววยเสล็นบ่กตื้น 

(0±2) 
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รูปที่ 9-5 บ่กเสฝ้ำแะวังที่พบซัผเสฟตควำจเสขวจขวนนูงาว่ำค่ำควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตตำจธแแจชำติ  (บ่กเสลวำแะวังกวำงกิงตวนน้ ำ)  
กย่ำงจีนัยน ำคัญ (20 ถึง 1926 mg/L) (นีป้ง) ปผะบ่กเสฝ้ำแะวังที่ควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตใาผวเสคียงาับควำจเสขวจขวนขกง       
ซัผเสฟตตำจธแแจชำติ (0.6 - 5 mg/L) (นีเสขียว) น ำหแับ (a) บ่กเสฝ้ำแะวังที่ตื้นาว่ำ 30 เสจตแ (5-12 เสจตแ), (b) ผึา 60 เสจตแ, ปผะ 
(c) แวจทั้งบ่กตื้นปผะผึา 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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รูปที่ 9-6 ควำจนัจพันธ์ขกงควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟต ปผะแะยะห่ำงจำาาึ่งาผำงบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 น ำหแับบ่กที่กยู่ในปนว
น่ำเสาิ้าำแปพแ่าแะจำยขกงน้ ำเสหจืกง (จุ้นีป้ง) ปผะบ่กที่กยู่นกาปนวที่น่ำจะเสาิ้าำแปพแ่าแะจำยขกงน้ ำเสหจืกง (นีเสขียว)  

(a) 

(b) 
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รูปที่ 9-7 บ่กเสฝ้ำแะวัง (ท้ังผึา ปผะตื้น) ที่พบซัผเสฟตควำจเสขวจขวนนูง นูงาว่ำค่ำควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตตำจธแแจชำติ (บ่กเสลวำ
แะวังกวำงกิงตวนน้ ำ) กย่ำงจีนัยน ำคัญ ปผะเสล็นน้ ำท่ีจีผัาษณะทำงไกโซโทลเสล็นน้ ำแะเสหย (นีป้ง),  บ่กเสฝ้ำแะวัง (ท้ังผึา ปผะตื้น) ที่
พบซัผเสฟตควำจเสขวจขวนนูง นูงาว่ำค่ำควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตตำจธแแจชำติกย่ำงจีนัยน ำคัญ ปต่เสล็นน้ ำไจ่จีผัาษณะทำงไกโซโทล
เสล็นน้ ำแะเสหย (นีเสหผืกง) ปผะบ่กเสฝ้ำแะวังที่ควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตใาผวเสคียงาับควำจเสขวจขวนตำจธแแจชำติ (นีเสขียว) ผูาศแนีป้ง
ปน้งเสนวนทำงที่น้ ำเสหจืกงน่ำจะแั่วไหผกกาจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ (กิงจำาลผธแณีฟินิาน์) ปผะปพแ่าแะจำยนู่บ่กเสฝ้ำแะวังที่พบ
ควำจลิ้ลาติ้ังาผ่ำว  

 

กย่ำงไแา็้ีกำจจีาำแโตวปยวงทำงวิชำาำแไ้วว่ำ หำาเสาิ้าำแลนเสลื้กนน้ ำเสหจืกงจแิง ปผะเสจื่กใชวซัผเสฟตปผะ 
ผัาษณะาำแแะเสหยขกงน้ ำเสล็นนำแติ้ตำจาำแปพแ่าแะจำยขกงาำแลนเสลื้กน (Tracer) จำาน้ ำเสหจืกงในบ่กาัา
เสา็บาำาปแ่ เสหตุใ้จึงตแวจไจ่พบาำแลนเสลื้กนซัผเสฟต ปผะาำแแะเสหยขกงน้ ำในบ่กเสฝ้ำแะวัง 5333, 6693, ปผะ 
6692 ซึ่งกยู่ใาผวบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 จำาาว่ำบ่กเสฝ้ำแะวัง 6691 5338 ปผะ 6472 เสนียกีา้ววยหำาพิจำแณำ
ชั้น้ิน ปผะ หินกุวจน้ ำเสล็นตัวาผำงพแุน (Porous Media) ปผวว บ่ก 6691 5338 ปผะ 6472 จะลนเสลื้กนซัผเสฟต
ไ้วา็ต่กเสจื่ก 5333, 6693, ปผะ 6692 นั้นลนเสลื้กนซัผเสฟต้ววย ้ววยหำาจีาำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงล่ำนาวนบ่ก
้ังที่ปน้งในลผ TEM ภำยในบ่กจแิงา็น่ำจะเสาิ้าำแลนเสลื้กนซัผเสฟต ปผะน้ ำเสหจืกงทำงใตวปผะตะวันตาเสฉียงใตว
ในทุาปนวค ำกธิบำยที่เสล็นไลไ้วน ำหแับลแำาฏาำแณ์ลนเสลื้กนเสฉพำะปนวบ่กเสฝ้ำแะวัง 6691 5338 ปผะ 6472 
(แะ้ับผึา) ปผะปนวบ่ก 6468, 5339 6473 (แะ้ับตื้น) คืก เสาิ้าำแปพแ่าแะจำยขกงน้ ำเสหจืกงนั้นล่ำนชั้นหิน
ปตา (Fractured Rock) (แะ้ับผึา) ปผะาำแไหผล่ำน preferential flow path ขกงแูพแุนขกงศิผำปผง  
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(แะ้ับตื้น) ที่เสล็นปนวเสฉพำะ (ตำจปนวผูาศแนีป้ง) ไจ่ไ้วเสาิ้จำาาำแปพแ่าแะจำยล่ำนตัวาผำงพแุนลาติ ้ังจะ
ปน้งาำแท ำปบบจ ำผกงกย่ำงง่ำยเสพ่ืกนนับนนุนนจจุติฐำน้ังต่กไลนี้ 

น ำหแับซัผเสฟต าำแเสคผื่กนที่ไลาับน้ ำใตว้ินนั้นเสาิ้ขึ้นโ้ย 2 าผไาหผัาคืกาำแพำ (Advection) ปผะ 
าำแปพแ่ หแืก าำแฟุ้ง (Diffusion or Dispersion) าำแพำ คืก าำแที่นำแลนเสลื้กนเสคผื่กนที่ไลพแวกจาับตัวาผำง
นิ่งปว้ผวกจที่ควำจเสแ็วาำแพำไลเสท่ำาับตัวาผำงนิ่งปว้ผวกจ้ังาผ่ำว (ในที่นี้คืกน้ ำใตว้ิน) ในขณะที่าำแปพแ่เสาิ้
จำาศัาย์ขกงควำจเสขวจขวน (Molecular Diffusion) โ้ยจะปพแ่จำาที่ควำจเสขวจขวนนูงไลนู่ต่ ำ น่วนาำแฟุ้ง 
(Dispersion) ซึ่งโ้ยทั่วไลจัาจะจีกิทธิพผต่กาำแเสคผื่กนที่ขกงนำแลนเสลื้กนในตัวาผำงนิ่งปว้ผวกจจำาาว่ำาำแ
ปพแ่นั้นจัาจะเสาิ้จำาาำแไหผล่ำนช่กงว่ำงขกง้ินที่ค้เสคี้ยว (Dispersion) ท ำใหวเสาิ้าำแฟุ้งาแะจำยขกงนำแ
ลนเสลื้กน น่วนาผไาที่ท ำใหวนำแลนเสลื้กนเสคผื่กนที่ไ้วชวำผง ปผะตาควำงในนิ่งปว้ผวกจไ้วยำวนำนขึ้น คืก าผไาาำแ
ู้้ซับนำแลนเสลื้กนโ้ย้ิน (กวำงถึง Kd) ซึ่งท ำใหวเสาิ้าำแหน่วงขกงาำแเสคผื่กนที่เสาิ้ขึ้น (Retardation) กย่ำงไแา็
้ีาผไานี้ ไจ่น ำคัญต่กซัผเสฟตในน้ ำใตว้ินน ำหแับาแณีทั่วๆไล ้ววยซัผเสฟตนั้นถูาหน่วงโ้ย้ินนวกยจำาๆ             
ท ำปบบจ ำผกงาำแเสคผื่กนที่ขกงซัผเสฟตจะค ำนึงถึงาำแพำ ปผะาำแฟุ้งเสท่ำนั้น (ู้แูลที่ 9-8) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  9-8 าผไาาำแเสคผื่กนที่ขกงนำแลนเสลื้กนในตัวาผำงนิ่งปว้ผวกจลแะากบ้ววย Advection, Dispersion/Diffusion, 
Sorption/Retardation, ปผะ Degradation 
ภำพจำา:http://www.eugris.info/content/Content_Digests/ContaminantHydrology-Dateien286/IMAGE001.GIF 
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าำแเสคผื่กนที่ขกงนำแลนเสลื้กนที่ผะผำยน้ ำใตว้ินนำจำแถจ ำผกงไ้วโ้ยทั้งวิธีเสชิงตัวเสผข (Numerical 
Method) ปผะโ้ยนจาำแเสชิงวิเสคแำะห์ (Analytical Solution) ปต่ในาำแท ำปบบจ ำผกงกย่ำงง่ำยเสพ่ืกปน้ง
นจจุติฐำนาำแปพแ่าแะจำยขกงซัผเสฟตในน้ ำเสหจืกงล่ำนแกยหินปตา (Fractured Rock) (แะ้ับผึา) ปผะาำแไหผ
ล่ำน preferential flow path ขกงแูพแุนขกงศิผำปผง (แะ้ับตื้น) นี้จะใชวนจาำแเสชิงวิเสคแำะห์น ำหแับาำแ
เสคผื่กนที่ขกงนำแลนเสลื้กน เสช่น ซัผเสฟตในน้ ำใตว้ิน (ผะผำยกยู่ในน้ ำ) โ้ยาแะบวนาำแฟุ้ง ปผะาำแพำ (ไจ่จีาำแ
หน่วง ปผะาำแนผำยนำแลนเสลื้กน) หำาปหผ่งา ำเสนิ้เสล็นปหผ่งา ำเสนิ้ปบบต่กเสนื่กง (Continuous Source) เสช่น 
าำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงล่ำนาวนบ่ก TSF1 (ตแำบที่ยังจีน้ ำกยู่ใน TSF1) นจาำแ 9-1 ปน้งาำแจ ำผกงาำแ
เสคผื่กนที่ใน 1 จิติ ในาแณีที่จีควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตเสท่ำาับ C0 ที่ปหผ่งา ำเสนิ้ (ใชวซัผเสฟต = 2350 mg/L   
จำานถิติซัผเสฟตในบ่ก TSF1)  

 

                                                                                                           (9-1) 

 

 เสจื่ก C(x,t) คืกควำจเสขวจขวนขกงนำแลนเสลื้กนที่เสวผำ t ที่แะยะ x ซึ่งคืกแะยะห่ำงแะหว่ำงบ่กเสฝ้ำแะวัง 
6691 5338 ปผะ 6472 (แะ้ับผึา) ปผะ ปนวขกงบ่ก 6468, 5339 6473 (แะ้ับตื้น)(ท ำปบบจ ำผกงาำแ
ปพแ่าแะจำยแะ้ับตื้น ปผะ ผึาปยาาัน) าับจุ้ศูนย์าผำงบ่ก TSF1 (ปหผ่งา ำเสนิ้าำแลนเสลื้กน) ใหวชั้น้ินจีควำจ
พแุน n (0.33) โ้ยน้ ำใตว้ินไหผ้ววยควำจเสแ็ว seepage velocity (v) ตำจปนวปาน X (ปนวจุ้าึ่งาผำงบ่ก 
TSF1 ถึง บ่กเสฝ้ำแะวังตำจปนวที่ตแวจพบควำจลิ้ลาติทั้ง 4’ ปผะ 5’) ซึ่งนำจำแถค ำนวณไ้วจำานจาำแขกง 
Darcy’s Law; v = K*(Δh/ΔL)/n เสจื่ก K คืกค่ำควำจซึจล่ำนไ้วขกงน้ ำ (Hydraulic Conductivity) น่วน 
Δh/ΔL คืกค่ำควำจผำ้ชันทำงชผศำนตแ์ ซึ่งหำไ้วจำาาำแเสทียบปผะค ำนวณยวกนาผับจำาแะ้ับน้ ำใตว้ินในบ่ก
เสฝ้ำแะวัง้ังที่ไ้วท ำาำแวิจัยโ้ยจุฬำผงาแณ์จหำวิทยำผัย[1] (แูลที่ 9-4) าำแไหผล่ำนขกงน้ ำใตว้ินจีค่ำนัจลแะนิทธิ์
าำแฟุ้งตำจทิศทำงาำแไหผ (Longitudinal Dispersion Coefficient) เสท่ำาับ DL ซึ่งค ำนวณไ้วจำา αL*v โ้ย 

αL คืกค่ำ Longitudinal Dispersivity โ้ยนำจำแถใชว αL เสล็น fitting parameter  

 เสพ่ืกพินูจน์นจจุติฐำนโ้ยใชวนจาำแ 9-1 คณะวิจัยไ้วท ำาำแจ ำผกง 2 าแณี 1) าำแเสคผื่กนที่ขกงซัผเสฟต 
ปผะน้ ำเสหจืกง ปบบไหผล่ำนตัวาผำงพแุน ปผะ 2) าำแเสคผื่กนที่ขกงซัผเสฟตปผะน้ ำเสหจืกงปบบไหผล่ำนชั้นหิน
ปตา (Fractured Rock) (แะ้ับผึา) ปผะาำแไหผล่ำน preferential flow path ขกงแูพแุนขกงศิผำปผง (แะ้ับ
ตื้น)  โ้ยท ำาำแเสลแียบเสทียบลผาำแจ ำผกงาับลผาำแตแวจวั้ซัผเสฟตในบ่กเสฝ้ำแะวัง 6691 5338 ปผะ 6472 
(แะ้ับผึา) ปผะปนวบ่ก 6468, 5339 6473 (แะ้ับตื้น) ปยาเสล็น 2 าแณี ้ววยท ำปบบจ ำผกงาำแปพแ่าแะจำย
แะ้ับตื้น ปผะผึาปยาาัน 

น ำหแับาำแเสคผื่กนที่ขกงซัผเสฟต ปผะน้ ำเสหจืกง ปบบไหผล่ำนตัวาผำงพแุนนั้น โ้ยใชวค่ำ Δh/ΔL = 5.5 
x 10-3 ปผะ 5.2 x 10-3 จำาศัาย์ขกงน้ ำใตว้ินชั้นตื้น ปผะผีาตำจผ ำ้ับ ที่ไ้วท ำาำแค ำนวณ ปผะลแับปาวโ้ย
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จุฬำผงาแณ์จหำวิทยำผัย[1] (ู้แูลที่ 9-4) ปผะ ใชว K = 1 m/day น ำหแับทั้งนกงแะ้ับซึ่งค ำนวณปผะลแับปาวโ้ย
จุฬำผงาแณ์จหำวิทยำผัยเสช่นาัน [1] ใชว αL = 60 เสจตแ ปผะใชวเสวผำาำแเสคผื่กนที่ 10 ลี ตำจกำยุน้ ำ น ำหแับน้ ำชั้น
ผึาในบ่ก 5338 จะไ้วลผาำแจ ำผกง้ังปน้งโ้ยเสนวนนีน้ ำเสงินในแูลที่ 9-9 ในขณะที่ลผาำแตแวจวั้ซัผเสฟตที่บ่ก
เสฝ้ำแะวังต่ำงๆ ปน้งโ้ยจุ้นีป้ง จะเสห็นไ้วว่ำหำาตั้งนจจุติฐำนว่ำาำแปพแ่าแะจำยขกงน้ ำเสหจืกงเสล็นปบบไหผ
ล่ำนตัวาผำงพแุนจะไจ่นก้คผวกงาับลผาำแตแวจวั้ซัผเสฟตในบ่กเสฝ้ำแะวัง กย่ำงไแา็้ีหำาใชวนจจุติฐำนาำแ
เสคผื่กนที่ขกงซัผเสฟต ปผะน้ ำเสหจืกงปบบไหผล่ำนชั้นหินปตา (Fractured Rock) (แะ้ับผึา) ปผะาำแไหผล่ำน 
preferential flow path ขกงแูพแุนขกงศิผำปผง (แะ้ับตื้น) ว่ำจีปนวหินปตาหแืกแูพแุนขกงศิผำปผงที่พำน้ ำ
จำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ไหผล่ำนปนว 4’ ปผะ 5’ จำไ้ว โ้ยปนวนี้น ำน้ ำไ้วจำาาว่ำาำแน ำน้ ำขกงชั้น้ิน ปผะหิน
ลาติในพ้ืนที่ลแะจำณ 11 ถึง 15 เสท่ำ (ค่ำ K นูงาว่ำลแะจำณ 11-21 เสท่ำ) จะไ้วลผาำแจ ำผกง้ังเสนวนนีป้งในแูล
ที่ 9-9 ซึ่งนก้คผวกงาับลผาำแวั้ซัผเสฟตในบ่กเสฝ้ำแะวัง กย่ำงไแา็้ีเสจื่กค ำนึงถึงกำยุน้ ำขกง 5338 ปผะ 6691 ซึ่ง
เสล็นไ้วตั้งปต่ 6-16 ลี ท ำใหวค่ำควำจซึจล่ำนขกงน้ ำขกงปนวหินปตา ปผะ preferential flow path นี้เสล็นไลไ้ว
ตั้งปต่ 9 เสท่ำ ถึง 24 เสท่ำขกงชั้น้ิน ปผะหินลาติในบแิเสวณ หแืกคืกจีค่ำลแะจำณ 1x10-4 m/s ถึง 2.78x10-4  
m/s นก้คผวกงาับค่ำาำแน ำน้ ำที่เสล็นไลไ้วขกงหินกัคนีปตา ้ังปน้งในตำแำงที่ 9-3 นจจุติฐำนว่ำซัผเสฟต
เสคผื่กนที่จำจำาบ่ก TSF1 ถึงบ่ก 5338 ในแะยะเสวผำลแะจำณ 6 ลีนั้นนก้คผวกงาับลผาำแติ้ตำจควำจเสขวจขวน
ขกงซัผเสฟตในบ่ก 5338 (แูลที่ 9-10) ซึ่งจะเสห็นไ้วว่ำควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตนั้นเสพ่ิจขึ้นลแะจำณ วันที่ 2,191 
(หแืกวันที่ 19 าุจภำพันธ์ 2545) ลแะจำณ 6 ลีหผังเสหจืกงเสลิ้้ ำเสนินาำแ  ปผะจีปนวโนวจเสพ่ิจขึ้นเสแื่กยๆ 
นก้คผวกงาับาำแกภิลแำยในบทนี้ว่ำาำแเสพ่ิจข้ึนขกงซัผเสฟต้ังาผ่ำวจำจำาน้ ำเสหจืกงในบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ 

 ้ววยเสหตุนี้นจจุติฐำนาำแปพแ่าแะจำยตำจปนวหินปตา ปผะ preferential flow path จึงนก้คผวกง
ทั้งโ้ยกวำงกิงจำาควำจลิ้ลาติขกงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำ (ปนว 4’ ปผะ 5’) ปผะาำแใชวซัผเสฟตเสล็นนำแติ้ตำจ
าำแลนเสลื้กน (tracer) กนึ่งเสจื่กค ำนึงถึงาำแตแวจไจ่พบาำแลนเสลื้กนซัผเสฟตในบ่กเสฝ้ำแะวัง 6693 ปผะ 6692 
ปผะาำแที่น้ ำในบ่ก 6471 ไจ่ใช่น้ ำจำาบ่กแะเสหย ท ำใหวลแะจำณไ้วว่ำปนวหินปตา หแืก แูพแุนขกงศิผำปผงที่ท ำ
ใหวเสาิ้ preferential flow path ที่น้ ำเสหจืกงแั่วไหผล่ำนนี้น่ำจะจีควำจยำวลแะจำณ 130 ถึง 150 เสจตแ 

ในน่วนขกงาำแเสา็บตัวกย่ำงน้ ำลุ้บแิเสวณนำขวำวใาผว TSF2 นั้น ปจวจะตแวจไจ่พบไซยำไน้์ในาแณีน้ ำ
ลุ้เส้ืกน พฤศจิาำยน พ.ศ. 2559 า็จิกำจนแุลไ้วว่ำไจ่เสคยจีาำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงจำา TSF1 นู่นำขวำว ทั้งนี้
เสนื่กงจำาควำจนัจพันธ์ขกง EC าับ SO4

2- ขกงน้ ำลุ้ใาผว TSF2 (PDF3, PDF2, ปผะ PDF5) (ู้บทที่ 7) นั้นกยู่
าผุ่จเส้ียวาัน ปผะจีควำจนัจพันธ์เสชิงเสนวนาับค่ำ EC ปผะ  SO4

2- ขกง UD1 ปผะน้ ำในบ่กเสฝ้ำแะวังน้ ำใตว้ินแะ้ับ
ตื้น ปผะผึาที่ไ้วแับลผาแะทบ (ลนเสลื้กนซัผเสฟต) จำาาำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงจำา TSF1 ้ววย (คืก บ่ก 6468, 
5339, 6691, 5338, 6473, ปผะน้ ำลุ้ล่ำนหินศิผำปผงใาผว TSF1 (OSPG)) ควำจนัจพันธ์นี้ชี้ควำจเสล็นไลไ้วว่ำ
น้ ำลุ้ใาผว TSF2 (PDF3, PDF2, ปผะ PDF5) กำจจะจำจำาาำแเสจืกจำงขกงน้ ำแั่วจำา TSF1 าับน้ ำตำจ
ธแแจชำติ เสช่นเส้ียวาันาับน้ ำในบ่กเสฝ้ำแะวังน้ ำใตว้ินแะ้ับตื้น ปผะผึาที่ไ้วแับลผาแะทบ (ลนเสลื้กนซัผเสฟต) จำา
าำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงจำา TSF1 ้ววย (คืก บ่ก 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, ปผะน้ ำลุ้ล่ำนหินศิผำ
ปผงใาผว TSF1 (OSPG)) จำาาว่ำที่จะนัจพันธ์าับน้ ำจำาน้ ำเสหจืกงเสล็นาแ้ ควำจนัจพันธ์นี้ชี้ว่ำน้ ำลุ้ใาผว TSF2 
(PDF3, PDF2, ปผะ PDF5) จำจำาาำแเสจืกจำงขกงน้ ำแั่วจำา TSF1 าับน้ ำตำจธแแจชำติ  
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ตารางท่ี 9-3 ค่าความซึมผ่านได้ (Hydraulic Conductivity) ของหินและหินแตกชนิดต่างๆ 

Material Hydraulic Conductivity (m/sec) 
Permeable basalt 4×10-7 to 2×10-2 
Fractured igneous and metamorphic rock 8×10-9 to 3×10-4 
Weathered granite 3.3×10-6 to 5.2×10-5 
Weathered gabbro 5.5×10-7 to 3.8×10-6 
Basalt 2×10-11 to 4.2×10-7 

ที่จำ : http://www.aqtesolv.com/aquifer-tests/aquifer_properties.htm 

  

http://www.aqtesolv.com/aquifer-tests/aquifer_properties.htm
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รูปที่ 9-9 นแุลควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำที่ตแวจพบโ้ยธแณีฟินิาน์ ปผะควำจลิ้ลาติทำงธแณีเสคจี ปผะไกโซโทลที่
ตแวจพบจำาน้ ำใตว้ินจำาบ่กเสฝ้ำแะวัง เสจื่กลแะจวผลผแ่วจาัน ผูาศแนีป้งปน้งาแณีที่จีทั้งลผธแณีฟินิาน์ ปผะธแณีเสคจีหแืก 
ไกโซโทล นนับนนุนไลในทำงเส้ียวาัน ผูาศแนีเสหผืกงปน้งาแณีที่จีปค่ลผธแณีฟินิาน์เสพียงกย่ำงเส้ียว  

 

 

 

(a) 

(b) 
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รูปที่ 9-10 ควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตในน้ ำใตว้ินจำาบ่กเสฝ้ำแะวัง 5338 ในปต่ผะวันที่ท ำาำแเสา็บตัวกย่ำงโ้ยนับวันที่ 19 
าุจภำพันธ์ 2545 เสล็นวันท่ี 0 (วันปแาที่จีลผาำแเสฝ้ำแะวังน้ ำใตว้ิน) โลแ้นังเสาตาำแเสพิ่จขึ้นขกงควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตนับจำา
วันท่ี 2,191 (หแืกวันที่ 19 าุจภำพันธ์ 2551) ลแะจำณหาลีหผังเสหจืกงเสลิ้้ ำเสนินาำแ  
(ขวกจูผจำาาำแเสฝ้ำแะวังตำจจำตแาำแ EIA/EHIA ขกงเสหจืกง) 
 
9.3 สรุปผลรวมธรณีฟิสิกส์และไอโซโทปกับธรณีเคมี 

 แูลที่ 9-11 นแุลควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำที่ตแวจพบโ้ยธแณีฟินิาน์ ปผะควำจลิ้ลาติทำง
ธแณีเสคจี ปผะไกโซโทลที่ตแวจพบจำาน้ ำใตว้ินจำาบ่กเสฝ้ำแะวังที่น ำจำซวกนทับาันในภำพแวจขกงทั้งพ้ืนที่    
โลแ้นังเสาตควำจนก้คผวกงาันขกงปนวที่พบควำจลิ้ลาติท่ีน่ำจะเสล็นน้ ำเสหจืกงแั่วไหผจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่เสจื่ก
พิจำแณำลผาำแน ำแวจขกงนกงเสทคนิค้ังาผ่ำว ทั้งนี้ผูาศแนีป้งปน้งาแณีที่จีทั้งลผธแณีฟินิาน์ ปผะธแณีเสคจี 
ปผะไกโซโทล นนับนนุนไลในทำงเส้ียวาัน ท ำใหวจีควำจจ่ันใจนูงในขณะที่ผูาศแนีเสหผืกงปน้งาแณีที่จีปค่ลผธแณี
ฟินิาน์เสพียงกย่ำงเส้ียว ที่ชี้ควำจลิ้ลาติท ำใหวจีควำจจั่นใจต่ ำาว่ำ กนึ่งโลแ้นังเสาตว่ำปนวที่ลิ้ลาติ้ังาผ่ำวที่
น่ำจะเสาิ้าำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงจำา TSF1 นั้นนก้คผวกงาับทิศทำงาำแไหผขกงน้ ำใตว้ิน  
 นจจุติฐำนาำแแั่วไหผตำจปนวชั้นหินปตา (Fractured Rock) (แะ้ับผึา) ปผะนจจุติฐำนาำแไหผล่ำน 
preferential flow path ขกงแูพแุนขกงศิผำปผง (แะ้ับตื้น) ถูานนับนนุนโ้ยาำแปลผลผธแณีฟินิาน์ ปผะ
ไกโซโทลาับธแณีเสคจีแ่วจาันในปนวน ำแวจ DC22-DC25 ในแูลที่ 9-12 ซึ่งปน้งาำแซวกนทับาันขกงบ่กเสฝ้ำแะวัง
ปผะปนวน ำแวจ DC22-DC25 จะเสห็นไ้วว่ำจีเสพียงบ่ก 6468 ทีก่ยู่ในบแิเสวณที่พบควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำน
ไฟฟ้ำ ปผะตัวกย่ำงน้ ำปน้งผัาษณะไกโซโทลเสล็นน้ ำแะเสหยจำาบ่กเสลิ้แ่วจาับจีาำแลนเสลื้กนซัผเสฟตนูงลิ้ลาติ 
ตวกงนงนัยว่ำจะเสล็นน้ ำที่แั่วไหผจำจำา TSF1 ในขณะที่บ่กเสฝ้ำแะวังก่ืนๆ ปจวพบาำแลนเสลื้กนซัผเสฟตนูงลิ้ลาติปต่
า็ไจ่พบผัาษณะไกโซโทลเสล็นน้ ำแะเสหยน่ำจะเสาิ้าำแลนเสลื้กนจำานภำวะน้ ำเสหจืกงเสล็นาแ้จำาาำแลุพังขกง  

19 กุมภาพนัธ์ 2551 



 

9-20 
 

หินทิ้งบแิเสวณ TSF1 ลผนี้นนับนนุนนจจุติฐำนว่ำผัาษณะาำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงจำา TSF1 แั่วไหผล่ำนปนวหิน
ปตา (แะ้ับผึา) หแืกปนวแูพแุนขกงศิผำปผง (เสช่นาแณี OSPG) ้ววยจะเสห็นไ้วว่ำบ่กเสฝ้ำแะวังที่ตแวจไจ่พบน้ ำ
ตัวกย่ำงที่จีผัาษณะไกโซโทลแะเสหยนั้น กยู่บแิเสวณที่ไจ่พบควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำ ปจวจะกยู่ไจ่ห่ำง
จำาบแิเสวณท่ีพบควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำ (ผูาศแนีจ่วง เสทำ น้ ำเสงิน) นัาา็ตำจ  
 นกาจำานี้าำแปลผลผแ่วจาันนี้ยังปน้งใหวเสห็นว่ำบ่กเสฝ้ำแะวังน้ ำใตว้ินที่จีกยู่ในลัจจุบันไจ่คแกบคผุจ
บแิเสวณที่พบควำจลิ้ลาติขกงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำที่ปน้งว่ำจีน้ ำเสหจืกงแั่วไหผจำาบ่ก TSF1 ฉะนั้นาำแติ้ตั้ง
บ่กเสฝ้ำแะวังเสพ่ิจเสติจบแิเสวณ้ังาผ่ำว (บแิเสวณวงาผจนีขำว) จึงเสล็นนิ่งน ำคัญในาำแจั้าำแควำจเสนี่ยง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9-11 นแุลควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำที่ตแวจพบโ้ยธแณีฟินิาน์ ปผะควำจลิ้ลาติทำงธแณีเสคจี ปผะไกโซโทลที่
ตแวจพบจำาน้ ำใตว้ินจำาบ่กเสฝ้ำแะวัง เสจื่กลแะจวผลผแ่วจาัน ผูาศแนีป้งปน้งาแณีที่จีทั้งลผธแณีฟินิาน์ ปผะธแณีเสคจีหแืก 
ไกโซโทล นนับนนุนไลในทำงเส้ียวาัน ผูาศแนีเสหผืกงปน้งาแณีที่จีปค่ลผธแณีฟินิาน์เสพียงกย่ำงเส้ียว  
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รูปที่ 9-12 าำแซวกนทับาันขกงบ่กเสฝ้ำแะวังน้ ำใตว้ินแะ้ับตื้นปผะผึา ปผะปนวน ำแวจ DC22-DC25 (ตำแำง้วำนผำ่ง
ปน้งต ำปหน่งบ่กเสฝ้ำแะวัง ปผะต ำปหน่งหจุ้ที่ท ำาำแน ำแวจ้ววย ERI) 
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9.4 การประเมิน 5 ประเด็นส าคัญโดยอ้างอิงจากผลการวิจัย 
 ในหัวขวกนี้จะลแะเสจิน 5 ลแะเส้็นน ำคัญ้ังต่กไลนี้ 

 จีาำแแั่วไหผจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 หแืกไจ?่ 
 าำแแั่วไหผจีาำแปพแ่าแะจำยกกาจำนกาบแิเสวณบ่ก TSF1 หแืกไจ?่ 
 าำแแั่วไหผน่ำจะจำถึงบแิเสวณบ่กเสฝ้ำแะวัง 5338 ปผะนำขวำวที่เสคยตแวจพบควำจลิ้ลาติขกง

คุณภำพน้ ำ้ังที่ไ้วปน้งไววในบทที่ 1 หแืกไจ ่(2 จุ้จำา 5 จุ้)? 
 นำแหนูที่พบในน้ ำใตว้ินในบ่กเสฝ้ำแะวัง 5338 น่ำจะจำจำาเสหจืกงหแืกธแแจชำติ? 
 ไซยำไน้์ในน้ ำลุ้ในนำขวำวขวำง TSF2 ที่เสคยตแวจพบน่ำจะจำจำาาำแแั่วไหผขกงบ่กาัาเสา็บ

าำาปแ่หแืกไจ่? 
ทั้งนี้ค ำตกบขกงค ำถำจ้ังาผ่ำวน่วนหนึ่งไ้วถูาตกบไววปผววในหัวขวกที่ 9.1 ถึง 9.3 ปต่เสพ่ืกใหวเสาิ้ควำจ

ชั้เสจน ปผะตแงลแะเส้็น คณะวิจัยจึงตั้เสฉพำะน่วนที่ตกบค ำถำจโ้ยตแงจำตกบปต่ผะลแะเส้็นในหัวขวกนี้กย่ำง
นั้นๆ ไ้วใจควำจ หำาตวกงาำแก่ำนาำแวิเสคแำะห์โ้ยผะเสกีย้โลแ้ก่ำนหัวขวกที่ 9.1 ถึง 9.3 ในบทนี้ 

 
9.4.1 มีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม่? 
 จำาาำแปลผลผขกงคณะวิจัย าำแน ำแวจทำงธแณีฟินิาน์ ปผะ ธแณีเสคจีใหวลผนก้คผวกงาันว่ำจีาำแ
แั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงที่จีควำจน ำไฟฟ้ำนูงจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 ทั้งนี้ลผควำจลิ้ลาติขกงควำจตวำนทำน
ไฟฟ้ำจำาาำแน ำแวจ้ววย TEM ณ จุ้น ำแวจ TI01,TI01B ,TI01C ,TI01D ,TI02 ,TI02B ,TI03 ,TI04 ,TI04B 
,TI05 ,TI05B ,TI06 ,TI06B ,TI07 ,TI08 ,TI08B ,TI08C ,TI08D ,TI10 ,TI11 ,TI11B ,TI11C ,TI11D ,TI12 
,TI12B ,TI15 ,TI16 ,TI16B ,TI16C ,TI17 ,TI17B ,TI18 ,TI22, TI23, TI23B , ปผะ TI24 แะบุว่ำน่ำจะจีาำแ
แั่วไหผล่ำนาวนบ่กาัาเสา็บาำาปแ่จำาแะ้ับ 65 ถึง 0 เสจตแ ในขณะที่ลผาำแน ำแวจ้ววย ERI ในปนวน ำแวจที่ 
DC01, DC02, DC03 ชี้ว่ำน่ำจะจีาำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงล่ำนลนังบ่กาัาเสา็บาำาปแ่้ววยในแะ้ับตื้น โ้ยลผาำแ
น ำแวจทำงธแณีฟินิาน์นี้ถูายืนยัน้ววยน้ ำที่ไหผล่ำนศิผำปผง (OPSG) ซึ่งจีค่ำควำจน ำไฟฟ้ำนูงปผะจีกงค์ลแะากบ
ทำงธแณีเสคจีขกงน้ ำที่น ำคัญหผำยตัวเสหจืกนน้ ำในบ่ก TSF1 
 
9.4.2 การรั่วไหลมีการแพร่กระจายออกมานอกบริเวณบ่อ TSF1 หรือไม?่ 
 จำาาำแปลผลผขกงคณะวิจัยาำแน ำแวจทำงธแณีฟินิาน์ ปผะธแณีเสคจีใหวลผนก้คผวกงาันว่ำาำแแั่วไหผ
ขกงน้ ำเสหจืกงจำา TSF1 นั้นกกานกาปนวบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ในทำงทิศใตว ปผะตะวันตาเสฉียงใตว ตำจปน้งในปนว 
4’ ปผะ 5’ ซึ่งน่ำจะเสล็นาำแเสคผื่กนที่ล่ำนแกยปยาขกงหิน (Fractured Rock) จำาาว่ำาำแเสคผื่กนที่ล่ำน
ตัวาผำงพแุน โ้ยลผควำจลิ้ลาติขกงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำจำาาำแน ำแวจ้ววย TEM ณ จุ้น ำแวจ TO31, 
TO34, TO35 ปผะ ลผ ERI ในปนว DC22, DC23, DC24, DC25 เสล็นลผที่นนับนนุนาำแวิเสคแำะห์้ังาผ่ำว 
แ่วจาับลผธแณีเสคจีปผะไกโซโทลจำาบ่กเสฝ้ำแะวัง 6468 ที่ปน้งาำแแะเสหยขกงน้ ำ ปผะควำจลิ้ลาติขกงควำจ
เสขวจขวนขกงซัผเสฟตที่นูงลิ้ลาติ ลนวาาับลผเสคจีขกงน้ ำขกง OPSG ้ังาผ่ำวขวำงตวน ทั้งลผ ERI, TEM ปผะ 
ไกโซโทลชี้เสนวนทำงาำแปพแ่าแะจำยขกงน้ ำใตว้ินลนเสลื้กนล่ำนปนว 4’ ทำงทิศใตว า่กนถึงบ่ก ST18  
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9.4.3 การรั่วไหลน่าจะมาถึงบริเวณบ่อเฝ้าระวัง 5338 และนาข้าวที่เคยตรวจพบความผิดปกติของคุณภาพ
น้ าดังท่ีได้แสดงไว้ในบทที่ 1 หรือไม่ (2 จุดจาก 5 จุด)? 
 ปจวว่ำลผธแณีฟินิาน์ โ้ย TEM ที่จุ้น ำแวจ TC01, TO33, TC02, TB01, TB02 ปผะโ้ย ERI ที่ปนว
น ำแวจ DC09 ปผะ DC10 ที่ใชวบ่กเสฝ้ำแะวัง 5338 จะปน้งควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำที่ไจ่ชั้เสจน  
ปต่ลผธแณีเสคจี โ้ยใชวซัผเสฟตเสล็นนำแติ้ตำจาำแลนเสลื้กน แ่วจาับไกโซโทลที่ปน้งาำแแะเสหยขกงน้ ำชี้ว่ำจีาำแ
ปพแ่าแะจำยขกงน้ ำใตว้ินที่ลนเสลื้กนน้ ำเสหจืกงจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 ทั้งแะ้ับตื้น ปผะแะ้ับผึานู่บ่กเสฝ้ำ
แะวัง 5339 ปผะ 5338 ลผธแณีเสคจีปผะไกโซโทลจำาบ่กเสฝ้ำแะวัง 6691 5338 ปผะ 6472 (แะ้ับผึา) ปผะ 
ปนวบ่ก 6468, 5339 6473 (แะ้ับตื้น) ปน้งปนวเสนวนทำงที่น้ ำเสหจืกงปพแ่าแะจำยนู่บ่กเสฝ้ำแะวัง 5339 ปผะ 
5338 ซึ่งน่ำจะเสล็นาำแปพแ่าแะจำยล่ำนชั้นหินปตา (Fractured Rock) (แะ้ับผึา) ปผะน่ำจะเสล็นาำแไหผล่ำน 
preferential flow path ขกงแูพแุนขกงศิผำปผง (แะ้ับตื้น) ปผะน่ำจะใชวเสวผำลแะจำณ 6 ลีา่กนที่น้ ำลนเสลื้กน
จะเสคผื่กนที่จำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 จำถึงบ่ก 5338 โ้ยลแะเสจินจำากำยุขกงน้ ำ ปผะจุ้เสแิ่จขกงาำแเสพ่ิจข้ึน
กย่ำงลิ้ลาติขกงควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟตในบ่กเสฝ้ำแะวัง้ังาผ่ำว  ฉะนั้นจึงนแุลว่ำจีาำแแั่วไหผจำา TSF1 จึง
จำถึงบ่กเสฝ้ำแะวัง 5338 
 น ำหแับาแณีนำขวำวใาผว TSF2 นั้น ลผธแณีฟินิาน์โ้ย TEM ที่จุ้น ำแวจ TD01, TD02, TD03, TD04, 
TD05, TD06 พบควำจลิ้ลาติทำงควำจตวำนทำนไฟฟ้ำที่ชั้เสจนเสจื่กเสทียบาับพ้ืนที่นำขวำวควบคุจ  ปผะทิศ
ทำงาำแไหผขกงน้ ำใตว้ินนำจำแถจำทำงตะวันตาไ้ว ในท ำนกงเส้ียวาัน น ำหแับธแณีเสคจี ควำจนัจพันธ์ขกง EC 
าับ SO4

2- ขกงน้ ำลุ้ใาผว TSF2 (PDF3, PDF2, ปผะ PDF5) (ู้บทที่ 7) นั้นกยู่าผุ่จเส้ียวาันปผะจีควำจนัจพันธ์
เสชิงเสนวนาับค่ำ EC ปผะ SO4

2- ขกง UD1 ปผะน้ ำในบ่กเสฝ้ำแะวังน้ ำใตว้ินแะ้ับตื้น ปผะผึาท่ีไ้วแับลผาแะทบ (ลน
เสลื้กนซัผเสฟต) จำาาำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงจำา TSF1 ้ววย (คืก บ่ก 6468, 5339, 6691, 5338, 6473, ปผะ 
น้ ำลุ้ล่ำนหินศิผำปผงใาผว TSF1 (OSPG)) ควำจนัจพันธ์นี้ชี้ว่ำน้ ำลุ้ใาผว TSF2 (PDF3, PDF2, ปผะ PDF5) จำ
จำาาำแเสจืกจำงขกงน้ ำแั่วจำา TSF1 าับน้ ำตำจธแแจชำติ เสช่นเส้ียวาันาับน้ ำในบ่กเสฝ้ำแะวังน้ ำใตว้ินแะ้ับตื้น 
ปผะผึาที่ไ้วแับลผาแะทบ (ลนเสลื้กนซัผเสฟต) จำาาำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงจำา TSF1 ้ววย (คืก บ่ก 6468, 
5339, 6691, 5338, 6473, ปผะน้ ำลุ้ล่ำนหินศิผำปผงใาผว TSF1 (OSPG)) จำาาว่ำที่จะนัจพันธ์าับน้ ำจำาน้ ำ
เสหจืกงเสล็นาแ้ ควำจนัจพันธ์นี้ชี้ควำจเสล็นไลไ้วว่ำน้ ำลุ้ใาผว TSF2 (PDF3, PDF2, ปผะ PDF5) กำจจะจำจำา
าำแเสจืกจำงขกงน้ ำแั่วจำา TSF1 าับน้ ำตำจธแแจชำติ ซึ่งปน้งว่ำน้ ำที่แั่วไหผจำา TSF1 เสคผื่กนที่จำถึงนำขวำว
ใาผว TSF2 ปผวว ในท ำนกงเส้ียวาัน น ำหแับน้ ำลุ้คแั้งที่ 3 ตัวกย่ำงน้ ำที่ลุ้กกาจำจำาล่ำบกน ปผะล่ำบัว า็
นนับนนุนควำจเสล็นไลไ้วนี้ ้ววยลผาำแวิเสคแำะห์น้ ำพบว่ำเสล็นน้ ำลุ้ที่น่ำจะจีตวนา ำเสนิ้จำจำากุตนำหาแแจ (ู้
จำาควำจเสขวจขวนขกง COD ปผะ นั้น่วนขกง BOD ต่ก COD) ซึ่งเสหจืกงเสล็นกุตนำหาแแจเส้ียวในบแิเสวณพ้ืนที่
้ังาผ่ำว ทั้งนี้ยังเสล็นน้ ำที่จีาำแลนเสลื้กนซัผเสฟตนูง ลนเสลื้กนปจงาำนีน นำแหนู ปผะเสหผ็านูง นก้คผวกงาับน้ ำ
เสหจืกงในบ่ก TSF1 จึงนแุลว่ำตวนเสหตุขกงน้ ำลุ้น่วนหนึ่งน่ำจะจำจำาเสหจืกง 
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9.4.4 สารหนูที่พบในน้ าใต้ดินในบ่อเฝ้าระวัง 5338 น่าจะมาจากเหมืองหรือธรรมชาติ? 
 ลแะเส้็นนี้เสล็นลแะเส้็นที่ซับซวกน ปผะลแะากบ้ววยลแะเส้็นย่กยหผำยลแะเส้็นโ้ยคณะวิจัยขกปยา
วิเสคแำะห์ทีผะลแะเส้็น้ังนี้ นำแหนูที่พบลนเสลื้กนในบ่ก 5338 ที่จีควำจเสขวจขวนนูงถึง 0.12 mg/L นั้น ไจ่ไ้วจำ
จำานำแหนูในน้ ำเสหจืกงจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 ทั้งนี้เสนื่กงจำานำแหนูในบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 จีค่ำเสพียง 
0.02 mg/L เสท่ำนั้น (ปผะาำแพิจำแณำขวกจูผยวกนหผังขกงควำจเสขวจขวนขกงนำแหนูใน UD ขกง TSF1 า็ไจ่เสคยนูง
ถึง 0.12 mg/L) นกาจำานี้ นำแหนูในบ่กเสฝ้ำแะวังทั้งตื้น ปผะผึาที่ลผทำงธแณีเสคจี (ใชวซัผเสฟตเสล็นนำแติ้ตำจ
าำแลนเสลื้กน) ปผะลผไกโซโทลปน้งว่ำเสล็นเสนวนทำงที่น้ ำลนเสลื้กนจำา TSF1 ไหผล่ำน เสช่น บ่ก 6691 5338 
ปผะ 6472 (แะ้ับผึา) ปผะ บ่ก 6468, 5339 6473 (แะ้ับตื้น) า็พบนำแหนูลนเสลื้กนแะหว่ำง 0.001 ถึง 0.007 
mg/L ้ววยนำแหนูปจวกำจจะแั่วไหผกกาจำจำา TSF1 ้ววยควำจเสขวจขวน 0.02 mg/L า็จะถูาเสหผ็ากกาไซ้์ที่
เสล็นกงค์ลแะากบขกง้ินู้้ซับไวว กันถืกเสล็นาผไาหนึ่งขกงธแแจชำติบ ำบั้นำแหนูในน้ ำใตว้ิน[9] ้ววยเสหตุนี้นำแ
หนูลนเสลื้กนนูงในบ่ก 5338 จึงไจ่ไ้วจำจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 ปต่เสล็นนำแหนูที่เสาิ้ขึ้นจำานินปแ่ตำจ
ธแแจชำติเสาิ้เสล็นขกงปข็ง เสช่น FeAsS (Arsenopyrite) (ู้แูลที่ 9-13) เสฉพำะบแิเสวณบ่ก 5338 ที่กำจถูาาแะตุวน
ใหวแั่วไหผโ้ยน้ ำเสหจืกง้ังจะาผ่ำวต่กไล 
 กย่ำงไแา็ ลแะเส้็นที่ตวกงพิจำแณำต่กใหวแกบคแกบทำงวิชำาำแคืก นำแหนูผะผำยในน้ ำใตว้ินในบ่ก 
5338 นั้นแั่วไหผกกาจำจำาปแ่เสกงตำจธแแจชำติ หแืก ถูาาแะตุวนใหวชะผะผำยกกาจำโ้ยน้ ำเสหจืกงที่ไหผจำ
ลนเสลื้กนบ่ก 5338 เสจื่กลผทำงธแณีเสคจี (โ้ยาำแใชวซัผเสฟตเสล็นนำแติ้ตำจาำแลนเสลื้กน) ปผะลผไกโซโทซึ่งปน้ง
าำแแะเสหยขกงน้ ำ ชี้ว่ำน้ ำในบ่ก 5338 ถูาลนเสลื้กนน้ ำเสหจืกงที่เสคผื่กนที่กกาจำจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 
ลแะเส้็นนี้นำจำแถวิเสคแำะห์ไ้วโ้ยพิจำแณำาำแลนเสลื้กนขกงนำแหนูในบ่ก 5338 ทั้งา่กน ปผะหผังวันที่ 19 
เส้ืกนาุจภำพันธ์ 2551 (6 ลีหผังเสหจืกงเสลิ้้ ำเสนินาำแ) ซึ่งเสล็นช่วงเสวผำที่น้ ำเสหจืกงจำา TSF1 เสคผื่กนที่จำถึง       
บ่ก 5338 โ้ยพิจำแณำจำาาำแเสพ่ิจขึ้นขกงควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟต (แูลที่ 9-10) จะเสห็นไ้วว่ำา่กนวันที่19 
าุจภำพันธ์ 2551 ควำจเสขวจขวนขกงนำแหนูในบ่กเสฝ้ำแะวัง 5338 จีค่ำแะหว่ำง 0.02-0.06 mg/L หผังจำาวันที่ 
19 เส้ืกนาุจภำพันธ์ 2551 ควำจเสขวจขวนขกงนำแหนูในบ่กเสฝ้ำแะวัง 5338 เสพ่ิจขึ้นเสแื่กยๆจนถึงลแะจำณ 0.12 
mg/L ซึ่งเสล็นค่ำเส้ียวาับที่ตแวจวั้ไ้วในลัจจุบันา็ ท ำใหวตวกงพิจำแณำควำจเสล็นไลไ้วต่กไลว่ำนำแเสคจีที่จำาับน้ ำ
เสหจืกงนำจำแถชะผะผำยนำแหนูกกาจำเสพ่ิจขึ้นไ้วหแืกไจ่? 
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รูปที่  9-13 แูลถ่ำยขกงปแ่ที่จีนำแหนูนูงใตว้ินบแิเสวณบ่ก 5338 จำาผัาษณะภำยนกาน่ำจะเสล็น FeAsS 
(Arsenopyrite) (แูลถ่ำยจำานำยนุแชำติ หจุนนจัย ตัวปทนเสหจืกงกัคแำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 9-14 ควำจเสขวจขวนขกงซัผเสฟต ปผะนำแหนู ในน้ ำใตว้ินจำาบ่กเสฝ้ำแะวัง 5338 ในปต่ผะวันที่ท ำาำแเสา็บตัวกย่ำงโ้ยนับ
วันท่ี 19 าุจภำพันธ์ 2545 เสล็นวันท่ี 0 (วันปแาท่ีจีลผาำแเสฝ้ำแะวังน้ ำใตว้นิ) โลแ้นังเสาตาำแเสพิ่จขึ้นขกงควำจเสขวจขวนขกงนำแหนู
นับจำาวันที่ 2,191 (หแืกวันที่ 19 าุจภำพันธ์ 2551) ลแะจำณหาลีหผังเสหจืกงเสลิ้้ ำเสนินาำแ (ขวกจูผจำาาำแเสฝ้ำแะวังตำจ
จำตแาำแ EIA/EHIA ขกงเสหจืกง) 

19 กุมภาพันธ์ 2551 
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นำแเสคจีชนิ้หนึ่งที่ใน่เสพ่ิจไลในาแะบวนาำแนาั้ทกง ปผะถูาทิ้งผงไลในบ่กาัาเสา็บาำาปแ่า็คืกไซยำไน้์ 
ซ่ึงเสจื่กไซยำไน้์ถูาทิ้งในบ่กาัาเสา็บาำาปแ่จะเสาิ้ลฏิาิแิยำชีวเสคจีย่กยนผำยใหวาผำยเสล็นจีเสทน (CH4) ปผะ 
ปกจโจเสนีย (NH3) (ู้แูลที่ 9-15) ฉะนั้นจึงพบ NH3 นูงในน้ ำ UD ขกงบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 (ควำจเสขวจขวน
ตั้งปต่ 3.22 ถึง 48.40 mg/L ขกง NH3 ใน UD ขกง TSF1 จำานถิติาำแตแวจวั้ขกงเสหจืกงเสกง) (น่วน CH4 นั้น
ไจ่จีาำแตแวจวั้ ปต่ควแตวกงพบ CH4 ควำจเสขวจขวนนูง้ววยจำาลฏิาิแิยำาำแนผำยตัวขกง HCN)  CH4 ปผะ NH3 
นั้นนำจำแถเสล็นนำแ Reducing Agent โ้ยาำแเสแ่งโ้ยจุผชีพนำจำแถท ำลฏิาิแิยำ Reduction เสลผี่ยนซัผเสฟต 
(SO4

-2) ใหวาผำยเสล็นไฮโ้แเสจนซัผไฟ้์ไ้ว (HS-) ้ังนจาำแที่ 9-2 ปผะ 9-3[10-12]  

 
8𝑁𝐻4

+ + 3𝑆𝑂4
−2 → 4𝑁2 + 3𝐻𝑆− + 12𝐻2𝑂 + 5𝐻+           (9-2) 

 
ΔG = -22 kJ/mole 
 
𝐶𝐻4 + 𝑆𝑂4

−2 → 𝐻𝐶𝑂3
− + 3𝐻𝑆−             (9-3) 

ΔG = -16.6 kJ/mole 
 
ซึ่งไฮโ้แเสจนซัผไฟ้์นี้นำจำแถปทนที่นำแหนูใน FeAsS ปผะลผ้ลผ่กย As3+ ใหวชะผะผำยผงนู่น้ ำใตว้ิน

ไ้ว้ังนจาำแที่ 9-4 [13] 
 
𝐹𝑒𝐴𝑠𝑆 + 𝐻𝑆− + 𝐻+ +

5

4
𝑂2(𝑎𝑞) +

1

2
𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒𝑆2 + 𝐴𝑠(𝑂𝐻)3(𝑎𝑞)      (9-4) 

ΔG = -510 kJ/mole ที่ pH = 8 
 
จำาาำแวิเสคแำะห์ควำจนัจพันธ์แะหว่ำงนำแหนูผะผำยน้ ำในบ่ก 5338, 5339, 5336 ปผะบ่กเสฝ้ำแะวัง

ก่ืนๆ พบว่ำ บ่ก 5338 5339 ปผะ 5336 พบควำจนัจพันธ์เสชิงเสนวนปบบปลแลันตำจาัน (แูลที่ 9-16) าผ่ำวคืก 
NH3 นูง นำแหนูจะนูง ซึ่งเสล็นไลไ้วว่ำบแิเสวณ้ังาผ่ำวจีนำแหนูในแูล FeAsS กยู่ปผววในธแแจชำติ ปต่น้ ำเสหจืกงที่
แั่วไหผจำท ำใหวเสาิ้ HS- ที่เสาิ้จำาาแะบวนาำแ sulfate-reducing ammonium oxidation (SRAO)[11] หแืก 
anaerobic oxidation of methane (AOM)[12] ซึ่ง HS- ้ังาผ่ำวปทนที่นำแหนูใน FeAsS ในธแแจชำติ ปผะท ำ
ใหวนำแหนูลนเสลื้กนในน้ ำใตว้ินบ่ก 5338 เสพ่ิจขึ้นจำานภำวะลาติตำจธแแจชำติ ฉะนั้นลแะเส้็นที่ตวกงท ำใหว
าแะจ่ำงคืกาแะบวนาำแาแะตุวนใหวนำแหนูตำจธแแจชำติบแิเสวณ้ังาผ่ำวแั่วไหผนู่บ่ก 5338 โ้ยจุผชีพช่วยเสแ่ง
ลฏิาิแิยำนั้นเสาิ้ขึ้นจแิงหแืกไจ่ หำากงค์ลแะากบคแบถววนา็ปน้งว่ำาำแแั่วไหผขกงนำแหนูเสาิ้จำาลฏิาิแิยำเสคจี
ขกงน้ ำเสหจืกงาับนำแหนูในขกงปข็งตำจธแแจชำติ (FeAsS) ปผะลัญหำาำแลนเสลื้กนนำแหนูในน้ ำใตว้ิน้ังาผ่ำว
เสาิ้จำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 แั่วไหผ 
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รูปที่ 9-15 าำแนผำยตัวขกง HCN ในบ่กาัาเสา็บาำาปแ่โ้ยจผุชีพไ้วลผติภณัฑ์เสล็น NH3 ปผะ CH4
[14]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9-16 ควำจนจัพันธ์ขกงนำแหนูาับปกจโจเสนยีในบ่กเสฝ้ำแะวังาำแลนเสลื้กนน้ ำใตว้ ินขกงเสหจืกงทกง (R2 = 0.912 น ำหแับบ่ก
เสฝ้ำแะวัง 5338 5339 ปผะ 5336) (ขวกจูผจำาาำแเสฝ้ำแะวังตำจจำตแาำแ EIA/EHIA ขกงเสหจืกง)  
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9.4.5 ไซยาไนด์ในน้ าผุดในนาข้าวข้าง TSF2 ที่เคยตรวจพบน่าจะมาจากการรั่วไหลของบ่อกักเก็บกากแร่
หรือไม่? 

 งำนวิจัยนี้พบว่ำาำแตแวจวั้ไซยำไน้์ในน้ ำลุ้เสพียงกย่ำงเส้ียวไจ่นำจำแถตกบลแะเส้็นนี้ไ้วกย่ำงชั้เสจน 
จ ำเสล็นตวกงท ำาำแตแวจวั้ซัผเสฟต ปผะ ไทโกไซยำเสนตแ่วจ้ววย นกาจำานี้คณะวิจัยยังตแวจพบาำแลนเสลื้กนขกง
นำแปจงาำนีนในน้ ำลุ้กย่ำงจีนัยน ำคัญ ซึ่งกำจา่กใหวเสาิ้ควำจเสนี่ยงต่กนุขภำพขกงชุจชนไ้ว ้ังจะาผ่ำวต่กไล 
 กย่ำงที่ไ้วท ำาำแวิเสคแำะห์ปผววในขวกที่ 9.4.3 น ำหแับาแณีนำขวำวใาผว TSF2 นั้น ลผาำแศึาษำทั้งลผธแณี
ฟินิาน์ ปผะธแณีเสคจีท ำใหวลแะเสจินไ้วว่ำาำแแั่วไหผจำา TSF1 กำจจะเสคผื่กนที่จำถึงนำขวำวใาผว TSF2 กย่ำงไแา็้ี
ลัญหำที่ยังตกบไจ่ไ้วกย่ำงชั้เสจนคืกไซยำไน้์ในน้ ำลุ้ในนำขวำวขวำง TSF2 ที่เสคยตแวจพบ เสจื่กวันที่ 24 ถึง 25 
าุจภำพันธ์ 2558 น่ำจะจำจำาาำแแั่วไหผขกงบ่กาัาเสา็บาำาปแ่หแืกไจ่ ปผววท ำไจถึงตแวจไจ่พบไซยำไน้์ในาำแ
เสา็บตัวกย่ำงคแั้งก่ืนๆ กีา 9 คแั้ง (้ ำเสนินาำแโ้ยาแจกุตนำหาแแจพ้ืนฐำนปผะาำแเสหจืกงปแ่) ปผะที่น ำคัญ จะจี
าำแตแวจพบไซยำไน้์ลนเสลื้กนในน้ ำลุ้กีาในกนำคตหแืกไจ่  ปจวว่ำจะยังไจ่นำจำแถตั้ควำจเสล็นไลไ้วที่กำจจีลูว
ไจ่หวัง้ีผัาผกบทิ้งไซยำไน้์ในนำขวำวา่กนาำแเสา็บตัวกย่ำง้ังาผ่ำวเสพ่ืกนแวำงนถำนาำแณ์บำงกย่ำง[8] ปต่า็จีควำจ
เสล็นไลไ้วทำงวิทยำศำนตแ์ที่ชี้ว่ำกำจเสคยจีาำแลนเสลื้กนไซยำไน้์ในน้ ำในนำขวำว้ังาผ่ำว ปจวว่ำเสจื่กท ำาำแเสา็บ
ตัวกย่ำงจแิงๆกำจจะตแวจไจ่พบไซยำไน้์า็ตำจ   
 ลแะาำแปแาคืกเสนื่กงจำาค่ำ pH ขกงน้ ำในนำขวำวที่ท ำาำแเสา็บตัวกย่ำงนั้นลแะจำณ 6-7.91 ซึ่งเสล็น pH 
ที่ไซยำไน้์นำจำแถแะเสหยไ้วง่ำย ฉะนั้นจึงเสล็นไลไ้วที่ไซยำไน้์หำาจีลนเสลื้กนในน้ ำจแิง  โ้ยเสฉพำะกย่ำงยิ่ง
ไซยำไน้์กินแะ า็กำจจะแะเสหยหำยไลปผววจนค่ำต่ ำาว่ำค่ำที่เสคแื่กงจืกวิเสคแำะห์นำจำแถตแวจวั้ไ้ว ท ำใหวเสขวำใจ
ลิ้ว่ำไจ่เสคยจีาำแลนเสลื้กนไซยำไน้์ในน้ ำลุ้ ในท ำนกงเส้ียวาันจำาาำแจ ำปนาจุผชีพในนำขวำว จีาำแตแวจพบ
จุผชีพที่นำจำแถนผำยไซยำไน้์ไ้ว (ู้บทที่ 7) ฉะนั้นที่นภำวะที่เสหจำะนจ ปจวจะเสาิ้าำแแั่วไหผขกงไซยำไน้์า็
กำจจะถูาจุผชีพย่กยนผำยไ้ว ปต่จุผชีพกำจจะท ำงำนไ้วชวำในนภำวะที่ไจ่เสหจำะนจจำาเสช่น นภำวะที่น้ ำในนำ
ขวำวจีควำจไแวกำาำศนูง ท ำใหวา็ยังพกจีโกาำนตแวจพบาำแลนเสลื้กนไซยำไน้์ หำาเสาิ้าำแแั่วไหผจแิง ้ววยเสหตุนี้
นกาจำาาำแตแวจวั้าำแลนเสลื้กนไซยำไน้์ในนำขวำวปผวว าำแตแวจวั้นำแเสพ่ืกติ้ตำจาำแลนเสลื้กนขกง
ไซยำไน้์ (Tracer) โ้ยที่นำแนี้ตวกงไจ่แะเสหยง่ำยเสหจืกนไซยำไน้์ จะเสพ่ิจโกาำนในาำแตแวจนกบพบแ่กงแกยขกง
น้ ำเสหจืกงที่เสคยจีไซยำไน้์แั่วไหผไ้วจำาขึ้น โ้ยนำแน ำหแับตแวจติ้ตำจาำแลนเสลื้กนขกงไซยำไน้์ที่เสหจำะนจ
คืก ไทโกไซยำเสนต้ังาผ่ำวไลปผววในบทที่ 7 ทั้งนี้าำแเสา็บตัวกย่ำงคแั้งที่นกงในช่วงเส้ืกนเสจษำยน 2558 ปจวจะ
ตแวจไจ่พบไซยำไน้์ในบ่กบัว ปต่า็ตแวจพบไทโกไซยำเสนตลแะจำณ 2 mg/L ใาผวเสคียงาับควำจเสขวจขวนขกงไทโก
ไซยำเสนตในบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 (แูลที่ 9-17) น่วนาำแตแวจไทโกไซยำเสนตในน้ ำลุ้คแั้งที่ 3 า็พบาำแ
ลนเสลื้กนไทโกไซยำเสนตในน้ ำลุ้นูงาว่ำน้ ำตำจธแแจชำติาผ่ำวลแะจำณ 3 ถึง 4.5 เสท่ำ 
 นกาจำานี้ าำแตแวจไจ่พบไซยำไน้์ในน้ ำลุ้กำจจะเสนื่กงจำาควำจลันลวนขกงควำจเสขวจขวนขกง
ไซยำไน้์ในบ่ก TSF1 เสกง ้ววยเสาิ้าำแย่กยนผำยไซยำไน้์ในบ่ก TSF1 ตำจธแแจชำติ้ววยจุผชีพตผก้เสวผำ 
ปผะจีาำแเสติจน้ ำเสหจืกงที่ลนเสลื้กนไซยำไน้์ใหจ่ผงไลตผก้เสวผำ ท ำใหวควำจเสขวจขวนขกงไซยำไน้์ในบ่ก TSF1 
ไจ่คงที่ (ู้ UD1 ในแูลที่ 9-18) ฉะนั้นควำจเสขวจขวนขกงไซยำไน้์ที่แั่วไหผกกาจำาบ่กา็จะไจ่คงที่ เส้ี๋ยวค่ำนูงเส้ี๋ยว
ค่ำต่ ำนผับาันไลจำค่กนขวำงจำา แูลที่ 9-18 ซึ่งปน้งตัวกย่ำงาำแจ ำผกงควำจเสขวจขวนขกงไซยำไน้์ในน้ ำลุ้
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บแิเสวณนำขวำวกันเสนื่กงจำจำาาำแปพแ่าแะจำยขกงน้ ำเสหจืกงลนเสลื้กนไซยำไน้์จำา TSF1 โ้ยใชวนจาำแ 9-1 
โ้ยในาำแกวำงกิงนถิติควำจเสขวจขวนขกงไซยำไน้์ใน UD ขกง TSF1 (ตำจแูลที่ 9-18)  ที่จะแั่วไหผจำนู่นำขวำว         
าำแจ ำผกงนี้ไจ่ไ้วพยำยำจจะบกาว่ำตวกงจีาำแลนเสลื้กนไซยำไน้์ในนำขวำวที่ควำจเสขวจขวนหนึ่งๆ ที่วันใ้ๆ ตำจที่
ปน้งในแูล ปต่คณะวิจัยท ำาำแจ ำผกงนี้เสพ่ืกปน้งใหวเสห็นว่ำ หำาเสาิ้าำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงจำถึงนำขวำวจแิง 
(2,896 เสจตแจำาจุ้ศูนย์าผำงบ่ก TSF1) จีโกาำนจะตแวจพบควำจเสขวจขวนขกงไซยำไน้์นูงบวำงต่ ำบวำง้ังแูล 
ปจวว่ำจะยังไจ่ไ้วพิจำแณำลผขกงาำแแะเสหย หแืก าำแเสจืกจำงโ้ยน้ ำฝน หแืก น้ ำลิว้ินตำจธแแจชำติ ปผะ  
ควำจเสล็นไลไ้วในย่กยนผำยไซยำไน้์ตำจธแแจชำติโ้ยจุผชีพในนำขวำวเสกงเสผยในปบบจ ำผกง้ังาผ่ำว ลัจจัย
เสหผ่ำนี้ผววนปผววปต่ท ำใหวาำแตแวจพบไซยำไน้์ท ำไ้วยำา ปจวว่ำกำจจะเสคยจีาำแลนเสลื้กนในน้ ำในนำขวำว้ววย
ไซยำไน้์า็ตำจ ้ววยเสหตุนี้ าำแใชวนำแติ้ตำจาำแลนเสลื้กนขกงไซยำไน้์ เสช่น ไทโกไซยำไน้์ จึงเสล็นปนวคิ้ที่
น่ำจะช่วยนแวำงควำจาแะจ่ำงในลแะเส้็นนี้ไ้วจำาขึ้นในกนำคต  
 ลแะาำแนุ้ทวำยคืก จีาำแตแวจพบปจงาำนีนลนเสลื้กนในน้ ำลุ้จำาล่ำบกนจำาเสหตุาำแณ์น้ ำลุ้คแั้งที่ 3 
ในเส้ืกนพฤศจิาำยน 2560 ที่ควำจเสขวจขวนนูงถึง 17.9 mg/L ค่ำใาผวเสคียงาับปจงาำนีนในน้ ำจำา UD1 ขกงบ่ก 
TSF1 ในภำคลนวา ญ. าำแเสาิ้น้ ำลุ้ที่ไหผผงนู่ผ ำแำงนำธำแณะท ำใหวผ ำแำงนำธำแณะจีค่ำปจงาำนีนลนเสลื้กน
นูงถึง 2.78 mg/L ซึ่งเสพ่ิจขึ้นจำาาำแลนเสลื้กนปจงาำนีนตวนน้ ำถึงนิบเสท่ำ (าำแลนเสลื้กนปจงาำนีนตวนน้ ำขกงผ ำ
แำงนำธำแณะ้ังาผ่ำวเสท่ำาับ  0.22 mg/L) ฉะนั้นนกาจำาาำแเสฝ้ำแะวังไซยำไน้์ ปผะาำแติ้ตำจาำแลนเสลื้กน
ไทโกไซยำเสนตในน้ ำลุ้ในกนำคตปผวว หำาตวกงาำแจะลาล้กงคุณภำพชีวิตขกงลแะชำชนในพ้ืนที่จแิงๆ
จ ำเสล็นตวกงติ้ตำจาำแลนเสลื้กนปจงาำนีน ปผะควำจเสนี่ยงกันเสาิ้จำาน้ ำลุ้ไหผผงนู่ปหผ่งน้ ำลิว้ิน้ววย 
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รูปที่ 9-17 ควำจเสขวจขวนขกงปกจโจเสนีย, ไนโตแเสจนกินทแีย์, ปผะไทโกไซยำเสนตขกงตัวกย่ำงน้ ำจำา UD ขกง TSF1 ปผะ TSF2 
น้ ำจำา DC ขกง TSF2 ปผะน้ ำจำาล่ำบัว น้ ำจำาท่กน ำแวจบแิเสวณนำขวำวที่น้ ำเสคยลุ้เสจื่กเสหจืกงหยุ้ ปผะน้ ำจำานำขวำวควบคุจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9-18 ควำจเสขวจขวนขกงไซยำไน้์ใน UD ขกง TSF1 ที่เสวผำต่ำงๆ (ขวกจูผจำาาำแเสฝ้ำแะวังตำจจำตแาำแ EIA/EHIA ขกง
เสหจืกง) ปผะตัวกย่ำงาำแจ ำผกงควำจเสขวจขวนขกงไซยำไน้์ในน้ ำลุ้ที่นำขวำวโ้ยกิงควำจเสขวจขวนขกงไซยำไน้์ใน UD ขกง TSF1 
ที่เสลผี่ยนไลตำจเสวผำ ปผะค่ำควำจเสขวจขวนขกงไซยำไน้์ที่ตแวจวั้ที่นำขวำววันที่ 24 ถึง 25 าุจภำพันธ์ 2558 (าแณีน้ ำลุ้เสจื่ก
เสหจืกงหยุ้) 
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9.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการความเสี่ยงเพื่อชุมชนเบื้องต้น 

 คณะวิจัยไ้วตกบลแะเส้็นค ำถำจในหัวขวก 9.4 กย่ำงชั้เสจนว่ำจำาาำแปลผลผแ่วจาันขกงนกงเสทคนิค 
น่ำจะจีาำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 ลแะเส้็นน ำคัญที่ตวกงลแะเสจินต่กคืกาำแแั่วไหผ
้ังาผ่ำวจะา่กใหวเสาิ้ควำจเสนี่ยงต่กนุขภำพขกงลแะชำชนหแืกไจ่ ซึ่งาำแจะท ำาำแลแะเสจินควำจเสนี่ยงเสชิงลแิจำณ
โ้ยผะเสกีย้ (Quantitative Risk Assessment) ไ้วนั้นจ ำเสล็นตวกงท ำาำแน ำแวจพ้ืนที่ลนเสลื้กนเสพ่ิจเสติจเสพ่ืกใหวไ้ว
ปบบจ ำผกงเสชิงจโนทัศน์ที่เสชื่กจโยงปหผ่งา ำเสนิ้าำแลนเสลื้กน (TSF1) ไลนู่ลูวแับนัจลัน (ชุจชน) ปผะเสนวนทำงาำแ
เสคผื่กนที่ขกงนำแลนเสลื้กนที่ผะเสกีย้ถูาตวกงปจ่นย ำ โ้ยเสฉพำะกย่ำงยิ่งปบบจ ำผกงจโนทัศน์ขกงาำแเสคผื่กนที่ขกง
น้ ำเสหจืกงล่ำนปนวชั้นหินปตา (Fractured Rock) (แะ้ับผึา) ปผะาำแไหผล่ำน preferential flow path ขกงแู
พแุนขกงศิผำปผง (แะ้ับตื้น) ซึ่งซับซวกนาว่ำาำแเสคผื่กนที่ขกงนำแลนเสลื้กนล่ำนตัวาผำงพแุนทั่วไล ทั้งนี้้ววย
งำนวิจัยในแะยะที่ 1 นี้ไจ่ไ้วจีวัตถุลแะนงค์เสพ่ืกาำแน ำแวจปนวหินปตา หแืก เสพ่ืกท ำาำแลแะเสจินควำจเสนี่ยงเสชิง
ลแิจำณโ้ยผะเสกีย้ ้ังาผ่ำว ฉะนั้นาำแจะลแะเสจินควำจเสนี่ยงโ้ยผะเสกีย้จำาลผาำแวิจัยนี้จึงไจ่นำจำแถท ำไ้ว
กย่ำงถูาตวกงคแบถววนตำจหผัาวิชำาำแ 
 กย่ำงไแา็้ี งำนวิจัยนี้า็ใหวขวกจูผน ำคัญหผำยกย่ำงที่นำจำแถท ำจำใชวลแะากบาำแลแะเสจินควำจเสนี่ยงเสชิง
ลแิจำณโ้ยผะเสกีย้ในกนำคตไ้ว โ้ยนำจำแถนแุลเสล็นขวกเสนนกปนะแำยลแะเส้็นไ้ว้ังต่กไลนี้ 
 

 นำแลนเสลื้กนที่จ ำเสล็นตวกงค ำนึงถึง (Chemical of Concern): ้ววย TSF1 ถืกเสล็นปหผ่งา ำเสนิ้าำแ
ลนเสลื้กนจำาาำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกง นำแกันตแำยในน้ ำเสหจืกงที่จีค่ำเสาินค่ำที่าฎหจำยา ำหน้น ำหแับ
น้ ำใตว้ิน (กวำงกิงค่ำจำตแฐำนคุณภำพน้ ำใตว้ิน ตำจลแะาำศคณะาแแจาำแนิ่งปว้ผวกจปห่งชำติฉบับที่ 
20 (พ.ศ. 2543) เสแื่กง า ำหน้จำตแฐำนคุณภำพน้ ำใตว้ิน ปผะลแะาำศาแะทแวงทแัพยำาแธแแจชำติ
ปผะนิ่ งปว้ผวกจ เสแื่กง า ำหน้หผัาเสาณฑ์ปผะจำตแาำแในทำงวิชำาำแน ำหแับาำแล้กงาัน            
้วำนนำธำแณนุข ปผะาำแล้กงาันในเสแื่กงนิ่งปว้ผวกจเสล็นพิษ พ.ศ. 2551 โ้ยหำา นำแลนเสลื้กนตัว
เส้ียวาันถูาา ำหน้ค่ำจำตแฐำนไววต่ำงาัน จะเสผืกาใชวตัวที่ต่ ำที่นุ้ เสพ่ืกควำจลผก้ภัยขกงจนุษย์) ปผะ 
นำแกันตแำยก่ืนที่ปจวจะไจ่ไ้วถูาา ำหน้ไววตำจาฎหจำยปต่ว่ำพบลนเสลื้กนกยู่ในน้ ำเสหจืกงปผะกำจ
ลนเสลื้กนถึงบ่กน้ ำใตว้ินที่ชุจชนใชว ถืกเสล็นนำแลนเสลื้กนที่จ ำเสล็นตวกงค ำนึงถึง (Chemical of Concern) 
ปผะ ตวกงท ำาำแลแะเสจินควำจเสนี่ยงจำาาำแเสคผื่กนที่นู่ลูวแับนัจลัน ทั้งนี้โ้ยกวำงกิงตำจภำคลนวา ญ  
นำแลนเสลื้กนในน้ ำเสหจืกงที่ที่จ ำเสล็นตวกงค ำนึงถึงถูานแุลในตำแำงที่ 9-4 กนึ่งปจวนำแลนเสลื้กนหผำยตัว 
เสช่น นำแหนู ปจงาำนีน ปผะเสหผ็า จะพบลนเสลื้กนในธแแจชำติในพ้ืนที่แกบๆ เสหจืกงทกงกยู่ปผวว ปต่าำแ
แั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงา็กำจท ำใหวาำแลนเสลื้กนเสพ่ิจข้ึน ท ำใหวลูวไ้วแับนัจลันกำจไ้วแับควำจเสนี่ยงขึ้นกีาตำจ
หผัาาำแ Risk is Additive ฉะนั้นจ ำเสล็นตวกงท ำาำแลแะเสจินควำจเสนี่ยงที่เสพ่ิจขึ้นจำาาำแแั่วไหผจำาบ่ก
าัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 ว่ำยกจแับไ้วหแืกไจ่ โ้ยจินำจำแถกวำงไ้วว่ำนำแ้ังาผ่ำวลนเสลื้กนตำจธแแจชำติกยู่
ปผวว 
 

 ผัาษณะาำแปพแ่าแะจำย ปผะขกบเสขตลูวกำจจะไ้วแับควำจเสนี่ยง 
 ้ววยาำแปพแ่าแะจำยขกงน้ ำเสหจืกงที่แั่วไหผกกาจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่เสล็นาำแเสคผื่กนที่ไลตำจ
ปนวชั้นหินปตา (Fractured Rock) (แะ้ับผึา) ปผะาำแไหผล่ำน preferential flow path ขกงแูพแุน
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ขกงศิผำปผง (แะ้ับตื้น) ไจ่ใช่าำแปพแ่าแะจำยไลทวำยน้ ำในทุาทิศทำงกย่ำงเสช่นาำแลนเสลื้กนขกง
ตัวาผำงพแุน (Porous Media) ท ำใหวลูวที่เสนี่ยงต่กาำแไ้วแับนัจลันนำแกันตแำย้ังาผ่ำวจำาน้ ำเสหจืกงคืก
ลูวที่ใชวน้ ำใตว้ินที่กยู่ในปนวหินปตาที่ไ้วแับลผาแะทบเสท่ำนั้น ไจ่ใช่ลแะชำชนทุาคนแกบเสหจืกงทกงที่ใชว
น้ ำใตว้ิน ้ววยเสหตุนี้าำแน ำแวจปนวชั้นหินปตา (Fractured Rock) (แะ้ับผึา) ปผะาำแไหผล่ำน 
preferential flow path ขกงแูพแุนขกงศิผำปผง (แะ้ับตื้น) ที่ไ้วแับลผาแะทบจำาาำแลนเสลื้กนจึง
เสล็นขั้นตกนน ำคัญขั้นต่กไลในาำแลแะเสจิน ปผะจั้าำแควำจเสนี่ยง นกาจำานี้  ้ววยจีาำแพบน้ ำลุ้
บแิเสวณนำขวำวตวกงนงนัยว่ำจะเสาี่ยวขวกงาับน้ ำเสหจืกงที่แั่วไหผใตว้ิน ปผะ pH ขกงน้ ำในนำขวำวนั้นเสล็น 
pH ที่ไซยำไน้์กินแะแะเสหยไ้วง่ำย จึงจ ำเสล็นตวกงท ำาำแลแะเสจินควำจเสนี่ยงต่กาำแไ้วแับนัจลันไซยำไน้์
ที่แะเสหยบแิเสวณนำขวำว น ำหแับไซยำไน้์กินแะ ปจวควำจเสนี่ ยงน่ำจะต่ ำปต่า็ควแตวกงท ำาำแลแะเสจิน
เสพ่ืกใหวเสาิ้ควำจชั้เสจน ปผะเสพ่ืกนื่กนำแควำจเสนี่ยงาับลแะชำชนไ้วกย่ำงเสหจำะนจ 

 
ตารางท่ี 9-4 สารปนเปื้อนที่จ าเป็นต้องค านึงถึง (Chemical of Concern) 
 

สารปนเปื้อน ความเข้มข้นสูงสุด
ในบ่อกักเก็บกาก
แร่ TSF1 (mg/L) 

ค่ามาตรฐานตาม
มาตรฐานคุณภาพ
น้ าใต้ดิน* (mg/L) 

ความเป็นพิษเรื้อรัง 

นำแหนู 0.034 0.01 จะเสแ็งลิวหนัง จะเสแ็งลก้ จะเสแ็งที่ไต ลิวหนังหนำ ลิวหนัง
เสลผี่ยนนีจีนีเสขวจข้ึน ปผะก่กนผงเสล็นจุ้ทั่วแ่ำงาำย ควำจ้ัน
โผหิตนูง แะบบลแะนำท  จีกำาำแลว้ศีแษะ เสวียนศีแษะ 

ปจงาำนีน 20.2 0.3 กำาำแต่กแะบบลแะนำทคผวำยโแคพำแ์าินนัน 
(parkinsonism) 

ซัผเสฟต 3020 200 - 
เสหผ็า 22.5 0.5 - 
ไซยำไน้์ 2.11 0.1 ปขนขำก่กนปแง ลว้ศีแษะ ปผะโแคขกงต่กจไทแกย พิษ

ต่กลผำ 
ไทโกไซยำเสนต 100**  โแคไทแกย้์ 

 
* จำตแฐำนคณุภำพน้ ำใตว้ ิน กิงตำจลแะาำศคณะาแแจาำแนิ่งปว้ผวกจปห่งชำติฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เสแื่กง า ำหน้
จำตแฐำนคุณภำพน้ ำใตว้ิน ปผะลแะาำศาแะทแวงทแัพยำาแธแแจชำติปผะนิ่งปว้ผวกจ เสแื่กง า ำหน้หผัาเสาณฑ์ปผะ
จำตแาำแในทำงวิชำาำแน ำหแับาำแล้กงาัน ้วำนนำธำแณนุขปผะาำแล้กงาันในเสแื่กงนิ่งปว้ผวกจเสล็นพษิ พ.ศ. 2551 
โ้ยหำา นำแลนเสลื้กนตัวเส้ยีวาันถูาา ำหน้ค่ำจำตแฐำนไววต่ำงาัน จะเสผืกาใชวตัวที่ต่ ำทีนุ่้ เสพื่กควำจลผก้ภัยขกง
จนุษย ์

** กวำงกิงจำา[8] 
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 ธแแจชำติบ ำบั้ ปผะ าำแแบาวนธแแจขำติ 
 ปจวว่ำจำาตำแำงที่ 9-4 น้ ำเสหจืกงใน TSF1 ู้จะจีาำแลนเสลื้กนนำแกันตแำยกย่ำงจีนัยน ำคัญ 
ปผะกำจา่กใหวเสาิ้าำแลนเสลื้กนในน้ ำใตว้ินที่ลแะชำชนใชวซึ่งกำจถึงขั้นที่จะา่กใหวเสาิ้ควำจเสนี่ยงที่จิกำจ
ยกจแับไ้ว ปต่ธแแจชำติา็จีาผไาธแแจชำติบ ำบั้ (Natural Attenuation) น ำหแับาำแลนเสลื้กน [15] 
ยาตัวกย่ำง เสช่น นำแหนูนำจำแถถูาู้้ซับโ้ยเสหผ็ากกาไซ้์ใน้ิน [9]ท ำใหวนำแหนูไจ่นำจำแถเสคผื่กนที่
กกาไลนู่บ่กน้ ำใตว้ินขกงลแะชำชนที่กยู่ไาผกกาไลไ้ว าผไาธแแจชำติบ ำบั้ขกงนำแหนูนี้เสห็นไ้วกย่ำง
ชั้เสจนเสจื่กท ำาำแพิจำแณำควำจเสขวจขวนขกงนำแหนูในบ่กเสฝ้ำแะวัง 6468 ปผะ 5339 ซึ่งกยู่ห่ำงจำา 
TSF1 เสล็นแะยะทำงเสท่ำาับ 572 ปผะ 1109 เสจตแตำจผ ำ้ับ จะเสห็นว่ำปจวควำจเสขวจขวนขกงนำแหนูใน
บ่กาัาเสา็บาำาปแ่จะนูงนู้ถึง 34 µg/L ปต่หำาน้ ำเสหจืกงลนเสลื้กนเสคผื่กนที่ไลตำจปนวชั้นหินปตา 
(Fractured Rock) (แะ้ับผึา) ปผะาำแไหผล่ำน preferential flow path ขกงแูพแุนขกงศิผำปผง 
(แะ้ับตื้น) ปค่ลแะจำณนวกยาว่ำ 572 เสจตแ ควำจเสขวจขวนขกงนำแหนูในน้ ำใตว้ินา็จะผ้ผงจำต่ ำาว่ำค่ำ
จำตแฐำนที่ยกจแับไ้วคืก 10 µg/L (แูลที่ 9-19) ในท ำนกงเส้ียวาันไซยำไน้์หำาลนเสลื้กนในน้ ำลุ้จแิงา็
จีาผไาผธแแจชำติบ ำบั้โ้ยาำแนผำยโ้ยจุผชีพที่ช่วยผ้พิษไ้วหำานภำวะเสหจำะนจ ปจวาแะนั้นาำแ
แบาวนธแแจชำติโ้ยน้ ำเสหจืกงที่แั่วไหผไลถึงา็กำจจะท ำใหวเสาิ้าำแลนเสลื้กนนำแกันตแำยในน้ ำใตว้ิน
เสพ่ืกาำแกุลโภค บแิโภคขกงลแะชำชนไ้ว ้ังเสช่น าผไาาำแแั่วไหผขกงนำแหนูจำาปแ่ FeAsS ในบแิเสวณ
บ่ก 5338 ทีก่ำจถูาาแะตุวนใหวชะผะผำยกกาจำโ้ยน้ ำเสหจืกง้ังที่ไ้วาผ่ำวไลปผววเสล็นตวน  
 นกาจำานำแหนูปผววควแตวกงท ำาำแลแะเสจินศัายภำพธแแจชำติบ ำบั้ ปผะาำแแบาวน
ธแแจชำติโ้ยน้ ำเสหจืกงขกงนำแลนเสลื้กนทุาตัวในตำแำงที่ 9-4 ทั้งนี้ ปจงาำนีน ปผะไทโกไซยำเสนต ู้จะ
เสล็นนกงนำแลนเสลื้กนที่น ำคัญ ปต่้ววยงำนวิจัยนี้ไจ่ไ้วท ำาำแวิเสคแำะห์ปจงาำนีน ปผะไทโกไซยำเสนตใน
ทุาตัวกย่ำงน้ ำจำาบ่กเสฝ้ำแะวังที่ปน้งาำแลนเสลื้กนจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 (บ่กที่ไกโซโทลปน้งว่ำ
เสล็นน้ ำแะเสหย ปผะลนเสลื้กนซัผเสฟตนูง) คณะวิจัยจึงไจ่นำจำแถลแะเสจินธแแจชำติบ ำบั้ ปผะาำแแบาวน
ธแแจชำติขกงนำแลนเสลื้กนทั้งนกงไ้ว ทั้งนี้าำแลแะเสจินควำจเสนี่ยงเสชิงลแิจำณโ้ยผะเสกีย้นั้นจ ำเสล็นตวกง
ใชวค่ำศาัยภำพในาำแเสาิ้ธแแจชำติบ ำบั้ ปผะลผาแะทบจำาาำแแบาวนธแแจชำติขกงน้ ำเสหจืกงในาำแ
ลแะเสจินเสพื่กใหวไ้วลผที่ถูาตวกงที่นุ้ 
 

 น้ ำเสหจืกงเสล็นาแ้ ปผะจผพิษใน้ินปผะน้ ำลิว้ิน 
  ปจวว่ำโคแงาำแนี้จะเสนวนน ำแวจาำแแั่วไหผจำาบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 ปต่ลผาำแวิเสคแำะห์ธแณี
 เสคจี ปผะไกโซโทลขกงน้ ำชี้ว่ำน่ำจะเสาิ้าำแลนเสลื้กนขกงซัผเสฟตจำาน้ ำเสหจืกงเสล็นาแ้จำาหินทิ้งท่ีใชวท ำ
 ลนังบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ ้ววยเสหตุนี้จึงจ ำเสล็นตวกงท ำาำแลแะเสจินควำจเสนี่ยงจำาาำแชะผะผำยขกงโผหะ
 หนัาจำาหินทิ้งโ้ยน้ ำเสหจืกงเสล็นาแ้นู่้ิน ปหผ่งน้ ำลิว้ิน ปผะใตว้ินเสพ่ิจเสติจ้ววย ซ่ึงาำแลนเสลื้กนกำจ
 เสาิ้ในผัาษณะน้ ำไหผบ่ำจำาากงหนิทิ้ง (แะ้ับนูง) ไลนู่พ้ืนที่ที่แะ้ับต่ ำาว่ำปจวจะเสล็นทิศทำงตวนน้ ำขกง
 น้ ำใตว้ินา็ไ้ว เสช่นเส้ียวาันาับาำแลแะเสจินลผาแะทบจำาน้ ำลุ้ไหผผงนู่ปหผ่งน้ ำลิว้ินตำจธแแจชำติ 
 (้ังลแำาฏในเสหตุน้ ำลุ้คแั้งที่ 3) ซึ่งพบว่ำจีปจงาำนีนลนเสลื้กนนูง 
 



 

9-34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9-19 าำแผ้ผงขกงควำจเสขวจขวนขกงนำแหนูในน้ ำใตว้ินแะ้ับตื้นที่ปน้งศัายภำพในาำแเสาิ้ธแแจชำติบ ำบั้้ววยาำแู้้ซับ
โ้ยเสหผ็าใน้ิน 
 
9.6 การด าเนินการต่อในระยะท่ี 2 ให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น 

าำแ้ ำเสนินาำแตำจโคแงาำแวิจัยแะยะที่ 1 ไ้วนแุล 5 ลแะเส้็น ตำจวัตถุลแะนงค์ ปผะตำจเสงื่กนไขวิธีาำแปลผลผ
ที่คณะวิจัยไ้วลแะาำศไววา่กน้ ำเสนินาำแ (ทั้งที่ยังไจ่แูวว่ำลผาำแน ำแวจจะกกาจำเสล็นกย่ำงไแ) ปผะเสล็นนัญญำลแะชำคจ
แ่วจานั้ังที่นแุลไววในบทที่ 4 ซึ่งในาำแลแะชุจนั้น (วันที่ 1 ธันวำคจ 2559) ทั้งชุจชนลูวคั้ควำนเสหจืกง ปผะตัวปทนเสหจืกง
เสห็น้ววยว่ำจะจีาำแ้ ำเสนินาำแแ่วจาันโ้ยกิงาผยุทธ์าำแปลผลผนี้ ซึ่งลผนำจำแถกกาจำว่ำจีาำแแั่วไหผขกงน้ ำเสหจืกงจำา
บ่กาัาเสา็บาำาปแ่้ังนแุลไววขวำงตวน ้ววยเสหตุนี้ขั้นตกนต่กไลควแท ำาำแลแะเสจินควำจเสนี่ยงเสชิงลแิจำณโ้ยผะเสกีย้้ังาผ่ำว
ขวำงตวน ว่ำน้ ำเสหจืกงที่แั่วไหผจะท ำใหวเสาิ้ควำจเสนี่ยงกย่ำงจีนัยน ำคัญต่กนุขภำพขกงลแะชำชนปผะแะบบนิเสวศหแืกไจ่ 
ปผววจึง้ ำเสนินาำแจั้าำแควำจเสนี่ยง ซึ่งหำาท ำาำแลแะเสจินควำจเสนี่ยงปผววไจ่พบควำจเสนี่ยงา็ไจ่จ ำเสล็นตวกง้ ำเสนินาำแ
ฟ้ืนฟู ปต่ตวกงท ำาำแนื่กนำแควำจเสนี่ยงใหวเสหจำะนจปผะถูาตวกงตำจหผัาวิชำาำแ ปต่หำาลแะเสจินปผววพบควำจเสนี่ยงที่จี
นัยน ำคัญา็ตวกง้ ำเสนินาำแฟ้ืนฟู ปผะนื่กนำแควำจเสนี่ยงแะหว่ำงาำแ้ ำเสนินาำแฟ้ืนฟู เสพ่ืกใหวชุจชนแกบเสหจืกงทกงค ำ
นำจำแถกยู่กำศัยไ้วกย่ำงลผก้ภัยทั้งนุขภำพาำย ปผะนุขภำพจิต  

กย่ำงไแา็้ี หำาเสหจืกงปแ่ หน่วยงำนแำชาำแ หแืกภำคลแะชำชนเสห็นว่ำลผน ำแวจในโคแงาำแแะยะที่ 1 ยังไจ่
ชั้เสจน ยังจ ำเสล็นตวกงจีาำแ้ ำเสนินาำแน ำแวจาำแแั่วไหผต่กในโคแงาำแวิจัยแะยะที่ 2 เสพ่ืกใหวเสาิ้ควำจชั้เสจนยิ่งขึ้นา็
นำจำแถ้ ำเสนินาำแต่กยก้จำาลผาำแน ำแวจในโคแงาำแแะยะที่ 1 โ้ยาำแเสจำะเสา็บตัวกย่ำงเสพ่ืกลแะเสจินว่ำบแิเสวณท่ี
เสทคนิคธแณีฟินิาน์ชี้ว่ำจีควำจลิ้ลาติที่น่ำจะเสาิ้จำาาำแลนเสลื้กนโ้ยน้ ำเสหจืกง ้ังที่ไ้ววงผวกจไวว้ววยวงแีนีป้งปผะ
เสหผืกงในแูลที่ 5-20 ปผะ 5-23 แวจทั้งนิ้น 12 ต ำปหน่งนั้น ปผะบแิเสวณวงาผจนีขำว 3 วงขกงแูล 9-11 ปผะจุ้ควบคุจกีา 
2 ต ำปหน่งแวจเสล็น 17 ต ำปหน่ง ซึ่งตวกงจีาำแเสา็บตัวกย่ำงหผำยแะ้ับ นั้นเสล็นควำจลิ้ลาติจแิงหแืกไจ่ โ้ยท ำาำแเสา็บ
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ตัวกย่ำงน้ ำเสพ่ืกวิเสคแำะห์คุณนจบัติทำงธแณีเสคจีเสพ่ืกเสทียบาับน้ ำเสหจืกงจำา TSF1 (เสนวนซัผเสฟต) วิเสคแำะห์ไทโกไซยำเสนต 
คุณผัาษณะไกโซโทลที่ปน้งาำแแะเสหยขกงน้ ำ ปผะกัตผัาษณ์ทำงไกโซโทลขกง CH4 ปผะ NH4  เสพ่ืกแะบุว่ำน่ำจะเสล็นน้ ำ
เสหจืกงหแืกน้ ำตำจธแแจชำติ า็จะยืนยันหแืกลฏิเสนธเสนวนทำงาำแแั่วไหผที่ไ้วตั้งนจจุติฐำนจำาลผาำแวิจัยในแะยะที่ 1 นี้ไ้ว 
(ไจ่ไ้วเสล็นวัตถุลแะนงค์ขกงโคแงาำแแะยะที่ 1 นี้ ้ังาผ่ำวในบทที่ 1) กย่ำงไแา็้ีในขั้นาำแเสจำะเสา็บตัวกย่ำง 17 ต ำปหน่ง
นั้น นำจำแถเสแ่งแะยะเสวผำาำแน ำแวจ ปผะเสพ่ิจควำจปจ่นย ำในาำแน ำแวจโ้ยใชวเสทคนิค Direct Image เสล็นาำแใชวแถ
น ำแวจ Geoprobe แ่วจาับ Membrane Interface Probe (MIP) เสทคนิค MIP (ู้ภำคลนวาที่  ฏ) เสล็นาำแใชว 
Sensor เสจำะผงไลใตว้ินปผววนำจำแถบกาไ้วทันทีว่ำบแิเสวณนั้นๆ น่ำจะจีาำแลนเสลื้กนหแืกไจ่ ลนเสลื้กนที่แะ้ับ
ผึาเสท่ำไแ ปผะจะช่วยลแะจวผลผไ้วว่ำบแิเสวณใ้น่ำจะเสล็นปหผ่งา ำเสนิ้าำแลนเสลื้กน (Source Zone) หแืก 
บแิเสวณที่ไ้วแับลผาแะทบจำาาำแปพแ่าแะจำยขกงนำแลนเสลื้กนล่ำนน้ ำใตว้ินเสท่ำนั้น (Plume) ท ำใหวนำจำแถ
พิจำแณำไ้วว่ำควแเสจำะ้ินเสพ่ืกเสา็บตัวกย่ำงวิเสคแำะห์หแืกไจ่ เสนวนที่ควำจผึาที่เสจตแที่เสท่ำใ้ (น ำหแับาำแใชวงำน
ปบบ Semi Quantitative) โ้ยน ำหแับาแณีขกงบ่กาัาเสา็บาำาปแ่ TSF1 นั้นนำแแะเสหยง่ำยที่เสล็นตัวชี้วั้ขกง
าำแลนเสลื้กนคืกจีเสทน (CH4) ปผะ ปกจโจเสนีย (NH3) ้ังาผ่ำวขวำงตวน เสทคนิค Geoprobe ปผะ MIP นี้ไ้วใชวใน
าำแน ำแวจาำแลนเสลื้กนในโแงงำนขนำ้ใหญ่ (ตั้งปต่ 250 ถึง 1500 ไแ่) เสพ่ืกหำาำแลนเสลื้กนปผววถึง 9 คแั้ง ปผะ 
ตแวจพบาำแลนเสลื้กนทุาคแั้ง กันน ำไลนู่าำแปาวไขจั้าำแควำจเสนี่ยงใหวทั้งโแงงำนปผะลแะชำชนขวำงเสคียง 

นกาจำานี้าำแน ำแวจเสพ่ืกลแะเสจินแกยปตาบแิเสวณ 4’ ปผะ 5’ ที่จะน ำน้ ำจำาบ่ก TSF1 จำถึง บ่ก 5338 ปผะ 
นำขวำวา็ควแ้ ำเสนินาำแ าำแพบแกยปตานกาจำาจะช่วยยืนยันเสนวนทำงาำแแั่วไหผที่ไ้วตั้งนจจุติฐำนจำาลผาำแวิจัยใน
แะยะที่ 1 ปผววนั้นยังเสล็นขวกจูผน ำคัญน ำหแับาำแลแะเสจินควำจเสนี่ยงจำาาำแเสคผื่กนที่ขกงน้ ำลนเสลื้กนต่กไล้ววย (ควแ
น ำแวจทั้งขนำ้ขกงแกยปตา ปผะควำจนำจำแถในาำแน่งล่ำนน้ ำขกงแกยปตา) นกาจำานี้ควแน ำแวจบแิเสวณ 5338 ปผะ 
6691 เสพ่ืกพินูจน์นจจุติฐำนว่ำน้ ำเสหจืกงที่พบแั่วไหผจำถึงบแิเสวณนั้นจะท ำใหวเสาิ้าำแแั่วไหผขกงนำแหนูจแิงหแืกไจ่ โ้ย
ท ำาำแท้ผกงในหวกงลฏิบัติาำแว่ำหำาน ำตัวกย่ำง้ิน ปผะหินที่พบ FeAsS บแิเสวณ้ังาผ่ำวจำลนจแวจาับน้ ำเสหจืกงจำา
บ่ก TSF จะเสาิ้าำแาแะตุวนใหวนำแหนูผะผำยน้ ำจำาขึ้น้ังนจจุติฐำนหแืกไจ่ ทวำยที่นุ้ควแท ำาำแน ำแวจบแิเสวณนำขวำว 
ล่ำบัว ล่ำบกน เสพ่ืกหำปหผ่งที่น้ ำลุ้ใหวชั้เสจน โ้ยเสฉพำะกย่ำงยิ่งน ำแวจควำจเสล็นไลไ้วว่ำ าำแจุ้เสจำะเสพ่ืกาำแน ำแวจ
ปหผ่งปแ่ในก้ีตท ำใหวเสาิ้ช่กงทำงน้ ำลุ้ไ้วหแืกไจ่ ปผะลแะเสจินปหผ่งน้ ำลิว้ินที่กำจะไ้วแับลผาแะทบจำาน้ ำลุ้้ังาผ่ำว 
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ภาคผนวก ก 
 

แสดงการทดลองในห้องปฏิบัติการการวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของหินตัวอย่างในพ้ืนท่ี
เหมืองแร่ทองค า อัคราฯ จังหวัดพิจิตร 
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ภาคผนวก ก. 

การทดลองวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของหินชนิดต่างๆในพื้นที่ศึกษา 

การทดลองในห้องปฏิบัติการการวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของหินตัวอย่างในพ้ืนที่เหมืองแร่ทองค า     
อัคราฯ จ.พิจิตร เพ่ือท าการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในพ้ืนที่ โดยการทดลองจะท า
การทดลองในหินตัวอย่างจ านวน 14 ชนิด  

 
รูปที่ ก-1 หินตัวอย่างในพื้นที่เหมืองทองค าอัคราฯ จ.พิจิตร 

วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

1. ตัวอย่างหนิที่ใช้ท าการทดลอง จ านวน 14 ชนิด 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ ก-2 ภาพตัวอย่างหินท่ีใช้ท าการทดลอง 
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➢ ชนิดที่ 1 รหัส A1 

      
รูปที่ ก-3  ภาพตัวอย่างหินรหัส A1 

➢ ชนิดที่ 2 รหัส A2 

       
รูปที่ ก-4 ภาพตัวอย่างหินรหัส A2 

 
➢ ชนิดที่ 3 รหัส A3 

      
รูปที่ ก-5 ภาพตัวอย่างหินรหัส A3 
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➢ ชนิดที่ 4 รหัส A4 

      
รูปที่ ก-6 ภาพตัวอย่างหินรหัส A4 

 
➢ ชนิดที่ 5 รหัส A5 

      
รูปที่ ก-7 ภาพตัวอย่างหินรหัส A5 

 
➢ ชนิดที่ 6 รหัส A6 

      
รูปที่ ก-8 ภาพตัวอย่างหินรหัส A6 
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➢ ชนิดที่ 7 รหัส A7 

      
รูปที่ ก-9 ภาพตัวอย่างหินรหัส A7 

 
➢ ชนิดที่ 8 รหัส A8 

      
รูปที่ ก-10 ภาพตัวอย่างหินรหัส A8 

 
➢ ชนิดที่ 9 รหัส A9 

   
รูปที่ ก-11 ภาพตัวอย่างหินรหัส A9 
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➢ ชนิดที่ 10 รหัส A10 

     
รูปที่ ก-12 ภาพตัวอย่างหินรหัส A10 

 
➢ ชนิดที่ 11 รหัส A11 

     
รูปกที่ ก-13 ภาพตัวอย่างหินรหัส A11 

 
➢ ชนิดที่ 12 รหัส A12 

     

    
รูปที่ ก-14 ภาพตัวอย่างหินรหัส A12 
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➢ ชนิดที่ 13 รหัส A13 
 

    
รูปที่ ก-15 ภาพตัวอย่างหินรหัส A13 

 
➢ ชนิดที่ 14 รหัส A14 

    

 
รูปที่ ก-16 ภาพตัวอย่างหินรหัส A14 

 
2. สารละลายที่มีค่าการน าไฟฟ้าคือ 0,50,100,300,500,1000,1500,3000,5000 uS/cm โดยสารละลาย

จะปรับค่าการน าไฟฟ้าด้วยสารโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 
3. เครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ รุ่น YH-3720 

ขั้นตอนการทดลอง 

- ท าการตัดตัวอย่างหินให้ได้ขนาดที่ต้องการ ในลักษณะแท่งสี่เหลี่ยมเพ่ือให้รู้ถึงปริมาตรของหิน
ตัวอย่าง ซึ่งจะถูกน ามาใช้ในการค านวณค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 

- น าหินแต่ละชนิดไปแช่ในสารละลายที่มีค่าการน าไฟฟ้าดังนี้ 
0,50,100,300,500,1000,1500,3000,5000 uS/cm ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

- เมื่อครบก าหนดเวลาท าการเช็ดตัวอย่างหินและวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 
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ตารางท่ี ก-1 ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะจากการทดลองในหินตัวอย่างที่ค่าการน าไฟฟ้าต่างๆ 

รหัสตัวอย่างหิน  
ค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายที่ใช้ในการทดลอง (uS/cm) 

0  50  100  300  500  1000  1500  3000  5000  
ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ (Ohm.m) 

A1 571 543 543 394 394 435 285 204 84 
A2 962 1058 914 722 722 481 481 385 192 
A3 311 222 211 178 100 67 200 133 47 
A4 310 457 294 196 196 180 196 150 109 
A5 355 324 257 316 237 229 257 166 124 
A6 366 415 244 366 305 293 220 146 68 
A7 600 713 938 525 488 450 225 263 338 
A8 326 341 317 317 122 39 268 190 110 
A9 1446 771 1003 386 376 241 463 145 117 
A10 658 1522 658 576 494 379 280 206 74 
A11 544 569 345 345 435 318 345 225 296 
A12 366 559 386 405 366 347 174 154 132 
A13 926 828 877 828 731 585 536 317 182 
A14 1418 733 733 464 342 269 342 220 122 

 

Electrical Conductivity of Water(µS/cm)
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กราฟแสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าของหินชนิดต่างๆที่ค่าการน าไฟฟ้าแตกต่างกัน 
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อภิปรายผลการทดลอง 

ในการทดลองโดยน าตัวอย่างหินทั้ง 14 ชนิด มาแช่ในตัวอย่างสารละลายที่มีค่าการน าไฟฟ้า
ทั้งหมด 9 ความเข้มข้นที่ 0 ,50 ,100 ,300 ,500 ,1000 ,1500 ,3000 และ5000 uS/cm ในระยะเวลา
ของการแช่ตัวอย่าง 24 ชั่วโมง การหาค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ หาโดยการน าตัวอย่างหินที่ผ่านการ
แช่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ 24 ชั่วโมง น าตัวอย่างหินไปซับน้ าให้เหมาะสมกับสภาพที่พร้อมการวัด
ด้วยเครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า รุ่น YH-3720 ท าการตรวจวัดจ านวนทั้งหมด 3 ครั้ง เพ่ือให้เกิดความ
แม่นย าในการทดลองมากท่ีสุด  

โดยค่าที่ได้จากการวัดความต้านทานไฟฟ้า น ามาผ่านการค านวณเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้า
เป็นค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ โดยใช้ความสัมพันธ์ของสมการหาค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ดังนี้ 

 

จากกราฟแสดงผลการทดลองของตัวอย่างหินทั้ง 14 ชนิด จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อท าการทดลองใน
การแช่สารละลายที่ค่าการน าไฟฟ้าโดยเริ่มจาก 0 – 5,000 uS/cm ที่ค่าการน าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนตามล าดับ  

ค่าสารละลายการน าไฟฟ้าที่ 0 uS/cm เป็นค่าเริ่มต้นของการทดลองในตัวอย่างหินทั้ง 14 ชนิด    
โดยตัวอย่างหิน A14 มีค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะสูงถึง 1,418 Ohm-m และตัวอย่างหิน A4 มีค่า
ความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะต่ าสุดถึง 310 Ohm-m ที่ค่าสารละลายการน าไฟฟ้าที่ 5,000 uS/cm ของการ
ทดลองในตัวอย่างหินทั้ง 14 ชนิด แสดงให้เห็นว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของหินทุกชนิดจะอยู่
ในช่วง 47-338 Ohm-m มีแนวโน้มลดลง จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า เมื่อค่าการน าไฟฟ้าสูงขึ้นจะ
ส่งผลให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะในตัวอย่างหินมีแนวโน้มลดลง 
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ภาคผนวก ข 

 

แสดงการประชุมของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 และการ
ประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ประกอบด้วย 
9 ส่วนคือ 

1. ภาคผนวก ข.-1 การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ครั้ง
ที่ 1/2559 

2. ภาคผนวก ข.-2 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1  ครั้งที่ 1/2559 

3. ภาคผนวก ข.-3 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1  ครั้งที่ 2/2559 

4. ภาคผนวก ข.-4 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1  ครั้งที่ 3/2559 

5. ภาคผนวก ข.-5 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1  ครั้งที่ 4/2559 

6. ภาคผนวก ข.-6 การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1   
ครั้งที่ 2/2559 

7. ภาคผนวก ข.-7 การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1   
ครั้งที่ 3/2559 

8. ภาคผนวก ข.-8 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1  ครั้งที่ 5/2559 

9. ภาคผนวก ข.-9 การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1   
ครั้งที่ 4/2559 
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ภาคผนวก ข.-1 แสดงการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559   
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ภาคผนวก ข.-2 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
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ภาคผนวก ข.-3 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 
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ภาคผนวก ข.-4 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 
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ภาคผนวก ข.-5 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 
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ภาคผนวก ข.-6 การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
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ภาคผนวก ข.-7 การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
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ภาคผนวก ข.-8 การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
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ภาคผนวก ข.-9 การประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
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ภาคผนวก ข.-10 แสดงรายละเอียดการประชุมชี้แจงโครงการท าความเข้าใจ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
แผนงานการแสดงผลการส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อเก็บกักแร่ TSF1 ของเหมือง
ทองค าจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ.ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอ
ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 เริ่มประชุมโดยแจ้งวัตถุประสงค์การประชุม คือ ชี้แจงโครงการท าความเข้าใจ และตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับแผนงานการแสดงผลการส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อเก็บกักแร่ TSF1 ของเหมือง
ทองค าจังหวัดพิจิตร เป้าหมาย คือ มีประชาชนเป็นหลัก เพราะว่าแผนการที่จะน ามาเล่าให้ฟังวันนี้ได้ผ่านการ
สนทนาในระดับคณะกรรมการ ทั้งคณะกรรมการใหญ่ และคณะอนุกรรการเทคนิคมาแล้ว มีค าถามเกี่ยวกับ
หนังสือเชิญประชุมเรื่องการน าส่งให้กับหน่วยงานอะไรบ้าง ชาวบ้านกลุ่มอะไรบ้าง ซึ่งหนังสือเชิญนี้น าส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อเก็บกักแร่ TSF1 น าส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพ่ือให้ผู้ว่าฯแจ้งหน่วยงานราชการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง น าส่งเหมือง น าส่งเรื่องการขอใช้สถานที่ที่จัด
ประชุม  และแจ้งประชาชนที่เป็นคณะกรรมการที่อาศัยอยู่ในจังหวัด ซึ่งผู้สอบถามมีข้อสงสัยว่าท าไมชาวบ้าน
บางส่วนไม่ทราบ ทางผู้ชี้แจงกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าจังหวัดรอหนังสืออย่างเป็นทางการหรือไม่  จึงท าให้เกิดการ
ล่าช้าในการแจ้งข่าว 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า โครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อ
กักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ในการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมเพ่ือมาบอกให้ท า
หรือไม่ท าเพราะว่าได้พูดคุยกับคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วว่าจะด าเนินการ ซึ่งการเข้าร่วมการพูดคุยที่ผ่านมา
มีคณะกรรมการเทคนิคผู้ เชี่ ยวชาญ ที่ปรึกษาของ กนร.กรมเหมืองเอง นักวิชาการที่ เหมืองส่งมา 
คณะกรรมการอ่ืนๆ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ เข้ามาเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง น่าจะเป็น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เป็นการมาพูดคุยกับประชาชนให้เข้าใจ 

คณะท างาน คณะส ารวจมีหลายภาคส่วน ที่มากับเราในวันนี้คือ ดร.สิรินาถ เลาหะโรจนพันธ์  ซึ่งจะ
มาช่วยเรื่องไอโซโทป ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มีกรรมการที่เกี่ยวข้อง คือ กรรมการ
เทคนิค และกรรมการชุดใหญ่ด้วย ดร.จรัญ ยะฝา จากส านักมาตรผู้ประสานหลัก ซึ่งได้มาเก็บน้ าผุดด้วยเมื่อ
อาทิตย์ที่แล้วด้วย  มี กพร.เป็นเลขา มีทางชุมชนที่เป็นคณะกรรมการใหญ่ ทางเราจะร่วมงานกับญี่ปุ่น AIST 
ใช้เทคนิคทาง Geophysics ซึ่งเรียกว่า Transient Electromagnetics 

             ส าหรับที่มาของโครงการเนื่องจากทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมในการประชุมครั้งหนึ่งก่อนที่
รัฐมนตรี 4 กระทรวงจะมาลงพ้ืนที่ในตอนนั้น รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมมีด าริในที่ประชุมว่าน่าจะมีการ
ส ารวจเรื่องของบ่อเก็บกักแร่ TSF1 ว่ามีการรั่วไหลหรือไม่เพราะว่ามีข้อสงสัย  ข้อสงสัยนี้ เลยท าให้เกิด
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมบ่อเก็บกักแร่ TSF1 ของเหมืองทองค าจังหวัดพิจิตรมา ซึ่งมี      
ผอ.ส านักมาตรวิทยาเป็นประธานท่านผู้ช่วยศาสตร์จากผู้ช่วยประยูร และมีกรรมการจากทุกภาคส่วน           
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ประชาชน เหมือง นักวิชาการ กพร. และที่ปรึกษา กพร.  ประเด็นหลัก คือ เพ่ือสร้างความกระจ่างในประเด็น
การปนเปื้อนสารหนูในบ่อเฝ้าระวังของบ่อ TSF1 คือ บ่อ 5338 ซึ่งบ่อนี้เป็นบ่อที่พบการปนเปื้อนของสารหนู
และเป็นบ่อเฝ้าระวังของ TSF1 พอดี อีกทั้งยังพบการปนเปื้อนของสารหนูในประปาหมู่บ้านเนินทอง ประมาณ 
1 ปี ประกอบกับประเด็นข้อสงสัยกรณีน้ าผุดที่มีการตรวจพบไซยาไนด์  ประเด็นที่กล่าวมานี้ประกอบกันเพ่ือ
มาเป็นเหตุผลที่ท าให้เกิดการส ารวจว่าน่าจะมีการรั่วไหลจากบ่อเก็บกักแร่ที่ 1 หรือไม ่เพ่ือให้เกิดความกระจ่าง  

               ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ กล่าวถึงท่ีมาของบ่อ 5338 คือ เป็นบ่อท่ีอยู่ท้ายน้ าของบ่อกักเก็บตะกอน 
TSF1 ซึ่งเป็นบ่อเฝ้าระวังของบ่อเก็บกักแร่นั้นเอง ซึ่งบังเอิญเจอสารหนู (แสดงกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของ
เวลานับตั้งแต่เวลาที่เหมืองเปิดกับความเข้มข้นของสารหนู) สิ่งที่พบ คือ มีการปนเปื้อนสารหนูตั้งแต่วันที่เริ่ม
ส ารวจ เริ่มเจอสารหนู และเจอสูงขึ้นเรื่อยๆ จนคงที่แล้วต่อเนื่อง ในจุดนี้มีการปนเปื้อนแน่นอนเพียงแต่ว่าตอบ
ไม่ได้ว่ามาจากเหมืองหรือว่าธรรมชาติ มันเป็นการปนเปื้อนที่ยาวนานถึงปัจจุบันนี้ก็ยังตรวจเจออยู่ 
เพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เราต้องท าการส ารวจ  การตรวจพบสารหนูที่ประปาหมู่บ้านเนินทองใน
เวลาสั้นๆ แต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยตรวจพบเลยจึงเป็นอีกข้อสงสัยข้อหนึ่ง  อย่างไรก็ตามสารหนูที่ตรวจพบเท่ากับ
ค่ามาตรฐานน้ าดื่มพอดีถ้าตามกฎหมายไทย อยู่ที่ประมาณ 50 ไมโครกรัมต่อลิตร  

             ดังนั้น วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือประเมินว่าสารหนูที่พบที่ท้ายน้ าของบ่อ TSF1 อาจมาจากการ
รั่วไหลของ TSF1 หรือไม่  และเพ่ือประเมินว่าไซยาไนด์ที่พบในนาข้าวนี้น่าจะรั่วไหลมาจากบ่อ TSF1 หรือไม่ 
เบื้องต้นมี 2 วัตถุประสงค์  ในด้านของข้อสมมุติฐานกล่าวว่าอาจมีการรั่วไหลของบ่อเก็บกักแร่  หรือสารหนูที่
เกิดในบ่อ 5338 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  วิธีของการส ารวจมีอยู่สองวิธี คือการตามร่องรอยการรั่ว ถ้ารั่วจริง
จะทิ้งร่องรอยจากบ่อ TSF1 มาถึงบ่อ 5338  ร่องรอยการรั่ว คือ เกลือ ถ้ารั่วจริงจะทิ้งคราบเกลือไว้ให้เห็น 
อาจจะเห็นร่องรอยเกลือรั่วไหลไปยังจุดใดจุดหนึ่ง  และการตามไอโซโทปคือการตามตัวสัดส่วนของ
สตรอนเทียม  เรามีวิธีวิเคราะห์ว่าการปนเปื้อนนี้น่าจะมาจากน้ าที่มาจากบ่อTSF1 หรือจากธรรมชาติ จะกล่าว
ในรายละเอียดต่อไป 

              การท างานคณะท างานจะแบ่งเป็น Phase อันนี้เราอยู่ใน Phase 1 คือการส ารวจเบื้องต้นก่อนจะ
ยังไม่มีการเจาะใดๆทั้งสิ้นจะใช้เครื่องมือสแกนและชี้เป้าเป็นหลัก และใช้การเก็บจากบ่อเฝ้าระวังที่มีแต่
วิเคราะห์ในสิ่งที่ไม่มีใครวิเคราะห์มาก่อน เช่น ไอโซโทปจะไม่วิเคราะห์ สารหนู แมงกานีสเป็นเท่าไหร่เพราะว่า
มันแยกไม่ออกว่าการปนเปื้อนมาจากไหน แต่เราจะวิเคราะห์ไอโซโทปเพ่ือให้บอกได้ว่าตกลง TSF1 น่าจะรั่ว
หรือไม่เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ใน Phase 1 นี้มีกลยุทธ์ในการท างานอยู่ 5 ข้อ  

1. การมีส่วนร่วมกัน มีการซักถามข้อสงสัย และยอมรับในการท างานการพิสูจน์ร่วมกัน จึงเชิญทุกภาค
ส่วน และเน้นชุมชนเป็นหลัก  

2. ส ารวจที่เหตุ และผล เหตุคือดู TSF1 และผลคือน้ าในนาข้าว บางส่วนบอกให้ส ารวจเพียงนาข้าวไม่
ต้องด ูTSF1 จึงคุยกันให้เข้าใจว่าขอตรวจสอบทั้งสองจุดเพื่อให้เกิดความกระจ่างทั้งเหตุ และผล  

3. เห็นผลเชิงประจักษ์ การใช้หลายเทคนิคร่วมกัน ให้มองภาพชัดเจน เช่น การให้เห็นแผนที่การ
ปนเปื้อน  

4. มีความเป็นไปได้ของการแปรผล มีกรอบการแปรผล ไม่มีการล าเอียง  
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5. น าไปสู่การแก้ปัญหาให้ประชาชน การเสนอข้อเสนอแนะ 

                เทคนิ คการท างานอย่ างคร่ าวๆ ใช้ สองเทคนิ คร่ วมกัน  1. Geophysics ใช้  Transient 
Electromagnetics และ Electrical คือการใช้สนามแม่เหล็กแสดงความผิดปกติใต้ดิน และใช้ไฟฟ้าสแกน
ความผิดปกติใต้ดิน ตามหาร่องรอยเกลือที่คงค้างจากการรั่วไหล ถ้ามันรั่วในอดีตก็ยังเห็นถ้ายิ่งรั่วตอนนี้ยิ่งเห็น
ชัดเจน เครื่องมือที่ใช้เป็นความร่วมมือกับ AIST เครื่องมือสามารถดูได้ลึกถึง 100 เมตร สามารถบอกได้ว่าใต้
ดิน 100 เมตรมีความผิดปกติหรือไม่ เป็นการส ารวจที่ค่อนข้างรวดเร็ว และลึก โดยสรุป Geophysics จะเน้น
ไปที่การสแกน และดูที่บ่อเก็บกักแร่ และนาข้าวที่เกิดน้ าผุดเป็นหลัก  2.ไอโซโทป เป็นลักษณะที่เราสามารถ
บอกได้ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไง จริงๆแล้วเทคนิคนี้ใช้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมานานแล้ว ดร.สิริ
นาถ ได้อธิบายเกี่ยวกับไอโซโทป โดยสรุปไอโซโทปจะหลักการ 3 วิธี ดังนี้ ใช้ไอโซโทปของไฮโดรเจน และ
ออกซิเจนเป็นสารติดตามอายุของน้ าในบ่อสังเกตการณ์ เพราะจะบอกได้ว่าถ้าเป็นน้ าบาดาลจะมีอายุนาน แต่
ถ้าน้ าในบ่อสังเกตการณ์ที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติอายุจะน้อยเป็นน้ าใหม่  อัตราส่วนไอโซโทปของสตรอนเทียม 
พร้อมกับวัดค่าคุณสมบัติทางเคมี เช่น อุณหภูมิ กรด ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า เพราะฉะนั้นการแปรผลจะไม่ได้
ตัดสินจากเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งแต่จะเอาผลมารวมกัน แล้วแปรผลออกมาหาข้อเท็จจริง  

มีค าถามจากที่ประชุมว่า ถ้าผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่าน้ าไม่ได้มาจากธรรมชาติ แล้วผลที่ออกมาจะ
ยืนยันได้ไหมว่าน้ ามาจากไหน  

ดร.สิรินาฏ  เลาหะโรจนพันธ์ ได้ให้ค าตอบว่ายังไม่สามารถบอกได้ ณ วันนี้ แต่เราต้องเอาผลจาก
นักวิชาการ 3 ทีมมาแปล ถ้าผลเป็นแนวโน้มเดียวกันก็จะให้ค าตอบชัดเจน 

จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบการรั่วไหลในฐานะที่เป็นคนของเหมือง อยากแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างว่า บ่อ 5338 เป็นบ่อเดียวที่มีการปนเปื้อนในทั้งหมดที่มีมากกว่า 70 บ่อ ซึ่งค่า
สารหนูในบ่อนี้เกินกว่า TSF1 และอีกอย่างถ้ารั่วไหลท าไมบ่อกลางไม่มีสารหนู  แล้วเรื่องของไซยาไนด์เจอแค่
ครั้งแรกของการตรวจสอบและสูงกว่าในบ่อ TSF1 ทางเหมืองจะอยากจะเสนอให้เห็นว่าอาจไม่มีการรั่วไหลมา
จากการท าเหมือง และมีข้อสงสัยว่าไซยาไนด์ที่เจอครั้งแรกมาได้อย่างไร มีข้อถกเถียงในที่ประชุมว่ามีใครไป
วางยาหรือไม่ซึ่งเป็นที่มาของโครงการนี้ มีข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าครั้งแรกที่ตรวจมีการแบ่ง แต่รอบ
หลังๆมามีใครตรวจบ้าง ครั้งล่าสุดที่ผุดมาที่ไม่รู้มาจากไหนมันมีสีด าแต่ผลยังไม่ออก และครั้งแรกบริษัทตรวจ
ได้เพียงเล็กน้อยแต่อาจารย์ตรวจได้ในความเข้มข้นสูง ผลไม่สอดคล้องกันด้วย ดังนั้นทางเหมืองจะบอกไม่ได้ว่า
มีหรือไม่มี ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็อยากให้บริษัทเปิดใจและพร้อมที่จะพิสูจน์ร่วมกันเพราะทางชาวบ้านก็เปิดใจ  

              ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ กล่าวว่า ในกระบานการสิ่งแวดล้อมมีการเฝ้าระวัง และสืบสวน การ
ท างานครั้งนี้ก็เป็นทางการเฝ้าระวัง และสืบสวนไปด้วยกันถ้ามีปัญหาจริงเหมือง และชาวบ้านจะได้กระจ่าง
เช่นกัน และในขณะนี้เหมืองก็เปิดใจ และให้ความร่วมมือแล้ว  ดร.จรัญ ยะฝา การตรวจครั้งก่อนหน้าโน้นคือ
ก่อนหน้าโน้น แต่เมื่อวันที่ 22 มีการตรวจสอบ มีการแบ่งออกเป็น 3-4 ส่วน ถ้าสมมุติว่า การตรวจวันที่ 22 ทั้ง 
3-4 ส่วนไม่เท่ากัน ในการประชุมครั้งหน้าต้องมีผู้เชียวชาญ ถ้ามากไม่เท่ากันกระทรวงวิทยาศาสตร์ต้องเข้ามา 
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ความถูกต้องของผลมีภารกิจหลักของ น่าจะการันตีผลได้ว่ามีหรือไม่มี แต่จะไปหยุดกระบวนการทดสอบว่ามี
หรือไม่มีนี้ไม่เกี่ยวกัน  

 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ กล่าวต่อด้วยแผนการด าเนินงานในภาพรวมซึ่ง ดร.สิรินาถ ได้พูดถึงไอโซโทป
ไปแล้ว และก็แผน Geophysics ความเป็นไปได้ให้ชุมชน และภายในส่วนต่างๆช่วยกันด้วย โดยภาพรวมนะ 
จริงๆ เราใช้เวลา 4 เดือน ถึงจะได้ค าตอบสุดท้าย ในระหว่างนี้ก็ได้ค าตอบออกมาระหว่างทาง 1 ครั้ง ขั้นตอน
การท างานก็คือตั้งทีมงาน และพูดคุยกับประชาชนภาคสนามคือวันนี้แหละครับ นับ 1 แล้ว ครั้งที่ 2 เราก็จะมี
ทีม Geophysics จากญี่ปุ่นเข้ามาร่วมงาน ส ารวจใช้เวลา 10 วัน บางที่ใช้ 8-10 วัน วันที่ 8 เดือนธันวาคมนี้ 
ทางญี่ปุ่นจะเข้ามาส ารวจ ทีมเราก็ส ารวจเบื้องต้นแล้วหลายจุดโดยการส ารวจสแกนไฟฟ้าก าลังด าเนินการอยู่
และเหมือนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราก็จะประมวลผล ในขั้นของ Geophysics จะค่อนข้างเสร็จไว เป็น
เครื่องมือที่สแกนค่อนข้างไว วันหนึ่งได้ 8 จุด อย่างที่บอกไว้ สแกนได้ลึกลงใต้ดิน 100 เมตร เราประมานไว้ว่า 
2 เดือนน่าจะได้รายงานออกมา จริงๆเดือนเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วแต่ประเมินไว้ก่อน ก็จะมีการประชุมกันรอให้
ได้รายงาน Geophysics ออกมาก่อน ในขณะเดียวกันทีมงาน ดร.สิรินาถก็จะท าไอโซโทป วันที่ 11 ธันวาคม 
จะเก็บ 2 ครั้งเพ่ือยีนยันผล 2 ครั้ง และก็จะท าการส ารวจ 2 ครั้งสุดท้าย รวมกับ Geophysics และเครื่องมือ 
4 ชนิด ว่า 3 ความเป็นไปได้จะคลุมเครือไปทางไหน ก็ให้เป็นข้อโต้เถียงทางเทคนิคที่ยังเป็นไปไม่ได้หรือเปล่า 
และจะมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการศึกษา ในภาพรวมศึกษา แต่ระหว่างทางก็จะได้อะไรออกมา
ระหว่างทาง Geophysics เราแผนการท างานมีดังนี้ นี้คือบ่อ TSF1 แต่ TSF2 ไม่ได้ส ารวจครับ เพราะมีความ
สงสัย TSF1 เพราะเป็นดินเหนียวเป็นบ่อเฝ้าระวังที่คุณสุชาติบอก ในการเฝ้าระวังบอกว่าจุดนี้น่าจะมีปัญหา 
จึงมาสแกนว่ามีปัญหาหรือเปล่า ตามพ้ืนฐานของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังสืบสวนเพ่ือแก้ปัญหา เราก็จะ
สแกน 1 วงนี้ ใช้คือการใช้ Transient Electromagnetics ส ารวจจ่ายสนามแม่เหล็กลงไปลึก 100 เมตร ด้วย
บ่อเก็บแร่สูงจากพ้ืนดิน 27 เมตร จุดที่เจอสารหนู 5338 ลึกลงไป 60 เมตร เราจึงพูดถึงความลึก 87 เมตร จึง
ใช้เครื่องมือลึก 100 เมตรลงไป TSF1 เป็นที่เหลี่ยมสแกนรอบเลย ถ้ามีจุดไหนที่จะรั่วไหลด้วยต้องเจอ ซ่ึงเป็น
วิธีที่ไม่เจาะไม่ท าลายจึงเป็นวิธีที่รวดเร็ว ชี้จุดที่ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวานก็สแกนรอบขา้งเพราะเหมือง
ไม่อนุเคราะห์ให้สแกนที่จุด สแกนรอบบ่อว่ามีจุดสีฟ้าที่รั่วไหลหรือไม่ จะสแกนทั้งหมด 35 จุด ถ้าเจาะต้องใช้
เวลานาน และงบประมาณมากจึงใช้วิธีสแกน ถ้าถามว่าเราจะเทียบกับอะไร เราจะเทียบกับพื้นที่ต้นน้ า พ้ืนที่ๆ
ดูแล้วว่าจะไม่มีการปนเปื้อน ถ้าเทียบกับพ้ืนที่ต้นน้ า 2 พ้ืนที่ และมาเทียบกับพื้นที่จริงที่เราส ารวจ เทียบความ
ผิดปกติกับพ้ืนที่ ว่าไม่ได้มีการท าเหมืองแต่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้ๆ มีความผิดปกติกับพ้ืนที่ธรณีที่เชื่อมโยงกับการรั่ว
ไปน้ าของเหมืองที่มีเกลือหรือ TDS ที่สูงหรือไม่ เราก็จะท าสิ่งเดียวกันกับข้าวที่มีปัญหา เราจะเลือกมาอีก 5 
จุด โดยการขอความอนุเคราะห์เหมืองให้พาไปสแกนทั้ง 5 จุด ก่อนที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาส ารวจโดยสแกน 60 เมตร 
ซึ่งทีมงานเราท าการส ารวจอยู่เพ่ือเลือก 4 จุดเป็นพ้ืนที่ครอบคลุม และก็สแกนตัวก าแพงกักเก็บกากแร่ ทาง 
คณะ กพร. แนะน าว่าถ้ารั่วน่าจะมาจากตัวก าแพงมากกว่าไม่น่ามาจากตัวที่ เป็นพ้ืนดินเหนียว รวมทั้งหมด
สแกน 600 เมตร แบบละเอียด ใช้ TEM โดย 5 จุดนี้ไม่ได้ใช้การสุ่มมั่วๆ แต่เใช่ไฟฟ้าในการสแกนหาจุดก่อน 
เพ่ือเลือกจุดที่มีนัยส าคัญ เราใช้กลยุทธ์เหตุ  และผลในการส ารวจ เหตุก็คือบ่อเก็บการแร่ รอบนอกก็คือ 
ไอโซโทปเป็นส่วนใหญ่ ส่วน Geophysics จะมีรอบนอกอยู่ 5 จุด ถ้าผลมันรั่วจะเห็นที่ ไอโซโทป แต่ถ้าผลมัน
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รั่วจะเห็นที่ Geophysics และเอาสองอย่างมาประกอบกันว่าเหตุและผลมันสอดคล้องกันหรือไม่ 3 ความ
เป็นไปได้ที่จะเล่าให้ฟัง เราเรียกว่า แกนของการแปลผล ผลที่จะเป็นไปได้นี้เราไม่ทราบ แต่ว่าหลักการในการ
แปลผลของเราสามารถพูดคุยกันได้  แผนผังความเป็นไปได้ 1. น้ าผุดเมื่อเหมืองหยุด 2.เรื่องของสารหนู เราจะ
ประเมินว่าน้ าผุดนี้เกี่ยวกับเหมืองหรือไม่  และสารหนูที่บ่อ 8335 น่าจะเกี่ยวกับบ่อนี้หรือไม่ จะท าอยู่ 2 
ขั้นตอน 1.ท าการสแกนด้วนแม่เหล็กไฟฟ้า 35 จุด โดยจะได้ผลว่า มีการผิดปกติแบบที่ 1 และไม่มีความ
ผิดปกติแบบที่ 1 เราจะท าพ้ืนที่ต้นน้ า พื้นที่ต้นน้ าก็จะมีดินเหนียวอยู่ด้านบน และจะเจอหินฐานสีแดง แปลว่า
ต้านฐานสูง ถ้าไม่มีการรั่วไหลเราจะเจอหินฐานสีแดงๆ ถ้าบังเอิญจึงสแกนผ่านเหมืองแต่นี้เราสแกนผ่านบ่อกัก
เก็บกากแร่ ต้องเป็นสีฟ้าแน่นอน เพราะมีความเค็มของเกลือค่อนข้างสูง แต่ถ้าเห็นสีเขียวไม่มีสีฟ้าทะลุลงมา
ด้านล่างสีเขียวแปลว่าไม่รั่วแน่นอน สีฟ้าปนเปื้อนไปถึงพ้ืนที่สีแดงแปลว่าว่าถึง Bed rock แน่นอน (ถ้ารั่วแบบ
นี้แปลว่าผิดปกติแบบที่ 1) เราก็จะพูดว่าน่าจะรั่ว หรือรั่ว (เราสามารถเปลี่ยนค าพูดได้อีกทีครับ 1.12.53 น.) 
ถ้าไม่มีหรือปกติเราก็พูดว่าว่าไม่ผิดปกติหรือว่าไม่มีครับ เสร็จแล้วเราก็มาท า Transient Electromagnetics 
เหมือนกันที่นาข้าว ถ้าเจอในลักษณะเดียวกันก็ตอบว่าน่าจะรั่ว ว่าร่องรอยการผุดนี้น่าจะมาจากเหมือง ถ้าไม่
เจอก็ 2 แบบ คือ จะเจอรั่วที่บ่อก็บอกว่ารั่วแต่มาไม่ถึงนาข้าว ถ้าไม่เจอทั้งที่บ่อและนาข้าว ก็พูดว่าไม่เจอและ
ไม่รั่วไหลมาถึงนาข้าว ก็มี 2 ความเป็นไปได้ ก็ไม่ได้แปลว่าถ้ารั่วแล้วต้องรั่วไปถึงนาข้าวหรือบ่อ 5338 เสมอ 
ตรงไปตรงมา อันนี้ก็จะไปประกอบของ ดร.สิรินาถ ด้วย ซึ่ง ดร.สิรินาถ ก็จะมีน้ าผุดจากบ่อที่เราเก็บไว้ให้วัด Sr 
และก็วัด Sr Stabe Isotope แต่ออกซิเจนน้ าไอโซโทปน้ าจะไม่ได้วัด จะวัดตัว Sr และสารหนู ชี้ว่าไป
สอดคล้องกับ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เหมืองใส่ไปในบ่อหรือไม่ นั้นก็จะมีมาประกอบกันอยู่ด้วย อันที่ 2 ก็
แบบเดิมกัน คือ บ่อ 5338 สารพบสารหนูต่อเนื่องยาวนานว่าเกินจากธรรมชาติหรือเกิดจากเหมือง ก็ใช้ข้อมูล
เดียวกันแต่บ่อ 5338 จะใช้ไอโซโทปสูงหน่อย ใช้ข้อมูลรอบบ่อ 35 จุด กักเก็บกากแร่ ถ้าเจอก็ตอบแบบที่ 1 ว่า
น่าจะรั่ว ถ้าไม่เจอก็ตอบว่าไม่น่าจะรั่ว ไอโซโทปจะเก็บน้ าในบ่อเฝ้าระวังท้ายน้ า TSF1 ก็จะเปรียบเทียบอัต
ลักษณ์ Stable Isotope ของ Sr ตัวอายุ Ratio ของออกซิเจน ไฮโดรเจน  และดิวทีเรียม โดยสรุปถ้าอัต
ลักษณ์ตรงจะชี้ว่า ถ้าอายุใหม่ที่เก็บต้นน้ าอายุที่เด็กกว่า ชี้ว่าเป็นน้ าที่มาจากบ่อระเหย เจอ Sr Ratio สารหนู
ไม่สนเพราะสารหนูใช้เหล็กกรอบเหล็กดูดได้ง่าย สตรอนเทียมจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า เพราะสารแต่ละสาร
เคลื่อนที่ไม่เท่ากัน เราจะดูตัว Sr เป็นหลัก ถ้าอัตลักษณ์ตรงๆ ในอัตลักษณ์ที่ชี้ว่าน่าจะมาจากบ่อกากเก็บกาก
แร่ ก็จะสรุปได้ว่ารั่วและมาจากบ่อกักเก็บกากแร่ ถ้าไม่ตรงอัตลักษณ์ไม่ตรงสัญญาณการรั่วว่ามาไม่ถึง บ่อนี้ก็
ไม่เกี่ยว ถ้าสัญญาณการรั่วไม่มีอัตลักษณ์ไม่ตรงก็แปลว่าไม่เกิด มันก็มีความเป็นไปได้ที่ 3 อยู่ที่เราไม่คิดคือ
สแกนแล้วไม่เจอแต่ไอโซโทปเจอไม่มี เพราะถ้าการสแกนถ้ามีร่อยรอยการรั่วก็จะยังอยู่ 

 ดร.สิรินาฏ  เลาหะโรจนพันธ์ ขอเสริม ไอโซโทป เราไม่ได้ท าแต่บ่อ TSF กับ บ่อสังเกตการณ์ 5338 
เราท าทั้งต้นน้ า แล้วระหว่างตัว TSF กับ บ่อสังเกตการณ์ 5338 เราเก็บหลายบ่อ ถ้ามันรั่วจริงๆ จาก TSE1 
จะมาโพล่ที่ 5338 ที่เดียวมันเป็นไปได้น้อย ในหลักการแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้น้อย แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดเลย 
ถ้าให้ท าจากบ่อTSF1 ลงมาสู่บ่อต้นปัญหา มันควรจะเจออัตลักษณ์ ไอโซโทป อายุ หรือ สตรอนเทียม ซึ่งต่าง
ไปด้วย ซึ่งเราไม่ได้ดูฟังธงจากจุด และบ่อเจ้าปัญหาด้วยเท่านั้น เราสแกนรอบๆด้วย มันมีแนวโน้มว่าจะเป็นไป
ได้อย่างไรมากท่ีสุด 
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ในตัวการแปลผล 3 ตัวนี้ ชุมชนมีค าถามหรือข้อกังวลอะไรไหมคับ 

ชาวบ้านถามว่า บ่อ TFS กับนาข้าวในระนาบเดียวกันจะตรวจสอบให้หรือไม่ 

 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตรวจในที่นี้คือ ใช้ Geophysics ในการสแกน จาก TSF 1 จากนาข้าว เรา
เพ่ิมมา 5 จุด ซึ่ง 5 จุดนี้ เราไม่ได้เอาเครื่องมือไปสแกนเลยนะ แต่เราใช้เครื่องมือไฟฟ้าสแกนก่อน 1 รอบ เพ่ือ
เลือกจุดที่น่าจะมีนัยส าคัญก่อน  

ชาวบ้าน ถามถึงเรื่อง ไอโซโทป 

 ดร.สิรินาฏ  เลาหะโรจนพันธ์  ถ้าในพ้ืนดิน ถ้าใช้ไอโซโทปจะเห็นการระเหยได้ง่ายอยู่แล้ว 
เพราะฉะนั้น บ่อ TSF 1 ก็ระเหย น้ าใต้ดินก็ระเหย แปลผลไม่ได้อยู่แล้ว ต้องเป็นน้ าใต้ดินที่ไม่ได้สัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อม แต่เราจะวัด Sr Ratio ซึ่งมันจะแสดงให้เห็นว่าน้ าอันนั้น ผ่านกระบวนการที่ใช้แคลเซียมที่เอามา
จากที่อ่ืนหรือเปล่า  

 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ถามชาวบ้านว่า ชาวบ้านจะมีค าถามอะไรไหม 

 

 คุณสุชาติ หมุนสมัย ตัวแทนเหมือง เสนอเรื่อง  

1. หนังสือเชิญที่ ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ล่าช้า (แต่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อธิบายถึงเหตุผลแล้ว)  
2. สรุปการประชุมให้ใช้ ค าว่าชาวบ้านว่า (ประชาชนที่ได้รับความกังวล)  
3. การเข้าไปในพ้ืนที่รอบเหมืองว่าเขาเต็มใจ และให้เข้าไปส ารวจพื้นที่เขาหรือไม่ 

 

ชาวบ้าน เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าส ารวจพ้ืนที่นาข้าวและที่ดิน ของชาวบ้าน *ซึ่งชาวบ้าน
ไม่ได้รับการประสานงานว่าจะมีหน่วยงานเข้าส ารวจพื้นที่*  

 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อธิบาย เหตุผลการเข้าพ้ืนที่  

1. ผลจะออกมาอย่างไร ผลก็เป็นกลาง ไม่รั่วก็จะได้รู้ว่าไม่รั่ว แต่ถ้ารั่วเราก็จะได้ร่วมกันแก้ไข 
2. ทางคณะท างานแจ้งหนังสือหาท่านผู้ว่าแล้ว ว่าจะขอเข้าพ้ืนที่เพราะทางคณะก็ไม่รู้ว่าพ้ืนที่นี้เป็นของ

ใครจึงท าหนังสือถึงท่านผู้ว่า หนังสือเข้าเหมืองเราก็ท า เพราะซึ่งโครงการนี้เป็นของภาครัฐบาล ทาง
คณะทีมงานเราเข้ามาเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา 

 คุณสุชาติ หมุนสมัย ตัวแทนเหมือง พูดถึงการเข้าไปส ารวจที่นาเมื่อวันที่ 22 ว่าชาวบ้าน  

มีน้ าเสียง ว่า “เข้ามาส ารวจในพื้นที่ได้อย่างไร” 
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 เขาจึงบอก ว่า “ถ้าจะส ารวจให้ไปขออนุญาตก่อน แต่ถ้าส ารวจเหมืองติดต่อผมโดยตรงได้เลย” 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก กระบวนการที่ 1 มีปัญหาต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับ วันนี้เรา
เริ่มท างานกันวันที่ 1 ขอให้ได้ข้ออนุมัติที่ประชุมไปเลยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง กระบวนการที่ 2 การพิสูจน์
ทราบการเข้าใจ ต้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจทุกกระบวนการ ผมเห็นว่างบประมาณการส ารวจแต่ละครั้งเงินภาษี
ทั้งนั้น ครั้งนี้เงินผ่านมาจากกองทุนประกันความเสี่ยง ซึ่งเป็นเงินจากผู้ประกอบการที่เอาทรัพยากรในพ้ืนที่ไป
ใช้ และเอาเงินมาเพ่ือที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเงินของประชาชนใน
พ้ืนที่  อย่าให้มันสิ้นเปลืองไปอีกเลย ท่านขอให้เถียงกันวันนี้ให้ยอมรับอย่าเอาทัศนะคติตัวเองเป็นที่ตั้งทั้ง
ผู้ประกอบการทั้งผู้ร้อง มันไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยต่อประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น ให้เถียงกันในการประชุมครั้งนี้
ให้ลงตัว แล้วกระบวนการในการเก็บต้องท าให้มันลงตัว และยอมรับทั้งสองฝ่าย และผลออกมายังไง รั่วคือรั่ว 
ไม่รั่วคือไม่รั่ว พิสูจน์ให้รู้เพ่ือให้หายข้อสงสัยอย่าเอาประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้ง ประโยชน์ต้องตกกับคนในพ้ืนที่ 
อย่าให้เป็นอย่างที่ผ่านมาคือการส ารวจเฉยๆ ขอร้องว่า อย่าอิงเอาประโยชน์ของผู้ประกอบการเป็นที่ตั้งหรือผู้
ร้องเป็นที่ตั้ง   

ชาวบ้าน มีค าถามว่าไม่ทราบว่าเราเพ่ิมจุดการส ารวจได้หรือไม่ เคยเจอว่าท าไมบ่อด้านทิศเหนือมีค่า
สูงจึงมีข้อสงสัย  

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ให้ค าตอบว่าน่าจะสามารถเลือกเป็น control ได้ เพราะมี control 2 จุดอยู่
แล้ว ด้วยความบังเอิญของข้อจ ากัดเรื่องเวลาแต่จุดนี้สามารถขยับได้  ถ้าเราได้จุดที่แน่ชัดแล้วจะได้ท าการขอ
อนุญาตเจ้าของที่ดิน ส าหรับที่อยู่ในเขตเหมืองไม่มีปัญหาเพราะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ กล่าวว่า เรามีการตั้งกรรมการที่เป็นผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีตัวแทนทุกภาคส่วน มี
ชาวบ้าน มีเหมือง มีส่วนราชการซึ่งเป็นทีมที่จะเข้าไปสังเกตการณ์การท างานของทีมวิจัยในวันที่ 8-18 
ธันวาคม ส าหรับไอโซโทปจะเก็บ 12-18 ในรอบแรก เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเข้าไปดูการท างานสามารถเข้า
ไปได้แต่ควรแจ้งให้ทราบเพื่อจะมีการนัดหมายที่ชัดเจน  

            มีค าถามว่างานของอาจารย์ส่วนใหญ่จะไปเก็บในพ้ืนที่เหมืองซึ่งเข้าใจว่ามันแยกออกไปจากจดหมาย
ที่ทาง ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เขียนมา จึงแนะน าให้ท าจดหมายอย่างเร่งด่วน เพราะว่ามันต้องเข้าไปในเหมือง
แล้วบางทีมันต้องใช้เวลาให้ผู้บริหารรับทราบ และอนุมัติ  ซึ่งทางทีมงานจะท าจดหมายขอในรอบแรกก่อน
เพราะครั้งต่อไปยังไม่ได้ก าหนด ซึ่ง ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้รับปากในการจัดท าจดหมายนี้และจะจัดส่งให้
อย่างเร่งด่วน 

           มีค าถามว่า “ทีมที่เข้าไปนี้เข้าไปเป็นกลุ่ม และประชาชนเข้าไปสังเกตการณ์ได้ใช่หรือไม่” ซึ่งได้
ค าตอบว่า “ถ้ามีประชาชนอยากเข้าไปร่วมสังเกตการณ์นอกเหนือจากคณะกรรมการที่ตกลงไว้นั้นต้องรีบแจ้ง
รายชื่อ และมีการขออนุญาตก่อน โดยแจ้งที่ท าการเหมืองแต่ทางเหมืองให้ค าแนะน าว่าอาจจะผ่านยาก  มีการ
ขอเพ่ิมประชาชนในคณะผู้สังเกตการณ์เป็นจังหวัดละ 2 คน เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก” แต่มีการค้านว่า
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จ านวนคณะกรรมการที่มีอยู่น่าจะเพียงพอแล้ว แต่ทางภาคประชาชนได้ให้เหตุผลว่า ประชาชนอยากเข้าไปรู้
ไปเห็น ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เสนอให้มีการเวียนเข้า โดยข้อสรุปคือเพ่ิมอีกจังหวัดละ 1 คนและเป็นเข้าไป
สังเกตการณ์ทุกวัน 

            ในครั้งแรกเหมืองไม่เห็นด้วยกับการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ แต่สรุปแล้วคณะกรรมการเห็นชอบ
ให้ด าเนินการทั้งทางธรณีฟิสิกส์และไอโซโทป และผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ กล่าวสรุปว่า “ทุกภาคส่วนมี
การยอมรับในวิธีการและการแปลผลท่ีได้น าเสนอในที่ประชุมครั้งนี้” 

 



ค-1 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
 

แสดงข้อมูลดิบของ TEM, ผลจาก Inverse Modeling จ านวนรอบของการ Iteration และ RMS         
(Root Mean Square) Error ของผล TEM แต่ละสถานีส ารวจ 
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ภาคผนวก ค 

แสดงข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM แต่ละสถานีส ารวจ 

1. สถานีส ารวจ TI01 2. สถานีส ารวจ TI01B 

    
3. สถานีส ารวจ TI01C 4. สถานีส ารวจ TI01D 

    
5. สถานีส ารวจ TI02 6. สถานีส ารวจ TI02B 

    
7. สถานีส ารวจ TI03 8. สถานีส ารวจ TI04 

    
รูปที่ ค-1 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี 1-8 
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9. สถานีส ารวจ TI04B 10. สถานีส ารวจ TI05 

    
11. สถานีส ารวจ TI05B 12. สถานีส ารวจ TI06 

    
13. สถานีส ารวจ TI06B 14. สถานีส ารวจ TI07 

    
15. สถานีส ารวจ TI08 16. สถานีส ารวจ TI08B 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ค-2 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี 9-16 
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17. สถานีส ารวจ TI08C 18. สถานีส ารวจ TI08D 

    
19. สถานีส ารวจ TI10 20. สถานีส ารวจ TI11 

    
21. สถานีส ารวจ TI11B 22. สถานีส ารวจ TI11C 

    
23. สถานีส ารวจ TI11D 24. สถานีส ารวจ TI12 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ค-3 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี17-24 
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25. สถานีส ารวจ TI12B 26. สถานีส ารวจ TI15 

    
27. สถานีส ารวจ TI16 28. สถานีส ารวจ TI16B 

    
29. สถานีส ารวจ TI16C 30. สถานีส ารวจ TI17 

    
31. สถานีส ารวจ TI17B 32. สถานีส ารวจ TI18 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ค-4 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี 25-32 
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33. สถานีส ารวจ TI18B 34. สถานีส ารวจ TI22 

    
35. สถานีส ารวจ TI23 36. สถานีส ารวจ TI23B 

    
37. สถานีส ารวจ TI24 38. สถานีส ารวจ TI25 

    
39. สถานีส ารวจ TO26 40. สถานีส ารวจ TO27 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ค-5 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี 33-40 
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41. สถานีส ารวจ TO28 42. สถานีส ารวจ TO29 

    
43. สถานีส ารวจ TO30 44. สถานีส ารวจ TO31 

    
45. สถานีส ารวจ TO32 46. สถานีส ารวจ TO34 

    
47. สถานีส ารวจ TO35 48. สถานีส ารวจ TO36 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ค-6 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี 41-48 
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49. สถานีส ารวจ TO37 50. สถานีส ารวจ TO38 

    
51. สถานีส ารวจ TO39 52. สถานีส ารวจ TC33 

    
53. สถานีส ารวจ TO40 54. สถานีส ารวจ TA01 

    
55. สถานีส ารวจ TA02 56. สถานีส ารวจ TA03 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ค-7 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี 49-56 
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57. สถานีส ารวจ TA04 58. สถานีส ารวจ TA05 

    
59. สถานีส ารวจ TB01 60. สถานีส ารวจ TB02 

    
61. สถานีส ารวจ TB03 62. สถานีส ารวจ TB04 

    
63. สถานีส ารวจ TB05 64. สถานีส ารวจ TB06 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ค-8 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี 57-64 

 



 

ค-10 

 

65. สถานีส ารวจ TC01 66. สถานีส ารวจ TC02 

    
67. สถานีส ารวจ TC03 68. สถานีส ารวจ TC04 

    
69. สถานีส ารวจ TD01 70. สถานีส ารวจ TD02 

    
71. สถานีส ารวจ TD03 72. สถานีส ารวจ TD04 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ค-9 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี 65-72 
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73. สถานีส ารวจ TD05 74. สถานีส ารวจ TD06 

    
75. สถานีส ารวจ TF01 76. สถานีส ารวจ TF02 

    
77. สถานีส ารวจ TF03 78. สถานีส ารวจ TF04 

    
79. สถานีส ารวจ TF05 80. สถานีส ารวจ TF06 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ค-10 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี 73-80 
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81. สถานีส ารวจ TAC01 82. สถานีส ารวจ TAC02 

    
83. สถานีส ารวจ TAC03 84. สถานีส ารวจ TAC04 

    
85. สถานีส ารวจ TFC01 86. สถานีส ารวจ TFC02 

    
87. สถานีส ารวจ TFC03 88. สถานีส ารวจ TFC04 

    
 
 

   รูปที่ ค-11 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี 81-88 
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89. สถานีส ารวจ TFC05 

       

รูปที่ ค-12 ข้อมูลดิบของ TEM และ ผลจาก Inverse Modeling ของ TEM สถานีส ารวจท่ี 89 

ตารางท่ี ค-1 จ านวนรอบของการ Iteration และ RMS (Root Mean Square) Error ของผล TEM แตล่ะ
สถานีส ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานสี ารวจในบ่อ TSF1 

ที ่
สถานี
ส ารวจ 

จ านวนรอบ 
Iteration 

RMS 

1 TI01 8 0.588 
2 TI01B 5 0.776 
 3 TI01C 6 0.466 

4 TI01D 4 0.409 
5 TI02 7 1.094 

6 TI02B 5 0.782 
7 TI03 5 0.437 
8 TI04 7 0.910 

9 TI04B 4 0.784 
10 TI05 7 0.938 

11 TI05B 5 0.948 
12 TI06 7 1.153 

13 TI06B 4 1.698 
14 TI07 4 0.408 
15 TI08 4 0.364 

16 TI08B 4 0.374 
17 TI08C 5 0.459 

18 TI08D 5 0.422 
19 TI10 4 0.472 

สถานสี ารวจในบ่อ TSF1 

ที ่
สถานี
ส ารวจ 

จ านวนรอบ 
Iteration 

RMS 

20 TI11 5 0.707 

21 TI11B 5 1.338 
22 TI11C 5 0.605 
23 TI11D 5 0.460 

24 TI12 5 0.134 
25 TI12B 4 0.231 

26 TI15 4 0.384 
27 TI16 6 1.076 

28 TI16B 5 0.843 
29 TI16C 5 0.557 
30 TI17 5 0.701 

31 TI17B 4 1.606 
32 TI18 6 1.561 

33 TI18B 5 1.806 
34 TI22 4 1.656 
35 TI23 4 0.771 

36 TI23B 5 2.066 
37 TI24 5 1.820 

38 TI25 6 2.080 
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ตารางท่ี ค-1 (ต่อ) จ านวนรอบของการ Iteration และ RMS (Root Mean Square) Error ของผล TEM 
แต่ละสถานสี ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานสี ารวจในบ่อ TSF1 

ที ่
สถานี
ส ารวจ 

จ านวนรอบ 
Iteration 

RMS 

39 TO26 8 6.912 
40 TO27 6 1.414 

41 TO28 7 1.479 
42 TO29 5 1.984 

43 TO30 7 1.018 
44 TO31 4 0.847 
45 TO32 9 1.312 

46 TO34 5 1.381 
47 TO35 5 0.885 

48 TO36 6 1.208 
49 TO37 4 1.019 
50 TO38 4 0.814 

51 TO39 6 0.940 
52 TC33 5 0.412 

53 TO40 5 0.688 
สถานสี ารวจพ้ืนที่ควบคุม Line A 

54 TA01 7 1.123 
55 TA02 7 0.778 
56 TA03 4 0.441 

57 TA04 7 0.721 
58 TA05 5 0.710 

59 TB01 4 1.160 
60 TB02 9 1.169 
61 TB03 4 3.299 

62 TB04 4 1.478 
63 TB05 5 2.152 

64 TB06 6 1.169 
สถานสี ารวจ Line C 

สถานสี ารวจในบ่อ TSF1 

ที ่
สถานี
ส ารวจ 

จ านวนรอบ 
Iteration 

RMS 

65 TC01 5 0.312 

66 TC02 7 0.640 
67 TC03 6 1.182 

68 TC04 6 3.463 
สถานสี ารวจ Line D 

69 TD01 6 0.404 

70 TD02 9 1.965 
71 TD03 6 1.103 

72 TD04 5 1.677 
73 TD05 5 0.584 
74 TD06 7 0.759 

75 TF01 4 1.240 
76 TF02 7 2.363 

77 TF03 5 0.954 
78 TF04 4 0.665 

79 TF05 6 0.407 
80 TF06 4 0.494 

สถานสี ารวจพ้ืนที่ควบคุม Line AC 

81 TAC01 8 0.607 
82 TAC02 8 0.752 

83 TAC03 7 0.669 
84 TAC04 7 0.915 

สถานสี ารวจพ้ืนที่ควบคุม Line FC 

85 TFC01 5 0.514 
86 TFC02 4 0.672 

87 TFC03 5 0.226 
88 TFC04 7 0.284 

89 TFC05 5 0.567 
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ภาคผนวก ง 
 

แสดงข้อมูลของการส ารวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

1. ภาคผนวก ง-1 แสดงภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะในบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจทั้งหมด
และแสดงจ านวนรอบของการ Iteration และค่า Error ของผล ERI แต่ละแนวการส ารวจ 

     2.  ภาคผนวก ง.-2 แสดงการเปรียบเทียบภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของบริเวณแนว
ควบคุม และแสดงภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจาเพาะซึ่งเป็นการส ารวจเพ่ือติดตามน้ า
เหมืองที่น่าจะแพร่กระจายสู่ประปาวัดจิราพงษ์ และบ่อ 5338 



 

ง-2 

 

ภาคผนวก ง. 

แสดงภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของ ERI แต่ละแนวการส ารวจ 

ภาคผนวก ง-1 แสดงภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะในบริเวณพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจ
ทั้งหมดซึ่งมี 21 แนวส ารวจดังนี้ 

1. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของบริเวณควบคุม (DC11, DC14, DC19) 

2. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของบริเวณผนังบ่อกักเก็บกากแร่ (DC01, DC02, 
DC02B, DC02C, DC03, DC05, DC06) 

3. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ซึ่งเป็นการส ารวจเพ่ือติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะรั่ว
ผ่านบริเวณจากการส ารวจ TEM  (DC22, DC23, DC24, DC25) 

4. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ซึ่งเป็นการส ารวจเพ่ือติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะ
แพร่กระจายสู่ประปาวัดจิราพงษ์ และบ่อ 5338 (DC12, DC15, DC16 ) 

5. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ซึ่งเป็นการส ารวจเพ่ือติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะ
แพร่กระจายสู่ บ่อ 5338 ( DC04, DC09, DC10) 

6. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ซึ่งเป็นการส ารวจการแพร่กระจายผ่านนาข้าวที่น้ า
ผุดเมื่อเหมืองหยุด (DC13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ง-3 

 

1. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของบริเวณควบคุม (DC11, DC14, DC19) 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 
 

รูปที่ ง-1 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางข้ัวแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d)  ของบริเวณควบคุมในแนว DC11  



 

ง-4 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

 

รูปที่ ง-2 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางข้ัวแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) ของบริเวณควบคุมในแนว DC14 

 



 

ง-5 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

 
รูปที่ ง-3 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางข้ัวแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  

และแบบเวนเนอร์ (c),(d) ของบริเวณควบคุมในแนว DC19 

 



 

ง-6 

 

2. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของบริเวณผนังบ่อกักเก็บกากแร่ (DC01, DC02, 
DC02B, DC02C, DC03, DC05, DC06) 

(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 
 

รูปที่ ง-4 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางข้ัวแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) บริเวณผนังบ่อกักเก็บกากแร่ในแนว DC01 

 



 

ง-7 

 

 
(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 
 

รูปที่ ง-5 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางข้ัวแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) บริเวณผนังบ่อกักเก็บกากแร่ในแนว DC02 

 
 
 



 

ง-8 

 

 
(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(b) 

 
 

รูปที่ ง-6 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางข้ัวแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) บริเวณผนังบ่อกักเก็บกากแร่ในแนว DC02B 

 



 

ง-9 

 

 
(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 
 

รูปที่ ง-7 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางข้ัวแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) บริเวณผนังบ่อกักเก็บกากแร่ในแนว DC02C 

 
 
 



 

ง-10 

 

 
(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 
 

รูปที่ ง-8 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางข้ัวแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) บริเวณผนังบ่อกักเก็บกากแร่ในแนว DC03 

 
 



 

ง-11 

 

 
(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 
 

รูปที่ ง-9 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางข้ัวแบบไดไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d)บรเิวณผนังบ่อกักเก็บกากแร่ในแนว DC05 

 
 



 

ง-12 

 

 
 
(a) 

 

(b) 

 
 
(c) 

 

(d) 

 

 
รูปที่ ง-10 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  

และแบบเวนเนอร์ (c),(d) บริเวณผนังบ่อกักเก็บกากแร่ในแนว DC06 
 



 

ง-13 

 

 

3. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ซ่ึงเป็นการส ารวจเพื่อติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะรั่วผ่าน
บริเวณจากการส ารวจ TEM  (DC22,DC23,DC24,DC25) 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 
 

รูปที่ ง-11 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) เพื่อติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะรั่วผ่านบรเิวณจากการส ารวจ TEM ในแนว DC22 

 
 
 
 



 

ง-14 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 

 
รูปที่ ง-12 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  

และแบบเวนเนอร์ (c),(d) เพื่อติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะรั่วผ่านบรเิวณจากการส ารวจ TEM ในแนว DC23 
 

 
 



 

ง-15 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 
 

รูปที่ ง-13 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) เพื่อติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะรั่วผ่านบรเิวณจากการส ารวจ TEM ในแนว DC24 

 
 



 

ง-16 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 

รูปที่ ง-14 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b) 
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) เพื่อติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะรั่วผ่านบรเิวณจากการส ารวจ TEM ในแนว DC25 

 
 

 



 

ง-17 

 

4. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ซึ่งเป็นการส ารวจเพ่ือติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะ
แพร่กระจายสู่ประปาวัดจิราพงษ์ และบ่อ 5338 (DC12, DC15, DC16 ) 

 
(a) 

 
(b) 

 
 

(c) 

 
(d) 

 
 

รูปที่ ง-15 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) เพื่อติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะแพร่กระจายสู่ประปาวัดจิราพงษ์ และบ่อ 5338 ในแนว DC1 

 
 
 



 

ง-18 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 

 
รูปที่ ง-16 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b) 

และแบบเวนเนอร์ (c),(d) เพื่อติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะแพร่กระจายสู่ประปาวัดจิราพงษ์ และบ่อ 5338 ในแนว DC15 
 
 
 
 
 
 



 

ง-19 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 

รูปที่ ง-17 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b) 
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) เพื่อติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะแพร่กระจายสู่ประปาวัดจิราพงษ์ และ บ่อ 5338 ในแนว DC16 

 
 
 



 

ง-20 

 

5. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ซึ่งเป็นการส ารวจเพ่ือติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะ
แพร่กระจายสู่บ่อ 5338 ( DC04, DC09, DC10) 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 

รูปที่ ง-18 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b) 
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) เพื่อติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะแพร่กระจายสู่ บ่อ 5338 ในแนว DC04 

 
 
 



 

ง-21 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 

รูปที่ ง-19 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b) 
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) เพื่อติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะแพร่กระจายสู่ บ่อ 5338 ในแนว DC09 

 
 
 
 
 



 

ง-22 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 

รูปที่ ง-20 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) เพื่อติดตามน้ าเหมืองที่น่าจะแพร่กระจายสู่ บ่อ 5338 ในแนว DC10 

 
 
 



 

ง-23 

 

6. ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ ซึ่งเป็นการส ารวจการแพร่กระจายผ่านนาข้าวที่น้ าผุด
เมื่อเหมืองหยุด (DC13) 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
 

รูปที่ ง-21 ภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะโดยการจัดวางขั้วแบบไดโพล-ไดโพล (a),(b)  
และแบบเวนเนอร์ (c),(d) เพื่อส ารวจการแพร่กระจายผ่านนาข้าวท่ีน้ าผุดเมื่อเหมืองหยดุ ในแนว DC13 

 
 
 



 

ง-24 

 

ตารางที่ ง-1 จ านวนรอบของการ Iteration และค่า Error ของผล DC แต่ละแนวการส ารวจ 

แนวการ
ส ารวจ 

การวัดแบบเวนเนอร ์ การวัดแบบไดโพล-ไดโพล 
Iteration(Abs.) Error (%) Iteration(Abs.) Error (%) 

DC01 7 2.6 1.3 7 4.6 3.6 
DC02A 7 2.9 2.6 7 15.5 9.3 
DC02B 7 3.1 3.0 7 6.0 6.2 
DC02C 7 2.2 2.2 7 6.5 4.9 
DC03 7 4.5 3.0 7 12.7 10.9 
DC04 7 2.5 2.3 7 5.4 5.6 
DC05 7 1.38 2.4 7 2.2 2.2 
DC06 7 2.2 2.0 7 3.6 3.5 
DC22 7 3.4 3.5 7 11.5 11.5 
DC23 7 1.59 1.6 7 5.7 5.7 
DC09 7 2.8 2.8 7 6.8 9.2 
DC10 7 2.6 3.0 7 11.6 12.8 
DC11 7 2.1 3.5 7 7.1 15.3 
DC12 7 3.2 3.2 7 10.3 11.5 
DC13 7 1.39 1.1 7 1.49 1.6 
DC14 7 0.62 0.68 7 0.86 1.1 
DC15 7 3.0 2.8 7 6.5 8.5 
DC16 7 2.1 2.1 7 6.8 6.5 
DC19 7 0.88 1.1 7 1.21 1.7 
DC24 7 1.5 1.5 7 9.2 9.2 
DC25 7 2.6 2.6 7 4.7 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ง-25 

 

ภาคผนวก ง.-2 แสดงการเปรียบเทียบภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของบริเวณ
แนวควบคุม และแสดงภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะซึ่งเป็นการส ารวจเพ่ือติดตามน้ า
เหมืองที่น่าจะแพร่กระจายสู่ประปาวัดจิราพงษ์ และบ่อ 5338 ดังต่อไปนี้ 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

 (d) 

 

 

รูปที่ ง-22 (a) ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของบริเวณ DC11 ซึ่งเป็นแนวควบคุม ( b,c และ d ) แสดง
ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของบริเวณ DC15 DC12 และ DC16 ซึ่งเป็นการส ารวจเพื่อติดตามน้ า
เหมืองที่น่าจะแพร่กระจายสู่ประปาวัดจิราพงษ์ และบ่อ 5338 โดยส ารวจด้วยวิธีไดโพล-ไดโพล  

 
 
 



 

ง-26 

 

(a) 

 

(b) 

  
 (c) 

 
(d) 

 

 

รูปที่ ง-23 (a) ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของบริเวณ DC11 ซึ่งเป็นแนวควบคุม ( b,c และ d )          

แสดงภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของบริเวณ DC04 DC09 และ DC10 ซึ่งเป็นการส ารวจเพื่อติดตามน้ า
เหมืองที่น่าจะแพร่กระจายสู่ บ่อ 5338 โดยส ารวจด้วยวิธีไดโพล-ไดโพล 



จ-1 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
แสดงผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM 



 

จ-2 
 

ภาคผนวก จ. 

ภาคผนวก จ. จะแสดงผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM โดยมีทั้งหมด 14 แนวส ารวจ 

 

รูปที่ จ-1 จ านวนจุดส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มีทั้งหมด 14 แนวส ารวจ 

 

จากแผนที่แสดงแนวการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM มีทั้งหมด 12 แนวส ารวจ 
สามารถแบ่งประเภทจุดส ารวจได้ออกเป็น 3 ประเภทหลักดังต่อไปนี้ 

1. บริเวณพ้ืนที่ภายในบ่อเก็บกากแร่ (TSF1) ประกอบ 4 แนวส ารวจ คือ L5B, L6, DC05, L5A, 
DC02 และ DC03 

2. บริเวณรอบบ่อเก็บกากแร่ (TSF1) ประกอบ 4 แนวส ารวจ คือ DC0807, DC07W, DC04B 
และ DC04A 

3. บริเวณพ้ืนที่รอบนอกตามแนวการไหลของน้ าและพ้ืนที่ควบคุมการส ารวจ ประกอบ 4 แนว
ส ารวจ คือ TEM_A, DC09, DC09E และ DC10 

 

 



 

จ-3 
 

1. บริเวณพ้ืนที่ภายในบ่อเก็บกากแร่ (TSF1) ประกอบ 4 แนวส ารวจ คือ L5B, L6, DC05, L5A, 
DC02 และ DC03 

 

รูปที่ จ-2 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณภายในบ่อเก็บกากแร่ ในแนว L5B 

 

รูปที่ จ-3 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณภายในบ่อเก็บกากแร่ ในแนว L6 

 

รูปที่ จ-4 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณภายในบ่อเก็บกากแร่ ในแนว  DC05 และ L5A 



 

จ-4 
 

 

รูปที่ จ-5 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณภายในบ่อเก็บกากแร่ ในแนว  DC02 

 

รูปที่ จ-6 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณภายในบ่อเก็บกากแร่ ในแนว  DC03 

 

2. บริเวณรอบบ่อเก็บกากแร่ (TSF1) ประกอบ 4 แนวส ารวจ คือ DC0807, DC07W, DC04A 
และ DC04B 

 

รูปที่ จ-7 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณรอบบ่อเก็บกากแร่ ในแนว  DC0807 

 

 



 

จ-5 
 

 

รูปที่ จ-8 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณรอบบ่อเก็บกากแร่ ในแนว  DC07W 

 

รูปที่ จ-9 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณรอบบ่อเก็บกากแร่ ในแนว   DC04A DC04B 

 

3. บริเวณพ้ืนที่รอบนอกตามแนวการไหลของน้ าและพ้ืนที่ควบคุมการส ารวจ ประกอบ 4 แนว
ส ารวจ คือ TEM_A, DC09, DC09E และ DC10 

 

รูปที่ จ-10 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณรอบนอกตามแนวการไหลของน้ าและพื้นที่ควบคุม
การส ารวจ ในแนว  TEM_A 

 



 

จ-6 
 

 

รูปที่ จ-11 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณรอบนอกตามแนวการไหลของน้ าและพื้นที่ควบคุม
การส ารวจ ในแนว  DC09 

 

รูปที่ จ-12 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณรอบนอกตามแนวการไหลของน้ าและพื้นที่ควบคุม
การส ารวจ ในแนว  DC09E 

 

 

รูปที่ จ-13 ผลการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย EM ของบริเวณรอบนอกตามแนวการไหลของน้ าและพื้นที่ควบคุม
การส ารวจ ในแนว  DC10 
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ภาคผนวก ฉ 
 

แสดงข้อมูลในการประกอบผลการส ารวจของไอโซโทป ซึ่งประกอบด้วย 7 ส่วนคือ 

1. รายละเอียดตัวอย่าง ลักษณะ คุณสมบัติและต าแหน่งที่ใช้ในการตรวจสอบ 
2. ข้อมูลทางเคมีของตัวอย่าง 
3. ข้อมูลไอโซโทป 
4. การเก็บตัวอย่างน  าจากบ่อขุมเหมือง ครั งที่ 3 
5. ผลทดสอบทางไอโซโทป ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2560 และระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561 
6. ผลทดสอบคุณภาพน  าจากตัวอย่างน  าผุด ครั งที่ 2 โดย ALS Laboratory Group (Thailand) 
7. ผลทดสอบคุณภาพน  าจากเก็บตัวอย่างน  าผุด ครั งที่ 3 โดย ALS Laboratory Group (Thailand) และ

ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา (CE Testing Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก ฉ. 
แสดงข้อมูลในการประกอบผลการส ารวจของไอโซโทป 

 
ตารางท่ี ฉ-1 รายละเอียดตัวอย่าง ลักษณะ คุณสมบัติและต าแหน่งที่ใช้ในการตรวจสอบ 

No ตัวอย่าง ลักษณะ คุณสมบัติ ลองติจูด ละติจูด 
1 4025 บ่อต้นน  า ทิศเหนือ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 11 เมตร 675509 1806033 
2 4024 บ่อต้นน  า ทิศเหนือ บ่อสังเกตการณ์ ลึก100 เมตร 675507 1806030 
3 691 บ่อต้นน  า ตะวันออก บ่อสังเกตการณ์ ลึก 10 เมตร 678333 1802259 
4 690 บ่อต้นน  า ตะวันออก บ่อสังเกตการณ์ ลึก 30 เมตร 678336 1802261 
5 GWPF บ่อส ารวจเก่า บ่อส ารวจเก่ากลางนาข้าว 673631 1801353 
6 GWSC บ่อส ารวจเก่า บ่อส ารวจเก่าทุ่งนางงามกลางไร่อ้อย 678582 1799799 
7 6672 บ่อกลางไร่ข้าวโพด บ่อสังเกตการณ์ ลึก 11 เมตร 676418 1799474 
8 6673 บ่อกลางไร่ข้าวโพด บ่อสังเกตการณ์ ลึก 32 เมตร 676418 1799474 
9 GWJL ประปาอบต.เขาเจ็ดลูก บ่อผลิต ลึก 80 เมตร 670952 1800781 
10 GWNT ประปาหมู่บ้านเนินทอง บ่อผลิต ลึก 60 เมตร 673565 1799452 
11 GWJP ประปาหมู่บ้านวัดจิราพงษ์ บ่อผลิต ลึก 50 เมตร 676095 1798788 
12 GWDL ประปาหมู่บ้านดงหลง บ่อผลิต ลึก 60 เมตร 678906 1802423 
13 UD1 underdrain น  าทิ งจากท่อใต้บ่อ TSF 1 676177 1800683 
14 UD2 underdrain น  าทิ งลงบ่อ TSF 2 674265 1800590 
15 ST 18 Set pond บึงเก็บน  าในเหมือง 676395 1800432 
16 ST 38 Set pond บึงเก็บน  าในเหมือง 675757 1800139 
17 SPG น  าซึมผิวดิน น  าซึมผิวดินในบริเวณเหมือง 676434 1800474 
18 1991 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 10 เมตร 675758 1800085 
19 1992 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 7 เมตร 676232 1800420 
20 5336 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 10 เมตร 675717 1800635 
21 5339 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 7 เมตร 675754 1800081 
22 5351 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก10 เมตร 676874 1801298 
23 6464 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 12 เมตร 676648 1800605 
24 6465 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 5 เมตร 676649 1800595 
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No ตัวอย่าง ลักษณะ คุณสมบัติ ลองติจูด ละติจูด 
25 6467 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 12 เมตร 676416 1800523 
26 6468 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 5 เมตร 676414 1800515 
27 6471 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก  5 เมตร 675883 1800173 
28 6473 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 10 เมตร 675592 1799978 
29 699 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 676775 1800659 
30 5249 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 675631 1801040 
31 5333 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 675755 1800597 
32 5338 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 675751 1800085 
33 5350 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 676867 1801294 
34 6463 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 676648 1800605 
35 6466 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 676424 1800517 
36 6470 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 675886 1800176 
37 6472 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 675586 1799983 
38 6691 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 675757 1800076 
39 6691 บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร เก็บตัวอย่างและท าการวิเคราะห์ซ  า หลังเป่าล้างบ่อ 5338 
40 6692 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 675813 1799912 
41 6693 บ่อสังเกตการณ์ บ่อสังเกตการณ์ ลึก 60 เมตร 675720 1800235 
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ตารางท่ี ฉ-2 ข้อมูลทางเคมีของตัวอย่าง  

No ตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี pH Temp 
oC 

EC 
µs/cm 

Ca 
ppm 

Mg 
ppm 

K 
ppm 

Na 
ppm 

As 
ppm 

Sr 
ppm 

HCO3 
ppm 

Cl 
ppm 

SO4 
ppm 

1 4025 15/12/2559 6.7 29.7 322 39 7.48 2.5 9.89 0.0009 0.23 122 4.9 15 
2 4024 15/12/2559 6.7 29.6 207 17.8 5.17 1.44 11.8 0.002 0.14 158.6 4.6 12.9 
3 691 15/12/2559 7.1 31.0 597 48.5 19.9 14.9 21.5 0.02 0.3 384.3 7.1 3 
  23/1/2560 7.0 30.6 557 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
4 690 15/12/2559 7.1 30.6 673 86.9 16.7 0.16 22.7 0.003 0.72 433.1 0.4 0.6 
  23/1/2560 7.0 30.6 667 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
5 GWPF 14/12/2559 7.0 26.7 436 47.4 11.4 2.08 20.0 0.001 0.29 244.0 2.0 20.8 
6 GWSC 25/1/2560 7.6 28.6 1544 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
7 6672 24/1/2560 6.8 30.5 477 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
8 6673 24/1/2560 7.3 30.8 373 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
9 GWJL 15/12/2559 7.4 29.9 614 32.7 4.27 0.24 91.1 0.005 0.36 378.2 4.0 27.4 
  25/1/2560 7.3 28.6 617 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

10 GWNT 15/12/2559 7.1 30.3 659 98.5 9.25 0.59 14.9 0.002 0.33 439.2 1.1 4.4 
  25/1/2560 6.9 29.3 628 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

11 GWJP 16/12/2559 6.8 29.5 2460 330.0 53.7 2.52 152.0 0.002 2.33 347.7 2.2 1366.0 
  24/1/2560 6.8 29.9 2600 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

12 GWDL 25/1/2560 6.2 27.6 261 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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13 UD1 15/12/2559 6.8 30.4 4270 499 61.7 80.6 387 0.02 1.84 195.2 161 ND 
  23/1/2560 7.0 30.3 4530 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

14 UD2 15/12/2559 7.3 30.4 3850 439 9.13 96.7 372 0.02 1.01 79.3 73.4 1647 
  24/1/2560 8.2 31.5 3500 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

15 ST 18 16/12/2559 7.6 27.2 1645 141.0 81.5 4.33 75.7 0.001 0.67 84.2 16.3 902.0 
  23/1/2560 7.6 29.7 656 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

16 ST 38 23/1/2560 7.7 30.8 1857 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
17  OSPG 16/12/2559 7.0 27.5 3740 338.0 144.0 12.2 355.0 0.0004 1.1 85.4 76.1 2251.0 
  23/1/2560 6.7 32.4 3980 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

18 1991 14/12/2559 6.7 31.1 1857 182 76.5 1.85 92 0.002 0.79 555.1 11.7 524 
  24/1/2560 6.7 29.9 1460 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

19 1992 24/1/2560 6.9 29.9 1935 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
20 5336 14/12/2559 6.9 30.2 565 79.9 10.7 0.48 16.5 0.010 0.34 347.7 1.1 5 
21 5339 13/12/2559 6.1 30.7 330 38.5 4.0 1.56 8.7 0.003 0.13 109.8 1.5 60.6 
  24/1/2560 5.9 30 266 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

22 5351 23/1/2560 6.9 29 2990 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
23 6464 23/1/2560 6.7 29.2 2010 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
24 6465 23/1/2560 7.1 31.1 2870 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
25 6467 14/12/2559 6.7 30.4 1317 204.0 23.1 1.25 23.0 0.003 0.37 481.9 5.8 261.0 
  23/1/2560 6.7 30.5 1237 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

26 6468 14/12/2559 6.3 30.5 4110 401.0 150.0 12.2 411.0 0.0006 1.21 164.7 83.2 1926.0 
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  23/1/2560 6.0 30.1 4000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
27 6471 13/12/2559 5.9 31.2 3460 318.0 143.0 0.62 124.0 0.001 1.07 73.2 41.9 1716.0 
  24/1/2560 6.0 29.1 2120 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

28 6473 13/12/2559 5.8 29.9 732 79.9 26.0 <0.10 10.5 0.0004 0.36 42.7 2.5 299.0 
  24/1/2560 6.5 28.2 654 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

29 699 14/12/2559 6.7 29.6 1390 198.0 32.5 1.12 24.0 0.002 0.68 475.8 21.2 279.0 
30 5249 14/12/2559 6.9 30.1 600 107.0 6.91 0.43 15.0 0.004 0.3 384.3 3.1 25.4 
31 5333 14/12/2559 6.8 30.3 687 109.0 8.8 <0.10 17.0 0.004 0.25 439.2 1.1 3.4 
32 5338 13/12/2559 6.6 30.7 575 86.5 12.0 1.2 20.0 0.120 0.32 329.4 3.1 79.5 
33 5350 14/12/2559 6.8 29.0 1780 165.0 49.6 1.98 67.1 0.004 0.56 494.1 2.5 300.0 
  23/1/2560 6.9 28.2 1617 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

34 6463 14/12/2559 6.8 29.7 2060 242.0 66.9 0.63 33.8 0.001 0.66 500.2 14.7 533.0 
  23/1/2560 6.8 29.6 2050 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

35 6466 14/12/2559 6.9 30.3 1437 183.0 25.0 1.01 31.2 0.004 0.6 475.8 5.2 262.0 
  23/1/2560 7.0 30.9 1036 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

36 6470 13/12/2559 6.8 30.3 833 130.0 11.5 0.43 15.0 0.001 0.36 500.2 2.2 40.6 
  24/1/2560 7.0 29.6 788 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

37 6472 13/12/2559 6.6 30.4 488 70.3 9.25 0.72 12.0 0.007 0.28 292.8 1.3 24.2 
  24/1/2560 6.8 28.4 474 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

38 6691 13/12/2559 6.5 30.1 614 77.7 11.9 1.2 19.7 0.120 0.33 305.0 3.2 90.0 
39 6691 (เป่าล้างบ่อ) 24/1/2560 6.9 29.7 653 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 



 

ฉ-7 
 

40 6692 13/12/2559 6.7 30.4 729 103.0 11.4 0.64 13.9 0.004 0.37 469.7 0.6 2.3 
  24/1/2560 6.8 28.2 712 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

41 6693 13/12/2559 6.9 29.9 745 83.7 12.7 0.86 29.9 0.007 0.78 457.5 0.8 3.5 
  23/1/2560 7.0 30.1 671 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

 

หมายเหตุ NA  = not available 
ND = not detected 
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ตารางท่ี ฉ-3 ข้อมูลไอโซโทป 

No ตัวอย่าง วันเดือนปี 18O 
‰ (V-SMOW) 

2H 
‰ (V-SMOW) 

Tritium (TU) 87Sr/86Sr 

1 4025 15/12/2559 -7.33 -51.52 NA NA 
2 4024 15/12/2559 -7.06 -50.60 NA 0.706219 
3 691 15/12/2559 -7.50 -53.04 NA NA 
  23/1/2560 -7.58 -53.06 NA NA 
4 690 15/12/2559 -7.15 -48.54 ND 0.705664 
  23/1/2560 -7.14 -47.38 NA NA 
5 GWPF 14/12/2559 -6.23 -44.95 NA 0.706007 
6 GWSC 25/1/2560 -6.42 -44.08 NA NA 
7 6672 24/1/2560 -6.76 -46.31 NA NA 
8 6673 24/1/2560 -6.39 -44.83 NA NA 
9 GWJL 15/12/2559 -6.07 -45.60 0.3±0.2 0.706303 
  25/1/2560 -5.94 -42.62 NA NA 

10 GWNT 15/12/2559 -5.93 -40.38 0.5±0.3 0.705402 
  25/1/2560 -7.21 -47.83 NA NA 

11 GWJP 16/12/2559 -5.71 -39.46 0.6±0.2 0.705113 
  24/1/2560 -6.75 -45.94 NA NA 

12 GWDL 25/1/2560 -7.01 -47.33 NA NA 
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13 UD1 15/12/2559 -5.44 -44.64 NA 0.706450 
  23/1/2560 -4.82 -40.19 NA NA 

14 UD2 15/12/2559 -3.73 -34.51 NA 0.707421 
  24/1/2560 -3.83 -34.38 NA NA 

15 ST 18 16/12/2559 -2.53 -32.79 NA NA 
  23/1/2560 -5.00 -46.43 NA NA 

16 ST 38 23/1/2560 -3.67 -36.32 NA NA 
17 OSPG 16/12/2559 -2.32 -31.87 NA 0.707437 
  23/1/2560  - NA NA 

18 1991 14/12/2559 -6.83 -47.48 0.8±0.2 NA 
  24/1/2560 -7.31 -49.06 NA NA 

19 1992 24/1/2560 -6.83 -46.23 NA NA 
20 5336 14/12/2559 -7.06 -48.00 NA NA 
21 5339 13/12/2559 -5.12 -36.83 NA 0.707567 
  24/1/2560 -5.15 -36.56 NA NA 

22 5351 23/1/2560 -6.92 -48.44 NA NA 
23 6464 23/1/2560 -7.12 -48.80 NA NA 
24 6465 23/1/2560 -7.53 -52.18 NA NA 
25 6467 14/12/2559 -7.38 -50.09 1.6±0.2 0.706161 
  23/1/2560 -7.26 -49.42 NA NA 

26 6468 14/12/2559 -3.31 -28.23 NA NA 
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  23/1/2560 -3.81 -29.77 NA NA 
27 6471 13/12/2559 -6.66 -47.28 NA 0.707344 
  24/1/2560 -6.44 -45.18 NA NA  

28 6473 13/12/2559 -7.39 -54.44 1.8±0.2  
  24/1/2560 -7.19 -52.04 NA  

29 699 14/12/2559 -6.77 -47.20 0.5±0.2 0.705838 
30 5249 14/12/2559 -7.13 -49.24 0.5±0.2 0.705592 
31 5333 14/12/2559 -7.34 -49.81 0.1±0.2  
32 5338 13/12/2559 -4.62 -35.08 1.0±0.2 0.706377 
33 5350 14/12/2559 -7.26 -49.88 1.5±0.2  
  23/1/2560 -7.13 -47.53 NA  

34 6463 14/12/2559 -6.97 -48.45 NA  
  23/1/2560 -6.90 -47.51 NA  

35 6466 14/12/2559 -7.35 -50.32 NA 0.706187 
  23/1/2560 -7.38 -49.85 NA  

36 6470 13/12/2559 -6.45 -45.04 NA 0.706027 
  24/1/2560 -6.74 -45.08 NA  

37 6472 13/12/2559 -6.52 -45.99 1.7±0.2  
  24/1/2560 -6.45 -44.32 NA  

38 6691 13/12/2559 -4.54 -34.77 0.9±0.2 0.706434 
39 6691 (เป่าล้างบ่อ) 24/1/2560 -4.73 -35.07 NA NA 
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40 6692 13/12/2559 -6.73 -46.97 0.1±0.2 0.705776 
  24/1/2560 -6.82 -45.22 NA NA 

41 6693 13/12/2559 -7.03 -48.09 NA 0.705544 
  23/1/2560 -7.25 -48.23 NA NA 

 

หมายเหตุ NA  = not available 

ND = not detec 



 

ฉ-12 
 

การเก็บตัวอย่างน  าจากบ่อขุมเหมือง ครั งที่ 3 

วัตถุประสงค์หลัก  

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลน  าจากขุมเหมือง 2 บ่อ คือ Ch Pit และ D Pit ว่ามีผลต่อน  าในบ่อ 6691 หรือไม ่

2. เก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์เคมี และอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของดิวทีเรียมและออกซิเจน 18  
จากน  าผุดผิวดิน (open seepage) และน  าในบึงดักตะกอนซ  า 

การด าเนินการ 

• เก็บตัวอย่างในระหว่างวันที่  17 และ 18 พ.ค.2560 
• เก็บตัวอย่างน  าฝนกลางแจ้งบริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ ของบริษัทในคืนวันที่ 17 ตลอดคืน 
• เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล field parameters ตัวอย่างจากขุมเหมือง และน  าผุดผิวดิน 

และบ่อสังเกตการณ์ 6691 UD1 UD2 ST18 ST38  ในวันที่ 18 พ.ค. 2560 
• วัดข้อมูลเคมีของตัวอย่าง โดยสถาบันมาตรวิทยา  
• วัดข้อมูล delta ของดิวทีเรียม และ delta ออกซิเจน 18 โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาติ 
ปัญหาและอุปสรรค 

• ในวันที่ 16 และ 17 พ.ค. ฝนตกหนักมาก (101 มม.) การเก็บตัวอย่างไม่สามารถกระท าได้ แม้ในวันที่ 
18 พ.ค. ก็ยังมีฝนตกประปรายบ้าง แต่ก็จ าเป็นต้องเก็บตัวอย่างช่วงที่ฝนทิ งระยะ 

• การวิเคราะห์เคมีโดยสถาบันมาตรวิทยา วิเคราะห์ได้เฉพาะแคทไอออน เครื่องมือวิเคราะห์แอน
ไอออนไม่พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะอนุมูลซัลเฟต ท าให้ได้ข้อมูลทางเคมีไม่ครบถ้วน 

• ข้อจ ากัดของเทคนิคไอโซโทปกับน  าผิวดิน (open seepage)  
• น  าผิวดินจะสัมผัสกับอากาศตลอดเวลา เกิดการระเหยและควบแน่น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่เกิด

ความแตกต่างของไอโซโทปออกซิเจน 18 และดิวทีเรียมในน  าฝนและน  าผิวดิน ทั งน  าผิวดิน
และน  าฝนจะไหลลงสะสมใต้ดิน เป็นน  าบาดาลที่ไม่สัมผัสกับอากาศแล้ว น  าบาดาลจึงเก็บ
คุณลักษณะของไอโซโทปจากแหล่งที่มาของน  าบาดาลใบแต่ละบ่อ ว่าเป็นน  าฝนหรือน  าจาก
ผิวดินหรือเป็นน  าผสม ข้อมูลนี เป็นลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการจ าแนกต้น
ก าเนิดของน  าบาดาลในบ่อสังเกตการณ์   

• เมื่อฝนตกหนัก น  าฝนจะผสมกับน  าผิวดินทันที ท าให้ได้ข้อมูลไอโซโทปของน  าผิวดินที่ต่างไป
จากข้อมูลของน  าที่สะสมอยู่ในจุดที่ต้องการศึกษา ยิ่งในพื นที่ที่มีปริมาณน  าน้อยโดยเฉพาะน  า
ผุดผิวดิน (open seepage) และมีปริมาณน  าฝนเป็นจ านวนมากก็จะยิ่งมีผลกระทบสูง 

• จากการวิเคราะห์อัตราส่วนไอโซโทปของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียมในน  าฝนที่เก็บค้างคืน (บริเวณ
ศูนย์เรียนรู้ของบริษัท วันที่ 17 พค) พบค่าท่ีผิดปกติมาก del 18O มีค่า -14.32‰ และ del D มีค่า -
100.20 ‰ (น  าฝนในพื นที่ปกติ del 18O มีค่า -6 ถึง -8 ‰ และ del D มีค่า -45 ถึง -65 ‰) 
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ลักษณะเช่นนี แสดง ถึง rain amount effect ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออัตราส่วนไอโซโทปของตัวอย่างที่
เป็นน  าผิวดิน เนื่องจากมีน  าฝนปนในปริมาณสูง 

ทั งนี เป็นไปตามทฤษฎีทาง isotope hydrology ซึ่งโดยทั่วไปน  าฝนหรือน  าละลายจากหิมะจะเป็น ต้น
ก าเนิดหลักของน  าบาดาลทั่วโลก และเมื่อเข้าสู่ระบบปิดก็จะสามารถเก็บรักษาอัตลักษณ์ทางไอโซโทปนี ไว้และ
ถูกใช้เป็นสารติดตามในธรรมชาติถึงต้นก าเนิดและขบวนการต่างๆของระบบน  าบาดาลได้ ในการศึกษาด้าน
ไอโซโทปอุทกวิทยาเราจึงต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของไอโซโทปของออกซิเจนและไฮโดรเจนในน  าทั งก่อน
และหลังเข้าสู่ระบบบาดาล สิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนแปลงไอโซโทปในน  าฝนและหิมะในบริเวณ
ต่างๆในโลก สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนไอโซโทปได้แก่ 

• Altitude effect: อัตราส่วนไอโซโทปจะมีค่าลดลงตามความสูงที่เพ่ิมขึ น โดยเฉลี่ย del 18O และ 
del D ลดลง -0.15 to -0.5 ‰ และ -1.5 to -4 ‰ ต่อความสูง 100 เมตร ตามล าดับ 

• Latitude effect:  del18O และ delD จะลดลงตาม latitude ที่เพ่ิมขึ น  
• Continental effect: อัตราส่วนไอโซโทป จะลดลงเมื่ออยู่ลึกเข้าไปในทวีปมากขึ น 
• Amount effect: ปริมาณฝนที่ตกมากขึ น จะท าให้ del18O และ delD ลดลงเช่นกัน 

(ที่มา https://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/isoig/period/h_iig.html) 

 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
ตารางท่ี ฉ-4 ค่า filed parameter ของการเก็บตัวอย่าง 

Sampling 
code 

Northing Easting Sampling depth 
(m) 

pH Temp 
oC 

UD1 1800683 676177 NA 6.96 28.3 

UD2 1800590 674265 NA 7.24 30.1 
6691 1800076 675757 60 6.6 30.1 
Ch pit 1802495 676015 3 7.43 31.0 
D pit 1802226 676955 3 7.25 30.4 

Spring D pit 1802226 676955 NA 3.08 37.3 

OSPG 1800474 676434 NA 5.84 30.1 
OSPG-2 1800461 676410 NA 6.06 30.1 
ST18 1800432 676395 3 7.05 29.8 
ST38 1800139 675757 3 7.17 29.8 

 

 



 

ฉ-14 
 

ตารางที ่ฉ-5 ผลวิเคราะห์เคมี 

Sampling code EC 
(µScm-1) 

Alkalinity as CaCO3  
(ppm.) 

Ca  
(ppm.) 

As 
(ppb.) 

Sr  
(ppm.) 

UD1 7730 220 474.1 26.34 1.90 
UD2 4050 80 405.7 23.63 0.99 
6691 736 235 77.7 138.15 0.30 
Ch pit 4270 115 618.0 1.51 2.78 
D pit 2890 85 254.8 0.59 1.05 

Spring D pit 4240 NA 819.1 0.73 1.49 
OSPG 1684 60 100.5 0.20 0.35 

OSPG2 2600 40 141.9 0.20 0.55 
ST18 2040 85 144.7 1.43 0.64 
ST38 771 90 61.3 0.81 0.25 

 

ตารางที ่ฉ-6 ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของดิวทีเรียมและออกซิเจน 18 

ตัวอย่าง del 18 O (permil) del D (permil) 

UD1 -4.86 -36.09 
UD2 -3.30 -31.43 
6691 -4.42 -33.61 
Ch pit -4.31 -36.27 
D pit -4.39 -37.28 

spring D pit -7.33 -49.70 
OSPG NA NA 
OSPG2 NA NA 
ST18 -1.48 -24.74 
ST38 -2.37 -31.24 
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ตารางที ่ฉ-7 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์เคมีของ open seepage จากการเก็บตัวอย่าง 3 ครั ง 

เดือน EC (µScm-1) Ca (ppm.) As (ppb.) Sr (ppm.) 

ธ.ค. 2559 3740 338 0.4 1.1 

ม.ค. 2560 3980 NA NA NA 

พ.ค. 2560 1684 100 0.20 0.35 

 

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ 

• ค่าทางเคมีจากตารางท่ี 4 แสดงถึงการถูกเจือจางด้วยน  าฝนที่ตกในการเก็บตัวอย่าง วันที่ 18 
พฤษภาคม ของน  าจากน  าผุดผิวดิน เปรียบเทียบกับข้อมูลในเดือนธันวาคม 2559 และเดือน มกราคม 
2560 

• ไม่ใช้ค่าในการเก็บตัวอย่างครั งที่ 3 มาเปรียบเทียบเนื่องจากข้อจ ากัดของตัวอย่าง 
• ด้วยเหตุผลทางวิชาการของผู้เก็บตัวอย่างและทีมวิจัย ข้อมูลนี ไม่สามารถน ามาใช้เปรียบเทียบ แปลผล 

กับข้อมูลเดิมหรือข้อมูลใหม่ได้ 
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5. ผลทดสอบทางไอโซโทป ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2560 และระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561 

 ชื่อตัวอย่างผลทดสอบทางไอโซโทป ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lab code sample code 
GMS-1 4025 
GMS-2 4024 
GMS-3 691 
GMS-4 690 
GMS-5 UD1 
GMS-6 UD2 
GMS-7 1991 
GMS-8 5336 
GMS-9 5339 
GMS-10 6467 
GMS-11 6468 
GMS-12 6471 
GMS-13 6473 
GMS-14 663 
GMS-15 5249 
GMS-16 5333 
GMS-17 5338 
GMS-18 5350 
GMS-19 6463 
GMS-20 6466 
GMS-21 6470 
GMS-22 6472 
GMS-23 6691 
GMS-24 6692 
GMS-25 6693 
GMS-26 GWJL 
GMS-27 GWNT 
GMS-28 GWJP 
GMS-29 GWPF 
GMS-30 ST18 
GMS-31 OSPG 
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 ชื่อตัวอย่างผลทดสอบทางไอโซโทป ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561 

 
lab code sample code 
GMS 32 690 
GMS 33 691 
GMS 34 6672 
GMS 35 6673 
GMS 36 UD 1 
GMS 37 UD2 
GMS 38 ST18 
GMS 39 ST 38 
GMS 40 OSPG 
GMS 41 GWJP 
GMS 42 GWJL 
GMS 43 GWDL 
GMS 44 GWNT 
GMS 45 GWSC 
GMS 46 1991 
GMS 47 1992 
GMS 48 5350 
GMS 49 5351 
GMS 50 5339 
GMS 51 6463 
GMS 52 6464 
GMS 53 6465 
GMS 54 6466 
GMS 55 6467 
GMS 56 6468 
GMS 57 6470 
GMS 58 6471 
GMS 59 6472 
GMS 60 6473 
GMS 61 6691 
GMS 62 6692 
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Project Name : 
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Reference Number 1678944-1

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 1

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.0009mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.23mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

39.0mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

7.48mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

2.50mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

9.89mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B4.9mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B15.0mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 8:43AM)
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Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1678944

Dec 19, 2016 Date Received :

Dec 30, 2016 Date Reported :

817692-1Report Number :

Page 2 of 31

Reference Number 1678944-2

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 2

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.002mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.14mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

17.8mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

5.17mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

1.44mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

11.8mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B4.6mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B12.9mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 8:43AM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1678944

Dec 19, 2016 Date Received :

Dec 30, 2016 Date Reported :

817692-1Report Number :

Page 3 of 31

Reference Number 1678944-3

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 3

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.02mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.30mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

48.5mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

19.9mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

14.9mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

21.5mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B7.1mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B3.0mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 8:43AM)
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Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1678944

Dec 19, 2016 Date Received :

Dec 30, 2016 Date Reported :

817692-1Report Number :

Page 4 of 31

Reference Number 1678944-4

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 4

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.003mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.72mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

86.9mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

16.7mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

0.16mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

22.7mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B0.4mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B0.6mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group
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Reference Number 1678944-5

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 5

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.02mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31251.84mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

499mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

61.7mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

80.6mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

387mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B161mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 BNot Detectedmg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group
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Tanapon Phenrat

-

-
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Dec 30, 2016 Date Reported :
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Reference Number 1678944-6

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 6

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.02mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31251.01mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

439mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

9.13mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

96.7mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

372mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B73.4mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B1647mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-7

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 7

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.002mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.79mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

182mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

76.5mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

1.85mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

92.0mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B11.7mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B524mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-8

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 8

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.010mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.34mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

79.9mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

10.7mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

0.48mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

16.5mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B1.1mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B5.0mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-9

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 9

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.003mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.13mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

38.5mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

4.04mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

1.56mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

8.71mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B1.5mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B60.6mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-10

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 10

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.003mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.37mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

204mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

23.1mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

1.25mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

23.0mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B5.8mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B261mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-11

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 11

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.0006mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31251.21mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

401mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

150mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

12.2mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

411mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B83.2mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B1926mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 8:43AM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1678944

Dec 19, 2016 Date Received :
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Reference Number 1678944-12

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 12

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.001mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31251.07mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

318mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

143mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

0.62mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

124mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B41.9mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B1716mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-13

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 13

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.0004mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.36mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

79.9mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

26.0mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

<0.10mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

10.5mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B2.5mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B299mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor
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Reference Number 1678944-14

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 14

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.002mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.68mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

198mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

32.5mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

1.12mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

24.0mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B21.2mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B279mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor
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Reference Number 1678944-15

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 15

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.004mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.30mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

107mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

6.91mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

0.43mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

15.0mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B3.1mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B25.4mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor
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Reference Number 1678944-16

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 16

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.004mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.25mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

109mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

8.80mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

<0.10mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

17.0mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B1.1mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B3.4mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor
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Reference Number 1678944-17

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 17

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.12mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.32mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

86.5mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

12.0mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

1.20mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

20.0mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B3.1mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B79.5mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group
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Reference Number 1678944-18

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 18

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.004mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.56mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

165mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

49.6mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

1.98mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

67.1mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B2.5mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B300mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-19

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 19

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.0010mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.66mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

242mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

66.9mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

0.63mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

33.8mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B14.7mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B533mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-20

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 20

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.004mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.60mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

183mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

25.0mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

1.01mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

31.2mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B5.2mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B262mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-21

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 21

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.001mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.36mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

130mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

11.5mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

0.43mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

15.0mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B2.2mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B40.6mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-22

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 22

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.007mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.28mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

70.3mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

9.25mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

0.72mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

12.0mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B1.3mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B24.2mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-23

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 23

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.12mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.33mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

77.7mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

11.9mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

1.20mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

19.7mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B3.2mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B90.0mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor
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Reference Number 1678944-24

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 24

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.004mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.37mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

103mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

11.4mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

0.64mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

13.9mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B0.6mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B2.3mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-25

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 25

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.007mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.78mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

83.7mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

12.7mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

0.86mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

29.9mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B0.8mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B3.5mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799
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Reference Number 1678944-26

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 26

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.005mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.36mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

32.7mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

4.27mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

0.24mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

91.1mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B4.0mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B27.4mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor
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Reference Number 1678944-27

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 27

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.002mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.33mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

98.5mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

9.25mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

0.59mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

14.9mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B1.1mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B4.4mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor
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Reference Number 1678944-28

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 28

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.002mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31252.33mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

330mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

53.7mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

2.52mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

152mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B2.2mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B1366mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor
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Reference Number 1678944-29

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 29

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.001mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.29mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

47.4mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

11.4mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

2.08mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

20.0mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B2.0mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B20.8mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng
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817692-1Report Number :

Page 30 of 31

Reference Number 1678944-30

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 30

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.001mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31250.67mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

141mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

81.5mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

4.33mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

75.7mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B16.3mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B902mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 8:43AM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1678944

Dec 19, 2016 Date Received :

Dec 30, 2016 Date Reported :

817692-1Report Number :

Page 31 of 31

Reference Number 1678944-31

Sampling Date Dec 13, 2016 

Sample Description GMS 31

Condition of Sample contained in two plastic bottles (client container)

Date of Analysis   Dec 20, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.0004mg/L

0.00005Strontium Based on APHA (2012), 31251.10mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

338mg/L

0.03Magnesium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

144mg/L

0.03Potassium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

12.2mg/L

0.01Sodium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

355mg/L

Water Testing

as Cl 0.06Chloride * APHA (2012), 4110 B76.1mg/L

0.15Sulfate * APHA (2012), 4110 B2251mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 8:43AM)
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6. ผลทดสอบคุณภาพน้้าจากตัวอย่างน้้าผุด ครั้งที่ 2 โดย ALS Laboratory Group (Thailand) 

ชื่อตัวอย่างน้้า  

 

ชื่อตัวอย่างดิน 

ชื่อตัวอย่าง  N E Definition 
Lab Code 
3rd party 

Parameter ที่วิเคราะห ์

นาTSF2_1S 673410 1800864 ดินผิวหน้า (ด า) S1 Total CN, WAD CN, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 
นาTSF2_1S 673410 1800864 ดินลึก 30 cm S2 Total CN, WAD CN, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 
นาTSF2_2S 673628 1801372 ดินผิวหน้า (ด า) S3 Total CN, WAD CN, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 
นาTSF2_2S 673628 1801372 ดินลึก 30 cm S4 Total CN, WAD CN, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 
นาTSF2_3S 674697 1803144 ดินผิวหน้า (ด า) S5 Total CN, WAD CN, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 
นาTSF2_3S 674697 1803144 ดินลึก 30 cm S6 Total CN, WAD CN, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 
นาControl_S 679903 1808236 ดินลึก 30 cm S7 Total CN, WAD CN, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 
นาControl_2S   ดินด า S8 Total CN, WAD CN, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 
นาControl_2S   ดินนา S9 Total CN, WAD CN, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 

 

ชื่อตัวอย่าง  N E Definition 
Lab Code 
3rd party 

Parameter ที่วิเคราะห ์

นาTSF2_1W (Base) 673410 1800864 
นาข้าวน  าผุดที่น  า
ไหลใกล้จุดเกา่ PDF3 (Base) Total CN, WAD CN, Sulfide 

นาTSF2_1W (Acid) 673410 1800864 
นาข้าวน  าผุดที่น  า
ไหลใกล้จุดเกา่ PDF3 (Acid) Sulfate, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 

นาTSF2_2W (Base) 673628 1801372 นาข้าวน  าผุดจดุเก่า PDF5 (Base) Total CN, WAD CN, Sulfide 
นาTSF2_2W (Acid) 673628 1801372 นาข้าวน  าผุดจดุเก่า PDF5 (Acid) Sulfate, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 

นาTSF2_3W (Base) 674697 1803144 
นาข้าวหลัง

ส านักงานอัครา PDF2 (Base) Total CN, WAD CN, Sulfide 

นาTSF2_3W (Acid) 674697 1803144 
นาข้าวหลัง

ส านักงานอัครา PDF2 (Acid) Sulfate, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 
นา Control W (Base) 679903 1808236 นาควบคุม 1 PDF1 (Base) Total CN, WAD CN, Sulfide 
นา Control W (Acid) 679903 1808236 นาควบคุม 1 PDF1 (Acid) Sulfate, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 
นาControl_2W (Base)   นาควบคุม 2 PDF4 (Base) Total CN, WAD CN, Sulfide 
นาControl_2W (Acid)   นาควบคุม 2 PDF4 (Acid) Sulfate, As, Cu, Fe, Mn, Ca, Ni, Ag 



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810286-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-1

Sample Description PDF1 (Base)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)Not Detectedmg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

Not Detectedmg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 7:13PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810287-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-2

Sample Description PDF1 (Acid)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.004mg/L

0.00005Copper Based on APHA (2012), 31250.009mg/L

0.0001Iron Based on APHA (2012), 31259.55mg/L

0.00005Manganese Based on APHA (2012), 31250.78mg/L

0.00005Nickel Based on APHA (2012), 31250.003mg/L

0.00005Silver Based on APHA (2012), 31250.002mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

23.1mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Sawitree Noisangiam

Assistant Manager

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 5:30PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810288-1Report Number :

CC Email. : 

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-3

Sample Description PDF1 (None)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

0.15Sulfate APHA (2012), 4110 B13.8mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen.rpt ( 7:14PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810289-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-4

Sample Description PDF2 (Base)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)Not Detectedmg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

<0.005mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 7:15PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810290-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-5

Sample Description PDF2 (Acid)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.007mg/L

0.00005Copper Based on APHA (2012), 31250.005mg/L

0.0001Iron Based on APHA (2012), 312511.5mg/L

0.00005Manganese Based on APHA (2012), 31254.17mg/L

0.00005Nickel Based on APHA (2012), 31250.003mg/L

0.00005Silver Based on APHA (2012), 31250.0007mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

85.5mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Sawitree Noisangiam

Assistant Manager

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 5:30PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810291-1Report Number :

CC Email. : 

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-6

Sample Description PDF2 (None)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

0.15Sulfate APHA (2012), 4110 B180mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen.rpt ( 7:16PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810292-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-7

Sample Description PDF3 (Base)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)<0.005mg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

Not Detectedmg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 7:16PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810293-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-8

Sample Description PDF3 (Acid)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.01mg/L

0.00005Copper Based on APHA (2012), 31250.004mg/L

0.0001Iron Based on APHA (2012), 312512.4mg/L

0.00005Manganese Based on APHA (2012), 31256.37mg/L

0.00005Nickel Based on APHA (2012), 31250.002mg/L

0.00005Silver Based on APHA (2012), 31250.03mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

201mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Sawitree Noisangiam

Assistant Manager

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 5:30PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810294-1Report Number :

CC Email. : 

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-9

Sample Description PDF3 (None)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

0.15Sulfate APHA (2012), 4110 B686mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen.rpt ( 7:17PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810295-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-10

Sample Description PDF4 (Base)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)<0.005mg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

Not Detectedmg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 7:17PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810296-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-11

Sample Description PDF4 (Acid)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.005mg/L

0.00005Copper Based on APHA (2012), 31250.01mg/L

0.0001Iron Based on APHA (2012), 312528.4mg/L

0.00005Manganese Based on APHA (2012), 31257.40mg/L

0.00005Nickel Based on APHA (2012), 31250.003mg/L

0.00005Silver Based on APHA (2012), 31250.005mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

21.8mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Sawitree Noisangiam

Assistant Manager

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 5:31PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810297-1Report Number :

CC Email. : 

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-12

Sample Description PDF4 (None)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

0.15Sulfate APHA (2012), 4110 B7.8mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen.rpt ( 7:18PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810298-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-13

Sample Description PDF5 (Base)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)Not Detectedmg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

<0.005mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 7:18PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810299-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-14

Sample Description PDF5 (Acid)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00005Arsenic Based on APHA (2012), 31250.005mg/L

0.00005Copper Based on APHA (2012), 31250.004mg/L

0.0001Iron Based on APHA (2012), 31250.81mg/L

0.00005Manganese Based on APHA (2012), 31252.07mg/L

0.00005Nickel Based on APHA (2012), 31250.0010mg/L

0.00005Silver Based on APHA (2012), 31250.0001mg/L

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

73.9mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Sawitree Noisangiam

Assistant Manager

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 5:31PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 02, 2016 Date Reported :

810300-1Report Number :

CC Email. : 

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-15

Sample Description PDF5 (None)

Condition of Sample contained in one plastic bottle (client container)

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

0.15Sulfate APHA (2012), 4110 B25.9mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2715 8700 I FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen.rpt ( 7:19PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 06, 2016 Date Reported :

810301-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-16

Sample Description S1

Condition of Sample packed in one plastic zip bag

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOQ Result Method

Chemical Testing

Cyanide Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Cyanide Weak Acid Dissociable Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Metals Testing

Arsenic Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

0.62mg/kg 0.50

Calcium Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

599mg/kg 20.0

Copper Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

9.85mg/kg 1.00

Iron Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

44195mg/kg 1.00

Manganese Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

239mg/kg 1.00

Nickel Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

1.01mg/kg 1.00

Silver Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

<1.00mg/kg 1.00

Remark :  "<" Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I  PHONE +66 0 2715 8700 I  FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen_LOQ.rpt ( 8:28AM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 06, 2016 Date Reported :

810302-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-17

Sample Description S2

Condition of Sample packed in one plastic zip bag

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOQ Result Method

Chemical Testing

Cyanide Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Cyanide Weak Acid Dissociable Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Metals Testing

Arsenic Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

<0.50mg/kg 0.50

Calcium Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

527mg/kg 20.0

Copper Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

12.8mg/kg 1.00

Iron Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

27094mg/kg 1.00

Manganese Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

135mg/kg 1.00

Nickel Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

1.22mg/kg 1.00

Silver Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

<1.00mg/kg 1.00

Remark :  "<" Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I  PHONE +66 0 2715 8700 I  FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen_LOQ.rpt ( 8:28AM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 06, 2016 Date Reported :

810303-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-18

Sample Description S3

Condition of Sample packed in one plastic zip bag

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOQ Result Method

Chemical Testing

Cyanide Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Cyanide Weak Acid Dissociable Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Metals Testing

Arsenic Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

1.15mg/kg 0.50

Calcium Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

458mg/kg 20.0

Copper Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

18.1mg/kg 1.00

Iron Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

38462mg/kg 1.00

Manganese Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

45.1mg/kg 1.00

Nickel Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

1.27mg/kg 1.00

Silver Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

<1.00mg/kg 1.00

Remark :  "<" Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I  PHONE +66 0 2715 8700 I  FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen_LOQ.rpt ( 8:29AM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 06, 2016 Date Reported :

810304-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-19

Sample Description S4

Condition of Sample packed in one plastic zip bag

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOQ Result Method

Chemical Testing

Cyanide Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Cyanide Weak Acid Dissociable Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Metals Testing

Arsenic Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

0.65mg/kg 0.50

Calcium Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

565mg/kg 20.0

Copper Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

11.8mg/kg 1.00

Iron Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

18696mg/kg 1.00

Manganese Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

69.0mg/kg 1.00

Nickel Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

1.11mg/kg 1.00

Silver Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

<1.00mg/kg 1.00

Remark :  "<" Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I  PHONE +66 0 2715 8700 I  FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen_LOQ.rpt ( 8:30AM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 06, 2016 Date Reported :

810305-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-20

Sample Description S5

Condition of Sample packed in one plastic zip bag

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOQ Result Method

Chemical Testing

Cyanide Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Cyanide Weak Acid Dissociable Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Metals Testing

Arsenic Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

0.83mg/kg 0.50

Calcium Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

598mg/kg 20.0

Copper Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

4.57mg/kg 1.00

Iron Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

32106mg/kg 1.00

Manganese Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

32.2mg/kg 1.00

Nickel Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

<1.00mg/kg 1.00

Silver Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

<1.00mg/kg 1.00

Remark :  "<" Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I  PHONE +66 0 2715 8700 I  FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen_LOQ.rpt ( 8:30AM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 06, 2016 Date Reported :

810306-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-21

Sample Description S6

Condition of Sample packed in one plastic zip bag

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOQ Result Method

Chemical Testing

Cyanide Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Cyanide Weak Acid Dissociable Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Metals Testing

Arsenic Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

0.76mg/kg 0.50

Calcium Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

422mg/kg 20.0

Copper Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

8.59mg/kg 1.00

Iron Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

12328mg/kg 1.00

Manganese Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

11.2mg/kg 1.00

Nickel Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

1.03mg/kg 1.00

Silver Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

<1.00mg/kg 1.00

Remark :  "<" Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I  PHONE +66 0 2715 8700 I  FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen_LOQ.rpt ( 8:31AM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 06, 2016 Date Reported :

810307-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-22

Sample Description S7

Condition of Sample packed in one plastic zip bag

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOQ Result Method

Chemical Testing

Cyanide Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Cyanide Weak Acid Dissociable Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Metals Testing

Arsenic Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

2.39mg/kg 0.50

Calcium Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

1203mg/kg 20.0

Copper Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

14.1mg/kg 1.00

Iron Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

169905mg/kg 1.00

Manganese Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

332mg/kg 1.00

Nickel Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

2.37mg/kg 1.00

Silver Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

<1.00mg/kg 1.00

Remark :  "<" Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I  PHONE +66 0 2715 8700 I  FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen_LOQ.rpt ( 8:31AM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 06, 2016 Date Reported :

810308-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-23

Sample Description S8

Condition of Sample packed in one plastic zip bag

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOQ Result Method

Chemical Testing

Cyanide Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Cyanide Weak Acid Dissociable Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Metals Testing

Arsenic Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

6.06mg/kg 0.50

Calcium Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

455mg/kg 20.0

Copper Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

15.7mg/kg 1.00

Iron Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

316225mg/kg 1.00

Manganese Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

320mg/kg 1.00

Nickel Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

1.16mg/kg 1.00

Silver Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

<1.00mg/kg 1.00

Remark :  "<" Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I  PHONE +66 0 2715 8700 I  FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen_LOQ.rpt ( 8:32AM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1674815

Nov 28, 2016 Date Received :

Dec 06, 2016 Date Reported :

810309-1Report Number :

Page 1 of 1

Reference Number 1674815-24

Sample Description S9

Condition of Sample packed in one plastic zip bag

Date of Analysis   Nov 29, 2016

Analyte Unit LOQ Result Method

Chemical Testing

Cyanide Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Cyanide Weak Acid Dissociable Based on US EPA, Method 9013 
and 9010B

<0.2mg/kg 0.2

Metals Testing

Arsenic Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

3.65mg/kg 0.50

Calcium Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

437mg/kg 20.0

Copper Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

17.4mg/kg 1.00

Iron Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

338608mg/kg 1.00

Manganese Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

262mg/kg 1.00

Nickel Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

1.32mg/kg 1.00

Silver Based on US EPA, Method 3050B 
and 6010B

<1.00mg/kg 1.00

Remark :  "<" Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Narin Saiseng

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I  PHONE +66 0 2715 8700 I  FAX +66 0 2715 8799

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\Gen_LOQ.rpt ( 8:32AM)



ฉ-88 
 

7. ผลทดสอบคุณภาพน ้าจากเก็บตัวอย่างน ้าผุด ครั งที่ 3 โดย ALS Laboratory Group (Thailand) 
และศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา (CE Testing Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ล้าดับ ชื่อตัวอย่าง 
พิกัด ชื่อตัวอย่างที่ส่ง

วิเคราะห์ 
รายละเอียด 

จุดเก็บตัวอย่าง 
E N  

1 PDF-60-01 677953 1810771 ETC-01-05 แปลงนาข้าวควบคุม 
2 PDF-60-01(2) 677921 1810748 ETC-20-07 แปลงนาข้าวควบคุม(2)คนละฝั่งถนน 
3 PDF-60-02 673179 1799178 ETC-03-06 ต้นน ้าบ้านเนินทอง 
4 PDF-60-03 673730 1801482 ETC-10-04 แปลงป่าบัว 
5 PDF-60-03(2) 673730 1801482 ETC-04-03 แปลงป่าบัว (เหล็ก) 
6 PDF-60-04 673391 1800860 ETC-30-02 นาข้าว น ้าไหล 

7 
PDF-60-05 662920 1801125 

ETC-04-01 
จุดรวมน ้า นาข้าว บ้านเนินทอง 
คลองร่องหอย(น ้าด้า) 

8 PDF-60-06 672123 1801139 ETC-01-12 จุดท้ายน ้า หลังบ้านนายก(น ้าด้า) 

9 
ตัวอย่างใหม่ 
(CN = 2 ppm.)   

ETC-08-10 
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Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 1 of 21

Reference Number 1782704-1

Sample Description ETC-01-05 (CN,WAD)

Condition of Sample Contained in one plastic bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 22, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)Not Detectedmg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

Not Detectedmg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)



Analysis / Test Report

Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 2 of 21

Reference Number 1782704-2

Sample Description ETC-20-07  (CN,WAD)

Condition of Sample Contained in one plastic bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 22, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)Not Detectedmg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

Not Detectedmg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 3 of 21

Reference Number 1782704-3

Sample Description ETC-03-06  (CN,WAD)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 22, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)Not Detectedmg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

Not Detectedmg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 4 of 21

Reference Number 1782704-4

Sample Description ETC-10-04  (CN,WAD)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 22, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)Not Detectedmg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

Not Detectedmg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 5 of 21

Reference Number 1782704-5

Sample Description ETC-04-03  (CN,WAD)

Condition of Sample Contained in one plastic bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 22, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)<0.005mg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

Not Detectedmg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 6 of 21

Reference Number 1782704-6

Sample Description ETC-30-02  (CN,WAD)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 22, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)Not Detectedmg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

Not Detectedmg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 7 of 21

Reference Number 1782704-7

Sample Description ETC-04-01  (CN,WAD)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 22, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)Not Detectedmg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

Not Detectedmg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 8 of 21

Reference Number 1782704-8

Sample Description ETC-01-12  (CN,WAD)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 22, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide APHA (2012), 4500-CN (C),(E)Not Detectedmg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

Not Detectedmg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 9 of 21

Reference Number 1782704-9

Sample Description ETC-08-10  (CN,WAD)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 22, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Water Testing

as CN 0.002Cyanide * APHA (2012), 4500-CN (C),(E)2.748mg/L

0.002Weak Acid Dissociable Cyanide * Based on APHA (2012), 4500-CN 
I

2.542mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Report to : Faculty of Engineering, Naresuan University

99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :

Phone :

Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 10 of 21

Reference Number 1782704-10

Sample Description ETC-01-05 (ไอออน)

Condition of Sample Contained in one plastic bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

21.7mg/L

Water Testing

as N 0.06Nitrate * Based on APHA (2012), 
4500-NO3 (E)

Not Detectedmg/L

0.5Sulfate * Based on APHA (2012), 
4500-SO4(E)

<2mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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99 M. 9, T. Tapho, A. Muang, Phitsanulok 
Thailand 65000

Attn :
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Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-
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Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 11 of 21

Reference Number 1782704-11

Sample Description ETC-03-06 (ไอออน)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

16.5mg/L

Water Testing

as N 0.06Nitrate * Based on APHA (2012), 
4500-NO3 (E)

0.27mg/L

0.5Sulfate * Based on APHA (2012), 
4500-SO4(E)

43.5mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Fax :
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Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com
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P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 12 of 21

Reference Number 1782704-12

Sample Description ETC-10-04 (ไอออน)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

58.7mg/L

Water Testing

as N 0.06Nitrate * Based on APHA (2012), 
4500-NO3 (E)

Not Detectedmg/L

0.5Sulfate * Based on APHA (2012), 
4500-SO4(E)

192mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 13 of 21

Reference Number 1782704-13

Sample Description ETC-30-02 (ไอออน)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

99.9mg/L

Water Testing

as N 0.06Nitrate * Based on APHA (2012), 
4500-NO3 (E)

Not Detectedmg/L

0.5Sulfate * Based on APHA (2012), 
4500-SO4(E)

167mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Attn :
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Fax :

Email :

Tanapon Phenrat

-

-

pomphenrat@gmail.com

Project Name : 

Location : 

P/O : 

Lot ID: 1782704

Nov 20, 2017 Date Received :

Nov 28, 2017 Date Reported :

1001497-1Report Number :

Page 14 of 21

Reference Number 1782704-14

Sample Description ETC-04-01 (ไอออน)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

60.6mg/L

Water Testing

as N 0.06Nitrate * Based on APHA (2012), 
4500-NO3 (E)

Not Detectedmg/L

0.5Sulfate * Based on APHA (2012), 
4500-SO4(E)

90.3mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Reference Number 1782704-15

Sample Description ETC-01-12 (ไอออน)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.01Calcium Based on US EPA, Method 200.7, 
Revision 4.4

58.9mg/L

Water Testing

as N 0.06Nitrate * Based on APHA (2012), 
4500-NO3 (E)

Not Detectedmg/L

0.5Sulfate * Based on APHA (2012), 
4500-SO4(E)

70.8mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Reference Number 1782704-16

Sample Description ETC-03-06 (โลหะหนนก)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00003Arsenic Based on APHA (2012), 31250.0006mg/L

0.00003Copper Based on APHA (2012), 31250.002mg/L

0.0003Iron Based on APHA (2012), 31250.63mg/L

0.00003Manganese Based on APHA (2012), 31250.22mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Reference Number 1782704-17

Sample Description ETC-10-04 (โลหะหนนก)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00003Arsenic Based on APHA (2012), 31250.01mg/L

0.00003Copper Based on APHA (2012), 31250.10mg/L

0.0003Iron Based on APHA (2012), 312519.9mg/L

0.00003Manganese Based on APHA (2012), 31255.59mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Reference Number 1782704-18

Sample Description ETC-04-03 (โลหะหนนก)

Condition of Sample Contained in one plastic bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00003Arsenic Based on APHA (2012), 31250.15mg/L

0.00003Copper Based on APHA (2012), 31250.01mg/L

0.0003Iron Based on APHA (2012), 3125673mg/L

0.00003Manganese Based on APHA (2012), 312517.9mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Reference Number 1782704-19

Sample Description ETC-30-02 (โลหะหนนก)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00003Arsenic Based on APHA (2012), 31250.003mg/L

0.00003Copper Based on APHA (2012), 31250.0006mg/L

0.0003Iron Based on APHA (2012), 31250.38mg/L

0.00003Manganese Based on APHA (2012), 31256.31mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Reference Number 1782704-20

Sample Description ETC-04-01 (โลหะหนนก)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00003Arsenic Based on APHA (2012), 31250.002mg/L

0.00003Copper Based on APHA (2012), 31250.001mg/L

0.0003Iron Based on APHA (2012), 31250.53mg/L

0.00003Manganese Based on APHA (2012), 31252.65mg/L

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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Reference Number 1782704-21

Sample Description ETC-01-12 (โลหะหนนก)

Condition of Sample Contained in one glass bottle (client container), refrigerated

Date of Analysis   Nov 21, 2017

Analyte Unit LOD Result Method

Metals Testing

0.00003Arsenic Based on APHA (2012), 31250.002mg/L

0.00003Copper Based on APHA (2012), 31250.001mg/L

0.0003Iron Based on APHA (2012), 31250.70mg/L

0.00003Manganese Based on APHA (2012), 31252.78mg/L

Remark :

: Limit of Detection
: Lower than  LOQ (Limit of Quantitation)

3. Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation.

1. LOD
2. "<"

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as 
indicated in this report. No part of this report or certificate may be 

reproduced in any from without written consent from the Laboratory. 
ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this 

report is not reproduced except in full.

Approved by 

Chanattagarn Imchom

Supervisor

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

8993-21/ EMAIL / CASH S:\Reports\DSS.rpt ( 6:23PM)
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ภาคผนวก ช 
 

จะแสดงความสัมพันธ์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าของ TEM และ ERI 



 

ช-2 
 

ภาคผนวก ช. จะแสดงความสัมพันธ์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าของ TEM และ ERI 

ตารางท่ี ช.1 ผลการเปรียบเทียบค่าความต้านทานไฟฟ้าจากการส ารวจด้วย TEM และ ERI ที่ต าแหน่งส ารวจเดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกัน ที่ความลึกเดียวกันทั้งสิ้น 78 ชุด

ข้อมูล 

Station ERI Depth TEM ERI 
Max Min range Ave. Std. Max Min range Ave. Std. 

DC01 50-60 147.85 109.47 109.47 - 147.85 128.66 27.14 45.90 19.50 19.5 - 45.9 32.70 18.67 
 60-70 109.47 89.33 89.33 - 109.47 99.40 14.24 45.90 19.50 19.5 - 45.9 32.70 18.67 

 70-80 36.66 9.74 9.74 - 36.66 23.20 19.04 19.50 8.33 8.33 - 19.5 13.92 7.90 
 80-90 9.74 7.79 7.79 - 9.74 8.77 1.38 8.33 3.55 3.55 - 8.33 5.94 3.38 

 90-100 7.79 3.79 3.79 - 7.79 5.79 2.83 8.33 3.55 3.55 - 8.33 5.94 3.38 
DC02 50-60 109.99 88.61 88.61- 109.99 99.30 15.12 45.90 19.50 19.5 - 45.9 32.70 18.67 

 60-70 88.61 35.48 35.48 - 88.61 62.05 37.57 45.90 19.50 19.5 - 45.9 32.70 18.67 
 70-80 35.48 10.45 10.45 - 35.48 22.97 17.70 19.50 3.55 3.55 - 19.5 11.53 11.28 

 80-90 10.45 8.63 8.63 - 10.45 9.54 1.29 19.50 3.55 3.55 - 19.5 11.53 11.28 
 90-100 8.63 5.19 5.19 - 8.63 6.91 2.43 19.50 3.55 3.55 - 19.5 11.53 11.28 
DC03 60-70 108.92 55.90 55.90 - 108.92  108.92 37.49 8.33 3.55 3.55 - 8.33 5.94 3.38 

 70-80 55.90 9.29 9.29 - 55.90 32.60 32.96 3.55 8.33 3.55 - 8.33 5.94 3.38 
 80-90 7.34 9.29 7.34 - 9.29 8.32 1.38 8.33 19.50 8.33 - 19.5 13.92 7.90 

 90-100 7.34 5.05 5.05 - 7.34 6.20 1.62 3.55 19.50 3.55 - 19.5 11.53 11.28 
DC04 20-30 308.06 272.03 272.03 - 308.06 290.05 25.48 594.00 253.00 253 - 594 423.50 241.12 
 30-40 272.03 218.93 218.93 - 272.03 245.48 37.55 594.00 253.00 253 - 594 423.50 241.12 
 40-50 218.93 108.29 108.29 - 218.93 163.61 78.23 253.00 19.50 19.5 - 253 136.25 165.11 
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 50-60 108.09 24.17 24.17 - 108.09 66.13 59.34 45.90 3.55 3.55 - 45.9 24.73 29.95 
 60-70 24.17 15.25 15.25 - 24.17 19.71 6.31 594.00 253.00 253 - 594 423.50 241.12 
DC05 70-80 15.61 8.81 8.81 -15.61 12.21 4.81 19.50 8.33 8.33 - 19.5 13.92 7.90 
 80-90 10.05 8.81 8.81- 10.05 9.43 0.88 19.50 8.33 8.33 -19.5 13.92 7.90 
 90-100 6.62 10.05  6.62 - 10.05 8.34 2.43 19.50 8.33 8.33 - 19.5 13.92 7.90 
DC06 60-70 38.44 14.94 14.94 - 38.44 26.69 16.62 45.90 19.50 19.5 - 45.9 32.70 18.67 

 70-80 20.74 7.47 7.47 - 20.74 14.11 9.38 45.90 8.33 8.33 - 45.9 27.12 26.57 
 80-90 9.65 7.47 7.47 - 9.65 8.56 1.54 19.50 3.55 3.55 - 19.5 11.53 11.28 

 90-100 9.65 5.56 5.56 - 9.65 7.61 2.89 45.90 8.33 8.33 - 45.9 27.12 26.57 
DC09 40-50 122.51 75.32 75.32 - 122.51 98.92 33.37 594.00 253.00 253 - 594 423.50 241.12 

 50-60 75.32 22.01 22.01 - 75.32 48.67 37.70 594.00 3.55 3.55 - 594 298.78 417.51 
 60-70 22.01 9.08 9.08 - 22.01 15.55 9.14 45.90 8.33 8.33-45.9 27.12 26.57 

DC10 40-50 302.30 174.52 174.52 - 302.30 238.41 90.35 594.00 19.50 19.5 - 594 306.75 406.23 
 50-60 174.52 25.44 25.44 - 174.52 99.98 105.42 594.00 3.55 3.55 - 594 298.78 417.51 
 60-70 25.44 5.71 5.71 - 25.44 15.58 13.95 594.00 253.00 253 - 594 423.50 241.12 

DC11 10.20 1281.40 199.90 199.91 - 1281.40 740.65 764.74 594.00 1257.00 594 - 1257 925.50 468.81 
 20-30 1178.86 155.50 155.50 - 1178.86 667.18 723.62 594.00 1257.00 594 - 1257 925.50 468.81 
 30-40 961.65 120.72 120.72 - 961.65 541.19 594.63 594.00 1257.00 594 - 1257 925.50 468.81 
 40-50 634.46 74.79 74.79 - 634.46 354.63 395.75 594.00 1257.00 594 - 1257 925.50 468.81 

 50-60 359.27 35.36 35.36 - 359.27 197.32 229.04 594.00 8.33 8.33 - 594 301.17 414.13 
 60-70 51.08 7.31 7.31 - 51.08 29.20 30.95 594.00 3.55 3.55 - 594 298.78 417.51 

DC12 10.20 5045.56 4234.77 4234.77 - 5045.56 4640.17 573.32 594.00 3488.00 594 - 3488 2041.00 2046.37 
 20-30 4234.77 2300.42 2300.42 - 4234.77 3267.60 1367.79 594.00 3488.00 594 - 3488 2041.00 2046.37 
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 30-40 2300.42 1078.67 1078.67 - 2300.42 1689.55 863.91 594.00 3488.00 594 - 3488 2041.00 2046.37 
 40-50 1078.67 229.67 229.67 - 1078.67 654.17 600.33 594.00 3488.00 594 - 3488 2041.00 2046.37 
 50-60 229.67 6.91 6.91 - 229.67 118.29 157.52 594.00 3.55 3.55 - 594 298.78 417.51 
 60-70 6.91 4.78 4.78 - 6.91 5.85 1.51 19.50 8.33 8.33 - 19.5 13.92 7.90 
DC13 10 154.41 111.57 111.57 - 154.41 132.99 30.29 108.00 45.90 45.9 - 108 76.95 43.91 
 20-30 111.57 60.41 60.41 - 111.57 85.99 36.18 108.00 19.50 19.5 - 108 63.75 62.58 

 30-40 60.41 23.42 23.42 - 60.41 41.92 26.16 108.00 19.50 19.5 - 108 63.75 62.58 
 40-50 23.42 20.13 20.13 - 23.42 21.78 2.33 108.00 8.33 8.33 - 108 58.17 70.48 

 50-60 20.13 11.88 11.88 - 20.13 16.01 5.83 108.00 8.33 8.33 - 108 58.17 70.48 
DC14 20-30 3126.11 51.15 51.15 - 3126.11 1588.63 2174.33 253.00 108.00 108 - 253 180.50 102.53 

 30-40 2289.50 17.09 17.09 - 2289.50 1153.30 1606.84 253.00 108.00 108 - 253 180.50 102.53 
 40-50 1615.43 9.41 9.41 - 1615.43 812.42 1135.63 253.00 19.50 19.5 - 253 136.25 165.11 

 50-60 1058.48 9.41 9.41 - 1058.48 533.95 741.80 253.00 19.50 19.5 - 253 136.25 165.11 
 60-70 61.64 2.67 2.67 - 61.64 32.16 41.70 45.90 3.55 3.55 - 45.9 24.73 29.95 
DC15 10 1465.24 1174.77 1174.77 - 1465.24 1320.01 205.39 594.00 253.00 253 - 594 423.50 241.12 

 20-30 1174.77 886.03 886.03 - 1174.77 1030.40 204.17 594.00 253.00 253 - 594 423.50 241.12 
 30-40 886.03 510.07 510.07 - 886.03 698.05 265.84 594.00 253.00 253 - 594 423.50 241.12 
 40-50 510.07 185.30 185.30 - 510.07 347.69 229.65 594.00 19.50 19.5 - 594 306.75 406.23 
 50-60 185.30 8.38 8.38 - 185.30 96.84 125.10 594.00 3.55 3.55 - 594 298.78 417.51 

 60-70 15.15 8.38 8.38 - 15.15 11.77 4.79 594.00 3.55 3.55 - 594 298.78 417.51 
DC16 10-20 479.69 425.42 425.42 - 479.69 452.56 38.37 594.00 253.00 253 - 594 423.50 241.12 

 20-30 425.42 318.14 318.14 - 425.42 371.78 75.86 594.00 1143.00 594 - 1143 868.50 388.20 
 30-40 318.14 201.24 201.24 - 318.14 259.69 82.66 594.00 1143.00 594 - 1143 868.50 388.20 
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 40-50 201.24 78.41 78.41 - 201.24 139.83 86.85 594.00 1143.00 594 - 1143 868.50 388.20 
 50-60 78.41 3.02 3.02 - 78.41 40.72 53.31 19.50 3.55 3.55 - 19.5 11.53 11.28 
 60-70 11.16 3.02 3.02 - 11.16 7.09 5.76 8.33 3.55 3.55 - 8.33 5.94 3.38 
DC19 10-20 1308.54 91.25 91.25 - 1308.54 699.90 860.75 594.00 253.00 253 - 594 423.50 241.12 
 20-30 1227.20 77.61 77.61 - 1227.20 652.41 812.88 594.00 253.00 253 - 594 423.50 241.12 
 30-40 1043.94 48.75 48.75 - 1043.94 546.35 703.71 594.00 45.90 45.9 - 594 319.95 387.57 

 40-50 848.22 35.13 35.13 - 848.22 441.68 574.94 594.00 45.90 45.9 - 594 319.95 387.57 
 50-60 463.43 23.95 23.95 - 463.43 243.69 310.76 594.00 45.90 45.9 - 594 319.95 387.57 

 60-70 118.44 9.51 9.51 - 118.44 63.98 77.03 45.90 3.55 3.55 - 45.9 24.73 29.95 
DC25 - DC22 10-20 342.91 206.54 206.54 - 342.91 274.73 96.43 594.00 108.00 108 - 594 351.00 343.65 

 20 - 30 391.21 179.14 179.14 - 391.21 285.18 149.96 594.00 108.00 108 - 594 351.00 343.65 
 30 - 40 413.81 139.45 139.45 - 413.81 276.63 194.00 594.00 108.00 108 - 594 351.00 343.65 

 40 - 50 413.81 64.87 64.87 - 413.81 239.34 246.74 594.00 8.33 8.33 - 594 301.17 414.13 
 50 - 60 285.63 12.35 12.35 - 285.63 148.99 193.24 594.00 8.33 8.33 - 594 301.17 414.13 
 60 - 70 124.10 4.07 4.07 - 124.10 64.09 84.87 594.00 8.33 8.33 - 594 301.17 414.13 
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รูปที่ ช-1 การประเมินหา Outliner โดยใช้ Log (σTEM/σERI) กับ Z-Score เพื่อแสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าของ TEM และ ERI ที่

สัมพันธ์กัน  

 

รูปที่ ช-2 การเปรียบเทียบความตา้นทานไฟฟ้าท่ีวัดโดย TEM และ ERI  
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ภาคผนวก ซ 
 

แสดงการรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  

ครั้งที่ 5/2559 โดยกรมควบคุมมลพิษ 
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ภาคผนวก ซ. แสดงการรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ครั้งที่ 5/2559
โดยกรมควบคุมมลพิษ 
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ภาคผนวก ฌ 
 

แสดงผลการตรวจน ้า 5 จุด โดยบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ้ากัด (มหาชน) 
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ภาคผนวก ฌ. แสดงผลการตรวจน ้า  5 จุด โดยบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ้ากัด (มหาชน)   
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ภาคผนวก ญ 
 

แสดงความเข้มข้นของสารอันตรายใน UD ของ TSF1 อ้างอิงจากการเฝ้าระวังตามมาตรการ EIA/EHIA 
ของเหมือง โดยนับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 เป็นวันที่ 0 (วันแรกที่มีผลการเฝ้าระวังน ้าใต้ดิน) 
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ความเข้มข้นของสารอันตรายใน UD ของ TSF1  

อ้างอิงจากการเฝ้าระวังตามมาตรการ EIA/EHIA ของเหมือง 

โดยนับวันที่ 19 กมุภาพันธ์ 2545 เป็นวันที่ 0 (วนัแรกที่มีผลการเฝ้าระวังน ้าใต้ดิน) 
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ภาคผนวก ฎ 
 

แสดงการประเมินความเป็นไปได้ในการดึงน ้าจากบ่อ ST38 มาผสมกับบ่อ 6691  

ระหว่างการเก็บตัวอย่างน้าใต้ดินโดยไม่ตั งใจ 
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การประเมินความเป็นไปได้ในการดึงน ้าจากบ่อ ST38 มาผสมกับบ่อ 6691 ระหว่างการเก็บ
ตัวอย่างน ้าใต้ดินโดยไม่ตั งใจ 

 บ่อ 6691 ลึก 60 เมตร เปิด Screen ประมาณ 55-60 เมตร คณะวิจัยท้าการสูบน ้าเพ่ือเตรียมการเก็บ
ตัวอย่างและเก็บตัวอย่างทั งสิ น = 3 เท่าของปริมาตรน ้าในบ่อ คือประมาณ 1.39 ลบ.ม (น ้าในบ่อสูง 57 เมตร
จากก้นบ่อ และ เส้นผ่านศูนย์กลาง = 4 นิ ว) ระหว่างการสูบน ้าด้วยอัตราการสูบ 3.5 ลบ.ม. ต่อ ชม น ้าในบ่อท่ี
ท้าการสูบลดประมาณ 11 เมตร ระหว่างการสูบที่ Steady State จากการทดลองการสูบน ้าใต้ดินจากบ่อน ้าใต้
ดินต่างๆ โดยโครงการของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลใน[1] และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[2] พบว่าค่า
ความสามารถในการซึมผ่านได้ของน ้า (Hydraulic Conductivity) คือ 0.50 ถึง 3.36 m/day บ่อ ST38 อยู่
ห่างจากบ่อ 6691 เท่ากับ 29.58 เมตร ด้วยเหตุนี ในสภาวะการสูบน ้าเพื่อเก็บตัวอย่างจากบ่อ 6691 จะเกิด 
Cone of Depression ดังแสดงในรูปที่ ฎ-1(a) ส้าหรับกรณี ความสามารถในการซึมผ่านได้ของน ้า (Hydraulic 
Conductivity) = 0.5 m/day และ ในรูปที่ ฎ-1(b) ส้าหรับกรณี ความสามารถในการซึมผ่านได้ของน ้า 
(Hydraulic Conductivity) = 3.36 m/day  โดยการค้านวณดังกล่าวอ้างอิงสมการของ Dupuit, J., Etudes 
theoriques et pratiques sur le mouvement des eaux dans les canaux decouverts et a travers 
les terrains permeables, 2eme edition; Dunot, Paris, 1863. 
(http://www.edumine.com/tools/dupuit-equation-for-steady-state-flow-in-an-unconfined-
aquifer-1-monitoring-well-/) 

 เมื่อค้านวณปริมาตรน ้าที่ท้าการสูบใน Cone of Depression  ส้าหรับกรณีความสามารถในการซึม
ผ่านได้ของน ้า (Hydraulic Conductivity) = 0.50 และ 3.36 m/day จะได้ปริมาตรน ้า 1  Pore volume 
(สมมุติค่าความพรุนเท่ากับ 0.33) = 7076 และ 9763 ลบ.ม. ตามล้าดับ ฉะนั น การสูบน ้าเพ่ือท้าการเก็บ
ตัวอย่างปริมาตรเพียง 1.39 ลบ.ม. จากบ่อ 6691 จะไม่ก่อให้เกิดการดึงน ้าจากบ่อ ST38 มาผสมกับบ่อ 6691 
ระหว่างการเก็บตัวอย่างน ้าใต้ดินโดยไม่ตั งใจ 
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รูป ฎ-1 Cone of Depression ของการสูบน ้าด้วยอัตราการสูบ 3.5 ลบ.ม. ต่อ ชม จากบ่อ 6691 ส้าหรับกรณี 
ความสามารถในการซึมผ่านได้ของน ้า (Hydraulic Conductivity) = (a) 0.50 และ (b) 3.36 m/day 

(b) (a) 
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เอกสารอ้างอิง 

 

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โครงการศึกษาการปนเปื้อนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวังการปนเปื้อนของ
สารพิษในแหล่งน ้าใต้ดินในพื นที่อ้าเภอทับคล้อ อ้าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และอ้าเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์. 2554, กรมทรัพยากรน ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. p. 
502. 

2. ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , การวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน ้า
ใต้ดินและการประเมินปริมาณธาตุโลหะหนักในพื นที่เหมืองแร่ทองค้าชาตรี. 2552. 
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ภาคผนวก ฏ 
แสดงเทคนิค MIP 
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เทคนิค MIP 

 

ชุดอุปกรณ์ MIP แสดงในรูปที่ ฏ-1 อันประกอบด้วยตัวหัวโพรบ (Probe) และสาย Trunkline (สายสีส้ม) 
ตัวควบคุมอุณหภูมิและอัตราการไหลของแก๊ส ถังแก๊ส(ไนโตรเจนส าหรับ PID) และเครื่องวิเคราะห์แก๊สภาคสนาม
ซึ่งในท่ีนี้มีตัวตรวจวัดเป็นชนิด Photo Ionization Detector (PID) และโปรแกรมส าหรับประเมินผล อย่างไรก็ดีใน
ปัจจุบันเครื่อง MIP ของคณะส ารวจเรามีระบบการตรวจวัด (Detector) แบบ FID และ XSD ด้วยท าให้ตรวจสอบได้
ครอบคลุมทั้งมีเทน (CH4) และแอมโมเนีย (NH3) หัวโพรบประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่วัดความต้านทานไฟฟ้าแบบในที่ 
(In Situ Electrical Resistivity) ใช้จ าแนกชนิดของดินแบบคร่าวๆ และมีเมมเบรนส าหรับให้สารระเหยง่าย เช่น 
มีเทน (CH4) และแอมโมเนีย (NH3) เคลื่อนที่ผ่านจากดินเข้าไปสู่แก๊สใน Trunkline ที่จะพาสารปนเปื้อนไปสู่
เครื่องวิเคราะห์แก๊สภาคสนามที่วัดปริมาณของสารดังกล่าวแบบรวม ก่อนจะท าการประมวลผลและบันทึกผลลงใน
โปรแกรม  
 โดยหลักการท างานนั้น (รปูที่ ฏ-1) จะต่อ MIP (หัวโพรบ และ Trunkline) เข้ากับรถเจาะดินแบบต่อเนื่อง 
(Geoprobe) โดยรถ Geoprobe จะตอกหัวโพรบ MIP ลงไปใต้ดินถึงระดับที่ต้องการจะวัดการปนเปื้อนเช่น มีเทน 
(CH4) และ แอมโมเนีย (NH3) และค่าความต้านทานไฟฟ้าของดิน โดยส าหรับการวัดสารปนเปื้อนนั้น แก๊ส
ไนโตรเจนจะถูกส่งจากถังแก๊สบนดินผ่านสาย Trunkline ไปสู่เมมเบรนของ MIP และไหลกลับมาสู่เครื่องวัดแก๊ส
ภาคสนาม (รูปที่ ฏ-2) เครื่องควบคุมด้านบนจะคุมอัตราการไหลของแก๊สและให้ความร้อนแก่สาย Trunkline 
ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และให้ความร้อนที่หัวโพรบประมาณ 120 องศาเซลเซียสท าให้มีเทน (CH4) และ 
แอมโมเนีย (NH3) ในดิน และน้ าใต้ดินระเหยออกจากดินและน้ าเข้าสู่เมมเบรนของ MIP และเคลื่อนที่ไปกับแก๊ส
กลับขึ้นสู่พ้ืนดินและเข้าเครื่องจ าแนก และวิเคราะห์แก๊ส (Gas Chromatography) แบบ PID FID และ XSD 
ภาคสนาม ซึ่งแสดงสัญญาณที่ชี้ชัดการปนเปื้อนที่มากหรือน้อยที่บริเวณนั้นๆทันที ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ตัดสินใจเก็บตัวอย่างดินหรือไม่โดยทันที และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการส ารวจได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผล
ในอีก 14 วันข้างหน้าดังเช่นการส ารวจแบบปกติที่ต้องเก็บตัวอย่างส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการและรอผลการ
วิเคราะห์ก่อนจะตัดสินใจใดๆ ในท านองเดียวกันการวัดผลความต้านทานไฟฟ้าก็ท าได้ทันที ผ่านเซ็นเซอร์ และ
แสดงผลในโปรแกรมแบบทันทีทันใด อนึ่งเทคนิค MIP ได้ถูกน ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในโรงงานปิโตร
เคมี ครั้งที่สองที่ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่สามที่สถานีบริการน้ ามันแห่งหนึ่ง และครั้งที่ สี่ 
และห้าที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ตัวอย่างลักษณะของผลการวิเคราะห์จาก MIP แสดงในรูปที่ ฏ-3 โดยผลเหล่านี้แสดงค่าบนหน้าจอ
โปรแกรมทันทีที่ท าการส ารวจ MIP ผลจะแสดงเป็นค่าการตอบสนอง (EC ส าหรับ ค่า Electrical Conductivity 
(mS/m) และ Detector Max (µV) ส าหรับ PID response) ที่ความลึกใดๆที่ท าการส ารวจ (Depth (m)) ในที่นี้
ท าการส ารวจจนถึงที่ระดับความลึก 15 เมตรส าหรับ ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนนั้นยิ่งค่าการตอบสนองของ 
PID (Detector Max) สูง แสดงว่ามีการปนเปื้อนสูง ส่วนค่าการตอบสนองของ PID ต่ าแสดงว่าการปนเปื้อนต่ า 
ยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ เส้นสีด า แสดงผล PID ของจุดที่ D-14 ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงคือไม่มีการปนเปื้อน จะเห็นได้ว่า
ค่าการตอบสนองต่ ามากๆ เมื่อเทียบกับจุด D-3 (สีเขียว) ซึ่งเป็นจุดใจกลางแหล่งก าเนิดการปนเปื้อนบริเวณโรงงาน
แห่งหนึ่ง ซึ่งมีค่า PID สูงมากๆ ตั้งแต่ความลึก 0.5 เมตร เป็นต้นไป และปนเปื้อนสูงสุดประมาณ 2 เมตร ใน
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ท านองเดียวกันผล EC ก็แสดงว่าจุด D-14 เป็นดินแข็งและแห้งคล้ายหินผุ (EC ต่ ามาก หรือ ER สูงมาก) ส่วน D-3 
เป็นชั้นดินเหนียวตั้งแต่ 1.5 เมตรเป็นต้นไป ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับตัวอย่างดินที่เก็บมาวิเคราะห์โดย
ละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค GC-MS และตัวอย่างดินที่เก็บมาท าการวิเคราะห์ Soil Boring Log ด้วยวิธี
มาตรฐาน (Unified Soil Classification System)  

เมื่อใช้ Direct Image ยืนยันต าแหน่งการปนเปื้อนแล้วขั้นสุดท้ายของการส ารวจก็คือเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือ
วิเคราะห์อัตลักษณ์ทางธรณีเคมี และ ไอโซโทปของ CH4 และ NH3 เพ่ือประเมินว่าเป็นน้ าที่รั่วไหลมาจาก TSF1 หรือ TSF2 
หรือไม่ ทั้งนี้ตัวอย่างน้ าสามารถเก็บได้โดย SP16 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมของ Geoprobe โดยไม่ต้องท าการติดตั้งบ่อเฝ้าระวัง  
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รูปที่ ฏ-1 ชุดอุปกรณ์ MIP และการใช้งานคู่กับรถ Geoprobe  
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รูปที่ ฏ-2 หลักการท างานของ MIP 
 
  
 
  

To VOCs to Detector 

VOCs in Soil 

Semi-permeable Membrane 

Probe Body 

Nitrogen Carrier 

Gas 
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รูปที่ ฏ-3 ตัวอย่างผล MIP ของจุดส ารวจ D14 (สีด า) (จุดอ้างอิงที่ไม่มีการปนเปื้อน) และ D3 (สีเขียว) บริเวณ
แหล่งก าเนิดการปนเปื้อนในโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง 
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ภาคผนวก ฐ 
รายงานการประชุม คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการร่ัวซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) และรายงานการประชุม คณะท างานย่อย

ผู้เช่ียวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเกบ็กากแร่ที่ 1 
 

1) รายงานการประชุม คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโพแทช ชั้น 2  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 23 สงิหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2         
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2       
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

 
 

2) รายงานการประชุม คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพแทช ชั้น 2  

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2     

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง 
ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทองค า ชั้น 2 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพแทช ชั้น 2  

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2  

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  
ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2560 
วันพฤหัสบดีที ่19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมโพแทช ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 

คณะท างานผู้มาประชุม 

1. นายประยูร เชี่ยววัฒนา ประธาน 
 ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ
2. นายเนตร์ กัญยะมาสา ผู้ท างาน 

แทนอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
3. นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ท างาน 
 ผู้แทนกรมทรัพยากรน  าบาดาล  
4. นางสาววิมลิน แกล้วทนง ผู้ท างาน 
 ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 
5. ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้ท างาน 
6. นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ผู้ท างาน 
7. นางสาวธัญญารัศมิ์ สินทรธรรมทัช ผู้ท างาน  
8. นายสุรชาติ หมุนสมัย ผู้ท างาน 
 ผู้แทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  
9. ดร.วิชยุตม์ ทัพวงษ์ ผู้ท างาน 
10. ดร.จรัญ ยะฝา  ผู้ท างานและเลขานุการ 

 รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวทิยาเคมีและชีวภาพ  
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

11. นายอนุ กัลลประวิทย ์ ผู้ท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารสิ่งแวดล้อม 
 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน) 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ท างาน 
2. ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ท างาน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.ปนัดดา ซิลวา รองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
2. ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยี 

   นิวเคลียร์แห่งชาติ 
3. นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
4. นายอรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ วิศวกรเหมืองแร่ช านาญการพิเศษ 
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5. นางสาววรรณพร ความสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
6. ว่าที่ ร.ต.ไตรเทพ ผันประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
7. นายสุชาติ ลีลาทิพย์ นายช่างเหมืองแร่ช านาญงาน 
8. นายมนตรี ภูษางาม นายช่างเหมืองแร่ช านาญงาน 
9. นายพิพัฒน์ โปร่งเจริญ นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน 

10. นายชลธี ศรีภูมี นักวิชาการอุตสาหกรรม  
11. นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 
 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
12. นางสาวภาณุมาศ กุลบุตร นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 

  กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
  

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ท่านจะพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ตามวาระ ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ซึ่งไม่สามารถท าหน้าที่เป็นประธานคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
รั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ได้ เนื่องจากตามค าสั่งให้ผู้อ านวยการ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นประธานคณะท างานฯ ดังนั น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี 2 แนวทาง 
ดังนี  
 1. ด าเนินงานโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ 
TSF1   ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ให้เสร็จสิ นภายในวันที่ 18 มีนาคม 2560   
 2. หากด าเนินการโครงการฯ ยังไม่แล้วเสร็จ จะให้ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมาท าหน้าที่
เป็นประธานคณะท างานฯ หรือ จะออกค าสั่งใหม่เพื่อแต่งตั ง นายประยูร เชี่ยววัฒนา เป็นประธานคณะท างานฯ 
ต่อไป เพื่อให้การด าเนินงานของคณะท างานฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของ
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั งที่ 4/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพแทช ชั น 2 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงาน
การประชุมและจัดส่งให้คณะท างานฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทั งนี  กรมควบคุมมลมลพิษ ได้เพิ่มเติมข้อมูลผล
การตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ในการวิเคราะห์ปริมาณแมงกานีส (Mn) บริเวณนาข้าวทางด้านทิศตะวันตก ของ
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 ความคืบหน้าผลการด าเนินงานโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บ
กากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า การประชุมคณะท างานฯ ครั งที ่4/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 
23 ธันวาคม 2559 ได้แจ้งความคืบหน้าว่า จะด าเนินการด้วยเทคนิค Geophysics บริเวณบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
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(TSF1) ในจุดที่เหลืออีก 11 จุดให้เสร็จสิ น รวมทั งมีจุดควบคุม (Control) ที่นายสุรชาติ หมุนสมัย เสนอไว้ 
แสดงดังรูปที่ 1 สรุปได้ดังนี  

 
รูปที่ 1 แนวการส ารวจด้วยเทคนิค geophysics บริเวณบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) 

 สีเหลือง คือ จุดที่ได้ด ำเนินกำรส ำรวจด้วยเทคนิค geophysics ร่วมกับนักวิจัยจำก National 
Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) จากประเทศญี่ปุ่น  

สีขาว คือ ส่วนที่ด าเนินการเพิ่ม ซึ่งมีจุด Control ที่คาดว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 2 จุด 
และจุด Control ที่นายสุรชาติ หมุนสมัย เสนอไว้ เพิ่ม 1 จุด จึงท าให้มีจุด Control 3 แนว  

โดยการแปลผลจะเป็นภาพหน้าตัดแสดงความลึกที่ผิวดินลงไปประมาณ 100 เมตร ซึ่งจะพิจารณา
สภาพทางธรณีวิทยา 3 จุด ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร และน ามาแปลผลเปรียบเทียบกับพื นที่บริเวณอ่ืน ๆ ที่ท า
การส ารวจด้วย Transient Electromagnetic (TEM) โดยทีมงานอยู่ระหว่างแปลผลข้อมูลจึงไม่มีเอกสารมา
เสนอในที่ประชุมเพิ่มเติม และส าหรับข้อมูลดิบได้ส่งให้บริษัท อัคราฯ แล้ว นอกจากนี  ทีมงานวิจัยได้ส ารวจ
บริเวณพื นที่บ่อ TSF1 พบว่า มีสภาพแห้งขึ น สามารถเข้าไปด าเนินการตรวจวัดได้ และอาจจะเข้าไปด าเนินการ
ตรวจวัดบริเวณบ่อ TSF1   ในวันที่ 25 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงที่มีการตรวจวัด
ด้วยวิธี Isotope ของดร.สิรินาฏ   เลาหะโรจนพันธ์ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย  มีข้อคิดเห็นว่า จุด Control ที่ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ไปส ารวจด้วยวิธี 
Electrical Resistivity Imaging (ERI) จ านวน 17 จุด ใช้หลักการใดในการเลือกต าแหน่งเป็นจุด Control 
เพราะบริษัท อัคราฯ ได้น าข้อมูลไปแปลผลค่อนข้างชัดเจนว่า มีหลายจุดที่น่าสนใจ โดยเฉพาะจุดบริเวณที่มี
แนวสายแร่ ซึ่งควรเลือกจุด Control ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณบ่อ TSF1 เนื่องจากมีลักษณะที่บ่งชี ว่าสามารถ
แปลผลได้หลากหลาย เช่น เกิดจากแนวรอยแตกที่ท าให้น  ามีลักษณะเป็น low resistivity หรือเป็นแนวสายแร่ 
เป็นต้น และควรจะมีความเห็นตรงกันว่าจุดใด  
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เห็นด้วยกับนายสุรชาติ หมุนสมัย ซึ่งจุด Control ที่ได้ท าการส ารวจมีจุดที่  
นายสุรชาติ หมุนสมัย เสนอมา คือ บริเวณเขาขาม โดยหากแปลผลข้อมูลแล้วต้องการให้ท าการส ารวจเพิ่มอีกก็ยินดี  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ควรก าหนดลักษณะของจุด Control ให้ชัดเจน รวมทั งพิจารณาลักษณะ
ของจุด Control ว่ามีความแตกต่างจากกรณีที่มีการรั่วไหลของน  าบริเวณนาข้าวหรือไม่อย่างไร โดยการส ารวจ
เพิ่มต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด และจุด Control ที่เลือกต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงต่อว่า การส ารวจ 2 แนว คือ 10 จุด สามารถด าเนินการได้  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwizkeqV1rLTAhVDuI8KHXMhAWAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aist.go.jp%2Findex_en.html&usg=AFQjCNEQlVWtwWX_P0-m_TBPoyUOxvhPBg&sig2=uCVXgcwcYxGw69c9GHe2Ng
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwizkeqV1rLTAhVDuI8KHXMhAWAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aist.go.jp%2Findex_en.html&usg=AFQjCNEQlVWtwWX_P0-m_TBPoyUOxvhPBg&sig2=uCVXgcwcYxGw69c9GHe2Ng
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 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อซักถามว่า ถ้าจะต้องหาจุด Control ตามหลักวิทยาศาสตร์    
เพื่อมอบความเป็นธรรมให้กับสังคมนอกเหนือจากท่ีเหมืองได้เสนอมาแล้ว ควรจะเสนอบริเวณใด 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า การก าหนดจุด Control ควรเป็นหน้าที่ของทีมงานนักวิจัยและบริษัท อัครา
ฯ ร่วมกันก าหนด เนื่องจากเข้าใจสภาพพื นที่ทางด้านธรณีวิทยาเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการด าเนิน
โครงการฯ อีกด้วย 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อซักถามว่า การก าหนดจุด Control ตามหลักวิทยาศาสตร์ และ
หลักการทางการเฝ้าระวังด้านสุขภาพของชาวบ้านที่เดือดร้อน ควรเลือกบริเวณใดเป็นจุด Control 
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า อาจจะท าให้เข้าใจได้ว่า บริษัท อัคราฯ มีการดูผลก่อนแล้วจึงเลือกจุด 
Control ซึ่งก็อาจคิดเป็นเช่นนั นได้ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะด้วยกิจการของเหมืองเอง จุด Control ต้องอยู่
บริเวณต้นน  าอยู่แล้ว ประเด็นถัดมา ขอให้บริษัท อัคราฯ ยอมรับผลการศึกษาท่ีได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม และ
ขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้ามีการรั่วไหลจริงจะต้องมีค่าสูงกว่าค่าที่สงสัยกันมาก และ
จะต้องชัดเจน เพราะฉะนั น จึงไม่ควรให้การตีกรอบ จุด Control มาท าให้เกิดการไม่ยอมรับในทางวิชาการ 
   ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า แผนการส ารวจด้วยวิธี Isotope จะเก็บตัวอย่าง  
2 ครั ง โดยเก็บตัวอย่างครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 ซ่ึงมีผลการด าเนินการและผลการวิเคราะห์ ดังนี  

จ านวนตัวอย่างน  ารวมทั งสิ น 31 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 
– ต้นน  าทางทิศเหนือ ระดับลึก 1  ตัวอย่าง ระดับตื น 1 ตัวอย่าง 
– ต้นน  าทางทิศตะวันออก ระดับลึก 1  ตัวอย่าง ระดับตื น 1 ตัวอย่าง 
– น  าประปาหมู่บ้าน  3 ตัวอย่าง 
– น  าบริเวณนาข้าวที่เคยพบน  าผุด 1 ตัวอย่าง 
– น  าจากบ่อสังเกตการณ์ 19 ตัวอย่าง 
– น  าจากบ่อ TSF1 1 ตัวอย่างและ TSF2 1 ตัวอย่าง 
– น  าจาก set pond 1 ตัวอย่างและน  าผิวดินในบริเวณใกล้เคียง 1 ตัวอย่าง 
– ข้อมูลที่เก็บ ต าแหน่งที่เก็บตัวอย่าง และวันที่ Field parameters ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง 

ค่าการน าไฟฟ้า ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน  าอุณหภูมิ และ Alkalinity  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 2 แสดงจุด Control บริเวณพื นที่ต้นน  าทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวันออกจ านวน 4 จุด 
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รูปที่ 3 แสดงต าแหน่งที่เก็บตัวอย่างด้วยวิธี Isotope 

 ตามรูปที่ 2 และ 3 จะเห็นได้ว่า ข้อมูล Hydrogeology พบว่า ทิศทางการไหลของน  าจะไหลจาก
ทางด้านทิศตะวันออกมาทางด้านทิศตะวันตก ดังนั น จุด Control จึงควรเป็นจุดที่อยู่บริเวณต้นน  าของเหมือง
ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ได้แก่ GMS-1 GMS-2 GMS-3 GMS-4 เพราะคาดว่าน  าที่ไหลเข้ามา     
ในบริเวณดังกล่าว จะเป็นน  าจากธรรมชาติทั งหมด  
 ตัวอย่างส่งวิเคราะห์ 

– องค์ประกอบทางเคมี 31  ตัวอย่าง : อนุมูลคลอไรด์ ซัลเฟต, ธาตุ โซเดียม แคลเซียม    
โปแตสเซียม แมกนีเซียม และโลหะหนัก สารหนู สตรอนเทียม 

– อัตราส่วนไอโซโทปเสถียร ของดิวทีเรียม และออกซิเจน 18 จ านวน 27 ตัวอย่าง 
– อายุของน  าโดยการวัดปริมาณ ตริเตียม 12 ตัวอย่าง 
– อัตราส่วน Sr87:Sr86 จ านวน 18 ตัวอย่าง 



 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหท์างเคม ี

รหัสบ่อ ลักษณะ pH temp conductivity As Sr Ca Mg K Na HCO3 Cl SO4
2- 

4025 ต้นน  า N 6.72 29.7 322 0.0009 0.23 39 7.48 2.5 9.89 122 4.9 15 

4024 ต้นน  า N 6.68 29.6 207 0.0020 0.14 17.8 5.17 1.44 11.8 158.6 4.6 12.9 

691 ต้นน  า E 7.08 31.0 597 0.0200 0.30 48.5 19.9 14.9 21.5 384.3 7.1 3 

690 ต้นน  า E 7.11 30.6 673 0.0030 0.72 86.9 16.7 0.16 22.7 433.1 0.4 0.6 

TSF 1/1 UD1 6.81 30.4 4270 0.0200 1.84 499 61.7 80.6 387 195.2 161 ND 

TSF-1/2 UD2 7.28 30.4 3850 0.0200 1.01 439 9.13 96.7 372 79.3 73.4 1647 

set pond 
บ่อเก็บน  าใช้งาน 

เหมือง 
7.61 27.2 1645 0.0010 0.67 141.0 81.5 4.3 75.7 84.2 16.3 902.0 

seepage น  าซึมจาก set pond 7 27.5 3740 0.0004 1.10 338.0 144.0 12.2 355.0 85.4 76.1 2251.0 

ประปาเขาเจ็ดลูก production well 7.42 29.9 614 0.0050 0.36 32.7 4.3 0.2 91.1 378.2 4.0 27.4 

ประปาเนินทอง production well 7.07 30.3 659 0.0020 0.33 98.5 9.3 0.6 14.9 439.2 1.1 4.4 

ประปาวัดจิราพงษ์ production well 6.75 29.5 2460 0.0020 2.33 330.0 53.7 2.5 152.0 347.7 2.2 1366.0 

น  าผุดนาข้าว บ่อส ารวจเก่า 6.96 26.7 436 0.0010 0.29 47.4 11.4 2.1 20.0 244.0 2.0 20.8 

1991 Monitoring well 6.08 30.7 1857 0.0020 0.79 182 76.5 1.85 92 555.1 11.7 524 

5336 Monitoring well 6.73 30.4 565 0.0100 0.34 79.9 10.7 0.48 16.5 347.7 1.1 5 

5339 Monitoring well 6.25 30.5 330 0.0030 0.13 38.5 4.0 1.6 8.7 109.8 1.5 60.6 
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7 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ทางเคมี (ต่อ) 

รหัสบ่อ ลักษณะ pH temp conductivity As Sr Ca Mg K Na HCO3 Cl SO4
2- 

6467 Monitoring well 5.93 31.2 1317 0.0030 0.37 204.0 23.1 1.3 23.0 481.9 5.8 261.0 

6468 Monitoring well 5.78 29.9 4110 0.0006 1.21 401.0 150.0 12.2 411.0 164.7 83.2 1926.0 

6471 Monitoring well 6.74 29.6 3460 0.0010 1.07 318.0 143.0 0.6 124.0 73.2 41.9 1716.0 

6473 Monitoring well 6.9 30.1 732 0.0004 0.36 79.9 26.0 <0.10 10.5 42.7 2.5 299.0 

663 Monitoring well 6.81 30.3 1390 0.0020 0.68 198.0 32.5 1.1 24.0 475.8 21.2 279.0 

5249 Monitoring well 6.58 30.7 600 0.0040 0.30 107.0 6.9 0.4 15.0 384.3 3.1 25.4 

5333 Monitoring well 6.82 29.0 687 0.040 0.25 109.9 8.8 <0.10 17.0 439.2 1.1 3.4 

5338 Monitoring well 6.78 29.7 575 0.1200 0.32 86.5 12.0 1.2 20.0 329.4 3.1 79.5 

5350 Monitoring well 6.85 30.3 1780 0.0040 0.56 165.0 49.6 2.0 67.1 494.1 2.5 300.0 

6463 Monitoring well 6.8 30.3 2060 0.0010 0.66 242.0 66.9 0.6 33.8 500.2 14.7 533.0 

6466 Monitoring well 6.57 30.4 1437 0.0040 0.60 183.0 25.0 1.0 31.2 475.8 5.2 262.0 

6470 Monitoring well 6.54 30.1 833 0.0010 0.36 130.0 11.5 0.4 15.0 500.2 2.2 40.6 

6472 Monitoring well 6.72 30.4 488 0.0070 0.28 70.3 9.3 0.7 12.0 292.8 1.3 24.2 

6691 Monitoring well 6.87 29.9 614 0.1200 0.33 77.7 11.9 1.2 19.7 305.0 3.2 90.0 

6692 Monitoring well 7.42 29.9 729 0.0040 0.37 1.3 11.4 0.6 13.9 469.7 0.6 2.3 

6693 Monitoring well 7.07 30.3 745 0.0070 0.78 83.7 12.7 0.9 29.9 457.5 0.8 3.5 



 

 จำกผลกำรวิเครำะห์ทำงเคม ีพบว่ำ บริเวณ TSF1 TSF2 Set pond และ Seepage จะมีค่ำ Conductivity 
ค่อนข้ำงสูง ส่วนบริเวณบ่อกักเก็บกำกแร่ (TSF1 และTSF2) และจุด Control ซึ่งอยู่บริเวณต้นน  ำทำงดินทิศตะวันออก 
มีค่ำ As สูง เมื่อพิจำรณำจำก hydrogeology map น่ำจะเป็นน  ำที่มำจำกธรรมชำติ และพบว่ำบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 
และบ่อสังเกตกำรณ์ 6691 มีผลกำรวิเครำะห์ทำงเคมีใกล้เคียงกันและมีค่ำ As สูงกว่ำบริเวณอ่ืนมำก จำกกำรส ำรวจ
ตรวจสอบด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พบว่ำ บ่อสังเกตกำรณ์ 5338 มีกำรเซำะร่องตลอดแนว และบ่อสังเกตกำรณ์ 
6691 ซึ่งเป็นบ่อสังเกตกำรณ์ที่ได้มำตรฐำน มีกำรเซำะร่องที่ระดับ 60 เมตร อยู่ห่ำงจำกบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 
ประมำณ 3 เมตร จึงสันนิษฐำนว่ำอำจมีกำรปนกันของน  ำทั งสองบ่อนี ท ำให้ได้ผลเป็นตัวอย่ำงน  ำเดียวกัน จึงไม่แน่ใจ
ผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวหำกจะท ำกำรเก็บตัวอย่ำงในบ่อสังเกตกำรณ์ 6691 อีกครั ง ในขณะที่บ่อสังเกตกำรณ์ 5339 
ซึ่งเป็นบ่อตื นลึก 7 เมตร รวมทั งบ่ออ่ืน ๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ก็ไม่พบว่ำมี As สูง ส ำหรับกำรเก็บตัวอย่ำงน  ำ
บริเวณ Set pond อำจจะไม่ได้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรเก็บตัวอย่ำงน  ำเท่ำที่ควร เนื่องจำกไม่ได้เตรียมควำมพร้อม
ของเครื่องมือ ส่วนกำรเก็บตัวอย่ำงน  ำประปำจะเป็นน  ำบำดำลทั งหมด ซึ่งมีเครื่องสูบน  ำที่สูบน  ำมำจำกบ่อบำดำล    
เก็บตัวอย่ำงก่อนที่น  ำจะเข้ำระบบ ทั งนี  บริษัท อัครำฯ ได้ช่วยตัดต่อท่อเพ่ือให้เก็บตัวอย่ำงได้สะดวกขึ น ส่วนผลกำร
วิเครำะห์อัตราส่วน Sr87:Sr86 Isotope ยังไม่ได้รำยงำนต่อที่ประชุม เพรำะอยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ ซึ่ง ดร.จรัญ ยะฝา 
แจ้งว่าได้ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ประเทศเยอรมัน จะได้ผลการวิเคราะห์ทาง Isotope ประมาณเดือนมีนาคม 2560  

 -  ข้อสังเกตที่พบ 
• บ่อสังเกตการณ์บ่อลึกบางชุด มีการเจาะบากท่อตลอดแนวความลึก ดังนั นข้อมูลจึงมาจากน  าที่มีการ

ผสมจากผิวดินลงไป ซึ่งควรสอบถามข้อมูลจากบริษัท อัคราฯ ให้แน่ชัดว่ามีบ่อใดบ้าง เพื่อปรับแผน  
เก็บตัวอย่างในครั งที่ 2 

• น  าจากบ่อสังเกตการณ์บางบ่อมีกลิ่นแก๊สไข่เน่า บางบ่อมีน  าพุขึ นมาโดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน  ำ ข้อมูล
เหล่านี ทางทีมงานอาจจ าเป็นต้องน ามาประกอบการสรุปผล 

 - ความร่วมมือในพื้นที่ 

 ทีมงานไอโซโทป ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากทางบริษัท อัคราฯ ในการให้เจ้าหน้าที่พาชี ต าแหน่งบ่อ 
และอนุเคราะห์เครื่องสูบน  ำขนาดเล็กในการเก็บตัวอย่าง ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนั น 
ตัวแทนชาวบ้านได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการชี ต าแหน่งน  าในพื นที่นอกเหมือง และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ   
ในการแก้ปัญหาที่พบโดยมิได้คาดหมายมาก่อน ท าให้การเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย 

 - การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2  
• คาดว่าจ านวน 30-32 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2560  

 ดร.วิชยุตม์ ทัพวงษ์ มีข้อคิดเห็นว่า จุดที่เก็บตัวอย่างน  าประปา ที่มีการต่อท่อออกมาแล้วเก็บตัวอย่าง   
อยากทราบว่า ต่อท่อไว้แล้วกี่วันจึงท าการเก็บตัวอย่างน  า เพราะอาจมีกาวติดอยู่ และส าหรับการเก็บตัวอย่างน  า
บริเวณ Set pond ที่อำจจะไม่ได้เก็บตำมวิธีกำรมำตรฐำน ขอให้บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอย่างไว้ในรายงานการ
ตรวจสอบฯ ด้วย และการเก็บตัวอย่างครั งท่ี 2 ก็ควรจะเก็บเช่นเดิม  
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า การเก็บตัวอย่างน  าประปาจะมีการปล่อยน  าทิ งก่อน ประมาณ 30 นาท ี
ส่วนบ่อ Monitoring Well จะมีการเป่าล้าง ประมาณ 2-3 เท่าของปริมาตรที่มี และเห็นด้วยกับการเก็บตัวอย่าง
เหมือนกับครั งแรก เพราะจะท าให้ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ ในการเก็บตัวอย่างครั งที่ 2 อาจจะต้องปรับ
แผนการเก็บตัวอย่าง เนื่องจากการตรวจสอบด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยกรมทรัพยากรน  าบาดาล พบว่า         
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บ่อสังเกตการณ์บางบ่อมีการเซาะร่องตลอดแนว คล้าย ๆ กับบ่อสังเกตการณ์ 5338 ซึ่งจะท าให้การแปลผลไม่มี
ประโยชน์ 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อสงสัยว่า การเลือกตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ สตรอนเทียม ไม่ทราบว่า           
ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ได้เลือกส่งตัวอย่างใดบ้าง หรือส่งตัวอย่างทั งหมด 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า ได้เลือกส่งตัวอย่าง จ านวน 18 ตัวอย่าง ซึ่งได้ส่งตัวอย่างใดบ้าง   
จะส่งข้อมูลให้ทราบภายหลัง 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ควรส่งข้อมูลให้คณะท างานฯ ทั งชุด ทุกคนจะได้ทราบและเข้าใจตรงกันว่าเป็น
ข้อมูลเดียวกัน การลงพื นที่เพื่อเก็บตัวอย่างครั งที่ 2 ของ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ จะเป็นช่วงวันที่ 23-26 
มกราคม 2560 ส่วนของ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ วันที่ 25 มกราคม 2559 – 8 กุมภาพันธ์ 2560  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 5338 บริษัท อัคราฯ ได้ท าการศึกษา
ทางด้านธรณีวิทยาแหล่งแร่ และธรณีเคมีของตัวอย่างหินจากหลุมเจาะ ที่เจาะใหม่ 3 หลุม ได้แก่ บ่อสังเกตการณ์ 
6691 6692 และ 6693 ซึ่งมีข้อมูลผลวิเคราะห์ทาง Geochemical และผลการวิเคราะห์ตัวอย่างหินที่เก็บ      
ตัวอย่างทุกระดับ 1 เมตร รวมทั งผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าที่เก็บตัวอย่างตามรายงาน EIA ก าหนด ทุก 3 เดือน   
จึงขออนุญาตท่านประธานคณะท างานฯ ขอน าเสนอข้อมูลดังกล่าว เพราะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
โครงการฯ 
 ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นว่า การตรวจสอบสภาพบ่อสังเกตการณ์ 5338 และ 6691  ด้วยกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด โดยกรมทรัพยากรน  าบาดาล ซึ่งตัวท่านเองได้เข้าร่วมตรวจสอบด้วย พบว่า ขณะท าการสูบน  าจากบ่อ
สังเกตการณ์ 5338 ระดับน  าในบ่อสังเกตการณ์ 6691 ลดลงด้วย เพราะฉะนั นแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อกันของน  าทั ง 2 
บ่อ และผลการตรวจวัดทางเคมีมีค่าที่ใกล้เคียงกันระหว่าง 2 บ่อ ซ่ึงบ่อสังเกตการณ์ 6691 ไม่ได้เซาะร่องตลอดแนว 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า การเก็บตัวอย่างครั งที่ 2 อาจเป็นการเก็บตัวอย่างครั งสุดท้าย จึงขอให้บริษัท    
อัคราฯ อ านวยความสะดวกให้กับทีมงานที่ลงพื นที่เพื่อท าการส ารวจตรวจสอบด้วย 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ชี แจงว่า ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท อัคราฯ เพื่อจะเข้า
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบฯ  ในระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2560 แล้ว ส่วนการส ารวจด้วยวิธี geophysics 
โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ หากจะเข้าด าเนินการในพื นที่ขอให้ท าหนังสือแจ้งบริษัทฯ มาอีกฉบับ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 แนวทางการจัดการกรณีบ่อสังเกตการณ์ 5338 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

 นางสาวภาณุมาศ กุลบุตร กรมทรัพยากรน้ าบาดาล รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากกรมทรัพยากร
น  าบาดาลได้รับหนังสือ จาก กพร. ที่ อก 0508/4489 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบสภาพบ่อสังเกตการณ์น  าบาดาล ด้วยกล้องวงจรปิด โดยระบุว่าให้เข้าตรวจสอบสภาพของบ่อสังเกตการณ์   
น  าบาดาลหมายเลข 5338 ของบริษัท อัคราฯ ต่อมาบริษัท อัคราฯ ได้ประสานขอให้ตรวจสอบสภาพบ่อสังเกตการณ์
น  าบาดาลของทางบริษัทฯ อีก 5 บ่อ ได้แก่หมายเลข 6691 6470 6692 6693 และ 5332 รวมทั งสิ น 6 บ่อ        
กรมทรัพยากรน  าบาดาลจึงได้เข้าท าการตรวจสอบในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทั งนี  การตรวจสอบ
สภาพบ่อสังเกตการณ์น  าบาดาล ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (TV-Borehole) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบสภาพ   
ในบ่อน  าบาดาลขนาดตั งแต่ 3 นิ วขึ นไป สามารถระบุได้ว่าบ่อน  าบาดาลมีสภาพเป็นอย่างไร มีการรั่วซึมหรือไม่ 
ลักษณะการก่อสร้างบ่อ ระยะท่อกรุ ท่อกรอง เป็นอย่างไร ซึ่งผลจากการด าเนินการตรวจสอบ ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะสามารถสรุปได้ดังนี  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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 กลุ่มที่ 1 บ่อน  าบาดาลหมายเลข 5338 และหมำยเลข 5332  
 - ชนิดท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ ว ชั นรับน  าใช้ท่อชนิดเซาะร่อง  
 - สภาพปกติ ไม่มีรอยรั่ว 
 - รับน  าตั งแต่ชั นน  าบาดาลระดับตื นลงไปจนถึงชั นน  าบาดาลระดับลึก  
 - น  าบาดาลมีการผสมระหว่างชั นน  าบาดาลระดับตื นและชั นน  าบาดาลระดับลึก ดังนั น เมื่อน  าบาดาลผสมกัน
จะส่งผลให้น  าบาดาลที่จุดนี  “ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการติดตามคุณภาพน  าบาดาล” 

 กลุ่มที่ 2 บ่อสังเกตการณ์น  าบาดาลหมายเลข 6470 6691 6692 และ 6693 
 - รับน  าที่ช่วงระยะประมาณ 45-47 เมตรจากระดับผิวดินลงไปจนถึงที่ระยะประมาณ 60 เมตร  

 - มีสภาพปกติ ไม่มีรอยรั่ว  
 - พบเศษเนื อท่อพีวีซีที่เหลือมาจากการท าเซาะร่องติดอยู่กับท่อ  

 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าทางเคมี โดย ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ คาดว่าน  าในบ่อสังเกตการณ์ 
5338 และ 6691 ซึ่งมีระยะห่างจากกันไม่เกิน 3 เมตร อาจมีการปนเปื้อนกัน ดังนั น บ่อสังเกตการณ์ ทั ง 2 บ่อ     
ควรท าการอุดกลบ หรือท าการเป่าล้างบ่อสังเกตการณ์ 6691 แต่ต้องอุดกลบบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 ก่อน ข้อเสนอ
ของกรมทรัพยากรน  าบาดาลยืนยันว่าต้องอุดกลบ เพราะว่าการอุดกลบตามหลักการแล้วจะเป็นการอนุรักษ์ชั นน  า
บาดาล และที่ส าคัญเพื่อป้องกันแหล่งน  าไม่ให้ถูกปนเปื้อนจากสารเคมีหรือสารพิษต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

รูปที่ 4 บ่อสังเกตการณ์ 5338 (ซ้ำย) และบ่อสังเกตกำรณ์ 6691 (ขวา) 

 ข้อเสนอแนะ 
 - ควรท าการ อุดกลบ บ่อสังเกตการณ์น  าบาดาลหมายเลข 5338 และ 5332 ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้น  าที่ผสมส่งผลกับบ่อน  าบาดาลข้างเคียงในอนาคต 
 - บ่อสังเกตการณ์น  าบาดาลหมายเลข 6470 6691 6692 และ 6693 สามารถใช้เป็นบ่อสังเกตการณ์     
เพื่อติดตามคุณภาพน  าบาดาลส าหรับเฝ้าระวังต่อไปได้ 
 - ควรเป่าล้างท าความสะอาดบ่อสังเกตการณ์น  าบาดาล 2 ปี 1 ครั ง 
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 - การก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์น  าบาดาล ควรมีการควบคุมให้มีการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

 วัตถุประสงค์ของการอุดกลบบ่อน้ าบาดาล 
 - เพื่ออนุรักษ์ชั นน  าบาดาล 
 - รักษาสมดุลของชั นน  าบาดาล 
 - ป้องกันการแทรกตัวของน  าเค็ม 
 - ลดการแพร่กระจาย มลภาวะของชั นน  าบาดาล 
 - ป้องกันแหล่งน  าบาดาลไม่ให้ถูกปนเปื้อนจากสารเคมี  

 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ 
 -  บ่อสังเกตการณ์น  าบาดาลหมายเลข 5338 ระยะท่อรับน  าชนิดเซาะร่อง  5.40 – 56.68 เมตรจาก
ระดับผิวดิน 
 -  บ่อสังเกตการณ์น  าบาดาลหมายเลข 6691 ระยะท่อรับน  าชนิดเซาะร่อง 43.80 - 57.63 เมตรจาก
ระดับผิวดิน 
 -  สารหนูที่มีค่าเกินมาตรฐานอาจมาจากน  าบาดาลชั นตื น ในช่วงระยะ 5-10 เมตร ที่เป็นชั นตะกอนร่วน  
 -  สารหนูที่มีค่าเกินมาตรฐานอาจมาจากน  าบาดาลในช่วงระยะ 10-40 เมตร ที่เป็นชั นหินแข็งซึ่งมีความ
แตกต่างกับชั นรับน  าช่วง 40-60 เมตร (แตกต่างเนื่องจากสายแร่ (vein, stock work))  

 ข้อเสนอแนะเพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

 กรมทรัพยากรน  าบาดาล เห็นควรให้มีการ อุดกลบ บ่อสังเกตการณ์น  าบาดาลหมายเลข 5338 และ 5332 
“เจาะบ่อสังเกตการณ์น  าบาดาลใหม่ในบริเวณเดิม โดยแบ่งเป็นอย่างน้อย 3 ระยะตามลกัษณะทางธรณีวิทยา”  

 น  าบาดาลชั นตื น ความลึกประมาณ 10 เมตร (ชั นตะกอนร่วน)  
 น  าบาดาลชั นหิน ความลึกประมาณ 10-36 เมตร (ชั นหินแข็ง)  
 น  าบาดาลชั นหิน ความลึกประมาณ 36-60 เมตร (ชั นหินแข็ง)  

**อ้างอิงจากข้อมูลชั นดิน-ชั นหิน บ่อสังเกตการณ์หมายเลข 6691  

 ระหว่างการเจาะ ควรมีนักธรณีวิทยา ควบคุมการเจาะบ่อน  าบาดาล 
 เก็บตัวอย่างชั นดิน-ชั นหิน เพื่ออธิบายลักษณะทางธรณีวิทยา 

         ** ทุกช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของ ชั นดิน-ชั นหิน ควรมีการเก็บตัวอย่างเพื่อน าไปทดสอบคุณลักษณะทางเคมี  

 หากทุกการเปลี่ยนแปลงของชั นดิน-ชั นหินพบว่ามีน  าบาดาล ควรเก็บน  าบาดาลมาทดสอบคุณลักษณะทางเคมี 
 การก่อสร้างบ่อน  าบาดาล ควรมีการท าความเข้าใจกับผู้รับจ้างเจาะ และมีการควบคุมการก่อสร้างบ่อ        

น  าบาดาลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 ประธาน มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า การปิดหรือไม่ปิดบ่อสังเกตการณ์ 5338 จะมีประโยชน์ หรือมี
ผลกระทบกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไร และมีผลกระทบกับบ่อน  าบาดาลของชาวบ้านหรือไม่  
 นางสาวภาณุมาศ กุลบุตร ชี แจงว่า หากไม่อุดกลบบ่อสังเกตการณ์ 5338 จะท ำให้บ่อสังเกตกำรณ์ 6691 
ที่เจาะใหม่แล้วเซาะร่องในระดับลึก ก็ไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนในบริเวณนั นได้ ส่วนการปนเปื้อนของโลหะหนักสู่บ่อ         
น  าบาดาลของชาวบ้านนั น ต้องพิจารณาจากระยะห่างระหว่างบ่อน  าบาดาลและบ่อสังเกตการณ์ รวมถึงปริมาณการใช้ 
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น  าบาดาลของชาวบ้าน หากไม่มีการสูบน  าอัตราการไหลจะต่ ามาก แต่หากมีการใช้น  าบาดาลปริมาณมากในรัศมี       
5 - 10 กิโลเมตร อาจมีโอกาสที่น  าบาดาลจะมีการปนเปื้อนได้ 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อซักถามว่า วัตถุประสงค์ของการอุดกลบบ่อน  าบาดาล คือ เพื่ออนุรักษ์
ชั นน  าบาดาล รักษาสมดุลของชั นน  าบาดาล ป้องกันการแทรกตัวของน  าเค็ม ลดการแพร่กระจายมลภาวะของชั น    
น  าบาดาล และป้องกันแหล่งน  าบาดาลไม่ให้ถูกปนเปื้อนจากสารเคมี โดยเป็นเหตุผลของกรมทรัพยากรน  าบาดาล        
ในการอุดกลบบ่อสังเกตการณ์ 5338  ซ่ึงหมายความว่าน  าบริเวณบ่อสังเกตการณ์ 5338 มีการปนเปื้อนมลพิษใช่หรือไม่   
เพราะการสร้างบ่อสังเกตการณ์ผิดลักษณะท าให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษไปสู่แหล่งน  าบาดาลอ่ืนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง และอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของมลพิษไปได้กว่า10 กิโลเมตร ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
คุณภาพน  าประปาบาดาลก่อนกรองที่เกิดการปนเปื้อน และมีการด าเนินการแก้ไขไปแล้วโดยกรมอนามัย ดังนั น สิ่งที่
ต้องพิจารณา คือ หากน  าในบ่อสังเกตการณ์ 5338 แพร่กระจายไปได้ถึง 10 กิโลเมตร และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของกรมทรัพยากรน  าบาดาลที่ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท าเมื่อปี 2552-2554 ปรากฏว่าทิศทางการไหล
ของน  าบาดาลบางจุดเปลี่ยนไป จากการไหลไปทางทิศตะวันตก กลับไหลลงมาทางทิศใต้ ซึ่งจะพบว่าผลการตรวจวัด
โลหะหนักในบ่อสังเกตการณ์ 5338 สอดคล้องกับการปนเปื้อนโลหะหนักในเลือดของประชาชนที่อยู่ปลายน  าด้วย  
 นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ชี แจงต่อที่ประชุมว่า การอุดกลบบ่อ
สังเกตการณ์ 5338 เป็นผลดี เนื่องจากน  าในบ่อดังกล่าวไม่สามารถใช้ในการ Monitoring ได้ และอาจท าให้น  า       
ในบ่อสังเกตการณ์ 6691 ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเกิดการปนเปื้อนโลหะหนักได้ ส่วนระยะทางการไหลของน  าบาดาล
ขึ นอยู่กับลักษณะทางธรณีของพื นที่ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. ประเภทหินร่วน 2. ประเภทหินแข็ง โดยพื นที่
บริเวณเหมืองแร่ทองค า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเภทหินแข็ง ซึ่งทิศทางการไหลของน  าบาดาลจะไหลตามรอยแตก   
จึงต้องพิจารณาว่ารอยแตกที่เกิดขึ นมีขนาดใหญ่หรือไม่และระยะทางเท่าใด  ส่วนประเด็นทิศทางการไหลที่
เปลี่ยนแปลงไปในการค านวณเรื่องของทิศทางการไหล เมื่อมีข้อมูลที่น ามาค านวณต่างกัน เช่น ข้อมูลที่น ามาค านวณครั ง
แรกมีจ านวน 5-10 บ่อ ต่อมามีจ านวน 100 บ่อ อาจท าให้ทิศทางการไหลเปลี่ยนได้ ซึ่งโอกาสที่ทิศทางการไหลจะ
เปลี่ยน คือ มีข้อมูลมากขึ นรายละเอียดก็จะมากขึ น หากพิจารณาเฉพาะบางจุดจะท าให้ทิศทางการไหลเปลี่ยนไปแต่ว่า
ทิศทางการไหลหลักจะคงเดิม  
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า ควรท าการปิดบ่อสังเกตการณ์ 5338 หากต้องการใช้เป็นบ่อส าหรับ
การ Monitoring ส่วนการปิดบ่อดังกล่าวจะมีผลกับโครงการตรวจสอบฯ หรือไม่นั น เมื่อพิจารณาจากผลวิเคราะห์ทาง
เคมี จะพบว่า การปิดบ่อจะช่วยลดข้อสงสัยการปนเปื้อนของสารหนูได้ 
 ประธาน หารือท่ีประชุมว่า ควรด าเนินการอย่างไรกับบ่อสังเกตการณ์ 5338 เพื่อให้การส ารวจทางไอโซโทป
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า หากการปนเปื้อน As มีเฉพาะที่ควรปิดและเจาะบ่อสังเกตการณ์ใหม่ 
แต่ถ้า As เกิดจากธรณีวิทยาแหล่งแร่ การปิดบ่อสังเกตการณ์อาจไม่สามารถท าให้สภาพน  าบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนี  มีหลายพื นที่ที่พบค่า As สูง เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดินบริเวณอ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า มีค่า As สูงเช่นกัน 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า ผลวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า น  าจากบ่อสังเกตการณ์ 5338 และ 
6691 มีการเชื่อมกันแน่นอน หากไม่ปิดบ่อแล้วเก็บตัวอย่างน  าทั ง 2 บ่อ จะไม่สามารถใช้ตัวอย่างน  าดังกล่าว         
เป็นตัวแทนของข้อมูลได้ และหากจะไม่ใช้ตัวอย่างน  าจาก 2 บ่อนี  จะท าให้ไม่สามารถตอบได้ว่า As ที่สูงบริเวณนี    
มาจากแหล่งแร่ตามธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของเหมือง  
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 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เห็นด้วยกับ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ และควรเก็บตัวอย่างน  าจากบ่อสังเกตการณ์ 
6691 รวมทั งควรปิดบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 และเป่ำล้ำงบ่อสังเกตกำรณ์ 6691 เพ่ือท ำให้บ่อสังเกตกำรณ์ 6691       
มีควำมน่ำเชื่อถือ  
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อซักถามว่า เหมืองไม่ได้ใช้ As เป็นวัตถุดิบในการผลิต แต่ As เกิดร่วมกับ
แร่ทองค า หากผ่านกระบวนการท าเหมืองแร่จะท าให้คุณสมบัติทางเคมีหรือสถานะของ As เปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า As ทางงานวิจัย มีหลายรูปแบบ มีทั งรูปแบบที่อันตรายและไม่อันตราย 
ซ่ึง As ที่มีอนุมูลทางประจุ+3 มีอันตรายที่สุด เพราะฉะนั นการตรวจพิสูจน์ทราบว่าเป็น As รูปแบบใดในการทดลอง
สามารถท าได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง เพราะต้องมีการรักษาสภาพตัวอย่างที่ดี และกระบวนการทางเคมี
เพื่อจะแยกชนิดของ As ท าได้ยาก เพราะ As ที่มีอนุมูลทางประจุ+3 เมื่อสัมผัสอากาศจะเปลี่ยนเป็น As ที่มีอนุมูล
ทางประจุ +5 ซึ่งไม่เป็นอันตราย 
 นางสาวธัญญารัศม์ิ สินทรธรรมทัช มีข้อซักถามว่า การตรวจสอบสถานะของ As เพื่อตรวจว่าเป็น As     
ที่เกิดจากธรรมชาติ หรือ As ที่ผ่านกระบวนการท าเหมืองมาแล้วใช่หรือไม่ 
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า การตรวจสอบด้วย Strontium ratio จะแสดงถึงความเชื่อมโยงกับ TSF1 ได้โดย
ไม่ต้องใช้ผลการตรวจวัด As ในการพิสูจน์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ หากผลการตรวจวัด Strontium ratio และ Stable 
Isotope ตรวจพบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในกระบวนการประกอบโลหกรรม จะยืนยันได้ว่าการปนเปื้อน มาจาก
เหมือง นอกจากนี มีการตรวจสอบอายุของน  าว่ามีการระเหยหรือไม่ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการพิสูจน์การรั่วซึมของบ่อ TSF1 ด้วย 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อคิดเห็นว่า เมื่อพบว่าบ่อสังเกตการณ์ 5338 มีการเซาะร่องตลอดแนว 
และมีวิธีตรวจสอบว่า As ในบ่อสังเกตการณ์ 5338 เป็น As ทีผ่่านกระบวนการมาหรือไม่ ท าไมจึงไม่ท าการตรวจสอบ
เพื่อจะได้หมดข้อสงสัย เพราะหากคณะท างานฯ ใช้อ านาจปิดบ่อสังเกตการณ์ 5338 และเกิดการโต้แย้งผลการ
ตรวจวัดขึ น จะไม่สามารถตรวจสอบรายงานชุดนี ได้ เพราะหลักฐานได้ถูกท าลายไปแล้ว ในเมื่อจะท าการพิสูจน์แล้วก็
ควรท าให้ตอบโจทย์ 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า วิธีที่จะใช้ในการตรวจพิสูจน์ ไม่จ าเป็นต้องเป็นวิธีที่นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร 
เสนอ ซึ่งการตรวจสอบด้วย Strontium ratio และ Stable Isotope เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ทีย่อมรับและเชื่อถือได้  
 นายอนุ กัลลประวิทย์ ชี แจงเพิ่มเติมว่า การปิดบ่อสังเกตการณ์ 5338 ไม่ได้เป็นการท าลายหลักฐาน      
เพราะได้มีการบันทึกสภาพของบ่อสังเกตการณ์ 5338 เป็นวีดิโอไว้แล้ว จำกกำรตรวจสอบด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
โดยกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล ส่วนประเด็นที่ว่ำบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 เป็นเหตุผลที่มำของโครงกำรส ำรวจตรวจสอบ
นั นถูกต้อง แต่หำกจะพิสูจน์ให้ได้ว่ำ As ที่ตรวจพบในบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 เกิดจำกธรรมชำติหรือจำกกำรรั่วไหลของ
บ่อ TSF1 จ ำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องว่ำควำมเข้มข้นของสำรต่ำง ๆ มำจำกชั นใด มำจำกน  ำผิวดินหรือน  ำบำดำล   
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรส ำรวจตรวจสอบ และกำรสรุปผลทำงวิทยำศำสตร์ โดยหำกปิดบ่อสังเกตกำรณ์ 5338         
ในบริเวณใกล้เคียงมีบ่อสังเกตกำรณ์ 6691 ทีส่ำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ได้ 
 ประธาน หารือที่ประชุมว่า จะท าอย่างไรให้การพิสูจน์ของ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ มีหลักฐานอ้างอิง
ทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ และมีทางเลือกอย่างไร 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ทางเคมีเบื องต้น จะเห็นว่า ค่าเคมีของ
น  าในบ่อสังเกตการณ์ 5338 และ 6691 เป็นน  ำชุดเดียวกัน ซึ่งบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 มีการเซาะร่องตลอดแนว       
จึงไม่ทราบว่าได้รับน  ามาจากน  าผิวดินหรือน  าในระดับใด เพราะฉะนั นน  าน่าจะมีการผสมกันตั งแต่ผิวดิน 5- 60 เมตร 
ซึ่งถ้ามีการผสมกันของน  าในลักษณะนี  ข้อมูล Isotope จะแปลผลไม่ได้ เพราะลักษณะทาง Isotope ของน  าผิวดิน
หรือน  าใต้ดินในระดับลึกจะต่างกัน ดังนั น ในแง่ของวิชาการทาง Isotope จะต้องแยกชั นน  าบาดาลให้ชัดเจน 
ทางเลือกที่ดีที่สุดคือปิดทั ง 2 บ่อ แล้วเจาะใหม่ ถ้าสงสัยชั นลึกก็เจาะชั นลึกเพื่อตัดปัญหาและจะท าให้ได้ตัวอย่าง      
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ที่น่าจะยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม  คิดว่า บ่อสังเกตการณ์ 5338 จะต้องปิด และต้องท ำให้น  ำในบ่อสังเกตกำรณ์ 6691   
ที่เชื่อมกับบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 ออกไปให้หมด และก็ท ำให้น  ำที่เข้ำมำเป็นน  ำบำดำลชั นลึกอย่ำงเดียว โดยกำร     
เป่ำล้ำงบ่อจนแน่ใจว่ำน  ำที่เข้ำมำบ่อสังเกตกำรณ์ 6691 เป็นน  าบาดาลชั นลึก 
 ประธาน มีข้อซักถามว่า การเป่าล้างบ่อสังเกตการณ์จะท าให้น  าเป็นตัวแทนที่ถูกต้องได้หรือไม่ และ           
ใช้ระยะเวลาเท่าใด 
 นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ชี แจงว่า โดยปกติการเป่าล้างจะใช้ระยะเวลาไม่ถึง 1 วัน 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า วิธีที่ ใช้ในการพิสูจน์ มี 3 วิธีคือ Geophysics โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์           
และ Strontium ratio, Stable Isotope รวมถึงอายุของน  า โดย ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลทั งหมด
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือใช้ยืนยันกันได้ กรณีตอนนี ก็คือผลจากการตรวจวัดอาจจะท าให้ วิธี Isotope 
คลาดเคลื่อนได้จากการผสมกันของน  า เพราะฉะนั น จึงต้องมีบ่อที่เชื่อถือได้ ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ 1. ปิดบ่อสังเกตการณ์ 
5338 และ 6691 แล้วเจาะบ่อใหม่ 2. ปิดบ่อสังเกตการณ์ 5338 แล้วเป่าล้างบ่อสังเกตการณ์ 6691 ให้สะอาดก็อาจ
ทดแทนกันได้ ทั งนี มีอีกประเด็นในแง่ของกฎหมายว่าการปิดบ่อจะมีผลอย่างไร 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับการปิดบ่อสังเกตการณ์ ทั ง 2 บ่อ แล้วเจาะบ่อใหม่ 
เนื่องจากน  าในบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 อำจจะมีกำรผสมกันระหว่ำงน  ำชั นบนกับชั นลึก กำรเจำะใหม่ก็อำจจะพบว่ำ   
น  ำบริเวณนั นมีกำรผสมกันอยู่แล้ว ซึ่งอำจไม่ใช่กำรแก้ปัญหำ อย่ำงไรก็ตำม ควรเป่ำล้ำง ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องปิดทั ง 2 บ่อ 
คือปิดเฉพำะบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 แล้วท ำกำรเป่ำล้ำงบ่อสังเกตกำรณ์ 6691 ส่วนประเด็นของข้อกฎหมำย ขอชี แจงว่ำ 
วัตถุประสงค์ของบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 คือใช้เป็นบ่อสังเกตกำรณ์ที่ก ำหนดไว้ใน EIA เพ่ือเฝ้ำระวังหำกมีกำรรั่วซึม  
ของ TSF1 เพรำะฉะนั นกำรปิดบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 แล้วเจำะบ่อสังเกตกำรณ์ขึ นมำใหม่บริเวณใกล้เคียง ก็ยังเป็น
วัตถุประสงค์ตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและไม่ผิดหลักกำรทำงวิชำกำร แต่ในเรื่องกำรปิด
บ่อสังเกตกำรณ์ 5338 อำจจะเป็นกำรท ำลำยหลักฐำนหรือไม่นั น ยังไม่สำมำรถตอบได ้
 นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เวลาที่เป่าล้างแล้วอาจจะมีการตรวจวัด
ดัชนีคุณภาพน  าหลัก ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากเป่าล้างบ่อแล้ว ตัวอย่างน  าที่ได้เป็นตัวแทนของชั นน  าในธรรมชาติจริง ๆ 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อคิดเห็นว่า สมมติว่ามีการตรวจวิเคราะห์ speciation ของ As ใน      
บ่อสังเกตกำรณ์ 5338 และถ้าหากพบว่า As บริเวณนั นไม่ใช่ As ในธรรมชาติที่ไม่ได้ผ่านกิจกรรมอ่ืนเกิดขึ น ค าตอบ
ของการตรวจนี ก็จะชี เรื่องอ่ืน ๆ อย่างน้อยก็ชี ชัดว่าบริเวณนั นก็ไม่รู้ว่า As มาจาก TSF 1 หรือไม่ อาจจะเป็นแหล่งที่มี 
As ที่ไม่ใช่จากธรรมชาติหรือผ่านกระบวนการ ถ้าเป็นเช่นนั นการปิดบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 เพื่อตรวจบ่อสังเกตการณ์ 
6691 ว่าเป็นอย่างไร มันก็เข้าข่ายท าลายหลักฐานอยู่ดี ท าไมไม่น าความรู้เรื่องทิศทางการไหลของน  าใต้ดิน แล้วเจาะ
บ่อใหม่ที่อยู่เหนือบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 และก็ตรวจวัดคุณภาพน  าทุกระดับ ทุกเมตร จนถึงระยะ 60 เมตร ก่อน 
เพราะต้องรอผลการวิเคราะห์ Isotope วันที่ 3 มีนาคม 2560 ถึงจะทราบค าตอบ จะปิดช้าแต่สิ นข้อสงสัยดีกว่า 
เพราะหลังจากปิดแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้อีก 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า การตรวจวิเคราะห์ Speciation ของ As ไม่ได้หมายความว่า
กิจกรรมของเหมืองท าให้ As เปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งอาจเกิดเองโดยธรรมชาติ ไม่ต้องผ่านกิจกรรมของเหมืองก็ได้ เพราะ 
As +3 ถ้าสัมผัสกับอากาศก็จะเปลี่ยนรูปได้ทันที รวมทั งร่างกายเมื่อได้รับ As ก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของ As   
ได้เช่นกัน 
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงเพิ่มเติมว่า การตรวจวิเคราะห์ Speciation ของ As จะไม่ช่วยยืนยัน เพราะการ
ตรวจ Strontium ratio, Stable Isotope สามารถยืนยันได้ว่า As มาจาก TSF1 จริงหรือไม่ ซึ่งได้เก็บตัวอย่างและ
ส่งไปวิเคราะห์แล้ว เพราะฉะนั นหลักฐานมีอยู่แล้ว 
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 นายอนุ กัลลประวิทย์ ชี แจงว่า บ่อสังเกตการณ์ได้ออกแบบการเจาะตามทิศทางการไหลของน  าบาดาล    
อยู่แล้ว เพราะฉะนั นลักษณะการไหลของน  าบาดาลบริเวณนี ไม่ได้เป็นลักษณะแคบๆ ที่จะระบุไว้ว่าทิศทางเป็นอย่างไร 
ซึ่งการเจาะบ่อสังเกตการณ์บริเวณด้านหน้า-หลัง ซ้าย-ขวา ของบ่อสังเกตการณ์ 5338 สามารถใช้เป็นตัวแทนในการ
เฝ้าระวังได้อยู่หากมองในเชิงทิศทางการไหลของน  าบาดาล 
 นางสาววิมลิน แกล้วทนง มีข้อสังเกตว่า เห็นด้วยกับนางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ที่จะต้องเจาะ          
บ่อสังเกตการณ์ใหม่ในช่วงระยะ 3 – 150 เมตร บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 5338 แต่ในส่วนของการปิดบ่อสังเกตการณ์ 
5338 มองว่าอาจไม่มีประโยชน์เท่าใด หากน  าบริเวณดังกล่าวมีการผสมกันอาจท าให้ไม่สามารถหาสาเหตุการปนเปื้อนได้  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ชี แจงว่า เหตุผลของการปิดบ่อสังเกตการณ์ 5338 คือ ไม่ต้องกำรให้ผลกำรวิเครำะห์
ของดร.สิรินำฏ เลำหะโรจนพันธ์ แปลผลไม่ได้ ซึ่งถ้ำท ำกำรปิดบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 ให้สนิท และเป่าล้าง           
บ่อสังเกตการณ์ 6691 น  าที่ไหลเข้ามาในบ่อเป็นเพียงน  าใต้ดินอย่างเดียว จะไม่ใช่น  าผิวดินที่เข้ามาปนแล้ว ประเด็นถัดมา 
ถ้าท าการเจาะบ่อใหม่ในระยะระหว่าง 150 เมตร ไม่แน่ใจว่าลักษณะทางธรณีแหล่งแร่ที่พบบริเวณนั นมีความกว้างเท่าใด 
สมมติว่าเจาะที่ระยะ 70 เมตร ถ้าเจาะแล้วยังอยู่ในบริเวณสายแร่ก็มีโอกาสที่จะพบ As ในธรรมชาติอยู่แล้ว 
เพราะฉะนั นการเจาะบ่อระหว่างกลางระยะ 3 – 150 เมตร จะสมเหตุสมผลหรือไม่ 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า ในการพิสูจน์ครั งนี  ไม่ได้เน้นที่ As เลย แต่จะใช้ Stable Isotope 
ของไฮโดรเจนและออกซิเจนของน  า เพราะฉะนั น Stable Isotope จะไม่เปลี่ยนแปลงตามการเดินทางของน  า แต่จะ
เปลี่ยนตามชนิดของน  า ประเด็นถัดมา ในการตรวจสอบอายุของน  า การที่น  าชั นบนที่มีอายุน้อยกับน  าชั นล่างที่มีอายุ
มาก ถ้าเกิดการผสมกันระหว่างน  า 2 ชั น การตรวจสอบอายุของน  าก็จะแปลผลไม่ได้ รวมถึง Stable Isotope ก็จะ
แปลผลไม่ได้เช่นกัน แต่ Strontium ratio น่าจะใช้ได้ แต่ก็จะเป็นประเด็นเดียวที่จะใช้ในการพิสูจน์ และต้องรวมกับ
ข้อมูลด้าน Geophysics ด้วย ซึ่งหากมีผลการส ารวจไปในทิศทางเดียวกันทั งหมดก็จะหมดข้อสงสัย    
 นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม มีข้อคิดเห็นว่า ตามหลักวิชาการ การเจาะบ่อสังเกตการณ์    
อีกบ่ออาจตรวจไม่พบ As ก็ได้ อย่างที่อธิบายว่าเป็นเรื่องของระบบรอยแตก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่พบ As       
ในรัศมี 50 เมตร  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ตามที่ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ได้ชี แจงว่า การพิสูจน์ไม่ได้เน้นที่ As แต่พิจารณา
อายุของน  า เพราะฉะนั นถ้าไม่ใช้ทางสายแร่เดิมจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ และใช้บ่อสังเกตการณ์บางบ่อมาใช้ทดแทน   
บ่อเดิมได้หรือไม่ นอกจากนี การปิดบ่อสังเกตการณ์ ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของคณะท างานฯ ควรเสนอให้อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมและการเหมืองแร่พิจารณาก่อน  
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อคิดเห็นว่า การเจาะบ่อท่ีอยู่เหนือทิศทางการไหลของน  าใต้ดินและอยู่ใน
บริเวณที่มีสายแร่ แต่ต้องไม่หลุดออกไปจากพื นที่บริเวณนั น คือข้อเท็จจริงจะต้องพิสูจน์ทราบให้หมดข้อสงสัย ดังนั น
ถ้าจะพิจารณาให้มีมติ จะต้องมีมติให้เจาะบ่อเพิ่มในบริเวณที่อยู่ในสายแร่ และมีการก ากับดูแลอย่างถูกต้อง รวมถึง
การตรวจสอบคุณภาพน  าทุกชั น และในเมื่อการส ารวจด้วย วิธี Isotope สามารถตรวจสอบอายุของน  าได้ ก็จะท าให้
ทราบว่า บ่อสังเกตการณ์ 5338 เป็นอย่างไร โดยควรเจาะบ่อเพิ่ม 2 บ่อ ด้านซ้าย-ขวา 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า การพิสูจน์อายุของน  าใช้เวลานาน หากต้องเจาะบ่อใหม่แล้ว       
เก็บตัวอย่างน  าอาจจะไม่เสร็จก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2560  
 ประธาน มีความเห็นว่า วิธีที่ใช้ในการปิดบ่อสังเกตการณ์ 5338 คณะท างานฯ มีมติได้ แต่ไม่มีอ านาจ    
ส่วนการเจาะบ่อเพิ่ม หากมีงบประมาณสามารถเจาะได้ ซึ่งอาจท าให้ไม่ทันวันที่ 18 มีนาคม 2560  
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีความเห็นว่า ไม่ควรน าเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวตั ง แต่ควรใช้การแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่หมดข้อสงสัยเป็นตัวตั ง เพราะจะเป็นครั งเดียวที่จะมีโอกาสตรวจสอบข้อเท็จจริงครั งนี  และคงไม่มีการ  
ตั งคณะท างานชุดใหม่อีกแล้ว  
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 นายเนตร์ กัญยะมาสา มีข้อเสนอว่า ช่วงนี เป็นช่วงฤดูแล้ง น  าผิวดินอาจไม่มีการปนกับน  าบาดาล จึงควร
เป่าล้าง บ่อสังเกตการณ์ 5338 และ 6691 เพื่อเก็บตัวอย่างไปท าการวิเคราะห์ 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร เสนอว่า ควรท าทั ง 2 อย่างเลย คือ เจาะใหม่ 2 บ่อ และเป่าล้างบ่อ
สังเกตการณ์ 5338 และ 6691 ตรวจวัดคุณภาพน  าทั ง 4 บ่อ เปรียบเทียบกันเลย และอาจจะต้องใช้เงินจากกองทุนฯ 
ตอนนี เหมืองปิดอยู่ก็เป็นโอกาสที่ดี 
  นายอนุ กัลลประวิทย์ มีความเห็นว่า มีความจ าเป็นหรือไม่ ที่จะเจาะบ่อใหม่ 2 บ่อ ทั ง ๆ ที่ยังไม่ทราบขอบเขต
ของการปนเปื้อนของน  าชั นบนกับน  าชั นล่างว่ามีขนาดเท่าใด และตามที่ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ได้ชี แจงว่า 
ต้องการหาอายุของน  าซึ่งบ่อเดียวก็เพียงพอแล้ว   
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า น  าที่อยู่ในบ่อสังเกตการณ์ควรจะเป็นน  าบาดาลที่อยู่ในชั นเดียวกัน
โดยไม่มีการปนเปื้อนจากแหล่งอ่ืน อายุของน  าไม่ได้ตรวจวัดทุกตัวอย่าง โดยน  าระดับตื นไม่ได้ตรวจวัด เพราะน  าจะมี
อายุน้อย มีการส่งตัวอย่างน  าไปวิเคราะห์ 12 ตัวอย่าง และเป็นตัวอย่างน  าบาดาลระดับลึกทั งหมด รวมทั ง           
บ่อสังเกตการณ์ที่เจาะเพิ่ม 4 บ่อ ที่อยู่โดยรอบบ่อสังเกตการณ์ 5338 ก็ท าการตรวจวัดด้วย ทั งนี  ในส่วนของ
ผู้ด าเนินการศึกษาก็ยังมีแนวคิดเดิม คือ ปิดบ่อสังเกตการณ์ 5338 แล้วเป่ำล้ำงบ่อสังเกตกำรณ์ 6691 หรือเจาะบ่อใหม่
แล้วปิดทั งคู ่
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ประเด็น คือต้องการตัวอย่างของน  าบาดาลในระดับลึก เพื่อตรวจสอบอายุของน  า
ส าหรับใช้ในการประเมินว่าน  ามาจากแหล่งใด โดยวิธี Isotope ซึ่งการที่น  าในบ่อสังเกตการณ์ 5338 และ 6691       
มีการผสมกัน อาจไม่สามารถแปลผลได้ แต่ถ้าตัวอย่างน  าจากบ่อสังเกตการณ์ทั ง 4 บ่อ ที่อยู่รอบบ่อสังเกตการณ์ 
5338 สามารถใช้ตรวจสอบอายุของน  าได้ แสดงว่าได้ข้อสรุปแล้วใช่หรือไม่ 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ ชี แจงว่า โครงการส ารวจตรวจสอบฯ ครั งนี  เกิดจากการพบว่ามี As เกินค่ามาตรฐาน
อย่างต่อเนื่องที่บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 5338 และพิสูจน์ว่าสาเหตุการปนเปื้อนเกิดมาจากเหมืองหรือจากธรรมชาติ   
 ประธาน เสนอว่า ถ้าท าการเป่าล้างบ่อสังเกตกำรณ์ 5338 ในขณะที่ตรวจวัดบ่อสังเกตกำรณ์ 6691        
จะสามารถใช้เป็นข้อมูลได้หรือไม่ 
  ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีความเห็นว่า การท าให้บ่อสังเกตการณ์ 5338 เป็น Suction Pole สูบน  าออกไม่ให้
น  าไหลเข้า และท าการเก็บตัวอย่างน  าในบ่อสังเกตการณ์ 6691 น่าจะเป็นทางออกที่เป็นไปได้ โดยให้สูบน  าใน       
บ่อสังเกตการณ์ 5338 ให้แห้งตลอดเวลา  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ให้ข้อมูลว่า บริษัทรับเหมาที่บริษัทฯ จ้างเจาะบ่อสังเกตการณ์ สามารถที่จะเป่าล้าง
ให้แห้งได้เลย 
 ประธาน มีข้อสรุปว่า ให้สูบน  าบ่อสังเกตการณ์ 5338 ให้แห้งตลอดเวลา และท าการเก็บตัวอย่างน  าในบ่อ
สังเกตการณ์ 6691 ไปวิเคราะห์ เนื่องจากการเจาะบ่อใหม่อาจไม่ได้ตัวอย่างของน  าที่ใช้อ้างอิง 
 ดร.วิชยุตม์ ทัพวงษ์ มีข้อซักถามว่า จ าเป็นต้องท าการตรวจสอบน  าในบ่อ TSF1 และบ่อสังเกตการณ์ 5338 
หรือไม่ เพราะการตรวจพบ As บริเวณบ่อสังเกตการณ์ 5338 ที่มีค่าต่ ากว่า TSF1 ประมาณ 6 เท่า 
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า การตรวจสอบด้วยวิธี Isotope จะเป็นค าตอบส าหรับค าถามนี   
 ประธาน แจ้งว่า ประธานจะหมดวาระจากการเป็นผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในวันที่ 18 
มีนาคม 2560 ซึ่งจะท าให้หมดวาระการเป็นประธานในคณะท างานฯ ชุดนี ไปด้วย 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อเสนอว่า หากโครงการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 18 มีนาคม 
2560 เสนอให้แต่งตั งคณะท างานชุดเดิมและแต่งตั งประธานใหม่โดยระบุชื่อ นายประยูร เชี่ยววัฒนา เพื่อให้การ
ด าเนินการของคณะท างานมีความต่อเนื่อง 
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 มติที่ประชุม   
 1. คณะท างานฯ เห็นว่า ยังไม่ควรปิดบ่อสังเกตการณ์ 5338 ทั งนี  การตรวจสอบคุณภาพน  า ให้ด าเนินการ  
เก็บตัวอย่างน  าในบ่อสังเกตการณ์ 6691 โดยให้ท าการเป่าล้างบ่อสังเกตการณ์ 5338 และ 6691 และในขณะเก็บตัวอย่าง
น  าในบ่อสังเกตการณ์ 6691 ให้สูบน  าในบ่อสังเกตการณ์ 5338 ให้แห้งตลอดเวลา 
 2. ให้แต่งตั ง นายประยูร เชี่ยววัฒนา เป็นประธานคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บ
กากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้การด าเนินงานของคณะท างานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
    
       ผู้จดรายงานการประชุม 
  วา่ที่ ร.ต. ไตรเทพ ผันประเสริฐ 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  

 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ดร.จรัญ ยะฝา 
  รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  

ผู้ท างานและเลขานุการ 
 
 

 นายอนุ กัลลประวิทย ์
ผู้อ านวยการส านักบริหารสิ่งแวดล้อม 

ผู้ท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

 



รายงานการประชุม 
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  

ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2560 

วันพุธที ่23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 

คณะท างานผู้มาประชุม 

1. ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา ประธาน 
 อดีตผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
2. นายเนตร์ กัญยะมาสา ผู้ท างาน 
 แทนอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
3. นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้ท างาน 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ท างาน 
 นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ    
 กรมทรัพยากรน  าบาดาล  
5. นางสาววิมลิน แกล้วทนง ผู้ท างาน 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 กรมควบคุมมลพิษ 
6. ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้ท างาน 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
7. นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ผู้ท างาน 
8. นางสาวธัญญารัศมิ์ สินทรธรรมทัช ผู้ท างาน  
9. นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้ท างาน 
 ผู้แทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  
10. ดร.วิชยุตม์ ทัพวงษ์ ผู้ท างาน 
11. ดร.จรัญ ยะฝา  ผู้ท างานและเลขานุการ 
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
12. นายอนุ กัลลประวิทย์ ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการส านักบริหารสิ่งแวดล้อม 
  กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่  
 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน) 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ท างาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.ปนัดดา ซิลวา อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
2. ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยี 

   นิวเคลียร์แห่งชาติ 
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3. Dr.Yuji MITSUHATA  National Institute of Advanced Industrial  
   Science and Technology (AIST) 
3. นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวมธุรส วังชนะชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
5. นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 

 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
  

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั งนี คณะท างานฯ ได้เชิญ Dr.Yuji MITSUHATA 
จากสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งชาติ (National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology: AIST) มาเพ่ือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ 
ในร่างรายงานผลการศึกษาโครงการฯ ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 26 
กรกฎาคม 2560 และในเบื องต้นก่อนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป จะอธิบายเกี่ยวกับที่มาและ   
ผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ชุดนี  (ตามรูปที่ 1) โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข
ปัญหา ข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท าเหมืองแร่ทองค า ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) ได้มีค าสั่งที่ 1/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 แต่งตั งคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
รั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
รั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัคราฯ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักการทางวิชาการจาก
ผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ต่อมาคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
ของบริษัท อัคราฯ ได้มีค าสั่งที่ 1/2559 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 แต่งตั งคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 เพ่ือให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็นทางวิชาการ และเสนอ
วิธีการทางเทคนิคในการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ   
ที่ถูกต้อง ซ่ึงคณะท างานย่อยฯ ได้มีการประชุมจ านวน 4 ครั ง เพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการการส ารวจตรวจสอบ
โอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร หลังจากผ่านการ
เห็นชอบข้อเสนอโครงการฯ คณะวิจัยได้ลงพื นที่เพ่ือด าเนินการโครงการฯ เมื่อ 1 ธันวาคม 2559 ในการนี 
ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชาวบ้านบริเวณโดยรอบพื นที่เหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร บริษัท อัคราฯ 
ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการมาโดยตลอด และนักวิจัยที่ร่วมด าเนินโครงการ รวมทั งกรม
อุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ ในการประสานงานโครงการจนสามารถด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ โดย
คณะวิจัยได้จัดท าร่างรายงานผลการศึกษาโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อ
กักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร เสนอต่อคณะท างานย่อยฯ แล้ว จ านวน 2 ครั ง ซึ่งจาก
การประชุมคณะท างานย่อยฯ ครั งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะท างานย่อยฯ ยังมีข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างรายงานฯ บางประเด็นที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้และต้องท าการตรวจสอบและแก้ไขในบางประเด็น
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จในการประชุมครั งถัดไป ดังนั นการประชุมคณะท างานในครั งนี  จะเป็นการน าเสนอความ
คืบหน้าผลการศึกษาโครงการฯ ซึ่งผลการศึกษาโครงการดังกล่าว ยังไม่ได้ข้อยุติและยังต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะท างานย่อยฯ อีกครั ง คล้ายกับการขอ Consensus แล้วจึงจะน าเสนอให้คณะท างานฯ พิจารณาต่อไป 
โดยคาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560 
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 รูปที่ 1 กรอบระยะเวลาการด าเนินงานของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกาก
แร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของ
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม ๒๕60 เวลา 14.0๐ 
น. ณ ห้องประชุมโพแทช ชั น 2 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ และส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เวียนให้คณะท างานฯ ทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว ซึ่งคณะท างานฯ ได้ให้การรับรองรายงาน
การประชุมแล้ว 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 - ไม่มี 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ร่างรายงานผลการศึกษาโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บ
กากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร  
 - ด้านธรณีฟิสิกส์ โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และนักวิจัย AIST จากประเทศญี่ปุ่น 
 - ด้านไอโซโทป โดย ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอ ผลการด าเนินงานของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อ
กักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  

 -  คณะท างานฯ แต่งตั งโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท าเหมืองแร่ทองค า ของบริษัท อัคราฯ ตามค าสั่งที่ 1/2559   
ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้ด าเนินการจัดประชุมรวมทั งหมด 5 ครั ง ดังนี  
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 ครั งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 ครั งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 
 ครั งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 
 ครั งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559  
 ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 

 -  คณะท างานย่อยฯ แต่งตั งโดยคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 
1 ของบริษัท อัคราฯ ตามค าสั่งที่ 1/2559 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เพ่ือร่วมให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแนวทางเทคนิคในการพิสูจน์การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทาง
เทคนิค ด้านธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี น  าบาดาล เหมืองแร่ นิวเคลียร์ ได้ด าเนินการจัดประชุมรวมทั งหมด 7 ครั ง 
ดังนี  

 ครั งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 
 ครั งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 
 ครั งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 
 ครั งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559  
 ครั งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
 ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
 ครั งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 

 - การด าเนินงานของคณะท างานย่อยฯ 
 การพิสูจน์การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 

1) ใช้แนวคิดทางด้าน Geophysical โดยอาศัยการตรวจวัด Resistivity ในพื นดินรอบๆ     
บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ได้แก่ Transient Electromagnetics (TEM) และ Electrical Resistivity Imaging 
(ERI) หรือเรียกอีกชื่อว่า Direct Current (DC) 
   2) ใช้ข้อมูลทาง Geochemistry และ วิธีการทาง Stable Isotope ได้แก่ วิเคราะห์ Stable 
Isotope ratio ของดิวทีเรียมต่อไฮโดรเจน และ ของออกซิเจน 18 ต่อออกซิเจน 16 รวมทั งการหาอายุของ
น  า และวิเคราะห์ Stable Isotope ของ 87Sr/86Sr 
 -  การน าเสนอข้อเสนอการพิสูจน์การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ต่อคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ได้รับความ
เห็นชอบแนวทางการตรวจสอบฯ 
 -  การด าเนินงานการตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ตามข้อเสนอโครงการฯ 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือประเมินว่าสารหนูที่พบบริเวณท้ายน  าของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เกิดจากการปนเปื้อน 
จากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม่  
 2) เพ่ือประเมินว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ TSF1 
หรือไม ่
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 แนวคิดทางด้าน Geophysical 
 

 
 

 รูปที่ 2 แนวคิดของแหล่งก าเนิดการปนเปื้อนทางด้าน Geophysical 
 

 สมมุติฐานของโครงการ 

 
 รูปที่ 3 สมมุติฐานของโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ 
TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร 
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 การด าเนินงานของคณะผู้วิจัยฯ 
 1) คณะผู้วิจัยฯ ลงพื นที่เพ่ือชี แจงท าความเข้าใจและอธิบายแผนการท างาน สมมุติฐาน 
เทคนิค และ เครื่องมือที่ใช้ พร้อมทั งการแปลผลให้เกิดความเข้าใจและยอมรับด้วยกันทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2559 
 2) การแต่งตั งคณะท างานพยาน เพ่ือสังเกตการณ์ตรวจสอบการด าเนินโครงการฯ 
 3) คณะผู้วิจัยฯ ลงพื นที่ เพ่ือการตรวจสอบฯ โดยวิธีทางด้าน Geophysics (ตรวจวัด 
Resistivity) เมื่อวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2559 
 4) คณะผู้วิจัยฯ ลงพื นที่ (ครั งที่ 1) เพ่ือการตรวจสอบฯ โดยวิธีทางด้าน Geochemistry และ 
วิธีการทาง Stable Isotope เมื่อวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2559 
 5) คณะผู้วิจัยฯ ลงพื นที่ (ครั งที่ 2) เพ่ือการตรวจสอบฯ โดยวิธีทางด้าน Geochemistry และ 
วิธีการทาง Stable Isotope เมื่อวันที่ 23 – 26 มกราคม 2560 
 

 
รูปที่ 4 การลงพื นที่เพ่ือชี แจงโครงการฯ และคณะท างานพยานสังเกตการณ์การด าเนินการของ

โครงการฯ 
 

 
รูปที่ 5 การส ารวจและตรวจสอบโดยวิธีทางด้าน Geochemistry และ วิธีการทาง Stable Isotope 
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 ผลการด าเนินงานของคณะผู้วิจัยฯ 
 1) จัดส่ง (ร่าง) รายงาน การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกาก
แร่ TSF1 ของเหมืองทองค า อัคราฯ จังหวัดพิจิตร และน าเสนอ (ร่าง) รายงานฯ ต่อ คณะท างานย่อยฯ 
 2) คณะท างานย่อยฯ (ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560) มีมติให้ให้ด าเนินการ
ส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ ด้วยเทคนิค Electrical Resistivity เพ่ือให้ผลการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและเป็นที่ยอมรับ Imaging (ERI) จ านวน 4 แนว คือ DC18 DC08 DC17 และ DC07 ซ  าอีกครั งหนึ่ง 
ของทุกฝ่าย และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการฯ และส่ง
ให้ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เพ่ือส่งให้นักวิจัยญี่ปุ่น (AIST) ตอบข้อซักถาม และปรับปรุงแก้ไขในร่างรายงานฯ ตาม
ความเห็นของที่ประชุมต่อไป 
 

 
รูปที่ 6 การส ารวจการรั่วไหลของน  าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ด้วย ERI และ EM 

 
รูปที่ 7 การส ารวจธรณีเคมี (Geochemistry) 
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รูปที่ 8 ผลการศึกษาโครงการการส ารวจตรวจสอบฯ บางส่วน 

 

 ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า การน าเสนอผลการศึกษาโครงการฯ ได้น าเสนอเพียง
ข้อสรุปบางส่วนของผลการศึกษาเท่านั น ส่วนรายละเอียดของผลการศึกษาโครงการฯ ในภาพรวมผู้วิจัยจะเป็น
ผู้น าเสนอ 
 นางสาวธัญญารัศม์ิ สินทรธรรมทัช มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า จากการน าเสนอผล
การศึกษาโครงการฯ เบื องต้น พบว่า มีความเห็นในการสรุปผลการศึกษาที่แตกต่างกันระหว่างนักวิจัยและ
บริษัท อัคราฯ จึงไม่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน ซึ่งภาคประชาชนมีความเห็นว่าเหตุใดต้องพิจารณาการสรุปผล
การศึกษาของบริษัท อัคราฯ เพราะบริษัท อัคราฯ เป็นผู้กระท าให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน  ากรณีร้องเรียนการพบน  าผุดในบริเวณแปลงนาข้าว ควรน าผลการตรวจวัดครั งที่ตรวจสอบ
ไซยาไนด์มาพิจารณาด้วย เพราะหากจะพิจารณาผลการตรวจวัดเฉพาะที่สรุปว่าไม่พบการปนเปื้อนของ
ไซยาไนด์ ภาคประชาชนไม่เห็นด้วย นอกจากนี กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)ได้แถลงข่าว
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ว่าไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
 ประธาน ชี แจงต่อที่ประชุมกว่า กรณีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึม
ของ  บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ทาง กพร. ได้แก้ไขข่าวดังกล่าวแล้ว โดยแจ้งผ่านจดหมายข่าวของ กพร. อย่างไรก็
ตามข้อห่วงกังวลของภาคประชาชน คณะท างานฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นแต่ขอความเข้าใจด้วยว่า ความ
คิดเห็นที่แตกต่างต่อผลการศึกษาโครงการฯ ของคณะท างานฯ สามารถมีได้ เพราะฉะนั นไม่สามารถปฏิเสธ
ความคิดเห็นหรือการตีความที่แตกต่างได้ เนื่องจากเป็นสิทธิของแต่ละฝ่ายและแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลและ
หลักการในแสดงความคิดเห็นหรือตีความทางวิชาการ แต่มีข้อตกลงร่วมกันว่าในเอกสารร่างรายงานผล
การศึกษาฯ ให้แนบความคิดเห็นต่าง ๆ ของคณะท างานฯ พร้อมทั งค าอธิบายของนักวิจัยไว้ด้วย ซึ่งคณะท างานฯ  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า จะเพ่ิมผลการตรวจวัดไซยาไนด์จากกรณี
ร้องเรียนการพบน  าผุดในบริเวณแปลงนาข้าว ที่ท าการตรวจวัดเมื่อเดือนธันวาคม 2559 รวมทั งผลการ
ตรวจวัดไซยาไนด์ของกรมควบคุมมลพิษ และบริษัท อัคราฯ ที่ท าการตรวจวัดร่วมกันด้วย โดยจะอธิบายว่าเป็น
ผลการตรวจวัดเพียงครั งเดียว และตรวจไม่พบไซยาไนด์ 
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 - ด้านธรณีฟิสิกส์ โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ Dr.Yuji MITSUHATA นักวิจัยจาก AIST จาก
ประเทศญี่ปุ่น 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ Dr.Yuji MITSUHATA น าเสนอการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ (เฟส 
1) บริเวณบ่อ TSF1 โดยมีหัวข้อการน าเสนอ 5 หัวข้อ ดังนี  

1) เป้าหมายการส ารวจ (Survey targets) 
2) วิธีการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ (Geophysical methods) 
3) การด าเนินงาน (Implementation) 
4) ผลการส ารวจ (Results) 
5) การแปลผลและอภิปรายผล (Interpretation and Discussion) 

 

1) เป้าหมายการส ารวจ (Survey targets) 
การตั งสมมติฐานว่าการรั่วซึมบริเวณบ่อ TSF1 หรือไม่ เกิดจากหลักฐานที่ว่ามีการตรวจพบ

สารหนูบริเวณท้ายน  าของบ่อ TSF1 และมีการท าแบบจ าลองมโนทัศน์ของแหล่งก าเนิดการปนเปื้อนบริเวณ     
บ่อ TSF1 รวมทั้งทิศทางของบ่อ 5338 ซ่ึงเป้าหมายการส ารวจการปนเปื้อนบริเวณบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 มีดังนี  

 Subsurface distribution of tailings under TSF1 
 Subsurface distribution of contaminants under the embankment of TSF1  

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 9 แนวคิดของแหล่งก าเนิดการปนเปื้อนบริเวณบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 

2) วิธีการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ (Geophysical methods) 
 การส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Transient Electromagnetic (TEM) 

  ตัวอย่างการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า TEM เป็นเอกสารงานวิจัยของ Buselli et 
al.(1990) election of Groundwater Contamination Near Waste Disposal Sites with Transient 
Electromagnetics and Electrical Methods ปี ค.ศ. 1990 ประเทศออสเตรเลีย โดยส ารวจการรั่วไหล
ของ Landfill บริเวณ Morley Landfill Site in Perth จากรูปที่ 9 ซึ่งผลการส ารวจของ TEM ตรวจพบความ
ผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับน  าชะขยะที่รั่วไหลออกมาจาก Landfill และมีการตรวจวัด
ทางด้านธรณีเคมี พบว่า มีปริมาณคลอไรด์ (Chloride) สูงในน  าใต้ดิน โดยผลการตรวจวัดด้านธรณีเคมี
สอดคล้องกับผลการส ารวจของ TEM 
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รูปที่ 10 ทฤษฎีการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Transient Electromagnetic (TEM) 
 

 การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ (DC Resistivity Survey) 
 การวัดค่าความต่างศักย์ที่เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดินด้วยต้นก าเนิด
กระแสไฟฟ้าตรง (Direct current, DC) โดยผลจะแสดงสิ่งที่มีผลต่อค่าความต่างศักย์และทางเดินของ
กระแสไฟฟ้า ส่วนข้อดีและข้อเสียของ DC คือ เหมาะส าหรับการส ารวจในพื นที่ไม่เรียบ เป็นการส ารวจระดับ
ตื นโดยขึ นอยู่กับระดับและระยะห่างของ Electrode และการแปลผลจะเป็น 2D inversion โดยใช้โปรแกรม 
Geotomo software RES2DINV เหมาะส าหรับชั นธรณีที่มีค่าการน าไฟฟ้าสูง เช่น น  าในขุมเหมือง กากแร่ 
เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปที่ 11 ทฤษฎีการส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ (DC Resistivity Survey) 
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3) การด าเนินงาน (Implementation) 

 โครงการ “การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของ
เหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร” ได้ด าเนินการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ จ านวน 2 ครั ง โดยครั งที่ 1 เมื่อวันที่   
9-17 ธันวาคม 2559 ร่วมกับคณะวิจัยจาก AIST ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการส ารวจธรณีฟิสิกส์ครั งที่ 1 พบว่า 
สภาพพื นของบ่อ TSF1 มีลักษณะเปียกและเป็นโคลนท าให้ไม่สามารถท าการส ารวจได้แล้วเสร็จ จึงด าเนินการ
ส ารวจในครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 – 26 มกราคม 2560 โดยใช้เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ ดังนี   

 Regional and deep mapping of contaminants around TSF1 ใช้เทคนิค TEM deep 
mapping 

 Subsurface distribution of tailings under TSF1 ใช้เทคนิค TEM deep mapping 
Partly, DC Resistivity 

 Subsurface distribution of contaminants under the embankment of TSF1       
ใช้เทคนิค DC Resistivity – 2D Survey  

นอกจากนี ใช้เทคนิค EM ส าหรับการส ารวจ Supplementary survey  
- การส ารวจด้วยเทคนิค TEM deep mapping : 50m by 50m transmitter and 

receiver loop89 stations (38 on TSF1, 14 around TSF1, 37 along lines 
(Including 3 Controls) 

- การส ารวจด้วยเทคนิค DC Resistivity measurement : 9 measurement lines 
(235m),  
5m electrode spacing and 48-electrode multicore cable, Dipole-dipole and 
Wenner-Schlumberger arrays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 12 รายชื่อทีมงานนักวิจัยจาก AIST ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รูปที่ 13 การส ารวจด้วยเทคนิค TEM deep mapping และ DC Resistivity measurement 
 

4) ผลการส ารวจ (Results) 
 ตัวอย่างหลักการแปลผลส ารวจของเทคนิค TEM ซึ่งพิจารณาจากการเลือกข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยต้อง
เป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง (data continuity) และ equal interval กล่าวคือ ไม่มีการกระโดดของข้อมูล เช่น 
ข้อมูลในกรอบสีเหลืองในรูปที่ 14 จากนั นใช้แบบจ าลองย้อนกลับเพ่ือค านวณค่าให้เปลี่ยนเป็นค่าของ Resistivity 
โดยไม่มีการใส่ค่าเริ่มต้น ซึ่งจะแสดงออกมาในรูป 1D inversion โดยระยะ Depth of Investigation (DOI) 
ประมาณ 98 เมตร และผลการส ารวจ TEM โดยจุดสี่เหลี่ยมคือสถานีที่ท าการส ารวจ TEM บริเวณบ่อ TSF1ตาม
หน้าตัด Top View ชั นความสูงจากระดับ 100 ถึง 85 เมตร ซึ่งชั นความสูงระดับ 100 เมตร มีค่า Resistivity ต่ า 
แสดงรูปพื นที่เป็นสีม่วง มีลักษณะเป็นหางแร่เปียก และ   ในชั นความสูงจากระดับ 95-90 เมตร มีค่า Resistivity 
สูงขึ น มีลักษณะเป็นหางแร่ที่แห้งแล้วก่อนที่จะมีหางแร่ใหม่เทลงไป และชั นความสูงระดับ 85 เมตร มีค่า 
Resistivity ต่ าอีกครั ง มีลักษณะเป็นหางแร่ของเก่าที่ยังไม่แห้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 14 หลักการแปลผลส ารวจของเทคนิค TEM และผลการส ารวจ TEM ตามหน้าตัด Top View 
ชั นความสูงจาก 100 ถึง 85 เมตร  
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 ผลการส ารวจ TEM ชั นความสูงระดับ 70 เมตร ซึ่งเป็นระดับพื นอาจเป็นชั นหินอุ้มน  า (Aquifer) 
ส่วนชั นความสูงระดับ 65 เมตร จะเห็นว่าเริ่มมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงขึ นบริเวณสีส้ม-สีแดง ส่วนสีม่วงด้าน
ในอาจเป็นชั นหินอุ้มน  า (Aquifer) และส่วนด้านในอาจเป็นหางแร่ และชั นความสูงระดับ 60–20 เมตร ยัง
พบว่าบริเวณบ่อ TSF1 มีค่า Resistivity ต่ าอยู่ 2 บริเวณที่แสดงสีน  าเงิน-ฟ้า แต่โดยบริเวณรอบ ๆ บ่อ TSF1 
มีค่า Resistivity สูงแล้วที่แสดงสีส้ม-เหลือง  

 

 

 

 

 

 

 
 

 รูปที่ 15 ผลการส ารวจ TEM ตามหน้าตัด Top View ชั นความสูงจาก 80 ถึง 20 เมตร  

  ผลการส ารวจ DC บริเวณส ารวจผ่านผนังบ่อ TSF1 ซึ่งมอิีเล็กโทรดบางส่วนที่ปักส ารวจในบริเวณ
บ่อ TSF1 จะมีค่า Resistivity ต่ า เมื่อพิจารณารูปที่ 16 จะเห็นได้ว่ามีหลายบริเวณที่มีค่า Resistivity ต่ า 
แสดงถึงหางแร่น่าจะผ่านผนังบ่อ TSF1 ส่วนบริเวณท่ีมีค่า Resistivity สูง สีส้มแดง-เหลือง คาดว่าเป็นดินลูกรัง
เหนือน  าใตด้ิน และบริเวณท่ีห่างจากผนังบ่อ TSF1 ออกมาคาดว่าชั นหินอุ้มน  า (Aquifer) นอกจากนี บริเวณจุด
ควบคุม (Section at a reference site) แนว DC11 บริเวณดังกล่าวคาดว่าไม่ได้รับผลกระทบหากเกิดการ
ปนเปื้อน โดยแสดงผลแบบ 2D Survey พบว่า มีชั นดินลูกรังเหนือน  าใต้ดินมีค่า Resistivity สูง และมีชั นหิน
อุ้มน  า (Aquifer) รวมอยู่ด้วย ส่วนชั นล่างเป็นชั นหินอัคนีที่มีค่า Resistivity สูง ซึ่งสอดคล้องกับ TEM ใน
บริเวณเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 16 ผลการส ารวจ DC Resistivity measurement บริเวณ Sections along the slopes 
และ Section at a reference site 
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 ผลการส ารวจ DC บริเวณ Section along the longest line ใกล้กับบริเวณท่ีพบน  าผุดในแปลงนา
ข้าว ความยาว 600 เมตร มีผลการส ารวจคล้ายกับแนว DC11 คือ ด้านบนเป็นดินลูกรัง ต่อมาเป็นชั นหินอุ้มน  า 
(Aquifer) และชั นล่างเป็นชั นหินแกรนิต แต่พบความผิดปกติ 3 บริเวณ ซึ่งมีค่า Resistivity ต่ ากว่าแนว DC11  

 

 

 

 

 

 

 

  

 รูปที่ 17 ผลการส ารวจ DC Resistivity measurement บริเวณ Section along the longest 
line 

5) การแปลผลและอภิปรายผล (Interpretation and Discussion) 
ผลการส ารวจด้วยเทคนิค TEM deep mapping และ DC Resistivity measurement สามารถ

แปลและอภิปรายผลได้ดังนี  
 สรุปการแปลผล 

- Seepage of contaminants from the slopes of embankment of TSF1 (น่าจะมี
น  าซึมผ่านออกมาจากผนังบ่อ TSF1) 

- Leakage from the bottom of TSF1 because of absence of resistive 
basement (น่าจะมีการรั่วไหลผ่านทางพื นบ่อ TSF1 เพราะหินบริเวณด้านล่างบ่อ TSF1 
มีความต้านทานไฟฟ้าต่ า) 

- Connection between TSF1 and the southern thick aquifer (มีความเชื่อมโยง
ระหว่างบ่อ TSF1 และชั้นน้้าบาดาลหนาทางด้านทิศใต้) 

 ข้อเสนอแนะ 
- Boring survey to get soil and groundwater samples at the anomalous sites 

(การเจาะส ารวจเก็บตัวอย่างดินและน  าใต้ดินบริเวณท่ีผลการส ารวจธรณีฟิสิกส์แสดงว่าพบ
ความผิดปกติ) 

- Additional geophysical survey using deep sounding methods: Large 
electrode spacing DC resistivity, controlled-source audio-frequency magnetotellurics (CSAMT) 
(เสนอเพ่ิมเติมให้ท าการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ด้วยเทคนิค : Large electrode spacing DC resistivity และ 
CSAMT) 
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 รูปที่ 18 การแปลผลและอภิปรายผล บริเวณ Seepage from the slopes and the bottom of 
TSF1 และ Connection between TSF1 and aquifer 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ น าเสนอรายงานการใช้ไอโซโทปเทคนิค ในโครงการส ารวจตรวจสอบ
การรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค าจังหวัดพิจิตร  

 คณะท างาน Isotope-Geochemistry 
 1. ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์   
 2. นายเกียรติพงษ์ ค าดี 
  นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
 3. นางสาวมนัสวี เฮงตระกูล 
  นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน  าบาดาล 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาพิสูจน์แหล่งที่มาของสารหนูจากบ่อ 5338 และบ่อน  าใต้ดินอ่ืน ๆ โดยประมวลผล
จากอัตลักษณ์ของข้อมูลเคมีพื นฐานและไอโซโทปธรรมชาติในตัวอย่างน  า จากบ่อสังเกตการณ์ในพื นที่ต้นน  า บ่อ
เฝ้าระวังและน  าจากบึงดักตะกอนในพื นที่ รวมทั งน  าประปาหมู่บ้านและน  าส าหรับท ากสิกรรมในบริเวณใกล้เคียง 
และน าข้อมูลโดยจะท าการศึกษาดังนี  

1) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน  า ประกอบด้วย ธาตุ Ca, Mg, K, Na, As, Sr, Cl-, , 
SO4

2- และ การวัดคุณภาพน  าขณะเก็บตัวอย่าง ได้แก่ pH, อุณหภูมิ, Dissolved Oxygen (DO), ค่าการน าไฟฟ้า 
(EC), Alkalinity (mg/l HCO3) เพ่ือดูอัตลักษณ์เบื องต้นทางเคมีของน  า 

2) การวิเคราะห์องค์ประกอบของ  18O และ  2H ในน  า เพ่ือดูว่าน  ามีค่าของ  18O/      
  2H อยู่ในแนวเส้นน  าฝน หรือได้รับอิทธิพลจากน  าจากบ่อระเหย (Evaporation Pond) (TSF) หากพบว่าน  า
ตัวอย่างจากบ่อน  าใต้ดินมีองค์ประกอบของ  18O และ  2H สอดคล้องกับลักษณะน  าจากบ่อระเหย จะสรุปว่า
ตัวอย่างน  าใต้ดินดังกล่าวน่าจะมาจากบ่อที่มีการระเหย 

3) การวิเคราะห์อายุน  าโดยการวัดปริมาณตริเตียม โดยน  าจากบ่อเก็บกักกากแร่จะเป็นน  าที่มี
อายุน้อย ส่วนน  าจากบ่อน  าใต้ดินระดับลึกควรจะเป็นน  าเก่าที่มีอายุน  ามากกว่า หากพบว่าน  าตัวอย่างจากบ่อน  า
ใต้ดินมีอายุน  าใกล้เคียงกับน  าใหม่จากบ่อกักเก็บกากแร่ จะสรุปว่าตัวอย่างน  าใต้ดินดังกล่าวน่าจะมาจากบ่อกัก
เก็บกากแร่บางส่วน  

4) การวิเคราะห์อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของสตรอนเทียม 87Sr/86Sr โดยน  าจากบ่อเก็บกัก
กากแร่น่าจะมีค่า 87Sr/86Sr ที่แตกต่างจากค่าตามธรรมชาติในพื นที่ หาก 87Sr/86Sr มีค่าเหมือนกันก็ไม่น่าจะมี
การปนเปื้อนจากกิจกรรมของเหมือง 
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  รูปที่ 19 การวิเคราะห์อัตราส่วนไอโซโทปของ 2H และ18O 

  จากรูปที่ 19 การวิเคราะห์อัตราส่วนไอโซโทปของ 2H และ18O เป็นการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง  18O และ  2H ส่วนเส้นสีแดงคือเส้นมาตรฐานของน้้าฝน ซึ่งเป็นเส้นน  าฝนของเพชรบูรณ์ที่เก็บ
ตัวอย่างตั งแต่ปี 2556 ถึง 2558 โดยเป็นสถานีที่ใกล้กับพื นที่เหมืองแร่ทองค า บริษัท อัคราฯ มากท่ีสุด หาก
ท าการตรวจวัด  18O และ  2H แล้วเส้นปรากฏใกล้กับเส้นน  าฝน แสดงว่าแหล่งก าเนิดของน  าในบ่อ
สังเกตการณ์เป็นน  าฝนตามธรรมชาติ ส่วนเส้นประเป็นเส้นระเหย หากวิเคราะห์ผลไอโซโทปอยู่บริเวณเส้นระเหย
แสดงว่าน้้าบริเวณนั้นมีน  าฝนตามธรรมชาติผสมกับน้้าจากแหล่งที่มีการระเหย เช่น ห้วย คลอง แม่น้้า บึง      
บ่อเก็บน้้า เป็นต้น เป็นหลักการที่ใช้ในการพิจารณา 

 

  

 

 

 

 

 

   รูปที่ 20 แผนที่แสดงการไหลของน  าใต้ดิน  

 
  รูปที่ 21 แผนที่จ าลองการไหลของซัลเฟตในน  าใต้ดินในพื นที่เหมือง 
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 จากรูปที่ 20 แผนที่แสดงการไหลของน  าใต้ดิน จากข้อมูลสภาพอุทกธรณีของพื นที่รายงานของ
กรมทรัพยากรน  าบาดาล ใช้เพ่ือประกอบการก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง และรูปที่ 21 แผนที่จ าลองการไหลของ
ซัลเฟตในน  าใต้ดินในพื นที่เหมือง จากรายงานภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552         
น  าใต้ดินไหลจากเหนือลงใต้ และจากตะวันออกไปตะวันตก โดยการศึกษาใช้ข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ ของบริษัท 
อัคราฯ และจากรูปที่ 22-24 เป็นบริเวณท่ีท าการเก็บตัวอย่างและผลการด าเนินงาน โดยในการด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างพบข้อสังเกตดังนี  
 - บ่อสังเกตการณ์บ่อลึกบางชุด มีการเจาะบากท่อตลอดแนวความลึก ดังนั นข้อมูลจึงมาจากน  า
ที่มีการผสมจากผิวดินลงไป ท าให้ตัวอย่างไม่ใช่ตัวแทนของน  าใต้ดินที่ระดับความลึกท่ีต้องการ (น  าใต้ดินในพื นที่
ถูกแบ่งออกเป็นน  าใต้ดินชั นตื น ที่ระดับความลึก 10 เมตร และชั นลึก ที่ระดับความลึก 60 เมตร ซึ่งตาม
ลักษณะทางธรณีวิทยาจะถูกแยกกันด้วยชั นหินกั นน  า) 
 - น  าจากบ่อสังเกตการณ์บางบ่อมีกลิ่นแก๊สไข่เน่า บางบ่อมีน  าพุขึ นมาโดยไม่ต้องใช้ปั๊ม บางบ่อ
มีปริมาณน  าน้อยมากจนเก็บตัวอย่างล าบาก 
 - การเก็บตัวอย่างด าเนินการในเดือนธันวาคม 2559 และมกราคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ปลอดฝน 
 ทั งนี  ทีมไอโซโทปเทคนิคได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก บริษัท อัคราฯ ในการอ านวย
ความสะดวกในการเข้าพื นที่ อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พาชี ต าแหน่งและเก็บตัวอย่าง และอนุเคราะห์ปั๊มจุ่มขนาดเล็ก 
ในการเก็บตัวอย่าง ท าให้การเก็บตัวอย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นไปตามแผนของโครงการ และตัวแทนชาวบ้านให้
ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการชี ต าแหน่งน  าในพื นที่นอกเหมือง และอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่
พบโดยมิได้คาดหมายมาก่อน ท าให้การเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 22 แสดงต าแหน่งการเก็บตัวอย่าง 

 ตารางผลการด าเนินงานและข้อเสนอโครงการ 
 

รายการตามข้อเสนอโครงการ จ านวนครั้ง 
ตามข้อเสนอโครงการ 

การด าเนินการ 

เก็บตัวอย่างจากบ่อเฝ้าระวังและบ่อเก็บ
กากแร่ ตัวอย่างน  าประปาหมู่บ้านและน  า
ในพื นที่กสิกรรม รวมทั งบันทึกค่า field 
parameters  

เก็บตัวอย่าง  2 ครั ง  ครั งละ 
28 ตัวอย่าง รวม  56ตัวอย่าง  

เก็บตัวอย่าง ทั งหมด 2 ครั ง           
41 ต าแหน่ง รวม 63 ตัวอย่าง:  
ครั งที่ 1 (13-17 ธ.ค. 59) จ านวน 
31 ตัวอย่าง และครั งที่ 2 (23-26 
ม.ค.60) จ านวน 32 ตัวอย่าง  
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รายการตามข้อเสนอโครงการ จ านวนครั้ง 
ตามข้อเสนอโครงการ 

การด าเนินการ 

วิเคราะห์ค่าเคมีพ้ืนฐานได้แก่ธาตุ Ca, Mg, 
K, Na, As, Sr, และอนุมูล Cl-, SO4

2 -  
จ านวน  25 ตัวอย่าง  จ านวน 31 ตัวอย่าง   

วิเคราะห์องค์ประกอบของ δ18O และ 
δ

2H ในน้้า  
จ านวน 54  ตัวอย่าง  62 ตัวอย่าง  

วิเคราะห์อายุน  าโดยการวัดปริมาณตริ
เตียม  

จ านวน 11 ตัวอย่าง  จ านวน 15 ตัวอย่าง  

การวิเคราะห์อัตราส่วน 87Sr/86Sr จ านวน 18 ตัวอย่าง  จ านวน 20 ตัวอย่าง  

การแปลและสรุปผลการใช้ไอโซโทป
เทคนิค และน้าไปสรุปรวมกับผลจาก
เทคนิค geophysics  

ด้าเนินการแปลผลข้อมูล และ
ประมวลผลในภาพรวมจาก
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์การ
ใช้ไอโซโทป แต่ละเทคนิคย่อย  

คณะท้างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อ
กักเก็บกากแร่ที่ 1 สรุปประเด็น ใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2560  

 การประกันคุณภาพของข้อมูล 
1) วัดองค์ประกอบเคมี: โดยบริษัท ALS Laboratory Group Thailand Co. Ltd (ได้รับการ

รับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025)  
2) วัดอัตราส่วนไอโซโทปของ 2H และ18O: โดยห้องปฏิบัติการของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้สารมาตรฐานอ้างอิงของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ VSMOW เป็นตัวเปรียบเทียบในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์  

3) วัดปริมาณตริเตียม เพ่ือหาอายุของน้้า: โดยห้องปฏิบัติการของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้สารมาตรฐานอ้างอิงตริเตียม NIST SRM 4926E เป็นตัว
เปรียบเทียบในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์  

4) วัดอัตราส่วน 87Sr/86Sr: โดยห้องปฏิบัติการ Iso Analysis UG, Berlin, Germany (ได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 23 การด าเนินการเก็บตัวอย่าง 
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  รูปที่ 24 ห้องปฏิบัติการที่สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ 

 องค์ประกอบทางเคมี 

 
 อัตราส่วนไอโซโทปของ 2H และ18O 
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 ผลการวิเคราะห์ปริมาณตริเตียม และอายุของน  าบาดาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า กรณนี  าที่เป็นน  าน ากลับมาใช้ใหม่
สามารถตรวจวัดอายุได้หรือไม่ 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า น  าที่น ากลับมาใช้ใหม่ หากน  ามี
การสัมผัสอากาศไม่สามารถน ามาใช้ได้ เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนตริเตรียมในธรรมชาติ เมื่อท าการตรวจวัดจะ
ได้ค่าตริเตรียมเป็นน  าอายุใหม่ 
 นางสาวธัญญารัศม์ิ สินทรธรรมทัช มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า น  าที่ผุดบริเวณแปลงนาข้าว
อายุของน  าเป็นน  าเก่าหรือใหม่ 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ผลการตรวจวัดไอโซโทปไม่
สามารถตรวจวัดน  าที่ผุดบริเวณแปลงนาข้าวได้ เพราะน  าบริเวณดังกล่าวมีการสัมผัสกับอากาศและมีการระเหย
ตลอด ข้อมูลจะแสดงการระเหยไม่ว่าจะมาจากบริเวณใด และข้อจ ากัดไอโซโทป หากเป็นน  าฝนผุดขึ นมาสัมผัส
กับอากาศ การเก็บตัวอย่างไอโซโทปแสดงการระเหยในช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะแสดงผลที่แตกต่างกันด้วย 
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อย่างไรก็ตามหากต้องการพิสูจน์น  าที่ผุดบริเวณแปลงนาข้าวควรเจาะหลุมและเก็บตัวอย่างน  าไม่ให้สัมผัสกับ
อากาศจากนั นน ามาตรวจวัดไอโซโทปจะสามารถสรุปผลได้ว่าน  าบริเวณนั นมีคุณสมบัติอย่างไร 

 ผลการวิเคราะห์ Strontium isotope ratio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลจากการวิเคราะห์ 87Sr/86Sr พบว่าทางทิศเหนือและทิศตะวันออกมีค่าไอโซโทปของสตรอนเซียม
แตกต่างกัน ทั งสองบ่อเป็นบ่อสังเกตการณ์ระดับความลึก 30 เมตร และ 100 เมตร ซึ่งความลึกแตกต่างกันจึงไม่    
แน่ชัดว่ามาจากชั นน  าเดียวกันหรือไม่ บ่อเก็บกากแร่ในบ่อ UD1 และ UD2 มีค่า 87Sr/86Sr และความเข้มข้นของ
สตรอนเชียมเท่ากับ 0.70645, 1.84 ppm และ 0.707412, 1.01 ppm ซึ่งมีค่าค่อนข้างเฉพาะตัวและแตกต่าง
จากน  าบาดาลในบริเวณที่ท าการศึกษา และ ข้อมูลไอโซโทปของสตรอนเซียม จ้านวน 20 ตัวอย่าง เมื่อน้าไปพลอต 
mixing diagram ระหว่าง 1/Sr และ 87Sr/86Sr เพ่ือหาเส้นการผสม (mixing line) และแหล่งต้นก้าเนิดของการผสม 
(mixing source) พบความสัมพันธ์ระหว่าง UD2 กับ ตัวอย่างน  าซึมผิวดิน (SPG) รวมทั้งค่าการน้าไฟฟ้าและคุณสมบัติ
ทางเคมีบางตัวของตัวอย่างน้้าซึมผิวดิน (OSPG), บ่อสังเกตการณ์ 6468, บ่อสังเกตการณ์ 6471 และบ่อกักเก็บกากแร่ 
UD2 มีค่าค่อนข้างสูงและ มีความสัมพันธ์กันอีกด้วย แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากบ่อเก็บกากแร่ UD2 
นอกจากนี พบความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวอย่างน  าจากบ่อสังเกตการณ์ 6466, 663 และ 6693 ซึ่งสามารถลากเส้นการ
ผสม (mixing line) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ่อสังเกตการณ์ดังกล่าว โดยแสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของน  า
บาดาลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั งนี  การศึกษา mixing line และ mixing sources ใน
ตัวอย่างน  าอ่ืน ๆ ยังไม่สามารถแปลผลได้อย่างชัดเจน เนื่องจากระบบการไหลของน  าบาดาลในบริเวณนี มีความซับซ้อน
และข้อมูลที่มีค่อนข้างจ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที ่25 แสดงกราฟ mixing diagram ระหว่าง 1/Sr และ 87Sr/86Sr 
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 รูปที่ 26 แสดงจุดเก็บตัวอย่าง น้้าซึมผิวดิน (OSPG) 

 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ผลการวิเคราะห์ UD2 เป็นอย่างไร 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ผลการตรวจวัดไอโซโทปอยู่ในเส้น
ระเหย มีค่าองค์ประกอบทางเคมีค่อนข้างสูง ส่วนการหาอายุโดยวัดปริมาณตริเทียมไม่ได้ท าการตรวจวัด 
เนื่องจากเป็นน  าที่สัมผัสอากาศ และไอโซโทปของสตรอนเซียม มีค่า 0.707412 ppm  

 สรุปการแปลผลจากผลการวิเคราะห์เคมี, อัตราส่วนไอโซโทปของ 2H/18O อายุของน ้า 
(3H) และ 87Sr/86Sr 

1) น  าในบ่อสังเกตการณ์อ้างอิง ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของเหมือง เป็นน  าใต้ดิน
ธรรมชาติ เป็นน  าฝนที่ตกมาจากบริเวณอ่ืนไหลมาถึงบริเวณเหมือง มีอายุมากกว่า 50 ปี โดยไหลผ่านลักษณะ
ทางธรณีท่ีแตกต่างกัน ท าให้น  ามีค่าเคมีและค่าอัตราส่วนสตรอนเชียมที่แตกต่างกัน 

2) กลุ่ม GR6 (5350, 5351) และ GR7 (5249, 5333, 5336) ทั งสองกลุ่มแสดง
คุณสมบัติเป็นน  าที่ไม่มีผลกระทบจาก TSF1  

3) น  าในบ่อเก็บกากแร่ทั งสองบ่อ (TSF1 และ TSF2) มีค่าทางเคมีแนวโน้มเดียวกัน แต่ค่าทาง
ไอโซโทปแตกต่างกัน อาจเกิดจากลักษณะการเก็บตัวอย่างต่างกัน รวมทั งมีลักษณะสิ่งแวดล้อมต่างกันอย่างมาก 
ขณะด าเนินการวิจัยนี  บ่อ TSF1 เลิกใช้งาน และก าลังอยู่ในการด าเนินการฟ้ืนฟู ส่วนบ่อ TSF2 ยังมีการใช้งาน
ตามปกติ และมีปริมาณน  าทิ งในบ่อเก็บกากสูงมาก การที่น  าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันเป็นเหตุที่ท าให้
อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรต่างกัน น  าจากบ่อสังเกตการณ์ระดับตื น ที่มีปริมาณซัลเฟตสูง แต่มีคุณสมบัติไอโซโทป
ของ 2H/18O เป็นน  าฝน แสดงว่าน่าจะมาจากการที่น  าใต้ดินในธรรมชาติระดับตื นไหลผ่านกองหินทิ งที่เป็นผนัง
บ่อ ยกเว้นบ่อตื น (6468) ที่แสดงลักษณะระเหย 

4) น  าใต้ดินระดับลึก ส่วนใหญ่พบว่ามีลักษณะเป็นน  าใต้ดินธรรมชาติ 
5) อัตราส่วนสตรอนเทียมและปริมาณสตรอนเทียมในบ่อเก็บกากแร่แตกต่างจากบ่ออ้างอิ ง

อย่างมีนัยส าคัญ แต่ข้อมูลที่ได้มีน้อย (20 ค่า จาก 63 ตัวอย่าง) ท าให้การแปลผลไม่ครอบคลุมทั่วพื นที่ศึกษา 
6) พบการรั่วซึมของน้้าที่บริเวณผิวดินทางด้านใต้ของบ่อกักเก็บกากแร่ซึ่งไหลซึมตลอดเวลา ที่

จุด OSPG ไหลลงสู่บึงดักตะกอนของเหมือง (ST18) ที่มีระดับความสูงของพ้ืนที่ต่้ากว่า อยู่ทางด้านใต้ของบ่อเก็บ
กากแร่ TSF1 โดยค่าทางเคมี, อัตราส่วนไอโซโทปของ 2H/18O, 87Sr/86Sr ของน้้านี้มีค่าใกล้เคียงกับน้้าในบ่อเก็บ
กากแร่ (TSF1 TSF2) ขณะที่จุดอ้างอิงมีค่าทางเคมี, อัตราส่วนไอโซโทปของ 2H/18O, อายุ และ 87Sr/86Sr        
ที่แตกต่างออกไป  

7) บ่อสังเกตการณ์ 5338/6691 (ลึก 60 เมตร) 
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 บ่อ 5338 มีการเจาะบากท่อให้น  าไหลเข้าได้ตลอดความลึก จึงเปลี่ยนการวิเคราะห์ไป
ใช้ข้อมูลของบ่อ 6691ที่ขุดเพ่ิมในบริเวณเดียวกัน และเป็นตัวแทนน  าที่ระดับความลึก 60 เมตรได้ถูกต้องกว่า 

 สารหนูในบ่อนี น่าจะเป็นสารหนูจากแร่ตามธรรมชาติ เนื่องจากในน  าชั นที่ตื นกว่าบริเวณ
ใกล้เคียงไม่พบสารหนูสูงเกินมาตรฐาน น่าจะแสดงว่าสารหนูเกิดขึ นในชั นที่ลึกกว่า 10 เมตร ส่วนปริมาณ
ซัลเฟตมีค่าปานกลาง 

 ข้อมูลไอโซโทปของ 2H/18O อยู่ในแนวเส้นแสดงการระเหย รวมทั งอายุของน  า ประมาณ 
14   2 ปี แสดงว่ามีการผสมของน  าใต้ดินตามธรรมชาติกับน  าจากแหล่งใหม่ที่มีการระเหย ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ข้อมูลของบ่อตื น (5339 ลึก 7 เมตร) ที่แสดงลักษณะการผสมในอัตราส่วนที่น้อยกว่า ท าให้มีแนวโน้มว่าการ
ผสมมาจากการซึมของน  าผิวดินมาตามรอยแตกของหินในระดับลึก 

 โดยสรุปน  าในบ่อนี น่าจะมาจากแหล่งต้นน  าหลายแหล่งผสมกันทั งจากธรรมชาติและจาก
กิจกรรมของเหมือง เมื่อใช้โปรแกรม isosource V. 1.3.1 , US EPA ใช้โดยห้องปฏิบัติการ ไอโซโทปไฮโดรโลยี
อย่างแพร่หลาย (USGS องค์กรส ารวจธรณี ของสหรัฐอเมริกา) พบว่า ต้นก้าเนิดของน้้าในบ่อ 5338/6691  
มาจากบ่อ TSF1 และ TSF2 ประมาณ 80% 
  ประธาน มีแจ้งต่อที่ประชุมว่า  
  1. ไม่น าเอกสารประกอบการประชุมคณะท างานฯ ครั งที่ 2/2560 ออกนอกห้องประชุม  
  2. การพิจารณาร่างรายงานผลการศึกษาโครงการฯ ยังไม่สิ นสุดจนกว่าคณะท างานย่อย
ผู้เชี่ยวชาญฯ จะเห็นชอบในร่างรายงานดังกล่าว เพราะฉะนั นไม่อนุญาตให้เผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ  
  นางสาวธัญญารัศม์ิ สินทรธรรมทัช มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ 
บางท่านที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท อัคราฯ จะท าให้เกิดความไม่เป็นกลางหรือไม่ 
  ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า การท างานสิ่งที่ต้องเข้าใจคือเชื่อใน Individually ของแต่
ละคน ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 เพราะคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ แต่ละ
ท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน 
  ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการศึกษาด้าน Geophysics และ 
Stable Isotope เป็น 3 แนวทาง 
  1) ด้าน Geophysics พบร่องรอยที่ต้องสงสัยว่าจะเกิดการรั่วซึมของ TSF1 โดยพบความผิดปกติ
ของ conductivity 
  2) ด้าน Stable Isotope พบว่าร่องรอยการผสมกันของน  าในหลายจุดที่น่าจะมาจาก TSF1 และ 
TSF2, UD1 และ UD2 
  3) ด้าน Geophysics และ Stable Isotope น่าจะมีการรั่วซึมจากบ่อ TSF อย่างไรก็ตามมีการ
แปลผลได้หลายรูปแบบ ซึ่ง Geophysics เป็นเครื่องมือที่ชี ว่าน่าจะมีการรั่วซึมที่จุดใดบ้างในเอกสารบทที่ 8 
ประมาณ 6-7 จุด โดยหากเจาะส ารวจในจุดดังกล่าว อาจสามารถหาข้อสรุปในการแปลผลที่แตกต่างกันได้ 
ส่วน As ในบ่อ 5338 น่าจะเป็น As ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ โดยอาจจะมีน  าที่สามารถชะละลาย As ได้
มากกว่าปกติท าให้รั่วซึมลงบ่อสังเกตการณ์ อย่างไรก็ตามน  าบ่อสังเกตการณ์ที่มีการผสมเกิดจากน  าเหมือง    
ชะละลาย As แล้วเกิดการรั่วซึมหรือน  าบ่อสังเกตการณ์มีการรั่วซึมโดยธรรมชาติยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ 
และไซยาไนด์อาจจะเป็นความผิดปกติของบริเวณที่เก็บตัวอย่าง หากต้องการพิสูจน์ควรเจาะส ารวจบริเวณนั น 
ซึ่งถ้าผลการวิเคราะห์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบ่อ TSF ก็ไม่จ าเป็นต้องหาข้อเท็จจริงต่อไป 
  นางสาวธัญญารัศม์ิ สินทรธรรมทัช มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ยังมีบ่อสังเกตการณ์อ่ืน ๆ ที่
พบความผิดปกติ การสรุปผลจะสรุปในภาพรวมใช่หรือไม่ 
  ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บ่อสังเกตการณ์ที่ท าการตรวจวัด
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นน  าฝน จะมีเพียง 2-3 บ่อที่แสดงลักษณะการผสมของน  าฝน และจุดที่ไม่ใช่บ่อ
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สังเกตการณ์ เช่น Open surface ผลการตรวจวัดไอโซโทปไม่สามารถตรวจวัดได้ ส่วนผลทางด้านเคมีและ
สตอนเซียมอาจจะมีการบ่งชี ว่าอาจจะมีการรั่วซึมจากกิจกรรมของเหมือง   
  นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อซักถามต่อ Dr.Yuji MITSUHATA ว่า ถ้าใน
มาตรฐานสากลในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมผลตรวจวัดทางด้าน Geophysics และ Stable Isotope สามารถ
สรุปการรั่วซึมของบ่อ TSF ได้หรือไม ่ 
  Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า I think need more surveys or 
borehole surveys or something because of we have  to have that type of correlation of pH 
and aquifer and also get some sample for chemical relationship. (ต้องท าการส ารวจหรือท า 
Borehole surveys เพ่ิมเติม เพราะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH และชั นน  าใต้ดิน รวมทั งท าการศึกษา
ตัวอย่างน  าเพ่ิมเติมเพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงเคมีต่อไป) 
  ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ แปล Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ควร
เจาะส ารวจบริเวณท่ีพบความผิดปกติ เพ่ือหาข้อสรุปผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ตามสมมติฐานของโครงการฯ ระบุไว้ชัดเจนว่าพิสูจน์ข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการรั่วซึมของบ่อ TSF1 ว่าจริงหรือไม่ ต่อจากนั นน าผลการศึกษาดังกล่าวมาวิเคราะห์ 
เพราะฉะนั นกระบวนการท างานต่อไปคือมีหน้าที่ที่จะต้องเสนอต่อว่าควรท าอย่างไรต่อไป 
  นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร เสนอต่อที่ประชุมว่า ควรให้ท าการเจาะส ารวจเพ่ิมเติมเพ่ือให้
ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการรั่วซึมของบ่อ TSF1 ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ประกอบกับ
ควรจะน าข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA และ EHIA มาพิจารณาในร่างรายงานฯ 
ด้วย เพ่ือจะได้น าข้อมูลก่อนการเปิดด าเนินการท าเหมืองและระหว่างด าเนินการท าเหมืองมาประมวลควบคู่กัน 
เพราะจุดตรวจวัดทางด้าน Geophysics ใกล้เคียงกับจุดตรวจวัด EIA และ EHIA 
  ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า เป็นข้อเสนอหนึ่งในคณะท างานฯ แต่อย่างไรก็ตามต้อง
ได้ข้อสรุปจากคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ก่อน 

นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ บริษัท อัคราฯ มีข้อซักถามต่อ Dr.Yuji MITSUHATA ว่า I have a 
question for you that on your work depends on your personal method only,  you haven’t looked 
at any information from borehole  that we have probably  100 or several 100 bore holes? You 
haven’t compared what you’ve done with the information from bore holes, the fact right? And 
that the results will be difference from you interpretation based on your visit alone, is that correct? 
(ทีมนักวิจัย AIST รับผิดชอบในด้าน Geophysics ของโครงการฯ ซึ่งในการแปลผลการศึกษาพิจารณาแต่เพียงผลที่ได้
จากการส ารวจในโครงการฯ เท่านั น โดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลหลุมเจาะส ารวจของบริษัท อัคราฯ ที่มีเป็นจ านวนมากใช่
หรือไม่ หากสามารถน าข้อมูลหลุมเจาะที่มีอยู่แล้วไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของโครงการจะแตกต่างกันแน่นอน) 

Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Team compared our results 
from geological map and also cross section.  
  นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ บริษัท อัคราฯ มีข้อซักถามต่อ Dr.Yuji MITSUHATA ว่า Who measured? 

Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Results from the department of 
groundwater resources in the report we used that. 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ แปล Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่าได้น า
ข้อมูลทางธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรน  าบาดาลมาพิจารณาประกอบในผลการศึกษาของโครงการฯ 

นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ บริษัท อัคราฯ มีข้อซักถามต่อ Dr.Yuji MITSUHATA ว่า So what 
you have identified as aquifer are actually in our term “saporite” which is altered rock, weathered 
rock that could be more conductive compare to others, you haven’t seen that or you have?    
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(การแปลผลในรูป Cross section สรุปว่าเป็นชั นน  าใต้ดิน แต่บริเวณดังกล่าวน่าจะเป็น saprolite มากกว่า 

และการใช้ข้อมูลการส ารวจด้าน Geophysics ของกรมทรัพยากรน  าบาดาล มีการส ารวจ Spacing ที่ค่อนข้าง
ห่าง ซึ่งข้อมูลการส ารวจด้าน Geophysics ของบริษัท อัคราฯ ใช้ Spacing ที่มีแคบกว่า) 

Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า You mean aquifer and also 
weathered rock should be more conductive? It depends on the situation. Aquifer water shows very 
conductive feature so we conclude that aquifer are more conductive so we get more samples 
from the groundwater using borehole method. So that we can make sure aquifer. 

นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ บริษัท อัคราฯ มีข้อคิดเห็นว่า I think, we used the results from 
the department of groundwater resources cross section to interpret that we have all information 
on evaporating, mapping volcanic rock. 

Dr.Yuji MITSUHATA มีข้อคิดเห็นว่า Yes we have compared the results that we have. 
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ แปล Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า เป็น

การแปลผลแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามบริเวณที่แปลผลว่าเป็นชั นน  าใต้ดินน่าจะเป็นช่องทางที่น  าไหลผ่านของ 
Seepage และหากได้ข้อมูลการส ารวจด้าน Geophysics ของบริษัท อัคราฯ มาใช้ประกอบในร่างรายงานผล
การศึกษาโครงการฯ ก็เป็นเรื่องที่ดี 

นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ บริษัท อัคราฯ มีข้อคิดเห็นว่า I will think about it  
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อซักถามต่อต่อที่ประชุมว่า ขอทราบเรื่องกรอบเวลาการท างาน
ของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อ TSF1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ้ากัด (มหาชน) ว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด 
  ประธาน ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า กรอบการด าเนินการของคณะท างานฯ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560 เพราะในส่วนของผลการส ารวจในงานวิจัยด าเนินการแล้วเสร็จแล้ว ประมาณ 
80 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงการแปลผลข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการแปลผลการศึกษาใน
คณะท างานย่อยฯ แล้ว อย่างไรก็ตามการตีความผลการศึกษาที่แตกต่างกัน เป็นไปได้ ยอมรับได้ ก็น าผลการ
ตีความดังกล่าวมาประกอบเป็นภาคผนวก พร้อมเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อ้างอิงได้ ส่วนการพิสูจน์ขั นสุดท้ายคือ
การเจาะส ารวจเป็นอีกประเด็นที่ต้องหารือในภายหลัง เพราะข้อเสนอโครงการฯ ก าหนดเพียงการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ด้วยวิธี Geophysics และ Stable Isotope   
  ดร.วิชยุตม์ ทัพวงษ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า แนะน าให้ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ขอ 
Detection limit ของซัลเฟตจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลการตรวจวัด ซัลเฟต ใน UD1 หากเป็น over of 
detection สามารถหาค่าได้โดยการ dilute แล้วท าการตรวจวัดซ  า เพ่ือให้ได้ผลการตรวจวัดที่เชื่อถือได้ 
  ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากท าการส่งตัวอย่างไป
วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของ ALS จึงไม่สามารถท าการตรวจวัดซ  าได้ แต่จะท าการประสานกับ ALS        
เพ่ือยืนยันผลการตรวจวัดดังกล่าว 
  นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า หากจะสรุปเบื องต้นว่าน่าจะมีการ
รั่วซึมของบ่อ TSF แต่ต้องมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมหรือไม่ 
  ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า จากการแปลผลเบื องต้นมีข้อสงสัยว่ามีการรั่วซึมจากบ่อ 
TSF แต่หากจะพิจารณาถึงการแปลผลว่ามีการปนเปื้อนท าให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ยังเป็น
ประเด็นที่จะต้องท าการศึกษาและตรวจสอบต่อไป 
 
 

https://dict.longdo.com/search/saprolite
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 นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ้ากัด (มหาชน) มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม
ว่า ผลการศึกษาโครงการฯ ยังมีข้อขัดแย้งกันทางวิชาการ และยังไม่ได้เป็นข้อสรุป รวมทั งได้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ
การส ารวจด้วยวิธี Geophysics มาตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อ TSF ว่าไม่ควรใช้วิธีการส ารวจด้วย Geophysics 
เนื่องจากความน่าเชื่อถือของ Geophysics มีเพียง 20-30 เปอร์เซ็นต์ ควรใช้ส าหรับการส ารวจเบื องต้น  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า ประเด็นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือด้านการ
ส ารวจด้วย Geophysics ได้ตอบข้อคิดเห็นไปแล้ว และมีเอกสารอ้างอิงหลายฉบับที่อธิบายว่าการส ารวจด้วย 
Geophysics ใช้เพ่ือส ารวจความผิดปกติทางธรณีวิทยา แต่อย่างไรก็ตามต้องท าการเจาะส ารวจบริเวณที่พบ
ความผิดปกตทิางธรณีวิทยาเป็นขั นตอนสุดท้าย 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อซักถามต่อ Dr.Yuji MITSUHATA ว่า หากเกิดปัญหา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ การส ารวจด้วย Geophysics สามารถหาสาเหตุการการรั่วซึม
จากบ่อ TSF ได้หรือไม่ และในตั งคณะท างานเพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว มีการให้
ผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะท างานด้วย 
 Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Usually, if the company has 
some problems and then people near company complain about the pollution or something. 
The government immediately organizes or establishes a neutral group. A neutral group gets 
some money from the government and sets or organizes the investigation group to that 
group carry on investigation. Usually the company can’t be included in the committees. (โดย
ปกติหากมีข้อพิพาทระหว่างบริษัท และประชาชนข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าของบริษัทผู้ถูก
กล่าวหา รัฐจะเป็นผู้จัดตั งและสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มคนที่เป็นกลางเพ่ือให้ด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการมาด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ได้เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว) 

 มติที่ประชุม  ให้ปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษ
จากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตาม
ข้อคิดเห็นของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
    
       ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์ 
     นักวิชาการอุตสาหกรรม  

 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ดร.จรัญ ยะฝา 
  รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  

ผู้ท างานและเลขานุการ 
 
 

 นายอนุ กัลลประวิทย์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารสิ่งแวดล้อม 

ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



รายงานการประชุม 
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  

ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 3/2560 

วันศุกร์ที ่29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 

คณะท างานผู้มาประชุม 
1. นายประยูร เชี่ยววัฒนา ประธาน 

อดีตผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
2. นายดุสิต จันทรกานต์ ผู้ท างาน 

อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
3. นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ท างาน 

นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ  
กรมทรัพยากรน  าบาดาล 

4. นางสาววิมลิน แกล้วทนง ผู้ท างาน 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  
กรมควบคุมมลพิษ 

5. ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้ท างาน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ผู้ท างาน 
7. นางสาวสุทรากร พุฒวันเพ็ญ ผู้ท างาน 

(ผู้แทน นางสาวธัญญารัศมิ์ สินทรธรรมทัช) 
8. นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้ท างาน 

ผู้แทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
9. ดร.วิชยุตม์ ทัพวงศ์ ผู้ท างาน 
10. ดร.จรัญ ยะฝา ผู้ท างานและเลขานุการ 

หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
11. นายอนุ กัลลประวิทย์ ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารสิ่งแวดล้อม 
กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน) 
 1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ท างาน 
 2. ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ท างาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.ปนัดดา ซิลวา อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
2. ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

 แห่งชาติ 
3. นายสมชาย ทรัพย์ปริญญาพร นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี 
4. นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี 
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5. นายเนตร์ กัญยะมาสา  หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. นางสาวจารุวัฒน์ พ่วงสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
7. นางสาวนราพร พิชยวรวิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
8. ว่าที่ ร.ต.ไตรเทพ ผันประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
9. นางสาวมธุรส วังชนะชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
10. นายมนตรี ภูษางาม นายช่างเหมืองแร่ช านาญงาน 
11. นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในเบื องต้นคาดว่าการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง 
การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ในวันนี  (วันที่ 29 กันยายน 
2560) จะเป็นการประชุมครั งสุดท้าย และจากการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 มีความเห็นว่าควรแบ่งการท างาน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการ “การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษ
จากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)” ให้แล้วเสร็จ 
และ 2) ให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานตามประเด็นข้อสงสัยให้แล้วเสร็จ ก่อนตรวจรับรายงานฯ อีกครั ง ทั งนี  จะต้อง
มีระยะเวลาให้ผู้ศึกษาปรับแก้ไขรายงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งให้คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ 
ตรวจสอบอีกครั ง ก่อนการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั งต่อไปในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และ 
การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของ
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั งที่ 2/2560 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั น 2 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงาน
การประชุมและจัดส่งให้คณะท างานฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม แต่ให้ปรับแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี  

 - หน้าที่ 14 ในหัวข้อที่ 5) การแปลผลและอภิปรายผล (Interpretation and Discussion) ในส่วน
ของการสรุปผลและอภิปรายผลที่บันทึกการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้แปลเป็นภาษาไทยก ากับคู่กันไปด้วย  
 - หน้าที่ 23, 24 และหน้าที่ 25 ในส่วนที่ ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ แปลการตอบข้อซักถามของ  
Dr. Yuji MITSUHATA ต่อ นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร และนายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ เป็นภาษาไทยนั น  
ให้บันทึกการประชุมเป็นภาษาอังกฤษก ากับภาษาไทยที่แปลด้วย 
 - ให้ปรับแก้ข้อซักถามของนางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ในหน้าที่ 24 ให้มีลักษณะเป็นประโยคค าถาม 
โดยให้ปรับแก้เป็น “หากจะสรุปเบื องต้นว่าน่าจะมีการรั่วซึมของบ่อ TSF ต้องมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
เพ่ิมเติมหรือไม”่ 
 - ให้ตรวจเช็คเทปบันทึกการประชุมในส่วนของค าถามที่นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ได้ซักถาม  
Dr. Yuji MITSUHATA ในหน้าที่ 25 อีกครั ง เนื่องจากข้อซักถามและค าตอบที่บันทึกในรายงานการประชุม  
มีเนื อหาไม่ตรงกับที่ซักถามและท่ีตอบในห้องประชุม 
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 ทั งนี  นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
ไม่มีปัญหากับรายงานการประชุม แต่ขอตั งข้อสังเกตว่า จากเนื อความในรายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่า  
Dr. Yuji MITSUHATA มีความมั่นใจว่า บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 เกิดการรั่วซึมนั น มีความขัดแย้งกับที่เขียนไว้ใน 
Executive Summary for Geophysics หน้าที่ 8 ซึ่งระบุไว้ว่า “both techniques could not effectively 
track contaminated plume of mine water with certainty in this area. แปลได้ว่า เทคนิคทั งสอง 
ไม่สามารถที่จะติดตามร่องรอยของการปนเปื้อนของน  าจากเหมืองด้วยความมั่นใจในพื นที่นี ” และอีกประโยค 
ในย่อหน้าเดียวกันระบุไว้ว่า “The opposite finding in that no anomaly is detected closer to TSF1, 
but anomaly is detected furthest from TSF1. แปลได้ว่า การค้นพบที่ตรงกันข้ามไม่มีการตรวจพบ 
ความผิดปกติใด ๆ ใกล้กับ TSF1 แต่กลับไปตรวจพบในจุดที่ไกล TSF1 ออกไป” จากข้อความดังกล่าวแสดง 
ให้เห็นว่า การเขียนรายงานและการตอบข้อซักถามในที่ประชุมของผู้ศึกษาเองมีความขัดแย้งกัน  จึงขอตั งเป็น
ข้อสังเกตไว้ 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 มีข้อสรุป 5 ข้อ ดังนี้ 
 1) ที่ประชุมเห็นชอบให้น าเสนอการตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการ “การส ารวจตรวจสอบโอกาส
การรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดพิจิตร โดยให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ด าเนินการแก้ไขรายงาน บทที่ 5, 7 และบทที่ 9  
ให้เรียบร้อย ก่อนน าเสนอท่ีประชุมในวันที่ 29 กันยายน 2560 
 2) ที่ประชุมเห็นชอบว่าข้อมูลดิบที่ทีมวิจัยน าเสนอมีความถูกต้อง 
 3) การ plot ข้อมูลดิบ มีรูปที่มีความคลาดเคลื่อนแตกต่างกัน ประมาณ 5-10 รูป ซึ่งที่ประชุม
มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และนายสุรชาติ หมุนสมัย ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปที่เหมือนกัน 
ซึ่งรูปดังกล่าวปรากฏอยู่ในบทท่ี 5  
 4) ทีมวิจัยสามารถแปลผลได้ตามความคิดเห็นของตนบนข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และต้องสามารถ
อธิบายผลดังกล่าวได้ ส่วนผู้ที่มีความเห็นต่าง สามารถแสดงความเห็นได้ แต่จะต้องระบุชื่อ หน่วยงานที่สังกัด 
พร้อมทั งให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นดังกล่าวให้ชัดเจน ซึ่งความคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นต่างจะถูกบันทึก
ไว้ในภาคผนวกท้ายเล่มรายงานฯ 
 5) ทีมวิจัยจะแนบข้อมูลดิบจากการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั งหมด รวมถึงใบรับรองของ
ห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ลงในภาคผนวก 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการ “การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจาก 
บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร 

 นายอนุ กัลลประวิทย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การศึกษาครั งนี ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
ประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวงเงิน 3,303,573 บาท ทั งนี  ได้มีการ 
แบ่งจ่ายเงินตามการปฏิบัติงานออกเป็น 3 งวด ดังนี  
 - งวดที่ 1 ก าหนดจ่ายเงินเมื่อทุกฝ่ายลงนามในเงื่อนไขการรับเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
ค่าสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการรั่วซึมโดยเทคนิค Stable Isotope และ 
Geophysics 
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 - งวดที่ 2 ก าหนดจ่ายเงินเมื่อกองทุนได้รับรายงานผลการส ารวจเทคนิค Geophysics และ Stable 
Isotope ซึ่งมีผลว่าบ่อ TSF1 รั่วหรือไม่ และรายงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะท างาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 และ กพร. 
 - งวดที่ 3 ก าหนดจ่ายเงินเมื่อกองทุนได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานดังกล่าวต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 และ กพร. 
 ซ่ึงเงินงวดท่ี 1 ได้สั่งจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 นั น ต้องรอความเห็นชอบ
จากคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ซึ่งจากการพิจารณา (ร่าง) รายงานฯ
ของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 นั น ได้มีข้อสรุปเพ่ือให้
ปรับแก้ไข (ร่าง) รายงานฯ ดังกล่าว จ านวน 5 ข้อ ตามที่ท่านประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ดังนั น  
ในวันนี จึงขอให้คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 พิจารณาตรวจรับ (ร่าง) 
รายงานที่ผู้วิจัยได้น าเสนอมา เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดท ารายงานครบถ้วนตามข้อก าหนดในการจ่ายเงินเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 ดร.จรัญ ยะฝา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าตารางสรุปการพิจารณา 
ความสอดคล้องของการด าเนินงานกับข้อเสนอโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 ซึ่งจากการพิจารณา
ของฝ่ายเลขานุการฯ พบว่า ทีมวิจัยได้ด าเนินการครบถ้วนแล้วตามข้อเสนอโครงการ 
 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ครั งล่าสุดนั น คณะท างานฯ ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านยอมรับ 
ผลการด าเนินงานว่ามีความครบถ้วนตามข้อเสนอโครงการ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติจ่ายเงินงวดที่ 2 
คือ คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ ขอมติที่ประชุมในการตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการ “การส ารวจตรวจสอบ
โอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน)”  
 นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เสนอต่อที่ประชุมว่า ควรมี
ข้อคิดเห็นให้ชัดเจนว่า ในส่วนของเนื องานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด าเนินการครบถ้วนจริงตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
รายงาน โดยส่วนตัวไม่ได้ขัดข้องที่จะเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 2 แต่ในแง่ของความถูกต้องทางเทคนิค พบว่ายังมี
ปัญหาค่อนข้างเยอะ สามารถดูได้จากข้อคิดเห็นของหลาย ๆ ท่านที่เคยกล่าวไว้ อีกทั ง การด าเนินงานต่าง ๆ 
เบี่ยงเบนไปจากประเด็นตั งต้นค่อนข้างมาก ดังนั น ควรแยกให้ชัดเจนว่า ทีมวิจัยได้ด าเนินกิจกรรมครบถ้วน
ตามท่ีเสนอ และมีค่าใช้จ่ายจริงจึงเห็นควรให้เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ได้ แต่ในขณะเดียวกันข้อสรุปจากการจัดท า
รายงานโดยส่วนตัวมีความคิดเห็นต่างกับที่สรุป 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ มีความเข้าใจถูกต้องแล้ว 
เนื่องจากในการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 นั น จะพิจารณาจากความครบถ้วนของการด าเนินงานตามข้อเสนอ
โครงการ แต่ในส่วนของข้อสรุปต่าง ๆ ทางวิชาการนั นจะเป็นการตรวจรับงานในงวดที่ 3 ซึ่งยังคงมีข้อโต้แย้ง
กันอยู่ 
 ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตัวรายงานยังคงมีข้อคิดเห็นให้ปรับแก้อีกประมาณ 30 จุด รวมทั งมี
ข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ทีมวิจัยต้องน าไปแก้ไขในรายงานอีก 
 ดร.จรัญ ยะฝา แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า การตรวจรับงานในวันนี คือ ความครบถ้วนของงาน 
ตามที่เสนอในข้อเสนอโครงการ และสืบเนื่องจากที่ประธานน าเสนอคือ คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญ 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ยอมรับแล้วว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามีความถูกต้อง 
แต่ยังมีภาพบางภาพในรายงานที่คิดเห็นไม่ตรงกันซึ่งจะต้องท าการปรับแก้ไข ส่วนในเรื่องของการแปลผลนั น 
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ทางออกในการแก้ไขปัญหาระหว่างทีมวิจัยและผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคือ ทีมวิจัยสามารถที่จะแปลผล
ตามความคิดเห็นของตน ซึ่งจะแสดงผลไว้ในรายงาน ส่วนผู้ที่มีความเห็นต่างจะน าความเห็นดังกล่าวมาผนวกไว้ 
ในเล่มรายงานในส่วนของภาคผนวก และการตรวจรับงานงวดที่ 3 รายงานจะต้องมีความสมบูรณ์ทั งในส่วน
ความคิดเห็นของทีมวิจัยและความคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นต่าง  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งค าถามเพ่ือซักถามทีมวิจัย จ านวน 24 ค าถาม 
และมีความกังวลเรื่องข้อเท็จจริงในรายงาน ซึ่งควรเขียนให้มีความชัดเจนไม่ก ากวม ยกตัวอย่างเช่น จากข้อค าถาม
ในข้อที่ 6 ที่ถามว่า ในหน้าที่ 162 พยายามเน้นว่าบ่อ 6468 ospg st18 อยู่บนเส้นระเหย แต่ไม่ได้บอกว่า 
ในขณะที่บ่ออ่ืน ๆ xxx อะไรบ้างอยู่บนเส้นน  าฝน เช่น การใช้ค าว่า “ยกเว้นบ่อ 6468 ที่มีค่าเดลต้าของออกซิเจน 
–18 ที ่–3.3 และ -3.8% เดลต้าดิวทีเรียมที่ -28.2 ถึง -29.8% นั้น เป็นบ่อตื นเพียงบ่อเดียวที่พบลักษณะน  าที่เกิด
การระเหย...” ส่วนนี คือข้อเท็จจริง แต่ถ้าผู้วิจัยไม่ได้เขียนว่าบ่ออ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงอยู่บนเส้นน  าฝนทั งหมด  
โดยส่วนตัวคิดว่าหากจะใส่ข้อเท็จจริงควรใส่ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน มิฉะนั นผู้อ่านอาจตีความผิดได้ 
 ดร.ปนัดดา ซิลวา แจ้งต่อที่ประชุมว่า นักวิจัยมีหน้าที่น าเสนอผล แต่การสื่อสารของผลมีหลายครั งที่ 
stakeholder อ่านแล้วตีความออกมาได้ไม่เหมือนกัน ซึ่งการตีความที่ไม่เหมือนกันไม่ได้แสดงว่าข้อมูลในส่วนนั น ๆ ผิด 
แต่อย่างไรก็ดี ทางทีมวิจัยเองได้ด าเนินการปรับแก้ไขรายงานแล้วในหลาย ๆ ส่วน เพ่ือให้สื่อความหมายได้ชัดขึ น
ดังนั น ขอให้คณะท างานทุกท่านอ่านรายงานฉบับล่าสุดที่ได้มีการปรับแก้ เพราะในบางครั งทีมวิจัยอาจไม่ได้สื่อ
ออกไปในแบบที่ผู้อ่านเข้าใจ แต่ในส่วนที่ความคิดเห็นแตกต่างนั นจึงจะน าไปใส่ไว้เป็นภาคผนวก 
 ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ทางทีมวิจัยจะต้องปรับแก้ให้เสร็จเรียบร้อย คือ 
ฉบับที่จะน าไปเสนอในการประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และในส่วนที่ นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ได้เสนอ 
ความคิดเห็นนั นเป็นสิ่งที่ดี เพราะควรจะอธิบายให้ชัดเจนว่าส่วนไหนคือข้อเท็จจริง ส่วนไหนคือการตีความ จะได้
ไม่เกิดความสับสน 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการ “การส ารวจตรวจสอบโอกาส
การรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน)” โดยผู้ศึกษามีการด าเนินงานตามข้อเสนอโครงการครบถ้วน  

 4.2 ร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
(TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร ตามข้อคิดเห็นของ
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560  
เม่ือวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560  
  - ด้านธรณีฟิสิกส์ โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
  - ด้านไอโซโทป โดย ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 

 ดร.จรัญ ยะฝา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนนี จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของร่างรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์ โดยทีมของ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ในด้านธรณีฟิสิกส์ และทีมของ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ใน
ด้านไอโซโทป 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์  รายงานต่อที่ประชุมว่า ในตอนแรกทีมวิจัยได้ด าเนินการแปลผลตาม  
flow chart ในข้อเสนอโครงการหน้าที่ 20 และหน้าที่ 21 คือเป็นการแปลผลแยกกันว่า การศึกษาด้านธรณีฟิสิกส์
ตรวจพบอะไร และด้านไอโซโทปตรวจพบอะไร แต่จากการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 มีข้อคิดเห็นจาก นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ว่าผลการศึกษา 
ทั งสองด้านน่าจะน ามาเชื่อมโยงกัน จึงได้มีการแปลภาพเพ่ือท าให้เกิดความเชื่อมโยงมากขึ น และจากข้อคิดเห็น 
ของนายสุรชาติ หมุนสมัย มีหลายประเด็นที่ดี ซึ่งตามที่ ดร.ปนัดดา ซิลวา ได้กล่าวแล้วว่า บางครั งทีมวิจัย 
อาจไม่ได้สื่อออกไปในแบบที่ผู้อ่านเข้าใจ และในส่วนข้อคิดเห็น 24 ข้อ ของ นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีหลายข้อ
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ที่ซ  ากับข้อคิดเห็นของ นายสุรชาติ หมุนสมัย ซึ่งได้มีการปรับแก้ไปแล้ว ยังเหลืออีกประมาณ 5 ข้อ ที่ทางทีมวิจัย
ต้องปรับแก้เพ่ิมเติม ในส่วนของรายงานที่ปรับแก้ไปแล้วอย่างมีนัยส าคัญ คือ มีการเพ่ิมเติมการแปลผลออกมา 
ในรูปของกราฟเพ่ือจะได้เห็นเป็นตัวเลขชัดเจนว่าส่วนไหนมีความแตกต่าง หรือมีความผิดปกติเกิดขึ นจริงหรือไม่  
แต่หลักการแปลผลยังคงใช้หลักการเดิม และได้เพ่ิมเติมการเชื่อมโยงระหว่างธรณีฟิสิกส์และธรณีเคมีของต้นน  า
และปลายน  าเพ่ิมมากขึ น 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากธรณีฟิสิกส์ทีมวิจัยของญี่ปุ่นเป็นตัวหลัก 
ในการศึกษาและแปลผล จึงต้องการให้ทีมวิจัยของไทยแปลผลตามที่ทีมวิจัยของญี่ปุ่นเขียน ซึ่ง ผศ.ดร.ธนพล 
เพ็ญรัตน์ เคยพูดไว้ว่าทีมวิจัยของไทยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องธรณีฟิสิกส์เท่ากับทีมวิจัยของญี่ปุ่น  
โดยส่วนตัวมีความเห็นว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการเขียนก็อาจไม่ตรงกับจุดประสงค์ของทางทีมวิจัยญี่ปุ่น ดังนั น 
จึงคิดว่า Executive Summary ที่ทางทีมวิจัยญี่ปุ่นเขียนสามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงได้อยู่แล้ว  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงต่อที่ประชุมว่า จากการอ่านข้อคิดเห็น 33 ข้อ ของนายสุรชาติ หมุนสมัย 
เห็นว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวเกิดขึ นจากการดูสี จึงได้เพ่ิมเติมกราฟเพ่ือให้เปรียบเทียบได้ชัดเจนเพ่ิมมากขึ น  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ประเด็นที่กล่าวข้างต้นนั นหมายถึงในส่วนของเนื อหา 
ทีต่้องการให้ยึดตามที่ทีมวิจัยของญี่ปุ่นเขียนมา 
 ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของเนื อหานั นทีมวิจัยของไทยและญี่ปุ่นต้องมีการปรึกษาหารือ
กันอยู่แล้ว และทีมวิจัยทั งสองฝ่ายจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในผลการศึกษาที่แปลออกมา 
 นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับ นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา คือ คิดว่าการสื่อ
ความหมายหรือการเขียนรายงานของ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ค่อนข้างเบี่ยงเบนไปจากทีมวิจัยของญี่ปุ่น
พอสมควร ในหลาย ๆ กรณีท่ีทีมวิจัยของญี่ปุ่นมองว่าอาจมีความเป็นไปได้ 2 กรณี แต่เมื่อ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
น ามาเขียนต่อกลับเขียนว่าเป็นไปในแนวทางเดียว เพราะฉะนั น ถ้าเป็นในประเด็นที่ นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา 
ได้กล่าวมาข้างต้น คือ ให้เขียนรายงานตามที่ทีมวิจัยของญี่ปุ่นเขียน โดยไม่ต้องน ามาขยายความหรือตีความ
เพ่ิมเติม ซึ่งอาจให้ทีมวิจัยญี่ปุ่นเซ็นก ากับเล่มรายงานที่เขียนมาด้วยก็ได้ แต่หากเป็นกรณีที่ประธานกล่าวว่า 
ทีมวิจัยทั งสองฝ่ายจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนั น โดยส่วนตัวเห็นว่าควรมีสิ่งยืนยันอย่างชัดว่าทีมวิจัยทั งสองฝ่าย
จะรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งในขณะนี ยังไม่มี 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทีมวิจัยของญี่ปุ่นได้ช่วยท าการศึกษาด้านธรณีฟิสิกส์ 
และทราบว่าทีมวิจัยของไทยมีการศึกษาด้านธรณีเคมี แต่ทีมวิจัยของญี่ปุ่นไม่เคยได้รับข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว 
และในการแปลผลการศึกษาทั ง 2 ด้าน จะแปลผลแยกกัน คือ ด้านธรณีฟิสิกส์แปลผลโดยทีมวิจัยของญี่ปุ่น และ
ด้านธรณีเคมีแปลผลโดย ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ดังนั น จึงมีการตอบค าถามของ Dr.Yuji MITSUHATA 
ว่าไม่สามารถติดตามร่องรอยของการปนเปื้อนได้ และเพ่ือหาข้อสรุปผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ควรท าการ
เจาะส ารวจบริเวณท่ีพบความผิดปกติ แต่อย่างไรก็ดี ในการเขียนรายงานในภาพรวมตนเองจะน าผลการศึกษาทั ง 
2 ด้าน มาเชื่อมโยงกัน ดังนั น จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเหตุใดรายงานที่ตนเขียนจึงมีเนื อหามากกว่าที่ทาง Dr.Yuji 
MITSUHATA เขียน ทั งนี  จึงได้มีการปรึกษากับ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ว่าจะส่งข้อมูลผลการศึกษา 
ในส่วนธรณีฟิสิกส์ให้กับ Dr.Yuji MITSUHATA ได้รับทราบด้วย 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ให้ระบุในรายงานให้มีความชัดเจนว่า ผลการศึกษาส่วนใดที่ทางทีมวิจัยของ
ญี่ปุ่นเป็นผู้เขียน และส่วนใดที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เป็นผู้เขียนเพ่ิมเติมเมื่อน าผลการศึกษาทั ง 2 ส่วน  
มาพิจารณาร่วมกัน 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
 1. ต้องการให้มีการเพ่ิมเติมข้อมูลผลการตรวจวัดน  าผุดบริเวณนาข้าว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ลงใน
รายงานหน้า 97 ข้อ 3.8 ด้วย เนื่องจากเป็นต้นเหตุของการจัดตั งคณะท างานชุดนี   
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 2. ต้องการให้จัดท ารายงานความคิดเห็นส่วนบุคคล พร้อมทั งข้อเสนอของคณะท างานทุกท่าน รวมถึง 
ทีมวิจัยของญี่ปุ่นไว้ในภาคผนวกของรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วย ทั งนี  จะต้องระบุชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงานให้ชัดเจน 
 ประธาน ชี แจงว่า ในส่วนของรายงานความคิดเห็นส่วนบุคคลสามารถท าได้ แต่ต้องระบุชื่อให้ชัดเจน 
พร้อมทั งแสดงเหตุผลประกอบความเห็นดังกล่าว 
 ดร.วิชยุตม์ ทัพวงศ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรายงานฉบับนี มีการส่งต่อให้อีกคณะหนึ่งด าเนินการ 
จึงขอให้มีการระบุขอบเขตความรับผิดชอบของคณะท างานฯ ที่รับช่วงต่อให้มีความชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น  
ส่งซัลเฟอร์ไปวิเคราะห์ที่ ALS ก็ให้ระบุว่าส่วนนี มีบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้อง พร้อมทั งระบุความรับผิดชอบ และ  
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ก็สามารถระบุในรายงานได้ว่า ทางทีมวิจัยญี่ปุ่นที่ร่วมศึกษามีใครบ้าง และมีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบส่วนใดบ้าง และอาจให้มีรายงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ เพ่ือให้มีความชัดเจนว่าใครท าอะไร
ในรายงาน 
 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการตกลงกันในการประชุมครั งก่อนว่า ให้แนบใบรับรองของ
ห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ พร้อมทั งใบแสดงผลการวิเคราะห์ลงในภาคผนวกด้วย 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อคิดเห็นว่า ขอให้เพ่ิมภาคผนวกอีก 2 ส่วน คือ ใบแสดงผลการ
วิเคราะห์ และค่าพิกัดของจุดส ารวจทุกจุด 
 ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นว่า ขอให้เพ่ิมตารางที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวมาจาก
แหล่งใด ห้องปฏิบัติการใด 
 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากวันนี ทีมวิจัยมีเวลาแก้ไขรายงานอีกประมาณ 2 สัปดาห์ 
และหากเป็นไปได้ให้ส่งรายงานฉบับแก้ไขให้กับคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึม
ของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ตรวจสอบก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วัน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาในการศึกษา
รายงานและแสดงความคิดเห็น เพ่ือในการประชุมวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จะได้มีการตอบประเด็นข้อซักถาม 
จนแล้วเสร็จ ก่อนรายงานให้คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 รับทราบ 
ในการประชุมวันที่ 17 ตุลาคม 2560 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานบทที่ 5 มีแก้ไขค าผิด และขอทราบ
รายละเอียดที่มีผู้กล่าวมาข้างต้นว่าได้มีการจัดตั งคณะท างานภาคสนาม 
 ดร.จรัญ ยะฝา ตอบข้อซักถามว่า ในข้อเสนอโครงการได้ระบุไว้ว่า จะมีการสร้างความยอมรับ 
จากประชาชนในพื นที่ ทางทีมวิจัยจึงได้มีการจัดตั งคณะท างานการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย  
ผู้สังเกตการณ์จากส่วนกลาง ประชาชนในพื นที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในพื นที่ เพ่ือร่วมสังเกตการณ์  
ในการส ารวจของทีมวิจัย ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ นไปแล้ว 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากตัวรายงานมีรูปภาพสีที่ใช้บ่งบอกถึงการแปล
ผลการศึกษา ดังนั น จึงอยากให้ส่งไฟล์ที่เป็นรูปภาพสีให้ เพราะรายงานที่แจกในที่ประชุมเป็นภาพขาวด า 
จึงไม่สามารถอ่านท าความเข้าใจได้ 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า รายงานฉบับนี ยังไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์ จึง เห็นควรให้มีการปรับแก้ไข 
ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจะส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุมวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ประมาณ 1 สัปดาห์ และ 
หากมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยสามารถส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือส่งต่อให้ทีมวิจัยด าเนินการต่อไปได้ 
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร สอบถามว่า เนื่องจากมีระยะเวลาในการศึกษารายงานค่อนข้างน้อย 
หากมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยหลังเสร็จสิ นการประชุมในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ยังสามารถส่งข้อซักถามหรือ
ข้อสงสัยให้กับทีมวิจัยได้อีกหรือไม่ 
 ประธาน ตอบข้อซักถามว่า สามารถส่งข้อซักถามหรือข้อสงสัยให้กับทีมวิจัยได้จนถึงวันที่  
20 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.  
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 มติที่ประชุม ให้ผู้ศึกษาปรับแก้ไขร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษ 
จากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร  
ตามข้อคิดเห็นของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
ก่อนน าเสนอให้คณะท างานดังกล่าวพิจารณาอีกครั งหนึ่ง ในการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ในวันที่  
16 ตุลาคม 2560 และการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
     ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาวมธุรส วังชนะชัย 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  

 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ดร.จรัญ ยะฝา 
  รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  

ผู้ท างานและเลขานุการ 
 
 

 นายอนุ กัลลประวิทย์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารสิ่งแวดล้อม 

ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 



รายงานการประชุม 
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 

ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 4/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 

คณะท างานผู้มาประชุม 
 1. ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา ประธาน 
  อดีตผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
 2. นายดุสิต จันทรกานต์ ผู้ท างาน 
  อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
 3. นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ท างาน 
  นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ    
  กรมทรัพยากรน  าบาดาล  
 4. นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ผู้ท างาน 
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
  กรมควบคุมมลพิษ 
 5. ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้ท างาน 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 6. นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ผู้ท างาน 
 7. นางสาวธัญญารัศมิ์ สินทรธรรมทัช ผู้ท างาน  
 8. นายเชิดศักดิ์ อรรรถอารุณ ผู้ท างาน 
  ผู้แทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  
 9. ดร.วิชยุตม์ ทัพวงษ์ ผู้ท างาน 
 10. ดร.จรัญ ยะฝา  ผู้ท างานและเลขานุการ 
  หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  
  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
 11. นายอนุ กัลลประวิทย์ ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม 
 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 
 1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ท างาน 
 2. ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ท างาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.ปนัดดา ซิลวา อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
2. ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

 แห่งชาติ 
3. นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี 
4. นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
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5. นางสาวมธุรส วังชนะชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
6. นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั งที่ 3/๒๕60 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน ๒๕60 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั น 2 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงาน
การประชุมและจัดส่งให้คณะท างานฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม แต่ให้ปรับแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี  

 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร แจ้งว่า ให้น ารายงานการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง
การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั งที่ 2/๒๕60 วันพุธที่ 
23 สิงหาคม ๒๕60 ส่วนที่แก้ไขตามมติที่ประชุมแจกให้กรรมการทุกท่านด้วย รวมทั งส่วนที่แก้ไขรายงานการ
ประชุมฯ ในวันนี ด้วย 
 ดร.ปนัดดา ซิลวา แจ้งว่า ให้แก้ไขต าแหน่งของ ดร.จรัญ ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและ
ชีวภาพ 
 ดร.จรัญ ยะฝา แจ้งว่า รายงานการประชุมฯ ฉบับแก้ไข จะส่งให้กรรมการทุกท่านทาง E-mail 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 ไม่มี 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าบริเวณนาข้าวทางด้านทิศตะวันตก ของบริษัท  
อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 - ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
 - บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
 - กรมควบคุมมลพิษ 
 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง (กรมควบคุมมลพิษ) เป็นผู้น าเสนอผลการวิเคราะห์ โดยจะ
น าเสนอในส่วนที่คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีความคิดเห็นตรงกัน รายละเอียดดังนี   
 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบน  าผุดบริเวณแปลงนาข้าว
ทางด้านทิศตะวันตก ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งน  าดังกล่าวมีลักษณะเป็นสีด าและมีกลิ่น
เหม็น ดังนั นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 หน่วยราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแทนชาวบ้านต าบล    
เขาเจ็ดลูกและต าบลท้ายดง และผู้แทนบริษัท อัคราฯ ได้ลงพื นที่ร่วมกันเพื่อเก็บตัวอย่างน  ามาท าการวิเคราะห์ 
จ านวน 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 นาข้าว (แปลงควบคุม) จุดที่ 2 ต้นน  าบ้านเนินทอง จุดที่ 3 ป่าบัว จุดที่ 4 นาข้าว 
(ที่มีน  าไหล) จุดที่ 5 จุดรวมน  าจากนาข้าวบ้านเนินทองและคลองล่องหอย และจุดที่ 6 คลองหลังบ้าน นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก (ท้ายน  า) ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 
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รูปที่ 1 ภาพจุดเก็บตัวอย่าง 
 

 

รูปที่ 2 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่าง 

จากรูปที่ 2 มุมขวาบนคือแปลงนาข้าวที่เป็นจุดควบคุม จุดที่น  าผุดคือบริเวณป่าบัว (หมายเลข 3) 
ไหลลงมาบริเวณนาข้าว (หมายเลข 4) ส่วนต้นน  าที่ไหลมาอีกทางหนึ่ง คือ ต้นน  าบ้านเนินทอง (หมายเลข 2)    
ซึ่งน  าจะไหลจากหมายเลข 4 ไปยังหมายเลข 5 น  าบริเวณนั นมีสีด าสนิท และมีกลิ่นเหม็น ตามที่ได้มีชาวบ้าน
ร้องเรียน ซึ่งชาวบ้านที่มาร้องเรียนนั น จะมีพื นที่ท านาอยู่ในบริเวณด้านซ้ายของหมายเลข 5 น  าสีด ามีระยะทาง
ยาวไปจนถึงบริเวณหมายเลข 6 คลองหลังบ้านนายก อบต. และเนื่องจากทาง อบต. เกรงว่าน  าสีด าดังกล่าว
อาจมีอันตราย จึงได้ท าการกักน  าดังกล่าวไม่ไหลไปยังพื นที่อ่ืน ท าให้ปัจจุบันน  าดังกล่าวท่วมขังอยู่ระหว่าง
หมายเลข 4 และหมายเลข 5 
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ในส่วนของผลการวิเคราะห์จะรายงานผลการวิเคราะห์แยกแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังนี  
- ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน  าโดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ค่าแมงกานีสเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

ในทุกจุดตรวจวัดรวมถึงแปลงนาข้าวที่ เป็นจุดควบคุมด้วย และค่าทองแดงเกินมาตรฐานเล็กน้อย  
ส่วนพารามิเตอร์อ่ืน ๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นปัญหา เช่น ไซยาไนด์ ปรอท ตะกั่ว โครเมียม สังกะสี ก็ไม่พบว่ามีค่า
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งตัวอย่างน  าที่กรมควบคุมมลพิษท าการวิเคราะห์นั น ได้รับมาจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
เนื่องจากไม่ได้ลงไปร่วมเก็บตัวอย่างน  าในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เพราะกรณีนี เป็นเรื่องเร่งด่วน การเก็บ
ตัวอย่างน  ามาท าการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั น หน่วยงานที่อยู่ในพื นที่จึงสามารถเข้าถึงและ
เก็บตัวอย่างน  าได้เร็วกว่า และเนื่องจากขาดการประสานกับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคถึงพารามิเตอร์ที่จะ 
ท าการวิเคราะห์ ส่งผลให้ผลการวิเคราะห์น  าของกรมควบคุมมลพิษมีพารามิเตอร์น้อยกว่าของหน่วยงานอ่ืน  
แต่ทางกรมควบคุมมลพิษได้มีการวิเคราะห์ตัวอย่างดินด้วย ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่างดิน 
ในทุกพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (รูปที่ 3 และรูปที่ 4) 

 
รูปที่ 3 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน  าโดยกรมควบคุมมลพิษ 

 

รูปที่ 4 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินโดยกรมควบคุมมลพิษ 
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- ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน  าโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ค่าแมงกานีสและค่าบีโอดี        
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งผลค่าแมงกานีสสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษ ส่วนค่าบีโอดีนั น  
กรมควบคุมมลพิษไม่ได้ท าการวิเคราะห์ เนื่องจากข้อจ ากัดของการเก็บตัวอย่างน  า ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  
ค่าบีโอดีที่เกินเกณฑ์มาตรฐานบ่งบอกถึงลักษณะของน  าเน่า เนื่องจากคุณภาพน  าปกติที่ไม่เน่าจะมีค่าบีโอดี  
< 2 mg/l น  าในป่าบัวมีค่าบีโอดีค่อนข้างสูง คือ 17.5 mg/l และจะเห็นได้ว่าค่าบีโอดีมีค่าสูงขึ นตามระยะทาง
ที่น  าไหลไป ในขณะเดียวกันเมื่อพบค่าบีโอดีสูงขึ นทางมหาลัยวิทยาลัยนเรศวรได้มีการตรวจวัดค่าปริมาณ
ออกซิเจนละลายน  า (DO) พบว่า DO มีค่าลดลงไปด้วยตามสัดส่วน ซึ่งการที่ตรวจพบว่าน  ามีค่าบีโอดีสูงและ 
มีค่า DO ต่ า ก็หมายความว่าน  าดังกล่าวเป็นน  าเน่า (รูปที่ 5) 

 
รูปที่ 5 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน  าโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน  าโดยบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) พบว่า ผลการ
วิเคราะห์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ บริเวณป่าบัวพบค่าแมงกานีสเกินเกณฑ์มาตรฐาน ค่าบีโอดีเกินเกณฑ์
มาตรฐาน และพบค่า DO ที่ต่ า ซึ่งค่า DO ของคุณภาพน  าปกติควรมีค่า > 4 mg/l สิ่งมีชีวิตจึงจะสามารถอาศัย
อยู่ในน  าได้ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ค่า DO ของน  าขณะนั นมีค่า < 2 mg/l จากป่าบัว และเมื่อน  า
ไหลไปเรื่อย ๆ ถึงนาข้าวในจุดที่ 4 ค่า DO มีค่าต่ าลงจนแทบจะไม่เหลือออกซิเจนในน  า บ่งบอกถึงสภาพน  าเน่า 
(รูปที่ 6) 



6 
 

 

 
รูปที่ 6 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน  าโดยบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

ข้อเท็จจริงที่สรุปได้จากผลการวิเคราะห์ การลงพื นที่ และความเห็นของคณะท างานย่อย
ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ รายละเอียดดังนี   

- พื นที่ป่าบัวเป็นพื นที่ต่ า ดังนั น จึงมีแนวโน้มที่น  าในแหล่งกักเก็บโดยรอบ และน  าใต้ดินหรือ 
น  าซับจะไหลลงพื นที่ดังกล่าว ท าให้เกิดเป็นป่าบัวขึ น 

- น  าที่ผุดขึ นมาในบริเวณป่าบัวพบว่ามีลักษณะใส แต่มีค่าแมงกานีสเกินค่ามาตรฐานน  าผิวดิน  
(พบแมงกานีสสูงในพื นที่ควบคุมเช่นกัน) แตไ่ม่พบว่ามีไซยาไนด์หรือสารพิษอ่ืนปนเปื้อน 

- เมื่อน  าไหลลงสู่พื นที่นาข้าว พบว่ามีสีด า มีค่าบีโอดีสูง ปริมาณออกซิเจนน้อยมาก มีสัดส่วน
ของค่าซีโอดีสูง (น  าเน่า) 

- ไม่พบว่าดินในพื นท่ีที่ตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน 
- น  าที่เน่าดังกล่าวไม่ได้เกิดจากข้อสันนิษฐานที่ว่ามีรถสูบส้วมเอาน  าเสียมาทิ งในบริเวณ

ใกล้เคียง 
- ท้องถิ่นได้กักน  าสีด าดังกล่าวไว้ ท าให้เกิดสภาพน  าท่วม และก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับ

ชาวบ้านในพื นที่ท่วมน  า ซึ่งบริเวณท่ีน  าท่วมคือ บริเวณสีฟ้าในรูปที่ 7  

 
รูปที่ 7 แสดงพื นท่ีที่น  าท่วมขัง และจุดกักน  า 
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โดยคณะท างานได้มีข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี  
- เนื่องจากผลการตรวจสอบไม่พบสารพิษที่มีอันตรายและจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ของชาวบ้างอย่างเฉียบพลัน จึงมีข้อเสนอว่าควรแจ้งให้ท้องถิ่นระบายน  าที่กักไว้ออกเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ในพื นท่ีท่วมน  า 

- เนื่องจากน  าที่กักไว้มีลักษณะเป็นน  าเน่าเสีย ดังนั นจึงควรใช้ความระมัดระวังในการระบายน  า
ดังกล่าว โดยมีข้อแนะน า ได้แก่ 

1) ให้ทยอยระบายน  า เนื่องจากน  าส่วนล่างและตะกอนดินด้านใต้ยังคงเน่าเสียและมีออกซิเจนต่ า 
จึงควรระบายน  าส่วนบนออกก่อน 

2) อาจใช้น  าดีไล่น  าเสีย โดยหากสามารถผันน  าดีบางส่วนลงในล าเหมืองเพ่ือเจือจางน  าเน่า 
ก่อนการระบายได ้

- ทั งนี  เมื่อน  าลดระดับลงจะสามารถส ารวจได้ง่ายขึ นว่ามีน  าผุดขึ นจากบริเวณใดอีกบ้าง และ 
น  าที่ผุดนั นใสจริงหรือไม่ 

อย่างไรก็ดี อาจมีข้อสงสัยว่าน  าที่มีค่าแมงกานีสสูงนั นจะต้องท าการบ าบัดก่อนระบายออก
หรือไม่ สามารถอธิบายได้ว่า  

แมงกานีส เป็นเกลือแร่ส่วนน้อย แต่มีความส าคัญต่อชีวิตมาก ร่างกายจะขาดไม่ได้  แมงกานีส
จะพบมากที่สุดในโครงกระดูก ตับ ตับอ่อน หัวใจและต่อมพิทูอิทารี่ในร่างกายมนุษย ์และมีคุณสมบัติเป็นด่าง 

ค่า LD50 = 9 g/kg BW หมายความว่า หากร่างกายได้รับแมงกานีสเกิน 9 กรัมต่อ 1 
กิโลกรัมของน  าหนักตัว จะเสียชีวิตไปเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งของกลุ่มประชากร ยกตัวอย่างเช่น ที่น  าหนัก 40 
กิโลกรัม จะต้องได้รับแมงกานีสประมาณ 360 กรัม จึงจะเสียชีวิต และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลการ
วิเคราะห์น  า หมายความว่า จะต้องบริโภคน  าดังกล่าวประมาณ 60,000 ลิตรต่อวัน  

ค่า MCL = 0.05 mg/l หมายความว่า หากน  ามีค่าแมงกานีสเกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร จะท า
ให้น  ามีสีด า ขม และมีกลิ่นของโลหะ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ เนื่องจากน  าดังกล่าวมีค่าแมงกานีสสูง  
จึงส่งผลให้น  ามีสีด า มีกลิ่นของโลหะ และมีรสขมหากชิม 

ในประเด็นถัดไปขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประชาชนบริเวณ
รอบเหมืองทองค าได้ร้องเรียนกับกรมควบคุมมลพิษอีกครั ง เพ่ือขอทราบผลการตรวจสอบน  าสีด าที่มีกลิ่นเหม็น
ผิดปกติอย่างรุนแรง โดยกรมควบคุมมลพิษได้รายงานผลการวิเคราะห์เบื องต้นให้กับประชาชนทราบ  
แต่ผู้แทนประชาชนในพื นที่มีความกังวลว่าตัวอย่างน  าที่น ามาวิเคราะห์นั นอาจไม่ใช่ตัวแทนที่ดี เนื่องจาก 
กรมควบคุมมลพิษไม่ได้ลงพื นที่เก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ชาวบ้านจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมควบคุมมลพิษ
ลงพื นที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ยืนยันเพ่ือความเชื่อมั่น อีกครั ง ดังนั น กรมควบคุมมลพิษจึงลงพื นที่เก็บ
ตัวอย่างอีกครั งในวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม 25๖๐ โดยมีตัวแทนชาวบ้านร่วมเก็บตัวอย่างน  าตามจุดต่าง ๆ  
ที่ก าหนดไว้ (รูปที่ 8) และเนื่องจากมีผู้กังวลในเรื่องน  าที่เด็กใช้ในการอุปโภคบริโภคว่าจะมีปัญหาหรือไม่  
จึงได้มีการเก็บตัวอย่างน  าจากระบบกรองน  าของกรมทรัพยากรน  าบาดาลมาท าการวิเคราะห์ว่าคุณภาพน  า
เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ (รูปที่ 9)  
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รูปที่ 8 การลงพื นที่เก็บตัวอย่างน  า ระหว่างวันที่ 14-15 ธนัวาคม 2560 โดยกรมควบคุมมลพิษ 

 

 
รูปที่ 9 การเก็บตัวอย่างน  าจากระบบกรองน  าของกรมทรัพยากรน  าบาดาล 
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รูปที่ 10 จุดเก็บตัวอย่าง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า ย้อนกลับไปที่รูปจุดเก็บตัวอย่าง โดยมหาวิทยาลัย
นเรศวร จุด 3 ป่าบอน มีลักษณะเป็นน  าใสและมีตะกอนเหล็ก แต่ผลการตรวจวัดที่กรมควบคุมมลพิษรายงาน 
เป็นผลของป่าบัว กล่าวคือน  าลักษณะคล้ายกับไหลมาจากป่าบอน และไหลวนเข้าป่าบัวจากนั นไหลออกอีกทาง 
และจากผลการตรวจวัดในป่าบอน มีค่าปริมาณแมงกานีส 17 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ที่ได้รายงานมีค่าปริมาณ
แมงกานีส 6 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณสารหนู 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าปริมาณแมงกานีสสูงกว่า  
นาข้าวควบคุม แต่มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่ได้ท าการตรวจวัดแมงกานีสและสารหนู เนื่องจากขวดเก็บตัวอย่าง   
ไม่เพียงพอ และผลการตรวจวัดของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขาดข้อมูลผลการตรวจวัดของแปลงป่าบอน ซึ่งเป็น
จุดที่มีน  าใสผุดออกมา และมีปริมาณแมงกานีสค่อนข้างสูง เพราะฉะนั นการรายงานผลไม่ตรงกับผลการ
ตรวจวัด นอกจากนี จากการสรุปข้อเท็จจริงจากผลการวิเคราะห์ การลงพื นที่ และความเห็นที่สรุปว่า “เมื่อน  า
ไหลลงสู่พื นที่นาข้าว พบว่ามีสีด า มีค่าบีโอดีสูง ปริมาณออกซิเจนน้อยมาก มีสัดส่วนของค่าซีโอดีสูง (น  าเน่า)” 
ซึ่งหากพิจารณาค่าบีโอดีและค่าซีโอดีสัดส่วนสูง จะพบว่า จุดป่าบัวมีสัดส่วนค่าบีโอดีและค่าซีโอดีต่ า  
โดยผลการตรวจวัดของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีสัดส่วนค่าบีโอดีและค่าซีโอดี ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ และ
สามารถแปลผลได้ว่า ผลการตรวจวัดเป็นน  าจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่จุดต้นน  า บริเวณจุดนาข้าวควบคุม  
มีสัดส่วนค่าบีโอดีและค่าซีโอดี ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีการเจือจางลงเรื่อย ๆ จะเหลือเพียง  
30 เปอร์เซ็นต์ อาจดูเหมือนค่าสูงขึ น แต่จุดที่พบน  าผุดไม่ใช่จุดที่มีสัดส่วนค่าบีโอดีและค่าซีโอดีสูง และผลการ
ตรวจวัดจุดนาควบคุม พบว่า มีค่าปริมาณแมงกานีสสูงเช่นกัน แต่จุดนาควบคุม มีค่าปริมาณแมงกานีส 6.31 mg/l  
แต่จุดแปลงป่าบอน มีค่าปริมาณแมงกานีส 17.9 mg/l และต้นน  าบ้านเนินทอง มีค่าปริมาณแมงกานีส 0.22 
mg/l เมื่อผ่านจุดต้นน  า มีค่าปริมาณแมงกานีสประมาณ 2 mg/l กล่าวคือ เพ่ิมขึ นประมาณ 10 เท่า และ 
อีกประเด็นคือ ที่กรมควบคุมมลพิษพยายามจะอธิบายถึงการลดผลกระทบเฉพาะหน้าของน  าท่วมที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี  ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้พิจารณาเรื่องความเสี่ยงแบบก่อพิษเฉียบพลัน (Acute 
effect) กล่าวคือ ต้องดื่มน  า 60,000 ลิตรต่อวัน ถึงจะท าให้เกิดอันตรายถึงเสียชีวิต แต่ที่ นางสาวธัญญารัศมิ์  
สินทรธรรมทัช ซักถามคือ ความเสี่ยงแบบก่อพิษเรื อรัง (Chronic effect) ต้องพิจารณาจากปริมาณสารเคมี 
ที่มนุษย์สามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวัน โดยไม่ท าให้เกิดความผิดปกติใด ๆ ต่อสุขภาพอนามัย  (Reference 
Dose) ซึ่งพิษของแมงกานีสคือท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบประสาทในระยะยาว โดยค านวณอัตราการบริโภค
ที่เป็นอันตรายอ้างอิง EPA Reference Dose มีค่าเท่ากับ 0.14 mg/kg หากเทียบกับ Acute effect ของ
แมงกานีส LD50 = 9 g/kg BW ซึ่งไม่นานมานี ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพิษเรื อรังของแมงกานีสต่อระบบ
ประสาท อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามที่กรมควบคุมมลพิษได้สรุปข้อเท็จจริงจากผลการวิเคราะห์ว่า  
ถ้าระบายน  าที่มีการปนเปื้อนของแมงกานีสออกไปจะมีคนเสียชีวิตหรือไม่ ค าตอบคือ ไม่มีแน่นอน แต่หาก
พิจารณาการสะสมของห่วงโซ่อาหาร และหรือสิ่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปในอนาคต กล่าวคือ หากพบน  าด า
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ต้องท าการระบายออกไปเรื่อย ๆ หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องหาวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดการ
สืบสวนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ  า 
 ประธาน มีข้อซักถามว่า หากจะค านวณค่า Reference Dose 0.14 mg/kg เป็นค่าอัตราการ
บริโภคท่ีเป็นอันตรายจะมีค่าเท่าใด 
 ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า Reference Dose เท่ากับ 0.14 mg/kg ต่อวัน 
 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ชี แจงว่า การค านวณความเป็นพิษเรื อรังกับพิษเฉียบพลันไม่สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ และหากค านวณน  าหนักตัว 40 kg BW ก็น า 40 ไปคูณกับค่า Reference Dose  
 นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อคิดเห็นว่า กรณีแมงกานีสมี 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก 
อาหารหลายชนิดรวมทั งข้าวมีแมงกานีสผสมอยู่ด้วย เพ่ือความจ าเป็นของร่างกายในการทรงตัวให้กล้ามเนื อ 
ยึดเหนี่ยวกันได้ แต่หากมีแมงกานีสมากเกินไปจะท าให้กล้ามเนื ออ่อนแรง อาการคล้ายโรคพาร์กินสัน สถาบัน
โรคจากการประกอบอาชีพตั งขึ นเพราะปัญหาด้านแมงกานีส ประเด็นที่ 2 ประชาชนที่ตรวจเลือดรอบเหมือง
ทองค า ประมาณ 1,000 ราย มีค่าปริมาณแมงกานีสเกินเกณฑ์มาตรฐาน เกินครึ่งหนึ่งของประชาชนที่ตรวจพบ 
กล่าวคือ มีค่าปริมาณแมงกานีสสูงเกินท าให้ร่างกายสะสมแมงกานีส เพราะฉะนั นควรส่งข้อมูลให้กับกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือจะได้ตรวจสอบข้อมูลและพิกัดของผู้ที่มีค่าปริมาณแมงกานีสเกินเกณฑ์มาตรฐาน ว่ามีปัจจัยที่
สอดคล้องระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพหรือไม่ และสอบถาม นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ว่า สาเหตุน  าเน่า     
มาจากที่ใด การตรวจพบแมงกานีสมาจากสาเหตุใด และปริมาณแมงกานีสมีการเพิ่มขึ นได้อย่างไร  
 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ชี แจงว่า จากการหารือกับคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ สาเหตุที่  
น  าเกิดการเน่าเสียมีหลายทฤษฎี เช่น ประเด็นมีรถสูบสิ่งปฏิกูลเทสิ่งปฏิกูลทิ งบริเวณนั น ซึ่งผลการตรวจวัด
สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า ไม่ใช่สิ่งปฏิกูล แต่จากข้อมูลผลการตรวจวัดทั งหมด ยังไม่สามารถหาข้อสรุปของ
สาเหตุน  าเน่าได้ และจากการส ารวจพื นที่หากน  ายังท่วมเต็มพื นที่จะท าให้ไม่สามารถระบุได้ว่าน  าผุดเกิดขึ น
บริเวณใด ท าให้หาข้อสรุปได้ยากมากยิ่งขึ น  
 นางสาวธัญญารัศม์ิ สินทรธรรมทัช มีข้อคิดเห็นว่า น  าบริเวณป่าบอนกับป่าบัว อยู่ติดกันเป็น
บริเวณเดียวกัน แต่บริเวณใกล้เคียงมีหลุมเจาะส ารวจอยู่ทั งบริเวณป่าบอนกับป่าบัว และจุดรวมน  า นาข้าว 
บ้านเนินทอง ที่มีน  าด า และหลุมเจาะข้างใต้บ่อ TSF 2 มีหลุมเจาะส ารวจประมาณ 300 หลุม  
 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ชี แจงว่า ส านักงานอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 
พิษณุโลก ได้รายงานว่า มีหลุมเจาะส ารวจดินบริเวณป่าบอนกับป่าบัว ลึกประมาณ 60 เมตร แต่การส ารวจ
พื นที่ พบว่า น  าท่วมบริเวณป่าบอนกับป่าบัว จึงไม่สามารถมองเห็นหลุมเจาะส ารวจ และชาวบ้านให้ข้อมูลว่า
หลุมเจาะส ารวจได้รับการอุดกลบทั งหมดแล้ว ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าหลุมเจาะได้รับการ
อุดกลบแล้ว  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ประเด็นแรกที่ต้องหาข้อเท็จจริง คือ น  าที่ท่วมเป็นปัญหาหรือไม่ และ
ควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป เพ่ือไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  นอกจากนี ต้องการทราบอัตราการ
บริโภคท่ีเป็นอันตรายของแมงกานีสแบบพิษเรื อรัง 
  ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยความเรื อรัง (Chronic) และพิษต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง ซึ่งบริเวณท้ายน  ามีปริมาณความเข้มข้นแมงกานีส ประมาณ 2.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
ค่าปริมาณสารเคมีที่มนุษย์สามารถรับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวัน โดยไม่ท าให้เกิดความผิดปกติใด  ๆ ต่อสุขภาพ
อนามัย (Reference Dose) 0.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน กล่าวคือ ดื่มน  าที่มีการปนเปื้อนแมงกานีส  
2 ลิตรต่อวัน และต่อเนื่องเป็นเวลา 70 ปี โดยเป็นผลการเกิดพิษแบบเรื อรังระยะยาว 10 ปีขึ นไป ถึงจะท าให้
เกิดผลกระทบต่อร่างกาย แต่หากเป็นการเกิดพิษแบบเฉียบพลัน น่าจะเกิดตาม นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง กล่าวไว้ 
ประเด็นส าคัญคือในการบรรเทาผลระยะสั น หากท าการตรวจวัดใน 1 – 2 วัน อาจจะไม่เห็นผล แต่หาก
หน่วยงานถือเป็นหลักในการปฏิบัติว่าหากพบน  าด าให้ระบายน  าทิ งอาจเกิดปัญหาเรื อรังได้ 
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  นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ซักถามว่า แมงกานีสท าปฏิกิริยากับสารใด ถึงท าให้เกิดการเน่าเสียได้ 
หรือน  าเกิดการเน่าเสียจากสาเหตุอ่ืนเพียงแต่ในน  ามีแมงกานีสอยู่แล้ว และเหล็กมีส่วนท าให้เกิดการเน่าเสียได้
หรือไม ่
  ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ลักษณะน  าเน่าเสียคือ มีสีด า และมีกลิ่นเหม็น โดยน  าสีด า 
เกิดจากซัลเฟตเกิดปฏิกิริยารีดักชันเปลี่ยนเป็นแก๊สซัลไฟด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่า) หรือตกตะกอนเป็น
โลหะซัลไฟด์ หากมีเหล็กจะตกตะกอนเป็นเหล็กซัลไฟด์ เป็นอนุภาค ซึ่งข้อเท็จจริง ลักษณะน  าเป็นน  าด าใส  
มีการตกตะกอนบริเวณด้านล่างเรื่อย ๆ อาจเกิดจากสภาพการย่อยความสกปรกในรูปแบบ BOD ซึ่งแบคทีเรีย
สามารถย่อยสลายได้ เมื่อแบคทีเรียท าการย่อยสลายเรื่อย ๆ จนอากาศหมด และไม่มีอากาศเป็นตัวรับ
อิเล็กตรอน จึงใช้ซัลเฟตเป็นตัวรับอิเล็กตรอนแทน จะเป็นสภาพกึ่งไร้อากาศจนถึงขั นไร้อากาศและน  าจะเกิด 
สีด าและมีกลิ่น โดยเหล็กไม่มีส่วนท าให้น  าเน่าเสีย สิ่งที่ท าให้เน่าคือธาตุที่ท าให้เกิดแหล่งคาร์บอน (carbon 
source) ของแบคทีเรียได้ กล่าวคือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้เท่านั น แต่ก็มีซัลเฟตที่ 
reducing แบคทีเรียอยู่ด้วยอาจท าให้เกิดปฏิกิริยารวดเร็วขึ น 
  นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ซักถามว่า หากในน  ามีความเป็นกรดสามารถท าให้เกิดการ 
เน่าเสียได้หรือไม ่และค่า pH เท่าใดจึงท าให้น  าเน่าเสีย 
  นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ตอบว่า ความเป็นกรดท าให้แบคทีเรีย Active ลดลง ท าให้น  าไม่เน่าเสีย 
ซึ่งการเก็บตัวอย่างน  าจะหยดกรดเข้าไปเพ่ือท าให้แบคทีเรียหยุดด าเนินการ  
  ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า จุดที่มีน  าเน่า มีค่า pH 6-7 ถือว่าค่อนข้างปกติ ซึ่งลักษณะ  
น  าเป็นสีด า แต่มีกลิ่นเหม็นน้อย เพราะเกิดการตกตะกอนเป็น particulate ของซัลไฟด์ค่อนข้างมาก และมีกลิ่น
แก๊สไข่เน่าค่อนข้างน้อย 
  ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ประเด็นเกี่ยวกับน  าด าและน  าผุดสาเหตุที่ท าให้เกิดการเน่าเสีย และ 
น  าผุดมาจากที่ใดจะมีรายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์อยู่แล้ว จึงควรพิจารณาในประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การที่น  าท่วมขังท าให้ประชาชนเดือดร้อนและการระบายน  าออกจะท าให้เกิดความเสี่ยงแบบเฉียบพลันท าให้
ประชาชนเสียชีวิตหรือไม่ และในระยะยาวประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากการระบายน  าเสียหรือไม่ 
นอกจากนี บางประเด็นที่คณะท างานฯ อาจมีความเห็นแตกต่างกัน รวมทั งข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน       
ในบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและน าไปเพิ่มในรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ครบถ้วน 
  ดร.วิชยุตม์ ทัพวงษ์ ซักถามว่า นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้ชี แจงเกี่ยวกับน  ามีค่าแบคทีเรีย
ค่อนข้างน้อย จึงต้องการทราบว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการตรวจวัดค่าแบคทีเรียหรือไม่  
  นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ตอบว่า ไม่ได้ท าการตรวจวัด เนื่องจากข้อจ ากัดของการเก็บตัวอย่าง 
กรมควบคุมมลพิษไม่ได้ท าการเก็บตัวอย่าง จึงไม่ทราบว่าขณะเก็บตัวอย่างมีวิธีการเก็บตัวอย่างอย่างไร เพราะการ
เก็บตัวอย่างแบคทีเรีย ต้องใส่ภาชนะพิเศษ สวมถุงมือ และเก็บตัวอย่างใต้น  า ซึ่งการสรุปผลการตรวจวัดได้น าผล
การวิเคราะห์ของบริษัท อัคราฯ มาพิจารณา พบว่า ปริมาณ Faecal Coliform Bacteria ประมาณ 3,000 
MPN/100 mL เมื่อเปรียบเทียบกับน  าเน่าแม่น  าเจ้าพระยาจากชุมชุน มีค่าปริมาณ Faecal Coliform Bacteria 
สูงมาก อย่างน้อยประมาณ 100,000 MPN/100 mL เพราะฉะนั นถ้ามีน  าไหลผ่านน  าเสียจากสิ่งปฏิกูลคาดว่า
จะพบปริมาณ Faecal Coliform Bacteria ประมาณ 100,000 MPN/100 mL นอกจากนี หากน าดินธรรมชาติ
แช่ในน  าแล้วน าน  าไปท าการวิเคราะห์จะพบปริมาณ Faecal Coliform Bacteria ประมาณ 3,000 MPN/100 mL 
ใกล้เคียงกับผลการวิเคราะห์ของบริษัท อัคราฯ  
  ดร.วิชยุตม์ ทัพวงษ์ ชี แจงว่า นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้แจ้งว่า ผลการวิเคราะห์ของบริษัท   
อัคราฯ มปีริมาณ Faecal Coliform Bacteria ไม่สูง แต่ไม่มีตัวเลขจึงซักถาม  
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  นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ตอบว่า ผลการวิเคราะห์ปริมาณ Faecal Coliform Bacteria ของบริษัท 
อัคราฯ มีรายละเอียดในตารางการรายงานผลของบริษัท อัคราฯ ในการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ครั งที่ 5/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 
  นายเชิดศักดิ์ อรรรถอารุณ ชี แจงว่า บริเวณที่น  าท่วมขัง มีลักษณะธรณีวิทยาเป็น Laterite จะมี
องค์ประกอบทางเคมีของเหล็กและแมงกานีสอยู่แล้ว และมีน  าซึมน  าซับตามธรรมชาติ รวมทั งเป็นเหตุผลที่จะ
ตรวจพบแมงกานีสในน  าสูงขึ นกว่าบริเวณอ่ืน และบริเวณดังกล่าวเป็นที่ทิ งขยะชุมชน อาจมีสารเคมี ยาฆ่าแมลง 
แบตเตอรี่เก่า และอ่ืน ๆ จึงแจ้งให้ทราบเพ่ือให้ภาครัฐจะได้ด าเนินการต่อไป 
  นางสาวธัญญารัศม์ิ สินทรธรรมทัช ชี แจงว่า บริเวณที่น  าท่วมขังไม่ได้เป็นแหล่งทิ งขยะชุมชน 
และหากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งแร่ควรที่จะมีน  าด าและเน่ามานานแล้ว และพื นที่นั นมีการท านามานานกว่า     
40-50 ปี แต่ไม่มีกรณีการเกิดน  าผุดและน  าเน่าแต่อย่างใด 
  นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ชี แจงว่า การสรุปผลการตรวจสอบน  าผุดสีด า บริเวณทิศตะวันตกของ
บ่อ TSF 2 ยังไม่สามารถสรุปได้ เพราะยังมีข้อเห็นต่างระหว่าง 3 ฝ่าย  
  นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม มีข้อคิดเห็นว่า กรมทรัพยากรน  าบาดาล ได้มีการ
ส ารวจน  าผิวดินและน  าบาดาลเพ่ือหาปริมาณโลหะหนักในพื นที่แหล่งแม่น  าเจ้าพระยาตอนล่าง พื นที่  
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ว่า ทุกพื นที่ตรวจพบ โลหะหนัก โดยมี
ค่าปริมาณเหล็กสูงที่สุด รองลงมาคือแมงกานสี  
  นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง มีข้อคิดเห็นว่า หากจะพิจารณาในขณะนี น  าที่ชุมชนน ามาบริโภค 
หากมีปริมาณแมงกานีสตามผลการตรวจวัด ประชาชนต้องบริโภคน  าอย่างต่อเนื่องตลอดอายุ 70 ปี ถึงจะมี
ความเสี่ยงต่อระบบประสาท และน  าที่ท่วมขังอยู่ปัจจุบันท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน อย่างไรก็ตาม
การสอบสวนต้องด าเนินการต่อไป รวมทั งเรื่องหลุมเจาะส ารวจที่มีความเสี่ยง  
  นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ซักถามว่า หน่วยงานใดให้กักเก็บน  าไว้ 
  ประธาน ตอบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก เป็นหน่วยงานให้กักน  าไว้ เพ่ือให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการตรวจสอบน  าผุดสีด า บริเวณทิศตะวันตกของบ่อ TSF 2 และตามที่ นายชยาวีร์ หวัง
เจริญรุ่ง ให้ข้อคิดเห็นไว้ และข้อมูลเพิ่มเติมจาก ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ 
  นายดุสิต จันทรกานต์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้ลงพื นที่ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก และได้ส ารวจพื นที่บริเวณท่ีน  าท่วมขัง พบว่า ได้มีการระบายน  าที่น  าท่วมขังออกทั ง
หมดแล้ว คาดว่าอาจระบายน  าประมาณวันที่ 17-18 ธันวาคม 2560 
   นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ซักถามว่า น  าที่ท่วมขังได้มีการบ าบัดก่อนการระบายน  าออก 
และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าก่อนระบายออกหรือไม ่
  นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ชี แจงว่า ได้มีการโรยปูนขาวและอีเอ็ม (EM) ในน  าทุกวันตั งแต่มีการ
ท่วมขัง เป็นระยะเวลา 1 เดือน และได้ท าการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน  า (dissolved oxygen, 
DO) น  าด้านบนที่มีคุณภาพที่สามารถระบายออกได้ แต่น  าด้านล่างยังเป็นน  าเน่า  
  ประธาน ซักถาม นายดุสิต จันทรกานต ์ว่า บริเวณน  าทีท่่วมขังมีปลาตายหรือไม่  
  นายดุสิต จันทรกานต์ ชี แจงว่า การส ารวจพื นที่บริเวณท่ีน  าท่วมขัง ได้ส ารวจจุดรวมน  าบริเวณ
ปากท่อที่กั นน  าไว้ พบว่า สภาพยังมีน  าสีด า ระดับน  าลดลงเป็นน  าตื น บริเวณดังกล่าวไม่พบปลาตาย  
แตไ่ม่ทราบว่าก่อนน  าท่วม ขณะน  าท่วมขัง และก่อนการระบายน  าสภาพพื นที่เป็นอย่างไร  
  นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ซักถามว่า นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ในวันที่ระบายน  าออก       
กรมควบคุมมลพิษ ได้ตรวจวัดคุณภาพน  าแล้ว น  าดังกล่าวสามารถระบายน  าออกได้ใช่หรือไม่ 
  นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ชี แจงว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 การส ารวจสภาพพื นที่ 
น  าโดยทั่วไปด้านบนมีคุณภาพดี แต่ควรค่อย ๆ ระบายน  าออก เพราะน  าด้านล่างยังเป็นน  าเน่า  
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  นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ซักถามว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก ได้แจ้งกรม
ควบคุมมลพิษ ก่อนระบายน  าออกหรือไม ่
  นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ตอบว่า ไม่ได้แจ้งก่อนระบายน  า 
  ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า การระบายน  าออกเป็นการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนต าบล    
เขาเจ็ดลูก 
  นายดุสิต จันทรกานต์ ชี แจงว่า ประชาชนมาร้องเรียนที่ อบต.เขาเจ็ดลูก ว่ามีน  าท่วมขังมาเป็น
เวลานานแล้ว ทาง อบต.เขาเจ็ดลูก ได้ตัดสินใจระบายน  าออกโดยที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร        
ไม่ทราบเรื่องเช่นกัน  
  นางสาวธัญญารัศม์ิ สินทรธรรมทัช ชี แจงว่า การบ าบัดน  าที่ท่วมขัง โดยการโรยปูนขาวและ    
อีเอ็ม (EM) ในน  าทุกวัน เป็นการด าเนินการในช่วงเวลากลางวัน ท าให้น  ามีกลิ่นเหม็นน้อย แต่ช่วงเวลากลางคืน
มีกลิ่นเหม็นมาก  
   นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ซักถามว่า เพราะเหตุใดน  าผุดจึงเกิดขึ นเฉพาะช่วงเวลาที่เหมืองแร่
ทองค าหยุดด าเนินการ 
  ประธาน ชี แจงว่า สาเหตุการตรวจพบน  าผุดรายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อสรุปว่า
ปัญหาน  าท่วมขังท าให้ประชาชนบางส่วนเดือดร้อน และ อบต.เขาเจ็ดลูก มีข้อห่วงกังวลว่าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการพบน  าผุดสีด า บริเวณทิศตะวันตกของบ่อ TSF2 จะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้จึงกักเก็บน  าไว้
ท าให้น  าเกิดการท่วมขัง และได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน  า โดย 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท อัคราฯ พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  ามีค่าใกล้เคียงกัน และมีข้อคิดเห็น
ตรงกันว่า น  าที่ท่วมขังไม่ก่อให้เกิดอันตรายเฉียบพลันต่อประชาชน และส่วนระยะยาวต้องบริโภคน  าที่มี  
การปนเปื้อนต่อเนื่องเป็นเวลา 70 ปี ถึงจะก่อให้เกิดอันตรายเรื อรัง ดังนั นวาระที่ 4.1 รับทราบในรายงานที่ 
กรมควบคุมมลพิษ น าเสนอ ส่วนปัญหาน  าท่วมขัง อบต.เขาเจ็ดลูก ได้ด าเนินการระบายน  าออกไปเรียบร้อยแล้ว 
  นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง มีข้อคิดเห็นว่า กรมควบคุมมลพิษจะท าการตรวจสอบสภาพพื นที่ที่
ด าเนินการระบายน  าจากผู้ร้องเรียนว่า บริเวณดังกล่าวมีปลาตายและระดับน  าลดลงจากบ้านผู้ร้องเรียนแล้ว
หรือไม่  
  ประธาน สรุปว่า วาระที่ 4.1 รับทราบในรายงานที่กรมควบคุมมลพิษ น าเสนอสรุปผลการ
ตรวจสอบน  าผุดสีด า บริเวณทิศตะวันตกของบ่อ TSF2 และมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่
ครบถ้วนให้เพิ่มเติมให้ชัดเจน 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน  าบริเวณแปลงนาข้าวดานทิศตะวันตกของบ่อ 
TSF2 บริษัท อัครา รีซอร์สเซสจ ากัด (มหาชน) และการด าเนินการระบายน  าขององค์การบริหารส่วนต าบล   
เขาเจ็ดลูก 
 

 4.2 รายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
(TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร (ฉบับสมบูรณ์)  
  ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ได้มีการประชุม
ครั งที่ 5/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 และได้มีมติให้การแก้ไขรายงานการส ารวจตรวจสอบ
โอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร (ฉบับสมบูรณ์) ในบทที่ 7 และบทที่ 9 และมีภาคผนวก (Attachment) 
ข้อคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจากรายงานฉบับสมบูรณ์ นอกจากนี ในรายงานฉบับสมบูรณ์จะมีบทสรุป
ผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมเป็นเล่มเดียวกัน 
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  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่จะพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์จากบทสรุป
ผู้บริหาร เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงจะชี แจงให้ผู้อ่านรายงานทราบว่า รายงานฉบับนี้คือ
รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ “การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
(TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร” ความเห็นของนักวิจัยจาก
ข้อมูลทั งหมดที่ได้ท าการส ารวจและวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อคิดเห็นของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ   
ผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจากรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดข้อคิดเห็นผู้ที่มีความเห็น
แตกต่างได้ในภาคผนวก (Attachment) ของรายงานฉบับสมบูรณ์ ดังนั นให้คณะท างานฯ ทุกท่านเข้าใจตรงกัน
ว่า สิ่งที่สรุปเป็นข้อคิดเห็นของนักวิจัยตามเอกสารหลักฐานทั งหมด แต่มีผู้ที่มีความเห็นบางท่านอาจตีความการ
สรุปผลแตกต่างออกไป และข้อคิดเห็นเหล่านั นจะแนบในรายงานฉบับสมบูรณ ์
  ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ซักถามว่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการเก็บตัวอย่างน  า ต้องจัดท า
สรุปเกี่ยวกับสรุปผลการตรวจสอบน  าผุดสีด าบริเวณทิศตะวันตกของบ่อ TSF2 หรือไม ่
  ประธาน แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ควรจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน  าบริเวณแปลงนาข้าว
ทางด้านทิศตะวันตกของบ่อ TSF 2 บริษัท อัคราฯ ชี แจงให้กับประชาชนทราบต่อไป 
  นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร มีข้อคิดเห็นว่า ขอส าเนาเอกสารประกอบการน าเสนอในวาระท่ี 
4.1 ด้วย  
  ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน  าบริเวณ
แปลงนาข้าวทางด้านทิศตะวันตกของบ่อ TSF2 บริษัท อัคราฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนแจกส าเนาเอกสาร
ประกอบการน าเสนอ  
  ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ น าเสนอสรุปการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจาก
บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร โดยมี
หัวข้อการน าเสนอ ดังนี  

1. การแปลผล 5 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี  
1) มีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1  
2) การรั่วไหลมีการแพร่กระจายออกมานอกบริเวณบ่อ TSF1  
3) การรั่วไหลน่าจะมาถึงบริเวณบ่อเฝ้าระวัง 5338 และ นาข้าวใกล้ TSF2 
4) สารหนูที่พบในน  าใต้ดินในบ่อเฝ้าระวัง 5338 น่าจะมาจากธรรมชาติ แต่การรั่วไหลของ

สารหนูอาจถูกกระตุ้นด้วยน  าเหมือง 
5) จากการตรวจสอบน  าผุดบริเวณนาข้าว (ครั งที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 และครั งที่ 3 ปี  

พ.ศ. 2560) ตามที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื นที่ ไม่พบไซยาไนด์ปนเปื้อนในน  าอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ดี
พบการปนเปื้อนซัลเฟต ในน  าผุดที่สอดคล้องกับผลน  าจากบ่อเฝ้าระวัง และผลการวิเคราะห์ทางเคมี ชี ว่าน่าจะ
เป็นน  ารั่วไหลจาก TSF1 
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  รูปที่ 11 ผลการตรวจวัดน  าผดุจากศิลาแลง OSPG และ 6468 

 
รูปที่ 12 การแปลผลตามความผิดปกติของ ERI และ ความสอดคล้องกันระหว่าง ERI กับ น  าผุด 

  ประเด็นมีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 และการรั่วไหลมีการแพร่กระจายออกมานอก
บริเวณบ่อ TSF1 สามารถชี แจงได้จากรูปที่ 11 ผลการตรวจวัดน  าผุดจากศิลาแลง OSPG และ 6468 เป็นน  า
ที่ผุดออกมาจากศิลาแลงใกล้กับบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ลักษณะการผุดเป็นน  าไหลตลอดเวลา ส่วนลักษณะ
ทางเคมีหลายพารามิเตอร์และมีพารามิเตอร์ที่เป็น conservative tracer เช่น ซัลเฟต มีค่าสูงเกินค่า 
background ของพื นที่ ซึ่งได้แสดงผลการตรวจวัดของ UD1 6468 และ OSPG พบน  าที่มีลักษณะการน าไฟฟ้า
สูงมาก โดยเป็นลักษณะของน  าเหมืองบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เป็นแหล่งก าเนิดที่ใกล้ที่สุด และตรวจพบ
แคลเซียม และโซเดียมสูง ยกเว้นสารหนู เป็นที่ทราบว่าหากผ่าน Laterite จะถูกดูดซับด้วยเหล็ก ซึ่งอาจจะถูก
ธรรมชาติบ าบัดท าให้สารหนูมีค่าต่ า เป็นหลักฐานแรกว่ามีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 และรูปที่ 12 
พบความผิดปกติของค่าความต้านทานไฟฟ้าจากการส ารวจด้วย ERI ผ่านผนังบ่อกักเก็บกากแร่ โดยตั งสมมติฐาน
ว่าผนังบ่อสร้างด้วยหินทิ ง ซึ่งหินทิ งมีการน าไฟฟ้าสูง แต่จากการส ารวจพบว่ามีบางพื นที่มีการน าไฟฟ้าต่ า  
จึงแปลผลว่าอาจจะมีการไหลผ่านของน  าเหมืองและอาจมีลักษณะน  าผุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา  
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รูปที่ 13 ความผิดปกติที่พื นบ่อ TSF1 

  จากรูปที่ 13 การส ารวจด้วย TEM ในระดับความลึกประมาณ 100 เมตร จากผิวด้านบนของ
บ่อ TSF1 ที่ระดับความลึกมากกว่า 50 เมตร หินจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงขึ น โดยมีค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าประมาณ 200-2,000 โอห์ม-เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวควรเป็นพื นที่สีแดง และรูปแสดงความต้านทาน
ไฟฟ้าตามลักษณะธรณีวิทยาในพื นที่ที่มีการส ารวจโดยกรมทรัพยากรน  าบาดาล ควรจะมีสีความต้านทานไฟฟ้า
เป็นสีเหลืองหรือแดง มีค่าความต้านทานไฟฟ้าประมาณ 200-3,000 โอห์ม-เมตร แต่จากการส ารวจระดับ
ความลึก 50 เมตร โดยเฉพาะบริเวณบ่อ TSF1 มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า ประมาณ 10-20 โอห์ม-เมตร 
และค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ ากว่าบริเวณรอบ ๆ พื นที่ จึงเป็นความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าตามที่ได้
ตั งสมมติฐานไว้ และด้วยผลที่ใช้ร่วมกับ Isotope และการใช้ซัลเฟต เป็น tracer จากการที่ส ารวจทาง 
Isotope และ geochemical ท าการเก็บน  าในบ่อสังเกตการณ์รอบ ๆ พื นที่ ซึ่งจะมีบ่อที่มีลักษณะสีเขียว คือ 
ซัลเฟตไม่สูงเกินมาตรฐาน ส่วนบ่อที่มีซัลเฟตสูงจะแทนด้วยสีเหลืองและสีแดง ซึ่งการใช้ซัลเฟตเป็น tracer 
เพราะว่าซัลเฟตของน  าในบ่อ TSF1 ซึ่งมีค่าสูงกว่าธรรมชาติมาก และซัลเฟตก็สามารถเกิดได้จากน  าเหมือง 
เป็นกรด กล่าวคือ หินที่ใช้ท าผนังสามารถถูกน  าฝนชะละลายท าปฏิกิริยากับออกซิเจน และมีแบคทีเรียเป็นตัวช่วย 
ท าให้เกิดซัลเฟตได้ ส าหรับการแยกที่มาของซัลเฟตว่ามาจากแหล่งใดจะใช้ลักษณะ  Isotope ที่มีการระเหย 
เพราะฉะนั นในบ่อที่พบลักษณะ Isotope ที่มีการระเหย ถ้าไม่รวม OSPG จะแทนด้วยสีแดง ส่วนบ่อที่ไม่พบ
การระเหยแต่มีซัลเฟตสูงก็จะแทนด้วยสีเหลือง โดยมีจุดที่พบอยู่ 2 – 3 จุด โดยเฉพาะบ่อสังเกตการณ์ 5338 
6691 และ 6468 และเป็นร่องรอยที่อยู่ในร่องรอยที่มีความผิดปกติทาง geophysics ที่ส ารวจว่าน่าจะมีแนว
ทางการรั่วไหลอยู่ 2 แนว และแนวที่ส ารวจด้วย ERI ก็พบความผิดปกติทั ง 3 แนว ซึ่งจะอยู่ในแนวของ 5338 
แล้วน  าก็พาไหลไป TSF2 ซึ่งอาจจะไปถึงนาข้าวได้ (อยู่ในทิศทางท้ายน  า) อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายจุด 
ที่ไม่พบลักษณะดังกล่าว ท าให้ตั งข้อสงสัยได้ว่าท าไมบางจุดพบและบางจุดไม่พบ ถ้าเป็นการไหลผ่านตัวกลางพรุน 
porous media ก็ควรจะไหลแบบ dispersion แต่ที่พบเป็นลักษณะ Line ซึ่งสมมติฐานที่อธิบายได้ก็คือ  
การไหลผ่าน fracture zone สอดคล้องกับลักษณะทางธรณีของพื นที่ที่มีหินแกรนิตที่มีการแตก ผุ และ 
การเจาะส ารวจแร่ก็อาจท าให้เกิดรอยแตกได้ ทั งนี  เรื่องการไหลผ่าน fracture zone เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่
และท าวิจัยค่อนข้างยาก แต่ก็มีตัวอย่างงานวิจัยซึ่งเป็นของอเมริกา จึงสรุปได้ว่าความผิดปกติที่พบจะสามารถ
อธิบายได้ด้วยสมมติฐานของ fracture ซึ่งต้องพิสูจน์สมมติฐานนี ต่อไป ประเด็นต่อมาบริเวณแปลงนาข้าวไม่ได้
ท าการส ารวจทาง Isotope เนื่องจากเป็นน  าระดับตื น ซึ่งเป็นน  าระเหยอยู่แล้ว จึงใช้ซัลเฟตเป็น tracer อย่างเดียว 
การแปลผลโดยใช้กราฟ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EC และซัลเฟต ดังภาพ 
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รูปที่ 14 Diagram Sulfate 

 จากรูปที่ 14 สิ่งที่ plot ได้ก็คือมี 2 เส้น เส้นสีแดงตัวบนคือ UD1 เป็นการน าไฟฟ้าและเป็น
ซัลเฟตจากน  า UD1 มี OSPG และจุดต่าง ๆ ซึ่งจุดสีแดงคือจุดที่น  าเป็นน  าใต้ดินที่ Isotope ชี ว่า มีการระเหย 
คือได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลจาก TSF1 ท าการ plot แล้วท า regression ได้เส้นสีแดง R2 เท่ากับ 0.98 
ส่วนเส้นสีน  าเงิน คือบ่อที่มีซัลเฟตสูง แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากการระเหย ก็ได้เส้นที่มี Slope ต่างกัน และได้
น าผลการวิเคราะห์จากน  าผุด ครั งที่ 2 และ 3 มา plot ก็จะได้เส้นที่ได้รับผลกระทบจาก TSF1 โดยน  าใน 
ป่าบัวและป่าบอน รวมถึงน  าด าในคลองจะอยู่บนเส้นสีฟ้า แต่ว่าน  าธรรมชาติจะมีจุดห่างออกไป ถ้าซัลเฟตที่
ตรวจวัดได้ในน  าผุดจะต่ ากว่าน  าใน UD1 ซึ่งอาจจะถูกเจือจางด้วยน  าจากธรรมชาติท าให้ซัลเฟตมีค่าต่ าลง  
แต่ว่าสัดส่วนซัลเฟตและ EC อยู่ใน line นี  ซึ่งเชื่อมระหว่างน  าจาก UD1 และน  าจากธรรมชาติ (จุดสีเขียว) ซึ่งมี 
EC และซัลเฟตต่ ามาก จึงเป็นสมมติฐานที่ท าให้แปลผลว่าน  าที่ผุดน่าจะเป็นน  าที่มาจาก TSF1 เพราะซัลเฟตสูง
ผิดปกติ อีกทั งสัดส่วนซัลเฟตและEC สอดคล้องกับน  า UD1 และน  าในบ่อสังเกตการณ์ที่ได้รับผลกระทบที่
พิสูจน์ด้วย Isotope ประเด็นที่ 4 อย่างไรก็ดี สารหนูในบ่อสังเกตการณ์ 5338 น่าจะมาจากธรรมชาติ และ
น่าจะเกิดในรูปของแข็ง แต่ว่าการรั่วไหลของสารหนูในน  าอาจจะถูกกระตุ้นด้วยน  าเหมือง ประเด็นที่น่าจะมา
จากธรรมชาติเพราะว่าในบ่อ TSF1 มีสารหนูอยู่ 20 mg/L ในบ่อสังเกตการณ์ 6468 ที่อยู่ห่างออกมา          
500 -600 เมตร มีสารหนูลดลงเพราะว่ามีการไหลผ่านหินศิลาแลง เกิดกระบวนการทางธรรมชาติบ าบัดได้ 
ส่วนบ่อ 5339 และ 5338 มีสารหนูสูงขึ น ฉะนั นเมื่อมีการบ าบัดทางธรรมชาติและควรจะมีค่าต่ าแล้ว แต่มี
ปัจจัยบางอย่างที่ท าให้สารหนูสูงขึ น นอกจากนี  มีรูปของบริษัท อัคราฯ ที่มีการเจาะบ่อใหม่ และเก็บตัวอย่าง
หินมาก็พบว่ามีแร่ที่มีลักษณะคล้ายกับ pyrite หรือ arsenopyrite ซึ่งสามารถท าให้เกิดสารหนูได้  
แต่ arsenopyrite โดยทั่วไปเกิดเป็นของแข็งและเสถียรในสภาพไร้อากาศ ก็คือน  าใต้ดิน และผลจากการ
ตรวจวัด ตั งแต่เหมืองเปิดจนถึงวันที่เจาะบ่อ มี 2 อย่างอยู่ด้วยกัน คือ ซัลเฟตและสารหนู ซึ่งปรากฏว่าช่วง
เริ่มต้นซัลเฟตและสารหนูไม่ได้มีค่าสูง แต่หลังจากเหมืองเปิดประมาณ 6 ปี จะมีค่าเพ่ิมขึ น ซึ่งซัลเฟตมีค่าสูงขึ น
และสารหนูก็มีค่าสูงตาม จึงตั งสมมติฐานว่าน่าจะถูกกระตุ้นด้วยกระบวนการของน  าที่มีซัลเฟตสูงพามา และ
นอกจากซัลเฟตแล้วยังพบแอมโมเนียสูงด้วย ซึ่งแอมโมเนียและสารหนูแปลผันตามกัน ทั งนี จากผลวิเคราะห์ที่มี
เชื่อว่าสารหนูไม่น่าจะมาจากบ่อ TSF1 แต่อาจถูกกระตุ้นด้วยเคมีของน  าที่เปลี่ยนไปและกิจกรรมของจุลินทรีย์ 
จึงพบเพียงจุดเดียว ประเด็นสุดท้าย จากผลการตรวจสอบว่าน  าผุดในนาข้าว 2 ครั ง ก็จะสอดคล้องกับ 
กรมควบคุมมลพิษรายงาน กล่าวคือ ตรวจวัดไม่พบไซยาไนด์ปนเปื้อนอย่างมีนัยส าคัญ แต่มีซัลเฟตที่สอดคล้อง     
จึงท าให้สรุปว่าน  าน่าจะมาจาก TSF1 อย่างไรก็ดี ในประเด็นของน  าผุดครั งที่ 3 จะมีประเด็นเพ่ิมเติมนอกจาก
ซัลเฟตด้วย เนื่องจากจากการวิจัยท าให้มีความเข้าใจมากขึ นจึงตรวจวัดละเอียดขึ น ในน  าที่ผุดมาจากป่าบัว    
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ป่าบอน ซึ่งเป็นน  าใสก่อนที่จะด า พบว่า สัดส่วน BOD:COD ค่อนข้างต่ า ในขณะที่นาข้าวควบคุม มีสัดส่วน 
BOD:COD ประมาณ 50 % เป็นปกติของน  าเสียชุมชน แต่น  าในป่าบัว มีสัดส่วนประมาณ 6 % จะเข้าข่าย
ลักษณะที่ว่ามีความสกปรกสูง แต่จุลชีพย่อยสลายไม่ได้ จึงท าให้ COD สูง แต่ BOD ต่ า ซึ่งเป็นลักษณะน  าเสีย
ของอุตสาหกรรม และยังมีแอมโมเนียสูงด้วย ซึ่งแอมโมเนียในน  าผิวดินจะตรวจวัดยาก เพราะค่า pH ท าให้
ระเหยกลายเป็นไอ แต่ตรวจพบในบ่อ TSF1 ส่วนโลหะหนักมีผลที่ป่าบอน เป็นจุดที่น  าใส และมีตะกอนแดงอยู่ 
ก็พบว่า มีค่าสารหนูใกล้เคียงกับบ่อ 5338 และมีค่าแมงกานีสที่อยู่ในโซน TSF1 ด้วยปัจจัยเหล่านี  รวมทั ง
ซัลเฟตและ EC จึงสรุปว่าน่าจะเป็นน  าที่มาจาก TSF1 ไม่ใช่ TSF2 อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่าท าไมตรวจไม่พบ
ไซยาไนด์ ซึ่งก็มีหลายความเป็นไปได้ เช่น อาจจะมีการสร้างสถานการณ์หรือไม่ แต่ก็มีสติฐานอ่ืน ๆ อีก เช่น  
ในน  าที่ผุดอาจจะมีไซยาไนด์แต่ว่าสามารถถูกจุลชีพที่ใช้อากาศย่อยสลายได้แล้วระเหยไป ส าหรับข้อเสนอแนะ 
ประกอบด้วย  

- Chemicals of Concern 
- ขอบเขตการปนเปื้อนผ่านแนวหินแตก 
- ธรรมชาติบ าบัด และ การรบกวนธรรมขาติ 
- น  าเหมืองเป็นกรด และ มลพิษในดินและน  าผิวดิน 
- ส ารวจหาแหล่งน  าผุด 
- ตรวจแมงกานีส และ ไทโอไซยาเนต  
และการด าเนินการต่อ ดังนี  
- เน้น Chemicals of Concern 
- หาเส้นทางการแพร่กระจาย และจุดน  าผุด 
- ประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณโดยละเอียด 
- ออกแบบและด าเนินมาตรการแก้ไข/ฟ้ืนฟูหากจ าเป็น (ต้องดูผลการประเมินความเสี่ยง) 
- สื่อสารความเสี่ยง  

 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา แจ้งว่า จากการพิจารณาในรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ พบว่า              
ใส่ประเด็นค าถามท่ีเคยถามไว้ ไม่ครบ ทั ง 24 ข้อ ซึ่งขาดข้อ 23 , 24  
 ประธาน มีข้อซักถามว่า ประเด็นค าถาม ทั ง 24 ข้อ มีก่ีข้อที่ยังไม่ได้ตอบ 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา แจ้งว่า มีการตอบค าถามทุกข้อแล้ว เพียงแต่ไม่ได้แสดงค าถามข้อ 
23, 24 ไว้ในรายงานด้วย 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า มีการตอบค าถามทุกข้อแล้ว แต่ยังใส่ประเด็นค าถามไม่ครบ และ
นอกจากค าถาม ทั ง 24 ข้อ มีค าถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ได้มีข้อซักถาม 2-3 ประเด็น ซึ่งเป็นค าถามที่เคยถามแล้ว และ  
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้เขียนไว้ในบทที่ 9 นอกจากนี  มีข้อซักถามเพ่ิมเติมว่า บ่อ 5339 เป็นบ่อต้นน  า 
ใช่หรือไม่ และสงสัยว่าเป็นน  าระเหยได้อย่างไร มีต้นทางมาจากที่ใด 
 ประธาน แจ้งว่า หาก ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ยังชี แจงไม่ได้ในที่ประชุมก็ให้ชี แจงเป็น 
ลายลักษณ์อักษร และขอค าถามของนายวชิราชัย ศักดิอ์าภา เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
 นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ มีข้อซักถามว่า ตั งแต่เริ่มต้นท าการศึกษา ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
ตั งสมมติฐานไว้ว่า ถ้ามีการรั่วไหลของบ่อจะต้องมี Plume ที่ด้านล่างของบ่อ ในทิศทางการไหลของน  า           
และผลทางธรณีฟิสิกส์ที่น าเสนอ ก็เห็นได้ชัดว่ามี low resist พบ anomaly ขนาดใหญ่ แต่ขณะเดียวกันไม่พบ 
Plume ฉะนั น คิดว่านักวิจัยควรทบทวนเกี่ยวกับสมมติฐาน เพราะสมมติฐานที่ตั งไว้จะต้องเจอ Plume            
แต่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ พยายามจะอธิบายในเรื่องของ fracture ฉะนั น จึงเหมือนเป็นการพยายาม 
หาเหตุผลที่จะท าให้รั่ว 
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 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ในการส ารวจได้พบความผิดปกติของไอโซโทป และธรณีเคมี 
จึงไม่ใช่การพยายามหาเหตุผลที่จะท าให้รั่ว และในเรื่องของสมมติฐานที่ตั งไว้นั น เนื่องจากได้พิจารณารายงาน
การวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เคยท าการศึกษาไว้ จึงได้ตั งสมมติฐานเกี่ยวกับ porous media แต่หาก
พิจารณาให้ดีน่าจะเป็นเรื่องของ fracture 
 นายเชิดศักดิ์ อรรรถอารุณ มีข้อคิดเห็นว่า การสรุปผลธรณีฟิสิกส์ของรายงานฉบับสมบูรณ์
ได้รับการโต้แย้งจากนักวิชาการมาโดยตลอด และ ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ ก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านธรณี
ฟิสิกส์ แล้วจะให้ยอมรับการสรุปผลการศึกษาได้อย่างไร 
   ผศ.ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านธรณีฟิสิกส์จริง แต่อย่างไรก็ตาม
ได้ร่วมท าการส ารวจกับนักวิจัย AIST ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านธรณีฟิสิกส์ และร่วมกันสรุปผลการศึกษาด้าน
ธรณีฟิสิกส์ของรายงานฉบับสมบูรณ์ และในส่วนการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษ นักวิจัยมีความ
เชี่ยวชาญนี  โดยมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์แล้วหลายฉบับ เพราะฉะนั นการแปลผลการศึกษาได้สรุปตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้ท าการส ารวจทั งหมด     
  ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ข้อคิดเห็นของนักวิจัยและผู้ที่มีความเห็นแตกต่างได้เพ่ิมในภาคผนวก 
(Attachment) แล้ว และจะน าเสนอการแปลผลการศึกษาของโครงการฯ ผ่านทางวารสารทางวิชาการ  
ซึ่งอาจจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชีวิต 
เพ่ือตีพิมพ์วารสารทางวิชาการ แต่การตีพิมพ์จะเป็นบรรทัดฐานสุดท้ายว่ามีนักวิชาการอ่ืน ๆ เห็นด้วยกับการ
แปลผลการศึกษาหรือไม ่หากไม่มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว จะสรุปวาระที่ 4.2 ว่า รับทราบตามที่ ผศ.ดร.ธนพล 
เพ็ญรัตน์ ได้น าเสนอการรายงานผลการศึกษาตามหลักฐานทั งหมด และยังมีข้อคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็น
แตกต่างทั งในด้านธรณีฟิสิกส์และไอโซโทปผนวกไว้ในภาคผนวก Attachment ของรายงานฉบับสมบูรณ์  

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อ 
กักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร (ฉบับ
สมบูรณ)์ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
จากการท าเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) พิจารณาต่อไป 
 

 4.3 การตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการ “การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจาก
บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร” 
  ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะท างานฯ ครั งที่ 3/๒๕60    
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน ๒๕60 ได้มีมติอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ของโครงการฯ ซึ่งในการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 
ข้อเสนอโครงการได้ระบุไว้ว่า จะต้องมีรายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อสรุปผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร โดย
รายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยผลการศึกษาของนักวิจัยและข้อคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง โดยการ
สรุปผลการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ดังนั นสามารถอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ได้หรือไม ่
  นายเชิดศักดิ์ อรรรถอารุณ มีข้อคิดเห็นว่า รายงานฉบับสมบูรณ์มีการแก้ไขถึง 30 ครั้ง ซึ่งการ
แก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์คาดว่ามากกว่าการท ารายงานวิทยานิพนธ์ของ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ หรือ
คณะท างานฯ ทุกท่านในการประชุมนี  และการแก้ไขแต่ละครั งไม่ใช่การแก้ไขเนื อหาให้มีความสมบูรณ์ 
มากยิ่งขึ น แต่เป็นการแก้ในส่วนที่ผู้วิจัยแปลผลในทางที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏหรือเสนอข้อเท็จจริ ง 
เพียงบางส่วนเท่านั น ประเด็นเก่ียวกับการแปลผลจึงไม่สามารถยอมรับในทางวิชาการได้  
  ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ไม่น่าจะมีประเด็นการเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางส่วน แต่เป็นความ
ผิดพลาดในการแปลผลเรื่องรูปทางด้านธรณีฟิสิกส์ ซึ่งรายงานการประชุมได้บันทึกในกรณีนี ไว้แล้ว และส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงตามที่มีข้อคิดเห็นจากรายงานการประชุมแต่ละครั ง และการตรวจรับงานงวดที่ 3 มี
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คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ เพียงท่านเดียวคือ รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ที่สงวนสิทธิ์ในการไม่ออกความ  
คิดเห็นกับรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกความคิดเห็นกับ
รายงานฉบับสมบูรณ ์
  ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในคณะท างานฯ  
  นายเชิดศักดิ์ อรรรถอารุณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับผลการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์และ
ด้านไอโซโทป แต่ไม่เห็นด้วยกับการแปลผลการศึกษาของรายงานฉบับสมบูรณ ์
  ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า นายสุรชาติ หมุนสมัย ซ่ึงเป็นคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ เห็นชอบ
ในการตรวจรับงานงวดที่ 3 แต่นายเชิดศักดิ์ อรรรถอารุณ ในฐานะเป็นคณะท างานฯ เห็นด้วยกับผลการส ารวจ
ด้านธรณีฟิสิกส์และด้านไอโซโทป แต่ไม่เห็นด้วยกับการแปลผลการศึกษาของรายงานฉบับสมบูรณ์ กล่าวคือ 
ท่านสงวนสิทธิ์ไม่ออกความเห็นตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั นสรุปได้ว่า วาระที่ 4.3 คณะท างานฯ มีความเห็น
อนุมัติการตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการ “การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บ กาก
แร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)” เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการ
กองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการ “การส ารวจตรวจสอบโอกาส
การรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน)” เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พิจารณาต่อไป 
 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวมธุรส วังชนะชัย 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์ 
นักวิชาการอุตสาหกรรม 

 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ดร.จรัญ ยะฝา 

หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ผู้ท างานและเลขานุการฯ 

 
นายอนุ กัลลประวิทย์ 

ผู้อ านวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม 
ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



รายงานการประชุม 
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  

ครั้งที่ 1/2560 
วันพฤหัสบดีที ่15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมโพแทช ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 

คณะท างานย่อยผู้มาประชุม 
1. นายประยูร เชี่ยววัฒนา ประธาน 

อดีตผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
2. ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้ท างาน 

อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
3. รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ผู้ท างาน 

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

4. ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้ท างาน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. นายอนุ กัลลประวิทย์ ผู้ท างาน 
ผู้อ านวยการส านักบริหารสิ่งแวดล้อม 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

6. นายสุรชาติ หมุนสมัย ผู้ท างาน 
ผู้แทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  

7. ดร.จรัญ ยะฝา  ผู้ท างานและเลขานุการ 
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

8. นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 

คณะท างานย่อยผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน) 
1. นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้ท างาน 
 นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

 2. รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้ท างาน 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต   ผู้ท างาน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
4. ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน   ผู้ท างาน 
 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.ปนัดดา ซิลวา รองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
2. นายสมชาย ทรัพย์ปริญญาพร ผู้อ านวยการส่วนประสานและการจัดการ 
   กรมทรัพยากรธรณี 
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3. นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ  
   กรมทรัพยากรธรณี 
4. ว่าที่ ร.ต.ไตรเทพ ผันประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
5. นางสาวมธุรส วังชนะชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
6. นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ไม่มี 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บ
กากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559  
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทองค า ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ โดยฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะท างานฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะท างานย่อยฯ ไม่มีข้อ
แก้ไขแต่อย่างใด 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่เสนอ 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 ประธาน มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาการตรวจสอบร่างรายงานผลการศึกษาโครงการ     
การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่  TSF1 ของเหมืองทองค า         
จังหวัดพิจิตร ดังนี้ 
 1. ให้คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ตรวจสอบร่างรายงานฯ ที่เสนอมา ว่ามีการด าเนินงานครบถ้วน
ตามข้อเสนอโครงการ (TOR) ทีก่ าหนดไว้หรือไม ่
 2. ส่วนเนื้อหาสาระของร่างรายงานฯ ที่ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จะน าเสนอนั้น หากนายสุรชาติ หมุนสมัย   
มีข้อโต้แย้งแล้วไม่สามารถหาข้อสรุปได้นั้น สามารถเชิญทางคณะวิจัยจาก The National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น มาอธิบายผลการศึกษาดังกล่าวได้ 
ในฐานะผู้แปลผลการศึกษา แต่อย่างไรก็ดีเห็นควรให้ส่งรายละเอียดข้อซักถามให้ AIST พิจารณาก่อน เพ่ือจะได้
เตรียมค าตอบได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นจะเชิญ AIST มาน าเสนอผลการศึกษาให้คณะท างาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ทราบ
ภายใน 1 เดอืนหลังจากนี้ 
 3. ให้ตีพิมพ์ผลการศึกษาลงในวารสารต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งหากได้ลงตีพิมพ์ก็จะถือว่าวิธี
การศึกษาและวิธีแปลผลการศึกษาดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได ้

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ร่างรายงานผลการศึกษาโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บ
กากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร 
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4.1 การพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของการศึกษา ตามที่ข้อเสนอโครงการ (TOR) ก าหนด 

  ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อคิดเห็นว่า เบื้องต้นให้คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ทุกท่านร่วมกัน
พิจารณาร่างรายงานฯ ที่น าเสนอว่า ได้ท าการศึกษาครบถ้วนตามข้อเสนอโครงการ (TOR) ที่ก าหนดหรือไม ่ 
 ประธาน เสนอว่า ให้ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์  ชี้แจงว่า           
ผลการศึกษาที่น าเสนอมาในร่างรายงานฯ นั้น ตอบโจทย์ TOR ได้ครบถ้วนหรือไม่ 
 ข้อเสนอโครงการ (TOR) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษาไว้ 2 ข้อ คือ 
 1) เพ่ือประเมินว่าสารหนูที่พบบริเวณท้ายน้ าของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เกิดจากการปนเปื้อน
จากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม่  
 2) เพ่ือประเมินว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจาก   
บ่อ TSF1 หรือไม ่
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า จาก 2 วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่ง
งานออกได้เป็น 2 ด้าน คือ Geophysics และ Isotope ซึ่งด้าน Geophysics จะเน้นที่แหล่งก าเนิดว่ามีการรั่วไหล
หรือไม่ และมีการตามร่องรอยการรั่วไหลในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการตามร่องรอยเป็นงาน 
ในเฟส 2 แต่ในเบื้องต้นก็ได้ท าการศึกษามาบ้างแล้ว ส่วนด้าน Isotope นั้น จะเป็นการศึกษาเพ่ือยืนยันในส่วน
ของท้ายน้ า บ่อสังเกตการณ์ 5338 บริเวณนาข้าว และน้ าที่ผุดออกมาจากส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งผลการศึกษาทั้ง 2 ด้านที่
กล่าวมานั้น ได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ของข้อเสนอโครงการ ซึ่งเป็นการตอบวัตถุประสงค์ท้ัง 2 ข้อ แล้ว  

ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาว่าการศึกษาครบถ้วนตาม TOR 
หรือไม่ ให้พิจารณาจากข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1) ให้จัดตั้งคณะท างานอันประกอบด้วยนักวิชาการ ชุมชน ผู้ประกอบการเหมืองแร่ และ
ส่วนราชการ ฯลฯ นั้น ในการด าเนินงานก็ได้มีการจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งคณะท างานและพยาน และได้มีการ
ประชุมกับทุกภาคส่วนก่อนที่จะมีการด าเนินงาน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดพิจิตร (เอกสารและ
รายละเอียดทั้งหมดดังแสดงในรายงานฯ)  

ขั้นที่ 2) ส ารวจโดยใช้เทคนิค TEM, EM และ DC ซึ่งได้มีก าหนดไว้แล้วใน TOR ว่าจะท าการ
ส ารวจกี่แนว แต่ในการปฏิบัติงานจริงได้ท าการส ารวจเพ่ิมจากที่ก าหนดไว้ด้วย รายละเอียดดังนี้  

จ านวนจุดส ารวจตาม TOR จ านวนจุดส ารวจจริง 
TEM 44 สถานี TEM 89 สถานี 
ERI หรือ DC 600 เมตร ERI หรือ DC 2590 เมตร 
EM 4 แนว EM 9 แนว 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติงานจริงได้ท าการส ารวจมากกว่าที่ก าหนดไว้ใน TOR จ านวน 2 เท่า 

และในการด าเนินงานก็ใช้เครื่องมือครบทุกชนิดและแปลผลครบทุกตัว โดยในระดับลึกใช้เทคนิค TEM ระดับกลาง
ใช้เทคนิค ERI หรือ DC และในระดับตื้นใช้เทคนิค EM ซ่ึงจะเน้นศึกษาใน 2 พ้ืนที่ คือ บริเวณ TSF1 และบริเวณที่
เกิดการแพร่กระจายไปถึง 

ขั้นที่ 3) รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นได้รวมขั้นตอนการศึกษาในข้อที่ 3) ที่ระบุว่าจะท าการ
ส ารวจขั้นที่สองโดยใช้เทคนิค TEM และ EM ด้วยแล้ว 

ขั้นที่ 4) ให้ควบคุมคุณภาพในการด าเนินการส ารวจ ทางผู้ส ารวจได้ควบคุมคุณภาพในการส ารวจ
ตามที่ก าหนดไว้ใน TOR อย่างครบถ้วน  

ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นว่า ตามวัตถุประสงค์การศึกษาในข้อแรกนั้นเป็นการศึกษาเรื่อง
สารหนูที่พบบริเวณท้ายน้ าของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เกิดจากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่หรือไม่ ข้อสอง
เป็นการศึกษาเรื่องไซยาไนด์ในนาข้าว ว่าเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนใน TSF1 หรือไม่ แต่จากการ
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น าเสนอท่ีผ่านมาท้ังหมดเป็นการน าเสนอในส่วนที่ศึกษาในข้อ 2 ทั้งสิ้น จึงอยากให้น าเสนอไล่ตามวัตถุประสงค์
เป็นข้อ ๆ  

ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า ควรเริ่มพิจารณาจากกลยุทธ์ แต่การน าเสนอที่ผ่านมา  
เป็นการน าเสนอที่ตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเป็นการตอบว่า เกิดการรั่วไหล
หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่เกิดการรั่วไหล ก็สามารถตอบได้เลยว่าไม่เก่ียวกับการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 

ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ในการน าเสนอให้น าเสนอเป็นแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
ระบุว่าแต่ละขั้นตอนตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งหรือข้อสอง หรือตอบทั้งสองข้อให้ชัดเจน 

ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าเสนอต่อ โดยแจ้งว่า การส ารวจทั้ง 2 ครั้ง ของ Geophysics มีวัตถุประสงค์
เพ่ือจะพิสูจน์ว่าสารหนูที่พบบริเวณท้ายน้ าน่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการรั่วไหลของบ่อกักเก็บกากแร่ 
และเพ่ือพิสูจน์ว่าการรั่วไหลจากบ่อ TSF1 มาสู่นาข้าวมีหรือไม่ ซึ่งวิธี Geophysics จะเน้นที่แหล่งก าเนิดก่อน 
เพ่ือตรวจสอบว่า TSF1 มีร่องรอยของปัญหาหรือไม่ จึงเป็นการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ใน TOR ทั้ง 2 ข้อ 
แตอ่ย่างไรก็ดี ผลการศึกษาด้วยวิธี Geophysics จะน าไปสรุปผลรวมกับผล Geochemistry และผล Isotope อีกครั้ง 

ขั้นที่ 5) ขั้นตอนการศึกษาเกี่ยวกับ Isotope รายละเอียดจะอยู่ในรายงานฯ ตารางหน้า 24-27  
ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ รายงานว่า รายละเอียดการส ารวจที่ระบุไว้ใน TOR เมื่อปฏิบัติงาน

จริงมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนจุดเก็บ และต าแหน่งจุดเก็บ เนื่องจากบางจุดปิดการใช้งานไปแล้ว แต่อย่างไรก็ดี
ทางผู้ศึกษาได้ท าการเก็บตัวอย่าง ซึ่งมจี านวนจุดเก็บตัวอย่างมากกว่าที่ก าหนดไว้ใน TOR 

ประธาน สอบถาม นายอนุ กัลลประวิทย์ ว่า หากต าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป  
จะมีปัญหาต่อการประมวลผลการศึกษาหรือไม ่

นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า หากตัวอย่างที่เก็บจากจุดเก็บตัวอย่างใหม่ สามารถ
อธิบายผลการศึกษาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร 

ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าเสนอต่อ 
ขั้นที่ 6) ประมวลผลและจัดท ารายงานการศึกษา Geophysics ร่วมกับ Isotope ทางผู้ศึกษา    

ได้ประมวลผลและจัดท ารายงานการศึกษาส่งให้กับคณะกรรมการทุกท่านเรียบร้อยแล้ว 
ขั้นที่ 7) นัดประชุมเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ 
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า ขั้นตอนการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถือว่าครบถ้วน  

ตาม TOR หรือไม ่
ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อคิดเห็นว่า จากวัตถุประสงค์การศึกษาในข้อ 2 ระบุว่า เพ่ือประเมินว่า  

การตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ TSF1 หรือไม่ แต่ในรายงาน
การศึกษาที่น าเสนอมาไม่ได้มีการกล่าวถึงผลการศึกษาไซยาไนด์ 

ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า น่าจะเป็นคนละประเด็นกัน ซึ่งจากวัตถุประสงค์การศึกษา    
ในข้อ 2 ระบุว่า เพ่ือประเมินว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจาก     
บ่อ TSF1 หรือไม่ นั้น ขอชี้แจงว่า วิธีการศึกษาตั้งแต่ต้นไม่ได้ตรวจวัดไซยาไนด์ และได้มีการตกลงใน
คณะท างานฯ อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งเป็นการศึกษาว่าบ่อ TSF1 รั่วหรือไม่ และหากบ่อรั่วแล้วน้ าไอโซโทปจะ
เคลื่อนที่ไปถึงนาข้าวหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จาก Flow chart การแปลผลในหน้าที่ 21 และหน้าที่ 22 
โดยในการแปลผลไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับไซยาไนด์เลย 

ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อคิดเห็นว่า จากค าชี้แจงของ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ บ่งบอกว่า การประเมิน
ว่าพบไซยาไนด์นั้น ไม่จ าเป็นที่จะต้องตรวจวัดไซยาไนด์ซ้ า เพียงแต่ดูว่า เกิดรั่วไหลของสารปนเปื้อนจาก      
บ่อ TSF1 หรือไมเ่ท่านั้น 
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ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากไซยาไนด์สามารถระเหยได้และมีแบคทีเรียบางชนิด
สามารถย่อยสลายไซยาไนด์ได้ ดังนั้นการตรวจวัดไซยาไนด์โดยตรงอาจตรวจไม่พบ จึงจ าเป็นต้องใช้การศึกษาด้วย
วิธีไอโซโทปซึ่งมีความเสถียรมากกว่า  

ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นว่า จากค าชี้แจงของ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ข้างต้น มีความเห็นว่า 
ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ควรเขียนเป็นสมมติฐานไว้ในขั้นต้นว่า ในการศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานว่า ไซยาไนด์สลายตัวไป
หมดแล้ว ดังนั้นในการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 นั้น จะดูว่าเกิดรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ TSF1 
หรือไมเ่ท่านั้น  

ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จะเพ่ิมเติมข้อมูลดังกล่าวเพ่ือให้มีความชัดเจนในรายงานฯ มากขึ้น 

มติที่ประชุม ขั้นตอนการศึกษาที่น าเสนอมาถือว่าครบถ้วนตามข้อเสนอโครงการ (TOR) แต่มี
จุดตรวจวัดบางจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุผลที่สามารถยอมรับได้ 

ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน
แล้วว่า โครงการการส ารวจตรวจสอบฯ ได้ด าเนินการครบถ้วนตามข้อเสนอโครงการ (TOR) ประเด็นต่อมาคือ 
การน าเสนอสรุปผลการศึกษาของโครงการฯ โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 
ต่อจากนั้นจะเป็นการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาดังกล่าว ของนายสุรชาติ หมุนสมัย ซึ่งจ ากัดเวลาการ
น าเสนอแต่ละท่านไม่เกิน 30 นาท ี

4.2 สรุปผลการศึกษาโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บ
กากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร 
  - การสรุปผลการศึกษาด้านธรณีฟิสิกส์ น าเสนอโดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์  
  ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปผลการศึกษาด้านธรณีฟิสิกส์ โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้ 

นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา กรมทรัพยากรธรณี มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า  
1. ความหนาของชั้น Vf ในภาพตัดขวางแนว D-D’ และ G-G’ ในหน้า 24 และ 25 จะเห็น

ได้ว่ามีความหนาไม่เท่ากันทั้งที่เป็นบริเวณบ่อ TSF1 ซึ่งความหนาที่ไม่เท่ากันนี้ท าให้การแปลความหมายข้อมูล
ธรณีฟิสิกส์ผิดพลาดได้ 

2. เหตุใดในการท า inversion ของข้อมูล TDEM จึงเลือกชั้นถึง 42 ชั้น ทั้งที่ผลการส ารวจ 
DC จะเหน็ได้ชัดเจนว่ามีชั้นไม่เกิน 5 ชั้น ท าให้การเทียบข้อมูลระหว่าง TDEM และ ERI ท าได้ยาก เพราะโดย
ปกติแม้ว่าทั้งสองวิธีจะวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าเหมือนกัน แต่การวัดต่างเครื่องมือกัน ณ จุดเดียวกันก็อาจให้ผลที่
แตกต่างกันได้ อ้างอิงจาก Santos, F. A. M and El-Kallouby, H.M., 2011 Quasi-2D inversion 0f DCR and 
TDEM data for shallow investigations., Gwophysics, VOL.76, No.4 (JULY-AUGUST 2011); P.F239-F250 

3. ผู้วิจัยได้ท าการ adjust ข้อมูล resistivity และ TDEM ว่ามีความ misfit ของข้อมูล       
กี่เปอร์เซ็นต์ และยอมรับได้อย่างไร มี paper อ้างอิงหรือไม่ เหตุใดจึงไม่แสดงในรายงานทั้งที่ได้ด าเนินการ
ส ารวจทั้งสองวิธีในพ้ืนที่ควบคุม และควรแสดงผล TDEM และ ERI ในพ้ืนที่ควบคุมเปรียบเทียบกัน พร้อมทั้ง
ชี้ให้เห็นจุดดีจุดด้อยของทั้งสองชนิดข้อมูล แต่กลับแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล EM กับ ERI เท่านั้น 

4. ไม่แสดงผล ERI ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ควบคุม ท าให้ไม่ทราบถึงค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของ 
แต่ละชั้นว่ามีค่าและความหนาเท่าไร เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับผลในบ่อว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยหรือไม่ 

5. การเลือกใช้วิธีการ Grid ข้อมูล TDEM เป็นภาพตัดขวาง ใช้วิธีอะไร เป็นที่ยอมรับและ       
มีเอกสารอ้างอิงหรือไม่ 

6. ในหัวข้อเรื่อง Skin depth ของการส ารวจ TDEM จะเห็นได้ว่า ค่าความลึกของการส ารวจ
แปรผันกับค่าความน าไฟฟ้า ซึ่งจากภาพตัดขวางของทั้ง TDEM และ ERI แสดงให้เห็นชัดว่า มีค่าชั้นสภาพ
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ต้านทานไฟฟ้าต่ าแตกต่างกัน ดังนั้น ในกรณีที่ส ารวจที่ใส่ parameters เดียวกันในบริเวณนอกบ่อ TSF1 ที่มี
ชั้นสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ าบาง กับในบ่อกักเก็บกากแร่ที่มีชั้นค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ าหนาจะมีผลต่อความลึก
แตกต่างกัน ดังนั้น จะทราบความลึกท่ี inversion ที่เป็นผลจากสภาพดังกล่าวได้อย่างไร 

7. เหตุใดจึงไม่ใช้ Constrain เรื่องความหนาและจ านวนชั้นจากข้อมูล ERI มาใช้ในการท า 
inversion ของข้อมูล TDEM 

8. รูปที่ 5-23 หน้า 139 เหตุใดภาพ Section ERI ของแนว DC02 DC03 จึงเหมือนภาพ
สะท้อนในกระจก หรือว่า paper ระดับโลกนิยมท ากัน 

นายสุรชาติ หมุนสมัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า            
ขอน าเสนอ Presentation เกี่ยวกับข้อสงสัยในการประมวลผลข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล Resistivity 
แบบ ERI และ TEM โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้ 

1. ได้มีการพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วหรือยังส าหรับ 2 วัตถุประสงค์ และ 5 กรณีที่ต้องสงสัย  
ว่าเกี่ยวกับเหมืองหรือไม่? 

2. หาก ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ไม่สามารถตอบค าถามได้ แนะน าให้เชิญนักวิจัยญี่ปุ่นมาตอบ
ค าถาม (หรือใช้วิธี VDO conferences) แทนการส่งค าถามค าตอบไป-มา  

3. การทดสอบหินอ้างอิง ทดสอบเฉพาะหิน ไม่มีการน าดินเหนียว, ดินทั่วไป, lateritic soil 
หรือ saprolite มาทดสอบด้วย ดังนั้น ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่วัดได้ เป็นค่าของหินรวมกับน้ าที่มีค่า Ec สูง 
ลักษณะเดียวกับน้ าใน TSF ดังนั้น ในสภาพความเป็นจริง ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า ไม่ได้แสดงถึงค่าหินที่โดน
น้ าของบ่อกากแร่ซึมเข้าไป เพราะหากเป็นเช่นนั้น ค่าต้องมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จาก Lab ด้วยเหตุนี้การ
ส ารวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจึงบอกได้แค่ว่าหินที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าหรือสูง แต่ไม่สามารถบอกถึงการ
รั่วไหลได ้เป็นแค่การคาดคะเน ท้ายที่สุด เคมีของน้ าจะเป็นค าตอบ 

4. เนื่องจากข้อมูล TEM เป็นการตรวจวัดค่าแบบ Vertical Electrical Sounding (depth 
sounding) การน าข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน โดยมีระยะห่างระหว่างจุดค่อนข้างมาก ท าให้มีความคลาดเคลื่อนสูง  
จึงอยากทราบว่าใช้วิธีการใดในการเชื่อมต่อข้อมูล, ใช้ขนาด Cell size และใช้ระยะห่างในการเชื่อมต่อข้อมูลเท่าใด 

5. จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ไม่เคยปรากฏว่ามีการน าข้อมูล TEM มาแสดงในลักษณะ 
plan view และ section มาก่อน ยกเว้นมีจุดเก็บข้อมูลที่ถี่มากพอ จึงมีค าถามว่า 

- การน าข้อมูล TEM มาน าเสนอในลักษณะนี้ เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด มีรายงานและ
เอกสารยืนยันหรือไม่ 

- จากเอกสารอ้างอิงที่น ามากล่าวอ้างในแผนโครงการ ไม่พบข้อความใดที่บ่งชี้อย่างชัดเจน
ว่าธรณีฟิสิกส์สามารถบอกได้ถึงการรั่วไหล เป็นแต่เพียงการคาดเดา 

- จากเอกสารอ้างอิงทั้ง 4 แหล่ง ที่น ามากล่าวอ้างในแผนโครงการไม่พบการส ารวจแบบ 
TEM มีแต่ ERI 

6. ท าไมไม่ท า ERI ใน TSF เพ่ือเปรียบเทียบกับ TEM เนื่องจากความลึกที่ได้จาก ERI คือ 60 
เมตร ซึ่งน่าจะเพียงพอให้เห็นภาพบางส่วนของพ้ืนดินเดิม (TSF สูง 30-35 m) เนื่องจากเป็นการส ารวจแบบ 
2D (2 Dimension) และมีจุดเก็บข้อมูลละเอียดกว่าการส ารวจแบบ TEM ซึ่งเป็นการส ารวจแบบ 1D 

7. ข้อมูลการน าเสนอในรายงานของ ดร.ธนพล ขาดความน่าเชื่อถือในด้านการเก็บข้อมูล 
และการประมวลผล 

8. ไม่พบเอกสาร/งานวิจัยใดๆที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าธรณีฟิสิกส์สามารถบอกได้ถึงการรั่วไหล 
เป็นแต่เพียงการคาดเดา 
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9. ข้อมูลที่ทางบริษัท อัคราฯ ท าการส ารวจ ขัดแย้งกับข้อมูลของ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ที่น า 
มาเสนอ โดยข้อมูลของบริษัท อัคราฯ บ่งชี้ว่า พ้ืนด้านล่างของ TSF เป็นหินดานที่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้า
สูง ที่ระดับความลึก 70-80 เมตร หรือ 35-45 เมตร จากส่วนบนสุดของ TSF (~115 m RL) และไม่มีส่วน
ใด ที่แสดงถึงรอยแตกของหินดาน ซึ่งสอดคล้องกันทั้งผลการส ารวจ ERI และ VES 

10. เสนอให้หน่วยงานที่เป็นกลางที่มีผู้เชี่ยวชาญธรณีฟิสิกส์คนไทย จากหน่วยงานรัฐหรือ
เอกชนก็ได้ ท าการส ารวจ ERI ผ่านบ่อเก็บกากแร่ โดยใช้ spacing 10 m ซึ่งจะท าให้ได้ความลึกมากกว่าเดิม 
มีจุดของข้อมูลครอบคลุม และน่าเชื่อถือกว่า TEM 

11. ภาพผลการส ารวจความต้านทานไฟฟ้าจ านวน 4 แนวต่อกัน ที่อยู่บริเวณบ่อ TSF1 
แตกต่างจากภาพเดิมที่เคยน าเสนอไว้ในการรายงานความคืบหน้าในประชุมครั้งก่อน จึงต้องการทราบ
รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปในทางเดียวกัน 

12. จากภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าที่สรุปผลว่ามีความผิดปกติ (Anomaly) 
ทางด้านใต้ของบ่อ TSF1 ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะของภาพตัดขวางพบว่า ลักษณะดังกล่าวพบได้ทั่วไปใน
บริเวณนั้น 

ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามข้อที่ 11 ว่า จากภาพผลการส ารวจความต้านทานไฟฟ้า
จ านวน 4 แนวต่อกัน คือ จุด DC18 DC08 DC17 และ DC07 ซึ่งภาพผลการส ารวจแตกต่างไปจากเดิม
เนื่องจากจุดตรวจวัด DC17 ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีการบันทึกค่าพิกัด (Coordinate) กลับด้าน     
ซึ่งขณะท าการส ารวจต าแหน่งในการตรวจวัดถูกต้องแล้ว เพียงแต่บันทึกพิกัดกลับด้านกัน ท าให้การ report 
ข้อมูลให้นักวิจัย AIST เป็นการส่งข้อมูลที่มีการ input ผิดพลาดด้วย โดยการส ารวจครั้งที่ 1 ท าการส ารวจ      
2 แนวร่วมกับนักวิจัย AIST และในการส ารวจครั้งที่ 2 ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ท าการส ารวจเอง
จ านวน 2 แนวซึ่งจุดที่บันทึกค่าพิกัดผิดพลาดเป็นการส ารวจครั้งที่ 2 ระยะเวลาห่างจากการส ารวจครั้งที่ 1 
ประมาณ 1 เดือน  

นายสุรชาติ หมุนสมัย บริษัท อัคราฯ มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า จะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่า         
เกิดความผิดพลาดจากการส ารวจเพียงจุดเดียว เนื่องจากเป็นแนวส ารวจต่อเนื่องกัน 4 แนว แล้วการที่อธิบายว่า 
1 เซตใน 4 แนวต่อเนื่องค่าพิกัด (Coordinate) กลับด้าน เป็นไปได้ยากเพราะในวิธีการส ารวจด้วยเทคนิค 
Electrical Resistivity Imaging (ERI) จะต้องท าการส ารวจตามแนวต่อเนื่องไป ซึ่งการเกิดกรณีการส ารวจ
ผิดพลาดเช่นนี้ถือว่าไม่สามารถยอมรับได้ 

นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา กรมทรัพยากรธรณี มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า การส ารวจด้วย
เทคนิค ERI จ านวน 4 แนว ที่นักวิจัย AIST ท าการส ารวจ 2 แนว และนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ท าการ
ส ารวจ 2 แนว เป็นการส ารวจไม่ต่อเนื่องในวันเดียวกัน และช่วงเวลาในการส ารวจต่างกันถึง 1 เดือน อาจเป็น
ปัญหาได้ เนื่องจากการส ารวจด้วยเทคนิค ERI ในแนวเดียวกัน แต่ต่างช่วงเวลากันไม่ได้หมายความว่าจะ
ตรวจวัดได้เหมือนกัน อีกส่วนคือมั่นใจได้อย่างไรว่าจะท าการส ารวจต่อแนวเดิมเพราะระยะเวลาการส ารวจห่าง 
จากการส ารวจครั้งแรกถึง 1 เดือน จึงขอเสนอให้ท าการส ารวจด้วยเทคนิค ERI จ านวน 4 แนวนี้ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง 

ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการส ารวจด้วยเทคนิค ERI จ านวน 4 แนว เกิด
ความผิดพลาดของข้อมูล จึงควรให้ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ด าเนินการส ารวจด้วยเทคนิค ERI บริเวณแนวส ารวจ
ระหว่างบ่อกักเก็บกากแร่กับจุดที่พบการปนเปื้อน 4 แนวซ้ าอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ผลการศึกษาโครงการฯ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

นายอนุ กัลลประวิทย์ มีความเห็นต่อผลการศึกษาโครงการด้าน Geophysics ดังนี้ 
1. จุดอ่อนของข้อมูล การแปลผลข้อมูลในข้อเสนอโครงการ ระบุใช้การผลการส ารวจด้วย

เทคนิค Electrical Resistivity Imaging (ERI) เป็นหลัก แต่ในการสรุปผลการส ารวจจริงกลับใช้ผลการส ารวจ



8 
 

 

ด้วยเทคนิค Transient EM Sounding (TEM) เป็นหลักและน าผลการส ารวจด้วยเทคนิค ERI มาสนับสนุน  
ซึ่งความถูกต้องและความแม่นย าทั้ง 2 วิธี มีความแตกต่างกัน ควรน าเสนอการ Calibrate ข้อมูลของทั้งสองวิธี 

2. จุดอ่อนในการ Interpolate ยังมีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง ท าให้ค่าบางจุดตรวจวัดมีค่า
สูงขึ้น หรือต่ าลงอย่างผิดปกติ ควรจะหาวิธีการ Interpolate เพ่ือท าให้ผลการตรวจวัดมีความน่าเชื่อถือและ
เป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ และแก้ไขข้อสงสัยของผู้แทนบริษัท อัคราฯ 

3. จุดอ่อนของกราฟในร่างรายงานฯ ใช้คุณสมบัติค่าความต้านทานของตัวกลางที่มีลักษณะ
ค่าเป็นช่วงกว้างและมีช่วงค่าที่ซ้อนทับเหลื่อมกัน และท าให้ค่าที่แสดงในร่างรายงานฯ กับค่าที่แสดงใน 
Presentation แตกต่างกัน เมื่อน ามาใช้ในการแปลผลข้อมูลท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและไม่
สามารถระบุได้ว่า บริเวณที่ตรวจพบค่าเป็นดินเหนียวหรือกากแร่ ดังนั้นควรจะใช้ค่า Control ของตัวกลางที่
เป็นผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของดิน หิน แร่ บริเวณพ้ืนที่ประกอบการเหมืองแร่ทองค า และน า
ค่ามาใช้ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลต่อไป 

4. ในร่างรายงานฯ มีการเลือกใช้สเกลสีไม่สะท้อนความแตกต่างของกากแร่และตัวกลางอ่ืน ๆ 
เช่น ดินเหนียว กากแร่ และหิน ท าให้ได้ภาพที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ซึ่งท าให้การแปลผลไม่สอดคล้อง
กับข้อเสนอโครงการ กล่าวคือไม่สามารถจ าแนกได้ว่าบริเวณดังกล่าวมีการรั่วหรือไม่ จึงมีข้อเสนอแนะว่าควร
ปรับสเกลสีให้เหมาะสม 

5. ร่างรายงานฯ ขาดข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ไซยาไนด์ในนาข้าวว่ามีการรั่วซึมมาจาก  
บ่อกักเก็บกากแร่ ซึ่งควรน าข้อมูลผลการตรวจวัดไซยาไนด์ในแปลงนาข้าวทั้งสองครั้งมาประกอบในร่างรายงานด้วย 

6. ให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดแนบในร่างรายงานฯ และควรมี
การอธิบายทุกประเด็น ทั้งประเด็นที่เป็นค าถามขอรายละเอียดและความรู้เพ่ิมเติม และประเด็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงวิธีการศึกษา เพ่ือให้ร่างรายงานมีความนา่เชื่อถือและเป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง 

7. การสรุปว่าบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 มีการรั่วหรือไม่นั้น จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่าง
รายงานฯ ตามข้อคิดเห็นข้อ 6. ให้แล้วเสร็จก่อน จึงประมวลผลและสรุปผลการส ารวจอีกครั้งหนึ่ง 

ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จะน าขอ้ซักถามดังกล่าวไปหาค าตอบและปรับปรุงรายงานฯ ต่อไป  

 - สรุปผลการศึกษาด้านไอโซโทป น าเสนอโดย ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 
  ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปผลการศึกษาด้านไอโซโทป โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้ 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา กรมทรัพยากรธรณี มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ผลการวิเคราะห์ทาง
เคมี บริเวณบ่อสังเกตการณ์ภายในพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง พบว่า ปริมาณสารหนูไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ผลการวิเคราะห์ทางเคมีบริเวณที่ห่างจากบ่อสังเกตการณ์กลับมีปริมาณสารหนูเกินเกณฑ์
มาตรฐาน เพราะตามหลักการการแพร่กระจายของโลหะหนัก บริเวณแหล่งก าเนิดมลพิษจะมีปริมาณโลหะหนักสูง
เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ปริมาณโลหะหนักจะมีค่าลดลงไปตามระยะทางเมื่อห่างจากบริเวณแหล่งก าเนิด 
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า การที่ปริมาณสารหนูมีค่าลดลงอาจเกิดจากศิลา
แลง (Laterite) บริเวณโดยรอบเป็นตัวดูดซับสารหนูไว้  
 ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ได้รับทราบข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาของ 
บ่อสังเกตการณ์ 5338 และ 6691 จากนายสุรชาติ หมุนสมัย พบว่าบริเวณบ่อ 5338 และ 6691 อาจมีลักษณะ
เป็นสายแร่ ซึ่งมีค่าปริมาณสารหนูสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้ว และน้ าในบ่อ 5338 และ 6691 เชื่อมถึงกัน
อีกด้วย 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา กรมทรัพยากรธรณี มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า หากพิจารณาแล้ว
ว่าบ่อ 5338 เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ ซึ่งท าให้ประชาชนเกิดข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนของมลพิษ      
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จึงสงสัยว่ามีกระบวนการใดบ้างที่ท าให้ปริมาณสารหนูสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน และแน่นอนว่าภาครัฐต้องการ  
จะแก้ไขปัญหาปนเปื้อนของมลพิษดังกล่าว 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการตรวจวัดไอโซโทปเสถียรของ     
บ่อสังเกตการณ์ 5338 และ 6691 พบว่า ลักษณะของน้ าทั้งสองบ่อถือว่าเป็นน้ าบ่อเดียวกัน ซึ่งลักษณะ
ไอโซโทปเสถียรแสดงถึงการผสมระหว่างน้ าใต้ดินตามธรรมชาติกับน้ าจากแหล่งน้ าที่มีการระเหย โดยแหล่งน้ า
บ่อเปิดนั้นต้องอยู่ในระดับพ้ืนที่สูง และมีลักษณะการปนปื้อนของน้ าไหลมาตามแนวรอยแตกในชั้นน้ าบาดาล
ระดับลึกทางด้านใต้บ่อสังเกตการณ์ และเมื่อพิจารณาร่วมกับผลการตรวจวัดทางเคมีของบ่อสังเกตการณ์ระดับตื้น 
5339 และบ่อกักเก็บกากแร่ บริเวณใกล้เคียงบ่อ 5338 และ 6691 พบว่าปริมาณสารหนูไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมถึงผลการตรวจวัดไอโซโทปเสถียรของบ่อสังเกตการณ์ระดับลึกบริเวณใกล้เคียงบ่อดังกล่าว พบว่าไม่มีการ
ผสมของน้ าใต้ดินตามธรรมชาติกับน้ าจากแหล่งน้ าที่มีการระเหย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าบ่อสังเกตการณ์ระดับลึก
บริเวณใกล้เคียงบ่อดังกล่าว เป็นน้ าใต้ดินตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้ว่า น้ าในบ่อสังเกตการณ์ 
5338 และ 6691 มีการปนเปื้อนมาตามแนวรอยแตกในชั้นน้ าบาดาลระดับลึกทางด้านใต้บ่อสังเกตการณ์ ซึ่งไม่
สามารถคาดเดาแนวรอยแตกได้ รวมทั้งอาจจะชะละลายสารหนูมายังบ่อ 5338 และ 6691 ด้วย ซึ่งการ      
ชะละลายสารหนูเป็นการชะละลายตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามแหล่งน้ าบ่อเปิดที่อยู่ในพ้ืนที่สูงอาจเป็นปัจจัยที่
กระตุ้นให้เกิดการไหลของน้ ามาตามแนวรอยแตกชั้นน้ าบาดาลระดับลึก โดยแหล่งน้ าที่ใกล้เคียงกับบ่อ 5338 
และ 6691 และอยู่บนพื้นที่สูง คือ บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สารหนูเป็นธาตุที่มีการแพร่กระจายค่อนข้าง 
Immobile คืออยู่ในลักษณะที่ไม่เคลื่อนที่  

 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา กรมทรัพยากรธรณี มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า หากอธิบายว่า   
สารหนูเป็นธาตุที่มีการแพร่กระจายค่อนข้างต่ าอยู่ในลักษณะที่ไม่เคลื่อนที่ (Immobile) แต่ท าไมผลการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณสารหนูในร่างรายงานกลับขัดแย้งกัน กล่าวคือ ผลการตรวจวิเคราะห์ในบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
พบว่า ปริมาณสารหนูมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่บริเวณท้ายบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 กลับพบว่าปริมาณ   
สารหนูมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 นายสมชาย ทรัพย์ปริญญาพร มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ในข้อเสนอโครงการฯ 
ข้อ 1 ระบุไว้ว่า “เพ่ือประเมินว่าสารหนูที่พบบริเวณท้ายน้ าของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ ๑ เกิดจากการปนเปื้อน
ตามจากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ ๑ หรือไม่” ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ด้านไอโซโทปคาดว่า มีการ
ปนเปื้อนของน้ าจากบ่อ TSF1 แต่ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนูในบ่อ 5338 พบว่ามีค่าสูงกว่าปริมาณสารหนู
ในบ่อ TSF1 แล้วจะตอบค าถามได้อย่างไรว่ามีการรั่วซึมจากบ่อ TSF1 นอกจากนี้สารหนูเป็นธาตุที่มีการ
แพร่กระจายค่อนข้าง mobile จากประสบการณ์การท างานในการส ารวจด้านธรณีเคมีโดยการเก็บตัวอย่าง
ตะกอนท้องน้ าจากพ้ืนที่แหล่งแร่ ยกตัวอย่างเช่น แหล่งแร่อยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ าบนภูเขาเก็บตัวอย่างลงมาใน
ระยะทาง 500 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร พบว่ายังตรวจพบสารหนู 
  ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สารหนูเป็นธาตุที่มีการแพร่กระจายค่อนข้าง
เคลื่อนที่ (Mobile) น้อยกว่าหากเทียบกับไซยาไนด์ และนิกเกิล 
  ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า ค าถามจากคณะท างานย่อยฯ และผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อร่าง
รายงานฯ อาจจะไม่ต้องตอบทุกค าถามในห้องประชุมนี้ แต่ต้องอธิบายประเด็นเหล่านั้นให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร 
เพราะข้อซักถามส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ว่า เหตุใดแหล่งก าเนิดมลพิษจึงมีปริมาณสารหนูน้อยกว่า
ท้ายบ่อสังเกตการณ ์
  นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ได้เคยเสนอเกี่ยวกับทิศทางการไหลของ 
น้ าบาดาล และการที่จะลากเส้นการผสม (Mixing Line) ไปตามทิศทางการไหลของน้ าบาดาลแล้ว แต่ในการ
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ลากเส้น Mixing Line ในร่างรายงานผลการศึกษาฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังในร่างรายงานฯ รูปที่ 6-6 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของสัดส่วน 87Sr/86Sr และ 1/Sr กล่าวคือ ทิศทางการไหลของน้ าบาดาลควร
อ้างอิงข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ซึ่งการไหลของน้ าบาดาลจากจุด บ่อ TSF1 ไป จุด 4024 เท่ากับไหลย้อน
ไปทางทิศเหนือ แต่ทิศทางการไหลของน้ าบาดาลความลึกมากกว่า 15 เมตร โดยส านักอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ท าการวิเคราะห์จากข้อมูลระดับน้ าบาดาล ในปี 2559 พบว่า 
มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 
ขอให้ตรวจสอบการลากเส้น Mixing Line ในรูปดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง  
  ประธาน มีข้อสรุปต่อที่ประชุมว่า ให้ด าเนินการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ด้วยเทคนิค ERI 
บริเวณแนวส ารวจระหว่างบ่อกักเก็บกากแร่กับจุดที่พบการปนเปื้อน 4 แนว ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ (กพร.) จะเป็นผู้ประสานขอความอนุเคราะห์กับบริษัท อัคราฯ ในการลงพื้นที่เพื่อด าเนินการ
ส ารวจดังกล่าว นอกจากนี้ประเด็นค าถามจากนายวชิราชัย ศักดิ์อาภา กรมทรัพยากรธรณี นายสุรชาติ 
หมุนสมัย บริษัท อัคราฯ และ นายอนุ กัลลประวิทย์ กพร. เกี่ยวกับการสรุปผลการศึกษาด้านธรณีฟิสิกส์และ
ด้านไอโซโทป ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมและส่งให้ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เพ่ือตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ 
เกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
  นายสุรชาติ หมุนสมัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า           
ขอน าเสนอ Presentation เกี่ยวกับข้อสงสัยในการประมวลผลข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลด้านไอโซโทป 
และการวิเคราะห์หาอายุน้ าโดยการวัดปริมาณทริเทียม โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้ 

1. ไม่มีข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางเคมีของบ่อ 5350, 5351, 5249, 5333, 5336 ในการจัด
กลุ่มแยกความสัมพันธ์ของน้ าบาดาล และเพราะเหตุใดจึงไม่น าผลการวิเคราะห์มาประมวลผลข้อมูลด้วย 

2. หน้า 139 จากตารางที่ 6-1 พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของน้ าบาดาลในโซนอ้างอิง มีค่า 
ไม่เกินมาตรฐานน้ าดื่ม โดยก าหนดให้ As < 10  g/l ตามมาตรฐานของ WHO ซึ่งควรอ้างอิงมาตรฐาน
คุณภาพน้ าบาดาลเพื่อการบริโภค กรมทรัพยากรน้ าบาดาลที่ก าหนดไว้ที่ As < 50  g/L และการสรุปผลการ
วิเคราะห์ของบ่อ 691 ที่สรุปว่าปริมาณ As มีค่าเท่ากับ 20 ug/L ซึ่งที่มีค่าสูงเกินมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม
บริเวณบ่อ 691 เป็นบ่อที่อยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ าและอยู่ในพ้ืนที่อ้างอิง โดยบริเวณดังกล่าวพบว่ามีค่าปริมาณ As    
สูงเกินมาตรฐานอยู่แล้ว นอกจากนี้ในส่วนย่อหน้า 3 บรรทัดที่ 5 การสรุปว่า“ในขณะที่ปริมาณอนุมูล         
ไบคาร์บอเนตต่ ากว่าน้ าจากบ่ออ้างอิง” เป็นเฉพาะผลการวิเคราะห์ของ UD2 ที่พบว่าปริมาณอนุมูล               
ไบคาร์บอเนตเหมือนจะต่ ากว่า แต่ผลการวิเคราะห์ของ UD1 พบว่าปริมาณอนุมูลไบคาร์บอเนตไม่ต่างจากบ่ออ่ืน ๆ 

3. หน้า 140 จากตารางที่ 6-2 “น้ าจากบ่อ 6468 และ บึงเก็บน้ าใช้งาน (ST18) มีปริมาณ
ซัลเฟตสูงกว่าบริเวณอ่ืนมาก ทั้งนี้ สันนิษฐานว่าจะมีผลกระทบจากบ่อกักเก็บกากแร่” ควรอธิบายให้ชัดเจนว่า
ซัลเฟตที่มาจากบริเวณใด อาจมาจากกองหินทิ้งหรือขอบบ่อเก็บกากแร่ได้หรือไม่ และหากซัลเฟตมาจากการ
รั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่มาจากบ่อใด เพราะผลการวิเคราะห์ของบ่อ TSF1 ตรวจไม่พบปริมาณซัลเฟต (Not 
Detected) นอกจากนี้บางบ่อบริเวณใกล้เคียงบ่อ 6468 เช่น บ่อ 663 6466 6467 1991 มีค่าปริมาณซัลเฟต 
ต่ ากว่าทั้งบ่อลึกและบ่อตื้น  

4. หน้า 140 จากตารางที่ 6-3 สืบเนื่องจากข้อ 3 ปริมาณซัลเฟตของบ่ออ่ืน ๆ ที่อยู่ไกล
ออกมาพบว่ามีค่าสูงเช่นกัน ได้แก่ บ่อ 6471 (กลุ่ม GR4) หรือแม้แต่ประปาวัดจิรพงษ์ (กลุ่ม GR5) ก็พบว่ามีค่าสูง
ทั้ง ๆ ที่มีระยะห่างจากเหมืองมาก และการสันนิษฐานว่ามีปริมาณซัลเฟตสูงกว่าบริเวณอ่ืนมากมาจากบ่อกักเก็บ
กากแร่เป็นการสรุปที่เร็วเกิน 

5. หน้า 141 จากตารางที่ 6-3 ย่อหน้า 1 “ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าบ่อที่มีค่า
ปริมาณสารหนูเกินมาตรฐาน คือ บ่อ 5338 และ 6691 ซ่ึงจากการตรวจสอบสภาพบ่อพบว่าบ่อนี้มีชั้น Screen 
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หลายชั้นแต่ในชั้นที่ตื้นกว่าก็ไม่พบสารหนูสูงเกินมาตรฐาน คือ บ่อ 5339 และ 6471 แสดงว่าสารหนูเกิดขึ้นใน
ชั้นที่ลึกกว่า 10 เมตร” โดยบริษัทฯ มีรายงานผลการเจาะส ารวจบริเวณใกล้เคียงบ่อ 5338 และ 6691 ซึ่งสรุป
ได้ว่าบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีแร่ซัลไฟด์ที่เกิดจากน้ าแร่ปริมาณมาก อาจเป็นสาเหตุให้ตรวจพบปริมาณ
สารหนูสูงเกินมาตรฐาน 

6. หน้า 141 ย่อหน้า 2 “บ่อที่อยู่ในกลุ่มนี้มีปริมาณสารหนูต่ ากว่าค่ามาตรฐาน พบว่า       
บ่อประปาวัดจิระพงษ์ (GWJP) มีปริมาณซัลเฟตสูงกว่าบ่ออ่ืน ๆ แสดงว่าขณะที่เก็บตัวอย่างในกลุ่มนี้ยังไม่พบว่า
สารหนูเกินค่ามาตรฐาน” ไม่ทราบว่าต้องการอธิบายถึงผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของปริมาณสารหนูหรือ
ปริมาณซัลเฟต รวมทั้งการใช้ค าว่าต่ ากว่าค่ามาตรฐานอาจท าให้เกิดการเข้าใจที่คาดเคลื่อนไปว่าค่าต่ ากว่า
มาตรฐานคือไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งคณะท างานย่อยการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้
ก าหนดให้ใช้ค าว่า เกินเกณฑ์มาตรฐานและไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

7. หน้า 143 ย่อหน้า 2 “น้ าใต้ดินบ่อตื้นที่มีความลึกน้อยกว่า 5 เมตร เป็นน้ าที่ได้จากน้ าผิวดิน
ไหลผ่านหินที่มีแร่ซัลไฟด์ เป็นกากแร่ที่มาจากหินที่เหลือจากการถลุงแร่ที่วางอยู่บนบ่อ TSF หรือ บนผิวดินที่ 
น้ าไหลผ่าน” ซึ่งการตรวจพบปริมาณซัลเฟตสูงในบ่อตื้นเป็นเรื่องปกติ และเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ปุ๋ย การเกิด
ก๊าซไข่เน่าจากซังตอข้าวที่หมักเน่า แล้ว Sulfur ไปรวมตัวกับ Oxygen แต่ไม่ใช่บ่อตื้นทุกบ่อจะมีตรวจพบ
ปริมาณซัลเฟตสูง  

8. หน้า 144 ย่อหน้า 1 “ในส่วนของบ่อ 5339 5338 และ6691 ก็มีปริมาณซัลเฟตต่ ามาก 
น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่ามีแหล่งก าเนิดของน้ าที่แตกต่างกัน” การสรุปดังกล่าวแสดงว่าทั้ง 3 บ่อ 
(5338 5339 6691) ไม่ได้รับผลกระทบมาจากบ่อเก็บกากแร่ใช่หรือไม่ เนื่องจากในหน้า 140 สรุปไว้ว่า
ปริมาณซัลเฟตสูงสันนิษฐานว่าจะมีผลกระทบจากบ่อกักเก็บกากแร่ ซึ่งหากจะสรุปว่ามีการปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บ
กากแร่จะต้องพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟตใช่หรือไม ่

9. หน้า 145-146 การสรุปผลของอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และ       
ดิวทีเรียม ของ “กลุ่ม GR1 และ GR2 มีต้นก าเนิดมาจากน้ าฝนที่มีค่าไอโซโทปของออกซิเจนอยู่ระหว่าง -7 ถึง -7.5 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่ม GR3 เป็นโซนที่อยู่ใต้ บ่อ TSF มีค่าไอโซโทปของออกซิเจน-18 อยู่ระหว่าง -6 ถึง -7 
เปอร์เซ็นต ์แต่ในตารางผลการตรวจวัดอัตราส่วนไอโซโทปไม่ตรงกับข้อสรุปกลุ่ม GR3 ดังกล่าว 

10. หน้า 146 “ตัวอย่างจาก TSF1 เป็นน้ าจากท่อ underdrain ที่ไม่ได้สัมผัสกับอากาศ  
การระเหยเกิดขึ้นจากขบวนการสกัดแร่เทา่นั้น ในขณะที่ น้ าจาก TSF 2 เป็นน้ าทิ้งในขบวนการที่ปล่อยพ่นลงบ่อ 
มีการสัมผัสกับอากาศจึงเกิดการระเหยได้อีกขั้นหนึ่ง” จากข้อสรุปดังกล่าว ในการเก็บตัวอย่างน้ าช่วงเวลาที่
ตัวอย่างน้ าสัมผัสอากาศคงไม่แตกต่างกัน และช่วงเวลาที่สัมผัสอากาศขณะเก็บตัวอย่างแค่ไม่กี่วินาทีคงไม่ท าให้ 
ผลเปลี่ยน หากเวลานิดเดียวแล้วท าให้ผลเปลี่ยนอาจข้อมูลคงไม่น่าเชื่อถือ 

11. หน้า 146 “กลุ่ม GR5 เป็นโซนที่อยู่ห่างไกลออกไปจากบ่อ TSF ค่าไอโซโทปของน้ าที่
อยู่ในกลุ่มนี้มีค่าสูงกว่าของกลุ่มอ่ืน โดยมีแหล่งก าเนิดมาจากน้ าฝน (local rainfall)” จากข้อสรุปดังกล่าว  
การสรุปผลของกลุ่ม GR5 ไม่ได้น าไอโซโทปออกซิเจนมาพิจารณา ซึ่งกลุ่ม GR1-4 ได้น าผลไอโซโทปออกซิเจน
มาพิจารณาด้วย นอกจากนี้ผลการตรวจค่าไอโซโทปของกลุ่ม GR5 มีค่าไม่ได้แตกต่างจากกลุ่ม GR1-4 แต่กลับ
สรุปผลว่า “ไอโซโทปของน้ าสูงกว่ากลุ่มอื่น โดยมีแหล่งก าเนิดมาจากน้ าฝน” 

12. หน้า 146 “แสดงว่าการที่ปริมาณซัลเฟตสูงนั้นไม่ได้มีนัยส าคัญว่าน้ าจะมีการไหลซึม
ผ่านหินกากแร่หรือเกิดจากการซึมโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับบริเวณที่น้ าไหลซึมผ่านมานั้นมีแร่ซัลไฟด์อยู่หรือไม่” 
จากข้อสรุปดังกล่าวข้างต้นขัดแย้งกับข้อความหน้า 140 ที่เขียนว่า ปริมาณซัลเฟตสูงสันนิษฐานว่าจะมี
ผลกระทบจากบ่อกักเก็บกากแร่  
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13. หน้า 146 “แต่ปริมาณของซัลเฟตส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร นั้น
แสดงว่าน้ าในบ่อลึกส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิดมาจากการซึมของน้ าฝนลงไปโดยตรง ยกเว้นบ่อ 6691 และ 5338 
ที่มีลักษณะของการระเหยแสดงว่ามาจากแหล่งก าเนิดที่มีการระเหยอาจจะมาจากน้ าในบ่อ TSF หรือมาจาก 
ผิวดินที่ผ่านกระบวนการระเหย”จากข้อสรุปดังกล่าวเหมือนพยายามสรุปว่า ซัลเฟตไม่ใช่เหตุผลหลักที่บอกว่า 
มีน้ าจากบ่อกากแร่มาผสมกับน้ าในบ่อ 5338 และ 6691 แต่ใช้ค่าการระเหยเป็นเหตุผลหลัก แต่ในหลาย ๆ 
ส่วนของร่างรายงานฯ มีการเลือกค าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของบ่อที่มีค่าปริมาณซัลเฟตสูงกับน้ าจากบ่อกักเก็บ
กากแร ่

14. หน้า 146 “ที่มีความลึก 60 เมตร ได้แก่ บ่อ 6470 6472 6693 และ 6692 ซึ่งทั้ง 4 บ่อ 
มีค่าไอโซโทปที่แตกต่างจากบ่อ 6691 แสดงว่ามีแหล่งก าเนิดของน้ าบาดาลที่แตกต่างกัน”จากข้อสรุปดังกล่าว 
เมื่อพิจารณาข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางเคมีของบ่อทั้ง 4 บ่อ พบว่าผลวิเคราะห์ของพารามิเตอร์ต่าง ๆ มีความ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งน่าจะอยู่ในแหล่งก าเนิดของน้ าบาดาลเดียวกัน เพราะฉะนั้นการจะสรุปว่าเกิดจากแหล่งก าเนิด
ของน้ าบาดาลที่แตกตา่งกันจากผลไอโซโทปสามารสรุปได้จริงหรือไม่ในหลักวิชาการ 

15. หน้า 147 “โอกาสที่ต้นก าเนิดน้ าที่มีการระเหยอาจมาจาก สองแหล่งคือบึงเก็บน้ าใช้
งาน ST38 และบ่อเก็บกากแร่ TSF1 เนื่องจากตั้งอยู่ในต าแหน่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อบ่อสังเกตการณ์ทั้งสามบ่อ” 
จากข้อสรุปดังกล่าวน่าจะมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนมากกว่านี้ เพราะเคยมีการตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับการระเหย
ว่าอาจจะมาจากน้ าในบ่อเหมืองเก่า หรืออาจจะมาจากบ่อดักตะกอน ST18 หรือ ST38 ได้หรือไม ่ 

16. หน้า 148 “ดังนั้นน้ าที่ปนมาในบ่อ 5338 และ 6691 น่าจะมีโอกาสเกิดจากการรั่วซึม
บริเวณก้นบ่อเก็บกากแร่ โดยมาตามรอยแตกของหิน มากกว่าจะเกิดจากการแพร่ของน้ าจากบึง ST 38” จาก
ข้อสรุปดังกล่าวไม่มีข้อสรุปที่เป็นวิชาการที่เห็นได้ชัดเจนเป็นเพียงการคาดคะเนว่าเกิดการรั่วซึมมาตามรอย
แตกของหิน 

17. หน้า 149 “บ่อที่มีความลึกน้อยกว่า 12 เมตร ให้ค่าปริมาณทริเทียม อยู่ในช่วง 1.6-1.8 
อยู่ในช่วงน้ าฝนพอแปลงเป็นอายุได้ค่าอายุอยู่ในช่วง อายุใหม่ จนถึง 2 ปี ซึ่งเป็นอายุใหม่มาก” จากข้อสรุป
ดังกล่าวไม่เสมอไป บ่อ 1991 ให้ค่า 0.8 หรือ 14 ปี 

18. หน้า 149 “ส่วนบ่อ 1991 ที่ให้ค่าปริมาณทริเทียมอยู่ในช่วง 0.8 และให้ค่าอายุอยู่
ในช่วง 14 ปีนั้นอาจจะมีการผสมกันของน้ าในบ่อลึกเข้ามาผสมท าให้น้ าใหม่ขึ้น” จากข้อสรุปดังกล่าว        
บ่อ 1991 เป็นบ่อตื้น ระดับความลึก 10 เมตร จะมีน้ าบ่อลึกมาผสมได้อย่างไร  

19. หน้า 149 “ส่วนน้ าในบ่อที่ความลึกมากกว่า 30 เมตร จนกระทั่งถึง 80 เมตร นั้นให้
ค่าอายุอยู่ในช่วงอายุใหม่ จนถึงมากกว่า 50 ปี ซึ่งแสดงว่าในความลึกเดียวกันจากผิวดินยังให้ค่าอายุไม่
เท่ากัน” จากข้อสรุปดังกล่าว แสดงว่าน้ าบาดาลระดับลึกอาจไม่ได้ให้ค่าอายุมากเสมอไป แต่สามารถแสดงการ
ผสมจากน้ าใหม่ได้ในทุก ๆ บริเวณ ใช่หรือไม่ 

20. หน้า 149 “น้ าตัวอย่างที่เก็บรอบ ๆ เหมืองส่วนใหญ่เป็นน้ าใหม่ที่มีค่าอายุน้อยกว่า 50 ป ี
มีเพียงบ่ออ้างอิง บ่อ 5333 และบ่อ 6692 ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี แสดงว่าเป็นน้ าบาดาลธรรมชาติที่ไม่มี
ผลกระทบจากกิจกรรมของเหมืองทั้งนี้ บ่อ 5338 และ 6691 นั้นมีค่าปริมาณทริเทียมใกล้เคียงกันมาก คือ 
1.0 และ 0.9 TU ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาจากน้ าที่มีอายุเท่ากันโดยเป็นน้ าที่มีอายุอยู่ในช่วง 10 ปี จากต้นก าเนิดของ
การเติมน้ า ซึ่งแสดงถึงการผสมระหว่างน้ าที่มีอายุเก่าและน้ าที่มีอายุน้อย” จากข้อสรุปดังกล่าว สามารถสรุป
ประเด็นได้ว่า น้ าบาดาลบ่อลึก มีอายุมาก (>50ปี) น้ าบ่อตื้น มีอายุน้อย (2±2 = <4 ปี) และน้ าบ่อลึกท่ีมีอายุ
ช่วงกลาง ๆ แสดงว่ามีการผสม ใช่หรือไม ่

21. หน้า 149 “พบว่าตัวอย่าง 6471 (บ่อสังเกตการณ์ 5 เมตร) และตัวอย่าง seepage 
(น้ าซึมผิวดิน) มีค่าใกล้เคียงกับ TSF2 (บ่อเก็บกากแร่ UD2) มากที่สุด แสดงว่าให้เห็นว่าตัวอย่างทั้งสองนี้ ได้รับ
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ผลกระทบจากบ่อเก็บกากแร่ TSF2 มากที่สุด” จากข้อสรุปดังกล่าว ข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางเคมีอาจมีบาง
พารามิเตอร์ที่ค่าใกล้เคียงกัน แต่ก็มีหลายพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน การสรุปว่าได้รับผลกระทบมาจาก TSF2 
น่าจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการควรจะมีข้อมูลสนับสนุนมากกว่านี้ เพราะทิศทางน้ าไหลทั้งน้ าผิวดินและ       
น้ าบาดาลก็ไม่สนับสนุนข้อสรุป รวมทั้งข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางเคมีของบ่อสังเกตการณ์อ่ืน ๆ ที่อยู่ระหว่าง   
บ่อ 6471 seepage UD2 ก็ไม่สนับสนุนเช่นกัน 

22. หน้า 149-150 “นอกจากนี้ยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง บ่อเก็บกากแร่ TSF1 
(UD1), ตัวอย่างน้ าจาก 4024 ซึ่งใช้เป็นจุดอ้างอิงต้นน้ าจากทางทิศเหนือ, ตัวอย่างน้ าจากประปาเขาเจ็ดลูก, 
ตัวอย่าง 6691 และ 5338 สามารถลากเส้นการผสม (mixing line) ระหว่างตัวอย่างเหล่านี้ (เส้นสีส้ม) พบว่า
บ่อเก็บกากแร่ TSF1 และ 4024 มีแนวโน้มที่จะเป็น end member ของการผสม (two-component 
mixing) โดยมีสัดส่วนของการผสมที่แตกต่างกันของน้ าจากสองแหล่งนี้ในตัวอย่าง ประปาเขาเจ็ดลูก 6691 
และ 5338 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ น้ าตัวอย่างจากประปาเขาเจ็ดลูก, 6691 และ 5338 น่าจะมีต้นน้ ามาจาก
ทางทิศเหนือ (4024) และอาจถูกผสมโดยน้ าจากบ่อเก็บกากแร่ TSF1” จากข้อสรุปดังกล่าว มีข้อคิดเห็นคล้ายกับ
ข้อ 21 กล่าวคือทิศทางการไหลของน้ าไม่สอดคล้องกับแนวคิด หากเป็นตามแนวคิดดังกล่าวน้ าต้องไหลผ่า
เหมืองลงมาทางทิศใต้ อ้อมขุมเหมืองลอดใต้ TSF1 มาผสมกับน้ าที่มีการรั่วซึมมาจาก TSF จากนั้นไหลมายังบ่อ 
6691 โดยไม่ผ่านบ่อสังเกตการณ์อ่ืน ๆ ที่อยู่ในเส้นทางอีก 7-8 บ่อ แล้วไหลย้อนกลับ ในทิศทางตั้งฉากกับการ
ไหลของน้ าบาดาลไปที่บ่อเขาเจ็ดลูกโดยไหลอ้อมบ่อสังเกตการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างทาง ซึ่งข้อสรุปดังกล่าว
น่าจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

23. หน้า 150 “ยังพบว่าอาจมีการผสมซึ่งเกิดจาก 3 แหล่ง (three-component mixing)  
ในตัวอย่าง 6466 และ 663 (เส้นสีเขียว) ซึ่งอาจเกิดจากการผสมระหว่างบ่อเก็บกากแร่ TSF1 (UD1) และ 
ต้นน้ าจากทางทิศเหนือ (4024) และต้นน้ าจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (690)” จากข้อสรุปดังกล่าว บ่อ 690 6466 
และ 6693 อยู่ในแนวทิศทางการไหลของน้ าบาดาล เป็นไปได้ที่อยู่ในแนวเดียวกัน แต่หากจะลากเส้นการผสม 
(Mixing Line) ไปสัมพันธ์กับ 4024 น่าจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

24. ควรใช้เส้นน้ าฝนจากจังหวัดพิจิตรมากกว่าใช้เส้นน้ าฝนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจาก
พ้ืนที่รอบเหมืองอยู่ใกล้จังหวัดพิจิตร และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน  
 ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากข้อ 2 เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานน้ าดื่มตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มาตรฐานน้ าดื่มก าหนดให้ As < 10  g/l และข้อ 7 การตรวจ
พบปริมาณซัลเฟตสูงอาจเกิดจากการชะละลายของน้ าฝนไหลลงบ่อเหมืองด้วย 
  ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า จากข้อ 7 ที่เขียนว่า “กากแร่ที่มาจากหินที่
เหลือจากการถลุงแร่ที่วางอยู่บนบ่อ TSF” ในความหมายของผู้ด าเนินโครงการคือ กองหินทิ้ง ไม่ได้หมายถึงกากแร่
ที่ผ่านกระบวนการประกอบโลหกรรม  
  นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา กรมทรัพยากรธรณี มีเสนอต่อที่ประชุมว่า ควรมีการก าหนด      
ค าจ ากัดความของแต่ละพ้ืนที่ เช่น กากแร่ กองหินทิ้ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานที่ไม่ใช้คณะท างานย่อยฯ 
เข้าใจว่าหมายถึงบริเวณใด 
  ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า เห็นด้วยกับ นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา กรมทรัพยากรธรณี  
ในการก าหนดจ ากัดความของแต่ละพ้ืนที่ 
  ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากข้อ 15 การสรุปผลการศึกษาในร่าง
รายงานฯ ฉบับนี้ ได้น าข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ าครั้งที่ 1 และ 2 มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
ซึ่งต่อมาผู้ด าเนินโครงการได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการระเหยของน้ าว่าอาจมาจากบ่อเหมืองเก่าหรือไม่ จึงได้      
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ท าการเก็บตัวอย่างน้ าเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจวัดจากห้องปฏิบัติการจึงยังไม่สามารถสรุปได้ และหาก
เพ่ิมผลการตรวจวัดของบ่อเหมืองเก่าอาจไม่สามารถเขียนร่างรายงานฯ ได้เสร็จตามที่ก าหนด 
  นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา กรมทรัพยากรธรณี มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า จากข้อ 21 และ 
22 ข้อมูลทิศทางการไหลของน้ าบาดาลจัดท าขึ้นก่อนหรือหลังที่จะสร้างบ่อ TSF หากข้อมูลทิศทางการไหล
ของน้ าบาดาลศึกษาหลังจากท่ีมีการสร้างบ่อ TSF คงมีการพิจารณาถึงความสูงของบ่อที่อาจท าให้เกิดการรั่วซึม
จากบ่อ TSF แล้ว และทิศทางการไหลน่าจะไหลตามทิศทางการไหลของน้ าบาดาล 
  นายสุรชาติ หมุนสมัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อมูล
ทิศทางการไหลหลักของน้ าบาดาลบริเวณพ้ืนที่เหมืองแร่ทองค า ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
จากรายงานโครงการศึกษาการปนเปื้อนและวางเครือข่ายเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ าใต้ดินใน
พ้ืนที่อ าเภอทับคล้อ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และอ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ของกรมทรัพยากร
น้ าบาดาลร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ท าการศึกษาในปี 2554 
  ประธาน มีข้อสรุปต่อที่ประชุมว่า ให้นายสุรชาติ หมุนสมัย ส่งข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานการ
ส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร  
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือด าเนินการส่งข้อคิดเห็นดังกล่าวให้ผู้ด าเนินโครงการปรับปรุงแก้ไขในร่างรายงานฯ    
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
  ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากข้อ 24 สาเหตุที่เลือกใช้เส้นน้ าฝน
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะไม่มีข้อมูลเส้นน้ าฝนของจังหวัดพิจิตร และเส้นน้ าฝนของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น
เส้นน้ าฝนของประเทศไทยที่ใกล้จุดที่ท าการศึกษามากท่ีสุดด้วย 
  ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ขอบคุณ นายสุรชาติ หมุนสมัย ที่ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างรายงานผลการศึกษาฯ ในส่วนการอภิปรายผลการศึกษา
ทางด้านเคมีและไอโซโทปของผู้ด าเนินโครงการมีการเขียนอภิปรายในเชิงภาษาของนักเคมีท าให้ยังไม่สามารถ
สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน  
  นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา กรมทรัพยากรธรณี มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ได้เข้าร่วมประชุม
คณะท างานย่อยฯ เป็นครั้งแรกจึงไม่รู้ที่มาของการด าเนินโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษ
จากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF 1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร เนื่องจากคณะท างานย่อยฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 มาช่วงระยะหนึ่งแล้ว ในการนี้จึงขอข้อมูลเกี่ยวกับที่มาการจัดท า
โครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF 1 ของเหมืองทองค า จังหวัด
พิจิตร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับที่มาการจัดท า
โครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF 1 ของเหมืองทองค า 
จังหวัดพิจิตร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามร่างรายงานผลลการศึกษาฯ ยังเป็นข้อมูลที่ห้ามเผยแพร่    
สู่สาธารณะ 
  นายอนุ กัลลประวิทย์ มีความเห็นต่อผลการศึกษาโครงการด้าน Isotope ดังนี้ 
  เพ่ือให้ผู้ด าเนินโครงการน าข้อคิดเห็นดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขในร่างรายงานฯ ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
  1. ควรจัดท าเป็นรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ด้าน 
Geophysics และ Isotope & Geochemistry พร้อมแนบบทสรุป Executive summary for geophysics  
ที่จัดท าโดยคณะวิจัยจาก The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 
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(AIST) ประเทศญี่ปุ่น ที่มีการลงนามรับรองรายงานผลการส ารวจดังกล่าวจากผู้บริหาร AIST ใส่ไว้ใน             
รา่งรายงานฯ ด้วย 
   2. ควรอ้างอิงเอกสารแบบแทรกในเนื้อหา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบการค้นคว้า วิจัย 
และงานเขียนทางวิชาการส าหรับผู้อ่านร่างรายงานฯ ให้สามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้   
  ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ได้ส่งข้อคิดเห็นต่อร่างรายงาน 
ผลการศึกษาโครงการฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
  ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
มีความเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาโครงการฯ ดังนี้ 
  เนื่องจากการประชุมเป็นการพิจารณาร่างรายงานโครงการตรวจสอบที่ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์    
ขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นชอบทางด้านเทคนิคที่คณะผู้ด าเนินการเสนอมาตั้งแต่ก่อนที่จะอนุมัติโครงการ และได้เสนอ
ความเห็นค้านกับกระบวนการที่เสนอหลายครั้งแล้ว ว่าไม่สามารถตอบโจทย์ประเด็นปัญหาหลักต่อไปนี้อย่าง
ชัดเจนได้ 
  1. มีรอยแตกท่ีชั้นลองรับ (liner) ของบ่อ TSF1 
  2. สาเหตุของการปนเปื้อน Mn As และ CN ในน้ าบาดาลบางบ่อที่สงสัยว่ามาจากการรั่วของ
บ่อ TFS1 หรือสายแร่?  
  นอกจาก ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ แล้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และน้ าบาดาล 
ที่ท่านประธานเชิญมาให้ความเห็นก็ได้ตั้งข้อสังเกต และค าแนะน าไปในท านองเดียวกันว่าเทคนิคที่ผู้ด าเนินการ
น าเสนอไม่สามารถตอบโจทย์ได้มีการประชุมกันหลายครั้ง แต่โครงการก็ยังได้รับการอนุมัติ แต่ก็ยังยืนยัน      
ไม่เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว 
  อย่างไรก็ตาม ยังไม่เห็นว่าผลการศึกษาจะตอบโจทย์ประเด็นปัญหาข้างต้นได้ มีเพียงการคาด
การจากการแปลความหมายข้อมูลที่ไม่ชัดเจน "คาดว่า น่าจะ......" ซึ่งไม่ต่างไปจากงานเก่าที่เคยด าเนินการมา
ก่อนแล้ว (ซึ่งเหมือนกับที่ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเคยให้ความเห็นไว้ตั่งแต่ตอนเสนอข้อเสนอแล้ว) ดังนั้นหาก   
ผู้ด าเนินโครงการไม่สามารถตอบโจทย์ประเด็นปัญหาดังกล่าวได้  ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ก็ไม่สามารถเห็นชอบ
กับร่างรายงานผลการศึกษาโครงการฯ ฉบับนี้ได้  
 

มติที่ประชุม  
1. ให้ด าเนินการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ ด้วยเทคนิค Electrical Resistivity Imaging (ERI) 

จ านวน 4 แนว คือ DC18 DC08 DC17 และ DC07 ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ผลการศึกษาโครงการการส ารวจ
ตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

2. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการ     
การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร 
และส่งให้ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เพ่ือส่งให้นักวิจัยญี่ปุ่น (AIST) ตอบข้อซักถาม และปรับปรุงแก้ไขในร่างรายงานฯ 
ตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป 

 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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    ผู้จดรายงานการประชุม 
     น.ส. มธุรส วังชนะชัย 
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
 
 

   นางสาววิกานดา  เดิมท ารัมย์ 
      นักวิชาการอุตสาหกรรม 

 

 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ดร.จรัญ ยะฝา 
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

ผู้ท างานและเลขานุการ 
 

นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 



รายงานการประชุม 
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  

ครั้งที่ 2/2560 
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

คณะท างานย่อยผู้มาประชุม 
1. นายประยูร เชี่ยววัฒนา ประธาน 

อดีตผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
2. ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้ท างาน 

อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
3. รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ผู้ท างาน 

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้ท างาน 
 นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
5. ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้ท างาน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6. นายอนุ กัลลประวิทย์ ผู้ท างาน 

ผู้อ านวยการส านักบริหารสิ่งแวดล้อม 
กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 

7. นายสุรชาติ หมุนสมัย ผู้ท างาน 
ผู้แทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  

8. ดร.จรัญ ยะฝา  ผู้ท างานและเลขานุการ 
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

9. นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
 

คณะท างานย่อยผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน) 
1. รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้ท างาน 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต   ผู้ท างาน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
3. ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน   ผู้ท างาน 
 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.ปนัดดา ซิลวา อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยา 
  แห่งชาติ  
2. นายสมชาย ทรัพย์ปริญญาพร ผู้อ านวยการส่วนประสานและการจัดการ 
   กรมทรัพยากรธรณี 
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3. นายศุภวิชญ์ ยอแสงรัตน์ นักธรณีวิทยาช านาญการ  
   กรมทรัพยากรธรณี 
4. นางสาวมธุรส วังชนะชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
5. นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 
6. Dr.Yuji MITSUHATA  National Institute of Advanced Industrial  
 Director Institute for Geo-Resources Science and Technology (AIST) 
 and Environment (GREEN) 
 Geological Survey of Japan (GSJ) 
7. นายภูรวิทย์ สังข์ศิริ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
8. นางสาววรากร มณีชูเกตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติพร พลัดบุญ นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 
  

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานคณะท างานย่อยฯ ได้อนุญาตให้มีบุคคล ซึ่งไม่ได้มี
หน้าที่ในคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 เข้าร่วมการ
ประชุมในครั งนี ด้วย จ านวน 4 ท่าน ดังนี  
 1. ดร.ปนัดดา ซิลวา อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
 2. Dr.Yuji MITSUHATA นักวิจัยจาก AIST ประเทศญี่ปุ่น 
 3. นางสาววรากร มณีชูเกตุ นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร  
 4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติพร พลัดบุญ นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั งนี คณะท างานย่อยฯ ได้ เชิญ Dr.Yuji 
MITSUHATA จากสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งชาติ (National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology: AIST) มาเพ่ือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลการส ารวจด้าน
ธรณีฟิสิกส์ ในร่างรายงานผลการศึกษาโครงการฯ โดยให้ Dr.Yuji MITSUHATA น าเสนอบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินโครงการฯ การแปลผลและอภิปรายผล จากนั นให้ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ น าเสนอเกี่ยวกับเหตุผล
ในการไม่น าผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าและและไอโซโทปเสถียรของน  า ครั งที่ 3 เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 
2560 มาพิจารณาในร่างรายงานผลการศึกษาโครงการฯ อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะแนบไว้ใน
ร่างรายงานผลการศึกษาโครงการฯ พร้อมเหตุผลประกอบด้วย และหลังจากการน าเสนอจะเป็นช่วงการตอบ
ข้อซักถามเกี่ยวกับร่างรายงานดังกล่าว  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บ
กากแร่ที่ 1 ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพแทช 
ชั น 2 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่ง
ให้คณะท างานฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทั งนี  คณะท างานย่อยฯ ไม่มีข้อแก้ไขแต่อย่างใด  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่เสนอ 
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วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 ไม่มี 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 การปรับปรุงร่างรายงานผลการศึกษาโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษ
จากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ตามข้อคิดเห็นของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ 
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 
 - ด้านธรณีฟิสิกส์ โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และทีมนักวิจัย AIST ประเทศญี่ปุ่น 
 - ด้านไอโซโทป โดย ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 
 Dr.Yuji MITSUHATA น าเสนอการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ (เฟส 1) บริเวณบ่อ TSF1 โดยมีหัวข้อ
การน าเสนอ 5 หัวข้อ ดังนี  

1) เป้าหมายการส ารวจ (Survey targets) 
2) วิธีการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ (Geophysical methods) 
3) การด าเนินงาน (Implementation) 
4) ผลการส ารวจ (Results) 
5) การแปลผลและอภิปรายผล (Interpretation and Discussion) 
 

1) เป้าหมายการส ารวจ (Survey targets) 
การตั งสมมติฐานว่าการรั่วซึมบริเวณบ่อ TSF1 หรือไม่ เกิดจากหลักฐานที่ว่ามีการตรวจพบสารหนูบริเวณท้าย
น  าของบ่อ TSF1 และมีการท าแบบจ าลองมโนทัศน์ของแหล่งก าเนิดการปนเปื้อนบริเวณบ่อ TSF1 รวมทั ง
ทิศทางของบ่อ 5338 ซ่ึงเป้าหมายการส ารวจการปนเปื้อนบริเวณบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 มีดังนี  

 Subsurface distribution of tailings under TSF1 
 Subsurface distribution of contaminants under the embankment of TSF1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แนวคิดของแหล่งก าเนิดการปนเปื้อนบริเวณบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
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2) วิธีการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ (Geophysical methods) 
 การส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Transient Electromagnetic (TEM) 

   ตัวอย่างการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า TEM เป็นเอกสารงานวิจัยของ Buselli        
et al. (1990) election of Groundwater Contamination Near Waste Disposal Sites with Transient 
Electromagnetics and Electrical Methods ปี ค.ศ.1990 ประเทศออสเตรเลีย โดยส ารวจการรั่วไหลของ 
Landfill บริเวณ Morley Landfill Site in Perth จากรูปที่ 9 ซึ่งผลการส ารวจของ TEM ตรวจพบความ
ผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับน  าชะขยะที่รั่วไหลออกมาจาก Landfill และมีการตรวจวัด
ทางด้านธรณีเคมี พบว่า มีปริมาณคลอไรด์ (Chloride) สูงในน  าใต้ดิน โดยผลการตรวจวัดด้านธรณีเคมี
สอดคล้องกับผลการส ารวจของ TEM 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ทฤษฎีการส ารวจทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Transient Electromagnetic (TEM) 
 

 การส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ (DC Resistivity Survey) 
 การวัดค่าความต่างศักย์ที่ เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดินด้วยต้นก าเนิด

กระแสไฟฟ้าตรง (Direct current, DC) โดยผลจะแสดงสิ่งที่มีผลต่อค่าความต่างศักย์และทางเดินของ
กระแสไฟฟ้า ส่วนข้อดีและข้อเสียของ DC คือ เหมาะส าหรับการส ารวจในพื นที่ไม่เรียบ เป็นการส ารวจระดับ
ตื นโดยขึ นอยู่กับระดับและระยะห่างของ Electrode และการแปลผลจะเป็น 2D inversion โดยใช้โปรแกรม 
Geotomo software RES2DINV เหมาะส าหรับชั นธรณีท่ีมีค่าการน าไฟฟ้าสูง เช่น น  าในขุมเหมือง กากแร่ เป็นต้น 
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รูปที่ 3 ทฤษฎีการส ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ (DC Resistivity Survey) 

3) การด าเนินงาน (Implementation) 
 โครงการ “การส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของ
เหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร” ได้ด าเนินการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ จ านวน 2 ครั ง โดยครั งที่ 1 เมื่อวันที่    
9-17 ธันวาคม 2559 ร่วมกับคณะวิจัยจาก AIST ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการส ารวจธรณีฟิสิกส์ครั งที่ 1 พบว่า 
สภาพพื นของบ่อ TSF1 มีลักษณะเปียกและเป็นโคลนท าให้ไม่สามารถท าการส ารวจได้แล้วเสร็จ จึงด าเนินการ
ส ารวจในครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 – 26 มกราคม 2560 โดยใช้เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ ดังนี   

 Regional and deep mapping of contaminants around TSF1 ใช้เทคนิค TEM 
deep mapping 

 Subsurface distribution of tailings under TSF1 ใช้เทคนิค TEM deep mapping 
Partly, DC Resistivity 

 Subsurface distribution of contaminants under the embankment of TSF1     
ใช้เทคนิค DC Resistivity – 2D Survey  

  นอกจากนี ใช้เทคนิค EM ส าหรับการส ารวจ Supplementary survey  
- การส ารวจด้วยเทคนิค TEM deep mapping : 50m by 50m transmitter and 

receiver loop89 stations (38 on TSF1, 14 around TSF1, 37 along lines (Including 3 Controls) 
- การส ารวจด้วยเทคนิค DC Resistivity measurement : 9 measurement lines (235m), 5m 

electrode spacing and 48-electrode multicore cable, Dipole-dipole and Wenner-Schlumberger arrays 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 4 รายชื่อทีมงานนักวิจัยจาก AIST ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รูปที่ 5 การส ารวจด้วยเทคนิค TEM deep mapping และ DC Resistivity measurement 
 

4) ผลการส ารวจ (Results) 
 ตัวอย่างหลักการแปลผลส ารวจของเทคนิค TEM ซึ่งพิจารณาจากการเลือกข้อมูลที่มีคุณภาพ โดย

ต้องเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง (data continuity) และ equal interval กล่าวคือ ไม่มีการกระโดดของข้อมูล เช่น 
ข้อมูลในกรอบสีเหลือง จากนั นใช้แบบจ าลองย้อนกลับเพ่ือค านวณค่าให้เปลี่ยนเป็นค่าของ Resistivity โดยไม่มีการ
ใส่ค่าเริ่มต้น ซึ่งจะแสดงออกมาในรูป 1D inversion โดยระยะ Depth of Investigation (DOI) ประมาณ 98 เมตร 
และผลการส ารวจ TEM โดยจุดสี่เหลี่ยมคือสถานีที่ท าการส ารวจ TEM บริเวณบ่อ TSF1ตามหน้าตัด Top View ชั น
ความสูงจากระดับ 100 ถึง 85 เมตร ซึ่งชั นความสูงระดับ 100 เมตร มีค่า Resistivity ต่ า แสดงรูปพื นที่เป็น     
สีม่วง มีลักษณะเป็นหางแร่เปียก และในชั นความสูงจากระดับ 95-90 เมตร มีค่า Resistivity สูงขึ น มีลักษณะเป็น
หางแร่ที่แห้งแล้วก่อนที่จะมีหางแร่ใหม่เทลงไป และชั นความสูงระดับ 85 เมตร มีค่า Resistivity ต่ าอีกครั ง         
มีลักษณะเป็นหางแร่ของเก่าที่ยังไม่แห้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 6 หลักการแปลผลส ารวจของเทคนิค TEM และผลการส ารวจ TEM ตามหน้าตัด Top View ชั น
ความสูงจาก 100 ถึง 85 เมตร  
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ผลการส ารวจ TEM ชั นความสูงระดับ 70 เมตร ซึ่งเป็นระดับพื นอาจเป็นชั นหินอุ้มน  า (Aquifer) ส่วนชั นความสูง
ระดับ 65 เมตร จะเห็นว่าเริ่มมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงขึ นบริเวณสีส้ม-สีแดง ส่วนสีม่วงด้านในอาจเป็นชั นหิน
อุ้มน  า (Aquifer) และส่วนด้านในอาจเป็นหางแร่ และชั นความสูงระดับ 60–20 เมตร ยังพบว่าบริเวณ      
บ่อ TSF1 มีค่า Resistivity ต่ าอยู่ 2 บริเวณที่แสดงสีน  าเงิน-ฟ้า แต่โดยบริเวณรอบ ๆ บ่อ TSF1 มีค่า 
Resistivity สูงแล้วที่แสดงสีส้ม-เหลือง  

 

 

 

 

 

 

 
 

 รูปที่ 7 ผลการส ารวจ TEM ตามหน้าตัด Top View ชั นความสูงจาก 80 ถึง 20 เมตร  

  ผลการส ารวจ DC บริเวณส ารวจผ่านผนังบ่อ TSF1 ซึ่งมีอิเล็กโทรดบางส่วนที่ปักส ารวจใน
บริเวณบ่อ TSF1 จะมีค่า Resistivity ต่ า เมื ่อพิจารณารูปที ่ 16 จะเห็นได้ว ่ามีหลายบริเวณที ่ม ีค ่า 
Resistivity ต่ า แสดงถึงหางแร่น่าจะผ่านผนังบ่อ TSF1 ส่วนบริเวณที่มีค่า Resistivity สูง สีส้มแดง-เหลือง 
คาดว่าเป็นดินลูกรังเหนือน  าใต้ดิน และบริเวณที่ห่างจากผนังบ่อ TSF1 ออกมาคาดว่าชั นหินอุ้มน  า (Aquifer) 
นอกจากนี บริเวณจุดควบคุม (Section at a reference site) แนว DC11 บริเวณดังกล่าวคาดว่าไม่ได้รับ
ผลกระทบหากเกิดการปนเปื้อน โดยแสดงผลแบบ 2D Survey พบว่า มีชั นดินลูกรังเหนือน  าใต้ดินมีค่า 
Resistivity สูง และมีชั นหินอุ้มน  า (Aquifer) รวมอยู่ด้วย ส่วนชั นล่างเป็นชั นหินอัคนีที่มีค่า Resistivity สูง   
ซึ่งสอดคล้องกับ TEM ในบริเวณเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 รูปที่ 8 ผลการส ารวจ DC Resistivity measurement บริเวณ Sections along the slopes และ 

Section at a reference site 
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 ผลการส ารวจ DC บริเวณ Section along the longest line ใกล้กับบริเวณท่ีพบน  าผุดใน
แปลงนาข้าว ความยาว 600 เมตร มีผลการส ารวจคล้ายกับแนว DC11 คือ ด้านบนเป็นดินลูกรัง ต่อมาเป็น  
ชั นหินอุ้มน  า (Aquifer) และชั นล่างเป็นชั นหินแกรนิต แต่พบความผิดปกติ 3 บริเวณ ซึ่งมีค่า Resistivity ต่ า
กว่าแนว DC11  

 

 

 

 

 

 

 

  

 รูปที่ 9 ผลการส ารวจ DC Resistivity measurement บริเวณ Section along the longest line 

5) การแปลผลและอภิปรายผล (Interpretation and Discussion) 
ผลการส ารวจด้วยเทคนิค TEM deep mapping และ DC Resistivity measurement 

สามารถแปลและอภิปรายผลได้ดังนี  
1) สรุปการแปลผล 

- Seepage of contaminants from the slopes of embankment of TSF1  
- Leakage from the bottom of TSF1 because of absence of resistive basement  
- Connection between TSF1 and the southern thick aquifer  

2) ข้อเสนอแนะ 
- Boring survey to get soil and groundwater samples at the anomalous sites 

- Additional geophysical survey using deep sounding methods: Large electrode spacing DC 
resistivity, controlled-source audio-frequency magnetotellurics (CSAMT)  

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 10 การแปลผลและอภิปรายผล บริเวณ Seepage from the slopes and the bottom of 
TSF1 และ Connection between TSF1 and aquifer 
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  ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ประเด็นค าถามเกี่ยวกับร่างรายงานฯ ของนายวชิราชัย ศักดิ์อาภา 
ให้น าไปถาม-ตอบในการประชุมคณะท างานย่อยฯ ครั งถัดไป 
  ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า การแปลผลการศึกษาหากมีข้อคิดเห็นในการแปลผลข้อมูล
ที่แตกต่างควรเพ่ิมข้อคิดเห็นเหล่านั นลงไปภายในร่างรายงานด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่ามีข้อคิดเห็นที่แตกต่างใน
รายงานผลการศึกษาดังกล่าว 
  รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า การแปลผลข้อมูลการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ 
ควรรับพิจารณาการแปลผลข้อมูลของทั งทีมนักวิจัยและทีมบริษัท อัคราฯ เพราะเป็นการแปลผลจากข้อมูล       
ชุดเดียวกัน แต่การอภิปรายผลแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะหาข้อสรุปในการอภิปรายผลร่วมกันได้ โดยแบ่งเป็นส่วนที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อ TSF1 ได้มี
การชี แจงให้ประชาชนรับทราบถึงหลักการตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อ TSF1 แล้ว ตั งแต่เริ่มโครงการฯ ว่าการแปล
ผลเกิดการรั่วซึมของบ่อ TSF1 หรือไม่จะมีผลเป็นอย่างไร และผลเบื องต้นเป็นอย่างไร แต่ในส่วนข้อคิดเห็นที่
แตกต่างก็ควรเพ่ิมลงไปในร่างรายงานฯ ด้วย 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ น าเสนอการเก็บตัวอย่างน  าและตรวจวัดไอโซโทปเสถียรของน  า ครั งที่ 3 
เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ของโครงการส ารวจการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อ TSF1  

3) วัตถุประสงค์หลัก 
1) น  าจากขุมเหมือง 2 บ่อ มีผลต่อน  าในบ่อ 6691 หรือไม ่

 2) เก็บน  าผุดผิวดิน (Open seepage) และน  าในบ่อ set pond ซ  า 
4) การด าเนินการ 

1) เนื่องจากในบริเวณนั นมีฝนตกตลอด จึงทดลองเก็บตัวอย่างน  าฝนกลางแจ้งบริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ 
ของบริษัทในคืนวันที่ 17 ตลอดคืน 
 2) เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล Field parameters ตัวอย่างจากขุมเหมือง และน  าผุดผิวดิน 
และบ่อสังเกตการณ์ 6691 UD1 UD2 ST18 ST38 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
 3) ตรวจวัดข้อมูลเคมีของตัวอย่าง โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ได้ข้อมูลไม่ครบ) 
 4) ตรวจวัดข้อมูลไอโซโทปของ delta ดิวทีเรียม และ delta ออกซิเจน 18 

5) ปัญหาและอุปสรรถ 
1) ในวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคม 2560 มีฝนตกหนักมาก (101 มิลลิเมตร) การเก็บตัวอย่าง      

ไม่สามารถกระท าได้ แม้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ก็ยังมีฝนตกประปรายบ้าง แต่ก็จ าเป็นต้องเก็บตัวอย่าง
ช่วงที่ฝนทิ งระยะ 
 2) การวิเคราะห์เคมีโดยสถาบันมาตรวิทยา วิเคราะห์ได้แต่แคทไอออน เครื่องมือวิเคราะห์แอน
ไอออนไม่พร้อม ใช้งาน โดยเฉพาะอนุมูลซัลเฟต ท าให้ได้ข้อมูลทางเคมีไม่ครบถ้วน 

 3) ข้อจ ากัดของเทคนิคไอโซโทปกับน  าผิวดิน (Open surface)  
     - น  าผิวดินจะสัมผัสกับอากาศตลอดเวลา เกิดการระเหยและควบแน่น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่
เกิดความแตกต่างของไอโซโทปออกซิเจน -18 และดิวทีเรียม ในน  าฝนและน  าผิวดิน ทั งน  าผิวดินและน  าฝนจะ
ไหลลงสะสมใต้ดิน เป็นน  าบาดาลที่ไม่สัมผัสกับอากาศแล้ว น  าบาดาลจึงเก็บคุณลักษณะของไอโซโทปจาก
แหล่งที่มาของน  าบาดาลใบแต่ละบ่อ ว่าเป็นน  าฝนหรือน  าจากผิวดินหรือเป็นน  าผสม ข้อมูลนี เป็นลักษณะ
เฉพาะตัว ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการจ าแนกต้นก าเนิดของน  าบาดาลในบ่อสังเกตการณ์ 
     - เมื่อฝนตกหนัก น  าฝนจะผสมกับน  าผิวดินทันที ท าให้ได้ข้อมูลไอโซโทปของน  าผิวดินที่ต่างไป
จากข้อมูลของน  าที่สะสมอยู่ในจุดที่ต้องการศึกษา ยิ่งในพื นที่ที่มีปริมาณน  าน้อยโดยเฉพาะน  าซึมผิวดิน (Open 
seepage) และมีปริมาณน  าฝนเป็นจ านวนมากก็จะยิ่งมีผลกระทบสูง 
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 หมายเหตุ ทฤษฎี Rain amount effect  
 -  จากการวิเคราะห์อัตราส่วนไอโซโทปของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียมในน  าฝนที่เก็บค้างคืน 
(บริเวณศูนย์เรียนรู้ของบริษัท วันที่ 17 พฤษภาคม 2560) พบค่าที่ผิดปกติมาก del O18 มีค่า -14.32‰ และ 
del D มีค่า -100.20 ‰ (น  าฝนในพื นที่ปกติ del O18 มีค่า -6 ถึง -8 ‰ และ del D มีค่า -45 ถึง -65 ‰ ) 

 - ลักษณะเช่นนี แสดง ถึง rain amount effect ซ่ึงจะมีผลกระทบต่ออัตราส่วนไอโซโทปของ
ตัวอย่างที่เป็นน  าผิวดิน เนื่องจากมีน  าฝนปนในปริมาณสูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 11 หลักการของทฤษฎี Rain amount effect 
 

6) ผลการด าเนินงาน 
 1) ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของน  าในบ่อ Ch pit และ D pit เปรียบเทียบกับ               
บ่อ 6691 พบว่า ไม่แสดงความสัมพันธ์ของค่าเคมีของน  าในบ่อ 6691 และขุมเหมืองทั งสองแห่ง  

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีบริเวณบ่อ Ch pit D pit และบ่อ 6691 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
(วัน/เดือน/ปี) 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

EC Ca (ppm) As (ppb) Sr (ppm) 

บ่อ 6691  18 พ.ค. 60 736 78 138 0.30 

Ch pit  18 พ.ค. 60 4270 618 1.51 2.78 

D pit  18 พ.ค. 60 2890 254 0.59 1.05 
 

 2) ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของ Open seepage เปรียบเทียบในการเก็บตัวอย่างน  า 
จ านวน 3 ครั ง พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มีค่าทางเคมีแสดงถึงการถูก
เจือจางด้วยน  าฝนที่ตกในการเก็บตัวอย่าง  
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ตารางท่ี 2 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีของ Open seepage  
 

ช่วงทีต่รวจวัด (เดือน/ปี) พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

EC Ca (ppm) As (ppb) Sr (ppm) 

ธันวาคม 2559  3740  338  0.4  1.1  

มกราคม 2560  3980  NA  NA  NA  

พฤษภาคม 2560  1684  100  0.20  0.35  

7) สรุป 
 1) ไม่ใช้ค่าในการเก็บตัวอย่างน  า ครั งที่ 3 มาเปรียบเทียบเนื่องจากข้อจ ากัดของตัวอย่าง 
  2) ด้วยเหตุผลทางวิชาการของผู้เก็บตัวอย่างและทีมวิจัย ขอแจ้งว่า ข้อมูลนี ไม่สามารถน ามาใช้
เปรียบเทียบ แปลผล กับข้อมูลเดิมหรือข้อมูลใหม่ได้ 

 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า จากการน าเสนอของ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 
ที่ระบุว่าวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีปริมาณฝนตกหนัก เท่ากับ 101 มิลลิเมตร ท าให้ไม่สามารถน าผลการ
เก็บตัวอย่างน  า ครั งที่ 3 มาใช้ในการเปรียบเทียบ แปลผล กับข้อมูลเดิมหรือข้อมูลใหม่ได้นั น ซึ่งก่อนและหลัง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้วัดปริมาณน  าในบ่อ TSF2 พบว่า มีระดับน  าเพ่ิมขึ นเพียง 1 
เซนติเมตร จากระดับความลึกตรงกลางบ่อ TSF2 3 เมตร โดยหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่
น้อยมากหากเปรียบเทียบกับระดับน  าในบ่อ TSF2 จึงไม่แน่ใจว่าการที่มีน ้าฝนผสมกับน ้าในบ่อเดิมแล้วจะท้า
ให้ผลการวิเคราะห์ไม่สามารถน้ามาเปรียบเทียบและแปลผลได ้
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า การเกิดทฤษฎี Rain amount effect 
แน่นอนว่าขึ นอยู่กับปริมาณน  าท่ีมีอยู่เดิมและปริมาณน  าที่เติมลงไปใหม่ โดยการผสมของน  าในบ่อระดับตื นและ
ขนาดเล็กจะมีอัตราส่วนการผสมมากว่าบ่อระดับลึกและขนาดใหญ่ ซึ่งบ่อระดับลึกและขนาดใหญ่อัตราส่วนการ
ผสมจะขึ นอยู่กับความกว้างของหน้าบ่อและระดับความลึกของพื นบ่อ และนักวิจัยไม่มีข้อมูลอัตราส่วนการผสม
ดังกล่าว จึงไม่สามารถน าข้อมูลมาแปลผลได้เนื่องจากไม่มีเอกสารอ้างอิงในเชิงวิชาการ นอกจากนี วัตถุประสงค์
หลักของการเก็บตัวอย่างน  า ครั งที่ 3 คือเปรียบเทียบข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของระหว่าง Open seepage 
และบ่อสังเกตการณ์ระดับลึก จึงไม่สามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบได้ 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า ข้อมูลการเก็บตัวอย่างน  า ครั งที่ 3 พร้อมค าอธิบายเกี่ยวกับการ
ไม่น าผลการตรวจวัดมาพิจารณาจะอยู่ในรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ด้วย โดยมีเอกสารอ้างอิงเหตุผลที่
ชัดเจนในเชิงวิชาการ รวมทั งข้อคิดเห็นต่อการตีความที่แตกต่างต่อรายงานผลการศึกษาดังกล่าว 

นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Before I go to my slides. Can I ask you 
some question about your executive summary that you send to our chairman here? The 
executive summary report that you send to chairman, have you done it by yourself. Do you 
agree with all sentences and figures that shown in the report, right? 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า We are team. 
นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า According to your geophysical work that 

you have done in the area, do you satisfy on your work in term of quantity and quality? And 
Do you think that your quantity and quality that you done are enough? 
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Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Yes, I want to include the station or 
add the station of TEM and DC resistivity station but the ground condition very wet and 
muddy. I can’t access inside the TSF1. If we can access in TSF1 and have enough time.       
We can set up some mission to run DC resistivity across the TSF1. This is my request. 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Because we analysis team, did more 
and send data to Dr.Mitsuhata. Although, we can’t do TEM to entire the TSF. We did some 
more and send to him. 

นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า The first slide you can see it on 
monitor/screen. Some of your references conclude that geophysical methods should not be 
used as the only source of interpretation. That reference is “Applications of Geophysical 
Methods for Monitoring Acid Mine Drainage”. You put it in your reply document. They said 
that because they do not uniquely identify the source of anomalies, and the accuracy of 
interpretations is often limited by data density, signal noise or the equivalent signature of 
different sources. Do you agree all of that? 

Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Yes, I agree. 
นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Referred to your reply, there was 

limitation in data collection in muddy terrain which will make it impossible for proper 
interpretation. This is very important information but I cannot see in your report. Do you 
think limitation of data correction is not importance, or not? 

Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า everything has limitation. Our time 
and the muddy is limitation. 

นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า  If it importance, you should put it in the report as 
well.  

Dr.Yuji MITSUHATA มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า You mean I should put it this sentence 
in report? 

นายสุรชาติ หมุนสมัย ตอบซักถามต่อที่ประชุมว่า Yes 
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Do you mean in TSF?, the tailing the 

mud or the clay on the surface. 
นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า  Your answer on your reply stated that you have 

limitation on condition. 
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า The question is quite misleading question. 

Everything has limitation. Then if you go back one slide. I can tell. I can just adept that 
question and put geochemistry inside that. We should not use geochemistry alone as to 
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conclude the source. You need to combine everything together. This is phase I study and we 
talk about proposal.  We use to identify anomaly.  

นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า I think I ask Dr.Mitsuhata.  
ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีสิทธิในการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลการส ารวจ 

TEM และ DC เพราะเป็นทีมวิจัยที่ร่วมกันด าเนินโครงการส ารวจฯ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า It used the lawyer technique try to lead another 
question irrelevant. There is so angle, he can answer. Do you want him to add the muddy 
terrain impact the limitation? 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า No, just ask. Because refer to Thai 
geophysical expert, they has no problem when they survey ERI in muddy terrain. 
 Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า You say may be impossibly proper 
interpretation, we get that data. Then that data we interpret subsurface structure. Ideal 
measurement put the many stations. But the accessibly is limited. We operated from limited 
of data. Input survey trough we can do. 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า We will put this as a part of the report. So I know there might 
be some different approach or different understanding to this method. We should put out 
idea and then let ask on the other side to express their opinion as well, all right? 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า There is reason behind that prevail question 
because if you see this figure of ERI survey result. The ERI survey across TSF can be done 
easily, no problem. The condition is similar with that time. Not in December but in second 
time when Dr.Tanapol’s team has survey, same condition.  The reason why I ask you 
because you do only TEM surveys in TSF, but you do not do any ERI survey that more detail 
and more accuracy than TEM. That what we think, it is more popular geophysical method 
(ERI) from expert around the world. 
 Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Conduct area is very thick and it 
penetrate (disturb) this conduct result. We usually use large distance between current 
electrode and potential electrode this decrease signal strength and resolution is very low. 
This is not enough comprehension for deep target. 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า That effect is not for TEM? 
 Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Yes, TEM is only one loop size and 
sounding can be down by time. It’s call parametric sounding. The DC method is geometric 
sounding. 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Your reply for question 4. I have just 
want to emphasize the Working Group and Committee members that TEM data is not 
enough for computerized interpolation, resulting in misleading interpretation. 
 Dr.Yuji MITSUHATA มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Who said? 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า I said. Then, you said cross-section 
made by DR.TANAPON PHENRAT? 
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 Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Yes. 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า Next question.  
 ประธาน มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า This is a question or something? Because we need to 
put it on as the record. 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า เป็นภาพแนวส ารวจที่ตัดขวางบ่อ TSF แล้วน าค่าแต่ละจุดของ 
TEM มาต่อกันเป็น section แต่ละจุดส ารวจห่างกันประมาณ 70-300 เมตร โดยเป็นข้อมูลในแนวดิ่ง ซึ่งเป็น
การสรุปผลจากข้อมูลที่มีน้อยมาก  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า That’s why I ask because I have to be impartial because this is 
one is quite very strong may be Ok. I would say something accusation the result in 
misleading in the interpretation. So if you want to put this on the record then I’ve to ask him 
to answer. If this is the question then I will ask both of them Dr. Yuji Mitsuhata and DR. 
Tanaphon Phenrat to respond back to this comments, right? But that is quite strong 
comments. Actually because this misleading is very strong comment. Please, Dr. Yuji 
Mitsuhata and DR. Tanaphon Phenrat because I think the core issue that the data is not 
enough so the intellection isn’t reliable that is the core right. I put it mine that. So can you 
explain? 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า The cross-section is not our original 
idea, previously we use planview. We have 52 datapoints. The area covered 1.4 sq.km. to 
interpret the result. This committee, especially Mr.Surachat, ask me to use cross-section. So I 
did by myself not Dr. Mitsuhata. If we use 52 datapoints the density of a datapoint will cover 
0.027 sq.km. But Mr.Surachat believe in monitoring well and this area we have only 6 
monitoring wells. 1 monitoring well covered 1.233 sq.km. So 1 point cover 10 time larger 
than our TEM method. The change of missing is larger 10 time with using planview TEM. For 
the cross-section I agree that we have must less data than planview. Because it wet we 
cannot use square gridding.  We use zig-zag or fence-diagram cross-section, we don’t have 
enough data that we want. But interpretation is the same to planview.  The cross-section 
using Inverse Power Distance gridding or Krigging, you will get the same result. The 
interpretation is the same. 
 Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า This sentence remain mean 
everything of TEM result 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า I think this word I quote from your word. Your said 
your quantity, your survey point is not enough. You want to do more. The data point isn’t 
enough so you not have good interpretation. It’s correct, or not? 
 Dr.Yuji MITSUHATA มีข้อคิดเห็นว่า The part is good interpretation. Our data always 
limited.  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า The ERI survey contains more than 2,000 
data points but I’m not sure your TEM survey. How many data points along the vertical line 
you surveyed? 
 Dr.Yuji MITSUHATA มีข้อคิดเห็นว่า 48 time domains that we have because we use 
the 48 systems. We selected some data, 25-30 measurement data all each. 
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 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า You have less than 20 data point in 1 station.   
 Dr.Yuji MITSUHATA มีข้อคิดเห็นว่า may be around 20. 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Compare with more than 2,000 data 
point along ERI line. The Spacing and accuracy is 4 meter, but TEM survey points (along 
section line) is >70m apart. How do you connect the data 70m or 300m apart together? 
 Dr.Yuji MITSUHATA มีข้อคิดเห็นว่า You use only 1 section. We have the Plainview by 
TEM method, we should combine this result. (1:15:26) XXX this section XXX depend on 
location. 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า The combine section DC07-08-17-18, 
referred to your answer, the left-end and central portion may suggest of contamination or 
just altered rock. Right? 
 Dr.Yuji MITSUHATA มีข้อคิดเห็นว่า I reply this comment, that we should borehole in 
this area to get the sample. 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า In reports, the figures of Ω-m referred to wet and 
dried tailing is very low. Resistivity for tailing is about <15 Ωm but in this figure the 2 
mentioned areas have moderate to high resistivity (about 80-500 Ωm), some word in report 
said “may suggest the presence of contaminated groundwater”. My question is this range of 
ohm meter is normal and difference with the tailing signature. So how can you put “may 
suggest the presence of contaminated groundwater”? 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Basically, when you have aquifer you 
have high resistivity. When you have mine water with low resistivity flow through the aquifer 
that cause anomaly. If without any mine water you would have expect something like that. 
May be curve but not shallow like that. This correlate to the TEM result that came out this 
direction, the TEM around 60m and you see low resistivity zone that come out this area. So 
we can interpret that. The dilution effect of electrolyte. This is from my Thai report.  
 Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า The difference from other basement, 
its anomalous zone. We should borehole survey or something to check and get sample to 
have contain tailing or something. This is possibility.  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ค าถามที่เตรียมมาต้องการจะถามความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น จึงน าข้อความที่เขียนใน The executive summary report และ ร่างรายงานฯ มา
ซักถามว่าเห็นด้วยกับข้อความเหล่านั นหรือไม่ ถ้าเป็นข้อความที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เขียนก็จะถามให้แน่
ชัดว่าเห็นด้วยกับข้อความนั นหรือไม่ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า ผมควรมีสิทธิที่จะตอบข้อซักถามในส่วนที่ได้แปลผลและ
สรุปผลข้อมูลในร่างรายงานฉบับนี  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า I will explain to Dr. Yuji Mitsuhata, the question he raised would 
in could both the executive summary and some report written by DR. Tanaphon Phenrat to 
ask your third-party opinion whether your agree with some interpretation by DR. Tanaphon 
Phenrat, all right? So you can freely the express your idea about. There might be some few 
or more question. 
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 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Do you know that Akara has numerous 
monitoring bores around that area and has collected water samples for analysis on a 
quarterly basis (every 3 months) for more than 15 years? We have a lot of geochemical 
data. The ERI combine from DC07-08-17-18. The Top one is from AIST draft final report. The 
figure in Executive summary report, it look difference from top one. After ask Dr.Tanapol he 
said Line DC18 is reverse direction (coordinate). The bottom one, have you done this image 
yourself? 
 Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า We get only this data set. After that 
the university measure here. I cannot answer, I did not know this part about survey, I carry 
about inversion of this data set. 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Why I ask because I got data from 
Dr.Tanapol, after process the figure look like above. Not similar to the one below. I never 
seen image like this before in my life and in fact the feature of this figure is not natural. 
That’s my suspicious. What’s do you think about this sentence? 

Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า This inversion has done by Mr.Yoshiaki 
Karino , we just carry on 2D inversion. 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า What is the point of the question? 
นายสุรชาติ หมุนสมัย ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า In this figure we use same data and 

then we reverse DC18 and reprocess again. The result not similar with figure in your 
executive summary report.  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Typically, if this is the subsurface 
contaminated by some water with high conductivity. It looks natural because resistivity with 
outer by the present of high resistivity water.  
 ประธาน มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่มีการด าเนินการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ด้วยเทคนิค 
ERI ซ  าอีกครั งหนึ่งจ านวน 4 แนว คือ DC18 DC08 DC17 และ DC07 บริษัท อัคราฯ แปลผลข้อมูลออกมา
อย่างไร  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ไม่ได้น าข้อมูลที่ท าการส ารวจ ERI ซ  าจ านวน 
4 แนว มาแปลผลในการน าเสนอนี ด้วย แต่ว่าได้ท าการแปลผลจากข้อมูลเดิมที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ในการประชุมคณะท างานย่อยฯ ครั งที่ 1/2560ได้มีมติที่ให้ด าเนินการ
ส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ด้วยเทคนิค Electrical Resistivity ซ  าแล้ว จึงไม่ควรน าการข้อมูลเดิมมาอภิปรายซ  า  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ได้น าข้อมูลที่มีการส ารวจผิดพลาด เฉพาะ DC18 มาท าการ
แปลผลพบว่าไม่เหมือนกับภาพการแปลผลใน The executive summary report ที่สรุปว่าพบความผิดปกติ
ใน DC18  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า This is Mr.Yoshiaki Karino. I needn’t check with 
him but I think he put dipole-dipole and venner combine together. It’s not your working on 
deference. 

 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ประเด็น ณ ตอนนี  รูปทั ง 4 รูป มี 1 รูปที่ดร.ธนพล อธิบายแล้วโดยต้องน้า
หลักฐานมายืนยันว่า combine ใช่หรือไม่ รูปที่ 2 ที่มีอยู่ใน executive summary จริง ต้องมีการอธิบายให้
ชัดเจน  
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นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Topography in area of DC13 is quite flat 
(paddy field), but the elevation differences from us. Data (received) from Dr. Tanapol are 53-
61m RL along the line (8m relief). After you processed with the topography (correction) will 
make a false or error on figure. Who made false image? 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ผลการตรวจวัดต้องตรงกัน ส่วนการแปลผลมีเทคนิคของมันซึ่งยอมรับกันได้
อยู่แล้ว แต่หลังจากการแปลผลคนจะยอมรับหรือไม่ยอมรับอันนั นเป็นเรื่องในอนาคต การแปลผลคือแปลจาก
ผลการส ารวจและมีการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยถึงข้อเท็จจริงว่ามันสอดคล้องกับผลการตรวจวัดจริง ซึ่งอันนี 
คิดว่า beyond doubt สามารถท าได้ และอยู่ในรายงานจากนั นใช้วิธีวิเคราะห์ที่ทุกคนยอมรับได้จากการแปล 
หลังจากการแปลผลออกมาหากรับไม่ได้ ให้เป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า รายงาน Executive summary ที่นักวิจัยจาก
ญี่ปุ่นส่งมาให้คณะท างานย่อยฯ ไม่ได้เขียนทั งหมดใช่หรือไม่ และเห็นชอบกับรายงาน Executive summary 
ทั งหมดด้วยหรือไม่ และนอกจากนี จะเป็นไปได้หรือไม่หากบริษัท อัคราฯ จะเขียนรายงานแปลผลการส ารวจ
ด้านธรณีฟิสิกส์ โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจของโครงการฯ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของรายงาน Executive summary 
เป็นการเขียนรายงานร่วมกันของทีมนักวิจัยญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยการสรุปผลในรายงาน Executive 
summary จะแปลผลแต่ด้านธรณีฟิสิกส์หรือธรณีเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องท าการแปลผลร่วมกันทั งสองด้าน 

ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า การเขียนรายงานเพ่ิมเติมของคุณสุรชาติ คงต้องมีการปรึกษา
กับนายอนุ กัลลประวิทย์ ก่อน เพราะในส่วนนั นเป็นอ้านาจของกองทุนประกันความเสี่ยงฯ และต้องท้ารายงาน
เพ่ือส่งให้กับกองทุนประกันความเสี่ยงแล้วส่วนรายงานเพ่ิมเติมของคุณสุรชาติ อาจจะเป็น attachment ของ
ความเห็นแตกต่างและระบุชื่อของบุคคลที่มีความคิดเห็นนั น  
 นายภูรวิทย์ สังข์ศิริ ชี แจงว่า The difference of the RL or elevation that have the 
effected. 
 Dr.Yuji MITSUHATA ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า Yes, It’s serious effected for DC 
inversion. 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า If we put the right elevation to 
interpret this one will this anomaly disappear? And the discontinue emphasize topography. 
 นายศุภวิชญ์ ยอแสงรัตน์ มีข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการท้า 2D cross section ของ 
TEM ควรมีความถี่มากกว่านี  ในส่วนของบริเวณ TSF1 ของ TEM ที่ว่าเป็นจุดและมี density คิดว่า เวลา
พิจารณาผลไม่ได้มองแค่ภาพรวมของ density point แต่ว่ามองถึง en sac point จุดที่ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง ใน
เชิงของ resolution มีข้อจ้ากัดตามที่ Dr. Yuji Mitsuhata ได้อธิบาย มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ conductive media 
เพราะในพื นที่นี ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหินภูเขาไฟ เวลาแปลสภาพจะเป็น Clay ค่อนข้างเยอะ ซึ่งมีค่าการน้า
ไฟฟ้าสูง ในการปฏิบัติงานท้าการส้ารวจ 20 point ต่อจุดใช่หรือไม่ คือ ต้องการเห็น correlation กับลักษณะ
ของหินในพื นที่ด้วยว่าการแปลผลออกมาแล้ว 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า มีการวิเคราะห์เป็น layer ประมาณ 50 ใน
การ fit ข้อมูล และได้เปรียบเทียบไว้ในร่างรายงาน แต่เทียบเป็นภาพรวมในแต่ละชั นหิน 
 ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า we can do your analysis. You can conclude 
your way and then you compares with the over report say that with the same result. You 
find something different. You can say so but it isn’t separate report because they self think 
first think that the project admits propose and fined differently. So we report to suggest 
project  
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 นายสุรชาติ หมุนสมัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) น าเสนอข้อโต้แย้งทางวิชาการใน
ร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร 
ของ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี  

1) ประเด็นข้อห่วงกังวลต่อร่างรายงานในภาพรวม 
 การเปลี่ยนกรอบแนวคิด และเ พ่ิมเนื อหาหลายๆอย่างจากกรอบแนวคิดเดิม เช่น            

เพ่ิมพารามิเตอร์อ่ืน เช่น sulfate, หรือเปลี่ยนแนวจากน  าในบ่อกักเก็บกากแร่รั่วโดยตรง เป็น น  าในบ่อกักเก็บ
กากแร่ไปกระตุ้นให้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติออกมา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนทฤษฎี หรือแนวความคิดหลักของโครงการ 
แสดงถึง ความเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา และไม่ตั งอยู่ในกรอบ หรือสมมุติฐานที่วางไว้เดิม โดยพยายามหาหลักฐาน
อ่ืน ๆ มาสนับสนุนความคิดตัวเอง โดยไม่ดูข้อเท็จจริงที่มีอยู่ทั งหมด 

  การเสนอแนวความคิดใหม่ และไม่สรุปโครงการเดิม (หรือสรุปไม่ได้) ท าให้ผลงานวิจัยไม่
เป็นไปตาม Proposal ที่วางไว้ 

 เนื อหาของร่างรายงาน พยามสรุปว่ามีการรั่วไหลของบ่อกักเก็บกากแร่ (ที่ 1?) โดยน าเหตุผล
หรือโอกาสในการเกิดขึ นได้เพียงน้อยนิดมาสนับสนุน แต่ละเลยที่จะเขียนความเป็นไปได้ในทางอ่ืนที่สรุปได้ว่า
ไม่มีการรั่วไหล ถึงแม้ทาง บริษัท อัคราฯ จะมีข้อโต้แย้ง โดยแสดงเหตุผลประกอบไปอย่างมากมาย ก็ดูจะไม่ได้
รับการตอบรับซักเท่าไร ก็เลยไม่แน่ใจว่าการเขียนรายงานในลักษณะนี  เป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู้เขียน
หรือไม่ ซึ่งดูเหมือนจะแตกต่างจากรายงานของนักวิจัยท่านอ่ืนๆในประเทศไทยอยู่มากพอสมควร  

 การที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ สรุปออกมาว่าอาจมีการรั่วไหลของน  าจากบ่อเก็บกากแร่นั น 
ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ท าโครงการ ซึ่งทาง บริษัท อัคราฯ หรือกรรมการท่านอ่ืน คงไม่สามารถไป
เปลี่ยนแปลงความคิดดังกล่าวได้ แม้จะได้แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลในด้านต่างๆมาประกอบ
ให้เห็นภาพแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามทาง บริษัท อัคราฯ อาจขอใช้สิทธิ์ในการน าข้อมูลการส ารวจธรณีฟิสิกส์
และไอโซโทปดังกล่าว ซึ่งถือเป็นข้อมูลของคณะท างาน (คณะกรรมการกองทุนฯ??) มาจัดท ารายงานใน
ลักษณะเดียวกัน แต่ใช้มุมมองที่แตกต่างกัน เพ่ือประโยชน์ของวงการนักวิชาการ และนักวิจัยของประเทศไทย 
และผู้ที่สนใจอื่น ๆ ที่อาจจะน ามุมมองที่ต่างกันไปใช้ไห้เกิดประโยชน์ในงานวิจัยอื่น ๆ ในโอกาสต่อๆไป  

 ทีมวิจัยไม่สามารถพิสูจน์ทิศทางการไหล หรือแนวการไหลของน  าจาก TSF ถ้าหากมีการ
รั่วไหลจริง  

 ไม่แสดงข้อมูล Isotope ของตัวอย่างที่เก็บครั งล่าสุด  
 ด้วยข้อมูลทั งหมดที่มีความสอดคล้องกัน อีกทั งผลการตรวจวัดคุณภาพน  ารายไตรมาส ตั งแต่

ปี 2545 ไม่เคยมีการตรวจพบไซยาไนด์จากบ่อสังเกตการณ์มากกว่า 100 จุด  
 และที่ส าคัญอย่างยิ่งถ้ามีการรั่วไหล ค่าทางเคมีของพารามิเตอร์ต่าง  ๆ จะต้องให้ค่าที่

คล้ายคลึงกับน  าในบ่อเก็บกากแร่  
 จากเหตุผลดังกล่าว ทาง บริษัท อัคราฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่สามารถรับรองเอกสารร่าง

รายงานฉบับนี ได้ และไม่สนับสนุนให้ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ท าการศึกษาในโครงการระยะที่ 2 (ถ้ามี) เนื่องจาก
ต้องการหัวหน้าโครงการ และทีมงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ ที่สามารถเสนอแนวคิดได้
หลากหลายกว่านี  และเป็นกลางอย่างแท้จริง  

 
 
 
 
 
 



19 
 

 

2) ประเด็นสรุปจากร่างรายงานการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์  
 สรุปผลธรณีฟิสิกส์ด้านทิศใต้และตะวันตก  

- ลักษณะที่กล่าวอ้างในร่างรายงานว่าแสดงถึงการรั่วไหลที่ระดับความสูง 60 เมตร เป็น
ระดับท่ีลึกไม่เกิน 10 เมตรจากผิวดินเดิม ซึ่งค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าดังกล่าวเป็นลักษณะที่แสดงถึงชั นหินอุ้ม
น  าระดับตื น ชั นดินเหนียว หินภูเขาไฟผุ หรือแหล่งแร่ธรรมชาติที่พบได้ทั่วไปทุกพื นที่ ทั งจากงานส ารวจที่มีมา
ก่อนหน้าของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น และจากงานส ารวจในโครงการนี  จากรูปที่ 12 และรูปที่ 13 

- ถ้ามีการรั่วไหลตั งแต่ระดับความสูง 60 เมตร ลงไปตามที่กล่าวอ้าง การปนเปื้อนต้อง
แพร่กระจายในลักษณะ plume และต้องแสดงผลทางด้านธรณีเคมีอย่างชัดเจน เนื่องจากระดับดังกล่าวเป็น
ระดับของน  าใต้ดินระดับตื น ซึ่งไม่ใช่หินแข็ง แต่เป็นชั นตะกอนลานตะพัก หรือตะกอนน  าพา ประกอบด้วย
กรวด ทราย แทรกสลับชั นดินเหนียว ซึ่งเป็นชั นหินอุ้มน  าแบบพรุน (porous aquifer)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12 ลักษณะที่แสดงชั นความต้านทานต่ า ที่ระดับ 0-20 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
รูปที่ 13 แสดงการแปลผล Electrical Resistivity Imaging บริเวณจุดควบคุม DC11 และ DC14  



20 
 

 

- ลักษณะที่บอกว่ามีการรั่วไหลทางด้านใต้ของ TSF1 จากข้อมูล ERI แนว DC18 DC08 
DC17 DC07 เป็นลักษณะที่พบได้ท่ัวไปในพื นที่ควบคุม ซึ่งไม่ใช่ลักษณะที่แสดงถึงการรั่วไหล แต่เป็นลักษณะที่
แสดงถึงการแปลเปลี่ยนสภาพของหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 14 แสดงการแปลผล Electrical Resistivity Imaging บริเวณจุดควบคุม DC14 และ DC19  
 

 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างน  าใน TSF1 และน  าจากตัวอย่างรอบ ๆ โดยข้อมูลไอโซโทป (จาก
รูปที่ 15 16 และ 17) 

- Piper Diagram ไม่แสดงความสัมพันธ์กันระหว่าง UD1 กับตัวอย่างอ่ืนๆในบริเวณรอบ TSF  
- น  าในบ่อสังเกตการณ์ในบริเวณนี เป็นน  าฝนทั งหมด ยกเว้นน  าในบ่อ 6468 (น  าบ่อตื น) 

แสดงการระเหย แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับน  าในบ่อ TSF  
- Mixing diagram แยกกลุ่มกันอย่างชัดเจน ระหว่าง UD1 กับตัวอย่างอ่ืนๆ  
- น  าบ่อลึกเป็นน  าอายุเก่า ส่วนบ่อตื นอายุน้อยกว่า อายุที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากได้รับอิทธิพล

จากน  าฝนไม่เท่ากัน แต่บ่อทั งหมดอยู่ในเส้นน  าฝน  
- อัตลักษณ์ทางเคมี 4 ชนิด (piper diagram, Isotope, mixing diagram, Tritium) ของ

บ่อรอบ TSF ไม่ตรงกับน  าในบ่อ TSF1  
- แม้มีค่าผิดปรกติทางธรณีฟิสิกส์ แต่สรุปได้ว่าเกิดจากสภาพทางธรณีวิทยา ไม่ได้เกิดจาก

การรั่วไหล  
- ผนังบ่อ TSF ด้านนอก อาจท าให้ค่า Sulfate สูงขึ นได้ แต่พบเฉพาะในเขตเหมืองบาง

พื นที่เท่านั น ไม่พบกระจายตัวออกไปนอกพื นที่  
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รูปที่ 15 Stable isotope ของน  าในบ่อที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 16 บริเวณผิดปกติทางด้านซ้ายของ DC04 ไม่ได้แสดงการรั่วไหลของน  าจาก TSF  
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รูปที่ 17 การคาดการณ์การเคลื่อนตัวของซัลเฟตจากบ่อกักเก็บกากแร่ 

 

 สรุปข้อสังเกตการรั่วไหลของผนังบ่อกักเก็บกากแร่จากข้อมูล DC01, DC02 และ DC03  
- ไม่มีการรั่วไหลตามสรุปในร่างรายงาน  
- ค่าที่อ้างถึงในร่างรายงาน เป็นค่าของเศษหิน/ดิน ที่น ามาท าคันบ่อ ซึ่งเทียบได้กับ 

saturated/unsaturated landfill บวกกับ clay ซึ่งให้ค่าต่ าอยู่แล้วตามธรรมชาติ (>15 Ωm)  
- ถ้ามีการรั่วไหล จะต้องเห็นร่องรอยตามขอบ slope แล้ว  
- การสร้างผนังบ่อด้านตะวันตกและด้านใต้ เป็นการสร้างยื่นเข้าไปจากระดับเดิม ดังภาพใน

ร่างรายงาน ดังนั นคันบ่อจะอยู่ขอบนอกของภาพตลอด  
- ข้อมูลของ ดร.ธนพล ใช้ spacing 5 เมตร สายยาว 240 เมตร ดังนั นความลึกที่มั่นใจได้

คือ 48 เมตร หรือถ้าจะให้มั่นใจที่สุดคือ 24 เมตร เท่านั น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18 การแปลผลข้อมูลชุด DC บริเวณ TSF1 ที่ตัดผ่านขอบ TSF1 
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รูปที่ 19 การแปลผลข้อมูลชุด DC ทีไ่ม่พบบริเวณท่ีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า  
 
 สรุปข้อสังเกตการรั่วไหลไปยังจุดอ่ืน ๆ (5 กรณีต้องสงสัย) ผ่านทางแนวรอยแยก (fracture) ของหิน 

- จากรูปที่ 20 การแสดงผลในร่างรายงานที่เกี่ยวข้อง “5 กรณีต้องสงสัย” พบความผิดปกติ
จุดเดียว คือ DC13 บริเวณนาขาวด้านทิศตะวันตก แต่เนื่องจากการประมวลผลที่ผิดพลาด โดยการใส่ค่าระดับ
ความสูงไม่ถูกต้อง ข้อมูลจุดนี จึงใช้ไม่ได้ ดังนั นทั ง 5 จุดต้องสงสัย จึงไม่มีข้อบ่งชี จากการส้ารวจในครั งนี  ว่ามี
การรั่วไหลเกิดขึ น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 20 การแปลผลข้อมูล ERI พบความผิดปกติจุดเดียว คือ DC13 บริเวณนาข้าวด้านทิศตะวันตก 
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 - จากรูปที่ 21 และ 22 อย่างไรก็ตามการแสดงผลในร่างรายงานกล่าวถึงการรั่วไหลผ่านตาม
แนวรอยแตกหลายครั ง โดยถ้ามีการรั่วไหลผ่านตามแนวรอยแยก (Fracture) จริง แนวส้ารวจ DC04 DC09 
DC10 DC12 DC15 และ DC16 ซึ่งตัดขวางแนวทิศทางการไหลของน ้า ควรจะแสดงลักษณะที่บ่งชี ถึงรอยแตก
ด้วย แต่ในร่างรายงานกล่าวไว้ชัดเจนว่า แนวส้ารวจดังกล่าวไม่แสดงความผิดปกติใด ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 21 การแปลผลข้อมูล ERI ของ DC04 เปรียบเทียบกับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง        
ค่าออกซิเจน -18 กับดิวทีเรียมของน  าในพื นที่รอบเหมืองกับเส้นน  าฝนของสถานีเพชรบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 22 การแปลผลข้อมูล ERI ของ DC15, DC12, DC16 DC04, DC09 และ DC10 
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3) ประเด็นสรุปจากร่างรายงานการส ารวจด้านไอโซโทป  
ข้อความในร่างรายงานอ้างว่าการประมวลผลข้อมูลไปโซโทป อาจชี ไปถึงความสัมพันธ์ของน  าใน 

TSF กับน  าในบ่อสังเกตการณ์ ในบางจุดเช่น (รูปที่ 23) 
 ค่าการระเหยของบ่อ 5338 และ6691 อาจมีต้นก้าเนิดจาก TSF1 (หน้า 155, 157, 158) 
 ค่าทริเทียมที่บอกอายุน ้าชี ว่าน ้าในบ่อ 5338 และ 6691 มีการผสมของน ้าใหม่ (หน้า 160) 
 โปรแกรม Isosource แสดงว่าน ้าในบ่อ 6691 มีส่วนผสมของน ้าจาก UD1 และ UD2 (หน้า 155) 
 Mixing diagram แสดงว่า น ้าในบ่อ 6471 และ seepage มีค่าใกล้เคียงกับ UD2 (บ่อเก็บ

กากแร่ที่ 2) (หน้า 162) 
 ค่าทางเคมีของ seepage บ่อ 6468 6471 ใกล้เคียงกับ UD2 แสดงว่าอาจได้รับผลกระทบ

จาก TSF2 (หน้า 163) 
 อัตราส่วน 87Sr/86Sr และซัลเฟตของ seepage และ ST18 สูง สัมพันธ์กับ UD2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 23 ประเด็นสรุปจากร่างรายงานการส ารวจด้านไอโซโทป 
 

  การแปลความหมายของบริษัท อัคราฯ พบว่า  
 คุณสมบัติทางเคมีของน  าจากบ่อ 5338 และน  าในบ่อกลุ่มเดียวกันไม่มีความสัมพันธ์กับน  าใน 

UD1 (รูปที่ 24) 
 บ่อ 5338 5339 และ6691 มีการผสมจากน  าที่มีการระเหยในขณะที่หลุมรอบข้างทั งหมด

อยู่บนเส้นน  าฝน แต่ทั ง 3 หลุม ไม่มีความสัมพันธ์กับ TSF1 จากข้อมูล Piper Diagram และอัตราส่วนของ Sr 
(รูปที่ 24)  

 สาเหตุที่บ่อ 5338 และ6691 แสดงค่าการระเหยน่าจะเกิดจากการที่น  าจาก ST36 เข้ามาปน 
สนับสนุนด้วยข้อมูล ERI แนว DC09 ที่ปลายแนวด้านซ้ายแสดงชั น aquifer ระดับตื นที่ลาดเทไปทางบ่อทั ง 2 
(รูปที่ 24) 

 ส่วนการน าข้อมูลจาก Isosource มาแสดงถึงความสัมพันธ์ของน  าในบ่อต้องสงสัยนั น เป็นเรื่อง
ใหม่ที่ไม่มีในข้อเสนอโครงการ แต่อย่างไรก็ตามโปรแกรมดังกล่าวเป็นการค านวณทางสถิติ ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ และ
จากการค านวณของบริษัท อัคราฯ พบว่า หากน าข้อมูลของน  าในบ่อ 4024 มาหาความสัมพันธ์กับน  าใน        
บ่อ 690 และน  าประปาบ้านทุ่งนางาม พบว่าโปรแกรมสามารถค านวณได้เหมือนกัน ทั ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว  
บ่อดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะมีน  ามาผสมกันได้เลย (รูปที่ 25)  

 อีกประการหนึ่งคือ น  าจาก TSF2 ไม่มีทางไหลเข้ามาที่บ่อ 6691 ได้ เนื่องจากสวนทางกับทิศ
ทางการไหลของน ้าใต้ดิน (รูปที่ 26) 
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 รูปที่ 24 การแปลผลความสัมพันธ์ Stable Isotope ระหว่างสถานี 5338 และ UD1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ 25 ข้อมูลจากโปรแกรม Isosource ของบ่อ 6691 690 และ 4024  
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 รูปที่ 26 ทิศทางการไหลของน  าบาดาล  
 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ประเด็นเกี่ยวกับผลการตรวจวัดทางเคมี
ของซัลเฟต ใน UD1 ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการตรวจวัดทางเคมีของสถานีใด เนื่องจากในขั นตอนการ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของ ALS ปริมาณซัลเฟต ใน UD1 อาจมีค่าสูงเกิน Upper limit of detection 
ของเครื่องมือตรวจวัด จึงแสดงผลการตรวจวัดว่าตรวจไม่พบ แต่เมื่อตรวจวัดค่าการน้าไฟฟ้าของ UD1 พบว่ามี
ค่าการน าไฟฟ้า ประมาณ 5,000 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร เพราะฉะนั นการน าผลวิเคราะห์ทางเคมีของ 
UD1 ไป Plot บน Piper diagram แล้วสรุปว่า ปริมาณซัลเฟตของ UD1 ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบ่ออ่ืน ๆ      
ไม่สามารถสรุปได้ เพราะไม่มีผลการตรวจวัดซัลเฟตของ UD1 อีกประเด็นคือไบคาร์บอเนตจะพบในบ่อลึก ส่วน
ซัลเฟตจะพบในระดับน  าบาดาลชั นตื น และหลักการพิจารณา Piper diagram จะต้องแบ่งระดับความลึกของ
ชั นน  าบาดาลด้วย เพราะคุณสมบัติทางเคมีแตกต่างกัน อย่างที่อธิบายแล้วว่า ผลการตรวจวัดทางเคมีจะเป็น
ข้อมูลเสริมของผลการตรวจวัดไอโซโทป  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) มีข้อโต้แย้งต่อที่ประชุมว่า 
สาเหตุที่น าผลการตรวจวัดซัลเฟตมาประมวลผลกับบ่อสังเกตการณ์ระดับลึก เนื่องจากมีน  าซึมลงไปที่รอยแตก
ที่ชั นน  าบาดาลระดับลึก เพราะฉะนั นน  าที่อยู่ในบ่อสังเกตการณ์ระดับลึกจะต้องได้รับอิทธิพลจากซัลเฟต 
 นายภูรวิทย์ สังข์ศิริ มีข้อคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า ควรอธิบายทิศทางการไหลของน  าจากบ่อ TSF1 และ 
TSF2 ว่าไหลมายังบ่อ 5338 ได้อย่างไรด้วย หากทิศทางการไหลของน  าไหลได้ทุกทิศทาง ท าไมค่าทางเคมี
และไอโซโทปกลับไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ควรระบุสาเหตุที่ไม่สามารถสรุปผลการศึกษาได้ด้วย 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า เสริมข้อซักถามเกี่ยวกับการประมวลผล
ของซัลเฟตว่า โดยคุณสมบัติทางเคมีของน ้า หากเป็นน ้าที่มีค่าน้าไฟฟ้าสูง และมีค่าเกลือสูง จะเกิดการ 
Reaction กับน ้าที่ไหลผ่านและจะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีได้หลากหลาย เพราะฉะนั น
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ข้อมูลทางเคมีถึงได้น้ามาสู่การวิเคราะห์ไอโซโทป เพราะการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีจะไม่ส่งผลต่อการ
ตรวจวัดไอโซโทป อย่างไรก็ตามข้อจ้ากัดของการตรวจวัดไอโซโทปคือน ้าบริเวณนั น ๆ ต้องไม่สัมผัสอากาศ 
อย่างเช่น ผลการตรวจวัดน ้ารอบ TSF1 ด้านบนตรวจพบปริมาณซัลเฟตสูง แต่ลักษณะเป็นน ้าฝน ซึ่งเกิดจาก
น ้าฝนชะละลายซัลเฟตลงมาจากกองหินทิ ง แต่บ่อ 5338 และ 6691 ตรวจไม่พบซัลเฟต อย่างที่อธิบายว่า 
หากต้นก้าเนิดของน ้า เช่น บ่อ TSF1 ที่มีค่าน้าไฟฟ้าสูง และซัลเฟตสูง เมื่อน ้าไหลผ่านหินที่มีแคลเซียมท้าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีซัลเฟตจะเกิดการตกตะกอนหมด ส่วนการวิเคราะห์ผลการตรวจวัด        
สตรอนเซียม โดยแสดงเป็น Mixing Line ที่ผลการตรวจวัดไม่แสดงถึงความสัมพันธ์กับ UD1 นั น ตามหลักการ
ไม่ควรน้าผลการตรวจวัดสตรอนเซียมมาวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจวัดไอโซโทป  และผลไอโซโทปของ      
บ่อ 5338 มีความเชื่อถือน้อย เนื่องจากลักษณะบ่อสังเกตการณ์มีการเซาะร่องตลอดแนวท้าให้เกิดการผสม
ระหว่างน ้าบาดาลระดับตื นและระดับลึก และประเด็นน ้าจาก TSF ไม่มีทางไหลเข้ามาที่บ่อ 5338 6691 
และ 5339 นั น มีโอกาสเป็นไปได้โดยข้อมูลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ท้าการจ้าลองให้ TSF1 
เป็น source ของ contamination ของซัลเฟต จากผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าของบริษัท อัคราฯ พบว่า มีการ 
distribution ของซัลเฟตออกมารอบ ๆ พื นที่ แสดงว่าน ้าจะต้องมีการไหลออกมาได้ทั งน ้าบาดาลระดับตื นและ
ระดับลึก และ ผลการตรวจวัด Open seepage เมื่อเดือนธันวาคม 2559 และมกราคม 2560 พบว่ามีค่า
การน้าไฟฟ้าสูง ค่อนข้างจะสรุปได้ว่ารั่วจากกิจกรรมการท้าเหมืองแร่ แต่ว่าผลตรวจวัดสตรอนเซียมมีผลการ
ตรวจวัดใกล้เคียงกับ UD2 มากกว่า UD1 โดยมีการแพร่กระจายออกมาทางน ้าระดับตื น สุดท้ายปริมาณ As   
ที่ตรวจพบใน 6691 น่าจะเป็น As ที่มีอยู่ในธรรมชาติได้ได้เป็น As ที่มาจาก TSF แต่พบว่าน ้าในบ่อ
สังเกตการณ์บริเวณนั นมีบางส่วนที่มาจากกิจกรรมการท้าเหมือง 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ประเด็นการเปลี่ยนกรอบแนวคิดของ
โครงการฯ คณะวิจัยได้ท าการศึกษามากกว่าที่ข้อเสนอโครงการก าหนด รวมทั งการปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานฯ 
ก็เป็นไปตามข้อคิดเห็นของคณะท างานย่อยฯ  
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ข้อ 2 การ
ประเมินว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ TSF1 หรือไม่ มีข้อมูล
ผลการศึกษาน้อยมากเกี่ยวกับการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าว และจะขยายประเด็นไปที่แอมโมเนีย           
ซึ่งสมมติฐานที่ตั งเกี่ยวกับแอมโมเนียและไซยาไนด์ก็ยังไม่ชัดเจน จึงไม่ค่อยเห็นด้วย รวมทั งไม่เห็นด้วยกับการ
ส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ตั งแต่ต้นอยู่แล้ว เหมือนกับ รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ โดยควรเจาะส ารวจบริเวณ
ใกล้เคียงบ่อ 5338 และบ่อ 6691 ตั งแต่แรก 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ได้เสนอให้ท าการ
เจาะส ารวจบริเวณใกล้เคียงบ่อ 5338 และบ่อ 6691 พร้อมกับการด าเนินโครงการฯ แต่ไม่มีผู้จัดท าข้อเสนอ
โครงการเจาะส ารวจดังกล่าว อย่างไรก็ตามก่อนเริ่มโครงการฯ คณะวิจัยไม่ทราบว่าควรจะต้องการเจาะส ารวจ
หารั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ TSF1 บริเวณใด เมื่อด าเนินการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์เสร็จสิ นแล้ว จึงได้ผล
การศึกษาที่จะสามารถระบุได้ว่าควรท าการเจาะส ารวจบริเวณใดที่คากว่าพบหารั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ 
TSF1 ได ้ 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า ถ้าข้อมูลการส ารวจด าเนินการครบถ้วนตามข้อเสนอโครงการฯ 
ส่วนการแปลผลการศึกษาที่แตกต่างควรเป็นข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมประกอบในร่างรายงานฯ ซึ่งขณะนี การแปลผล
การศึกษาทั งสองวิธีก็ไม่ได้สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามีการปนเปื้อนจากบ่อ TSF1 ต่อมาสิ่งที่ผลการศึกษาจะอธิบาย
ต่อคือ บริเวณบางจุดที่ควรจะท าการเจาะส ารวจเพ่ือยืนยันว่ามีปนเปื้อนหรือไม่ โดยการด าเนินโครงการการ
ส ารวจฯ ก็เกิดจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะท างานย่อยฯ ทุกท่านท่ีเสนอต่อที่ประชุม  
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ควรเพ่ิมชื่อบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) ในชื่อเรื่องร่างรายงานโครงการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานของคณะท างานย่อยฯ อีกประเด็น
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คือผลการศึกษาของโครงการฯ ไม่สามารถตอบได้ว่าไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจาก
บ่อ TSF1 หรือไม่  
 ดร.ปนัดดา ซิลวา  มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ปัจจัยการท างานไม่ได้มีแค่ ข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ (Sciencetific fact) เพียงอย่างเดียว ต้องค านึงถึงข้อห่วงกังวลของชาวบ้านหรือนโยบายของ
ผู้บริหาร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเข้ามามีผลต่อการด าเนินโครงการด้วย โดยผลการศึกษามีลั กษณะคล้ายกับการ
ตรวจสอบพื นที่ หลังจากการตรวจสอบก็จะพิจารณาว่าผลการศึกษาเป็นอย่างไร ล าดับต่อไปต้องด าเนินการ
อย่างไร สมมติว่าผลการศึกษามีการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ TSF1 จริง ก็ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับรั่วไหล
อีกมากมาย เช่น การรั่วไหลของสารปนเปื้อนมีอันตรายหรือไม่ หากไม่อันตรายก็ไม่ต้องมีข้อกังวล อาจจะมีการ
ป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของสารปนเปื้อนเพ่ิมมากขึ น ยังมีอีกหลายขั นตอนในการด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อ TSF1 อย่าสรุปว่าการแปลผลการศึกษาในร่างรายงานฯ เป็นบทสรุปสุดท้าย ซึ่งผล
การศึกษาในร่างรายงานดังกล่าว เป็นเพียงสิ่งที่จะบอกว่าจะด้าเนินการอย่างไรต่อไป  
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ร่างรายงานดังกล่าว ยังไม่สามารถสรุปผลได้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และมีการยอมรับข้อมูลผลการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ที่เป็นชุดเดียวกันแล้วหรือไม่ 
รวมทั งวิธีการ Interface ข้อมูลหากจะมีการแปลผลที่แตกต่างกันก็ไม่เป็นไร แต่ต้องตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ให้ได้ 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ประเด็นข้อมูลผลการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์จะต้องแก้ไขให้
ข้อมูลตรงกันทั งสองฝ่าย แล้วน าข้อมูลเหล่านั นประกอบเป็นส่วนหนึ่งของร่างรายงานฯ 
 ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลการศึกษาในร่าง
รายงานฯ ในการประชุมคณะท างานย่อยฯ ครั งนี  ดังนั นควรน าเสนอประเด็นที่สามารถสรุปได้เบื องต้น ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อ 1 การประเมินว่าสารหนูที่พบบริเวณท้ายน  าของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เกิด
จากการปนเปื้อน จากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม่ สามารถตอบได้จากผลการตรวจวัดด้าน
ไอโซโทปและผลการวิเคราะห์เคมี  
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อ 2 การประเมิน
ว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ TSF1 หรือไม่ ควรน าผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน  าบริเวณนาข้าวทางด้านทิศตะวันตก ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2559 มาเพ่ิมในร่างรายงานฯ เพื่อให้ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ประธาน มีข้อเสนอต่อที่ประชุมว่า การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครั งที่ 2/2559 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 
ควรน าเสนอให้คณะท างานฯ ทราบดังนี   
  1) สรุปผลการศึกษาร่างรายงานฯ เบื องต้น เท่าที่คณะท างานย่อยฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ
ร่วมกันแล้ว รวมทั งข้อคิดเห็นที่แตกต่างเก่ียวกับการแปลผลข้อมูลการศึกษา 
  2) นักนักวิจัยจาก AIST จากประเทศญี่ปุ่น น าเสนอการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ 
  3) พิจารณาผลการศึกษาโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจาก 
บ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ว่าได้ด าเนินการครบถ้วนตามข้อเสนอโครงการหรือไม่ 
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มติที่ประชุม  
1. ให้ปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บ

กากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามข้อคิดเห็นของ
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 เพ่ือเป็นที่ยอมรับของ   
ทุกฝ่าย 

2. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปผลการด าเนินงานโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหล
ของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร เพ่ือเสนอให้คณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) พิจารณาต่อไป 

 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 19.00 น. 
 
    ผู้จดรายงานการประชุม 
   นางสาววิกานดา  เดิมท ารัมย์ 
      นักวิชาการอุตสาหกรรม 
 
 

 

 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ดร.จรัญ ยะฝา 
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

ผู้ท างานและเลขานุการ 
 

นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  

ครั้งที่ 3/2560วันพฤหัสบดีที ่21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมทองค า ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 

คณะท างานย่อยผู้มาประชุม 
1. ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา ประธาน 

ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
2. รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ผู้ท างาน 
 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน ผู้ท างาน 
 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้ท างาน 
 อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
5. ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้ท างาน 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6. ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต ผู้ท างาน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
7. นายอนุ กัลลประวิทย์ ผู้ท างาน  
 ผู้อ านวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม 
 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
8. นายสุรชาติ หมุนสมัย ผู้ท างาน 
 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
9. ดร.จรัญ ยะฝา ผู้ท างานและเลขานุการฯ  
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
 10. นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการฯ   

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

คณะท างานย่อยผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น 
1.  รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้ท างาน 

ผู้อ านวยการสถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้ท างาน 

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ดร.ปนัดดา ซิลวา    อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

2. นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา  นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี 
3.ว่าที่ ร.ต.ไตรเทพ ผันประเสริฐ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
4. นางสาวมธุรส วังชนะชัย  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
5.นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์  นักวิชาการอุตสาหกรรม 

  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
6. นายภูริวิทย์ สังข์สิริ  บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

  
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมครั้งนี้ จะมีการประชุมคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เพ่ือตรวจรับงานงวดที่ 2 และ 3 
รวมทั้งเคลียร์จุดที่ยังไม่ครบถ้วนเพื่อให้การจัดท ารายงานมีความครบถ้วนต่อไป 
 นายอนุ กัลลประวิทย์แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีเรื่องด่วนเข้ามา คือ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จ ากัด
ได้ยื่นข้อเสนอเพ่ิมเติม กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างพิจารณาว่าสิ่งที่เสนอมาเพ่ิมเติมรัฐบาลไทยสามารถ
ด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริง
การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ครั้งที่ 2/2560วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้น าเวียน เพ่ือให้
คณะท างานย่อยฯ พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมแล้ว ซึ่งคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ มีข้อแก้ไขรายงาน
การประชุม ดังนี้  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ขอแก้ไขรายงานการประชุม เนื่องจากมีประเด็นที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าการแปล
ผลของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) มีความแตกต่างจากการแปลผลของ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
อย่างไร และคิดว่าเป็นประเด็นหลักที่กล่าวถึงในการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ควรพิจารณารายงานการประชุมทีละหน้า ทีละเรื่อง หากใครมีข้อแก้ไข           
ก็ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ 
 ดร.ปนัดดา ซิลวา ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 1  จากเดิม รองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ เปลี่ยนเป็น อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และขอให้ตัดต าแหน่งในรายงาน            
การประชุมออก 
 ประธาน ขอแก้ไขรายงานการประชุม จากเดิม TSF1  เปลี่ยนเป็น TSF1 และหากตัวเลขที่อยู่ติดกับ
ตัวหนังสือทีเ่ป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ใช้ตัวเลขอารบิกในทุกกรณี 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า จากการประชุมครั้งที่แล้ว มีประเด็นถามตอบกันระหว่างบริษัท 
อัคราฯ และ Dr. Yuji  MITSUHATA และได้มีการน าเสนอ Presentation ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับเหตุผลโต้แย้ง     
ต่อร่างรายงานที่กล่าวอ้างถึงการรั่วไหลของพ้ืนที่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของ TSF1 ซึ่งควรน ามาใส่ไว้        
ในรายงานการประชุมด้วย 
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 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า สิ่งที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมก็คือ ประเด็นถามตอบระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และ
ค าตอบที่ได้จาก Dr. Yuji MITSUHATA และในส่วนที่นายสุรชาติ หมุนสมัย มีเหตุผลโต้แย้งจากการประชุม          
ครั้งที่แล้ว ขอให้นายสุรชาติ หมุนสมัย เขียนมาเพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการฯ เปรียบเทียบกับสิ่งที่ นายสุรชาติ หมุนสมัย 
น าเสนอไว้ ทั้งนี้ ควรเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรองแล้วจึงเพ่ิมเติมเข้าไปในรายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ขอให้
แก้ไข ให้สอดคล้องกับการประชุมครั้งที่แล้ว และไม่มีการแก้ไขนอกเหนือไปจากข้อเท็จจริง 
 ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อเสนอว่า ประเด็นค าถามค าตอบของ Dr. Yuji MITSUHATA ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ 
ไม่ควรแปลเป็นภาษาไทย เพราะอาจท าให้ความหมายคลาดเคลื่อนได้ และเสนอว่าให้เชื่อมโยงประเด็นที่นายสุรชาติ 
หมุนสมัย อภิปรายให้ตรงกับรูปภาพที่น าเสนอเพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 นายภูริวิทย์ สังข์สิริ มีข้อซักถามว่า ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งที่แล้ว และได้มีการถามค าถาม         
แต่ไม่มีชื่ออยู่ในรายงานการประชุม จึงไม่แน่ใจว่าจะน าค าถามรวมกับนายสุรชาติ หมุนสมัย หรือไม่อย่างไร 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ให้รับรองรายงานการประชุม โดยมีเงื่อนไขว่า เพ่ิมเติมหน้า 8 ในประเด็น      
ค าถามค าตอบระหว่างบริษัท อัคราฯ และ Dr. Yuji  MITSUHATA ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ และประเด็นของนายสุรชาติ    
หมุนสมัย ตั้งแต่หน้า 13 - 20 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้และเชื่อมโยงให้ตรงกับรูปภาพให้ชัดเจน รวมทั้งประเด็น
ค าถามของนายภูริวิทย์ สังข์สิริ ให้ระบุให้ชัดเจนว่ามีค าถามไว้อย่างไร   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อคิดเห็นของคณะท างาน  
ย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ 

วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 - 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 การปรับปรุงร่างรายงานผลการศึกษาโครงการการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของ
สารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ตามข้อคิดเห็นของคณะท างานย่อย
ผู้เชี่ยวชาญฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560  
  -  ด้านธรณีฟิสิกส์ โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
  -  ด้านไอโซโทป โดย ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 
 ประธาน ขอหารือที่ประชุมว่า เพ่ือจะสรุปให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน คิดว่ามีโอกาสประชุม
ครั้งนี้ และการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ซึ่งส่วนใหญ่          
มีความคืบหน้าตามที่เราต้องการ แต่ยังมีสิ่งที่ต้องช่วยกันท า คือ 1. ทีมวิจัยจ าเป็นต้องใช้เงิน จึงขอให้         
ฝ่ายเลขานุการฯ ประเมินว่าการเบิกจ่ายงวดที่ 2 เป็นอย่างไร 2. กระบวนการของรายงานขั้นสุดท้าย คิดว่ามี 
2 เรื่องส าคัญ คือ 1. ข้อเท็จจริงที่ใส่ในรายงานถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ใครมีข้อโต้แย้งก็พิจารณาให้แล้วเสร็จ 
หลังจากนั้น ก็เป็นในส่วนของการประเมิน ตีความ การแปลผล ซึ่งนักวิจัยมีสิทธิที่จะแปลผลตามข้อเท็จจริงที่มี 
เพราะฉะนั้นรายงานหลักก็คือสิ่งที่นักวิจัยท า 2. ใครมีความเห็นต่างก็มีสิทธิ์ที่จะเพ่ิมเป็น Attachment และ
ต้องใส่ชื่อ ต าแหน่ง และเหตุผลที่เห็นต่างไปจากนักวิจัย เพ่ือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานทั้งหมด และ
เมื่อด าเนินการ 2 เรื่องนี้เสร็จ สามารถเคลียร์ TOR ของการตรวจรับงานงวดที่ 3 ได้หรือไม่ ถ้าสามารถ
ด าเนินการได้ ก็จะน าเสนอในคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ ในการประชุมครั้งต่อไป ในส่วนของ
การตรวจรับงานงวดที่ 2 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดเตรียมเอกสารมาแล้วว่า TOR เป็นอย่างไร เพ่ือพิจารณาว่า
การด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ หรือมีข้อโต้แย้งอย่างไร ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ช่วยอธิบาย 
 นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย ชี้แจงว่า ในการเบิกจ่ายเงินของกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันความเสี่ยงฯ ได้อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนในการ
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ด าเนินโครงการ จ านวนเงินทั้งหมด 3,303,573 บาท โดยแบ่งจ่ายเงินเป็น 3 งวด ในงวดที่ 1 ได้เบิกจ่ายเงิน
ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรไปแล้ว เพ่ือเป็นค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ส ารวจด้าน Geophysics และด้าน Isotope จ านวนเงิน 2,312,000 บาท ในส่วนเงื่อนไขของการเบิกจ่าย
งวดที่ 2 ก าหนดจ่ายเงินกองทุนได้เมื่อกองทุนได้รับรายงานผลการส ารวจเทคนิค Geophysics และ Isotope 
ซึ่งมีผลว่าบ่อ TSF1 รั่วหรือไม่ และรายงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ และ กพร. จ านวนเงิน 500,000 บาท และการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ก าหนดจ่าย
เงินกองทุน เมื่อกองทุนได้รับรายงานสาเหตุแห่งการปนเปื้อนของสารหนูที่บ่อ 5338 และบ่อน้ าใต้ดินอ่ืนๆ 
และรายงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ และ กพร .   
จ านวนเงิน 482,573 บาท ซึ่งขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการศึกษาโครงการดังกล่าว 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ในงวดที่ 2 เงื่อนไขระบุไว้ชัดเจนว่า รายงานดังกล่าวจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ ซึ่งไม่มั่นใจว่าจะง่ายขนาดนั้น เพราะเห็น
ว่ารายงานได้มีการแก้ไขล่าสุดและเพ่ิงได้รับเมื่อวาน บทที่ 5 บทที่ 9 และบทอ่ืนๆ ที่ส่งมาแล้วยังไม่ได้รับ 
ปัญหาคือ เนื่องจากรายงานมีการปรับแก้มาโดยตลอด และได้ส่งให้คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ พิจารณา   
เมื่อวาน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาและท าความเข้าใจว่ามีความถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่   
หรือมีข้อโต้แย้งใดบ้าง และต้องใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ ไม่มีปัญหาในเรื่องการอนุมัติเงิน แต่มีข้อแม้เดียวคือ
ต้องน าข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง ในลักษณะของเอกสารที่ได้จัดท ามา ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งต่อร่างรายงานเดิม           
ซึ่งตอนนี้มีรายงานมีการปรับแก้ใหม่ จึงขอกลับไปเขียนข้อโต้แย้งใหม่ ถ้าประธานจะให้สิทธิ์ในการส่งเอกสาร  
ในการประชุมวันที่ 29 กันยายน 2560 ด้วย  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ได้อ่านรายงาน บทที่ 1- 9 แต่ยังไม่ได้อ่านโดยละเอียดทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการเกือบจะเสร็จทั้งหมดแล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าวันนี้มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ก็ขอให้ส่งภายในสัปดาห์นี้ และ
ขอให้คณะท างานช่วยกันพิจารณา 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากโครงการนี้ได้แบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวด          
หากพิจารณาเฉพาะงวดที่ 2 ก่อน เป็นไปได้หรือไม่ เพราะในงวดที่ 2 ได้มีการส่งข้อมูล Geophysics และ 
Isotope แล้ว ซึ่งพอที่จะตรวจรับงานงวดที่ 2 ได้ ส่วนงวดที่ 3 เป็นประเด็นอย่างที่นายสุรชาติ หมุนสมัย 
น าเสนอ จึงต้องแบ่งเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 2 และ 3 แล้วพิจารณาทีละงวด เพราะไม่เช่นนั้นอาจท าให้เกิด
ความสับสนได้ อย่างไรก็ตาม ในงวดที่ 2 ถ้านักวิจัยด าเนินการครบถ้วนตามข้อเสนอโครงการ ก็สามารถ         
เบิกจ่ายเงินได้ โดยน าเสนอต่อคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ ต่อไป 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เสนอให้สร้าง Drop Box เพ่ือให้คณะท างานเพ่ิมข้อมูลเข้าไปหรือรับข้อมูลได้
และในส่วนของการปรับแก้รายงานใหม่ มีหลายประเด็นที่มีการแก้ไขตามความเห็นของนายสุรชาติ หมุนสมัย แล้ว 
 ประธาน มีความเห็นว่า ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท า Drop Box และข้อมูลที่อยู่ใน Drop Box ขอให้
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ รักษาเป็นความลับ ห้ามเผยแพร่ เพราะยังอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 
 ดร.จรัญ ยะฝา รายงานต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าตารางตรวจรับงานเพ่ือเปรียบเทียบว่า  
สิ่งที่นักวิจัยด าเนินการไปแล้วกับข้อเสนอโครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่ ตามตารางที่ 2 การพิจารณา
ความสอดคล้องของผลการด าเนินงานกับข้อเสนอโครงการโดยแบ่งเป็น 6 ข้อ คือ 1. วัตถุประสงค์            
ของโครงการ 2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับ 3. การส ารวจด้วย Geophysics และ Isotope                      
4. การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคนิค Isotope 5. การจัดท ารายงาน 6. การจัดประชุมคณะกรรมการ 
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(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่อนข้างสอดคล้องกับสิ่งที่นักวิจัยได้ด าเนินการไปแล้ว
ในรายงาน จึงขอเสนอให้คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ พิจารณาว่าเพียงพอหรือไม่ ในการพิจารณาตรวจรับ
งานงวดที ่2 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ เป็นผู้ที่จะ
เห็นชอบต่อรายงาน ก็ให้คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ เป็นผู้ตรวจรับงาน ท าไมต้องให้
คณะท างานผู้ย่อยเชี่ยวชาญฯ ตรวจรับงานด้วย 
 ประธาน ชี้แจงว่า เหตุผลที่ต้องมีคณะท างานผู้เชี่ยวชาญฯ เนื่องจากคณะท างานผู้เชี่ยวชาญฯ         
มีหน้าที่ในการกลั่นกรองเพ่ือที่จะน าเสนอต่อคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ ซึ่งเป็นคณะท างาน   
ที่ให้ความเห็นชอบ และสิ่งที่คณะท างานผู้เชี่ยวชาญฯ ต้องพิจารณา คือ นักวิจัยได้ด าเนินงานตามที่ TOR 
ก าหนดครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ที่ประชุมไดก้ล่าวถึงการตรวจรับงานงวดที ่2  
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า เคยเรียนต่อที่ประชุมแล้วว่า ชื่อหัวข้อรายงานที่ระบุไว้ว่า 
ร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1ของเหมืองทองค า 
จังหวัดพิจิตร ควรจะระบุให้ชัดเจนว่าเป็นของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้น 
หรือมีการรั่วไหลจริง บริษัท อัคราฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับไซยาไนด์ ซึ่งได้
พิจารณารายงานแล้ว เห็นว่า ยังคงเป็นแนวคิดเดิม ไม่มีอะไรใหม่ใช่หรือไม่   
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า เข้าใจที่ รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีความกังวล เรื่องการตรวจ
รับงาน แต่เนื่องจากคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ ประกอบด้วย ภาคประชาชน และบุคคลที่
อาจไม่เข้าใจทางหลักวิชาการทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงเป็นเหตุผลในการแต่งตั้งคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ  
ในการให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือให้คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ พิจารณา และเห็นด้วยในการ
เพ่ิมชื่อของบริษัท อัครารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ไว้ในชื่อโครงการให้ชัดเจน 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า เรื่องชื่อของรายงาน รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ได้แจ้งมาแล้วแต่ลืม
น ามาใส่ ส่วนประเด็นเรื่องไซยาไนด์ได้เพ่ิมเติมไว้ในบทที่ 7 ทั้งบท ตามข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า จากตารางที่ 2 การพิจารณาความสอดคล้องของผลการ
ด าเนินงานกับข้อเสนอโครงการ ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ชัดเจนว่า 1. เพ่ือประเมินว่าสารหนูที่พบ
บริเวณท้ายน้ าของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เกิดจากการปนเปื้อนจากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1
หรือไม่ 2. เพ่ือประเมินว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บ
กากแร่ TSF1 หรือไม่ ซึ่งยังไม่ได้อ่านรายงานในบทที่ 7 แต่ได้อ่านในบทที่ 9 หัวข้อ 9.6 สารหนูละลายน้ า    
ในบ่อเฝ้าระวัง 5338 จากเหมืองหรือธรรมชาติ? ซึ่งคิดว่าเป็นหัวข้อที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อ 1 
ส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อ 2 เกี่ยวกับไซยาไนด์ในนาข้าว ไม่มีการวิเคราะห์ หรือประมวลผลออกมา   
ให้ทราบเลยว่านักวิจัยมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการส ารวจไซยาไนด์ ทั้งนี้ มองว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ทั้ง 2 ข้อ เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องมีในรายงาน 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ชี้แจงว่า ประเด็นเกี่ยวกับไซยาไนด์มีอยู่ในบทที่ 7 และในบทที่ 9 ตารางที่ 9-2 
สรุปการประเมิน 5 ประเด็นส าคัญ หน้า 231 ในรายงาน ซึ่งมีการสรุปทีละประเด็น และได้คิดเป็นคะแนน  
ความมั่นใจ (% ) ไว้ด้วย โดยอ้างอิงจากหลักฐานการส ารวจ เพ่ือท าให้เข้าใจง่าย ทั้งนี้ บทที่ 9 เป็นบทใหม่              
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุม 



6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ตารางที่ 9-2 สรุปการประเมิน 5 ประเด็นส าคัญ 

 
  
 ประธาน มีข้อซักถามว่า ในบทที่ 9 หน้า 231 ท าไมมี 2 หน้า 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ชี้แจงว่า ตารางที่ 9-2 สรุปการประเมิน 5 ประเด็นส าคัญ หน้า 231                
ในรายงาน จะต้องแก้ไขเป็นหน้า 240 ส่วน หน้า 234 จะเป็นสรุปภาพรวมของ Geophysics ว่าพบความ
ผิดปกติอย่างไรบ้าง โดยมอง Geophysics อย่างเดียว สรุปได้ตามรูปที่ 9-3 
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รูปที่ 9-3 บ่อเฝ้าระวังที่พบซัลเฟตความเข้มข้นสูงผิดปกติ (สีแดง), บ่อเฝ้าระวังที่พบซัลเฟตความเข้มข้นสูงปานกลาง แต่ยังไม่ชัดเจน
ว่าผิดปกติหรือไม่ (สีเหลือง) และ บ่อเฝ้าระวังที่ไม่พบความผิดปกติของความเข้มข้นซัลเฟต (สีเขียว) (คือค่าความเข้มข้นประมาณความ
เข้มข้นของบ่อเฝ้าระวังต้นน้ า) ส าหรับ (a) บ่อเฝ้าระวังที่ตื่นกว่า 30 เมตร, (b) ลึกกว่า 30 เมตร และ (c) รวมทั้งบ่อตื้นและลึก 

 ส่วนรูปที่ 9-2 จะเป็นรูปที่สามารถตอบค าถามนายภูริวิทย์ สังข์สิริจากการประชุมครั้งที่แล้วว่าน้ า
เหมืองจะไหลทิศทางใด ซึ่งน้ าไหลไปทิศทางเดียวกันกับเส้นทางที่เราพบความผิดปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9-2 เส้นช้ันความสูงของระดับน้ าใต้ดิน (บน) ช้ันที่ 1  (3-5 เมตร) และ (ล่าง) ช้ันที่ 2 (6-60 เมตร) [1] เส้นประสีแดง
แสดงทิศทางการไหลของน้ าใต้ดินในแต่ละระดับช้ัน 
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ส่วนในรูปที่ 9-1 แสดงถึงจุดส ารวจด้วย TEM และแนวส ารวจ ERI ที่ต้องสงสัยว่ามีความผิดปกติของความ
ต้านทานไฟฟ้าที่อาจจะเกิดจากน้ าเหมืองรั่วไหล โดยหากเป็นความผิดปกติที่ค่อนข้างชัดเจนจะแสดงด้วยสีแดง 
หากต้องสงสัยว่าความต้านทานไฟฟ้าจะผิดปกติแต่ยังไม่ชัดเจนจะแสดงด้วยสีเหลือง และหากไม่พบความ
ผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับแนวควบคุมจะแสดงด้วยสีเขียว ทั้งนี้ จากความเห็นของนายสุรชาติ 
หมุนสมัย ซึ่งมีจุดอ้างอิง 1 จุด ที่พบความผิดปกติว่ามีความต้านทานไฟฟ้า 80 - 100 ซึ่งผมจะต้องปรับ
ประเด็นนี้ โดยจะน าจุดอ้างอิงนี้ เข้ามารวมด้วยเป็นจุดอ้างอิงใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้จุดที่เป็นสีเหลืองอาจจะ
กลายเป็นสีเขียว จุดที่เป็นสีแดงบางจุดอาจจะกลายเป็นสีเหลือง เพ่ือตอบค าถามของนายสุรชาติ หมุนสมัย      
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดเดียวที่เปลี่ยนแปลงการแปลผล กล่าวคือ จุดอ้างอิงจะมีความผิดปกติเข้าไปอยู่ด้วย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า ควรตรวจรับงานงวดที่ 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพ่ือที่จะ
ด าเนินการในขั้นต่อไป ส่วนเทคนิคในการเขียนรายงานของ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีการเขียนเนื้อหาที่ค่อนข้าง
กลับไปกลับมา หากจัดล าดับเนื้อหาโดยให้มีผลการส ารวจ แล้วจึงตามด้วยการอภิปรายผล น่าจะท าให้คณะท างาน
ย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ พิจารณาง่ายขึ้น 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า การจัดล าดับเนื้อหาเป็นสิ่งส าคัญ และมองว่าควรจะอธิบาย 
ถึง 2 วัตถุประสงค์หลัก และ 5 กรณีสงสัย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเขียนไว้อีกบท คือ 5 กรณีสงสัย และผล
การส ารวจของ Geophysics และ Isotope ว่าสามารถตอบค าถามได้หรือไม่ ซึ่งควรเขียนออกมาเป็นบท
สุดท้ายไม่ควรน าไปแทรกไว้ในเนื้อหาบทอ่ืนๆ 
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 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า เห็นด้วยกับนายสุรชาติ หมุนสมัย แต่ด้วยเวลาที่จ ากัดจึงสรุปตาม
วัตถุประสงค์มาก่อน ส่วนเรื่องการตอบค าถาม 5 กรณีสงสัยนั้น จะท าการสรุปเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม ได้สรุป
ภาพรวมของธรณีเคมี และ Isotope ซึ่งชี้ความผิดปกติของ Geophysics และ Isotope ว่าอยู่บริเวณใดบ้าง 
และมีตารางที่สรุปว่าในเส้นทางที่พบความผิดปกติของน้ าโดยใช้ซัลเฟตเป็น tracer และการระเหยของน้ า 
รวมทั้งอายุของน้ า เพ่ือสรุปให้เห็นว่าพบความผิดปกติอย่างไร ส่วนตารางที่ 9-2 สรุปการประเมิน 5 ประเด็นส าคัญ 
ซึ่งสรุปเป็นตัวเลขมาให้ด้วยว่าหลักฐานทาง Geophysics และ Isotope มีคะแนนความมั่นใจ (% ) เท่าใด  
โดยมีเหตุผลแย้งของความไม่สอดคล้องกันไว้ด้วย และคิดว่าตารางนี้คือสิ่งที่นายสุรชาติ หมุนสมัย ต้องการ     
ในการตอบค าถาม 5 กรณีสงสัย เพียงแต่ยังสรุปไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะต้องเขียนค าอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ในประเด็นที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ พบว่ามีจุดที่ผิดปกตินั้น
คิดว่ายังมีความขัดแย้งกันเองในรายงานหลายจุด เพราะในรายงานบางจุดไม่ได้พบความผิดปกติเลย บางจุด
ผิดปกติเฉพาะ Geophysics แต่เมื่อพิจารณาผลการส ารวจด้วย Isotope ปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติ       
จึงมองว่า ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ใช้อะไรในการพิจารณาว่าพบความผิดปกติ นอกจากนี้ ยังพบว่าข้อเท็จจริง   
ที่น ามาใช้ก็ยังผิดเยอะพอสมควรซึ่งจะต้องพิจารณากันก่อน เช่น บางจุด บางกราฟ ก็ไม่น าข้อมูลทั้งหมด          
มาแสดง หรือเลือกมาเฉพาะบางจุด อย่างไรก็ตาม ยอมรับรายงานนี้ได้ แต่ขอโอกาสในการท าข้อคิดเห็น หรือ
ข้อโต้แย้งเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานด้วย  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่าได้พิจารณาข้อคิดเห็นของนายสุรชาติ หมุนสมัย และหลายประเด็นที่
กล่าวถึงเป็นเรื่องของการพิจารณาสี ซึ่งบอกว่าสีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในการปรับแก้ก็จะเทียบเส้น Sounding เลย         
คือ แทนที่จะพิจารณาสี ก็จะเทียบกับผลจริงเลยว่าค่าเฉลี่ยของ Control ทั้งหมดเป็นอย่างไร และผลจริง ๆ               
เป็นอย่างไร จุดใดที่เห็นความผิดปกติชัดเจนจะเป็นสีแดง ทั้งนี้ การใช้สีก็เพ่ือแสดงให้เห็นภาพ แต่จะใช้กราฟ       
ในการตัดสิน ซึ่งเป็นข้อมูลของมันเลยที่แปลผลออกมา ซึ่งจะท าให้ตัดปัญหาในเรื่องของการพิจารณาสีแล้วต่างกัน
เพราะคือข้อมูลจริง 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าเสนอ จะต้องเป็น
ตัวเลขของการตรวจวัดจริงด้วย เพราะมีหลายจุดที่ค่าที่ตรวจวัดจริงกับกราฟที่แสดงไม่ตรงกัน 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า ประเด็นนี้จะน ากราฟมาใส่เทียบกันเลย และเป็นกราฟท่ีเป็นตัวเลข  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อซักถามว่า ในข้อเสนอโครงการ หน้า 9 ระบุไว้ว่า เทคนิค ERI จะส ารวจ          
ที่ระดับความลึก 5-60 เมตร แต่ในรายงาน หน้า 220 รูปที่ 8-39 ความลึกที่ TEM และ ERI (2 และ 3 มิต)ิ มักถูกใช้
ในการส ารวจ พบว่า ถ้าใช้ จ านวน 48 electrodes แล้ววาง spacing 5 เมตร Max depth for a sequence 
จะเท่ากับ 48 เมตร ซึ่งความลึกไม่ถึง 60 เมตร จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
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รูปที่ 8 - 39 ความลึกท่ี TEM และ ERI (2 และ 3 มิต)ิ มักถูกใช้ในการส ารวจ 
 

 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า รูปที่ 8-39 ความลึกที่ TEM และ ERI (2 และ 3 มิติ) มักถูกใช้ 
ในการส ารวจ เป็นตารางที่น ามาใส่เป็น review ส่วนประกอบของรายงาน น่าจะมีส่วนที่เขียนขอบเขตที่ชัดเจนไว้ 
แต่ไม่ได้ใส่ความลึก ซึ่งหากพิจารณาตารางที่ 2 การพิจารณาความสอดคล้องของผลการด าเนินงานกับข้อเสนอ
โครงการ จะเห็นว่า ไม่ได้พิจารณาที่ระดับความลึก แต่พิจารณาจ านวนสถานีตรวจวัดว่าครบถ้วนหรือไม่ 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่าตามที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เขียนไว้ที่ความลึก 60 เมตร 
จึงเข้าใจว่าทุกสถานีตรวจวัดควรจะได้ข้อมูลที่ระดับความลึก 60 เมตร เพราะหากตรวจวัดได้ที่ความลึก 60 เมตร 
หมายความว่าข้อมูลจะสัมพันธ์กับเรื่องบ่อสังเกตการณ์ที่ระดับความลึก 60 เมตร ซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้ 
ถ้ามีบ่อสังเกตการณ์อยู่ตรงกลาง Section ซึ่งจะท าให้การแปลผลดียิ่งขึ้น  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า ไม่เช่นนั้นคงต้องท า IP (Induced Polarization) แต่สิ่งที่น ามาใส่
เป็นเพียง review ถึงเทคนิคในการส ารวจเท่านั้น 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อซักถามว่า ตามรูปที่ 9-1 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ หรือทีมงานจาก
ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้จัดท ารูปนี้ 
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 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์  ชี้แจงว่า ตนเองเป็นผู้จัดท า และจะให้ทีมงานจากประเทศญี่ปุ่น           
ช่วยพิจารณาออกแบบอีกครั้งว่าเห็นด้วยกับหลักการนี้หรือไม่  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา  มีข้อซักถามว่า จุดสีแดง สีเขียว สีเหลือง ที่อยู่บนรูป หมายถึงว่า                
เป็น Anomaly เช่น ถ้าเป็นสีแดงก็หมายถึงว่ามีโอกาสรั่วใช่หรือไม่ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า เมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงแล้วจะเป็น Anomaly สีเขียว คือ ไม่ชัดเจน 
สีเหลือง คือ ต้องสงสัยแต่ก็ไม่ชัดเจนเหมือนกัน ส่วนสีแดง คือ สิ่งที่ชัดเจนจากผล Geophysics และ Sounding  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อซักถามว่า ทีมงานจากประเทศญี่ปุ่นยังไม่ทราบว่ามีการแปลผลแบบนี้
ใช่หรือไม ่
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า ทีมงานจากประเทศญี่ปุ่น ยังไม่ทราบการแปลผลนี้ 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า ในเอกสารตรวจรับงาน หน้า 2  ซึ่งกล่าวถึงการเลือกวิธี        
การวิจัย แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้าน Geophysics 2.ด้าน Stable Isotope และ 3. ด้าน 
Geophysics + Stable Isotope ซึ่งมีชื่อตนเองเห็นด้วยกับด้าน Geophysics + Stable Isotope ขอให้น า
ชื่อออก เพราะไม่เห็นด้วยกับ Geophysics มาตั้งแต่ต้นแล้ว 
 ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นว่า ข้อเสนอโครงการเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เมื่อพิจารณาหัวข้อ          
ในข้อเสนอโครงการ ก็จะเหมือนบททั่วไป เช่น มีความเป็นมา กรอบแนวคิด เทคนิคที่ใช้ในการส ารวจ จนถึง
กลวิธี ซึ่งอาจไม่เป็นข้อ จึงอาจไม่เป็น commitment ของ literature review ที่ระบุความลึกไว้ 60 เมตร         
ถ้าพิจารณาตาม Paper คิดว่าไม่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ Commit ไปถึงว่าต้องส ารวจถึงความลึก 60 เมตร 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ขณะนี้พยายามที่จะพิจารณาการตรวจรับงานงวด 2 ก่อน และหากมี
ข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คงต้องหาข้อสรุปให้เรียบร้อย และต้องตอบประเด็นค าถามให้ครบถ้วน รวมถึงวิธีการ
เขียนรายงานที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย ก่อนที่จะถึงการตรวจรับงวดที ่3 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า การตรวจรับงานงวดที่ 2 เป็นเรื่องของความครบถ้วนในการ
ด าเนินงานศึกษาของทีมวิจัยว่าได้ด าเนินการครบถ้วนตาม TOR หรือไม่ ส่วนข้อสังเกตของนายวชิราชัย ศักดิ์อาภา 
ในเรื่องของ ERI ว่าระดับความลึกไม่น่าจะเป็นไปตาม TOR เห็นว่า ในขั้นตอนการด าเนินการศึกษา                     
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ก็ไม่ได้ระบุว่าความลึกเท่าไหร่ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาของความไม่ชัดเจนของข้อเสนอ
โครงการว่าจะต้องท าเท่าไหร่ พอพิจารณาในเรื่องอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น TEM EM DC ก็เช่นเดียวกัน จึงมีค าถามว่า
แล้วคณะท างานจะตรวจอะไร เนื่องจากข้อเสนอโครงการไม่ชัดเจน ซึ่งคงต้องหารือในที่ประชุมต่อไป  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า ประเด็นนี้จึงเป็นที่มาของตารางที่ 2 จ าไม่ได้ว่าจากการประชุม  
ครั้งใด น่าจะเป็นความเห็นของนายสุรชาติ หมุนสมัย ว่าให้ท าตามตารางที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนที่ท าภายหลัง เพราะ
ตอนแรกไม่ได้เขียนด้วยว่าจะส ารวจกี่จุด จึงให้ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ท าตารางที่ 3 และ 4 เพราะตารางนี้
เป็นความเข้าใจ ณ ขณะนั้นว่าเป็นตารางที่ใช้ตรวจรับงานมาโดยตลอด ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่ใช่ว่าไม่มี แล้วก็เป็นสิ่งที่
ฝ่ายเลขานุการฯ เองก็สรุปมาให้เหมือนกัน 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ ชี้แจงว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน Geophysics 
จึงพิจารณาตาม TOR ซึ่งในส่วนที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจ านวนจุดส ารวจว่ามีบริเวณใดบ้าง จึงเป็นสิ่งที่ฝ่าย
เลขานุการฯ พอที่จะด าเนินการได้  
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 ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อคิดเห็นว่า เท่าท่ีพิจารณาในข้อเสนอโครงการ จะมีข้อ 4 ขั้นตอนการด าเนินการ 
ซึ่งฝ่ายเลขาสรุปมาให้แล้ว ในเอกสารตรวจรับงาน ตารางที่ 2 3 และ 4 เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาข้อเสนอ
โครงการกับการกับด าเนินการของนักวิจัยพบว่า มีความสอดคล้องกันอยู่ในมุมมองที่ฝ่ายเลขานุการฯ แต่ยังมี
ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนคือ ในรายงานบทที่ 9  ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ สรุปในรูปของผลส ารวจ Geophysics 
และ Isotope ซึ่งควรสรุปผลการศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ ทั้ง 2 ข้อ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า ไดส้รุปไว้ในตารางที่ 9-2 สรุปการประเมิน 5 ประเด็นส าคัญ แต่ว่า
ยังไม่ไดอ้ธิบายเป็นบทความที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามจะอธิบายเพ่ิมเติมในบทสรุปดังกล่าวให้ 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่าในเรื่องที่อภิปรายเกี่ยวกับตารางเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ 4 เทคนิคใน TOR       
ที่นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ตั้งข้อสังเกตไว้ เรื่องระดับความลึกของการส ารวจ คิดว่าไม่ควรน าประเด็นดังกล่าว     
มาผูกกับการตรวจรับงานเพราะตารางเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ เพียงแค่บอกว่ามีกี่วิธี ระยะที่ตรวจวัดก็ไม่ได้เจาะจง  
ว่าจะต้องระดับความลึก 60 เมตร แต่เป็นระยะ 5-60 เมตร อาจจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ ส่วนของการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไรตามที่ ดร.จรัญยะฝา กล่าวถึงก็คือ ข้อ 4 ขั้นตอนการด าเนินการ ก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นไป 
TOR หรือไม่ และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 2 ข้อ ได้หรือไม่  
 นายอนุ กัลลประวิทย์ ชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบการด าเนินงานการส ารวจของโครงการฯ แล้ว              
ซึ่งได้ด าเนินการครบถ้วนตามที่เสนอไว้ใน TOR 
 ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อซักถามว่า กพร. เห็นชอบหรือไม่ เพราะเงื่อนไขในงวด 2 ระบุไว้ว่า รายงาน
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะทางานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
และ กพร. 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า  คงต้องมีการเสนอให้ กพร. เห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป แต่ว่าในงวดที่ 2 
ได้รับรายงานผลการส ารวจGeophysics และ Isotopeแล้วใช่หรือไม ่
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามว่า ในเงื่อนไขในงวดที่ 2 ยังระบุไว้อีกว่า เมื่อคณะกรรมการ
บริหารกองทุนประกันความเสี่ยงฯ ได้รับรายงานผลการส ารวจเทคนิค Geophysics และ Stable Isotope   
ซ่ึงสรุปผลว่าบ่อ TSF1 รั่วหรือไม ่ไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้ส าคัญหรือไม ่
 ดร.จรัญ ยะฝา ชี้แจงว่า การสรุปผลการศึกษามีข้อสรุปว่า มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการรั่วซึม 
ของบ่อ TSF1 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า หากสรุปเช่นนั้นก็เป็นความคิดเห็นของนักวิจัย แต่ถ้ามองถึง
ที่มาของโครงการนี้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ก็ควรต้องตอบโจทย์ 2 วัตถุประสงค์หลัก และ 5 กรณีสงสัย ซึ่งคิด
ว่าเป็นเนื้อหาที่มีความส าคัญและควรจะมีอยู่ในร่างรายงานก่อนที่จะมีการตรวจรับงวดที่ 2 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า ที่นายสุรชาติ หมุนสมัย กล่าวถึงน่าจะอยู่ในส่วนของการตรวจรับ
งานงวดที่ 3 แต่ได้เขียนตอบโจทย์ประเด็นดังกล่าวแล้วในบทที่ 9 ตารางที่ 9-2 สรุปการประเมิน 5 ประเด็น
ส าคัญ แต่ยังไม่ไดอ้ธิบายเป็นบทความที่ชัดเจน 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า ควรจะต้องปรับรูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โครงการด้วย 
 ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อเสนอว่าควรเขียนรายงานให้มีความชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ตอบโจทย์
วัตถุประสงค์โครงการอยู่ในหน้าใดของรายงาน อย่างน้อยเวลาตรวจรับงานจะได้ทราบว่ามีการอธิบายไว้ที่หน้าใด 
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 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า ในเบื้องต้นเห็นด้วยกับดร.ปนัดดา ซิลวา เพ่ือที่จะท าให้
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ตรวจสอบได้ง่าย แต่ว่าถ้าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ขอให้ปรับล าดับของเนื้อหา  
ให้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อซักถามว่า ในรายงาน หน้า 239 ที่กล่าวว่า “ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะให้
น้ าหนักกับผลการส ารวจธรณีฟิสิกส์ 33 % และจะให้น้ าหนักหนักของผลธรณีเคมีของน้ า และผลอัตลักษณ์
ไอโซโทปของน้ าอีก 33 %ท้ายที่สุดจะพิจารณาความสอดคล้องของธรณีฟิสิกส์และไอโซโทปกับธรณีเคมี          
ซึ่งคณะวิจัยจะให้น้ าหนักของผลอีก 34% รวมเป็น 100%”ค่าน้ าหนักดังกล่าวคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ     
เป็นผู้แบ่งเช่นนี้หรือไม่ 
 ประธาน ชี้แจงว่า เป็นการวินิจฉัยของนักวิจัย 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า ถ้าแบ่งค่าน้ าหนักตามลักษณะนี้ ก็เหมือนว่าน าไปหารด้วย 
3 แต่ถ้าคิดจ านวนจริงๆ แล้ว อาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ใช่หรือไม่ อีกประเด็นหนึ่ง คือ ตารางที่ 9-2 สรุปการ
ประเมิน 5 ประเด็นส าคัญ ซึ่งแบ่งเป็น ธรณีกายภาพ ธรณีเคมีและไอโซโทป และการประเมินสองเทคนิค
ร่วมกัน โดยใส่เป็นคะแนนความมั่นใจ (%) จะเกี่ยวโยงกับเนื้องานหรือไม่เพราะไม่มีความชัดเจนว่าตัวเลข (%) 
มาจากไหน 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน เป็นระบบที่นักวิจัยก าหนดขึ้นมาเอง เป็น
ตัวเลข เพ่ือพยายามจะแบ่งให้เห็นว่า หากมีความซ้อนกันของเทคนิคการส ารวจจะท าให้เกิดความมั่นใจในระดับใด 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวินมีข้อคิดเห็นว่า จากตารางที่ 9-2 ข้อ 5 เกี่ยวกับเรื่องไซยาไนด์ นักวิจัย
ประเมินอย่างไรในการให้คะแนนความมั่นใจ (%)  ของธรณีกายภาพ ธรณีเคมีและไอโซโทป และการประเมิน
สองเทคนิคร่วมกัน เท่ากับ 17 % 17 % 17 % ตามล าดับ เพราะผลสนับสนุนไม่พบไซยาไนด์ เนื่องจากผู้วิจัย
ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซัลเฟตกับน้ าจาก TSF1 เป็นตัวชี้วัด ซึ่งซัลเฟตอาจจะมาจากปัจจัยอ่ืนๆ ก็ได้ 
แต่ประเมินให้ 17 % ได้อย่างไร 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อซักถามว่า ปัจจัย หรือตัวแปรต่างๆ ที่น ามาคิดเป็นคะแนนความมั่นใจ (%)   
มีที่มาอย่างไร ควรอธิบายให้ละเอียด และแสดงปัจจัยต่างๆ เช่น ไซยาไนด์ สารหนู ซัลเฟตTDS ที่เกี่ยวข้อง 
ควรจะท าให้ชัดเจนกว่านี้ 
 ประธาน ชี้แจงว่า ได้มีการหารือนอกรอบกับนักวิจัย และมีความพยายามที่ไม่อยากท าให้ข้อมูล
ออกมาว่า “น่าจะ” เพราะอยากให้ข้อมูลมีความชัดเจน ซึ่งนักวิจัยพยายามที่จะท าเช่นนั้น สัดส่วนตัวเลขเป็น
อย่างไรอภิปรายกันได้ เพราะถ้าเขียนออกมาว่า “น่าจะ” ก็จะเกิดค าถามตามมาว่ามีหรือไม่มี คิดเป็น                 
กี่เปอร์เซ็นต์ (%) และอาจท าให้ถกเถียงกันไม่จบ 
 ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นว่า ในฐานะนักวิจัย มองว่าตัวเองที่ได้มายังไม่มีแหล่งอ้างอิง การที่จะก าหนด
เป็นตัวเลขค่อนข้างท าให้เกิดค าถามได้ ซึ่งน่าจะมีการก าหนดเงื่อนไข หรือหมายเหตุถึงท่ีมาของตัวเลข 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า เนื่องจากเวลาที่จ ากัด แต่จะอธิบายเพิ่มเติมว่าตัวเลขมีที่มาอย่างไร 
แล้วจึงพิจารณากันอีกครั้งว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร ทั้งนี้ การที่แสดงออกมาเป็นตัวเลขมันให้ความ
ชัดเจนจากการนับข้อมูล 
 นายภูริวิทย์ สังข์สิริ มีข้อคิดเห็นว่า ขอให้ใช้มาตรฐานเดียวกันทุกข้อ เพราะในข้อ 4 คะแนน                
ความมั่นใจ (%) เท่ากับ 100 ไม่น่าจะเป็นไปได ้
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 ดร.จรัญ ยะฝา สรุปต่อที่ประชุมว่า ในประเด็นการตรวจรับงานงวดที่ 2 จากข้อคิดเห็นของนายสุรชาติ 
หมุนสมัย หากนักวิจัยปรับแก้บทท่ี 9 ให้เรียบร้อย จะเห็นด้วยกับการตรวจรับงานงวดที่ 2 ใช่หรือไม ่
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการตรวจรับงานงวดที่ 2 เพราะทีมวิจัยได้
ด าเนินงานมาพอสมควรแล้ว แต่ยังมีบางประเด็น ซึ่งพยายามที่จะช่วยอ่านในเรื่องของไซยาไนด์ และคิดว่าการ
ตรวจรับงานในงวดที่ 3 เรื่องของไซยาไนด์ยังมีข้อมูลน้อย เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องของไซยาไนด์ เพราะมองว่าถ้านักวิจัยตั้งสมมติฐานอย่างนั้นก็คงต้องหาหลักฐานมาสนับสนุนเพ่ิมเติม          
ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะด าเนินการทันหรือไม่  
 ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน มีข้อคิดเห็นว่า ในตารางที่ 9-2 ที่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคะแนนความมั่นใจ 
(%) เพราะไม่ทราบแหล่งที่มาของตัวเลข ซึ่งอาจท าให้เกิดค าถามต่อเนื่อง จึงเสนอให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
น าตารางที่ 9-2 ออกดีกว่า และการที่จะยืนยันการสรุปผลการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ควรจะสอดคล้องกันทุกจุด
หากจุดใดไม่สอดคล้องกัน จึงอธิบายว่าเพราะเหตุใด 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า หากเปลี่ยนค าจากคะแนนความมั่นใจ (%) เป็น ความสอดคล้อง
ของผลส ารวจได้หรือไม่ คือ แค่ต้องการบอกว่าในจุดที่มีการส ารวจ มี Anomalyของแต่ละวิธีการส ารวจ          
กี่เปอร์เซ็นต์อย่างนั้นดีหรือไม่ แล้วจึงสรุปเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดยอ้างอิงจากตัวเลขเหล่านั้น  
 ดร.จรัญ ยะฝามีความเห็นว่า ถ้า ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ปรับแก้ตามข้อคิดเห็นของผศ.ดร.จิรัฏฐ์ 
แสนทน จะเห็นด้วยกับการตรวจรับงานงวดที่ 2 หรือไม ่
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับ ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน เพียงแต่ว่าการน าเสนอ
ผลการส ารวจ ควรน าเสนอทุกด้านเช่น บ่อสังเกตการณ์ 5338 5339 และ 6691 ซึ่งเป็นบ่อที่น้ ามีการระเหย 
แต่ยังมีบ่อสังเกตการณ์อ่ืน ๆ รอบข้างอีกซึ่ง ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ไม่เลือกมาอธิบายว่าการที่น้ ามาจากบ่อ 
TSF ซึ่งเป็นน้ าที่มีการระเหยไหลผ่านมา ท าไมพบแค่ 3 บ่อ คือ บ่อสังเกตการณ์ 5338 5339 และ 6691
บ่อสังเกตการณ์รอบข้างท าไมจึงไม่พบ 
 ดร.จรัญ ยะฝา มีความเห็นว่า ถ้า ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ปรับแก้ตามข้อคิดเห็นของนายวชิราชัย 
ศักดิ์อาภา แล้ว คิดว่าเห็นด้วยกับการตรวจรับงานงวดที่ 2 หรือไม่  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ไม่เสนอความเห็น เพราะมาให้ข้อคิดเห็นอย่างเดียว 
 ดร.จรัญ ยะฝา ขอความคิดเห็น ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต หากมีการปรับแก้ตามข้อคิดเห็นของ
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ คิดว่าพอที่จะตรวจรับงานงวดที่ 2 ได้หรือไม่ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปมา 
 ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต มีข้อคิดเห็นว่า ต้องแยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. การตรวจรับงานงวดที่ 2 ไม่มี
ข้อขัดข้อง 2. สิ่งที่อยากจะให้แก้ไขเพ่ิมเติมก็คือ บทที่ 7 บทที่ 9 เพราะบทที่ 7 เห็นว่ารวบรัดเกินไป อ่านแล้ว
ไม่เข้าใจ ส่วนบทที่ 9 ในเรื่องของคะแนนความมั่นใจ (%) คิดว่า Misleading เพราะคะแนนความมั่นใจ (%) 
จะต้องแสดงในเชิงสถิติ เช่น มีการสุ่มตัวอย่าง หรือเทียบกับตาราง ว่ามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ จึงขอแนะน า
ว่าให้เสนอออกมาในรูปของ Quantitative Data เลย แต่ว่าถ้าท าเป็น Qualitative Data ก็เสนอเป็น 
Proposal ออกมาดีหรือไม่จะได้ช่วยกันกลั่นกรอง 
 นายอนุ กัลลประวิทย์มีข้อคิดเห็นว่า ในส่วนของการตรวจรับงานงวดที่ 2 ในเรื่องของปริมาณงาน          
ที่ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมมา คิดว่าน่าจะผ่าน ไม่ขัดข้อง แต่เรื่องของคุณภาพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  
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 ดร.จรัญ ยะฝา ขอสรุปว่าคณะท างานเห็นด้วยกับการตรวจรับงานงวดที่ 2 ก่อนที่จะเสนอให้
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ พิจารณาต่อไปในการประชุม วันที่ 29 กันยายน 2560 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ในกรณีที่น าเสนอต่อคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง        
การรั่วซึมฯ ในการเบิกจ่ายเงินงวด ที่ 2 ควรระบุข้อแม้ของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ด้วยว่าให้ปรับแก้
ประเด็นใดบ้าง 
 นายอนุ กัลลประวิทย์มีข้อคิดเห็นว่า ข้อแม้ท่ีได้กล่าวถึงคือ การจัดล าดับเนื้อหาให้ชัดเจนกว่านี้ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า เทคนิคการเขียน Thesis มีหลายแบบ แบบที่เขียนมา คือ แยก
เป็นเรื่อง ๆ ทั้งนี้ ขอท า Flow Chart ให้ดูได้หรือไม่ว่าเรื่องใดอยู่ในเนื้อหาบทใดเพราะหากเขียนใหม่ค่อนข้าง
ยุ่งยาก และการแยกผลกับการอภิปรายผลมันจะไม่ Flow ด้วย  
 ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อเสนอว่า ขอให้ท าเป็น Table of content เพราะถ้าท าเป็น Faction อาจจะ
ท าให้การพิจารณาง่ายขึ้น 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า การประชุมครั้งนี้  คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมคณะท างาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ วันที่ 29 กันยายน 2560 แต่อาจไม่ใช่ เพราะการประชุมคณะท างาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ ก็คงเป็นการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2 ซึ่งคงต้องมีการประชุมอีกครั้ง          
เพ่ือพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ ตามข้อคิดเห็นต่าง ๆ และขอนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 16 
ตุลาคม 2560 เป็นการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ และวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นการประชุม
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ  
 ดร.ปนัดดา ซิลวา มีข้อคิดเห็นว่า ข้อซักถามหรือข้อโต้แย้งต่างๆ เท่าที่อ่านในร่างรายงานได้มีการ
ปรับแก้ไปบ้างแล้ว และมองว่าจะท าให้ง่ายขึ้นในการพิจารณาของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ยังมีข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งหลายประเด็น โดยเป็นข้อโต้แย้ง
ต่อบทที่ 5 และบทที่ 9 เพราะเพ่ิงได้รับมา 2 บท ซึ่งจะไม่กล่าวในที่นี้ แต่ขอน าเสนอเป็นลักษณะของเอกสาร
ส่งให้ประธาน 
 ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อคิดเห็นว่า นายสุรชาติ หมุนสมัย เห็นด้วยกับข้อมูลดิบที่ทีมวิจัยได้ส ารวจมา
หรือไม ่ส่วนรูปการแปลผลด้านGeophysics ของผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ในบทที่ 5 ประมาณ 10 รูป รูปใดที่
คิดว่ายังไม่ชัดเจนควรน ามาพิจารณาร่วมกันเลย และจะปรับแก้ให้ตรงกันได้อย่างไรและในส่วนเรื่องของการ
แปลผลของนักวิจัย หากนายสุรชาติ หมุนสมัย ไม่เห็นด้วย หรือมีข้อโต้แย้งก็จะน ามาเป็น Attachment ไว้ใน
รายงาน 
 นายสุรชาติ หมุนสมัยชี้แจงว่า ยังไม่ได้เปิดข้อมูลในร่างรายงานฉบับใหม่ แต่ในร่างรายงานฉบับเดิม 
มีไม่เกิน 5 รูป ที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากรูปที่แสดงจะต้องเป็น Scale จริง ทั้งในแนวนอน และแนวตั้งต้องเท่ากัน 
เพราะว่าถ้าน ารูปไปขยายหรือบีบลง อาจท าให้ความรู้สึกของคนที่เห็นไม่ทราบว่า Scale จริง คืออะไรและมี
เรื่องของ Scale สีอยู่บางรูป ซึ่งควรให้เป็น Scale สีเดียวกันทั้งหมดในร่างรายงาน 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ให้นายสุรชาติ หมุนสมัยยกตัวอย่างรูปดังกล่าว พร้อมให้ข้อคิดเห็น 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า สีของ TEM และ ERI เหมือนกันหมด แต่ด้วย TEM ส ารวจใน
ระดับลึกมากกว่า ERI จึงท าให้ใช้ Scale เดียวกันไม่ได้ แต่ใช้ Scale สีเดียวกันเฉพาะเทคนิคนั้นๆ เพราะเป็น 
Internal Comparisonเปรียบเทียบกันเอง 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ไม่มีปัญหาครับ ให้ฝ่ายเลขานุการฯท าเป็นตารางมาก็ได้ว่าใน
แต่ละจุดส ารวจของ TEM และ DC ในแง่ของข้อมูลดิบเห็นด้วยหรือไม่ 
 ประธาน รบกวนให้นายสุรชาติ หมุนสมัยช่วยด าเนินการท าตารางเปรียบเทียบจุดส ารวจ TEM และ 
DC และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ คณะท างานจะได้รับทราบว่ามีความแตกต่างในส่วนใดบ้าง และให้ผศ.ดร.ธนพล 



16 
 

 

เพ็ญรัตน์ ช่วยปรับแก้ตามข้อคิดเห็นของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ หากมีประเด็นใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้           
ก็ให้อธิบายประเด็นดังกล่าว 
 ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อคิดเห็นว่า หากข้อมูลดิบตรงกัน รูปที่แปลผลออกมาตรงกัน การประชุมครั้งหน้า
ก็ไม่มีปัญหา ส่วนการอภิปรายผลของนักวิจัย หากมีข้อโต้แย้งก็จะน ามาเป็น Attachment ไว้ในร่างรายงาน 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย จะท าเป็นหัวข้อที่จะกล่าวถึงการอธิบายที่แตกต่างกัน ที่จะบอกว่านักวิจัย
แปลผลอย่างไร และผมแปลผลอย่างไร เอามาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจน ส าหรับคนที่เข้ามาอ่านรายงาน
สามารถที่จะทราบว่ามีการแปลผลอย่างไรได้บ้าง ทั้งนี้ มีค าถามว่าในคณะท างานย่อยการประมวลผลข้อมูล
และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ดร.ปนัดดา ซิลวา เป็นประธาน ได้มีการส่ง lab report ซึ่งเป็น
เอกสารของผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ด้วยหรือไม่ และคิดว่ามีความส าคัญหรือไม่ 
 ดร.ปนัดดา ซิลวา ชี้แจงว่า มเีพียงบางหน่วยงานที่ส่งมาให้ 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ผลการวิเคราะห์ของ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ มีข้อมูลผล
การวิเคราะห์ที่เป็นตาราง Excel ไม่แน่ใจว่าจะมีlab reportซึ่งเป็นเอกสารของผลการวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการแนบมาด้วยหรือไม่ เพ่ือให้คนที่ได้เห็นข้อมูลแล้วมั่นใจในผลการวิเคราะห์ ซึ่งมีรายงานจาก
ห้องปฏิบัติการยืนยันส าหรับแนบในภาคผนวก 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี้แจ้งว่า มี lab report จากบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งสามารถแนบได้ และมีจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติบางส่วน 
 ดร.จรัญ ยะฝา ชี้แจงว่า ผลการวิเคราะห์ Strontium มีใบ certificate อยู่ 
 ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อคิดเห็นว่า รูปในบทที่ 5 ขอให้หาข้อสรุปให้เสร็จสิ้นเพ่ือที่จะสามารถยอมรับ
ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย เพราะคิดว่าถ้าเป็นข้อมูลเดียวกัน รูปการแปลผลที่ออกมาควรได้รูปเหมือนกัน 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ชี้แจงว่า น าข้อมูลดิบที่ได้จาก ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
Process โดยใช้โปรแกรมเดียวกัน รูปที่ออกมาก็คล้ายกัน แต่ไม่คล้ายทั้งหมด อาจจะขึ้นอยู่กับ Factor ที่ใส่เข้า
ไปในการท ารูป ไม่แน่ใจว่า ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ใส่ Factor อะไรบ้าง  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-7 ภาพหน้าตัดขวางของผล TEM จากรูปที่ 5-5 
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 จากรูป เป็นค าถามเดิมจากคราวที่แล้ว ซึ่งเห็นในรายงานก็ยังมีข้อแตกต่าง เนื่องด้วย เราใช้ TEM 
ข้อมูลค่อนข้างห่าง สิ่งที่น่ากังวลนอกจากข้อมูลจะห่างแล้วคือเรื่องของการ Interpret ด้วย software           
ที่เป็น Third Party อย่างรูปนี้ Section IB ถ้าเทียบกับข้อมูลดิบ จะพบว่า Low resist layer ค่อนข้างหนา         
ซึ่งอันนี้ค่อนข้างตรงกัน ในขณะที่เมื่อพิจารณาข้อมูลดิบของ T028 มี Low resist layer แต่ว่าในข้อมูลที่ 
Interpret กลับไม่มี ซึ่งอาจจะไม่มีผลมากนัก แต่อาจจะท าให้คิดได้ว่าในธรรมชาติจริง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในบ่อเหมือง
มีความหนาของชั้นดินอยู่แล้ว ซึ่งท าให้บ่อเหมืองถ้าความหนา 30 เมตร ตรวจวัดจริงควรจะรวมกับดินเดิม   
ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องการชี้ให้เห็น และเมื่อพิจารณาในรายงานผลปรากฏว่า Section ก็ยังไม่เห็นชั้นดินเดิม    
ซึ่งควรจะหนา 10 เมตรเหมือนเดิม หรือว่า Scale ควรจะมีแนวความหนาประมาณเท่านี้ ท าให้อาจจะเข้าใจว่า  
ชั้น Section T028 ไม่มีความหนาของชั้นดิน ซึ่งจริงๆ แล้วชั้นดินมีความหนาเกือบ 10 เมตร และควรจะเป็น  
สีน้ าเงิน 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี้แจงว่า จะสอบถาม Dr. Yuji MITSUHATA ให้ แล้วจะ Plot กราฟเข้ามา 
อย่างไรก็ตาม มีหลายประเด็นที่นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา และนายสุรชาติ หมุนสมัย ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
แปลผลของน้ าใต้ดิน จึงขอให้ ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน ช่วยเสนอแนะในเรื่องนี้ 
 ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน ชี้แจงว่า จากการอ่านร่างรายงานในส่วนของธรณีเคมีและไอโซโทป พบว่า             
ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ใช้ค าว่า Mixing ค่อนข้างเยอะ ซึ่งในกรณีของน้ าผิวดิน หากเรามีแหล่งน้ า 2 
แหล่งที่ผสมกัน สัดส่วนของไอโซโทปจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเกิดการ Mixing ในกรณีน้ าบาดาลเหตุการณ์
การเกิด Mixingที่กล่าวไว้ในรายงานว่า น้ าบาดาลที่ตรวจพบในบ่อสังเกตการณ์ 5338 5339 เกิดจากการ 
Mixing ของน้ าบาดาลเดิมกับน้ าที่มาจาก TSF1 นั้น มองว่าเหตุการณ์นี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างยาก 
เนื่องจากการไหลของน้ าบาดาลเป็นการไหลแบบ Pushing ไม่ได้มีการตักน้ ามาเทรวมกันแล้ว Mixing ซึ่งการ 
Mixing จะเกิดจากน้ าเดิมแล้วมีฝนตกลงมาจึงท าให้เกิดการ Mixing ได้จึงไม่ควรสรุปผลการศึกษาตามที่แสดง
ในรายงาน เนื่องจากไม่สามารถหาเหตุผลทางกายภาพได้ว่าการ Mixing เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะการไหลของ
น้ าบาดาลเป็นการไหลแบบ Plug flow แต่การ Mixing อาจเกิดขึ้นได้บ้างบริเวณรอยต่อระหว่างน้ าที่ปนเปื้อน
กับน้ าที่ไม่ปนเปื้อน แต่อย่างไรก็ดี หากในการศึกษาคิดว่าการ Mixing เกิดขึ้นได้จริง 1) การ Mixing ของตริเทียม 
การหาอายุต้องสอดคล้อง สัดส่วนของน้ าที่มา Mix กัน เช่น สัดส่วน 30:70 เปอร์เซ็นต์ Mix กัน อายุต้อง
สอดคล้อง Stable Isotope ต้องสอดคล้อง และต้องท าให้ Geochemical facies สอดคล้องกันด้วย ซึ่งตาม
หลัก Hydrogeology นั้น การ Mixing จะเกิดแบบนี้ไม่ได้ อีกทั้ง ยังมีบ่อบางบ่อที่ยังตอบค าถามไม่ได้ว่าใน
เส้นทางการไหลที่สรุปว่าเกิดการ Mixingแต่มีข้อมูลบางบ่อที่ขัดแย้งกันอยู่ว่ามันไม่ใช่ Mixing แต่เป็น 
Precipitation ซึ่งท าให้การสรุปขัดแย้งกันเอง และหากในการศึกษาช่วงต่อไปจะสร้าง Model อาจเป็น 
Ground water flow model หรือการเคลื่อนที่ของมวลสาร ตัว Model จะไม่แสดง Mixing จาก 2 แหล่งที่
อยู่ไกลกันแบบนี้ 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อสงสัยว่า ตามท่ี ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทนกล่าว มีเหตุให้สงสัยว่า ท าไมจึงมี
เพียงแค่ 3 บ่อ ที่อยู่บนเส้นระเหย ซึ่งยังมีบ่อรอบข้างอีกหลายบ่อทั้งระดับตื้นและระดับลึกที่ไม่อยู่บน                  
เส้นระเหย จากที่สรุปว่ามาจาก TSF โดยใช้ IsoSource ซึ่งหากหาจากบ่อสังเกตการณ์ 6691 IsoSource            
ก็จะพบว่ามาจริง แต่ได้ท าบ่ออ่ืนหรือไม่ว่ามันมีอัตราส่วนที่ควรจะเห็นได้ชัดเจนว่ามาจากตรงนั้นจริง และต้อง
สามารถอธิบายได้ในเชิงของไอโซโทปของไฮโดรเจนและออกซิเจนว่าอยู่บนเส้นระเหย เช่นเดียวกับที่                     
ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทนกล่าวไว้ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้เป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถหาค าอธิบายได้  
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี้แจงว่า เป็นจริงอย่างที่ ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทนกล่าว คือ โดยปกติแล้ว
ไอโซโทปจะบอกได้เพียงว่า ตัวอย่างบ่อนี้จะมาจากน้ าใต้ดินธรรมชาติ หรือว่าน้ าใต้ดินธรรมชาติมี influent         
มาจากน้ าฝน เวลา plot ไอโซโทป จึงอยู่บนเส้นน้ าฝน ซึ่งหากพบว่าไม่อยู่บนเส้นน้ าฝน จะมีเส้นที่เรียกว่าเส้น
ระเหย ซึ่งแสดงว่าน้ าในบ่อนั้นมีอิทธิพลมาจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช้น้ าฝน และไม่ใช่น้ าใต้ดินตามธรรมชาติ 
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เพราะฉะนั้นเราจึงเอาประเด็นตรงนี้มาดูว่าแหล่งที่มีการระเหยที่อาจจะมีอิทธิพลต่อบ่อนั้นในบริเวณนั้น               
มีอะไรได้บ้าง เพราะฉะนั้นจึงเป็นอย่างที่ ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทนว่าเราถึงใช้ IsoSource เข้ามา เหตุผลที่ใช้ Iso 
Source เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือสูง แต่การใช้โปรแกรมมีข้อจ ากัด เพราะฉะนั้นขณะนี้         
จึงได้มีการประสานกับผู้เชี่ยวชาญที่ใช้โปรแกรมนี้เกี่ยวกับการ identify น้ าบริเวณนี้อยู่ เนื่องจากระบบน้ า
บริเวณนี้ไม่ใช่น้ าใต้ดินธรรมชาติ ซึ่งยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนจากประสบการณ์ที่เคยท ามากว่า 
30 ปี เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ และก็มีความแปลกอย่างที่                     
นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา สงสัย คือ ท าไมเจอเพียงแค่จุดเดียว และบริเวณรอบ ๆ ไม่เจอ แต่จากการศึกษาและ
จากค าชี้แจงของเหมืองว่า มีการเชื่อมโยงของน้ าระหว่างบ่อตื้นและบ่อลึกบริเวณนั้นจากการก่อสร้างบ่อ จึงมี
ความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดการผสมกันระหว่างน้ าใต้ดินชั้นตื้นและน้ าใต้ดินชั้นลึกในบ่อสังเกตการณ์ระดับตื้น  
และบ่อสังเกตการณ์ระดับลึกบริเวณนั้น แต่ในบริเวณรอบ ๆ ที่เป็นบ่อสังเกตการณ์อ่ืน ๆ ในระยะ 100 เมตร 
กลับไม่เจอ จึงท าให้ผู้ศึกษาคิดว่าจะต้องมาจากแหล่งใดสักแหล่ง ไม่ได้เป็นการไหลมาแบบธรรมชาติ (บ่อที่
กล่าวมาข้างต้น คือ บ่อ 5338 และบ่อ 6691) และมีอีกจุดที่พบความผิดปกติ ดังนั้น ผู้ศึกษาจะท าการ               
list ข้อมูลว่าตัวไหนพบการระเหยตัวไหนพบอายุน้อย ตัวไหนพบซัลเฟตสูง ทั้งนี้ มีอีกบริเวณที่พบว่า บริเวณ 
TSF ลงมาทางด้านทิศใต้ มีน้ าผุดออกมาที่ผิวดิน และน้ านั้นเป็นน้ าที่มีเกลือสูง และลักษณะทางเคมีมี
ความสัมพันธ์กับ TSF ซึ่งน้ านั้นผุดออกมาตลอดเวลา และเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาลักษณะทางเคมีและ 
ไอโซโทปของบ่อใกล้ ๆ บริเวณนั้น พบว่า มีบ่อตื้นที่เป็นบ่อสังเกตการณ์บ่อหนึ่งที่พบลักษณะของการระเหย  
ซึ่งในตอนแรกคิดว่าเป็นบ่อความลึก 5 เมตร จึงอาจเป็นไปได้ที่จะเกิดการระเหยตามธรรมชาติ แต่เมื่อ
ตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งพบว่ามีลักษณะทางเคมีที่สัมพันธ์กัน มีการระเหยในบ่อสังเกตการณ์ และบริเวณที่มี            
น้ าซึมที่ผิวดินไม่สามารถใช้ไอโซโทปได้ เพราะมีการสัมผัสกับอากาศท าให้ไอโซโทปมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาตามสิ่งแวดล้อม ตรงจุดบริเวณนี้ที่เราดูว่าไอโซโทปมีแนวโน้มมาจากทางเหมืองหรือไม่ หรือว่ามา
จากน้ าฝน หรือมาจากแหล่งอ่ืน ๆ ซึ่งการเกิดตรงนี้ไม่ใช่ความผิดปกติที่แพร่ออกไปทั่ว ๆ แต่เป็นการเกิดเฉพาะจุด 
และจากข้อมูลที่ได้ในระยะเวลาที่จ ากัด เราจึงคาดว่าน่าจะเป็นการผสม แต่ไม่ใช่การผสมแบบ 2 จุด และเป็น
การผสมที่บอกไม่ได้ว่ามาขนาดไหน อาจเป็นไปได้ว่าเป็นน้ าฝนที่ผสมกับ TSF หรือเป็นน้ าจากบ่อดักตะกอน 
หรือน้ าจากขุมเหมือง ด้วยระยะเวลาที่จ ากัดและข้อมูลเพียงไม่ก่ีบ่อ จึงท าให้สรุปได้แค่เบื้องต้น ว่ามีความน่าจะ
เป็นแบบนี้ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ชัดว่ามาจากแหล่งไหน ซึ่งหากจะสรุปให้ชัดเจนว่ามาจากแหล่งใดต้องใส่ 
tracer เพ่ือตามรอย แต่ด้วยข้อมูล ณ เวลานี้ ประเมินได้เพียงว่า น่าจะเกิดการผสมของอันนี้ ๆ เนื่องจากพบ
ความผิดปรกติ ดังนั้นหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ศึกษาจะสรุปออกมาว่า ในแต่ละบ่อพบอะไรบ้าง และจะ
พิจารณาซัลเฟตเป็นพิเศษ เนื่องจากการศึกษาของหลาย ๆ ท่าน เช่น การศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และจากการศึกษาของผู้วิจัยความผิดปกติของบ่อตื้น น้ าบาดาล มีค่าการน าไฟฟ้าสูง ประกอบกับทาง
ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยในด้าน Iso source แนะน าว่า ซัลเฟตน่าจะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง และจากงานข้อมูลวิจัยที่
สืบค้นมาก็พบว่าซัลเฟตเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของเหมืองนิเกิล จึงคิดว่าประเด็นนี้เป็นจุดที่ควรน ามาประมวลผล
กับข้อมูลที่มีอยู่ว่าจะท าให้เห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นหรือไม่ 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่า ขอทราบผล IsoSource ของบ่อสังเกตการณ์ 5338 
5339 6691 เพ่ือให้ข้อคิดเห็น 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ค่อนข้างมั่นใจว่าค่าทางเคมี
ระหว่างน้ าใน Seepage กับน้ าในกักเก็บกากแร่เหมือนกัน แต่ในความเป็นจริง น้ าที่มีค่าทางเคมีเหมือนกันนั้น 
จะเหมือนกับน้ าในบ่อ TSF 2 ไม่ใช่ TSF1 นอกจากนี้ ยังมีพารามิเตอร์อื่นๆ ที่มีความแตกต่างกันหลายเท่า 
 ประธาน มีเสนอว่า ขอให้เป็นการหารือนอกรอบ 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับไซยาไนด์จากบริษัท อัคราฯ   
 นายสุรชาติ หมุนสมัย จะด าเนินการส่งให้ 
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 มติที่ประชุม 1) ที่ประชุมเห็นชอบให้น าเสนอการตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการ “การส ารวจ
ตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา      
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร ต่อคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  
เพ่ือพิจารณา โดยให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ด าเนินการแก้ไขรายงาน บทที่ 5 บทที่ 7 และบทที่ 9            
ให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอในการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2560 

 2) ที่ประชุมเห็นชอบว่าข้อมูลดิบที่ทีมวิจัยน าเสนอมีความถูกต้อง 
 3) การ plot ข้อมูลดิบ มีรูปที่มีความคลาดเคลื่อนแตกต่างกัน ประมาณ 5-10 รูปที่

ประชุมมอบหมายให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และนายสุรชาติ หมุนสมัย ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปที่
เหมือนกัน ซึ่งรูปดังกล่าวปรากฏอยู่ในบทที่ 5  

 4) ทีมวิจัยสามารถแปลผลได้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และต้องสามารถอธิบายผล
ดังกล่าวได้ ส่วนผู้ที่มีความเห็นต่าง สามารถแสดงความเห็นได้ โดยต้องระบุชื่อ หน่วยงานที่สังกัด พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบความคิดเห็นให้ชัดเจน ซึ่งจะมีการน าข้อคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นต่างไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม
รายงานฯ 

 5) ให้แนบข้อมูลดิบจากการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงใบรับรองของ
ห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ลงในภาคผนวก 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
                 ผู้จดรายงานการประชุม 

ว่าที่ ร.ต. ไตรเทพ ผันประเสริฐ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ดร.จรัญ ยะฝา 

รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ผู้ท างานและเลขานุการฯ 

 
นางสาวศุภวรรณ  นิอิสมัย 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  

ครั้งที่ 4/2560วันจันทร์ที ่16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมโพแทช ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 

คณะท างานย่อยผู้มาประชุม 
1. ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา ประธาน 

ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
2. รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ผู้ท างาน 
 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้ท างาน 

กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
4. ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้ท างาน 
 อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
5. ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้ท างาน 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6. นายอนุ กัลลประวิทย์ ผู้ท างาน  
 ผู้อ านวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม 
 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
7. นายสุรชาติ หมุนสมัย ผู้ท างาน 
 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
8. ดร.จรัญ ยะฝา ผู้ท างานและเลขานุการฯ  
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
 9. นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการฯ   

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 

คณะท างานย่อยผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น 
1.  รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้ท างาน 

ผู้อ านวยการสถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน ผู้ท างาน 
 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต ผู้ท างาน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา  นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี 
 2. ว่าที่ ร.ต.ไตรเทพ ผันประเสริฐ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

3. นางสาวมธุรส วังชนะชัย  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
4.นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์  นักวิชาการอุตสาหกรรม 

  กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
5. นายภูริวิทย์ สังข์สิริ  บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

  
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ครั งที่ 4/2560 เป็นการ
น าเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่มีการปรับแก้ไขในร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อ
กักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร ตาม
ข้อคิดเห็นของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ในการประชุม ครั งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 
2560 โดยการแก้ไขร่างรายงานฯ ยึดตามผลการส ารวจและรูปภาพต่าง ๆ ที่มี เข้าใจตรงกันแล้วทั งสองฝ่าย 
หลังจากนั นผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจากร่างรายงานเสนอความเห็นประมาณ 30 นาที และต้องระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นความเห็นของบุคคลใด พร้อมเหตุผลอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงมีความเห็นแตกต่าง เมื่อจบการน าเสนอของ
ผู้มีความเห็นต่างแล้ว ทางทีมนักวิจัยมีข้อคิดเห็นอย่างไร และจะปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นหรือไม่ เป็นสิทธิของ
นักวิจัยที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลการศึกษาในร่างรายงานฯ จากนั นข้อคิดเห็นต่างทั งหมดจะรวบรวมเป็น 
attachment โดยระบุว่าบุคคลใดเป็นผู้แสดงข้อคิดเห็นที่แตกต่างพร้อมเหตุผลประกอบ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ 
จะสรุปรวบรวมการด าเนินงานทั งหมดและเปรียบเทียบกับข้อเสนอโครงการ (TOR) ว่าได้ด าเนินการครบถ้วน
หรือไม่ และน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ให้คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
ของบริษัท อัคราฯ พิจารณาตรวจรับงานในงวดที่ 3 ต่อไป 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริง
การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ครั งที่ 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุมทองค า ชั น 1 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้น าเวียน 
เพ่ือให้คณะท างานย่อยฯ พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมแล้ว ซึ่งคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ มีข้อแก้ไข
รายงานการประชุม ดังนี   
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 13 ย่อหน้า 6 บรรทัดที่ 3 จาก “เพราะ
ผลสนับสนุนไม่พบไซยาไนด์ แต่พบความสัมพันธ์ของซัลเฟตกับน  าจาก TSF1 เป็น “เพราะผลสนับสนุนไม่พบ
ไซยาไนด์ เนื่องจากผู้วิจัยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซัลเฟตกับน  าจาก TSF1 เป็นตัวชี้วัด  
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ขอแก้ไขค าว่า Iso source เป็น IsoSource 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ขอแก้ไขให้เว้นวรรคตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อคิดเห็นของคณะท างานย่อย
ผู้เชี่ยวชาญฯ 
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วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 - 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 การปรับปรุงร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 
(TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร ตามข้อคิดเห็นของ
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 
 - ด้านธรณีฟิสิกส์ โดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์  
 - ด้านไอโซโทป โดย ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 
  ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าเสนอการปรับปรุงร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหล
ของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดพิจิตร ตามข้อคิดเห็นของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ในการประชุม ครั งที่ 3/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี  
  1) วัตถุประสงค์ของการน าเสนอ 

- เพ่ือน าเสนอการปรับแก้ที่มีนัยส าคัญ 
- เพ่ือน าเสนอการแปลผลร่วมกันของ 2 เทคนิค 
- น าเสนอการแปลผล 5 ประเด็น 

  2) การปรับแก้ท่ีมีนัยส าคัญ 
- ผลเหมือนเดิมทุกอย่าง การสรุปผลไม่แตกต่างกันมากนัก ต่างแต่รายละเอียดการแสดงการ

แปลผล การแสดงการแปลผล ส่วนใหญ่มาจากข้อคิดเห็นของนายสุรชาติ หมุนสมัย เรื่องความไม่ชัดเจนในการ
มองรูปการแปลผลต่าง ๆ 

- ปรับแก้ค า เช่น อัตลักษณ์ของไซยาไนด์ เป็นลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ ซึ่งเป็นข้อคิดเห็น
จากนายสุรชาติ หมุนสมัย และอธิบายให้ชัดว่าส่วนใดคือผลการส ารวจและส่วนใดคือการตีความของคณะวิจัย 
ซึ่งแก้ไขในบทที่ 5 6 และ 9 

- การเปรียบเทียบความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าของ TEM ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นจากนายสุรชาติ 
หมุนสมัย โดย Section Control มี 5 สถานี มีการแปลผลแบบใช้สีและการสร้าง Contour เมื่อเปรียบเทียบ
กับหน้าตัดอ่ืน ๆ และมองจาก Plan View ท าให้เกิดความสับสนได้ จึงไม่ใช่การเทียบสีส าหรับหน้าตัด และ
แก้ไขเป็นการเปรียบเทียบระดับตัวเลขรายสถานี โดยจะพิจารณาแต่ละสถานีว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไร 
เมื่อเทียบกับค่าของแนวควบคุม 5 สถานีเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ซึ่งจะท าให้
การแปลผลมีความชัดเจนมากขึ น 

- ยกเลิกการแปลผลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม IsoSource 
- เพ่ิมการใช้ซัลเฟตเป็น Tracer และประเมินแยกว่าน่าจะเป็นซัลเฟตจากน  าเหมืองเป็นกรด 

จากหินทิ ง หรือจากการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ โดยการดูลักษณะไอโซโทปที่แสดงการระเหยร่วมด้วย ซึ่ง
เป็นข้อคิดเห็นจากนายสุรชาติ หมุนสมัย และนายวชิราชัย ศักดิ์อาภา 

- เพ่ิมบทที่ 7 เรื่องไซยาไนด์ โดยใช้ข้อมูลลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ใน TSF1 (ข้อมูล UD) 
ซึ่งเป็นข้อมูลจากบริษัท อัคราฯ  

- เพ่ิมเติมประเด็นความเสี่ยง ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นจากนายสุรชาติ หมุนสมัย 
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รูปที่ 1 สถิติลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ใน TSF1 

 

  จากรูปที่ 1 เพ่ิมลักษณะทางเคมีของไซยาไนด์ใน TSF1 จากข้อมูลบริษัท อัคราฯ ซึ่งในการ
จัดท าร่างรายงานฯ ในร่างแรก ๆ มีข้อมูลเฉพาะที่ด าเนินการส ารวจใน UD1 และ UD2 จากผลการวิเคราะห์
พบว่าส่วนใหญ่จะเป็น Weak metal complexes ส่วนน้อยเป็น Strong metal complexes ซึ่งตรงกับ      
ในหนังสือของ Professor ท่านหนึ่ง แต่นายสุรชาติ หมุนสมัย ได้ชี แจงว่า อาจเกิดการ fluctuates ซึ่งข้อมูล   
ผลการตรวจวัดไซยาไนด์ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นไม่คงที่มีทั งสูงขึ นและต่ าลง โดยน ามาพิจารณาแปลผล
เพ่ิมเติมในบทที่ 7 และ 9 
 

 
รูปที่ 2 แนวควบคุมส าหรับเปรียบเทียบ 

  จากรูปที่ 2 การค านวณหาค่าแนวควบคุม โดยการหาค่าเฉลี่ยของแนวควบคุมทั งหมด และ ± ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) รวมเป็น Bands ซึ่งจะแบ่งเป็นช่วงของแต่ละสี และน ามา
เปรียบเทียบเป็นรายสถานี โดยจะตัดปัญหาเรื่องไม่มีข้อมูลตรงกลางของกราฟ 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างการเปรียบเทียบข้อมูล 
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 จากรูปที่ 3 แสดงแนวควบคุม Section A เป็นเส้นสีเขียว คือ ( ) สีชมพู คือ ( +σ) สีม่วง คือ ( -σ)    
สีแดง คือ ความผิดปกติที่ต่ ากว่าค่าต่ าสุดของ Section control โดยแกน Y เป็นค่าความลึก (m) ส่วนแกน X 
เป็นค่าความต้านทานไฟฟ้า (Ωm) ซึ่งจะเปรียบเทียบข้อมูลเป็น Bands โดยหากค่าอยู่ในช่วงสีเขียวจะมี
แนวโน้มเป็นค่าปกติฝั่งสูง ค่าอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีม่วงจะมีแนวโน้มเป็นค่าปกติฝั่งต่ า หากค่าต่ ากว่าเส้นสีแดง
แสดงว่าพบความผิดปกติที่ต่ ากว่าค่าต่ าสุดของ Section control  
 

  
รูปที่ 4 การแปลผล Geophysics: สองสมมุติฐาน 

 

 
รูปที่ 5 แสดงการแปลผล Geophysics: บริเวณ DC2 และ DC3 

 

 จากรูปที่ 4 การแปลผลโดยใช้หลักการ 2 สมมติฐานตามข้อเสนอโครงการที่ได้น าเสนอไว้ก่อนเริ่ม
ด าเนินโครงการ และรูปที่ 5 บทที่ 9 สรุปว่า มีความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าที่แสดงว่าน่าจะมีการ
รั่วไหลของน  าเหมืองผ่านผนังและด้านใต้ของบ่อ TSF จากผลการส ารวจ DC และแสดงลักษณะการผุดของน  า
ออกมาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจวัดน  าผุดจากศิลาแลง (รูปที่ 5) นอกจากนี ผลการส ารวจ TEM พบ
ความผิดปกตทิางด้านข้างและด้านล่าง 
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รูปที่ 6 จุดส ารวจที่มีความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้า 

 จากรูปที่ 6 จุดส ารวจด้วย TEM และแนวส ารวจ ERI โดยจุดสีแดง คือ ความต้านทานไฟฟ้าพบความ
ผิดปกติต่ ากว่าแนวควบคุม ส่วนสีเหลืองความต้านทานไฟฟ้าพบความผิดปกติแต่ยังไม่ชัดเจน และสีเขียว คือ 
ความต้านทานไฟฟ้าไม่พบความผิดปกติ ซึ่งการแปลผล Geophysics จะแปลผลโดยเทียบแต่ละสถานีกับจุด
ควบคุม และมีตารางสรุปแปลผล Geophysics (รูปที่  7) อย่างไรก็ตามต้องแปลผลร่วมกันระหว่าง 
Geophysics Geochemistry และ Isotope ด้วย 
 

 
รูปที ่7 การสรุปแปลผล Geophysics 

 

 
รูปที ่8 การสรุปแปลผล Geochemistry และ Isotope 
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 จากรูปที่ 8 การตรวจสอบความผิดปกติโดยใช้ซัลเฟตเป็น tracer ด้วยสมมติฐานที่ว่าซัตเฟตเป็น
ไอออนที่ค่อนข้าง inert มีความสามารถในการเคลื่อนที่ผ่านค่อนข้างมาก และดูดซับได้ต่ า รวมทั งเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมเหมืองแร่ จึงน ามา port เป็นกราฟเมื่อเทียบกับจุดควบคุม พบว่า ปริมาณซัลเฟตบริเวณพื นที่ต้นน  าทั ง
บ่อลึกและบ่อตื นมีค่าใกล้เคียงกัน และค่าสถานีใดที่สูงกว่าจุดควบคุมมาก ๆ จะสันนิษฐานว่าปริมาณซัลเฟต 
พบความผิดปกติ และจากรูปที่ 9 พบความผิดปกติในจุดสีแดงในบ่อตื นลึกน้อยกว่า 30 เมตร และบ่อลึก 60 
เมตร โดยแพร่กระจายตามทิศทางการไหลของน  าบาดาล แต่ประเด็นที่พบน  าปนเปื้อนซัลเฟตสูงแพร่กระจาย
อาจเกิดจากการชะละลายของน  าจากกองหินทิ ง หรือน  าเหมืองเป็นกรด หรือน  าในบ่อ TSF1 ก็อาจเกิดขึ นได ้

 
 

รูปที ่9 ทิศทางท่ีน  าปนเปื้อนซัลเฟตสูงแพร่กระจายไป 

 
 

รูปที ่10 การจ าแนกแหล่งที่มาของน  าด้วยไอโซโทป 
 
 จากรูปที่ 10 จากข้อสันนิษฐานว่าเหตุใดการน  าปนเปื้อนซัลเฟตสูงจึงแพร่กระจายและมาจากบริเวณใด 
จึงใช้วิธีจ าแนกแหล่งที่มาของน  าด้วยเทคนิคไอโซโทป โดยพิจารณาหากน  ามาจากบ่อ TSF ต้องเป็นน  าที่มีลักษณะ
การระเหย แต่หากเป็นน  าฝนชะละลายซัลเฟตจะไม่พบลักษณะการระเหย ซึ่งหากพบปริมาณซัลเฟตสูงแสดง
ลักษณะการระเหยคาดว่าน  าจะมาจากบ่อเปิด ส่วนกรณีอ่ืนที่พบปริมาณซัลเฟตสูงแต่เป็นลักษณะของน  าฝน
น่าจะมาจากกองหินทิ งมากกว่า 
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รูปที ่11 แบบจ าลองการแพร่กระจายของซัลเฟตจาก TSF1 

 จากรูปที่ 11 พบการแพร่กระจายของซัลเฟตจากบ่อ TSF1 จ านวน 2 เส้นทางตามลูกศรสีแดง ซึ่งมี
สมมติฐานที่ว่าเพราะเหตุใดบ่อ 6692 และ 6693 จึงไม่พบจากการแพร่กระจายของซัลเฟต หากเป็นการไหลแบบ 
porous media น่าจะปนเปื้อนมาถึงนอกจาก plume มีขนาดเล็กมาก จึงท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จ าลอง 
น  าใต้ดิน 1 มิติ ว่าหากน  าจะไหลมาถึงบริเวณบ่อตื น 6468 5339 และ 6476 และบ่อลึก 5338 6691 และ 
6472 โดยค านวณจากอายุของน  าหากไหลมาถึงบ่อดังกล่าวค่าความต้านทานไฟฟ้าจะมีค่าเท่าใด แกน X คือ 
ระยะห่างจากกลางบ่อ TSF1 ส่วนแกน Y คือ ปริมาณความเข้มข้นของซัลเฟลของแต่ละบ่อ ซึ่งการท าแบบจ าลอง
แยกออกเป็น 2 สมมติฐาน โดยสมมติฐานที่หนึ่ง เส้นสีม่วง คือ เป็นการไหลแบบ porous media กล่าวคือ การไหล
ได้ทุกทิศทาง ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ท าการศึกษาในปี 2552 โดยท าการ calibrate model ระดับน  า
พบว่าเป็น porous media หากคาดคะเนการไหลโดยให้ค่า K (hydraulic conductivity) ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยท าการศึกษาจะใช้เวลาประมาณ 6 ปีน่าจะเคลื่อนที่มาไม่ถึงบ่อสังเกตการณ์บริเวณนั น สมมติฐาน 
ที่สอง เป็นรอยหินพรุนหรือรอยหินแตก ซึ่งมีการน าน  ามากกว่าปกติ เมื่อท าการค านวณสมการการเคลื่อนที่ของ 
น  าใต้ดิน พบว่าค่า conductivity ค่อนข้างสูง เป็นช่องที่น  าไหลได้มากกว่าปกติ และสถานี 6692 และ 6693  
ไม่พบความผิดปกติ น่าจะไหลตามช่อง channel โดยเป็นข้อสันนิษฐานที่สมเหตุสมผลเนื่องจากผลการตรวจวัด
ไอโซโทป พบว่ามีลักษณะระเหย ปริมาณซัตเฟตสูง และคาดว่าไหลผ่านหินที่มีความพรุนสูงหรือรอยหินแตก  
โดยระยะห่างระหว่างบ่อ 6692 และ 6693 ประมาณ 300 เมตร 

 
รูปที ่12 แบบจ าลองการแพร่กระจายของซัลเฟตของบ่อ TSF1 ถึง บ่อ 5338  

 จากรูปที่ 12 จาก 2 สมมติฐาน จึงจ าลองการแพร่กระจายของซัลเฟตของบ่อ 5338 จากข้อมูลการ 
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท อัคราฯ หากอายุน  าของบ่อ 5338 มีค่าเท่ากับ 14±4 ปี และ
ผลการตรวจวัดปริมาณซัตเฟตมีความผิดปกติจริง ปริมาณซัตเฟตต้องมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น ซึ่งผลการตรวจวัดของ
บริษัท อัคราฯ พบว่า ปริมาณซัตเฟตมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น ประมาณปีที่ 6 ซึ่งการแปลผลดังกล่าวจะช่วยยืนยัน
ผลข้อมูลของไอโซโทปว่ามีความผิดปกติเพ่ิมขึ นมาเป็นเวลาใกล้เคียงกับน  าที่จะเคลื่อนที่จากบ่อ TSF1 มาถึงบ่อ 5338 
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รูปที ่13 การแปลผลร่วมกันระหว่าง Geophysics และ Isotope 

 จากรูปที่ 13 การแปลผลร่วมกันระหว่าง Geophysics และ Isotope พบว่า บริเวณลูกศรสีแดงพบ
ความผิดปกติทั งผล Geophysics และ Isotope ส่วนลูกศรสีเหลืองจะพบความผิดปกติในผลการส ารวจ 
Geophysics ซึ่งทิศทางความผิดปกติสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน  าใต้ดิน และเมื่อสรุป 5 ประเด็นส าคัญ 
โดยจะตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ 2 ข้อ ดังนี  

- มีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม่? : พบความผิดปกติและน่าจะมีการรั่วไหลของน  า
ในบ่อ TSF1 

- การรั่วไหลมีการแพร่กระจายออกมานอกบริเวณบ่อ TSF1 หรือไม่? : ความผิดปกติในผล Geophysics 
และ Isotope 

- การรั่วไหลน่าจะมาถึงบริเวณบ่อเฝ้าระวัง 5338 และนาข้าวที่เคยตรวจพบความผิดปกติของคุณภาพน  า
ดังที่ได้แสดงไว้ในบทที่ 1 หรือไม่ (2 จุดจาก 5 จุด)? : บ่อ 5338 พบความผิดปกติในผล Geophysics และ 
Isotope และนาข้าวพบความผิดปกติในผลการส ารวจ Geophysics กับความผิดปกติของซัลเฟต  

- สารหนูที่พบในน  าใต้ดินในบ่อเฝ้าระวัง 5338 น่าจะมาจากเหมืองหรือธรรมชาติ? 
 ตามรูปที่ 14 สารหนูที่พบในน  าใต้ดินในบ่อเฝ้าระวัง 5338 เป็นสารหนูจากธรรมชาติ และจากผล
การเจาะส ารวจของบริษัท อัคราฯ พบว่า ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นแร่อาซิโนไพไรต์ (Arsenopyrite) จึงสรุป
ได้ว่าสารหนูไม่ได้มาจากบ่อ TSF1 ประเด็นต่อมามีการตรวจพบลักษณะของน  าที่มาจากบ่อสังเกตการณ์      
พบความผิดปกติของปริมาณซัตเฟตและบ่อสังเกตการณ์มีลักษณะไอโซโทประเหย จึงตั งสมมติฐานว่าน  าที่ไหล
มายังบ่อมีความสามารถที่จะท าให้สารหนูที่อยู่ตามธรรมชาติเกิดรั่วไหลออกมา เพราะเป็นจุดเดียวที่ตรวจพบ
สารหนู เมื่อน  าที่มีซัตเฟตไหลมายังบ่อ 5338 พบว่า ปริมาณสารหนูมีแนวโน้มสูงขึ น โดยแกน X คือ วัน    
ส่วนแกน Y ด้านซ้าย คือ ซัตเฟต แกน Y ด้านขวา คือ สารหนู ซึ่งปริมาณสารหนูเพ่ิมขึ นประมาณ 3 เท่า จึง
สันนิษฐานได้ว่าน  าจากบ่อเหมืองกระตุ้นให้เกิดการรั่วไหลของสารหนูที่เกิดขึ นตามธรรมชาติ โดยน  าในเหมืองมี
แอมโมเนีย และมีเทนจากกระบวนการย่อยสลายไซยาไนด์ตามธรรมชาติแบบไร้อากาศในบ่อ ซึ่งสมการทางเคมี
สามารถเปลี่ยนซัลเฟตในบ่อหรือซัลเฟตด้านนอกก็ได้ให้กลายเป็นซัลไฟต์ และซัลไฟต์ไปแทนที่ในอาซิโนไพไรต์ท าให้
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เกิดการรั่วไหลของสารหนูได้ แม้ว่าสารหนูไม่ได้มาจากบ่อ TSF1 แต่ยังไม่ชัดเจนว่าน  าเหมืองเป็นตัวกระตุ้นให้
สารหนูรั่วไหลหรือไม่ หากต้องการความชัดเจนในประเด็นนี คงต้องท าการศึกษาต่อไป 

 

 

 
รูปที่ 14 การแปลผลสารหนูที่พบในน  าใต้ดินในบ่อเฝ้าระวัง 5338 

 

- ไซยาไนด์ในน  าผุดในนาข้าวข้าง TSF2 ที่เคยตรวจพบน่าจะมาจากการรั่วไหลของบ่อกักเก็บกากแร่
หรือไม?่ 
  ตามรูปที่ 15 การร้องเรียนกรณีน  าผุดในแปลงนาข้าว ครั งที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559    
ผลการตรวจวัดทุกหน่วยงานสรุปว่าตรวจไม่พบไซยาไนด์ แต่ปริมาณซัลเฟตสูง เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยกราฟ 
โดยการ Port ค่า electrical conductivity กับ ซัลเฟต แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้แก่ สีเขียว คือ ปริมาณซัลเฟตต่ า 
(กลุ่มน  าควบคุม) สีม่วง คือ ปริมาณซัลเฟตสูง (กลุ่มน  ารอบบ่อ TSF1 ไม่พบลักษณะการระเหย) สีแดง คือ 
ปริมาณซัลเฟตสูง (น  าที่เชื่อมโยงกับบ่อ TSF1 พบลักษณะการระเหย) เสนอให้ท าการวิเคราะห์ Thiocyanate 
ซึ่งกระบวนการสกัดแร่ทองค ามีส่วนประกอบของ Thiocyanate ค่อนข้างสูง มีการระเหยยาก และจุลชีพย่อย
สลายยาก หากตรวจไม่พบ Thiocyanate ก็ไม่ต้องด าเนินการศึกษาต่อเพราะไซยาไนด์มีคุณสมบัติระเหยง่าย 
และแบคทีเรียกินค่อนข้างง่ายด้วย แต่หากตรวจพบ Thiocyanate กล่าวคือ น  าเหมืองมีส่วนประกอบทั ง
ไซยาไนด์ และ Thiocyanate และคุณสมบัติของ Thiocyanate สามารถเป็น tracer ในการตรวจสอบการ
รั่วไหลของน  าเหมืองได้ ซึ่งกรณีน  าผุดในแปลงนาข้าว ครั งที่ 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีการตรวจ
วิเคราะห์ Thiocyanate และแอมโมเนีย พบว่า ผลการตรวจวัดตรวจพบ Thiocyanate ด้วย แม้แต่น  า open 
seepage ที่ไหลผ่านศิลาแลงบริเวณบ่อ TSF1 ตรวจไม่พบไซยาไนด์แต่ตรวจพบ Thiocyanate จึงควรตรวจ 
Thiocyanate เพ่ือเป็น Indicator ที่ช่วยในการตรวจสอบการรั่วไหลได้ดียิ่งขึ น   แต่พิษต่ ากว่าไซยาไนด์แต่
ความเข้มข้นสูงกว่า และการความแปรผันของความเข้มข้นของไซยาไนด์ใน UD มีค่าสูงขึ นและต่ าลง จึงควร
ประเมินความเสี่ยงว่าอันตรายมากหรือน้อย และปนเปื้อนในน  าจะมาสู่การระเหยหรือไม่ อย่างไร เพราะ
คุณสมบัติของไซยาไนด์สามารถถูกจุลชีพย่อยสลายได้ในสภาวะที่เหมาะสม และสามารถระเหยได้  
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รูปที่ 15 การแปลผลไซยาไนด์กรณีน  าผุดบริเวณแปลงนาข้าวข้างบ่อ TSF2 

 ประธาน มีข้อซักถามว่า Thiocyanate มีเฉพาะกิจกรรมของเหมืองเท่านั นและไม่สามารถเกิดขึ นเอง
ตามธรรมชาติใช่หรือไม่  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า Thiocyanate ในธรรมชาติความเข้มข้นต่ า ส่วนใน
กิจกรรมของเหมืองจะมีความเข้มข้นสูง 
 

 
รูปที่ 16 การแปลผลไซยาไนด์กรณีน  าผุดบริเวณแปลงนาข้าวข้างบ่อ TSF2 

  จากรูปที่ 16 โครงการการส ารวจฯ ไม่ได้ตั งเป้าหมายมาเพ่ือประเมินความเสี่ยง แต่สามารถก าหนด
กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรั่วไหลเบื องต้นได้ โดยการเขียนสารอันตรายที่ต้องค านึงถึง 

(Chemicals of Concern) ได้แก่ สารหนู แมงกานีส ซัลเฟต เหล็ก ไซยาไนด์ และไทโอไซยาเนต ส่วนขอบเขต
การปนเปื้อนจะผ่านแนวหินแตก หรือหินพรุน หรือแนวที่ Conductivity สูง ปริมาณซัลเฟตสูง และผลไอโซโทป
พบลักษณะการระเหย ซึ่งขอบเขตการปนเปื้อนมีขนาดเล็ก และหากมีการปนเปื้อนจะได้รับผลกระทบน้อย  
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แต่ยากต่อการส ารวจหารอยแตกว่าไปในทิศทางใดบ้าง และกระบวนการธรรมชาติบ าบัด และการรบกวนธรรมชาติ 
จะเห็นว่าปริมาณสารหนูบริเวณใกล้บ่อ TSF1 มีค่าสูงแต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เพราะสารหนูสามารถถูก 
เหล็กออกไซด์ดูดจับได้ง่าย มีกลไกธรรมชาติบ าบัดค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกันประเด็นน  าเหมืองเป็นกรด เช่น 
การตรวจพบปริมาณซัลเฟตสูงโดยที่ไม่ได้แสดงถึงความเชื่อมโยงกับน  าที่มีการระเหย โดยน่าจะมาจากน  าชะละลาย
จากกองหินทิ งมากกว่า ซึ่งอาจจะต้องประเมินและจะน าไปสู่การประเมินความเสี่ยงมลพิษในดินและน  าผิวดิน 
อย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรั่วไหลในบริเวณเหมืองแร่ทองค า บริษัท อัคราฯ ไม่สูงมาก หากพิจารณา
จากช่องทางการรั่วไหลและการเกิดกระบวนการธรรมชาติบ าบัด แต่ประเด็นการรบกวนธรรมชาติที่ต้องพิสูจน์
ให้ชัดเจนบริเวณบ่อ 5338 ว่าเกิดจากการกระตุ้นจากน  าเหมืองหรือไม่ ดังนั นควรด าเนินการต่อดังนี  

- เน้น Chemicals of Concern 
- การศึกษาเส้นทางการแพร่กระจายให้ชัดเจน 
- ประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณโดยละเอียด 
- การออกแบบและด าเนินมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหรือการด าเนินการ

ด้านการฟ้ืนฟูหากมีความจ าเป็น (โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง) 
- การสื่อสารความเสี่ยง 

 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ตั งค าถามในกรณีทีร่ายงานผลการแก้ไขร่างรายงานไม่ชัดเจนและต้องการให้
ชี แจงเพ่ิมเติมในบางประเด็น  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อซักถามว่า จากรูปที่ 11 และ 13 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ แปลผลว่ามี
การรั่วไหลถ้าเปรียบเทียบกับแผนที่ของ TEM จุดสีแดงที่อยู่ด้านหน้าบริเวณ OSPG เทียบกับบริเวณใด เพราะ
คิดว่าจากการแปลผลการส ารวจ TEM มี 2 ช่องทาง ซึ่งบริเวณแถวนี น่าจะ High resistivity ซึ่งไม่ได้บ่งบอกว่า
บริเวณนั นน่าจะมีน  าเหมืองที่มีค่า EC สูงผ่านเลย จึงไม่น่าจะเป็นช่องทางที่น  าเหมืองมีการรั่วจากบ่อ TSF  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า จากรูปที่ 13 เป็นแนวส ารวจ DC02 จากรูปคือ TO32 
และ TO40  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อซักถามว่า เมื่อพิจารณารูป DC02 การแปลผลด้านขวาค่อนข้างจะ 
High resistivity ซึ่ง Plume ไม่ชัดเจนเพราะว่ายิ่งระดับลึกจะมีค่า High resistivity และแนวขนาดกับทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของน  าที่มีโอกาสรั่วไหลจากจากบ่อ TSF เพราะฉะนั นไม่สามารถระบุได้ว่าภาพพื นที่หน้าตัดมี
รอยแตกหรือไม ่
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า ควรพิจารณาผลการส ารวจบริเวณ DC04 ด้วย เพราะอยู่
บริเวณใกล้เคียง 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่า ผลการส ารวจบริเวณ DC04 ไม่ผ่านบริเวณ DC02 ท าให้
สรุปการแปลผลได้ค่อนข้างยาก และการส ารวจ DC04 ใกล้เคียงกับ DC02 ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา เพราะ
หากเป็นฝั่งทางด้านซ้ายมือคาดว่าจะเป็น Anomaly ที่เป็น low resistivity vertical zone แต่ทางด้านขวา
ไม่ใช่ชัดเจน และน่าจะมีบ่อสังเกตการณ์อยู่บริเวณ DC02 อีก ซึ่ง ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ไม่ได้แสดงในแผนที่ 
แต่ถ้ามีบ่อสังเกตการณ์บริเวณดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่ดักจากเส้นทางของน  าบาดาลที่อาจรั่วจากเหมือง 
กล่าวคือ บ่อสังเกตการณ์มีลักษณะการระเหยของน  าหรือไม่ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามว่า เป็นบ่อสังเกตการณ์ 6470 และ 6471  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อซักถามว่า บ่อสังเกตการณ์ 6470 และ 6471 มีความลึกเท่าใด และ
ทั ง 2 บ่อ มีลักษณะการระเหยหรือไม่ 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ตอบข้อซักถามว่า บ่อสังเกตการณ์ 6470 และ 6471 ไม่มีลักษณะ
การระเหย 
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 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่า บ่อสังเกตการณ์ ทั ง 2 บ่อ มีบ่อตื นและบ่อลึก โดยที่บ่อตื น 
มีค่าปริมาณซัลเฟตสูงมากและอยู่ในเส้นน  าฝน ส่วนบ่อลึกมีค่าปริมาณซัลเฟตต่ ากว่าบ่อตื นและอยู่ในเส้นน  าฝน
เช่นกัน แต่บ่อตื นมีค่าสตรอนเชียมอยู่ในกลุ่มของ UD2 และ OSPG จึงเกิดข้อสงสัยว่าชั นดินระดับตื นอาจจะ 
varies เนื่องจากมีหินหลากหลายชนิดท าให้ค่าสตรอนเชียมเรโชแตกต่างกันออกไป 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า รูปภาพส่วนใหญ่ที่น าเสนอเป็นข้อมูลที่ผ่านการแปลผลมาแล้ว 
ไม่ใช่ข้อมูลดิบที่น ามา port เป็นกราฟ ยกตัวอย่างจากรูปที่ 13 จุดสีเขียว สีแดง เป็นจุดที่แบ่งกลุ่มมาแล้ว
น ามาลากเส้นเพ่ือหาความสัมพันธ์ ซึ่งผ่านกระบวนการแปลผลของ  ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มาแล้ว จึงไม่
สามารถสรุปแบบนี ได้ เพราะการแบ่งกลุ่มสามารถแบ่งได้หลากหลาย 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ตามที่ นายสุรชาติ หมุนสมัย ได้มีข้อตกลงไว้ว่า การแปลผลการส ารวจ 
Geophysics สีของรูปต่าง ๆ ให้ใช้สีเดียวกัน ซึ่งคิดว่า normalize แล้ว แต่ต่อจากนั นเมื่อนักวิจัยต้องการอธิบาย
ความเข้าใจของค่าต่าง ๆ ที่ท าการตรวจวัดได้ คิดกว่ากระบวนการนี คือการแปลผล เป็นสิ่งที่นักวิจัยอภิปรายว่า
เป็นอย่างนั น โดยกระบวนการนี จะอยู่นอกกรอบของการที่จะบอกว่ารูปเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันแล้ว 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า จากรูปที่ 13 จะเพ่ิมข้อความในบทที่ 9 ว่าการจัดกลุ่มต่าง ๆ 
เป็นสิ่งที่นักวิจัยตีความหมาย หาก นายสุรชาติ หมุนสมัย ต้องการให้เพิ่มข้อความดังกล่าวในส่วนใดของบทที่ 9 
ขอให้แจ้งทีมนักวิจัยจะได้ด าเนินการแก้ไข เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า ควร clarify กราฟ เช่น กราฟอาร์เซนิกกับแอมโมเนีย 
กราฟซัตเฟตกับการน าไฟฟ้า (Conductivity) ที่ port จุดแล้ว Fit-Curve  ควรบอกค่า R2 ว่ากราฟ Fitting ได้
เป็นเส้นตรงแบบนี หรือไม่ เพ่ือความชัดเจนควรเพิ่มเติมความ Fit-Curve  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่า ร่างรายงานฯ หน้า 135 รูปที่ 5-9 (ภาพตัดขวางผ่านจุด
ส ารวจรอบ TSF1 แต่อยู่นอก TSF1 อันประกอบไปด้วย TO35 TO34 TO39 TO32 TO38 TO31 TO37 
TO30 และ TO36) จะชี ให้เห็นว่าท าไมถึงไม่เห็นด้วยกับแนวลูกศรในรูปที่ 13 หากพิจารณาจากแผนที่ TEM   
มีการแปลผลว่ามีการรั่วไหลในแนวที่ 4 ซึ่งแนวที่ 4 มีจุดควบคุมคือ TO32 จะเห็นได้ว่าจุดควบคุมข้างใต้ไม่มี 
Facture zone ถ้าเป็น Facture zone ควรเป็น Low resistivity เพราะฉะนั นโอกาสที่น  าจากบ่อ TSF จะไหล
มาทาง TO32 เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะฉะนั นถ้าน  าเหมืองจะไหลออกมาแนวที่ 4 จริง ๆ บริเวณดังกล่าว 
high resistivity มากและน  าเหมืองมีค่า Ec ค่อนข้างสูง ไม่มีทางที่น  าเหมืองจะผ่านได้โดยตรวจวัดไม่พบ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า TO32 จะอยู่ในแนวปกติ แม้ว่าจะมีลักษณะที่ผิดปกติกว่า
สถานีอื่น 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่า ข้อมูลทาง Geophysics ไม่ว่าจะเป็น resist หรือ TEM ถ้า
ให้เป็นกราฟมาตรฐานนั นหมายความว่าลักษณะธรณีวิทยาข้างใต้เป็นหินชนิดเดียวกันทั งพื นที่ ซึ่งจาก Model 
จะแบ่งเป็น VF หรือ VM แต่ในขณะเดียวกันในแต่ละชั นหินของ VF หรือ VM มีหินหลายชนิดอยู่จะใช้เป็น
กราฟมาตรฐานไม่ได้ ซึ่งลักษณะธรณีวิทยาที่มีความซับซ้อนการวัดค่ าให้กราฟเท่ากันตลอดเป็นไปได้ยาก 
เพราะฉะนั นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่า resist ส่วนใหญ่จะบอกถึง sub-surface geology มากกว่าว่า
น่าจะมีลักษณะธรณีวิทยาแตกต่างกันอย่างไร การใช้กราฟเทียบกับค่ามาตรฐานตลอดเชื่อถือได้ยาก เพราะจาก
การพิจารณาผลการแปลผลของนั กวิ จั ย  และบริษัท  อัคราฯ  เสนอ พบว่ าผลการส ารวจของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าการส ารวจ ERI รอบพื นที่ในระดับลึกลงไปประมาณ 20-40 เมตร จะเห็นว่ามีค่า 
Low resistivity หลายบริเวณ ซึ่งชี ให้เห็นชัดเจนว่าบริเวณนี ไม่ได้มีหินชนิดเดียว จึงควรระวังเรื่องการแปล
ความหมาย 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ประเด็นของ นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา เป็นประเด็นที่ควรจะพิจารณา 
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 ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อคิดเห็นว่า จากรูปที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าเสนอแนวทางการประเมินความเสี่ยง 
ใช้หลักเกณฑ์ใดในการประเมินความเสี่ยง เพราะแมงกานีสไม่มีการน าพิจารณา และไม่ได้เป็นการเปิดประเด็น
ใหม่จาก TOR ใช่หรือไม่ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า พิจารณาจากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
อัคราฯ ย้อนหลังที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งพบว่าค่าแมงกานีสเกินเกณฑ์มาตรฐานด้วย โดยอยู่ในภาคผนวก ญ 
และการประเมินความเสี่ยงมีเขียนไว้ในแผน 1-12,1-13 จึงตีกรอบจากสารทั งหมดว่ามีสารใดที่มีนัยที่น่าจะ
ประเมินความเสี่ยงและด าเนินการต่อ 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า แมงกานีสมีอยู่ทั่วไปในพื นที่อยู่แล้วและค่อนข้างสูง และการ
พิจารณาประเด็นมาแมงกานีสเพ่ิมจะท าให้การสรุปผลได้ยากเนื่องจากต้องหาสาเหตุว่ามาจากการท าเหมือง
หรือไม่ และประเด็น Thiocyanate ที่อาจจะก่อให้เกิดโรคจะท าให้เกิดข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับประเด็นด้าน
สุขภาพเพ่ิมขึ น และผลการตรวจวัด Thiocyanate อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ สุดท้ายการสรุปผลต้องสรุป
ตามข้อเท็จจริง  
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับ นายอนุ กัลลประวิทย์ ว่าไม่ควรเปิดประเด็นใหม่ 
และต้องท าทุกอย่างตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า ควรเพิ่มตารางผลการตรวจวัดไซยาไนด์ ในบทที่ 7 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า โดยหลักวิชาการเป็นการจัดการความเสี่ยงของสิ่งที่ต้อง
อธิบายต่อไปในอนาคต ซึ่งการแปลผลสรุปว่าน่าจะมีการรั่วไหลจากบ่อ TSF แล้วการรั่วไหลน่าจะมีสารพิษชนิด
ใดบ้าง อาทิเช่น ผลการตรวจวัดแมงกานีสในบ่อ 5338 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดข้อห่วงกังวล 
และเป็นการประเมินความเสี่ยงเพ่ือตอบข้อห่วงกังวลของชาวบ้านด้วย ส่วน Thiocyanate หลักการมองเรื่อง
ความเสี่ยงหากสารตัวใดมีความเสี่ยงก็ควรประเมินความเสี่ยงว่ามีหรือไม่ เพราะ Thiocyanate มีความเข้มข้น
ค่อนข้างสูงในบ่อ TSF ถึงแม้ว่า EIA ไม่ได้ก าหนดให้เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ มีข้อคิดเห็นว่า การประเมินความเสี่ยงเป็นประเด็นที่นักวิจัยคิดว่าถ้า
จะด าเนินการในอนาคตควรจะท าในสาร 6 ตัวนี  แต่ไม่ได้รวมอยู่ในการศึกษาวิจัยของโครงการ เป็น
ข้อเสนอแนะของนักวิจัย 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ไม่คิดว่าเป็นการเปิดประเด็นใหม่ แต่เป็นข้อสรุปของร่างรายงานฯ ว่า
หลังจากพิจารณาทั งหมดแล้วมีประเด็นซึ่งน่าจะไปพิจารณาเพ่ิมเติมต่อในอนาคต   
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน เสนอว่า เป็นไปได้หรือไม่หากให้กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก าหนดกฎ มาตรฐานของไซยาไนด์ให้ชัดเจนในกระบวนการผลิตแร่ทองค า หรือการ
ท าเหมืองแร่ทองค า และก าหนดว่าจะตรวจสอบไซยาไนด์แบบใดบ้าง เพราะ Thiocyanate ควรเป็นเรื่องทาง
วิชาการมากกว่า ไม่ใช่ทางท่ีจะมาก าหนดเป็น practice ในเหมืองแร่ และไม่ใช่ practice ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ควบคุมดูแล  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ประเด็น Thiocyanate เป็นข้อคิดเห็นจากคณะท างานย่อยฯ จะท าการ
แก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่นักวิจัย แต่ควรเพ่ิมความคิดเห็นของ รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ไว้ในภาคผนวกว่าควร
ด าเนินการกับข้อมูลที่เก่ียวกับเรื่องไซยาไนด์อย่างไรต่อไป 
 นายภูริวิทย์ สังข์สิริ มีข้อคิดเห็นว่า ควรใช้สมการทางเคมีที่เกิดขึ นจากกระบวนการท าเหมืองแร่จริง
ของในพื นที่ เช่น สมการ Thiocyanate ที่เกิดจาก Fe5S6 เกิดในธรรมชาติหรือเหมืองแร่ทองค าได้น้อย 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า ขอให้บริษัท อัคราฯ ตรวจสอบปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ นใน
เหมืองแร่ทองค าจริง แล้วส่งให้นักวิจัยเพื่อด าเนินการแก้ไขในร่างรายงานฯ  
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 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า มาตรฐานไซยาไนด์ของต่างประเทศที่ก าหนด คือ Free 
cyanide ต้องไม่เกิน 50 ppm ส าหรับมาตรฐานไซยาไนด์ของประเทศไทย ซึ่งกล่าวย้อนไปเมื่อประมาณปี 
พ.ศ. 2533-2534 ได้เกิดเหมืองแร่ทองค าขึ น เพราะฉะนั นจึงยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเหมืองแร่ทองค า 
การก าหนดมาตรฐานจึงอ้างอิงจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการท าเหมืองแร่
ทองค าจะมีความปลอดภัย จึงเลือกใช้มาตรฐานเป็น Total cyanide ที่ปล่อยจากการประกอบโลหกรรมลงบ่อ 
TSF โดย Total cyanide ไม่เกิน 20 ppm ซึ่งมาตรฐานไซยาไนด์ของประเทศไทยเข้มงวดมากกว่าต่างประเทศ 
และลักษณะของบ่อ TSF ได้ก าหนดให้มีการบดอัดดินเหนียวโดยให้การซึมผ่าน 10-8 ส่วนน  าใต้ดินและน  าใต้ดิน 
มีมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
สามารถก าหนดมาตรฐานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการท าเหมืองแร่ได้ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อซักถามว่า มาตรฐานไซยาไนด์ของต่างประเทศที่ก าหนด Free cyanide 
ต้องไม่เกิน 50 ppm เป็นการก าหนดเฉพาะความเข้มข้นเพียงอย่างเดียวหรือก าหนดค่าพีเอช (pH) ด้วย 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ ตอบข้อซักถามว่า กระบวนการโลหกรรมขั นสุดท้ายจะมีค่า pH อยู่ระหว่าง 
10-11 และจะลดลงมาเหลือค่า pH ไม่น้อยกว่า 6.9 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า เป็นประเด็นต่อเนื่องจาก นายภูริวิทย์ สังข์สิริ ในร่าง
รายงานฯ บทที่ 7 หัวข้อ 7.3 หน้า 200 จากสมการ Fe5S6 ที่ท าให้เกิดปฏิกิริยา Thiocyanate นั น ควรศึกษา
เพ่ิมเติมว่าแร่ที่ท าให้เกิดปฏิกิริยา Thiocyanate มีมากน้อยเพียงใดตามธรรมชาติของพื นที่ เพราะพื นที่เหมือง
แร่ทองค า บริษัท อัคราฯ ส่วนใหญ่จะพบแร่ Pyrite และ Arsenopyrite มากกว่า แต่ Fe5S6 น่าจะมีโอกาส     
ที่จะตรวจพบได้น้อย 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า จะศึกษาสมการ Pyrite และ Arsenopyrite ที่ท าให้
เกิดปฏิกิริยา Thiocyanate  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย น าเสนอข้อโต้แย้งทางวิชาการต่อร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาส   
การรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัคราฯ จังหวัดพิจิตร โดย
เห็นด้วยใน fact ของข้อมูล แต่ที่ไม่เห็นด้วยในรูปภาพจ านวน 5 รูป จึงจะเน้นที่รูปเป็นหลัก และข้อความ
บางส่วนที่เพ่ิมเติมในร่างรายงานฯ อาจต้องน ามาพิจารณาด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร เพ่ือความ
ชัดเจนของร่างรายงานฯ ซึ่งการน าเสนอข้อโต้แย้งทางวิชาการต่อร่างรายงานฯ จะแบ่งเป็นแต่ละบทดังนี  

- บทที่ 1 บทน า 
- บทที่ 3 ขั นตอนและวิธีด าเนินการส ารวจ 
- บทที่ 5 ผล และ อภิปรายผล : โดยเทคนิค TEM ERI และ EM 
- บทที่ 6 ผล และ อภิปรายผล : โดยเทคนิคไอโซโทป 
- บทที่ 7 ผลการตรวจไซยาไนด์จากน  าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 (ครั งที่ 1 และ 2) และในน  าซึมผ่าน

ศิลาแลงใกล้ TSF1 
- บทที่ 9 การอภิปรายสรุปผลรวมธรณีฟิสิกส์และไอโซโทปกับธรณีเคมี 
 

 -  บทที่ 1 บทน า  
  การปรับปรุงแก้ไขในร่างรายงานฯ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้อธิบายถึงมีเทน (CH4) และ 
แอมโมเนีย (NH3) ซึ่งจะขอข้ามเนื่องจากเป็นเรื่องในเชิงวิชาการมากเกินไป และยังไม่มีการยอมรับในหลักการ
จากคณะท างานย่อยฯ  
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รูปที ่17 ความผิดปกติแบบที่ 1 แสดงถึงการรั่วไหลของน  าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ 

 จากรูปที่ 17 ความผิดปกติของค่าความต้านทานไฟฟ้า กล่าวคือ ชั นหินดานมีค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าควรจะเป็นค่าหนึ่งแต่ค่าความต้านทานไฟฟ้าเปลี่ยนไป ซึ่งในร่างรายงานได้ใช้หลักการในการตรวจสอบ
ความผิดปกติ คือ หากพบว่ามีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าจะสรุปว่าพบความผิดปกติเกิดจากการรั่วไหลของ    
น  าเหมืองจากบ่อ TSF โดยบริษัท อัคราฯ ได้โต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นการแปลค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าเกิดจาก
มีการรั่วไหลของน  าเหมืองว่าเป็นบริเวณที่พบความผิดปกติของลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่หลายครั งแล้ว และ
อ้างอิงผลการศึกษาการปนเปื้อนและวางเครือข่ายเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน  าใต้ดินพื นที่
อ าเภอทับคล้อ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และอ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  ของกรมทรัพยากร      
น  าบาดาลร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่า บริเวณพื นที่ต้นน  าที่ห่างจากพื นที่ท าเหมือง
แร่มีลักษณะ Low resistivity เป็นจ านวนมากในพื นดินระดับลึกมากกว่า 20 เมตร และตัวแปลที่ท าให้เกิด
ความต้านทานไฟฟ้าต่ ามีจ านวนมาก เช่น ชั นหินอุ้มน  าระดับตื น ชั นดินเหนียว (พัดพา/ธรรมชาติ) ชั นถ่านหิน 
หรือแม้แต่บริเวณท่ีมีการถมหรือน าเศษหินมากอง ได้แก่ ขอบบ่อ TSF หรือกองหินทิ งต่าง ๆ  
 

 - บทที่ 3 ขั นตอนและวิธีด าเนินการส ารวจ 

 
รูปที ่18 รูปที่แสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
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 จากรูปที่ 18 การเลือกใช้ข้อมูลการส ารวจ DC ไม่ถูกต้อง เนื่องจากที่ประชุมได้ตกลงได้ว่าจะใช้
ข้อมูลของ DC22-25 และการส ารวจไม่มีจุด 663 เพราะจุดที่ port ไม่ใช่จุด 663 แต่น่าจะเป็นจุด 699 ซึ่ง
จุด 663 อยู่ทางด้านใต้  

 
รูปที ่19 เครื่องมือการตรวจวัด Thiocyanate 

 จากรูปที่ 19 การน าเสนอข้อมูลในลักษณะนี  ถือเป็นการน าเสนอข้อมูลที่อยู่นอกเหนือข้อเสนอ
โครงการ และไม่สามารถตรวจสอบได้ และเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือแบบพกพา ซึ่งไม่สามารถวัดค่าใน
สนามได้ เครื่อง PCD650 ไม่สามารถวัดค่า SCN ได้โดยตรง แต่สามารถวัดค่า Ion อ่ืน ๆ ในที่นี คือ SCN      
ใน Mode millivolt หรือ mV ได้ โดยต้องซื อ electrode หรือ Probe เฉพาะมาต่อเอง หรือที่เรียกว่า Ion 
Selective Electrode (ISE) แต่มีข้อจ ากัดหลัก ๆ ได้แก่ เคมีของน  าที่ใช้วัด ต้องไม่มี I, Br, Cl, S, และ Ag 
เนื่องจากในตัวอย่าง PDF, F1 และ F2 ดังกล่าวมี S และ Ag ดังนั นการวัดค่าไทโอไซยาเนตโดยใช้ PCD650  
จึงไม่น่าเชื่อถือ เพราะเกิดการรบกวนจากอิออนดังกล่าว (SCN มีประจุ 1- เลยเกิดการรบกวนจากประจุขนาด
ใกล้ ๆ กัน เพราะเป็นการวัดค่าทางไฟฟ้า) และประเด็นที่ส าคัญที่สุดคือค าถามที่ตามมาว่า กราฟแสดงค่า 
Thiocyanate มาจากการตรวจวัดอะไร ท าการตรวจวัดเมื่อไร การน ากราฟมาแสดงโดยไม่กล่าวถึงรายละเอียด
อาจท าให้ผู้อ่านที่ไม่ทราบเรื่องราว คิดไปเองได้ว่า การเก็บตัวอย่างน  าในนาข้าวเพ่ือตรวจหาค่าไซยาไนด์ มีการ
ตรวจพบไซยาไนด์จากจุดตรวจวัดต่าง ๆ แสดงว่ามีไซยาไนด์รั่วไหลออกไปจากบ่อกักเก็บกากแร่หรือไม่ จึงควร
อธิบายให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อน 

 
รูปที ่20 แบบจ าลอง GMS-Aguaveo รูปที่ 3-57 

 จากรูปที่ 20 แบบจ าลอง GMS-Aguaveo รูปที่ 3-57 ในร่างรายงานฯ การท าโมเดลเกิดจากเส้น  
สีแดง 2 เส้นที่ตั งฉากและผ่านบ่อ TSF ประเด็นคือเป็นความพยายามในการน าเสนอข้อมูล ซึ่งถ้าดูโดยผิวเผิน
จะดูเหมือนมีหลักการ และเป็นวิชาการ แต่ในความเป็นจริง ข้อมูลหรือโมเดลที่ท าขึ นมา ใช้ข้อมูลที่มีแค่ 2 แนว
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ตัดกัน ที่สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้ มาท าเป็นโมเดลที่ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 256 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในทาง
ธรณีวิทยาแล้วถือว่าเป็นการสร้างโมเดลที่เกินความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลที่น ามาท าโมเดลมีน้อยมาก โดย
การที่น าข้อมูล section 2 แนวตัดกันและน ามาสรุปเป็นตัวแทนของพื นที่ทั งหมดไม่น่าจะถูกต้อง  

 

- บทที่ 5 ผล และ อภิปรายผล : โดยเทคนิค TEM ERI และ EM 

 
รูปที ่21 Geophysical color scale 

 จากรูปที่ 21 Geophysical color scale อยู่ในร่างรายงานฯ หน้าที่ 122, 123, 126, 127, 
128, 134, 136, 138, 145, 149, 150, 151, 152, 153 และ 157 ซึ่งในเรื่องของสีสามารถยอมรับได้ 
แต่สเกลในแต่ละรูปมีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปผู้อ่านจะประมวลผลจากสีของสเกลที่เห็น ดังนั นสีแต่ละเฉดสี
ในแต่ละรูปที่ 21 ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้หากเกิดจากสเกลสีที่ใช้ไม่เท่ากัน จึงควรปรับสเกลให้มีความชัดเจน 
รวมทั งสเกลสีที่ใช้ในบางรูปเป็นลักษณะของสเกลทั่วไปที่แบ่งตามช่วงค่าปกติ แต่มีบางรูปที่ท าสเกลแบบค่า log 
ซึ่งท าให้เฉดสีที่ออกมา น ามาเปรียบเทียบกันได้ยาก จึงควรจัดท าสเกลสีใหม่ให้เหมาะสม เหมือนกันทุกรูป 
เพ่ือให้ผู้อ่านทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้สีแทนระดับช่วงค่าเข้าใจไดง้่ายขึ น 

 

 

 
 

รูปที ่22 การน าเสนอรูป DC11 ไม่เหมือนกันของรูปที่ 5-18 และรูปที่ 5-25 ในร่างรายงานฯ 
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 จากรูปที่ 22 การน าเสนอรูป DC11 ไม่เหมือนกัน ในร่างรายงานฯ รูปที่ 5-18 และรูปที่ 5-25 
แสดงให้เห็นว่ารูปที่ 5-18 คือ DC11 เป็นแนวควบคุมที่ไม่ได้แสดงลักษณะผิดปกติ แต่รูปที่ 5-25 แสดงรูป 
DC11 เป็นอีกรูปหนึ่ง ประเด็นหากเลือกใช้แนวควบคุมเป็นรูปที่ 5-25 ลักษณะของภาพตัดขวางจะคล้ายกับ 
DC22-25 ซึ่งแสดงโซนสีแดงเช่นกัน โดยโซนสีแดงจะแปลผลว่าพบความผิดปกติอาจจะมีการรั่วไหลของน  าเหมือง
จากบ่อ TSF ถ้าอย่างนั นรูปที่ 5-25 มีเฉดสีเดียวกันแสดงว่าบริเวณ DC11 ก็พบความผิดปกติเช่นกันใช่หรือไม่ 

 

 
รูปที ่23 ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน 

 จากรูปที่ 23 วิธีการแปลผลการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันท าให้ภาพตัดขวางแสดงความต้านทาน
ไฟฟ้าต่างกันได้ จากข้อมูลการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์เดียวกัน ด้านซ้ายคือรูปในร่างรายงานฯ และมีวงสีเหลือง
และสีแดงแสดงบริเวณที่พบความผิดปกติ ส่วนด้านขวาไม่มีบริเวณที่พบความผิดปกติ  จึงไม่แน่ใจว่าจะมีการ
เลือกรูปในการน าเสนอหรือไม่ หรือเป็นการน าเสนอท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ประธาน มีข้อซักถามว่า จากรูปที่ 23 ภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ด้านขวามือ
อยู่ในส่วนใดของร่างรายงานฯ 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ตอบข้อซักถามว่า รูปภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน 
ด้านขวามืออยู่ในภาคผนวกของร่างรายงานฯ 
 

 

 
รูปที ่24 การหาค่าผิดปกติทางธรณีฟิสิกส์โดยการเปรียบเทียบกับค่าของพื นที่ควบคุม 
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  จากรูปที่ 24 การหาค่าผิดปกติทางธรณีฟิสิกส์ ซึ่ง นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ได้ซักถาม ผศ.ดร.ธนพล 
เพ็ญรัตน์ เกี่ยวกับการแปลผลด้านธรณีฟิสิกส์ไปรอบหนึ่งแล้ว ประเด็นคือร่างรายงานฯ มีการน าค่าผิดปกติ
เปรียบเทียบกับค่าของพื นที่ควบคุม ซึ่ง ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ได้อธิบายด้วยตนเองว่า เลือกมาจาก line TA 
ที่น ามาเป็นค่าควบคุม และน ามาเปรียบเทียบกับจุดส ารวจอ่ืน ๆ โดยหากมากว่าค่าเฉลี่ยคือมีความผิดปกติ แต่
ถ้าน้อยกว่าคือไม่ผิดปกติ ซึ่งหากพิจารณารูปจะเห็นได้ว่า (a) และ (C) ใช้ reference control TA แต่ (b) ได้ 
ใช้ reference control TA TAC TFC และ (d) ใช้ reference control TFC จึงสงสัยว่าค่า reference 
control สามารถที่จะเปลี่ยนได้หรืออย่างไร และใช้วิธีการใดหาค่า reference control โดยวิธีการ
เปรียบเทียบในลักษณะนี  ไม่เคยปรากฏในสารบบของการแปลผลทางธรณีฟิสิกส์ ซึ่งต้องรบกวนนายวชิราชัย 
ศักดิ์อาภา ขยายความหมายวิธีการเปรียบเทียบการแปลผลทางธรณีฟิสิกส์ การแปลผลบริเวณที่มีความผิดปกติ
ทางธรณีฟิสิกส์จะได้จากการที่ค่าการตรวจวัดไม่สอดคล้องกับสภาพทางธรณีวิทยาที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีใช้กันในวงการธรณีฟิสิกส์ที่เป็นสากล นอกจากนี วิธีการแปลผลทางสถิติดังกล่าว ไม่พบใน Executive 
summary ที่ทาง AIST ส่งให้คณะท างานฯ จึงเกิดข้อสงสัยว่า เป็นการแปลผลธรณีฟิสิกส์ด้วยตนเองของ     
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ หรือไม่ และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการแปลผลข้อมูลธรณีฟิสิกส์มาก
ขนาดเพียงใด หากถ้าแปลผลด้วยตนเองได้ท าไมจะต้องน าทีมงาน AIST มาร่วมด าเนินการส ารวจด้วย และ
ประการส าคัญท่ีสุดคือมีเอกสารยืนยันการแปลผลของผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ ในลักษณะนี มาก่อนหรือไม่ 
 

 
รูปที ่25 ภาพตัดขวางที่ทุก Section มีความลึก 80 เมตร บาง Section ลึก 50 เมตร 

 

 จากรูปที่ 25 ภาพ Section ในร่างรายงานฯ จากรูปจะมี Control area ทางด้านขวา และ
ด้านซ้ายเป็นภาพตัดขวางที่พบความผิดปกติ หากพิจารณาเฉดสีไม่สามารถแยกออกว่าบริเวณใดพบความ
ผิดปกติ ยกเว้น TO31- TO34 ที่มีการแปลผลว่าพบความผิดปกติ นอกจากนี  TO31- TO34 มีความลึกเพียง 
50 เมตรเท่านั น แต ่Section อ่ืน ๆ มีความลึก 80 เมตร  

 

 
รูปที ่26 ตัวอย่างเหมืองสังกะสี Zinkgruvan Mining และ Enemossen tailings facility 
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 จากรูปที่ 26 ตัวอย่างเหมืองสังกะสี Zinkgruvan Mining และ Enemossen tailings facility   
ในร่างรายงานฯ โดยเฉดสีในรูปเป็นภาพตัดขวางแสดงความต้านทานไฟฟ้าของเหมืองดังกล่าว ซึ่งการส ารวจ
ด้านธรณีฟิสิกส์สรุปว่าไม่มีการรั่วไหล แต่จะเห็นว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าไม่ตรงกับคันบ่อกักเก็บกากแร่ของ
เหมืองสังกะสี โดยคันบ่อมีลักษณะบางส่วนคล้ายกับบ่อ TSF ของบริษัท อัคราฯ ประเด็นคือภาพตัดขวางที่
แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า ไม่สามารถตรวจวัดได้ละเอียดมาก และบริเวณคันบ่อในระดับลึกก็พบค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าต่ าด้วย ซึ่งลักษณะคล้ายกับที่โครงการฯ ท าการส ารวจธรณีฟิสิกส์ในบ่อ TSF1 อย่างไรก็ตาม   
ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเครื่องมือสามารถท าการส ารวจได้ในระดับความลึกขนาดนั นหรือไม่  มี facture หรือ
ปัจจัยอ่ืนที่ท าให้ค่าการตรวจวัดคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์คงต้องให้  นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา 
อธิบายในรายละเอียด 

 
รูปที่ 27 ค่าผิดปกติจากแนวส ารวจ TEM จุดส ารวจ TO31 และ TO34 

 
รูปที ่28 แนวส ารวจ TEM จุดส ารวจ TO31 และ TO34 เทียบกับข้อมูลไอโซโทป บ่อ 6466 และ 6467 

 
รูปที่ 29 การเปรียบเทียบข้อมูลไอโซโทป บ่อ 6466 6467 และ 6468 
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 จากรูปที่ 27 ค่าผิดปกติจากแนวส ารวจ TEM รอบ TSF1 โดยภาพตัดขวางด้านบนเป็นจุดที่อยู่บน
ขอบ TSF ส่วนภาพตัดขวางด้านล่างจะเป็นจุดรอบ TSF ในร่างรายงานกล่าวถึงจุดส ารวจ TO31 และ TO34 ที่
แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า เมื่อเทียบกับจุดอ่ืน ๆ ซึ่งมีค่าความต้านทานไฟฟ้าตรงตามลักษณะทาง
ธรณีวิทยาที่ไม่พบความผิดปกต ิและร่างรายงานฯ ไม่ได้กล่าวถึงจุดส ารวจที่อยู่ตามขอบของ TSF1 เนื่องจากจุด
ทั้งหมดแสดงค่าปกติตามธรรมชาติของพ้ืนที่ แต่การสรุปการแปลผลแสดงจุดสีแดงพบความผิดปกติทั้งหมด 
จากรูปที่ 28 จุดส ารวจ TO31 และ TO34 ที่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่ท าให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจเกิด
จากน  าที่รั่วไหลผ่านมาที่ 2 บริเวณ ซึ่งหากพิจารณาแผนที่ทางอากาศด้านล่างจะเห็นว่า จุดส ารวจ TO31 จะ
อยู่บริเวณเดียวกับบ่อ 6466 6467 และ 6468 กับ OSPG ส่วนจุดส ารวจ TO34 จะอยู่บริเวณเดียวกับบ่อ 
5336 และ 5333 จากข้อมูลไอโซโทปแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบ่อ 6466 และ 6467 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้
ของ TSF1 โดยค่าอัตราส่วนของไอโซโทปของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียมอยู่บนแนวเส้นน้ าฝน แสดงถึงไม่มี
ลักษณะค่าการระเหยหรือไม่มีน้ าเข้ามาผสม จึงสรุปได้ว่าไม่มีน้ าจากบ่อ TSF1 เข้ามาเจือปน แต่บ่อ 6467 
เป็นบ่อตื นที่มีความลึก 18 เมตร น  ามีอายุอ่อน (2±2) อาจแสดงถึงการได้รับอิทธิพลจากน  าฝนที่ไหลจาก
บริเวณอ่ืนที่อยู่เหนือน  าเข้ามาเจือปนก็เป็นได้ และจากรูปที่ 29 ได้ตั งสังเกตว่าบ่อ 6468 เป็นบ่อตื น ความลึก 
5 เมตร แสดงค่าการระเหย ซึ่งบ่อ 6468 อยู่ใกล้กับบ่อ 6466 และ 6467 ระยะห่างแต่ละบ่อประมาณ 5 
เมตร โดยบ่อ 6466 เป็นบ่อลึก และบ่อ 6467 เป็นบ่อตื น ความลึก 12 เมตร กลับอยู่ในแนวเส้นน  าฝน หากมี
การรั่วไหลของน  าเหมืองมาที่บ่อ 6468 ที่เป็นชั นหินอุ้มน  าแบบพรุน (porous aquifer) บ่อ 6467 ควรจะได้รับ
ผลกระทบด้วย จึงอาจตั งข้อสังเกตได้ว่า การเก็บตัวอย่างในครั งนั นมีข้อผิดพลาดหรือไม่ หรืออาจเกิดความผิดพลาด
ของห้องปฏิบัติการแต่ในร่างรายงาน Version 24 มีข้อความท่ีสรุปไว้ว่า “เกิดการระเหยในขณะเป่าล้างบ่อ หรือ
อาจเป็นน  าค้างบ่อ สังเกตได้จากไม่มีความสัมพันธ์กับน  าในบ่อ TSF” ในลักษณะเดียวกัน การเก็บตัวอย่างน  าผุด 
(OSPG) ซึ่งให้ค่าการระเหยเหมือนกัน อาจเกิดความผิดพลาดในขณะเก็บตัวอย่างได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นการ
เก็บตัวอย่างน  าจากบริเวณน  าขังใต้จุดที่น  าผุดออกมา ซึ่งมีการสัมผัสอากาศเป็นเวลานาน ไม่ได้เก็บตรงจุดที่ 
น  าผุดโดยตรง  

 
รูปที ่30 ค่าผิดปกติจากแนวส ารวจ TEM จุดส ารวจ TO34 

 จากรูปที่ 30 ค่าผิดปกติจากแนวส ารวจ TEM จุดส ารวจ TO34 ที่พบค่าความผิดปกติอยู่ใกล้กับบ่อ 
5333 และ 5336 และจากข้อมูลไอโซโทปพบว่าอยู่ในแนวเส้นน  าฝน และน  าในบ่อ 5333 เป็นน  าอายุเก่า 
>50 ปี จึงไม่ใช่น  าที่มีการผสมจากแหล่งอ่ืน เพราะฉะนั นข้อมูลธรณีฟิสิกส์กับไอโซโทปไม่สอดคล้องกัน  
ประเด็นที่ส าคัญสุดคือ ค่าความต้านทานไฟฟ้าของจุดส ารวจ TO34 มีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงเกินกว่าค่า
ความต้านทานไฟฟ้าของกากแร ่ประมาณ 10 เท่า 
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รูปที่ 31 ค่าผิดปกติจากแนวส ารวจ TEM จุดส ารวจ TO37 และ TO38 

 
รูปที ่32 ค่าผิดปกติจากแนวส ารวจ TEM จุดส ารวจ TF06 

 จากรูปที่ 31 ค่าผิดปกติทางการความต้านทานไฟฟ้าแบบ TEM บริเวณจุดส ารวจ TO37 และ 
TO38 ซึ่งนักวิจัยได้สร้างภาพตัดตามขวางแบบ plan view เพ่ือจะอธิบายว่ามีน  ารั่วไหลมาทางด้านใต้และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ และ 2 บ่อนี น่าจะเป็นบ่อที่กล่าวถึงที่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า ในช่วง 30-200 และ 
13-30 Ωm (หน้า 142) ซึ่งในความเป็นจริงจากกราฟ ผลการส ารวจ TEM ในภาคผนวก ค (หน้าที่ 418) 
กลับพบว่า TO37 และ TO38 ในช่วงความลึกที่อ้างถึงมีค่าความต้านทานไฟฟ้า 100-300 และ 40-200 
Ωm ซึ่งมากกว่าที่กล่าวไว้ในร่างรายงาน และสูงกว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าของกากแร่ (3-10 Ωm) มากกว่า  
(>30 เท่า) และในหน้า 142 สรุปผลว่า TO37 และ TO38 พบความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้า  
แต่หน้าที่ 131 กลับสรุปว่า TO38 และ TO39 มีค่าความต้านทานไฟฟ้าตามลักษณะทางธรณีวิทยา ซึ่งเป็น
การสรุปผลที่กลับไปกลับมาและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และค่าความผิดปกติจากแนวส ารวจด้านใต้ TSF1 
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และทิศตะวันตกของ TSF2 ซึ่งจะมีจ านวน 3 แนว คือ แนว B และ C อยู่ทางด้านใต้ TSF1 และแนว D อยู่ด้าน
ทิศตะวันตกของ TSF2 (DC13 บริเวณแปลงนาข้าว) ซึ่งในร่างรายงานเดิม (V24) ไม่พบความผิดปกติของค่า
ความต้านทานไฟฟ้าในแนว B C หรือ D แต่พบความผิดปกติทีจุ่ด TF06 แต่จากรูปที่ 32 ในร่างรายงาน (V29)    
(รูปที่ 5-12) กลับบอกว่าจุดส ารวจแนว D ผิดปกติทั งหมด ส่วนแนวอ่ืนมีจุดผิดปกติมากขึ น (TF) และมีจุดที่
ผิดปกติแต่ไม่ชัดเจนเพ่ิมขึ นมาอีก (TC, TB) แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของในการแปลผลข้อมูลและ
พยายามหาวิธีแปลกใหม่มาใช้ในการแปลผล โดยที่ไม่ใช้วิธีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
 

 

 
รูปที่ 33 ค่าแนวส ารวจ ERI ด้านใต้ติดกับ TSF1 (DC22-23-24-25) 

 จากรูปที่ 33 ค่าแนวส ารวจ ERI แนว DC22- DC25 มีการน าค่าความต้านทานไฟฟ้าของบริเวณ
ลูกศรสีด า (สีเทา) ซึ่งมีค่า 80-200 Ωm (หน้า 143) ไปเปรียบเทียบกับจุดควบคุม (DC11 รูปที่ 5-18) ซึ่งมีค่า 
108 ถึง >594 Ωm ซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่าความต้านทานไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว สูงกว่าค่ากากแร่ที่ตรวจวัด
ได้ใน TSF1 (3-10 Ωm) มาก ตามร่างรายงานในหน้า 124 ประมาณ >20 เท่า และบริเวณที่แสดงค่าผิดปกติ
ในลักษณะนี  พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื นที่บริเวณนี  ซึ่งเป็นพื นที่ศักยภาพแร่ และจากข้อมูล 
ในรายงานของกรมทรัพยากรน  าบาดาล ปี 2554 พบว่า บริเวณพื นที่อ้างอิงที่ไกลออกไปทางด้านต้นน  า 
สามารถพบลักษณะที่ให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าในระดับลึกได้ทั่วไป ไม่ใช่เจอแค่บริเวณบ่อ TSF1 เท่านั น 

 
รูปที ่34 ค่าแนวส ารวจ ERI ด้านใต้ติดกับ TSF1 (DC03) 
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 จากรูปที่ 34 ค่าแนวส ารวจ ERI แนว DC03 บริเวณลูกศรสีด าซึ่งตัดขวางแนว DC03 ที่แสดงการ
รั่วไหลและจะมาตัดกับแนว DC22- DC25 พอดี ซึ่งมีจุดส ารวจ TEM จุด TO30 ที่ตรงกันพอดีและตั งแต่ระดับ
ความลึก 10 เมตรลงไป มีค่า 100-400 Ωm โดยหากมีการรั่วไหลตาม DC03 จริง จุด TO30 ต้องแสดงค่า 
ให้เห็นชัดเจนว่าพบความผิดปกติ แต่กลับไม่แสดงค่าความผิดปกติใด ๆ ทางธรณีฟิสิกส์ ดังนี จึงสรุปได้ชัดเจนว่า 
การส ารวจ TEM และ ERI ในจุด TO30 และจุด DC03 ไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี สังเกตได้ว่า บริเวณจุดตัด
ของแนวส ารวจ TEM กับปลายแนว DC03 มีบ่อ 6463 6464 และ 6465 ที่มีการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์
ไอโซโทปด้วยซึ่งน  าทั ง 3 บ่ออยู่ในแนวเส้นน  าฝนทั งหมด  
 

 
รูปที ่35 แนวส ารวจ ERI ด้านใต้ TSF1 (DC12, DC15, DC16) 

 

 
รูปที ่36 แนวส ารวจ ERI ด้านใต้ TSF1 (DC04, DC09, DC10) 
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รูปที ่37 แนวส ารวจ ERI ด้านตะวันตกของ TSF2 (DC13) 

 จากรูปที่ 35 แนวส ารวจ ERI ด้านใต้ TSF1 (DC12, DC15, DC16) แม้ว่าผู้เขียนจะใช้ค าว่า     
“แม้ไม่พบความผิดปกติของค่าความต้านทานไฟฟ้าในแนว DC15, DC12 และ DC16 ที่ชัดเจนเหมือน DC08 
และ DC07” แตใ่นความหมายยังคงแสดงว่ามีความผิดปกติอยู่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ทั ง 3 แนว ไม่ได้แสดง
ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ต่ ามาก หรือแสดงให้เห็นบริเวณที่มีค่าแตกต่างจากบริเวณอ่ืนอย่างมีนัยยะแต่อย่างใด 
เนื่องจากบริเวณท่ีกล่าวอ้างว่าผิดปกตินั น มีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงมากกว่า 258 Ωm ซึ่งไม่ใช่ค่าที่ใกล้เคียง
กับค่ากากแร่เลยแม้แต่น้อย สอดคล้องกับข้อมูลการส ารวจ TEM จุดส ารวจ TB02, TB04 และ TB06 ซึ่งอยู่ใน
แนวส ารวจ DC15, DC12 และ DC16 ตามล าดับ ก็ไม่ได้แสดงค่าผิดปกติแต่อย่างใด การแปลผลนี ไม่ปรากฏใน
รายงาน Executive summary ที่ส่งมาจาก AIST เช่นเดียวกับรูปที่ 36 แนวส ารวจ ERI ด้านใต้ TSF1 (DC04, 
DC09, DC10) ซึ่ง 3 แนวอยู่บริเวณใกล้เคียงบ่อ 5338 และบ่อ TSF1 โดยแนว DC04 สรุปว่าพบความ
ผิดปกติของค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ในความเป็นจริงลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะทาง
ธรณีวิทยาของพื นที่ และค่าผิดปกติที่ทางขอบด้านซ้ายของแนว DC04 มีจุดเก็บข้อมูลทางไอโซโทป คือ         
บ่อ 5333 ซึ่งพบว่าอยู่บนเส้นน  าฝน และน  าในบ่อ 5333 เป็นน  าอายุเก่า >50 ปี จึงไม่ใช่น  าที่มีการผสมจาก
แหล่งอ่ืน ดังนั นบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นเป็นบริเวณที่หินมีการแปลสภาพเป็นแร่ดิน ท าให้มีค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าต่ าได้ ส่วนแนว DC09 และ DC10 พบบริเวณที่อาจจะมีความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าแต่ไม่
ชัดเจน และจากรูปที่ 37 แนวส ารวจ ERI ด้านตะวันตกของ TSF2 (DC13) บริเวณแปลงนาข้าวน่าจะมีความ
ผิดปกติจากเฉดสีและค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า แสดงโดยสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม ในขณะที่ DC14 และ DC19 
ซึ่งเป็นแนวที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมจะมีโซนที่เป็นพ้ืนที่สีเขียวอยู่ด้วยพอสมควร แต่ในร่างรายงานไม่ได้มีการ
กล่าวถึงโซนสีเขียวเหล่านี้ ถ้า DC13 พบความผิดปกติ DC14 และ DC19 ต้องพบความผิดปกติด้วย 
 

 
รูปที ่38 การใช้สีแทนบริเวณที่ผู้วิจัยสรุปว่าผิดปกติจากข้อมูล ERI รูปที่ 5-23 ในร่างรายงานฯ 
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  จากรูปที่ 38 เป็นภาพสรุปรูปที่ 5-23 ในร่างรายงานฯ การแสดงในภาพสรุปโดยใช้สีแดง คือ  
พบความผิดปกติ สีเหลือง คือ พบความผิดปกติแต่ไม่ชัดเจน และสีเขียวไม่ผิดปกติ จึงท าให้เกิดข้อโต้แย้ง 
ในหลายประเด็น โดยจะแยกให้เห็นดังนี  
  -  แนวส ารวจ DC05 และ DC06 อยู่บริเวณขอบด้านทิศตะวันตกของ TSF1 ไม่เคยมีกล่าวถึงในร่าง
รายงานฯ แต่น ามาสรุปว่าผิดปกติโดยใช้สีแดง 
 -  แนวส ารวจ DC01, DC02 และ DC03 มีบริเวณที่อ้างว่าผิดปกติบริเวณขอบบ่อกักเก็บกากแร่ 
แต่บริเวณอ่ืน ๆ ไม่ผิดปกติ จึงไม่ควรใช้สีแดงตลอดแนวได้ 
 -  แนวส ารวจ DC04 แสดงบริเวณผิดปกติทางขอบด้านซ้ายเท่านั น แต่ในรูปกลับแสดงด้วยเส้น    
สีแดงตลอดแนว 
 

- บทที่ 6 ผล และ อภิปรายผล : โดยเทคนิคไอโซโทป 

 
รูปที ่39 ค่า ND สูงเกินขีดความสามารถการวิเคราะห์ 

 จากรูปที่ 39 การแปลความหมาย ของ ND ในตารางที่ 6-1 โดยให้ความหมายว่า “สูงเกินขีด
ความสามารถการวิเคราะห์” เป็นเพียงการคาดเดาจากผู้วิจัย นอกจากนี  การแปลความหมายใน ภาคผนวก ฉ 
ทั ง V24 และ V28 ให้ความหมายของ ND ว่า not-detected ซึ่งในความหมายในวงการเคมี แปลว่า        
“ไม่สามารถวิเคราะห์ได้” ในความหมายของค าว่า “สูงเกินขีดความสามารถการวิเคราะห์” นั น โดยปกติ
ห้องปฏิบัติการจะแสดงด้วยเครื่องหมายมากกว่า (>) ต่อด้วยค่าสูงสุดที่เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีนั น ๆ 
และตามมาตรฐานของ บริษัท ALS จ ากัด นั น มี Detection Limit Policies ชัดเจนในกรณีถ้าวิเคราะห์พบว่า
ธาตุใด ๆ มีค่าสูงกว่าค่าที่ตรวจวัดได้ จะท าการ dilute ตัวอย่าง หรือเปลี่ยนวิธีวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ค่า 
Detection Limit ที่สูงขึ น  

 
รูปที ่40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของไอโซโทปของออกซิเจน18 และดิวทีเรียม 
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 จากรูปที่ 40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของไอโซโทปของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม 
ในการเก็บตัวอย่างครั งที่ 3 ไม่สามารถน ามาใช้ได้เนื่องจากมีผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกลงมามากนั น      
เมื่อน าค่าไอโซโทปของน  าฝนดังกล่าว (O=-14.72, D=100.2) มาพล็อตในกราฟนี  จะพบว่าจุดของข้อมูลอยู่ใน
แนวเส้นน  าฝน (จุดสีแดง) ซึ่งน่าจะเป็นค่าที่ปกติเนื่องจากยังอยู่ในช่วงที่แสดงในกราฟ จึงไม่มั่นใจว่าการปฏิเสธ
ไม่น าข้อมูลมาใช้ และไม่น าข้อมูลมาแสดงและไม่ปรากฏในภาคผนวกตามที่เคยแจ้งไว้ในที่ประชุม อาจท าให้
เกิดข้อวิตกกังวลว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ดีจริงหรือไม่ หรือเป็นเพราะข้อมูลดังกล่าวอาจแย้งกับข้อมูลเดิมที่เคย
น ามาเสนอหรือไม่ การปกปิดข้อมูลดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ นในคณะท างานผู้เชี่ยวชาญ และอาจเป็นข้อกังขากับ
นักวิชาการอ่ืน ๆ ได ้

 
รูปที ่41 Mixing diagram แสดงความสัมพันธ์ของน  าในบ่อ 6466 663 และ 6693  

 จากรูปที่ 41 Mixing diagram แสดงความสัมพันธ์ของน  าในบ่อ 6466 663 และ 6693 
ด้านซ้ายเป็น Mixing diagram เดิม ส่วนด้านขวารูปที่ 6-10 ในร่างรายงานฯ เป็น Mixing diagram ใหม่ที่มี
เส้นสีเขียวซึ่งในรายงานกล่าวว่าเป็นเส้นการผสม (mixing line) แสดงถึงความสัมพันธ์ของน  าในบ่อ 6466 
663 6693 และแสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของน  าบาดาลจาก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ แต่สังเกตได้ว่า ทั ง 2 รูปไม่เหมือนกันทั งจ านวนจุดที่แสดงค่าของบ่อต่าง ๆ และเส้นการ
ผสมที่เหลือแค่เส้นสีเขียว โดยตัดเส้นสีส้มและสีฟ้าออก โดยไม่แสดงเหตุผล อย่างไรก็ตามไม่ได้น าค่าของบ่อ 
690 มาใส่ในรูปภาพด้วยทั ง ๆ ที่อยู่ในแนวเดียวกัน 

- บทที่ 7 ผลการตรวจไซยาไนด์จากน  าผุดในนาข้าวใกล้ TSF2 (ครั งที่ 1 และ 2) และในน  าซึมผ่าน
ศิลาแลงใกล้ TSF1 

 

 
รูปที ่42 ค่าการน าไฟฟ้า (Ec) การเก็บตัวอย่างน  าครั งที่ 3 
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 จากรูปที่ 42 จากร่างรายงานฯ สรุปว่า ค่าการน าไฟฟ้าของน  าในบ่อ TSF2 มีค่าสูงที่สุดคือ 5,000 
(ไมโครซีเมนซ/์ซม.) หมายความว่าเป็นน  าที่มีการละลายของไอออนต่าง ๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ
น  าที่ผ่านกระบวนการประกอบโลหกรรม อย่างไรก็ตามค่าการน าไฟฟ้า (Ec) ของน  าสูงเกิดได้หลายสาเหตุ     
ไม่เฉพาะตามที่ผู้วิจัยกล่าวอ้าง ยกตัวอย่าง เช่น ข้อมูลการเก็บตัวอย่างน  าครั งที่ 3 มีการวัดค่า Ec ของน  าใน  
บ่อเหมืองเก่า ซึ่งพบว่ามีค่า Ec สูงเช่นกัน 

 
รูปที ่43 ค่าซัลเฟตจากการทดลอง และ Re-analysis of CN after 2 months 

 จากรูปที่ 43 ข้อความหน้า 182 มีเนื อหาเกี่ยวกับ Re-analysis of CN after 2 months และค่า
ซัลเฟตจากการทดลอง จากการวิเคราะห์สรุปว่า ค่าความเข้มข้นของซัลเฟตที่ละลายในน  าด้วยกรดสูงกว่าค่า
ความเข้มข้นของซัลเฟตในน  าที่ pH ธรรมชาติถึง 67 เท่า 86 เท่า 128 เท่า และ 28 เท่า ตามล าดับ ซึ่งไม่
เคยเห็นข้อมูลนี ในที่ประชุมมาก่อน เกี่ยวข้องกับงานในโครงการนี อย่างไร การน าข้อมูลลักษณะนี มาแสดงมี
ความชอบธรรมเพียงใด ส่วนผลการวิเคราะห์ไซยาไนด์ในแปลงนาข้าวผู้วิจัยไม่เคยน าหลักฐานผลการวิเคราะห์
นี มาให้ที่ประชุมได้เห็น มีปัจจัยมากมายที่ท าให้ไซยาไนด์สลายตัวเองได้ตามธรรมชาติ และในทางเทคนิคการน า
ตัวอย่างที่เก็บไว้นาน 2 เดือนไปท าการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าไซยาไนด์ ไม่เป็นวิธีการที่ยอมรับได้ 

 

 
รูปที ่44 ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของไซยาไนด์ครั งที่ 1  

 จากรูปที่ 44 ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของไซยาไนด์ครั งที่ 1 แม้จะมีการกล่าวอ้างว่าได้ท าการ
วิเคราะห์ซ  าจากครั งแรกที่ได้ค่า 8.6 mg/L มาเป็น 2.3 mg/L ในครั งที่ 2 และใช้ค่าที่ 2 มาแสดงค่าในกราฟ 
แต่การน าค่า 2.3 มาใช้เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างว่าเกิดการผิดพลาดในการวัดนั น จะไม่
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มิฉะนั นถ้าทาง บริษัท อัคราฯ อ้างว่าการวิเคราะห์ครั งนั นไม่ถูกต้องทั งหมด เพราะเป็น
แค่ single incident เนื่องจากการตรวจวัดต่อมาในภายหลังโดย กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
อีก 7 ครั ง ก็ตรวจไม่พบไซยาไนด์แต่อย่างใด ก็จะสามารถอ้างได้เช่นเดียวกัน 
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รูปที ่45 CN Test  

  จากรูปที่ 45 จากกราฟความเข้มข้นของไซยาไนด์ เริ่มต้นที่ 0 ชั่วโมง คือภายหลังจากการผสม
เตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์แล้ว เป็นกราฟสีแดง คือ  Free cyanide เพียงอย่างเดียว หน่วยของกราฟเป็น
ชั่วโมง หลังจาก 0.5 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง และ 168 ชั่วโมง แต่ผลการ
วิเคราะห์สรุปว่า จะเหลือไซยาไนด์เพียงเล็กน้อยเท่านั นหลังจากผ่านไปครึ่งวัน จึงไม่แน่ใจว่าการเลือกใช้หน่วย
ถูกต้องหรือไม ่

 
รูปที ่46 CN Test ของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
รูปที ่47 CN Test ของบริษัท อัคราฯ 

 จากรูปที่ 46 บริษัท อัคราฯ ได้เคยท าการทดลองในลักษณะนี มาก่อนหน้า โดยน าดินจากนาข้าว  
(น  าผุด) ผสมไปด้วยในอัตราส่วนน  า 20 ลิตร ดิน 10 กิโลกรัม เพ่ือให้ได้ค่าไซยาไนด์ในช่วงต่าง ๆ ตามกราฟ 
และยังได้ท าการวิเคราะห์ไซยาไนด์จากต้นและหัวมันส าปะหลัง รวมทั งยาปราบวัชพืชที่ชาวบ้านและเจ้าของนา
นิยมใช้เป็นประจ าด้วย และจากรูปที่ 47 ซึ่งผลการทดลองพบว่า สีแดง คือ WAD CN สีน  าเงิน คือ SAD CN 
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สัดส่วนจะเป็นลักษณะตามรูป ภาพซ้ายแสดงค่าไซยาไนด์จากตัวอย่างน  าที่เก็บทันทีหลังจากเตรียมตัวอย่าง
เสร็จ ส่วนภาพขวาเป็นค่าของไซยาไนด์แต่ละชนิด แสดงสัดส่วนร้อยละเป็นกราฟแท่ง ซึ่งเป็นผลวิเคราะห์ตั งแต่
วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 ของตัวอย่าง CNTest-GHc-10 พบว่า ในวันที่ 1 ค่าไซยาไนด์ เท่ากับ 39.32 mg/L วันที่ 2 
ค่าไซยาไนด์เพ่ิมขึ น เท่ากับ 58.08 mg/L และวันที่ 3-7 ค่าไซยาไนด์ลดลงตามล าดับ โดยผลการทดลองของ
บริษัท อัคราฯ ค่าไซยาไนด์ไม่ได้ลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนผลการทดลองของ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ 
อีกประเด็นคือยินดีให้มีการพิสูจน์เรื่องไซยาไนด์ร่วมกันอีกครั งหนึ่ง  
 

 
รูปที ่48 การระเหยของ CN ที่ pH 6-7.91  

 จากรูปที่ 48 ข้อความในร่างรายงานฯ เขียนไว้ว่า ไซยาไนด์สามารถระเหยได้ง่าย ที่ pH 6-7.91 
ฉะนั นจึงเป็นไปได้ที่ไซยาไนด์หากมีการปนเปื้อนในน  าจริง ไซยาไนด์อิสระก็อาจระเหยไปแล้ว ซึ่งจากข้อความ
เป็นการเก็บตัวอย่างน  าครั งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559 ในแปลงนาข้าว ซึ่งอาจเป็นข้ออ้างว่าในการหาข้อ
พิสูจน์ว่าท าไมตรวจไม่พบไซยาไนด์ จากรูปที่เป็นตารางการเก็บตัวอย่างครั งที่ 1 ของไซยาไนด์ หากพิจารณา
ค่า pH ในแปลงนาข้าวอยู่ในระหว่าง 6-7.91 ด้วย ส่วนครั งที่ 2 กลับเขียนว่ามีไซยาไนด์แต่ระเหยไปแล้ว  
ซึ่งผลการตรวจวัดทั ง 2 ครั ง มีค่า pH อยู่ในช่วงเดียวกัน แต่เหตุใดสรุปผลแตกต่างกัน 

 
รูปที ่49 กราฟความเข้มข้นแอมโมเนีย ไนโตรเจนอินทรีย์ และไทโอไซยาเนต  

  จากรูปที่ 49 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับไทโอไซยาเนตไม่เคยมีการน าข้อมูลมาน าเสนอในที่
ประชุม หรือในร่างรายงานหลายครั งก่อนหน้า โดยพ่ึงปรากฏในรายงาน V29 นี เท่านั น การน าข้อมูลที่ไม่เคย 
มีการน ามาแสดงในที่ประชุม และไม่เคยมีการกล่าวถึงในแผนโครงการสามารถท าได้หรือไม่ จะตรวจสอบกันได้
อย่างไร เนื่องจากการการวิเคราะห์โดยผู้วิจัย เพราะโดยปกติแล้วข้อมูลที่ส าคัญในลักษณะนี  จะต้องท าการ
วิเคราะห์ด้วยกันทั ง 2 ฝ่าย หรือจากห้องปฏิบัติการที่เป็นกลางและมีมาตรฐานสากล การน าข้อมูลลักษณะนี มา
แสดง เพื่อสนับสนุนสมมุติฐานของที่ตั งไว้ว่า “บ่อรั่ว” จึงเป็นการไม่สมควร และไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง 
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- บทที่ 9 การอภิปรายสรุปผลรวมธรณีฟิสิกส์และไอโซโทปกับธรณีเคมี 

 
รูปที ่50 กราฟความเข้มข้นแอมโมเนีย ไนโตรเจนอินทรีย์ และไทโอไซยาเนต  

  จากรูปที่ 50 รูปด้านบนเป็นรูปจากร่างรายงานฯ ของ DC02 และ DC03 ส่วนรูปด้านล่างเป็น
รูปการประมวลผลของบริษัท อัคราฯ ประเด็นหลักคือ การประมวลผลข้อมูลที่แนวส ารวจตัดผ่านพื นที่ที่มี
ระดับความสูงแตกต่างกันมาก เช่น บริเวณขอบ TSF นั น ต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง ระดับความสูงต้อง
ตรงกับความเป็นจริง เพราะมีผลต่อการประมวลผลมาก ซึ่ง Dr.Yuji MITSUHATA จาก AIST ได้อธิบายใน
ประเด็นนี ไว้ว่า topography มีผลอย่างมากกับการประมวลผลของรูป  

 
รูปที ่51 การเปรียบเทียบค่าซัลเฟตจากบ่อสังเกตการณ์ 

  จากรูปที่ 51 ค าว่า ซัลเฟต กับ “ความเข้มข้นสูงผิดปกติ” การน าค่าไปเปรียบเทียบกับค่าของบ่อที่
อยู่ต้นน  า ซึ่งมีอยู่แค่บ่อเดียว โดยใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าตั งต้น และเมื่อท าการตรวจวัดปริมาณซัตเฟตที่บ่ออ่ืน ๆ 
แล้วพบค่าปริมาณซัตเฟตสูงกว่า บ่อที่อยู่พื นที่ต้นน  า จะสรุปว่ามีค่าความเข้มข้นสูงผิดปกติ ทั งที่ค่าในบ่อ
ดังกล่าวไม่ได้มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานแต่อย่างใด โดยค่ามาตรฐานคุณภาพน  าบาดาลที่ใช้บริโภค ปริมาณ
ซัตเฟต ไม่เกินกว่า 200 มก./ล. และ ไม่เกินกว่า 250 เกณฑ์อนุโลมสูงสุด การเปรียบเทียบว่าสูงกว่าสามารถ
เขียนได้ แต่การสรุปว่ามีความเข้มข้นสูงผิดปกตเิป็นการใช้ค าที่ไม่น่าจะถูกต้อง 
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รูปที ่52 กราฟซัลเฟตบ่อตื น VS ระยะห่างจากกลาง TSF1 

 
รูปที ่53 กราฟซัลเฟตบ่อลึก VS ระยะห่างจากกลาง TSF1 

 จากรูปที่ 52 การพอร์ตกราฟค่าซัลเฟต ของ 5339 ในกราฟประมาณ 600 mg/L แต่ค่าจริง 
มีค่าเพียง 60.6 ppm น้อยกว่าในกราฟ 10 เท่า อ้างอิงจาก ภาคผนวก ฉ และค่าซัลเฟตในหลุมตื น 6467       
ไม่ปรากฏในกราฟรูปที่ 9-6 (a) ทั งท่ีเป็นหลุมระดับตื นน้อยกว่า 30 เมตร ตามเงื่อนไขของผู้วิจัย ถือว่าเป็นการ
แสดงข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และถ้าใส่ข้อมูลบ่อ 6467 ซึ่งอยู่ห่างจากขอบบ่อประมาณ 150 เมตร เข้าไปในกราฟ 
จะอยู่บริเวณจุดสีน  าเงินในภาพ ซึ่งสรุปได้ว่าค่าที่น ามาพอร์ตกราฟผิดพลาด และข้อมูลที่น ามาพอร์ตกราฟ 
ไม่ครบถ้วน และจากรูปที่ 53 หมายเลขบ่อสังเกตการณ์ผิด 2 บ่อ คือ บ่อ 5330 ควรเป็น 5350 และบ่อ 
6446 ควรเป็น 6466 และขาดข้อมูลบ่อ 6463 และค่าซัลเฟตในบ่อระดับลึกต่าง ๆ ตามปรากฏในกราฟ 
รูปที่ 9-6 (b) มีค่าสูงสุด 300 mg/L ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือเป็นค่าปกติของน  าบาดาลทั่วไป แต่มีค่าสูงกว่า 
ค่ามาตรฐานน  าบาดาลเพ่ือการบริโภคท่ีก าหนดไว้ที่ 250 mg/L เพียงเล็กน้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 

 

 
รูปที ่54 แสดงการรั่วไหลผ่านรอยแตกขอผนังบ่อเหมือง 

  จากรูปที่ 54 การรั่วไหลผ่านรอยแตกขนาดเล็กขอผนังบ่อเหมือง เส้นต่าง ๆ ในรูปคือเส้นแสดง
รอยเลื่อน ซึ่งมีลักษณะหลายทิศทางและทับซ้อนกันมากมาย เพราะฉะนั นการรั่วไหลไปยังรอยแตกใดรอยแตก
หนึ่งเป็นไปไม่ได้โดยสิ นเชิง การรั่วไหลจะต้องมีการกระจายออกไปในรอยแตกขนาดเล็ก ซึ่งอยู่โดยรอบ      
รอยแตกขนาดใหญ่ และรูป plain ของรอยแตกต่าง ๆ ที่ตรวจพบในเหมืองและน ามาท าการพอร์ตกราฟ 
stereonet geology ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าแต่ละเส้นที่ปรากฏคือทิศทางของ plain รอยแตก โดยรอย
แตกมีจ านวนมากและทับซ้อนตัดกันไม่มีทางท่ีจะเป็นรอบแตกเดี่ยว ๆ ได้  

 ประเด็นอ้างอิงจากผลการวิจัย 
1) ค าถามมีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่หรือไม่ : ค าตอบในหัวข้อนี  ผู้วิจัยใช้การส ารวจ 

ทางธรณีฟิสิกส์มาท าการสรุปแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ไม่ใช่วิธีที่ได้รับการยอมรับในการ
พิสูจน์เชิงประจักษ์ เป็นแต่เพียงการคาดคะเนจากบริเวณที่พบค่าผิดปกติ ซึ่งสามารถแปลความหมายได้อย่าง
กว้างขวาง และหลากหลายแนวคิด อีกทั งปัจจัยหลักท่ีท าให้เกิดค่าผิดปกติเกิดขึ นได้หลายปัจจัย ซึ่งแนวหรือจุด
ส ารวจส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยอ้างว่าพบค่าผิดปกตินั น อ้างอิงจากทฤษฎีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ
วงการธรณีฟิสิกส์ และในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด และในส่วนข้อมูลสนับสนุนทางด้าน
ไอโซโทป และทางเคมีนั น ได้มีการกล่าวถึงมามากพอสมควรแล้ว โดยข้อมูลดังกล่าวไม่สนับสนุนแนวการรั่วไหล
ที่ได้จากการแปลผลของผู้วิจัยแม้แต่น้อย ในทางตรงข้าม กลับแสดงข้อขัดแย้งในทุกบริเวณ ดังนั นข้อสรุปใน
หัวข้อนี จึงยังไม่แสดงให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์ 

2) ประเด็นที่ควรค านึงถึงเป็นอย่างยิ่งคือวิธีการอธิบายเพ่ือน ามาถึงข้อสรุปสุดท้ายของผู้วิจัยที่
ใช้ตัวแปลเยอะมากเพ่ือให้สมมติฐานเป็นจริง ยกตัวอย่างตัวแปลในประเด็นนี คือ pH, จุลชีพ, สภาพไร้อากาศ, 
ไทโอไซยาเนต, ผลการระเหย, การเจือจางด้วยน  า, การเจือจางโดยน  าฝนหรือน  าผิวดินธรรมชาติ , ระยะห่าง
จาก TSF, สมการ 9-1 ยังไม่นับรวมการสลายตัวของไซยาไนด์ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต และการเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนชนิดของไซยาไนด์ไปตามเวลา โดยเกือบทั งหมดจะอธิบายสมมุติฐานซ้อนสมมุติฐานหลายตลบ ซึ่งแม้
จะมีโอกาสเป็นไปได้บ้าง แต่ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมาก หรือไม่มีทางเป็นไปได้เลย 
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรั่วไหลเบื องต้น 
1) ตารางที่ 9-1 ตารางสรุปความผิดปกติทางด้านความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสรุปที่เกิน

จริง ข้อสรุป 1) มีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ทางก้นบ่อ: มีข้อความที่เขียนในร่างรายงานในบทที่ 5 ที่
กล่าวถึงจุดที่พบความต้านทานไฟฟ้าต่ าจากข้อมูล TEM ที่ระดับลึกเพียงไม่กี่จุด ได้แก่ TI07, TI08, TI08B, 
TI08C, TI12, TI12B และ TI15 (จากรูป 5-5 Elevation 40m และ 20m) ส่วนจุดที่เหลือไม่แสดงค่าผิดปกติ
ใด ๆ และในส่วนข้อมูล ERI นั น แนวส ารวจ DC01, DC02 และ DC03 ไม่แสดงลักษณะที่ผิดปกติที่ระดับลึก
เลย เนื่องจากค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ปรากฏมีค่าสูงกว่าค่ากากแร่มาก การแสดงทิศทางการรั่วไหลโดยใช้
ลูกศรสีแดง (เลข 3) ในรูปที่ 5-13 (หน้าที่ 145) จึงเป็นการแปลผลที่เกินจริง และขาดข้อมูลทางวิชาการมา
รองรับ 

2) ตารางที่ 9-2 จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีเพียงบ่อ 6468, 5338, 6691, 5339 และ 6473 
เท่านั น ที่น  าแสดงค่าการระเหย อย่างไรก็ตามบ่อ 6473 ข้อมูลไม่ชัดเจน และไม่เคยกล่าวถึงในร่างรายงาน
ก่อนหน้าว่าแสดงค่าการระเหย มีข้อความเขียนถึงบ่อ 6472 ในหน้าที่ 326 ว่าได้รับอิทธิพลจากน  าที่ระเหย 
แต่ในตารางกลับเขียนว่า "ไม”่ (แสดงน  าระเหย) 

3) สรุปว่าบ่อที่ผู้วิจัยสรุปว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากน  าเหมือง คือ 6468 และกลุ่มบ่อที่อยู่
ใกล้กันไม่เกิน 5 เมตร คือ 5338, 5339 และ 6691 ซึ่งทั ง 3 บ่อมีค่าซัลเฟตต่ ามาก และไม่ควรจะใช้ค าว่า 
“ใช่” ในหัวข้อ “ปนเปื้อนซัลเฟต” ส่วนค่าทางเคมีอ่ืน ๆ ก็แตกต่างอย่างสิ นเชิงกับ UD1  

4) บ่อ 6468 เคยน าเสนอไปแล้วว่าในร่างรายงานเดิมกล่าวไว้ว่า “ไม่ได้รับผลกระทบจาก 
TSF1” ตามที่เคยน าเสนอไปแล้วในบทก่อนหน้า การแปลผลกลับไปกลับมาไม่ใช่วิสัยของผู้เชี่ยวชาญที่ท างาน
วิจัย เพราะอาจท าให้เกิดข้อครหาได้ว่า จะแปลผลอย่างไรก็ได้ ขึ นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ไม่เก่ียวกับข้อมูล  

5) บ่อ 5338, 5339 และ 6691 ซึ่งมีค่าซัลเฟตต่ าดังที่กล่าวแล้ว ข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์แนว
ส ารวจ DC09 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ชั นหินอุ้มน  าบริเวณขอบแนวด้านซ้ายตรงกับมุมบ่อดักตะกอน ST38 
แสดงลักษณะที่เอียงเข้าไปหาบ่อเหล่านี  จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ค่าการระเหย อาจเกิดจากการที่น  าในบ่อดักตะกอน
เข้าไปผสม ซึ่งสนับสนุนโดยการประมวลผลโดยโปรแกรม Isosource ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าน  าในบ่อ 
6691 ได้รับอิทธิพลจากน  า ST38 เข้ามาผสมมากกว่า 90%  

 การด าเนินการต่อในระยะที่ 2 ให้เกิดความกระจ่างมากขึ น 
1) ผู้วิจัยได้เสนอให้มีการด าเนินการต่อตามโครงการวิจัยระยะที่ 2 (phase 2) โดยสรุปว่า “มี

การรั่วไหลของน  าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่” ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวไม่เป็นจริง ตามที่ทางผู้เขียนได้น าเสนอมา
ทั งหมด อย่างไรก็ดี ผู้ท าการวิจัยเสนอแผนเบื องต้นในโครงการระยะที่ 2 โดยการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัด
การปนเปื้อนของ CN4 และ NH3 ณ บริเวณที่บ่งชี ว่ามีความผิดปกติ ซึ่งการส ารวจใช้เทคนิค Direct image 
โดยรถส ารวจ Geoprobe ซึ่งมีอยู่เครื่องเดียวในประเทศ และ ผศ.ดร.ธนพล สามารถใช้เครื่องมือนี ได้คนเดียว 
และในย่อหน้าสุดท้ายผู้วิจัยยังเสนออีกว่า เมื่อใช้ Direct image ยืนยันต าแหน่งปนเปื้อนแล้ว ขั นสุดท้ายคือ
เก็บตัวอย่างน  าเพ่ือวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางธรณีเคมี และไอโซโทป CN4 และ NH3 เพ่ือประเมินว่าเป็นน  าที่
รั่วไหลมาจาก TSF1 หรือ TSF2 หรือไม ่

2) ข้อเสนอดังกล่าว ไม่ใช่การส ารวจตรวจสอบที่สามารถแสดงผลเชิงประจักษ์ เนื่องจากการ
ส ารวจเพื่อหาค่า CN4 และ NH3 ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือนี  และ CN4 และ NH3 ไม่ใช่พารามิเตอร์ตรง ที่แสดง
ถึงการรั่วไหลของน  าเหมืองได้ 
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รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากที่นายสุรชาติ หมุนสมัย ได้กล่าวพาดพิงถึงใน
เรื่องผลการวิเคราะห์ไซยาไนด์ที่ทางเหมืองวิเคราะห์ได้ 2.3 mg/L และทาง ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ วิเคราะห์
ได้ 8.6 mg/L นั น ในการประชุมครั งที่แล้วตนเองได้ขอข้อมูลไซยาไนด์จากทางเหมืองมาศึกษา และในครั งแรก ๆ 
ของการประชุมทางเหมืองได้แจกเอกสารเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ไซยาไนด์ดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว จึงคิดเห็นว่า
ควรน าผลดังกล่าวมาเป็นภาคผนวกของรายงานฉบับนี ด้วย จะได้เป็นการแสดงผลของการท างานทั งสองฝ่าย 
คือ จากการวิจัยของ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และจากการเก็บข้อมูลของทางเหมืองเอง เนื่องจากผลการวิเคราะห์
ที่ได้แตกต่างกันมาก โดยส่วนตัวไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด และในส่วนของการตรวจสอบวิเคราะห์
แอมโมเนีย มีเทน เพ่ือพิสูจน์ว่ามีการรั่วไหลหรือไม่อย่างไรนั น ขอให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่าตนเองเคยเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง residual cyanide in TSF of gold processing operation it’s stability and 
toxicity. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ท าการศึกษา
ปริมาณไซยาไนด์ในหลุมเจาะตื นและหลุมเจาะลึก ซึ่งพบว่า ปริมาณไซยาไนด์จะลดตามความลึกของบ่อ และได้
ศึกษาค่าความเป็นกรดด่าง และโลหะหนักต่าง ๆ ภายในบ่อ และจากการศึกษาไม่พบมีเทน จึงมีข้อสงสัยว่าการ
ตั งสมมติฐานของการศึกษาในช่วงต่อไปนั นไม่ถูกต้อง เพราะจากการศึกษาข้างต้นบ่งบอกแล้วว่า ปริมาณ
ไซยาไนด์ลดลงตลอดตามความลึก แม้ในช่วงล่าง ๆ ของบ่อจะพบ SAD Cyanide บ้าง แต่โดยรวมมีปริมาณ
เพียงเล็กน้อย จึงมองว่าหากไปท าการศึกษาซ  ากับที่มีการศึกษาไว้ก่อนหน้านี แล้ว เป็นการสิ นเปลืองงบประมาณ 
และไม่มีความจ าเป็น ดังนั น ที่ระบุไว้ในบทที่ 9 ว่าจะท าการศึกษาต่อเพ่ือพิสูจน์ทราบ โดยการตรวจวัดแอมโมเนีย 
มีเทน นั น โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีข้อมูลอยู่แล้ว หาก ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ต้องการทราบข้อมูล
เพ่ือน ามาเพ่ิมเติมในรายงานก็สามารถขอข้อมูลจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ และเนื่องจากบทที่ 7  
ของรายงานมีเนื อหาค่อนข้างน้อยจึงขอเสนอให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าข้อมูลผลการวิเคราะห์ไซยาไนด์
จากทางเหมืองมาเพ่ิมในภาคผนวก ส่วนบทที่ 9 ก็สามารถใช้ข้อมูลผลการศึกษาข้างต้นของทางจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมาเพิ่มเติมได้ เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาดังกล่าวด้วย และ
ค่อนข้างม่ันใจว่าในการศึกษาวิจัยไม่ได้มีการตรวจวัดมีเทน และแอมโมเนีย แต่มีการวัดโลหะหนักในหางแร่ ซึ่ง
หากต้องการทราบว่าไซยาไนด์หายไปไหนต้องดูสมดุลมวลสาร แต่ถ้าเป็นอย่างที่ รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน 
กล่าวว่าไม่มีการเกิดมีเทน และแอมโมเนีย แล้วสมดุลมวลสารของไซยาไนด์หายไปไหน ซึ่งในรายงานของที่
ปรึกษาจากบริษัทต่างประเทศได้บอกไว้ว่า mass input ของไซยาไนด์อยู่ระหว่าง 10 mg/L และมีค่าลดลง
เรื่อย ๆ นั น ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนรูปมีได้หลายแบบ เช่น การเปลี่ยนไซยาไนด์เป็นมีเทน กับแอมโมเนีย คือ C 
ไปเป็น CH4 N ไปเป็น NH3 ท าให้ความเข้มข้นลดลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งหาก รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน บอกว่า  
ความเข้มข้นนั นไม่สามารถท าให้เกิดแอมโมเนียกับมีเทนได้ในสภาวะไร้อากาศ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเห็นว่า
หากมี carbon source สามารถเกิดขึ นได้ เช่น ในหลุมฝังกลบก็สามารถเกิดได้ ดังนั นหาก รศ.ดร.ชัยโรจน์   
รัตนกวิน บอกว่าไม่น่าจะเกิด และไม่น่าสัมพันธ์ในการติดตามในการศึกษาขั นต่อไป จึงมีค าถามว่า หาก C  
และ N ไม่ได้เกิดเป็นแอมโมเนีย กับมีเทน แล้วความเข้มข้นของไซยาไนด์ลดลงได้อย่างไร  

นายภูริวิทย์ สังข์สิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่า C และ N ของไซยาไนด์ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็น
แอมโมเนีย กับมีเทน เสมอไป ซึ่ง INCO Processing ที่ใช้ ปกติจะเป็นไซยาเนตอยู่แล้ว 
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ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ประเด็นคือ 10 mg/L Cyanide ที่กล่าวถึงนี คือ
หลังจากผ่าน INCO Processing แล้ว คือค่ามาตรฐานให้ที่ 20 mg/L Cyanide แต่ในรายงานของต่างประเทศ
เขียนไว้เลยว่า 10 mg/L Cyanide และบอกด้วยว่า WAD Cyanide เท่าไหร่ SAD Cyanide เท่าไหร่ และ
บอกด้วยว่าไซยาเนตเท่าไหร่ ไทโอไซยาเนตเท่าไหร่ ซึ่งจากในรายงานบอกไว้ว่าไทโอไซยาเนต 100 mg/L  
ไซยาเนตประมาณ 50 mg/L และไซยาไนด์เท่ากับ 10 mg/L ซึ่งที่ความเข้มข้นของไซยาไนด์ที่ 10 mg/L  
ถ้าสมดุลมวลสารเหลือไซยาไนด์ 0.1, 0.2 หรือ 1 mg/L แสดงว่าไซยาไนด์จะต้องเปลี่ยนรูปไปเป็นตัวอ่ืน ๆ 
ซึ่งจากงานวิจัย จากเอกสารอ้างอิง และจากกระบวนการที่เกิดขึ นนั น ไซยาไนด์จะถูกแบคทีเรียย่อยในสภาพ 
ไร้อากาศใต้บ่อและกลายเป็นแอมโมเนีย กับมีเทน ดังนั น โดยส่วนตัวจึงมองว่าน่าจะเป็นตัวติดตามที่ดี  
ในการศึกษาขั นต่อไป 

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส่วนนั นเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาในอนาคต ขณะนี ควรให้ ผศ.ดร.ธนพล 
เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามในรายงานฯ บทที่ 1 ถึง 9 ก่อน 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ประเด็นข้อซักถามบางประเด็นเป็นประเด็นที่ดี เช่น 
เรื่องการให้สีในรายงานฯ ในส่วนนี ผู้วิจัยจะน าไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันตลอดทั งเล่มรายงานอีกครั ง 

ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงต่อที่ประชุมว่า กรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวและสีแดงที่ปรากฏอยู่ใน
รายงานฯ รูปที่ 3-43 หน้า 89 เป็นส่วนที่เกินมาจะแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ส่วนเรื่องบ่อ 663 นั น ได้รับข้อมูล
ขณะที่ลงไปส ารวจว่าบ่อนั นคือ บ่อ 663 จึงได้ท าการจับพิกัดและลงข้อมูลตามที่ได้รับ ประกอบกับมีหมายเลข
บ่อท่ีแสดงว่า คือบ่อ 663  

ภูริวิทย์ สังข์สิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บ่อ 663 เป็นบ่อลึก และบ่อ 699 เป็นบ่อตื น มีความลึก  
10 เมตร หากทาง ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ยืนยันว่าเป็นบ่อลึกก็ไม่มีปัญหาอะไร 

ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ยืนยันว่าเป็นบ่อลึก และท่ีเขียนในรายงานฯ ว่าเป็น
บ่อ 663 มาตลอดนั น เพราะได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เหมืองว่าเป็นบ่อ 663  

ประธาน สอบถามว่า จากประเด็นข้อสงสัยของนายสุรชาติ หมุนสมัย เรื่องกราฟ C รูปที่ 3-56  
ในรายงานฯ หน้า 100 นั น ได้มาอย่างไร ได้จากการตรวจวัดของทีมวิจัยหรือไม่ ให้ทีมวิจัยชี แจง เนื่องจาก 
โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับนายสุรชาติ หมุนสมัย ว่าข้อมูลใดที่ไม่ได้มาจากการตรวจวัดจริงของทีมวิจัย ก็ไม่ควร
น ามาแสดงในรายงานฯ 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงต่อที่ประชุมว่า กราฟ C คือ กราฟแสดง Calibration Curve เป็น
การวัดจริง เพ่ือปรับแก้ว่าเครื่องมือมีความแม่นย ามากน้อยเพียงใด ซึ่งคือกระบวนการปกติที่จะต้องมีการ 
Calibrate เครื่องมือก่อนการตรวจวัด ซึ่งหากจะให้ตัดออกจากเล่มรายงานฯ ก็สามารถท าได้ 

ดร.จรัญ ยะฝา สอบถามว่า ข้อมูลหัวข้อ 3.9 ของรายงานฯ ระบุว่า ท าการตรวจวัดในเดือนธันวาคม 
2559 นั น ทางเหมืองยอมรับข้อมูลดังกล่าวได้หรือไม่  

นายภูริวิทย์ สังข์สิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่แน่ใจว่าได้ท าการตรวจวัดจริงหรือไม่ เพราะขณะที่
ตรวจวัดไม่ได้มีการแจ้งว่าตรวจวัดอะไรบ้าง 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่าย ดังนั น จะตัดข้อมูล 
ในส่วนของการตรวจวัดไทโอไซยาเนตในตัวอย่างน  าซึม (OPSG) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากรายงานฯ 
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลที่แสดงเพ่ือสนับสนุนข้อสรุป ถึงแม้ว่าจะตัดออกก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
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ข้อสรุปแต่อย่างใด ส่วนข้อซักถามตาม slide ที่ 12 นั นขอชี แจงว่า เหตุผลที่เลือกตัด section 2 แนว เพราะ
แนวดังกล่าวเป็นแนวที่ใกล้กับบ่อกักเก็บกากแร่มากที่สุด จากข้อมูลของกรมทรัพยากรน  าบาดาลทั งหมด 6 แนว 
ซึ่งหากการตัด section ใช้พื นที่จริงทั งหมด ก็จะใช้ข้อมูลทั ง 6 แนว แต่เนื่องจากเป็นการเลือกพื นที่มาแค่
บางส่วน จึงเลือกใช้ข้อมูลแค่ 2 แนวมาตัด section ตามท่ีแสดง 

ประธาน สอบถามว่า ข้อมูลที่น ามาใช้สามารถเป็นตัวแทนได้ใช่หรือไม่ 
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดเท่าที่มีข้อมูล 
นายภูริวิทย์ สังข์สิริ สอบถามว่า หากไม่น าโมเดล GMS-Aguaveo มาใช้ แต่เปลี่ยนมาใช้ section 

ของกรมทรัพยากรน  าบาดาลซึ่งเป็นข้อมูลจริงบริเวณนั นได้หรือไม่  
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า แนวส ารวจที่ท าการส ารวจไม่ได้ผ่านแนวของกรมทรัพยากรน  าบาดาล 

โดยตรง ซึ่งการใช้โมเดลดังกล่าวเป็นการประมาณท่ีดีที่สุดแล้ว แต่หากทางเหมืองมีวิธีตัด section ที่ดีกว่าก็ยินดี
ปรับแก้ให ้

นายบรรจง พรมจันทร์ สอบถามว่า ข้อมูล section ของกรมทรัพยากรน  าบาดาลมีแนวที่ตัดผ่านเหมือง
หรือไม่  

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า แนว 2 แนว ของกรมทรัพยากรน  าบาดาลที่น ามาใช้คือแนวที่ตัด
ผ่านเหมือง 

นายบรรจง พรมจันทร์ ให้ความเห็นว่าเพ่ิมเติมว่า หากเป็นเช่นนั นแสดงว่าข้อมูล 2 แนวดังกล่าว  
เป็นข้อมูลที่มาจากเหมือง แต่อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาด้วยว่าข้อมูล 2 แนว ที่น ามาใช้มีความครอบคลุมหรือไม่ 
และมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับใด ตามข้อซักถามของนายสุรชาติ หมุนสมัย  

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ข้อมูล 2 แนวที่น ามาใช้ เป็นข้อมูลที่ดีที่สุดและใกล้ที่สุด ถึงแม้ว่า
ข้อมูลของกรมทรัพยากรน  าบาดาลจะมีแนวอื่น ๆ อีก แต่ค่อนข้างไกล  

นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา แสดงความเห็นว่า โดยส่วนตัวมองว่าลักษณะธรณีวิทยาที่ เป็น 
consensual model นั น เป็นเพียงข้อมูลเบื องต้นที่ไม่ได้มีความละเอียดมากนัก ไม่สามารถน ามาเทียบเคียงได้
ในทุกกรณี ซึ่งต่างกับข้อมูล ERI หรือ TEM โดยเฉพาะข้อมูล ERI ซึ่งให้รายละเอียดมากกว่า ถึงแม้จะไม่ได้บอก
ว่าให้หินอะไร แต่น่าจะบอกถึง fracture zone ได้ดี และจากการวิจัย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ใช้ spacing  
5 เมตร เพราะฉะนั นความถ่ีของข้อมูลเท่ากับ 2.5 เมตร ในขณะที่ TEM วางข้อมูลห่างเป็น 100 เมตร ดังนั น
จะเห็นได้ว่า section ของ ERI จะมีความชัดเจนมากกว่า TEM แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร บอกได้เพียง
แค่ว่ามีค่า resistivity ต่างกัน ซึ่งหากค่า resistivity ต่างกัน แต่อยู่ใน level เดียวกัน อาจมาจากหินต่างชนิดกัน 
ดังนั น หากจะน าโมเดลไปเปรียบเทียบในทุกกรณี โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าหยาบเกินไป  

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ความจริงแล้วเป็นการอธิบายลักษณะว่าเหมือนกันอย่างคร่าว ๆ  
แต่ว่าจุดสีแดง เหลือง เขียว เป็นการเทียบ vertical sounding ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป  

ประธาน มีความเห็นว่า ควรตั งเป็นข้อสังเกตว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้โมเดล GMS-Aguaveo หรือไม่ 
และเมื่อน ามาใช้สามารถเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับข้อสรุปหรือไม่  

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงต่อที่ประชุมว่าโมเดล GMS-Aguaveo เป็นตัวช่วยอธิบายความสมเหตุสมผล
ของกรณีควบคุมที่เป็น vertical sounding ส่วนข้อซักถามเรื่องของสเกลสีนั น จะน าไปปรับแก้ให้มีความ
สอดคล้องกันตลอดทั งเล่มรายงานฯ อีกครั ง 
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ประธาน ฝากให้ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตรวจสอบเรื่องการแบ่งสเกลสีทั งเล่มรายงานฯ และปรับแก้
ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกัน 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถามตาม slide ที่ 16 ว่า รูปที่ 5-25 มาจาก EM และรูปที่ 5-18 
มาจาก DC ซึ่งทีมวิจัยของ AIST ที่มีความช านาญในเรื่อง EM และ DC ไม่ใช่คนเดียวกัน Dr.Yuji MITSUHATA 
มีความช านาญเรื่อง EM และ TEM ซึ่งจะเป็นผู้แปลผลทุกอย่างที่เกี่ยวกับ EM และ TEM ส่วน Karino YOSHIAKI 
จะเป็นผู้แปลผลทุกอย่างที่เกี่ยวกับ DC ซึ่งรูปทุกรูปได้รับมาจากทีมวิจัยของ AIST โดยรูปที่ 5-25 เป็นรูปที่ 
Dr.Yuji MITSUHATA ท าขึ นเพ่ือน าไปสนับสนุนผล EM ของตนเอง โดยส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะมีการตัดข้อมูล
บางส่วนออก แต่การแปลผลของ Karino YOSHIAKI จะมีการดูความต่อเนื่องและดูความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ดังนั น รูปที่ 5-18 ที่แปลผลโดย Karino YOSHIAKI จึงเป็นรูปที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า และเนื่องจาก EM 
ไม่ได้ช่วยในการแปลผลท าให้ยังคงมีภาพที่ยังไม่ได้แก้ไข ทั งนี  ทีมวิจัยจะท าการแก้ไขภาพให้มีความถูกต้องต่อไป 

ประธาน สอบถามว่า หากเป็นอย่างที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงมาข้างต้น หมายความได้ว่า
ความแตกต่างระหว่างรูปที่ 5-18 และรูปที่ 5-25 ในวงกลมสีแดงไม่ได้ท าให้การตีความเปลี่ยนไปใช่หรือไม่ 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า การตีความไม่เปลี่ยน เนื่องจากการตีความอิงผลจาก DC ของ 
Karino YOSHIAKI ทั งหมด โดย Karino YOSHIAKI เป็นผู้แปลและเขียนผลมาให้ แต่รูปที่ 5-25 เกิดจากผล EM 
ที่ Dr.Yuji MITSUHATA ท าขึ นเพ่ือ match ผล EM ของตนเองกับผล DC ของ Karino YOSHIAKI ซึ่งเหตุผลที่
รูปมีความแตกต่างกันน่าจะเกิดจากการตัดผลของ Dr.Yuji MITSUHATA 

นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา แสดงความเห็นว่า โดยส่วนตัวเข้าใจว่าทั งคู่ใช้ configuration ในการแปลผล
ต่างกัน โดยรูปที่ 5-18 น่าจะใช้ Wenner-Schlumberger และรูปที่ 5-25 น่าจะใช้ Dipole-dipole ท าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่ง Dipole-dipole จะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่สูงกว่า และหากมองจากค่า resistivity 
โดยส่วนตัวไม่พบว่ามีความผิดปกติ เนื่องจากมีค่า resistivity สูงทั งคู ่

นายอนุ กัลลประวิทย์ สอบถามว่า เมื่อภาพในรายงานฯ ไม่ตรงกัน จะมีผลต่อการแปลผลหรือไม่ 
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ไม่มีผลต่อการแปลผล แต่ขอตรวจสอบอีกครั งว่าเป็นการใช้ 

Wenner-Schlumberger และ Dipole-dipole จริงหรือไม่ หากเป็นเช่นนั นจะเลือกแปลผลโดยใช้ method 
เดียวกัน 

นายอนุ กัลลประวิทย์ เสนอความเห็นว่า หากวิธีการแปลผลท าให้ได้ภาพสองภาพที่แตกต่างกัน และ
แม้ว่านายวชิราชัย ศักดิ์อาภา จะกล่าวว่า เมื่อดูที่ค่า resistivity พบว่า มีค่า resistivity สูงทั งคู่ก็ตาม แต่อย่างไร
ก็ดี ภาพสองภาพท่ีแตกต่างกัน ก็จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรายงาน 

นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา แสดงความเห็นว่า ส่วนนี ขึ นอยู่กับผู้แปลผล เนื่องด้วยการที่มีลักษณะ 
vertical resistive zone ต่างกันระหว่างรูปที่ 5-18 และรูปที่ 5-25 โดยรูปที่ 5-18 มีลักษณะเหมือนเป็น 
homogeneous ซึ่งผู้แปลอาจเลือกแปลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รูปที่ 5-25 อาจแปลผลว่าเป็น fracture zone 
เป็นหินคนละชนิดกันก็ได้ ขึ นอยู่ว่าผู้แปลเชื่อข้อมูลไหนมากกว่า แต่โดยส่วนตัวเมื่อเห็นสองรูปดังกล่าว 
ประกอบกับค่า resistivity มีค่าสูง จะสรุปว่าบ่อรั่วคงเป็นไปได้ยาก แต่อาจเป็นไปได้ว่ามีรอยแตกหรือ 
มีช่องทาง ซึ่งหากน  าจากบ่อกักเก็บกากแร่ไหลมาจริง ค่า resistivity น่าจะมีค่าต่ ากว่านี  แต่อย่างไรก็ดี ผล ERI 
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันได้ว่าบ่อรั่วหรือไม่ 
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ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตอบข้อซักถาม slide ที่ 19 ว่า ทีมวิจัยของไทยได้มีการปรึกษากับทีมวิจัย 
AIST มาโดยตลอด ในตอนแรกทีมวิจัย AIST จะเทียบ vertical sounding เป็น station ไม่ได้จะเทียบเป็นรูป 
แต่ตนเองได้แจ้งให้ทีมวิจัย AIST ทราบว่า ต้องท าการศึกษาตามข้อเสนอโครงการที่เสนอ คือ เสนอไว้ว่าจะท าเป็น 
cross section เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน และเนื่องจากการส ารวจในครั งแรกจ านวนจุดส ารวจค่อนข้างน้อย  
ทีมวิจัย AIST จึงได้ทิ งเครื่องส ารวจไว้ให้ท าการส ารวจเพ่ิมเติม และเมื่อได้จ านวนจุดส ารวจตามที่ต้องการแล้ว 
ทีมวิจัย AIST ก็ได้ท าการแปลผลออกมาและท า cross section ให้ แต่ก็ยังมีข้อซักถามจากนายสุรชาติ หมุนสมัย 
ในหลาย ๆ ครั ง ซึ่งก็เห็นด้วย จึงได้ปรึกษากับทีมวิจัย AIST ว่าจะแก้ปัญหานี อย่างไร จึงได้ข้อสรุปว่าควรแปลผล
ออกมาในทางสถิติซึ่งจะท าให้มีความชัดเจนมากขึ น และทางทีมวิจัย AIST จะเขียน Executive Summary  
ให้อีกครั งหนึ่ง ดังนั น ขอให้สบายใจได้ว่าได้มีการปรึกษากับทีม AIST จริง พร้อมกันนี ได้ขอเอกสารอ้างอิงจาก
ทีม AIST ว่าการเปรียบเทียบในลักษณะนี มีหรือไม่ ส่วนค าอธิบายของอักษรย่อ TA หมายถึง แนวที่อยู่ใกล้บ่อ
ทั งหมด TFC หมายถึง แนวนาข้าว ซึ่งได้มีการเขียนอธิบายไว้แล้วในรายงานฯ 

นายสุรชาติ หมุนสมัย แสดงความเห็นว่า การอธิบายภาพอยากให้อธิบายให้มีความชัดเจน เช่น  
รูปที่ 5-18 และรูปที่ 5-25 ควรอธิบายว่ามีความต่างกันเนื่องจากสาเหตุใด 

นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการอ่านข้อเสนอโครงการพบว่า ไอโซโทป กับ 
ดิวทีเรียม 18 เป็น fingerprint ซึ่งเป็นตัวบอกว่ามาจากการรั่วของเหมืองหรือไม่ หากน าข้อมูลดังกล่าวไป
เทียบกับข้อมูลธรณีฟิสิกส์ก็น่าจะบอกได้ว่าในขณะที่ TEM ผ่านทั งสองช่องทางคือ 5’ กับ 4’ แม้ว่าตัว 5’  
จะไม่ตรงกับที่พบความผิดปกติมากนัก แต่ตัว 4’ ค่อนข้างตรง ซึ่งน่าจะบอกได้เบื องต้นว่ามีโอกาสที่จะรั่วหรือไม่ 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า หาก EC สูง แต่ไม่พบลักษณะของน  าระเหย ก็หมายความได้ว่า
ความผิดปกติที่พบอาจมาจากน  าที่มี EC สูง เช่น น  าจากหินทิ ง ตรงนี เป็นประเด็นที่พยายามแยกให้เห็นว่า
สามารถเกิดขึ นได้ เช่นเดียวกับผลของ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ที่พบค่าซัลเฟตสูงในหลายตัวอย่าง  
จึงต้องท าการคัดเลือกเฉพาะตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดบ่อรั่ว ซึ่งในบทที่ 9 ได้เขียนไว้ว่า เส้นทางที่ยืนยัน
ด้วยไอโซโทปว่ามีร่องรอยของการระเหยคือเส้นไหน 

นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ได้แสดงความเห็นว่า มีหลายภาพในรายงานฯ ที่ใส่บ่อสังเกตการณ์ไม่ครบ 
ซึ่งอาจท าให้ผู้อ่านที่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดอย่างครบถ้วน มีความเข้าใจตามที่  ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เขียน 
และจากการน าเสนอในช่วงแรกมีบ่อหายไปหนึ่งบ่อ เป็นบ่อที่อยู่บนเส้นทางที่คิดว่าน่าจะเกิดการรั่ว  ซึ่งบ่อ
ดังกล่าวอยู่บนเส้นน  าฝน ซึ่งหากเป็นเส้นระเหยก็มีโอกาสที่จะรั่ว แต่อย่างไรก็ดีต้องดูด้วยว่าหาก TSF รั่ว  
ที่ต้นทางรั่วหรือไม่ มายังกลางทาง และปลายทางหรือไม่ แต่เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า บ่อลึกรอบ TSF  
อยู่บนเส้นน  าฝนทั งหมดนั น ท าให้มีข้อสงสัยว่า TSF รั่วหรือไม่ เพราะไม่พบว่าอยู่บนเส้นระเหย 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ขอข้ามประเด็นนี ไปก่อน และขอชี แจงเพ่ิมเติมว่า จาก slide ที่ 56 ความ
จริงที่พยายามน าเสนอคือ มีจุดที่เชื่อมกับน  าในบ่อ แต่ไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากเส้นทางไหน ท าได้เพียง
ค านวณให้เห็นว่าเป็นบริเวณท่ี conduct water มากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ และจากการค านวณบอกว่าไม่ได้มาจาก
บ่อ ST38 อย่างแน่นอน 

นายภูริวิทย์ สังข์สิริ สอบถามว่า เส้นสีแดงในกราฟ slide ที่ 56 เกิดขึ นได้อย่างไร เป็นการน าบ่อมา 
fitting กับเส้นหรือไม่ หากเป็นเช่นนั นการเลือกบ่อจะมีผลต่อการ fitting 
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ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า เป็นการ plot กราฟระหว่างค่าความเข้มข้นของซัลเฟตกับระยะห่าง 
และน ามา fitting กับบ่อ โดยบ่อที่ปรากฏในกราฟมีเกณฑ์ในการเลือกคือ เลือกบ่อที่ไอโซโทปยืนยันแล้วว่า 
มีการระเหย ซึ่งได้มีการเขียนอธิบายไว้ในรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ทางทีมวิจัยจะเพ่ิมรูปอีกหนึ่งรูป
ที่แสดงให้เห็นภาพรวมครบทุกบ่อ 

นายสุรชาติ หมุนสมัย สอบถามว่า บ่อ 6473 ไม่เคยมีการน าเสนอมาก่อนเลยว่าแสดงการระเหย 
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ได้เขียนไว้ในรายงานฯ ว่า ซัลเฟตมีค่าต่ า และ Ratio การระเหยที่

วัดได้อาจคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีการเจือจางเยอะมากประมาณ 97 เท่า หากจะให้ตัดจุดนี ออกก็สามารถท าได้ 
เนื่องจากไม่ได้ท าให้เส้นกราฟเปลี่ยนแปลงไป  

รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน เสนอความเห็นว่า จากที่ข้างต้นได้เสนอให้ทางเหมืองส่งผลการวิเคราะห์
ไซยาไนด์ให้ทีมวิจัยมาใช้ประกอบเป็นภาคผนวกในรายงานฯ นั น มองว่าหาก ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ น าผล
ดังกล่าวมาใช้ในการเขียนรายงานฯ ด้วย ก็จะท าให้เกิดความเป็นธรรมทั งสองฝ่าย 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงในส่วนของผลการวิเคราะห์ไซยาไนด์ว่า ตนเองเคยเข้าไปสอบถาม 
ทางเหมืองในส่วนนี  และผู้บริหารของเหมืองได้เชิญให้ไปหารือกับบริษัทที่ปรึกษา และได้แจ้งให้ที่ปรึกษาทราบว่า
ตนเองเคยได้รับข้อมูลจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงค่าไซยาไนด์ที่มีค่าสูงมากของ
บ่อสองบ่อ ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาแจ้งว่า ข้อมูลที่ได้รับจากเหมืองไม่มีผลของสองบ่อนี  จึงได้มีการเรียกหัวหน้า
แผนกสิ่งแวดล้อมมาชี แจง และได้น าใบรายงานผลการวิเคราะห์ที่มีอยู่มาแสดง ซึ่งพบว่าไม่มีผลของสองบ่อ
ดังกล่าว ท าให้มีประเด็นสงสัยถึงใบรายงานผลการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน และจากการหารือได้ข้อสรุปว่า  
จะท าการวิเคราะห์ค่าไซยาไนด์ซ  า ซึ่งหากตรวจพบว่ามีค่าสูงจะท าการวิเคราะห์ซ  าอีกครั ง หากการวิเคราะห์
ตรวจพบค่าไซยาไนด์สูง 2 ใน 3 ครั ง ก็จะยอมรับผลดังกล่าว โดยน  าตัวอย่างที่จะท าการตรวจวัดซ  าถูกเก็บ
รักษาโดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ในขวดเหล็กที่ไม่โดนแสง ซึ่งได้มีการวัดค่า pH ก่อนน าไปวิเคราะห์ซ  า 
พบว่า ค่า pH ไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมกันนี ได้ตรวจวัดน  าในป่าบัวและในนาข้าวด้วย ซึ่งจากการวิเคราะห์ทั ง  
3 ครั ง มี 1 ครั ง ที่ให้ค่าที่ห่างกัน แต่ไม่ได้ท าให้การแปลผลเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผลที่ได้ทั ง 3 ครั ง  
มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และได้เขียนสรุปไว้แล้วในรายงานฯ  

นายสุรชาติ หมุนสมัย สอบถามว่า จากที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ กล่าวว่า ได้ใช้ค่าไทโอไซยาเนต
จากรายงานที่เขียนส่งมหาวิทยาลัยนเรศวร นั น จากที่ดูในรายงานฯ ฉบับนี ไม่ได้มีการอธิบายไว้ 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ รับว่าจะเพ่ิมเติมให้ในรายงานฯ พร้อมทั งแจ้งนายสุรชาติ หมุนสมัย ว่าจะ
ตัดผลไทโอไซยาเนตที่วัดค่าจาก Probe ออกจากรายงานฯ แต่ผลไทโอไซยาเนตที่วัดโดยคณะกรรมการผู้ว่าฯ 
ซึ่งเป็นรายงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะยังคงไว้ และจะเขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าเป็นผลจากรายงานของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่ใช่ผลจากการศึกษาในครั งนี  

ประธาน เสนอให้เพ่ิมเติมรายงานดังกล่าวลงในเอกสารอ้างอิงด้วย 
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ สอบถามนายสุรชาติ หมุนสมัย ถึงการใช้ค าในรายงานฯ ในส่วนของการ

อธิบายผลค่าซัลเฟตว่า มีความคิดเห็นให้ใช้ค าใดแทน เนื่องจากค าว่า “ค่าปกติ” ในรายงานฯ ที่เขียนอธิบาย
หมายถึง ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าพื นที่ควบคุม หากจะเปลี่ยนจากค าว่า “ปกติ” เป็นค าว่า “พื นที่ควบคุม” 
เห็นด้วยหรือไม่ 

นายสุรชาติ หมุนสมัย ตอบว่า จะใช้ค าใดก็ขอให้เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าเป็นการเปรียบเทียบกับค่าใด 
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นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา เสนอความเห็นว่า ในการเปรียบเทียบควรเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่มี
การก าหนดไว้แล้ว ไม่ควรก าหนดค่าขึ นมาเอง 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า เป็นคนละวัตถุประสงค์กัน 
นายบรรจง พรมจันทร์ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในส่วนนี ผู้เขียนรายงานฯ ต้องการเปรียบเทียบให้เห็น

ว่าค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงกว่าค่าของพื นที่ควบคุม ไม่ได้หมายความว่าค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานที่มี
การก าหนดไว้ แต่เนื่องจากในการเขียนอธิบายใช้ค าว่า “ผิดปกต”ิ จึงอาจท าให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้  

นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา เสนอความเห็นเพ่ิมเติมว่า โดยปกติในรายงานฯ ทั่วไป ส่วนใหญ่มักน าไป
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เช่น หากค่าซัลเฟตสูงกว่า 250 mg/l จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากมีค่า
เกินมาตรฐานคุณภาพน  าบาดาลที่ก าหนดไว้  

นายบรรจง พรมจันทร์ ให้ความเห็นว่า อาจเขียนอธิบายเพ่ิมเติมจากเดิม โดยการน าไปเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานคุณภาพน  าบาดาลที่มีการก าหนดไว้แล้วก็ได้ 

ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ขอชี แจงประเด็นค่าซัลเฟตใน UD1 ที่อนุมานว่า ND หมายถึง มีค่า 
สูงจนตรวจไม่พบนั น ได้สอบถามไปที่ ALS แล้วอธิบายว่า หากค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงกว่า detection limit  
จะท าการเจือจางแล้วตรวจวัดให้ใหม่อีกครั ง แต่ในความเป็นจริงแล้วทาง ALS ไม่ได้ท าอย่างนั นให้ เพราะฉะนั น
ค่าที่ ALS รายงานมาอย่างเป็นทางการคือ ND และที่ทางทีมวิจัยอนุมานว่าค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงกว่า 
detection limit เพราะอนุมานจากค่าการตรวจวัดซัลเฟตใน UD1 ที่ทางเหมืองมีข้อมูลอยู่ ซึ่งซัลเฟตมีค่าเกิน 
2,500 mg/l มาโดยตลอด ซึ่งทีมวิจัยคิดว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จากค่าซัลเฟต 2,500 mg/l จะลดลงมา
จนมีค่าต่ ากว่า detection limit ประกอบกับค่า EC มีค่าค่อนข้างสูงจึงได้อนุมานไปอย่างนั น  

นายสุรชาติ หมุนสมัย ชี แจงว่า ไม่แน่ใจว่าค่า upper limit มีค่าเท่าไหร่ แต่จ าได้ว่ามีค่าสูงมาก  
แต่ข้อมูลที่ทีมวิจัยน ามาใช้คือ ข้อมูล ปี 2555 ซึ่งหากดูแนวโน้มจากค่าข้อมูลที่ตรวจวัดไว้จนถึงปัจจุบัน 
จะพบว่า มีค่าลดต่ าลงมาเรื่อย ๆ เพราะฉะนั นจึงไม่แน่ใจว่า การน าค่าเฉลี่ยเมื่อ 5 ปีก่อน มาใช้ในรายงานฯ  
ปี 2560 จะยังคงมีความเหมาะสมหรือไม่  

ประธาน เสนอว่า ค่า ND ให้ทาง ALS เขียนชี แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้หรือไม ่
ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ขอข้อมูลซัลเฟตจากเหมืองที่ท าการตรวจวัดพร้อมกับที่ทีมวิจัยเก็บ

ตัวอย่างเพ่ือส่งวิเคราะห์มาใช้ประกอบในรายงานฯ โดยจะเขียนหมายเหตุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นข้อมูลที่ท าการ
ตรวจวัดจากทางเหมือง จะได้หรือไม่ และทางเหมืองยังคงเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้หรือไม่  

นายสุรชาติ หมุนสมัย ตอบว่า ยังคงเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ และจะส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ  
เพ่ือส่งต่อให้ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ต่อไป 
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 มติที่ประชุม  
 ให้ปรับปรุงแก้ไขร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บ

กากแร่ TSF1 ของเหมืองทองค า จังหวัดพิจิตร ตามข้อคิดเห็นของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 และผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจากร่างรายงานดังกล่าวให้จัดท า
ข้อคิดเห็น เพื่อประกอบในภาคผนวก (Attachment) ของรายงานฉบับสมบูรณ์ 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 19.00 น. 
                 ผู้จดรายงานการประชุม 

ว่าที่ ร.ต. ไตรเทพ ผันประเสริฐ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ดร.จรัญ ยะฝา 

รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ผู้ท างานและเลขานุการฯ 

 
นางสาวศุภวรรณ  นิอิสมัย 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  

ครั้งที่ 5/2560วันจันทร์ที ่18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 

คณะท างานย่อยผู้มาประชุม 
1. ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา ประธาน 

ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
2. รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ผู้ท างาน 
 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. นายบรรจง พรมจันทร์ ผู้ท างาน 

กรมทรัพยากรน  าบาดาล 
4. ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ผู้ท างาน 
 อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
5. ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้ท างาน 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
6. นายอนุ กัลลประวิทย์ ผู้ท างาน  
 ผู้อ านวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม 
 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
7. นายสุรชาติ หมุนสมัย ผู้ท างาน 
 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
8. ดร.จรัญ ยะฝา ผู้ท างานและเลขานุการฯ  
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
 9. นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการฯ   

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 

คณะท างานย่อยผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น 
1.  รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้ท างาน 

ผู้อ านวยการสถาบันสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน ผู้ท างาน 
 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต ผู้ท างาน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา  นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี 
 2. นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ 
  3. นายอติเทพ นิสัยตรงศรีสุข  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
 4. ว่าที่ ร.ต. ไตรเทพ ผันประเสริฐ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

5. นางสาวมธุรส วังชนะชัย  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
6. นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์  นักวิชาการอุตสาหกรรม 

  กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ 
6. นายภูริวิทย์ สังข์สิริ  บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

  
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั งนี หวังว่าจะได้ข้อสรุปเพ่ือที่จะน าเสนอในการประชุม
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 TSF1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
นอกจากนี  Dr. Yuji MITSUHATA จากสถาบัน AIST ได้ส่ง executive summary มาให้ และเข้าใจว่า            
เป็นส่วนที่ท าร่วมกับทีมวิจัย เพ่ือยืนยันว่า Dr. Yuji MITSUHATA ได้อ่านแล้ว จึงให้แจกในที่ประชุม และ
ได้เปรียบเปรียบกันทั งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษแล้ว พบว่า เนื อหามีความสอดคล้องกัน 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริง
การรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ครั งที่ 4/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.              
ณ ห้องประชุมโพแทช ชั น 1 กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้น าเวียน 
เพ่ือให้คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมแล้ว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 - 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าบริเวณนาข้าวทางด้านทิศตะวันตก ของบริษัท อัครา         
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 - ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
 - บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
 - กรมควบคุมมลพิษ 
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 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง กรมควบคุมมลพิษ น าเสนอผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน  าบริเวณนาข้าว
ทางด้านทิศตะวันตก ของบริษัท อัครารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560          
โดยสรุปได้ ดังนี  

 

 

รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ าและตะกอนดิน 
 

 
 

รูปที่ 2 การเก็บรักษาตัวอย่าง



ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าพื้นฐาน  
รหัส ชื่อตัวอย่าง พิกัด (47Q) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าพ้ืนฐาน 

TDS 
(mg/l) 

pH อุณหภูมิ 
(๐C) 

Total CN 
(mg/l) 

Total Hg 
(mg/l) 

As 
(mg/l) 

Cd 
(mg/l) 

Cu 
(mg/l) 

Fe 
(mg/l) 

Mn 
(mg/l) 

Ni 
(mg/l) 

Pb 
(mg/l) 

Cr+6 

(mg/l) 
Zn 

(mg/l) 
AK1 จุดที่ 1 นาข้าว (แปลง

ควบคุม) 
0677953/18100771 322 6.91 33.5 <0.0005 <0.0005 <0.05 <0.001 <0.01 31 6.0 <0.01 <0.01 <0.01 <0.1 

AK2 จุดที่ 3 ป่าบัว 0673730/1801482 525 7.12 32.7 <0.0005 <0.0005 <0.05 0.0013 0.162 45 5.7 0.034 0.05 <0.01 0.2 
AK3 จุดที่ 4 นาข้าว 

(ที่มีน ้าไหล) 
0673391/1800860 663 7.65 30.9 <0.0005 <0.0005 <0.05 <0.001 <0.01 0.50 6.3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.1 

AK4 จุดที่ 6 คลองหลังบ้านนายก 
อบต.เขาเจ็ดลูก (ท้ายน ้า) 

0672123/1801139 464 8.52 32.4 <0.0005 <0.0005 <0.05 <0.001 <0.01 0.72 2.9 <0.01 <0.01 <0.01 <0.1 

มาตรฐาน* - 5-9  ≤0.005 ≤0.002 ≤0.01 ≤0.005 ≤0.1 - ≤1.0 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.05 ≤1.0 

หมายเหตุ * เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานใกล้เคียง คือ มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ซ่ึงเป็นแหล่งที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ 
เพ่ือ ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคปกติ และผ่านกระบวนกาปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน ข) การเกษตร 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ตะกอนดิน (โลหะหนัก) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

รหัส
ตัวอย่าง 

จุดเก็บ กพร. Al 
mg/kg 

As 
mg/kg 

Ba 
mg/kg 

Cd 
mg/kg 

Cu 
mg/kg 

Fe 
mg/kg 

Mn 
mg/kg 

Ni 
mg/kg 

Pb 
mg/kg 

Se 
mg/kg 

Total Cr 
mg/kg 

Total Hg 
mg/kg 

Zn 
mg/kg 

AK1 อ้างอิง 24170 2.0 62 0.29 31 20960 277 7.9 4.9 <1.0 15 <0.10 13 
AK2 จุด 3 ป่าบัว 15640 1.2 70 <0.10 27 4128 76 6.9 7.4 <1.0 14 <0.10 <10 
AK3 จุด 4 นาข้าว 11810 1.8 53 <0.10 23 5934 70 7.0 7.6 <1.0 16 <0.10 <10 
AK4 จุด 6 คลองหลังบ้านนายก 21175 <1.0 24 <0.10 16 7784 138 9.5 2.2 <1.0 19 <0.10 <10 

ร่างมาตรฐานตะกอนดิน  9.79  0.99 31.6  - 22.7 35.8  43.4 0.18 121 
มาตรฐาน  3.9  37   1800 1600 400 390 300 23  

หมายเหตุ  1. เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานใกล้เคียง คือร่างเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ าผิวดินเพ่ือคุ้งครองสัตว์หน้าดิน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ าผิวดิน 
 2. เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานใกล้เคียง คือ มาตรฐานตามประกาศคุณภาพดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน   
 ตามข้อ 2 มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม  

4  



 
 เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบเหมืองทองค า มาร้องเรียน ณ กรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง ขอทราบผลการตรวจสอบน  าสีด ามีกลิ่นเหม็นผิดปกติอย่างรุนแรง โดยส านักจัดการคุณภาพน  า          
ได้รายงานผลการวิเคราะห์เบื องต้น ให้กับประชาชนทราบ แต่ผู้แทนประชาชนในพื นที่ มีความกังวลว่าตัวอย่างน  า        
ที่น ามาวิเคราะห์นั นอาจไม่ใช้ตัวแทนที่ดี จึงขอความอนุเคราะห์ให้กรมควบคุมมลพิษลงพื นที่เก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์ผลด้วยตนเอง ดังนั น ส านักจัดการคุณภาพน  า จึงลงพื นที่เก็บตัวอย่างในวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธ.ค. ๖๐ 

 
รูปที่ 3 จุดเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

น้ าผิวดิน 
• AK-60-3 : ป่าบัว 
• AK-60-5 : จุดรวมน  า 
• AK-60-6 : จุดที่มีการปิดการระบายน  า 
• AK-60-7 : จุด Reference (น  าธรรมชาติ) 

น้ าใต้ดิน 
• AK-60-1 : น  าประปาโรงเรียน 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 
• พารามิเตอร์พื นฐาน : Temperature pH Salinity Conductivity DO BOD 
• NO2

– N, NO3
– N, SO4

2- , COD, Heavy Metal (Cu Mn Zn Fe As), S2-, CN-  

วันที่     ันวาคม    ๐ กรมควบคุมมลพิษ ลงพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยกับ
ประชาชน และส้ารวจสภาพพ้ืนที่

 
รูปที่ 4 กรมควบคุมมลพิษ ลงพ้ืนที่พูดคุยกับประชาชนและส ารวจพื้นที่ 

5  
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รูปที่ 5 กรมควบคุมมลพิษ เข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บริษัท อัคราฯ เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาและลงพ้ืนที่
 เก็บตัวอย่าง 

 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  า พบว่า แมงกานีส 
(Mn) มีค่าสูงทุกตัวอย่าง รวมทั งบริเวณจุดควบคุมด้วย ส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน พบว่า มีค่าไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคุณภาพดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 
(พ.ศ.  2547 ) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ตามข้อ 2 มาตรฐานคุณภาพดินที่ ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม จากการเก็บตัวอย่างในพื นที่ พบว่า ชาวบ้านมีความกังวล
เนื่องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ได้มีการกักน  าไว้ โดยการปิดล าเหมือง จึงท าให้เกิดน  าท่วมและ       
มีสภาพน  าเน่า ซึ่งท าให้ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณนั นได้รับความเดือดร้อนพอสมควร ทั งนี  จากการลงพื นที่เก็บ
ตัวอย่างครั งล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 กรมควบคุมมลพิษ บริษัท อัคราฯ และ อบต. ได้ด าเนินการ
โรยปูนขาว และ EM ท าให้กลิ่นดีขึ น แต่ถ้าไปคุ้ยตะกอนด้านล่างขึ นมาก็ยังมีกลิ่นเน่าอยู่ นอกจากนี ยังได้พูดคุย
กับชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านส่วนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอาศัยอยู่บริเวณน  าท่วมท าให้การเดินทาง
ล าบาก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากผลวิเคราะห์คุณภาพน  า ทั ง 3 หน่วยงาน มีผลการวิเคราะห์ตรงกัน          
ว่าไม่มีความผิดปกติร้ายแรงจนเป็นอันตราย คณะท างานฯ น่าจะเสนอแนะให้ อบต. ทยอยระบายน  าออกไปได้ 
ไม่เช่นนั นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน  าท่วมจะเดือดร้อนกว่า 
 ประธาน มีข้อซักถามว่า ระดับน  าที่ท่วมมีความสูงเท่าใด 
 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ชี แจงว่า จุดที่ท่วมสูงที่สุด มีความสูงประมาณหน้าแข้ง และเดิมทีคงมีการเน่า 
แต่จากที่หารือกับบริษัทฯ อัคราฯ คือ น  าผุดที่พบ เหมือนเป็นตาน  าและน  าใส แต่เนื่องจากในพื นที่มีเรื่องของ
การทิ งวัสดุทางการเกษตรไว้มาก เป็นธรรมชาติที่ท าให้เกิดการเน่าและคิดว่าน  า ใต้ดินที่ผุดขึ นไม่น่าจะเน่า    
แบบผุดขึ นมา แต่ว่าบริเวณป่าบอนมีวัสดุเหลือทิ งมากจึงท าให้น  าเน่าได้ง่าย ซึ่งถ้าผลวิเคราะห์คุณภาพน  าไม่พบ
ความผิดปกติก็น่าจะปล่อยน  าได้ และประเด็นที่ว่าน  าผุดมาจากไหน ความเห็นส่วนตัวคิดว่า จากการพิจารณา
การผุดของน  าเหมือนเป็น simple hydraulic กล่าวคือ ถ้าน  ามีแรงดันก็สามารถที่จะดันออกมาได้ จากสถิติ       
ที่ผ่านมา บ่อทั งหมดในพื นที่ที่เป็นบ่อ storage จะมีค่า peak ในเดือนพฤศจิกายน และปีนี เป็นปีที่ peak มาก
ที่สุด เนื่องจากท่ีผ่านมาบริษัท อัคราฯ มีการน าน  ากลับไปใช้ในกระบวนการผลิต แต่ปีที่แล้วและปีนี เป็นปีที่ไม่มี
การน าน  ากลับไปใช้ และด้วย hydraulic ของน  าไม่ว่าบ่อใดก็ตาม จึงท าให้มีค่า peak ในเดือนพฤศจิกายน 
อย่างไรก็ตาม จากการที่ได้พูดคุยกับชาวบ้าน จึงขอให้คณะท างานฯ พิจารณาแนวทางที่จะประสานไปยัง
ท้องถิ่น เพ่ือแก้ปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน  าท่วม  
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 ประธาน แจ้งว่า เจตนาของคณะท างานฯ คือ ต้องการให้เรื่องนี จบเร็วที่สุด เพ่ือที่จะชี แจงต่อชาวบ้าน 
และสาเหตุที่เกิดความล่าช้า 2-3 สัปดาห์ เนื่องจากต้องท าการตรวจวัด และก าหนดวันประชุมที่ตรงกันไม่ได้ 
ซึ่งไม่มีเจตนาที่จะปิดบังแต่อย่างใด 
 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ชี แจงว่า ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบ เพียงแต่ว่าไม่มีหน่วยงานใดสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อซักถามว่า จากแผนที่ที่น าเสนอ จุดสีเขียว คืออะไร 
 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ชี แจงว่า จุดสีเขียว คือ แปลงนาข้าวของชาวบ้านที่มาร้องเรียน ส่วนจุดสีฟ้า
คือจุดที่มีน  าท่วมอยู่  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อซักถามว่า บริเวณท่ีน  าผุดอยู่ต าแหน่งใด 
 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ชี แจงว่า น  าผุดอยู่บริเวณสระบัว จุดสีเหลือง ใกล้กับ บ่อ TSF 2 แต่น  าผุด
เข้าใจว่าเป็นทั งบริเวณนั น และมีข้อมูลเพ่ิมเติมคือมีความต่างศักย์ทางไฮโดรลิค ประมาณ 10 เมตร ระหว่าง
บริเวณบ่อกักเก็บกากแร่และบ่อต่าง ๆ กับบริเวณสระบัว เพราะเป็นจุดที่ต่ า ดังนั น จุดอ่ืน ๆ จะมีความสูง
ต่างกัน ประมาณ 10 เมตร 
 ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อซักถามว่า กรมควบคุมมลพิษ ไม่ได้วิเคราะห์ซัลเฟตของตัวอย่างน  าเมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2560 ใช่หรือไม่  
 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ชี แจงว่า กรมควบคุมมลพิษไม่ได้ลงพื นที่เก็บตัวอย่าง แต่ได้รับตัวอย่างน  ามา
วิเคราะห์ตามที่มีการรักษาสภาพตัวอย่างมา ซึ่งการวิเคราะห์ซัลเฟตจะต้องมีก ารรักษาสภาพตัวอย่าง            
อีกแบบหนึ่ง แต่การเก็บตัวอย่างน  าครั งล่าสุดได้มีการวิเคราะห์ซัลเฟตด้วย 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย น าเสนอผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน  าบริเวณนาข้าวทางด้านทิศตะวันตก ของ
บริษัท อัครารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 โดยสรุปได้ ดังนี  
 
 

 
รูปที่ 6 แผนที่จุดเก็บตัวอย่าง 

 



ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 
Name Ref_No EC 

(ms) 
TDS 
-ppm 

ORP(mV) DI 
(ppm) 

DO 1* 
(mg/L) 

DO 2** 
(mg/L) 

BOD1* 
(ppm) 

BOD2** 
(ppm) 

COD 
(mg/L) 

As 
-ppb 

Fe 
(mg/L) 

Mn 
(mg/L) 

Cl 
(mg/L) 

SO4 
(mg/L) 

แปลงควบคุม 1782317-2 0.33 277 -113 0.005 1.46 3.5 104 27 150 10 30.6 5.85 7.0 1.1 
ต้นน้้าบ้านเนนิทอง 1782317-3 0.19 123 0 0.004 0.15 4.0 <2 <2 16 <1 0.74 0.22 4.3 42.4 
ป่าบัว 1782317-4 0.57 447 -23 0.003 2.78 1.2 31 <2 16 10 23.9 6.27 4.5 204 
นาข้าวที่มีน้้าไหล 1782317-5 0.9 604 -187 0.001 0.15 1.5 35 8 67 3 0.28 6 7.8 111 
จุดรวมน้้าจากนาข้าวบ้านเนิน
ทอง คลองล่องหอย 

1782317-6 0.6 408 -184 0.002 0.34 0.6 26 5 68 2 0.48 2.68 6.0 80.9 

คลองหลังบ้าน นายก อบต. 1782317-7 0.6 440 -128 0.003 0.27 2.6 17 3 41 2 0.73 2.75 6.2 91.6 
แปลงนาควบคุม 2 1782317-8 0.21 232 -65  1.32  59   8 22.2 3.95 5.3 0.5 
UD 2 1785506-2      2.2  2 55      
นาปรัง 1785506-3      3.3  <2 21      
มาตรฐาน***  - - - - ≥4 ≥4 ≤2 ≤2 - ≤0.01 - ≤1.0 - - 
 
หมายเหตุ * DO1 BOD1 เก็บตัวอย่างเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
 ** DO2 BOD2 เก็บตัวอย่างเม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2560 
 *** เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานใกล้เคียง คือ มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ซ่ึงเป็นแหล่งที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ 
เพ่ือ ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคปกติ และผ่านกระบวนกาปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน ข) การเกษตร 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (ต่อ)  
Name Ref_No Ca 

(mg/L) 
Mg 

(mg/L) 
K 

(mg/L) 
Na 

(mg/L) 
CN 

(mg/L) 
WED CN 
(mg/L) 

AKA-
SCN 

(mg/L) 

NU-
SCN1 
(mg/L) 

NU-
SCN2 
(mg/L) 

Ammonia 
Nitrogen 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Volatile 
Solids 
(mg/L) 

Coliform 
(MPN/ 
100mL) 

E.Coli 
(MPN/ 
100mL) 

Fecal 
Coliform 

(MPN/100mL) 
แปลงควบคุม 1782317-2 22.7 9.99 11.4 13.5 <0.002 <0.002 0.91 7.3 - <0.06 4.3 164 490 17 17 

ต้นน้้าบ้าน
เนินทอง 

1782317-3 17.8 5.94 2.28 7.97 <0.002 <0.002 0.58 0.04 0.21 <0.06 <0.5 26 490 33 94 

ป่าบัว 1782317-4 55.4 28.4 3.95 7.9 <0.002 <0.002 0.93 0.65 0.27 <0.06 <0.5 50 3300 33 330 
นาข้าวทีม่ีน้้า

ไหล 
1782317-5 94.6 53.3 14.8 12.3 <0.002 <0.002 0.91 16 0.61 <0.06 0.9 280 4900 2400 3300 

จุดรวมน้้า
จากนาข้าว
บ้านเนินทอง 
คลองล่อง

หอย 

1782317-6 61.9 32.5 9.74 10.3 <0.002 <0.002 1.23 23 0.01 <0.06 1 97 4900 1300 2400 

คลองหลัง
บ้าน นายก 

อบต. 

1782317-7 60.1 31.8 9.51 10.1 <0.002 <0.002 1.06 11 0.32 <0.06 0.8 83 1300 49 220 

แปลงนา
ควบคุม 2 

1782317-8 16.8 7.77 7.98 11.2 <0.002 <0.002 0.87 1.2 -       

UD 2 1785506-2          25.4 28 220 <1.8 <1.8 <1.8 
นาปรัง 1785506-3           <0.5 73 1300 130 330 

มาตรฐาน***  - - - - ≤0.005 - - - - ≤0.5 - - ≤20,000 - ≤4000 

หมายเหตุ  AKA-SCN คือ ค่าที่ได้จากเครื่องมือตรวจวัดของบริษัท, NU-SCN1 คือ ค่าที่ได้จากการตรวจวัดภาคสนามของ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์, NU-SCN2 คือ ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ทีห่้องปฏิบัติการมหาวิทยาลยันเรศวร 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานใกล้เคียง คือ มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ซึ่งเป็นแหล่งที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ เพื่อ ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคปกติ และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน ข) การเกษตร 



 

SO4 Ca

                                                                 

 
รูปที่ 7 ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ก่อนปี 2558 (ซ้าย) และปี 2559 (ขวา) 

 จากข้อมูลกรมทรัพยากรน  าบาดาล ซึ่งเป็นข้อมูลบ่อบาดาลในพื นที่ 3 จังหวัด คือ พิจิตร เพชรบูรณ์ 
และพิษณุโลก เมื่อน าข้อมูลมาซ้อนทับกัน จะเห็นได้ว่า สีแดงท่ีแสดงให้เห็น คือ ค่าซัลเฟตที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
และค่าซัลเฟตที่สูงพบได้โดยทั่วไป ทั งบริเวณที่อยู่เหนือน  า ใต้น  า และต่างลุ่มน  า เช่นเดียวกันกับแคลเซียม 
  

                     ??

                                          

                                          

 
รูปที่ 8 น้ าเสียมาจากไหน 
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             -                             

 
รูปที่ 9 การเปรียบเทียบน้ าในนากับน้ าในคลอง 

 

                                    

                                           

 
รูปที่ 10 การเปรียบเทียบน้ าในนาเดียวกัน 

 
สาเหตุน้ าเน่าเสีย (น้ าสะอาด + ของเสีย) 
ที่มาของของเสีย (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องท่ี ๗ น  าเสีย) 

 น  าเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ท าการ 
  -  ประกอบไปด้วย สารอินทรีย์ สบู่ ผงซักฟอก เศษอาหาร ไขมัน สารอนินทรีย์ และสิ่งปฏิกูลอ่ืนๆ
  -  ช่วยเพ่ิมอาหารเสริมแก่พืชน  า และสัตว์น  า ท าให้มีพืชน  า และสัตว์น  าเพ่ิมขึ น เมื่อพืชน  า 
และสัตว์น  าตายไป จะท าให้เกิดสารอินทรีย์ในน  าเพ่ิมขึ น  
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  -  สารอินทรีย์ที่เกิดเพ่ิมขึ นนี  เมื่อถูกย่อยสลาย โดยแอโรบิคบัคเตรี ก็จะน าเอาออกซิเจน
ละลายในน  ามาใช้ ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ออกซิเจนในอากาศละลายลงในน  า ท าให้เกิดสภาพขาดออกซิเจนขึ น 
อันเป็นสภาวะแวดล้อม ที่เหมาะกับแอนแอโรบิคบัคเตรีให้ย่อยสลายสารอินทรีย์ต่อไป ท าให้น  ากลายเป็นสีด า 
มีกลิ่นเหม็น  

 น  าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
- เป็นสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ กรดด่าง โลหะหนัก สารเคมีต่างๆ สารกัมมันตภาพรังสี 
สารพิษ ดินทราย และสิ่งปฏิกลูอื่นๆ  

 เกษตรกรรมและการปศุสัตว์ 
- ปุ๋ยหลักที่ใช้ในการเกษตร ได้แก่ สารไนโตรเจน และฟอสฟอรัส 
- ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของฟอสเฟต สามารถยึดติดอยู่กับดินได้ จึงมีส่วนน้อยที่ไหลไปกับน  า 
- ไนโตรเจน การใช้ปุ๋ย ส่วนใหญ่มักใส่กันมากเกินกว่าที่พืชจะน าไปใช้ได้หมด เมื่อฝนตก 
น  าฝนจะชะเอาไนโตรเจนไหลไปตามผิวดิน ลงสู่แม่น  าล าคลอง ช่วยให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้ดี
เป็นจ านวนมาก ท าให้น  าเกิดสี กลิ่น และรส เมื่อสาหร่ายเหล่านี ตายลง ก็จะท าให้น  าเน่าเหม็น 
และมีฟีนอลสูงขึ น เกิดฝ้าขาวลอยอยู่ตามผิวน  า   
- มูลสัตว์ก็จะไหลลงไปในล าน  า ท าให้มีสารอินทรีย์ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสสูง 
- ยาฆ่าแมลงและยาก าจัดวัชพืช ส่วนมากเป็นสารเคมี ที่บางครั งก็เป็นสารมีพิษ เมื่อถูกชะล้าง
ลงไปในน  า ก็จะเป็นพิษแก่พืชและสัตว์ที่อยู่ในน  า 

 อ่ืนๆ เช่น ไฟป่า ผิวดินพังทลาย เป็นต้น 
 

                                  
•                                          

•                                          
•                                           E. Coli
•                                       Indicator     E. Coli

•                        
•                            TKN    Ammonia-N
•              indicator            

•                                                     

 
รูปที่ 11 สาเหตุของการเน่าเสีย และการพิสูจน์ 
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                       ??

 
รูปที่ 12 น้ าในคลองท าไมเน่าด า 

 จุดสีแดงท่ีอยู่ริมถนนจะเป็นจุดที่มีการรายงานจากชาวบ้านบริเวณนั นว่าพบรถดูดส้วมมีการปล่อยทิ ง
สิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นจุดที่น่าจะไหลลงสู่พื นที่นา และได้สอบถามชาวบ้านว่ามีการพบเห็นอีกหรือไม่ ชาวบ้านแจ้งว่า
เคยพบ 2-3 ครั ง และครั งล่าสุดพบเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนมีการเก็บ
ตัวอย่าง) ทั งนี  ได้ให้ชาวบ้านถ่ายภาพมาให้ แต่หลังจากนั นก็ไม่มีใครพบรถดูดส้วมมาปล่อยทิ งสิ่งปฏิกูลอีก 
 

        

                        

                        

                       

http://www.namethatplant.net/glossary_

wetlands.shtml

         Seepage)

                              ??

        

      

 
รูปที่ 13 น้ าในป่าบัวและนาข้าวมาจากไหน 
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โดยท่ีประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้ 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ มีข้อสงสัยว่า การเก็บตัวอย่างน  าซับและน  าแต่ละจุดมีการเก็บตัวอย่าง
ที่ระดับความลึกเท่าใด เพราะเป็นน  าผิวดิน และหากเก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกต่างกันจะมีผลอย่างไร 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ชี แจงว่า ตัวอย่างน  าที่เก็บ จะเก็บในลักษณะเดียวกันทั ง 3 หน่วยงาน โดยจะ
เก็บตัวอย่างน  าที่ผิวน  าทั งหมด 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ มีข้อคิดเห็นว่า เพราะฉะนั น ข้อมูลที่อ้างอิงจากกรมทรัพยากร         
น  าบาดาล เรื่องของแคลเซียมและซัลเฟต จึงน ามาเปรียบเทียบไม่ได้ เพราะเป็นน  าใต้ดินและเก็บตัวอย่างน  า        
ที่ระดับความลึกต่างกันกับน  าผิวดิน 
 นายบรรจง พรมจันทร์ มีข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากเป็นตัวอย่างน  าต่างกัน จึงน ามาเปรียบเทียบกัน
ไม่ได้ เพราะว่าน  าบาดาล อาจจะมีซัลเฟตที่ละลายมาจากหินที่มีซัลเฟตผสมอยู่  เพราะฉะนั น พารามิเตอร์นี     
จึงน ามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ 
 นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง มีข้อคิดเห็นว่า ประเด็นที่บริษัท อัคราฯ มีข้อสงสัยเรื่องรถดูดส้วมที่มีการ
ทิ งสิ่งปฏิกูลแล้วจะท าให้น  าเน่าได้หรือไม่นั น กรมควบคุมมลพิษมีข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน      
ทั่วประเทศค่อนข้างมาก ซึ่งบริเวณที่พบลักษณะของน  าเสียชุมชนเข้ามาเติม ค่า Fecal Coliform จะมีค่า        
เป็นหลักแสนหรือหลักล้าน ซึ่งจะมากกว่าผลการวิเคราะห์ Fecal Coliform ของบริษัท อัคราฯ หลายเท่า ดังนั น 
คิดว่า น่าจะตัดข้อสงสัยดังกล่าวออก เพราะน  าคงไม่ได้เน่าจากการทิ งสิ่งปฏิกูลของรถดูดส้วม 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อสงสัยว่า ก่อนหน้านี มีเหตุการณ์น  าท่วมบริเวณโดยรอบพื นที่หรือไม่ 
ในช่วงที่จังหวัดพิจิตรมีเหตุการณน์  าท่วม 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ชี แจงว่า บริเวณพื นที่นาที่ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง ในช่วงฤดูฝนจะท่วมทุกปี 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่า เนื่องจาก discharge ที่เข้ามาเติม กรณีที่มีน  าท่วมก็เหมือน
เป็นไฮโดรลิคอย่างหนึ่ง ซึ่งเราได้พิจารณาเฉพาะพื นที่เหมืองอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีก เช่น การที่น  าท่วม  
ในพื นที่ น  าอาจจะผุดมาจากไหนก็ได้ เพราะฉะนั น จะต้องพิจารณาข้อมูลข่าวสารประจ าวันด้วยว่ามีน  าท่วมบริเวณ
ใดบ้าง 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ชี แจงว่า มีฝนตกหนักในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ก่อนที่จะมีการเก็บตัวอย่าง
ประมาณ 2 สัปดาห์ 
 นายบรรจง พรมจันทร์ มีข้อคิดเห็นว่า ในเรื่องของ Seepage เห็นด้วยกับนายสุรชาติ หมุนสมัย      
ว่าชั นบนมีความพรุนอยู่ เพราะมีชั น laterite ที่วางอยู่ด้านบน และถัดมาจะเป็นชั นดินเหนียวที่เกิดจากการเสื่อม
สลายของหิน และมีค่า K ต่ ามาก ซึ่งชั นดังกล่าวจะเป็นชั นที่ท าให้ไม่พบความผิดปกติในน  าบาดาล ดังนั น การที่      
ค่า K ของชั นบนสูง เมื่อพบกับค่า K ต่ า หากมีรอยตัดที่บริเวณใด เช่น สระบัว ฉะนั น บริเวณใดที่มีหนองน  า บริเวณนั น 
คือ discharge 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ มีข้อคิดเห็นว่า ถ้าทราบค่า K ของชั น laterite ก็น่าจะค านวณอัตรา
การไหลได้ 
 นายบรรจง พรมจันทร์ ชี แจงว่า จะต้องพิจารณาระดับความสูง และต้องมีข้อมูลที่ครอบคลุมด้วย 
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 นายภูริวิทย์ สังข์สิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการเก็บตัวอย่างทั ง 2 ครั ง พบว่าการตรวจวัด     
ครั งที่ 2 คุณภาพน  าดีขึ น และได้พยายามหาสาเหตุของการเน่าเสีย แต่ว่าจากการตรวจสอบด้วยค่า BOD และ 
COD แล้ว พบว่า น  าเน่าเสียก็จะคล้าย ๆ กับข้อมูลน  าในเขตกรุงเทพมหานคร ดังรูปที่ 14 

COD
•                             

      -         

•                            
                        
   

     :                                                                                              

รูปที่ 14 การเปรียบเทียบ COD กับข้อมูลน้ าใน กทม. มกราคม-มิถุนายน 2558 

 สีฟ้า คือ น  าในเขตกรุงเทพมหานคร สีเขียว คือ ผลการตรวจวัดครั งที่ 2 และสีส้ม คือ ผลการตรวจวัด      
ครั งแรกของมหาวิทยาลัยนเรศวร หากสังเกตโดยทั่วไปจะพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน แต่จะพบค่าสูงบริเวณพื นที่นา
ควบคุมและป่าบัว ซึ่งเป็นผลการตรวจวัดครั งแรกของมหาวิทยาลัยนเรศวร   

BOD:COD Ratio
•                             

      -         

•                            
                             
                         
                

percent

     :                                                                                              

รูปที่ 16 การเปรียบเทียบ BOD:COD Ratio กับข้อมูลน้ าใน กทม. มกราคม-มิถุนายน 2558 
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 สรุปการเน่าเสีย 
- น  ามีคุณภาพดีขึ นในการเก็บครั งที่ 2   
- อย่างไรก็ตาม น  าป่าบัว อัตราส่วนระหว่าง BOD:COD คงเดิม เมื่อพิจารณารวมกับค่า BOD และ 

COD ที่น้อยกว่า น  าในนาข้าว/จุดรวมน  าฯ/คลองหลังบ้านนายก แสดงว่า การเน่าเสียเกิด
ระหว่าง ป่าบัวไปนาข้าว 

- การเน่าเสีย พอๆกับ น  าใน กรุงเทพฯ บางสถานี 
- น  าใน TSF มีการเน่าเสีย ในทางตัวเลขน้อยกว่าจุดที่มีน  าเน่ามาก อัตราส่วน BOD:COD ต่างกัน 

และไม่มีการพบแบคทีเรีย (Coliform) 
- ยังไม่สามารถระบุหาสาเหตุการเน่าเสียได้ 
- เดิมค่า BOD:COD Ratio ประมาณ 30% ณ ปัจจุบันกลิ่นลดลง ใสขึ น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน 

ค่า BOD:COD Ratio น้อยกว่า 10% อาจต้องใช้การบ าบัดทางเคมี  

BOD COD 
- COD = BOD + สารอินทรีย์ย่อยยาก + สารอนินทรีย์ 
- ดังนั น COD อาจไม่ใช่สารอนินทรีย์เพียงอย่างเดียว อาจเกิดจากสารอินทรีย์ย่อยยาก 
- COD อาจไม่ใช่เกิดจากอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว อาจเกิดจากภาคเกษตกรรมได้  
- สารอินทรียย่อยยากเช่น เช่น สารกลุ่มฮิวมิก (Humic acid) และฟลูวิก (Fluvic acid) ซึ่งสารทั ง

สองนี ยังมีส่วนท าให้เกิดสีในน  า (สีน  าตาลอ่อนหรือสีชา) 
- ยกตัวอย่าง การแช่ใบยูคาลิปตัส/ฟางข้าว หรือ การใช้ปุ๋ยฮิวมิค 

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของ BOD และ COD ได้พยายามหาสาเหตุของการเน่าเสียว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง    
ซึ่งตามปกติ BOD เป็นสารอินทรีย์ชีวภาพย่อยสลายง่าย ส่วน COD เป็นสารอินทรีย์ส่วนหนึ่งจาก BOD และมี
สารอนินทรีย์ย่อยสลายยาก เช่น เซลลูโลส แลกติน ฮิวมิก และฟลูวิก ซึ่งส่วนนี จะท าให้น  าเป็นสีน  าตาล ทั งนี  
ได้ท าการทดลองหลาย ๆ อย่าง เพราะในพื นที่มีการแช่ของยูคาลิปตัส ซึ่งท าให้เกิดสารอินทรีย์ย่อยยาก และได้
ท าการทดลองโดยแช่ใบยูคาลิปตัสเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งพบว่า ในใบสด วันแรกจะเริ่มเกิดฟองและมีกลิ่นของยูคาลิปตัส 
รวมทั งมีฟิล์มสีด าซึ่งไม่ใช่สีจริงของน  า แต่ถ้าน  านิ่งอาจจะท าให้เกิดสีด าได้ ดังรูปที่ 17 
 

                         
      

        

 
รูปที่ 17 การแช่ใบยูคาลิปตัส (ใบสด) 
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ส่วนในใบแห้งและกากของต้นจะเกิดฝ้าลอยของน  ามันยูคาลิปตัส และสีของน  าเปลี่ยนเป็นสีน  าตาล ดังรูปที่ 18 

                           

      

        

 
รูปที่ 18 การแช่ใบยูคาลิปตัส (ใบแห้ง) 

เมื่อน าใบสดและใบแห้งผสมกัน จะท าให้เกิดเป็นฟิล์มสีด าและมีลักษณะ ดังรูปที่ 19 

                                

      

        

 
รูปที่ 19 การแช่ใบยูคาลิปตัส (ใบแห้ง) 

 

                           

          
       

          

                      

รูปที่ 20 เปรียบเทียบการแช่ใบยูคาลิปตัส ใบสด ใบแห้ง และใบสด+ใบแห้ง 
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Ammonia

•                                             
                                              
              

•                                           
2.4 D dimethyl ammonium 84 % W/V EC

 

รูปที่ 21 Ammonia 

 โดยสรุปคือ พยายามที่จะหาสาเหตุแต่ยังหาเหตุไม่ได้ จึงขอให้กรมควบคุมมลพิษช่วยพิจารณาในเรื่อง
ของสาเหตุ แต่โดยทั่วไปแล้วน่าจะมาจากข้อมูลที่ได้น าเสนอข้างต้น 

 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน  าบริเวณนาข้าวทางด้าน     
ทิศตะวันตก ของบริษัท อัครารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 คงจะคล้ายกับ
ที่เขียนไว้แล้วในบทที่ 7 โดยจะมีผลการตรวจวัดครั งที่ 1, 2 และเพ่ิมเติมครั งที่ 3 เข้ามาด้วย ซึ่งการตรวจวัดครั งที่ 3 
ได้มีการตรวจวัดพารามิเตอร์มากกว่าครั งแรก และมีจุดควบคุม 2 จุด บริเวณต้นน  าบ้านเนินทองและนาข้าวควบคุม  

 

รูปที่ 22 แผนที่อย่างง่าย 
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รูปที่ 23 (a) นาข้าวที่เกิดเหตนุ้ าผุดบ่อยครั้ง (จุดเก็บตัวอย่างที่ 4) และ (b) น้ าผุดสีด าที่ไหลลงล าลางสาธารณะ 
 ไหลยาวไปหลายกิโลเมตร (จุดเก็บตัวอย่างท่ี 6) 

 ประธาน มีข้อสงสัยว่า น  ามีลักษณะด าที่ผิวน  าหรือด าทั งหมด 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า น  ามีลักษณะสีด าในรูปของซัลไฟด์ แต่จากการตรวจวัดไม่พบซัลไฟด์ 
ซึ่งน่าจะเป็น particulate ที่ตกตะกอนเป็นซัลไฟด์และเป็นการย่อยแบบไร้อากาศ และเป็นสีด าในลักษณะ
ซัลเฟตเปลี่ยนเป็นซัลไฟด์ ซึ่งไม่ได้เป็นสีน  าตาลด้วยโพลีฟีนอลจากการแช่ใบยูคาลิปตัส   
 

 

รูปที่ 24 ภาพถ่ายของแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง 
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และการเน่าเสียไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียมาก แต่เกิดจากความสกปรกของ BOD และ COD ถ้า BOD มีค่าสูง 
แปลว่าแบคทีเรียสามารถย่อยสลายจนใช้ออกซิเจนหมด และใช้อิเล็กตรอนตัวอ่ืนๆ ต่อไป จนไปถึงซัลเฟตท าให้
เกิดการย่อยสลายแบบไร้อากาศ และเกิดแก๊สไข่เน่ารวมทั งผงสีด า ทั งนี  จุดที่น  าผุดบริเวณป่าบอนน  าไม่ด า          
แต่เป็นจุดที่น่าสนใจ คือ มีตะกอนสีแดงฟุ้งอยู่ ซึ่งเป็น signal ของ acid mine drainage หรือ acid rock 
drainage ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน  าภาคสนามจะเป็นผลการตรวจวัดเดียวกันกับบริษัท อัคราฯ แต่
อาจจะแปลผลแตกต่างกัน กล่าวคือ ค่า conductivity บริเวณแปลงนาข้าวควบคุม บริเวณแปลงนาข้าว
ควบคุมตัวอย่างจากคนละฝั่งถนน ต้นน  าบ้านเนินทอง ป่าบัว ป่าบอน มีค่าเท่ากับ 0.33 , 0.21 , 0.19 , 
0.57 และ 1.31 mS/cm ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูงขึ นประมาณ 3-4 เท่า ซึ่งมีนัยส าคัญ ในส่วนของ ORP และ 
DO จะพบว่ายิ่ง DO ต่ า ORP ก็จะต่ าเช่นเดียวกัน ทั งนี เนื่องจาก DO ในน  าเป็นผู้รับอิเล็กตรอน จากการ
พิจารณาแนวโน้มดังกล่าว แสดงว่าน  าน่าจะผุดออกมาจากบริเวณป่าบัว และป่าบอน (เพราะ DO สูง) และเมื่อ
ไหลผ่านบริเวณนาข้าวน  าด าออกซิเจนจึงถูกใช้ไปในกระบวนการชีวเคมี  (ย่อยสารอินทรีย์โดยจุลชีพ) ที่ใช้
อากาศเป็นตัวรับอิเล็กตรอนท าให้ DO มีค่าต่ าลง และเกิดตะกอนสีด าของโลหะซัลไฟด์ขึ น (น่าจะมี Sulfate 
Reducing Bacteria ด าเนินการย่อยร่วมด้วย) ส าหรับค่าไทโอไซยาเนตที่วัดได้ในภาคสนามนั นมีค่าสูงมาก
น่าจะถูกรบกวนจากซัลไฟด์และความเป็นด่างของน  า และมีข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นแก็สไข่เน่า จึงน าตัวอย่างไป
ก าจัดตัวรบกวนต่าง ๆ และส่งวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท ALS แต่ก็ไม่พบ
ซัลไฟด์ เพราะฉะนั น น่าจะเกิดจากซัลไฟด์ที่ตกตะกอนไปแล้ว ซึ่งไม่ได้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีกลิ่นมาก 

ตารางท่ี 4 ผลการตรวจวัดคุฯภาพน้ าภาคสนาม 
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รูปที่ 25 ความสัมพันธ์ระหว่าง DO กับ ORP 

ส าหรับผลการตรวจวัดคุณสมบัติพื นฐานของน  าเสียในห้องปฏิบัติการ อันประกอบด้วย BOD, COD, 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์, และ แอมโมเนีย ตัวอย่างน  าจากต้นน  าล ารางสาธารณะนั น (จุดที่ 2) มีค่าความสกปรกต่ ามาก       
ทั งในรูปของ BOD และ COD ทั งนี  BOD ต่ ากว่า COD มากรวมทั ง DO ก็ต่ าด้วย แสดงว่าเกิดการย่อยสลาย
ของสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (แสดงโดย BOD) มาแล้วขณะที่น  าไหลมาตามปกติ เหลือเพียง
ส่วนที่ย่อยสลายได้ยากโดยจุลชีพตามธรรมชาติเพียงเล็กน้อยเท่านั น (COD-BOD = 27.9 mg/L) น  านี ถือว่า
เป็นน  าที่ค่อนข้างสะอาดตามธรรมชาติ ในทางตรงกันข้ามน  าตัวอย่างจากนาข้าวควบคุมนั น (จุดที่ 1) ค่อนข้าง
สกปรก คือมี COD สูงถึง 195 mg/L และ มี BOD ประมาณ 54.36% หรือ 106 mg/L แสดงว่าครึ่งหนึ่ง
ของความสกปรกของน  าตัวอย่างจากนาข้าวควบคุมสามารถถูกย่อยสลายได้โดยจุลชีพ ทั งนี สัดส่วน BOD ต่อ 
COD ประมาณ 50% เป็นสัดส่วนปกติของน  าธรรมชาติ ตรวจไม่พบไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแอมโมเนียใน
ตัวอย่างน  าจากนาข้าวควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

ตารางท่ี 5 ผลการตรวจวัดคุณภาพคุณสมบัติพื้นฐานของน้ าเสียในห้องปฏิบัติการ 

 

อย่างไรก็ดี คุณลักษณะพื นฐานของน  าที่ผุดจากป่าบัวมีลักษณะผิดปกติจากน  าธรรมชาติหรือจากน  าเสียชุมชน
ทั่วไปและค่อนไปทางน  าเสียอุตสาหกรรมทั งนี เนื่องจากน  าที่ผุดออกมาบริเวณป่าบัวมีความสกปรกในรูป  COD 
สูงถึง 275 mg/L แต่มีความสกปรกในรูป BOD แค่ 17.5 mg/L แสดงว่ามีความสกปรกที่จุลชีพตาม
ธรรมชาติย่อยสลายได้แค่ 6.36% ที่เหลือเป็นความสกปรกที่จุลชีพย่อยสลายไม่ได้ซึ่งเป็นลักษณะของน  าเสีย
อุตสาหกรรมนอกจากนี ยังพบการปนเปื้อนแอมโมเนียเท่ากับ 0.11 mg/L และเป็นตัวอย่างเดียวที่พบการ
ปนเปื้อนแอมโมเนียแอมโมเนียเป็นสารปนเปื้อนที่เกิดจากการย่อยสลายไซยาไนด์โดยจุลชีพแบบไร้อากาศที่
ตรวจพบในบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เช่นเดียวกันทั งนี เมื่อน  าจากป่าบัวไหลไปผสมกับน  าในนาข้าวแล้วความ
สกปรกในรูปของ COD จึงลดลงเหลือ 97.9 mg/L และมีสัดส่วนของ BOD เป็น 30.71% ด้วยน  าตาม
ธรรมชาติในนาข้าวเป็นน  าที่มีสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจึงเพ่ิมสัดส่วน BOD ต่อ COD ดังกล่าว
ส่วนน  าสีด าที่เก็บตัวอย่างจากล ารางสาธารณะนั นมีคุณลักษณะเหมือนกับน  าที่ไหลในนาด้วยเป็นน  าเดียวกัน
และพบการลดลงของ BOD และ COD เล็กน้อยเนื่องจากการย่อยสลายตามธรรมชาติและการเจือจาง               
ทั งนี  ตรวจไม่พบแอมโมเนีย (ความเข้มข้นต่ ากว่า 0.05 mg/L) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ความเข้มข้นต่ ากว่า 
0.03 mg/L) ในน  านาข้าวด าหรือน  าที่ไหลลงสู่ลารางสาธารณะแสดงว่าสีด าของน  านั นน่าจะเกิดจากโลหะ
ซัลไฟด์ที่ตกตะกอนมากกว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากการย่อยความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ทั่วไป 
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ไซยาไนด์ และ ไอออนต่างในน  ารวมทั งโลหะหนัก จะสังเกตได้ว่าตรวจไม่พบ
ไซยาไนด์ (รายงานเป็น ND) ยกเว้นตัวอย่างน  าผุดจากป่าบัวพบไซยาไนด์น้อยกว่า 0.005 mg/L ทั งนี 
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เนื่องจาก pH อยู่ระหว่าง 6.92 ถึง 8.52 และ มีการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลชีพ จึงเป็นไปได้ว่าหากมี
ไซยาไนด์ปนเปื้อนในน  าจริงก็อาจจะถูกย่อยสลายและ หรือ ระเหยไปแล้ว นอกจากไซยาไนด์ซึ่งผลไม่ชัดเจนแล้ว 
ความผิดปกติของไอออนต่างในน  าผุดจากป่าบัว ป่าบอน และ น  าด าไหลในนาข้าวค่อนข้างชัดเจนเมื่อเทียบกับ
นาข้าวควบคุม และ ต้นน  าลารางสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่ความเข้มข้นของแคลเซียมในน  าจากนา
ข้าวควบคุม และ ต้นน  าล ารางสาธารณะ มีค่า 21.7 และ 16.5 mg/L ตามล าดับ ความเข้มข้นของแคลเซียม
ในน  าผุดจากป่าบัวมีค่าประมาณ 58.7 mg/L และ ความเข้มข้นของแคลเซียมในน  าด าในนา และน  าด าที่ไหล
ในล ารางสาธารณะมีค่า 58.9 ถึง 99.9 mg/L ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าพื นที่ควบคุม 2-4 เท่าตัว ทั งนี แคลเซียม
เป็นสารที่เหมืองใส่ลงไปในบ่อกักเก็บกากแร่เพ่ือปรับ pH ในท านองเดียวกัน ความเข้มข้นของซัลเฟตในน  าผุด
จากป่าบัว ( 192 mg/L ก็สูงกว่าค่าความเข้มข้นของซัลเฟตในนาข้าวควบคุม และ ต้นน  าล ารางสาธารณะมากนัก 
(<2 และ 43.5 mg/L ตามล าดับ) ซัลเฟตนี พบปนเปื้อนในน  าด าในนาข้าว และ น  าด าที่ไหลตามล าราง
สาธารณะ (70.8 ถึง 167 mg/L) นอกจากนี ยังพบการปนเปื้อนของสารหนูในน  าผุดจากป่าบัว และ ป่าบอน 
สูงถึง 0.01 และ 0.15 mg/L ตามล าดับ ในขณะที่ต้นน  าล ารางสาธารณะปนเปื้อนสารหนูต่ ามาก (0.0006 
mg/L) การปนเปื้อนสารหนูในน  าผุดดังกล่าวท าให้เกิดการปนเปื้อนสารหนูมากขึ นในน  าด าในนา และ น  าด าที่
ไหลผ่านล ารางสาธารณะ (0.002 ถึง 0.003 mg/L) แม้จะไม่เกินค่าที่ยอมรับได้ แต่ก็พบการปนเปื้อนเพ่ิมขึ น 
นอกจากนี ยังพบการปนเปื้อนเหล็ก และ แมงกานีส ความเข้มข้นสูงมากจากน  าผุดในป่าบัว และ ป่าบอน 
(5.59 ถึง 17.9 mg/L) ในขณะที่ต้นน  าล ารางสาธารณะปนเปื้อนแมงกานีสเพียง 0.22 mg/L การปนเปื้อน
แมงกานีสในน  าผุดดังกล่าวท าให้เกิดการปนเปื้อนแมงกานีสในน  าด าที่ไหลไปตามลารางสาธารณะตั งแต่ 2.65 
ถึง 6.31 mg/L ซ่ึงเกินค่าที่ยอมรับได้ 

ตารางท่ี 6 ผลการตรวจวัดไซยาไนด์ ไทโอไซยาเนต โลหะหนัก และไอออนต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ 

 

นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ค่า Mn ของบริษัท อัคราฯ ตรวจวัดได้ประมาณ 5-6 mg/L  
ซึ่งจะใกล้เคียงกับที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดได้ และคิดว่าค่า Mn ที่ตรวจวัดโดย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์      
ได้เท่ากับ 17.9 mg/L เกิดจากการคุ้ยตะกอนขึ นมา เพราะเป็นตะกอนที่เกิดได้โดยทั่วไปอยู่แล้ว เนื่องจาก      
ในพื นที่เป็น laterite เพราะฉะนั น ผลการวิเคราะห์ของตัวอย่างน  าและตัวอย่างตะกอนดินจึงน  ามาเปรียบเทียบ
กันไม่ได ้
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 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ตัวอย่างน  าที่เก็บคือน  าเสีย เพราะฉะนั นจะไม่กรอง และไม่ได้ตัก
ตะกอนขึ นมา แต่ได้จากตะกอนที่มีการฟุ้งอยู่แล้ว 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ในตารางเขียนว่าเป็นตะกอนขุย 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า เป็นจุดที่เป็นตะกอนขุย และไม่ได้ขุดตะกอนให้ concentrate        
แต่มีตะกอนอยู่บริเวณนั นอยู่แล้ว ซึ่งได้ท าการเก็บตัวอย่างและมีตะกอนติดขึ นมา และน  าเสียจะไม่กรอง 

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ให้ข้อมูล ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เพ่ิมเติมว่า จากสถิติข้อมูลที่เคยรวบรวม
พบว่า หากน  ามีการปนเปื้อนจากน  าที่มีลิกนินผสมอยู่จะส่งผลให้สัดส่วน BOD/COD เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น 
จากสัดส่วน 1/2 อาจเปลี่ยนไปเป็นสัดส่วน 1/20 ได ้

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เห็นด้วยกับ นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง เนื่องจากลิกนินย่อยสลายยาก 
จึงส่งผลให้สัดส่วน BOD/COD เปลี่ยนไป แต่การเก็บตัวอย่างน  ามาวิเคราะห์ในครั งนี  ได้เก็บตัวอย่างน  าบริเวณ
นาข้าว (ควบคุม) ด้วย และผลของสัดส่วน BOD/COD ที่วิเคราะห์ได้มีค่า 1/2  

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี มี 2 เรื่องที่ต้องหาทางออก คือ 1. คุณภาพน  าที่ผุดเป็นอย่างไร    
2. น  าที่ผุดมาจากไหน  

นายสุรชาติ หมุนสมัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมกล่าวถึงน  าเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรม      
เป็นส่วนใหญ่ แต่น  าในบ่อกักเก็บกากแร่นั นเป็นน  าดีที่มีไซยาไนด์ปนเปื้อนอยู่เล็กน้อย มีค่าซัลเฟตสูงเล็กน้อย  
ไม่ใช่น  าจากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นน  าเสีย น  าจากบ่อกักเก็บกากแร่เป็นน  าที่ใสสะอาด สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ 

นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา จากที่ได้ฟัง ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ท าให้ทราบว่าชาวบ้านไม่ได้ต้องการ
ทราบผลจาก ม.นเรศวร หรือจากทางบริษัท อัคราฯ ดังนั น กรมควบคุมมลพิษจึงน่าจะเป็นตัวกลางที่ดีท่ีสุด 

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง แจ้งว่า ตอนลงพื นที่ได้รับปากกับชาวบ้านว่าจะหาข้อสรุปในเรื่องนี           
ให้โดยเร็ว จึงขอสอบถามที่ประชุมว่าข้อสรุปเรื่องนี ต้องรอความเห็นของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ หรือไม ่

นายอนุ กัลลประวิทย์ แจ้งว่า ขึ นอยู่กับคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ว่าจะมีความเห็น        
คล้อยตามคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ หรือไม่ แต่มีความกังวลว่า หากมีผู้แทนชาวบ้านไม่ต้องการให้มีการ
ปล่อยน  าที่กั นไว้ออกจะท าอย่างไร จึงเห็นควรให้รอความเห็นของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ก่อน       
ซึ่งจะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นี   

นายบรรจง พรมจันทร์ มีข้อคิดเห็นว่า หากต้องรอความเห็นจากคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม. 2560 นั น รู้สึกเห็นใจชาวบ้านที่ประสบปัญหาน  าท่วมอยู่ จึงมีความเห็นว่า
น่าจะตัดสินตามความเห็นของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ เนื่องจากมีวิธีในการปล่อยน  าอยู่แล้ว แม้ว่าจะรอ
ความเห็นของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ วิธีการปล่อยน  าก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง หรือว่าคณะท างาน
ย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจในเรื่องนี  ซึ่งหากไม่มีก็รอความเห็นจากคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงฯ 

ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ค าว่าอ านาจในที่นี  หมายความถึงการรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ          
ให้รับทราบ ส่วนการตัดสินใจว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยน  าขึ นอยู่กับ อบต.  

ดร.จรัญ ยะฝา สรุปประเด็นการวิเคราะห์คุณภาพน  าบริเวณนาข้าวที่ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่               
16 พฤศจิกายน 2560 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการวิเคราะห์จากทั ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท อัคราฯ พบว่า คุณภาพน  าไม่มีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในระดับที่มีนัยส าคัญ 
ยกเว้นการตรวจพบค่า DO ที่ค่อนข้างต่ า โดยกรมควบคุมมลพิษ และการตรวจพบค่า Mn ค่อนข้างสูง           
โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ไม่มีพิษเฉียบพลัน 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เสนอว่า จากประเด็นที่ว่า จะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้อย่างไรนั น มองว่า
ทางคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ มีความเห็นตรงกันว่า น่าจะปล่อยน  าที่ทาง อบต. กักไว้ออก แต่ก็ควรรายงาน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ด้วยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร หากปล่อยไปจะมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง          
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แต่อย่างไรก็ดีทางคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีมาตรการในการจัดการความเสี่ยง           
ที่อาจเกิดขึ นแล้วอย่างไรบ้าง ควรเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนส่งให้ทาง อบต. ด าเนินการต่อไป 

ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ มีข้อซักถามว่าประเด็นนี ได้รับสั่งการมาจากคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงฯ หรือไม่ ที่ท าการวิเคราะห์คุณภาพน  าบริเวณนาข้าวเป็นสิ่งที่ชาวบ้านร้องเรียนมาทาง กพร .  
ใช่หรือไม่ เพราะฉะนั น ประเด็นนี จะมีความเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ 
ทีต่้องตัดสินใจหรือไม่ 

ประธาน ชี แจงว่า ตามที่ได้มีการตกลงกันไว้คือ สิ่งที่ได้ท าการหารือในคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ 
จะยังไม่ท าการเปิดเผยต่อสาธารณชนจนกว่าจะผ่านความเห็นชอบของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ       
ซึ่งประเด็นนี อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่อย่างไรก็ดี  คิดว่าคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ น่าจะเห็นด้วย        
ที่จะให้มีการปล่อยน  าที่กักไว้ เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านที่ก าลังประสบกับปัญหาน  าท่วม และขอให้กรมควบคุม
มลพิษมาน าเสนอผลการวิเคราะห์ในการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 ด้วย 

นายอนุ กัลลประวิทย์ ชี แจงข้อซักถามของ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ว่าชาวบ้านไม่ได้ร้องเรียน     
มาท่ี กพร. แต่ร้องเรียนไปที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และทางส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ได้ประสานมาที่ กพร. เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องที่เคยมีการร้องเรียนมาก่อนหน้านี แล้ว จึงต้องการให้หน่วยงาน
ที่เคยลงไปตรวจสอบในเรื่องนี ไปด าเนินการตรวจสอบอีกครั ง 

ประธาน แจ้งว่า จะน าข้อเสนอจากคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ เสนอต่อคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงฯ ในการประชุมวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ว่าจากการหารือในการประชุมคณะท างานย่อย
ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมเห็นว่า ควรชี แจงเรื่องผลการ
วิเคราะห์น  าบริเวณนาข้าวให้ชาวบ้านรับทราบ และด าเนินการแก้ไขปัญหาน  าท่วมให้กับชาวบ้าน  

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.2 รายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) 
ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร (ฉบับสมบูรณ์) 

ดร.จรัญ ยะฝา แจ้งว่า ทีมวิจัยได้จัดท าร่างรายงานฯ (ฉบับสมบูรณ์) ส่งให้กับคณะท างานทุกท่าน      
ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีข้อโต้แย้งจากนายวชิราชัย ศักดิ์อาภา และนายสุรชาติ หมุนสมัย ที่จะน ามา
แนบเป็นภาคผนวกไว้ในรายงานฯ ขอสอบถามที่ประชุมว่า มีประเด็นข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอน า
รายงานฯ ฉบับดังกล่าวเสนอต่อคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

นายสุรชาติ หมุนสมัย แจ้งว่า มีประเด็นข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในบทที่ 7 ของร่างรายงานฯ (ฉบับสมบูรณ์) 
แต่ขณะนี อยู่ระหว่างจัดท า จึงอยากขอเวลาจากที่ประชุม และจะจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 19 
ธันวาคม 2560 เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการฯ น ามาแนบเป็นภาคผนวกก่อนเสนอน ารายงานฯ ต่อคณะท างานย่อย
ผู้เชี่ยวชาญฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ขอเพ่ิมเติมเนื อหาในบทที่ 9 และจะจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 
19 ธันวาคม 2560 เช่นเดียวกัน 

ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ มีข้อซักถามว่า Executive summary ฉบับใหม่ น าไปแก้ไขไว้ในร่าง
รายงานฯ ฉบับสมบูรณ์แล้วหรือไม่ (เล่มสีฟ้า) หากยังไม่ได้แก้ไขขอให้แก้ไข Executive summary ในรายงาน
ให้เป็นฉบับล่าสุดด้วย 
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วิกานดา เดิมท ารัมย์ ชี แจงว่า ร่างรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มสีฟ้า) จัดท าขึ นก่อนจะมีการแก้ไข 
Executive summary และบทที่ 7 ดังนั น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงยังไม่ได้ปรับแก้ในร่างรายงานดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี 
ในรายงานฉบับสมบูรณ์จะด าเนินการปรับแก้ให้เรียบร้อย 

ดร.จรัญ ยะฝา สรุปว่า ประเด็นข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจากบริษัท อัคราฯ และการเพ่ิมเติมเนื อหาในบทที่ 9
ของ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จะจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และจะน ามาเพ่ิมเติม
ในรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ โดยจะมีการเพิ่มเติม Executive summary ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 

นายสุรชาติ หมุนสมัย ขอให้ในรายงานฯ มีเฉพาะ Executive summary ฉบับภาษาอังกฤษที่ได้รับ
การรับรองจากทีมวิจัยญี่ปุ่นได้หรือไม่ หากมีฉบับภาษาไทยด้วยกังวลว่าจะไม่ได้รับการยอมรับ  เนื่องจากผู้อ่ืน
อาจคิดว่า ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เขียนขึ นมาเอง 

ประธาน แจ้งว่า ไม่น่าจะขัดแย้งกัน เนื่องจาก Executive summary ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเป็นเนื อหาเดียวกัน อีกทั งยังมีประโยชน์กับคนไทยที่อ่านรายงานฯ 

รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน แจ้งว่า ในบทที่ 7 มีประเด็นหลักอยู่ 2 ประเด็น คือ 1) ไทโอไซยาเนต       
ที่ปรากฏในรายงานฯ version 28-29 นั น มีความเห็นว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะตัดสินว่าไทโอไซยาเนตที่พบมีค่า
เกินเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ ต่างจากไซยาไนด์ที่มีค่ามาตรฐานก าหนดไว้ แต่หากต้องการน าไทโอไซยาเนต      
มาเป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่จะใช้ในการตัดสิน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขึ นมา
ให้ชัดเจน 2) ในทางทฤษฎีที่น ามาเก่ียวข้องยังมีข้อสงสัย เช่น ในรูปที่ 7-8 ในหน้าที่ 203 การท าปฏิกิริยาของ
แร่ซัลไฟด์ เช่น Pyrite กับไซยาไนด์ได้ไทโอไซยาเนต ไม่ได้มีการบอกเลยว่าปฏิกิริยาการสลายตัวของ Pyrite 
กลายเป็นไทโอไซยาเนตนั นเป็นอย่างไร จากรูปที่ 7-8 มีทั งปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และรีดักชั่น ได้เป็นเฟอรัส
และเฟอริคซัลเฟตออกมา แล้วยังไงต่อ ส่วนรูปทางด้านขวามือทางด้านล่างเมื่อไปท าปฏิกิริยากับไซยาไนด์ 
กลายเป็นไทโอไซยาเนตนั น มองว่าเป็นสมมติฐาน เหตุใดไซยาไนด์เมื่อท าปฏิกิริยากับเฟอรัสและเฟอริค  
ไม่เกิดเป็นเฟอริคไซยาไนด์ท าไมต้องมีการแตกตัวไปจับกับซัลไฟด์ และไซยาไนด์ กลายเป็น ไทโอไซยาเนต  
ซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าวไม่ได้มีการอธิบายใด ๆ อีกทั งการตรวจวัดไทโอไซยาเนตนั นยังไม่มีการตรวจวัดที่เป็น
มาตรฐาน โดยส่วนตัวจึงยังไม่เชื่อในผลไทโอไซยาเนตที่เสนอมา ประเด็นถัดมาในบทที่ 9 หน้า 349 ในส่วนที่
เป็นสมการ โดยปกติสมการเคมีเป็นสิ่งที่ใครก็สามารถเขียนขึ นมาได้ แต่ควรมีข้อมูลเทอร์โมไดนามิกส์และ
สมการอัตรา (rate equation) ประกอบด้วย ส่วนสมการ 9-4 ในหน้า 350 ที่เขียนขึ นมานั นไม่ถูกต้อง ซึ่งจะ
เชื่อมโยงกับประเด็นก่อนหน้านี ที่มีข้อสงสัยว่าไซยาไนด์ไปจับกับอาเซนิกได้อย่างไร และอีกประเด็นที่ส าคัญคือ 
รูปที่ 9-16 ในหน้าที่ 351 นั น เคยบอก ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ หลายครั งแล้วว่า ควรใส่ค่า R2 ด้วย และ         
ใน Executive Summary หน้า 15 ไม่ได้ใส่สมการ (E-1), (E-2) และ (E-3) ให้แก้ไขให้เรียบร้อย ซึ่งส่วนนี จะ
ไปเชื่อมโยงกับ Figure E-9 ในหน้า 18 ซึ่งไม่ได้มีการระบุค่า R2 เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี ได้เห็นข้อมูล
โต้แย้งที่ทางบริษัท อัคราฯ ท าขึ นมา พบว่า ค่า R2 มีค่าต่ ามาก เพราะฉะนั น โดยส่วนตัวไม่เชื่อถือข้อมูลนี          
สรุปโดยรวมคือ ไม่เชื่อว่ากระบวนการกักเก็บกากแร่จะท าให้เกิดแอมโมเนียและมีเทนขึ น จากนั นมีน  าพา
แอมโมเนียและมีเทนไปละลายอาเซนิกในบ่อ 5338, 5339 เนื่องจากมีงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่เจาะส ารวจบริเวณขอบบ่อไปจนถึงกลางบ่อ และเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ พบว่า ค่าไซยาไนด์ลดต่ าลงมาเรื่อย 
จะมีเพ่ิมเล็กน้อยก็คือค่าเหล็กไซยาไนด์ซึ่งเป็น SAD CN-โดยจะไปสอดคล้องกับ Pyrite ซึ่งเป็นเหล็กซัลไฟด์ 
หากมีการ leaching เกิดขึ น ก็น่าจะมี Pyrite ไปจับกับไซยาไนด์ แล้วเกิดเป็น SAD CN- ขึ นในบ่อ ท าให้ตรวจ
พบเพ่ิมขึ น ตามรายงานผลการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั น มองว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
สิ นเปลืองงบประมาณที่จะไปท าการเจาะและเก็บตัวอย่างไปวัดด้วย Geo probe เพ่ือวัดแอมโมเนียและมีเทน 
เนื่องจากงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ท าการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าไซยาไนด์ก็มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนั นในบทที่ 9 จึงไม่เห็นด้วยที่จะมีการศึกษาต่อในระยะที่ 2 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า หาก รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับ
การแปลผลควรจัดท าเป็นเอกสารเหมือนกับนายสุรชาติ หมุนสมัย และนายวชิราชัย ศักดิ์อาภา 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า ได้ส่งอีเมล์ขอรายงานการประชุมคณะท างานย่อยฯ เพ่ือจะ
ได้ทราบว่าในการประชุมครั งก่อนได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นใดบ้าง จะได้แก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน 
อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมคณะท างานย่อยฯ ครั งก่อน ๆ มีการเวียนให้คณะท างานย่อยฯ พิจารณา    
ในเวลาอันสั นก่อนการประชุมเพียงไม่ก่ีวัน จึงต้องมีข้อคิดเห็นในที่ประชุมแทน 
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 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ข้อคิดเห็นของ รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน อาจไม่ได้แก้ไขแต่จะเพ่ิม
เป็น Attachment ในรูปแบบข้อคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจากรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประเด็น     
ข้อโต้แย้ง รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน เกี่ยวกับทฤษฎีควรอ้างอิง Literature Review มาด้วย เพ่ือจะได้พิจารณาว่า
ควรแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี Literature Review จึงไม่ทราบว่าควรแก้ไขอย่างไร เช่น ไม่มีการเกิดไทโอไซยาเนต
แน่นอน เพราะรายงานของบริษัท อัคราฯ ที่จ้างที่ปรึกษาท าการศึกษามีการตรวจพบไทโอไซยาเนต 
  รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ชี แจงว่า การเกิดไทโอไซยาเนตมีโอกาสเกิดขึ นได้แต่น้อยมาก และการเกิด
ไทโอไซยาเนตจะเกิดขึ นตามสมการที่กล่าวมาหรือไม่ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า ต้องขอค าชี แนะจาก รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน เพ่ือจะ          
ได้ใช้สมการที่ถูกต้องได้ เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไซยาไนด์ 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อธิบายการเกิดปฏิกิริยาหน้า 203 
รูปที่ 7-8 การท าปฏิกิริยาของแร่ซัลไฟด์ เช่น Pyrite กับไซยาไนด์ได้ไทโอไซยาเนต ได้หรือไม ่
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า จากสมการ รูปที่ 7-8 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน เสนอ 
Literature Review โต้แย้งได้หรือไม่ว่าสมการดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ นได้ เพราะได้มีการอ้างอิง Literature 
Review มาแล้วว่ามีกระบวนการเกิด ดังนั น ก็ต้องศึกษาจาก Literature Review ที่อ้างอิงไว้นั น ซึ่งประเด็นนี 
เป็นเรื่องของการแกไ้ขรายงานหรือการแนบความคิดเห็นแตกต่างใน Attachment  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า จากรูปที่ 7-8 การท าปฏิกิริยาของแร่ซัลไฟด์ เช่น Pyrite กับไซยาไนด์ได้   
ไทโอไซยาเนต ได้อ้างอิงรูปที่ 7 และ 8 หน้า 210 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า จากรูปที่ 7-8 อ้างอิงที่หน้า 210 โดยอ้างอิงที่ 7 ได้อธิบาย
เกี่ยวกับ Oxidation of pyrite ส่วนอ้างอิงที่ 8 ได้อธิบาย Cyanide heap leaching of cupriferous gold ores  
เป็นหน้าที่ของผู้วิจัยที่ต้องอธิบายอ้างอิงทั งสองข้อว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และประเด็นการไม่ใส่ค่า R2 แต่
ใส่ค่า linear แทน เช่น R2 เท่ากับ 0.03 0.123 เป็น linear ไม่เหมือนกับผลการวิเคราะห์ไอโซโทปที่บอก
เป็นค่า R2 เท่ากับ 0.98  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อธิบายสมการหน้า 203 รูปที่ 7-8 การท าปฏิกิริยาของแร่ซัลไฟด์ เช่น 
Pyrite กับไซยาไนด์ได้ไทโอไซยาเนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 26 การท าปฏิกิริยาของแร่ซัลไฟด์ เช่น Pyrite กับไซยาไนด์ได้ไทโอไซยาเนต 
 
 Pyrite (FeS2) ท้าปฏิกิริยากับกรดและอิเล็กตรอนได้เป็น Fe+2H2S เป็นกระบวนการ Oxidation 
ของ pyrite ได้ เฟอร์รัส Fe2+ และได้แก๊ส 2H2S และไปเข้าตัวสมดุลของ pH ได้เป็น HS- ลักษณะสามารถ
ละลายน ้าจึงท้าปฏิกิริยาต่อไปเรื่อย ๆ จนได้เป็น SCN- + Sx-1S

2- และ SCN- +        กระบวนการต้องเกิด
แก๊สก่อนแล้วแก๊สจึงไปท้าปฏิกิริยาออกซิเจน และไปท้าปฏิกิริยากับไซยาไนด์ เป็น complex ที่เดียว  
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า ปฏิกิริยา (B) นอกจากปฏิกิริยา Oxidation มีปฏิกิริยาอ่ืน
อีกหรือไม่  
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 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า มีปฏิกิริยาอ่ืนเกิดขึ นด้วยเนื่องจากต้องมีตัวรับอิเล็กตรอนผ่าน
บริเวณที่มี Pyrite สามารถให้อิเล็กตรอนได้และมีตัวรับอิเล็กตรอนท าให้เกิดแก๊ส แต่สมการนี เป็น             
half-reaction ไม่ได้บอกว่าตัวใดเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอน  
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ชี แจงว่า สมการ (B) เกิดทั งปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชัน 
โดยพิจารณาจากค่า E ถ้าค่า E ต่ ากว่า 0 ปฏิกิริยารีดักชัน หากค่า E มากกว่า 0 เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ปฏิกิริยานี เป็น half-reaction ต้องมอีอกซิเดนตัวรับอิเล็กตรอนอีกที 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ชี แจงว่า ประเด็นสมการเคมี Pyrite (FeS2) ปฏิกิริยาการละลายแร่ Pyrite 
มีทั ง 2 แบบ ทั งปฏิกิริยา oxidative leaching และปฏิกิริยา Reductive leaching  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ซักถามว่า ท าไมถึงเกิดปฏิกิริยาที่ท าให้กลายเป็นซัลไฟด์ เพราะสมการเคมี 
Pyrite (FeS2) เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันอยู่แล้ว แต่ว่า oxidative น่าจะ favorable มากกว่า 
   รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ชี แจงว่า จากสมการที่ 2 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ พิจารณาแต่ H2S 
ไม่พิจารณา sulfur และ sulfate ที่ส าคัญไม่พิจารณา ferric และ ferrous ซึ่ง ferric และ ferrous 
มีความส าคัญเพราะ CN- จะท าปฏิกิริยากับ ferric และ ferrous และเกิดปฏิกิริยาที่ complex กัน  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า เมื่อ CN- จะท าปฏิกิริยากับ ferric และ ferrous จะเป็น
ปฏิกิริยาที่ competitive กัน สามารถท าให้เกิดไทโอไซยาเนตได้ ซึ่งบริษัท อัคราฯ ได้ท าการตรวจวัดน  าและ
ตรวจพบไทโอไซยาเนต 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า ผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเจาะส ารวจ
ลึกลงไปพบว่า มี SAD Cyanide เป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจเกิดไทโอไซยาเนตแต่น่าจะน้อยมาก เพราะกว่าจะ
เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนจากแก๊สไข่เน่า (H2S) มาเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ไอออน มาเจอออกซิเจน แล้วการเจอ
ออกซิเจนก็อยู่ในสภาวะที่เป็น oxidative ซึ่งเป็นสมการที่มีความซับซ้อนมากท าให้เกิดขึ นได้ยาก 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า รายงานของบริษัท อัคราฯ ได้ตรวจพบไทโอไซยาเนต 50 mg/l  
ใน oxidizing ores และ 100 mg/l primary ores หลังจากท าปฏิกิริยาแล้ว ใน estimate cyanide label 
in salary plump two tailing facility  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ควรแก้ไขในประเด็นเรื่องค่า R2 เพ่ิมเตมิ 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า บทที่ 7 หน้า 218 “พบการปนเปื้อนในน  าผุดแต่ก็น่าจะถูก
เหล็กตกตะกอน (เหล็ก Fe2+เกิดปฏิกิริยา Oxidation เป็น Fe3+ และตกตะกอนเป็น (Fe(OH3)) ควรให้ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยามากกว่า เพราะการศึกษาตอนต้นอธิบายถึงอาร์เซนิก ไม่ได้กล่าวถึงการ
ตกตะกอนของ (Fe(OH3))  
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า ประเด็นเกี่ยวกับอาร์เซนิกน่าจะถูกเหล็กตกตะกอน ได้อธิบาย
เพ่ิมเติมไว้แล้วในบทที่ 9 แล้ว 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ได้ให้ข้อคิดเห็นในบทที่ 7 และ
สัมพันธ์กับบทที่ 9 ด้วย ซึ่งบริษัท อัคราฯ ได้มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะในบทที่ 7 จ านวน 21 ข้อ แต่จะไม่
น าเสนอในการประชุมครั งนี  อย่างไรก็ตาม ขอให้เพ่ิมข้อคิดเห็นดังกล่าวในรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วย 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ข้อคิดเห็นของ รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ไม่น่าจะเป็นความเห็นแตกต่าง  
แต่เป็นข้อคิดเห็นเพื่อท าให้การสรุปผลการศึกษาชัดเจนมากยิ่งขึ น เพราะการสรุปผลในบางประเด็นยังไม่แน่ชัด  
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากอ านาจหน้าที่
ของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ มีหน้าที่เพียงให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็นทางวิชาการ และเสนอวิธีทางเทคนิคใน
การตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อ TSF1 เท่านั น ไม่มีอ านาจในการตรวจรับงาน  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานต่อการ
ตรวจรับงานงวดที่ 3 หรือไม่ 



29 
 

 

 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า การก าหนดจ่ายเงินกองทุนเมื่อกองทุนได้รับรายงานสาเหตุ
แห่งการปนเปื้อนของสารหนูที่บ่อ 5338 และบ่อน  าใต้ดินอ่ืน ๆ ไม่ได้มีการพิจารณาประเด็นไซยาไนด์ ดังนั น
จะให้ข้อคิดเห็นได้อย่างไร 
 นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย ชี แจงว่า เป็นเงื่อนไขการรับเงินของกองทุนประกันความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งระบุไว้ว่าจะต้องส่งผลรายงานสาเหตุแห่งการปนเปื้อนของสารหนู    
ที่บ่อ 5338 และบ่อน  าใต้ดินอื่น ๆ เนื่องจากเป็นข้อเสนอโครงการในช่วงแรกที่อนุมัติโครงการ 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์การศึกษามี 2 ข้อ เพราะฉะนั นในการตรวจรับ
งานต้องพิจารณาทั ง 2 วัตถุประสงค์อยู่แล้ว 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า จากเอกสารการตรวจรับงานงวดที่ 3 หน้าที่ 4    
ข้อ 3) สรุปผลการศึกษา “น  าที่ผุดเป็นน  าเหมืองผสมกับน  าธรรมชาติ แต่ไซยาไนด์ระเหยหายไป หรือ ถูกจุลชีพ
ย่อยสลายไป ท าให้ตรวจไม่พบ” อาจสามารถเกิดขึ นได้เพราะส่วนใหญ่ไซยาไนด์สลายไปจากการระเหย
มากกว่า และสามารถถูกจุลชีพย่อยสลายไปได้ก็เป็นอีกกรณีที่สามารถเกิดขึ นได้เหมือนกัน แต่ไม่เห็นด้วยกับ
การตรวจไทโอไซยาเนต เพ่ือพิสูจน์ประเด็นการรั่วไหลของน  าจาก TSF1 ในแปลงนาข้าวเพ่ิมเติม เพราะใน
ปัจจุบันไม่มีการตั งมาตรฐานไทโอไซยาเนต มีเพียง 2 พารามิเตอร์ที่พิจารณา คือ Total Cyanide และ WAD 
cyanide และประเด็นประเด็นน  าเหมืองกระตุ้นให้อาร์เซนิกชะละลายไหลลงมาปนเปื้อนที่บ่อสังเกตการณ์ 
5338 ซึ่งขัดแย้งกับสมการที่ 9-4 บทที่ 9 หน้า 350 เกิดตะกอนเป็นอาร์เซนิกไม่ได้เกิดอาร์เซนิกไอออน 
หากสมการที่ 9-4 เป็นจริงอาร์เซนิกในน  าใต้ดินต้องตกตะกอนเป็นของแข็งทั งหมดแล้ว จะไม่มีเกิดอาร์เซนิก
ไอออน รวมทั งประเด็นไซยาไนด์ในบ่อ TSF1 เกิดปฏิกิริยาเคมีย่อยสลายให้กลายเป็นมีเทนและแอมโมเนีย เป็น
การตั งสมมติฐานที่เกินความเป็นจริง และเนื่องจากไม่มีอ านาจในการตรวจรับงาน แต่จะให้ค าเสนอแนะแทนว่า
ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการด าเนินโครงการในระยะที่ 2 เพราะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาได้เคยท าการศึกษาไว้แล้ว 
และมีผลในเชิงปฏิบัติด้วย แต่ในรายงานฉบับสมบูรณ์มีผลเชิง technical มากกว่า 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า สิ่งที่ต้องการพิสูจน์คือ หากมีการรั่วไหลแล้วไซยาไนด์รั่วไหลจริงหรือไม่    
ซึ่งการตรวจสอบไซยาไนด์เป็นวิธีค่อนข้างยากจึงเสนอให้ตรวจสอบไทโอไซยาเนตแทน กล่าวคือเป็น Test 
element หากต้องการตรวจสอบว่ามีไซยาไนด์รั่วไหลหรือไม่ แต่ไทโอไซยาเนตอันตรายหรือไม่นั นเป็นอีกประเด็น 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า หน้า 356 บทที่ 9 ตารางที่ 9-4 การหาความเข้มข้นของ
สารที่อยู่ในบ่อกักเก็บกากแร่เปรียบเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพน  าใต้ดิน ซึ่งไม่ควรน ามาเปรียบเทียบกัน เสนอให้
เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน  าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วย เพราะในตารางได้ระบุค่าความเข้มข้น
สูงสุดในบ่อกักเก็บกากแร่ ค่าสารปนเปื้อนจึงเป็นหลายเท่าของพื นที่ภายนอก เพราะฉะนั นเพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรมทั งผู้ศึกษาและบริษัท อัคราฯ ควรเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพน  าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า วัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบคือบ่อกักเก็บกากแร่ไม่ได้มีการ
ระบายน  าออกอยู่แล้ว แต่มีบางพารามิเตอร์ถ้าเกิดการรั่วไหลออกไปสู่น  าใต้ดินจะเกิดปัญหาได้ จึงควรเฝ้าระวัง
พารามิเตอร์ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานน  าใต้ดิน ส่วนพารามิเตอร์ที่ไม่ได้เปรียบเทียบมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน      
น  าใต้ดิน และสามารถเปรียบเทียบมาตรฐานน  าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมได้  เนื่องจากไม่มีการปล่อยน  าออก
นอกพื นที่โครงการ 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า หากพิจารณาเนื อหาในตารางที่ 9-4 ทั งหมดแล้ว อาจมี
ผู้อ่านบางคนเข้าใจคลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์ของการออกแบบตาราง เพราะค่าสารปนเปื้อนเกินเกณฑ์
มาตรฐานน  าใต้ดินหลายเท่า และมีการอธิบายเรื่องความเป็นพิษเรื อรังของสารปนเปื้อน ท าให้อาจมีการน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของตาราง  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า มี 2 ประเด็นที่มาพิจารณาคือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง
การตรวจพบไซยาไนด์ในแปลงนาข้าวว่าไซยาไนด์มาจากที่ใด และอาร์เซนิกที่ตรวจพบในบ่อ 5338 มาจากที่ใด 
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และการที่มีการวิจัยว่าบ่อกักเก็บกากแร่รั่วไหลหรือไม่เป็นเพียงข้อสันนิฐานข้อหนึ่ง ซึ่ ง ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 
มีข้อสงสัยว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในแปลงนาข้าวกับอาร์เซนิกที่ตรวจพบในบ่อ 5338 น่าจะมาจากบ่อกักเก็บ
กากแร่ โดยเป็นการตั งสมมติฐานจากบ่อกักเก็บกากแร่เพียงอย่างเดียว โดยไม่พิจารณาปัจจัยอ่ืนที่อาจท าให้เกิด
การปนเปื้อนของอาร์เซนิกและไซยาไนด์ อย่างไรก็ตาม การตรวจรับงานต้องมี 2 ประเด็นนี  และต้องอธิบายให้
ชัดเจนว่าไซยาไนด์ในแปลงนาข้าวว่าไซยาไนด์มาจากที่ใด ซึ่งประเด็นอาร์เซนิกที่ตรวจพบในบ่อ 5338 มีการ
สรุปผลค่อนข้างชัดเจนแล้ว นอกจากนี ทางบริษัท อัคราฯ ได้มีข้อคิดเห็นแตกต่างเกี่ยวกับประเด็นการตรวจพบ
ไซยาไนด์ในแปลงนาข้าว เพิ่มไว้ใน Attachment แล้ว โดยมีประมาน 10 เหตุผลที่อธิบายว่าไซยาไนด์ในแปลง
นาข้าวไม่ได้มาจากบ่อกักเก็บกากแร่  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า โครงการระบุไว้ชัดเจนว่า เป็นโครงการ “การส ารวจตรวจสอบโอกาสการ
รั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดพิจิตร” ซึ่งผู้ด าเนินโครงการได้ด าเนินการตามกรอบของงานที่วางไว้แล้ว เพียงแต่การสรุปผล
ว่ามีการรั่วไหลต้องขึ นกับข้อเท็จจริงตามผลการส ารวจของโครงการ 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ชี แจงว่า บริษัท อัคราฯ ยอมรับตั งแต่เริ่มโครงการส ารวจว่า ให้ใช้ชื่อแบบนี ใน
การท าโครงการ ซึ่งเคยมีการแย้งเรื่องชื่อโครงการแล้ว แต่เห็นว่าไม่น่าจะเป็นมีประเด็นส าคัญจึงยอมรับให้ใช้ชื่อ
ดังกล่าว เพียงแต่ต้องการให้รับทราบร่วมกัน ในส่วนประเด็นที่ 2 ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการด าเนินโครงการใน
ระยะที่ 2 และการจะท าการศึกษาต่อควรให้ความส าคัญกับอาร์เซนิกและไซยาไนด์ ไม่ควรเน้นศึกษาเกี่ยวกับ
มีเทนและแอมโมเนีย เพราะการศึกษามีเทนและแอมโมเนียไม่ใช่ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสรุปได้ทันที และ
ต้องมีวิธีพิสูจน์และผลสรุปที่ชัดเจน 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า จากข้อคิดเห็น นายสุรชาติ หมุนสมัย มีประเด็นที่ชัดเจน  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่า รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้อย่างดีมาก และ
ได้ส่งข้อคิดเห็นในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่ อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร จ านวน 7 ข้อ 
นอกจากนี มีข้อท้วงติงเพ่ิมเติมจากใน Attachment อาทิ เช่น การอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature 
Review) เช่น หน้า 123 ภาพ (c) ถ้าจะอ้างค่าเฉลี่ย (Averaged TA) ค่าขอบบน (Upper TA) และค่าขอบ
ล่าง (Lower TA) ดังกล่าว แสดงว่าลักษณะทางธรณีข้างใต้ต้องเป็นหินเนื อเดียว (homogeneous) ซึ่งผลการ
ส ารวจธรณีฟิสิกส์บริเวณดังกล่าวไม่ใช่หินเนื อเดียวกัน เพราะฉะนั นค่าความต้านทานไฟฟ้าต้องแตกต่างกัน จึง
ไม่สามารถใช้ค่ามาตรฐานดังภาพ (c) ได้ และหน้า 322 ได้ตั งค าถามเกี่ยวกับรายงานฯ 24 ข้อ แต่มีการ
ค าถามเพียง 22 ข้อ ขาดข้อ 23 และ 24 ซึ่งในหน้า 326 มีการตอบค าถามข้อ 23 และ 24 ด้วย ควรใส่
ค าถามให้ครบถ้วน นอกจากนี ไม่เห็นด้วยกับสรุปผลในร่างรายงานฯ ไม่ตรงกับข้อเสนอโครงการ เพราะข้อเสนอ
โครงการเสนอการตรวจสอบด้วยอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม อธิบายว่าเป็นบ่อ
ที่มีลักษณะระเหย และไอโซโทปของสตรอนเซียม แต่สรุปผลในร่างรายงานฯ เป็นซัลเฟต และการแปล
ความหมายของบทสรุปผู้บริหาร หน้า 4 ด้วยเหตุนี ผลการส ารวจจึงออกมาได้ใน 3 ลักษณะ ซึ่งหากพิจารณา
รูป Flow chart  มองว่าการจะบอกว่าเป็นบ่อระเหยหรือไม่ มีความจ าเป็นของการบอก source เช่น บ่อ 
5350 ลักษณะเป็นน  าบาดาลและน  าฝน มีค่าซัตเฟตสูงมาก และบ่อที่มีลักษณะการรั่วไหล 2 แนว คือ แนว 4 
และ 5 แต่สรุปผู้บริการมี 3 แนว หากพิจารณาแนว 5 จะมีบ่อควบคุมอยู่บริเวณใกล้เคียง คือ บ่อ 5429 จะ
อธิบายได้ว่าต้นก าเนิดมาจากน  าฝน และแนว 4 มีบ่อ 6468 พบว่ามีน  าละเหยและมี anomaly ของ TEM ว่า
จะมีร่องรอยการรั่วไหลของน  าเหมือง ซึ่งหากมีรอยรั่วบริเวณดังกล่าวจริง การเจาะส ารวจ  TEM ก็เจาะบริเวณ
ดังกล่าว ท าไมน  าไม่ไหลเข้าไปที่บ่อ 6466 ซึ่งบ่อ 6466 มีลักษณะอยู่ในเส้นน  าฝน นอกจากนี การแสดงผล
ด้วยบ่อกับผลการตรวจวัดไอโซโทปที่เกิดขึ นจะพบว่า บ่อสังเกตการณ์ระดับลึกส่วนใหญ่ไม่มีลักษณะการระเหย 
และมีเพียงบ่อระดับลึกที่ไกลออกไป (บ่อ 5338 และบ่อ 6691) บ่อสังเกตการณ์ระดับตื นมีลักษณะการ
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ระเหย 1 บ่อ (บ่อ 6468) ท าให้เกิดข้อสงสัยว่าระหว่างทางที่น  ามีการั่วไหลถ้าการปนเปื้อนไม่ได้มาจากต้น
ก าเนิดไม่มีทางที่จะมีการปนเปื้อนออกมาแล้วการปนเปื้อนมาถึงได้อย่างไร ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ที่มาของการ
ปนเปื้อนได้ แล้วจะสรุปว่ามีการรั่วไหลได้อย่างไร หากต้องการจะด าเนินโครงการต่อไป เสนอให้เจาะส ารวจบ่อ
ลึกบริเวณที่พบความผิดปกติ 3 แนว ระหว่างต้นทางและกลางทางเพ่ือเปรียบเทียบว่ามีอัตราส่วนไอโซโทป
เสถียรของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียมที่บอกลักษณะน  าระเหยหรือไม่ ซัลเฟตสูงหรือไม่ แต่มีข้อห่วงกังกลคือ
อาจจะเจาะส ารวจไม่พบน  าและจะอธิบายผลการส ารวจได้อย่างไร 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า บทสรุปผู้บริหาร หน้า 17 ซึ่งเชื่อมโยงกับบทที่ 9 หัวข้อ 5 
สารหนูที่พบในน  าใต้ดินในบ่อเฝ้าระวัง 5338 น่าจะมาจากเหมืองหรือธรรมชาติ กล่าวคือ ย่อหน้าแรกได้
อธิบายว่าสารหนูอาจเกิดขึ นตามธรรมชาติก็ได้ แต่จะต้องพิจารณาข้อมูลทางวิชาการให้รอบคอบ จึงต้องการ
ทราบจาก ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ และ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ว่า ข้อมูลผลการตรวจวัดน  าในบ่อ 5338 
เป็นน  าเมื่อ 12 ปีที่แล้วใช่หรือไม่ 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า ตามผลการตรวจวัดปริมาณทริเทียม พบว่า น  าในบ่อ 5338 
มีอายุ 12 ปี 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า เมื่อพิจารณาหน้า 17 หัวข้อ 5 ย่อหน้า 2 จนถึงหน้า 18 
และหน้า 20 รูปที่ E-8 ที่อธิบายถึงข้อมูลปี ค.ศ. 2002 -2008 ข้อมูลส่วนนี คือข้อมูลน  าที่เหมืองยังไม่ได้เปิด
ด าเนินการใช่หรือไม่ เพราะหากย้อนหลังไป 12 ปี กล่าวคือเป็นน  าเมื่อปี พ.ศ. 2547 (2002) กล่าวคือ 
ความเข้มข้นของสารหนูที่เพ่ิมขึ นลดลงในช่วงปีแรก ๆ และที่กล่าวว่ามีการรั่วซึมจากบ่อ TSF1 เกิดจาก
ธรรมชาติใช่หรือไม่ ประเด็นที่ 2 แสดงว่าสมการหน้า 17 และ 18 (E-2) (E-3) ยังไม่ได้เกิดขึ นใช่หรือไม่ 
เพราะฉะนั นจากวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการฯ ได้ถามว่า สารหนูมีการรั่วไหลตามธรรมชาติหรือเหมืองแร่ 
หากพิจารณาจากข้อมูลไอโซโทปแสดงว่าค่าสารหนูที่สูงเกิดขึ นตามธรรมชาติ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า บทที่ 6 หน้า 182 บ่อ 5338 มีอายุ 10±4 ปี ในช่วง 6-14 ปี 
ซึ่งจาก รูปที่ E-8 หากค านวณ 6 ปี ข้อมูลจะอยู่บริเวณลูกศรจากภาพ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 (ปี ค.ศ. 
2008) โดยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น  
  นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า หากพิจาณาลูกศรจากภาพ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551      
(ปี ค.ศ. 2008) แสดงว่า น  าจากบ่อ TSF1 ยังมาไม่ถึงบ่อ 5338   
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า น  าจากบ่อ TSF1 มาถึงบ่อ 5338 แล้ว 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า ต้องพิจารณาว่า น  า ณ เวลานี คือน  าของปี 2547 ซึ่งน  าในบ่อ 
5338-ปัจจุบัน กล่าวคือจากปี 2559 ลบออก 10 ปี ย้อนกับไปจะเป็นน  าปี 2549 เพราะฉะนั นมีการ
ตรวจวัดตั งแต่ปี พ.ศ. 2544-2555 ผลการตรวจวัดจะเป็นน  าธรรมชาติ เพราะน  าจากบ่อ TSF1 มาไม่ถึง      
ซึ่งบ่อ TSF1 ห่างจากบ่อ 5338 ระยะประมาณ 100 เมตร ระยะเวลา 10 ปี 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า บ่อ 5338 มีอายุ 10±4 ปี โดยสรุปคือ น  ามีอายุในช่วง 6-14 ปี 
ค่า Mean คือ 10 ปี 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า ถ้าตรวจพบอายุของน  าก่อนปี 2549 จะเป็นน  าธรรมชาติ 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า น  าในบ่อ 5338 ก่อนปี 2549 ย้อนกลับถึงไป ปี 2544  
จะเป็นน  าธรรมชาติ เพราะฉะนั นมีการพบสารหนูในความเข้มข้นสูงตั งแต่ปีแรก ๆ เป็นสารหนูในธรรมชาติ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ชี แจงว่า สารหนูมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น เมื่อปี 2551 โดยมีปริมาณสารหนู 
เริ่มต้นประมาณ 0.03 mg/l และเพ่ิมสูงขึ นถึง 0.12 mg/l และคงที่มาระยะหนึ่งอยู่ที่ค่า 0.12 mg/l จึงตั งข้อสงสัย
ว่าเพราะเหตุใดค่าสารหนูจึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นพร้อมกับซัลเฟต  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อซักถามว่า อายุของน  าสามารถใช่ได้หรือไม่ ในหน้า 181 ของรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ สมการที่ 6-1 ถ้าเป็นน  าผสมไม่สามารถตรวจวัดอายุได้ และจะใช้อายุน  าที่ผสมกันได้อย่างไร เช่น 
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ถ้าหากน าน  าจากบ่อ TSF1 ผสมกับน  าบาดาลธรรมชาติไม่สามารถวัดหาอายุได้ และอีกประเด็นจะสามารถ
ทราบได้อย่างไรว่าเป็นน  าชนิดเดียวแล้วสามารถใช้เป็น representative ได้  
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า หน้า 181 สมการที่ 6-1 เป็นสมการการสลายตัวของสาร
รังสี เพราะฉะนั นการที่หาอายุใช้ตรวจวัดปริมาณรังสีที่มีอยู่ในน  า โดยวัดจาก A คือ ปริมาณรังสี ณ ปัจจุบัน A0 
คือ ปริมาณรังสีตั งแต่เกิดขึ นมา จากสมการจะหาค่าตัว t คือ อายุของน  า ณ ตรงจุดนั น แต่แน่นอนที่สุด หากมี
น  าอายุ 100 ปี ผสมกับน  าอายุ 10 ปี หากต้องการทราบว่าน  ามีการผสมเท่าใด ต้องทราบว่าสัดส่วนการผสม
เป็นเท่าใดถึงจะค านวณอายุได้ เพราะหากน  ามีการผสมปริมาณรังสีก็จะผสมด้วยเช่นกัน  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่า ถูกต้องตามค าชี แจงของ ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ 
เพราะฉะนั นอายุของน  าสามารถใช้ได้หรือไม่ ในเมื่อน  าในบ่อ 6466 ซึ่งอยู่ใน Anomaly 4 ของ TEM อยู่บน
เส้นน  าฝน ไม่ได้มีลักษณะการระเหย และไม่ทราบว่ามีช่องทางใดท าให้น  าไหลออกมา เพราะฉะนั นแน่นอนใน
ประเด็นหนึ่งคือมีน  าบาดาลไหลออกมา และบ่อ 5249 อยู่ใกล้กับ Anomaly 5 อยู่บนเส้นน  าฝน ซึ่งอยู่ใกล้  
บ่อ TSF1 กว่าบ่อ 5338 หากมีการรั่วไหลและมีช่องตามที่สรุปในรายงานว่ามีน  าพุ่งดันตลอดเวลาและเป็นน  า
ที่มีแรงดันสูง เพราะฉะนั นถ้าเกิดมีการรั่วไหลเหตุใดจึงไม่พบความผิดปกติ แต่มีลักษณะอยู่บนเส้นน  าฝน 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า บ่อ 5249 ไม่น่าจะมีการรั่วไหล เนื่องจากน  าบ่อ TSF1  
ไหลลงมาจากที่สูงและเจอชั นหินกั นน  า จึงถือเป็น discharge โดยธรรมชาติมากกว่า 
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ชี แจงว่า รายงานฉบับสมบูรณ์สรุปไว้ว่ามีโอกาสที่น  าเหมืองจะรั่วไหล 
 ดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ ชี แจงว่า ไม่ได้สรุปว่า บ่อ 5249 มีโอกาสที่น  าเหมืองจะรั่วไหล 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า หากคณะวิจัยเขียนผลและส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงไว้แยกบท 
และส่วนวิจารณ์ผลอีกส่วนหนึ่ง สรุปไว้ส่วนหนึ่งจะท าให้สะดวกต่อการตรวจรับงาน อย่างไรก็ตามหลักการ
ท าการศึกษาคือตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 และการตรวจพบไซยาไนด์ในแปลง
นาข้าวเกิดจากสาเหตุใด และจึงน ามาหาสู่การหาข้อสรุปทางวิชาการ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งใน
รายงานฉบับสมบูรณ์มีทฤษฎีและข้อเท็จจริงผสมกัน และมีการเพ่ิมพารามิเตอร์เช่น ไทโอไซยาเนต ในการ
ตรวจวัดไซยาไนด์ในนาข้าว ซึ่งการตรวจวัดไซยาไนด์ครั งที่ 1 พบว่าไซยาไนด์มีความเข้มข้นสูงกว่าใน บ่อ TSF1 
ค่อนข้างมาก และกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ ได้ท าการตรวจวัดต่อเนื่องจ านวน 7 ครั ง ตรวจ
ไม่พบไซยาไนด์ จึงน่าจะเกิดจาก Incident ในการตรวจวัดครั งที่ 2 ได้มีกรมควบคุมมลพิษ และสถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติเข้าร่วมการเก็บตัวอย่างด้วย พบว่า ตรวจไม่พบไซยาไนด์ ในการประชุมครั งนั นมีการสรุปว่าการ
ตรวจพบไซยาไนด์ในครั งแรก อาจเกิดจาก Incident แต่การที่ Incident ไม่ได้อธิบายว่าน  าเหมืองไม่มีการ
รั่วซึมมาผสมด้วย กล่าวคือ ผลการตรวจวัดไซยาไนด์ที่มีค่าสูงมากอาจเกิดจาก Incident บวกกับประเด็นมีการ
รั่วซึมหรือไม่มีการรั่วซึมของน  าเหมืองก็เป็นได้ จึงควรสรุปแยกแต่ละประเด็นและจะท าให้สะดวกต่อการตรวจ
รับงาน ส่วนประเด็นสารหนูในส่วนของธรณีฟิสิกส์ ซึ่งคณะวิจัยได้ท าข้อเสนอโครงการไว้ค่ อนข้างดี เช่น หาก
พบความผิดปกติของ TEM ก็จะมีผลของ DC สนับสนุนผลการตรวจพบความผิดปกติบริเวณใกล้เคียง แต่มีข้อ
โต้แย้งจาก นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ว่า หากมีการรั่วไหลจากชั นน  าระดับลึกจะต้องพบหลักฐานทางธรณีฟิสิกส์
และไอโซโทป แต่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งก่อนที่จะด าเนินการส ารวจคณะวิจัยเสนอว่าสามารถตรวจหา 
fracture ได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีลักษณะของ fracture ในผลการศึกษาครั งนี  เพราะฉะนั นการสรุปผลควรจาก
ข้อเท็จจริงของข้อมูล และเป็นข้อมูลที่ยอมรับร่วมกัน  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า เชื่อว่านักวิจัยพยายามจะตอบค าถามเกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการฯ      
ซึ่งคณะท างานย่อยฯ แต่ละท่านอาจมีความเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสามารถน ามาเพ่ิมเป็น Attachment ได้ เพราะ
ทั งหมดคือข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ได้ท าการส ารวจไว้ และหากพิจารณาในมุมนักวิจัย นักวิจัยต้องรับผิดชอบต่อ
การสรุปผลการศึกษาที่ได้ด าเนินการศึกษาไว้ คณะท างานย่อยฯ จึงควรพิจารณาว่าท าการศึกษาครบถ้วน
หรือไม่ ซึ่งนักวิจัยได้ท าครบถ้วนตามข้อเสนอโครงการแล้ว  
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 นายสุรชาติ หมุนสมัย ขอหารือที่ประชุมว่า ประเด็นแรก รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ เสนอให้
คณะท างานย่อยฯ เข้าเงื่อนไขการรับเงินโครงการ งวดที่ 3 หรือไม่ ประเด็นที่ 2 จ าเป็นหรือไม่ที่คณะท างาน
ย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ต้องมีมติว่า เห็นชอบและเห็นด้วยกับข้อสรุปในรายงานฉบับสมบูรณ์ และประเด็นที่ 3 
จ าเป็นต้องมีการด าเนินโครงการในระยะที่ 2 หรือไม ่
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า มี 3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 นักวิจัยท างานครบตามข้อเสนอโครงการหรือไม่ 
ในกรณีการศึกษาไม่ท าการศึกษาถึงระดับไมโครแต่ศึกษาโดยภาพรวม เพราะฉะนั นการตีความเป็นไปได้ที่มี
แตกต่างและพร้อมที่จะน าความเห็นต่างผนวกไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ ประเด็นที่ 2 การเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยเป็นสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญ ส่วนนี เป็นรายงานของนักวิจัยที่ต้องรับผิดชอบต่อการสรุปผลการศึกษา และ
ประเด็นที่ 3 เห็นชอบและไม่เห็นชอบต่อการด าเนินโครงการในระยะที่ 2 เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่จะอนุมัติโครงการในระยะที่ 2 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า หน้า 24 บทสรุปผู้บริหาร ข้อ 7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อ
สุขภาพจากการรั่วไหลเบื องต้น มีความจ าเป็นต้องใส่เนื อหาส่วนนี หรือไม่ เพราะกระทรวงสาธารณสุ ข           
มีคณะท างานด้านสุขภาพ ที่ด าเนินการศึกษาเรื่องความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู่แล้ว ควรมุ่งเน้นเฉพาะวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ   
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง 
flowchart การด าเนินโครงการฯ ได้แจ้งให้คณะท างานผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทราบตั งแต่เริ่มด าเนิน
โครงการฯ เกี่ยวกับแผนงาน และการแปลผลการส ารวจฯ กล่าวคือ ไม่ว่าผลการศึกษาจะสรุปผลว่ามีการ
ปนเปื้อนตามธรรมชาติหรือเกิดจากเหมืองแร่ จะก็พูดถึงตัวแนวทางท่ีต่อด าเนินการต่อไปเพ่ือชุมชน จึงเป็นที่มา
ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรั่วไหลเบื องต้น โดยพิจารณาจากข้อมูลทั งหมด และวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามที่ข้อมูลที่มีอยู่อย่างจ ากัดและเท่าที่ข้อมูลสามารถบอกได้ ประเด็นที่ สอง นายสุรชาติ หมุนสมัย 
ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ด้วยว่า หากเกิดการรั่วไหลแล้วมีอันตรายหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ท าให้เกิดมีค าถามต่อไป 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเหมือนช่วยท าให้ข้อมูลทั งหมดเชื่อมโยงกัน และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื องต้นได้
ว่ามีอะไรบ้าง โดยเป็นการชี ประเด็นที่อาจมีความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการต่อไป เพ่ือจัดการความเสี่ยงโดย
ละเอียด  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรั่วไหลเบื องต้น ควรปรับ
เป็นข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยหรือเป็นข้อคิดเห็นของผู้วิจัย และเปลี่ยนบทสรุปผู้บริหารฉบับภาษาอังกฤษ
ด้วย 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับ นายอนุ กัลลประวิทย์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการ
ตรวจพบไซยาไนด์ในน  าผุดบริเวณแปลงนาข้าว ในครั งที่ 1 ว่าเป็น incident ซึ่งผลการตรวจไม่ได้บอกว่าจะมี
การรั่วไหลหรือไม่ ซึ่งได้เขียนไว้ในรายงานแล้วแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนจะด าเนินการแก้ไขให้ชัดเจน 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า ควรสรุปผลออกมาให้สื่อว่าเป็น incident เพราะเป็นการตรวจพบไซยาไนด์
ในน  าผุดบริเวณแปลงนาข้าวเพียงครั งเดียว ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและขยายความให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจได้ชัดเจน
มากขึ นบนพื นฐานของข้อเท็จจริง 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า ถึงแม้ว่าบริษัท อัคราฯ จะฟ้องร้องหรือไม่ก็ตาม ควรท าข้อมูล
อยู่บนพื นฐานของข้อเท็จจริง และต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ 
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อ TSF 1 และการตรวจพบไซยาไนด์ในแปลงนาข้าว และขอขอบคุณประธาน
และคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ทุกท่านที่สละเวลามาช่วยด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ส าเร็จลุล่วง 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า บริษัท อัคราฯ ไม่มีปัญหาในการตรวจรับงานงวดที่ 3  
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 นายบรรจง พรมจันทร์ มีข้อคิดเห็นว่า การตรวจรับงานต้องพิจารณาตามข้อเสนอโครงการอยู่แล้ว 
แต่การให้คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ มาตรวจรับงานไม่น่าจะท าได้ เพราะมีหน้าที่เพียงให้ค าปรึกษา 
ข้อคิดเห็นทางวิชาการ และเสนอวิธีทางเทคนิคในการตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อ TSF1 เท่านั น  
  นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า เป็นการให้ข้อเสนอแนะของคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ว่า 
การศึกษาวิจัยของโครงการฯ เป็นไปตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามข้อก าหนดในข้อเสนอโครงการ เหตุผลที่
ต้องให้คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ พิจารณา เนื่องจากคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มีทั งคณะท างานที่
มีความรู้ทางด้านวิชาการ และไม่มีความรู้ทางด้านวิชาการ จึงไม่สามารถตรวจรับงานได้  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า บริษัท อัคราฯ เห็นชอบในการตรวจรับงานงวดที่ 3 กล่าวคือ 
ครบตามข้อก าหนดในข้อเสนอโครงการ แต่ไม่เห็นชอบกับข้อมูลผลการศึกษาในรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 ดร.จรัญ ยะฝา มีข้อคิดเห็นว่า การไม่เห็นชอบกับข้อมูลผลการศึกษาในรายงานฉบับสมบูรณ์ ของ
บริษัท อัคราฯ ได้มีการแนบข้อคิดเห็นต่างในรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า คณะท างานย่อยฯ ให้ความเห็นว่า ครอบคลุม ครบถ้วนตามข้อก าหนดใน
ข้อเสนอโครงการหรือไม่ จากนั นน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึม
ของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ให้ความเห็นชอบต่อไป  
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า เคยมีการลงมติในเรื่องของการวิธีการส ารวจโดยใช้ธรณีฟิสิกส์
และไอโซโทป และมีคณะท างานย่อยฯ ให้ความเห็นต่อการเลือกวิธีการส ารวจ ซึ่งในการประชุมครั งนี ก็เช่นกัน 
เพราะมีคณะท างานย่อยฯ หลายท่านที่ไม่ได้ส่งข้อคิดเห็นต่างแนบใน Attachment เช่น รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน 
นายบรรจง พรมจันทร์ นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา และนางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย ฉะนั นจะสรุปได้หรือไม่ว่า
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับข้อมูลผลการศึกษาในรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า รายงานฉบับสมบูรณ์ จะมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือความเห็นของนักวิจัย ส่วนที่ 
สองคือข้อคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจากรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะรายงานต่อคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงฯ ตามนี   
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ถ้าคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ เห็นชอบให้มีการเบิกจ่ายงวดที่ 
3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ซึ่งอาจมองว่ารายงานฉบับสมบูรณ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ แล้ว 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า รายงานการประชุมจะเขียนไว้ชัดเจนว่า เป็นการรับการท างานความเห็นที่มี
ความแตกต่าง และความเห็นที่แตกต่างทั งหมดผนวกไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งการตรวจรับงานไม่ได้แปลว่า
คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ เห็นด้วย 100 เปอร์เซ็นต์กับรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ควรเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเอกสารบันทึกไว้ในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกแล้ว และจะรายงานต่อคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อไป ว่า ในการตีความคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ไม่ได้เห็นชอบร่วมกันทุกเรื่อง และความเห็นที่
แตกต่างทั งหมดผนวกไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว เพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า หากท าเป็นตารางสรุปผลก็น่าจะท าให้ชัดเจน เพราะทุกท่านพอ
เห็นรายงานฉบับสมบูรณ์จะไม่สนใจอ่านเนื อหาด้านในเล่ม แต่หากเป็นรายงาน 3-4 แผ่น จะท าให้ผู้อ่าน
สามารถพิจารณาได้ง่ายยิ่งขึ น  
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า จากการประชุมคณะท างานย่อยฯ ครั งที่ 4/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 
ตุลาคม 2560 การตรวจรับงานงวดที่ 2 มีรายละเอียดการตรวจรับงานที่ชัดเจนในการรายงานผลการส ารวจ
เทคนิค Geophysics และ Stable Isotope แต่ในการตรวจรับงานงวดที่ 3 หากจะพิจารณาจากข้อคิดเห็น
ของคณะท างานย่อยฯ ว่าท่านใดเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ละท่านมีหลายประเด็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
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ซึ่งการท าเป็นตารางอาจจะท าให้เกิดการความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้ และพร้อมจะแจ้งให้คณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงฯ ทราบว่า คณะท างานย่อยฯ ไม่ได้เห็นตรงกันทุกท่าน  
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า เชื่อมั่นในท่านประธานว่าจะน าเสนอทุกอย่างใน
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีอ านาจในการตรวจรับงานงวดที่ 3 แต่หากจะให้ตรวจรับ
งานงวดที่ 3 ก็ไม่เห็นด้วย เพราะตามเหตุผลท่ีกล่าวอ้างมาทั งหมด กล่าวคือ ไม่เห็นด้วยกับรายงานฉบับสมบูรณ์ 
และการด าเนินโครงการในระยะที่ 2 รวมทั งการตรวจรับงานงวดที่ 3 แต่เพ่ือให้ท่านประธานและคณะท างานย่อยฯ 
สามารถด าเนินการต่อไปได้ จึงมีความเห็นว่าจะไม่รับรองรายงานฉบับสมบูรณ์ เพราะมีหน้าที่เพียงให้ค าปรึกษา 
ข้อคิดเห็นทางวิชาการเท่านั น 
 ประธาน มีข้อคิดเห็นว่า หาก รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีความเห็นแย้งขอให้เขียนเป็นรายงานเสนอ
ให้คณะท างานย่อยฯ เพื่อแนบใน Attachment 
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า ความเห็นแย้งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้ว แต่ถ้า
จะให้ชัดเจนควรท าเป็นตารางโดยแยกออกเป็น 3 ประเด็นตามความคิดเห็นของ นายสุรชาติ หมุนสมัย  
 ประธาน ชี แจงว่า ไม่สามารถท าเป็นตารางได้ เนื่องจากอาจจะท าให้เกิดการความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้ 
เพราะความเห็นแย้งบางประเด็นมีทั งคณะท างานย่อยฯ ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดังนั นจะน าข้อคิดเห็นทั งหมด
เสนอคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ พิจารณาต่อไป 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ควรแยกกับบทสรุปผู้บริหาร       
ซึ่งบทสรุปผู้บริหารไม่มีข้อโต้แย้ง แต่มีคณะท างานย่อยฯ บางท่านไม่เห็นด้วย จึงหารือว่าควรสรุปผลอย่างไรดี  
 ประธาน ชี แจงว่า ควรแนบข้อคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นแตกต่างจากรายงานฉบับสมบูรณ์ ไว้ท้าย
บทสรุปผู้บริหาร เพราะการสรุปข้อคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นแตกต่างอาจท าให้สรุปไม่ครบถ้วน และเกิดการ
ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้ 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย ชี แจงว่า เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับรายงานฉบับสมบูรณ์ คือ การตั งสมมติฐานจาก
บ่อกักเก็บกากแร่เกิดการรั่วไหลเพียงอย่างเดียว โดยไม่พิจารณาปัจจัยอ่ืนที่อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของ   
สารหนูและไซยาไนด์  
  ประธาน ชี แจงว่า ก่อนเริ่มด าเนินโครงการส ารวจฯ ได้ชี แจงกับประชาชนโดยเริ่มจาก 2 วัตถุประสงค์ 
คือ 1. เพ่ือประเมินว่าสารหนูที่พบบริเวณท้ายน  าของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เกิดจากการปนเปื้อนจากการ
รั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม ่และ 2. เพ่ือประเมินว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากการ
รั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม่ เพราะฉะนั นคณะท างานย่อยฯ ด าเนินการตาม 2 
วัตถุประสงค์ หากสรุปผลว่าไม่มีการรั่วไหลของสารหนูและไซยาไนด์ หรือมีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดการรั่วไหลก็ต้อง
หาข้อสรุปให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทั งสองข้อ ซึ่งการเสนอคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ จะประกอบไปด้วย 
บทสรุปผู้บริหาร รายงานฉบับสมบูรณ์ และภาคผนวก (Attachment) ข้อคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง
จากรายงานฉบับสมบูรณ์  
 นายวชิราชัย ศักดิ์อาภา มีข้อคิดเห็นว่า รายงานบทสรุปในหน้า Flow Chart ส่วนข้อเสนอโครงการ 
พบว่ามีข้อความที่แตกต่างจากข้อเสนอโครงการเดิม เพราะ Flow Chart มีการวิเคราะห์ความผิดปกติความ
เข้มข้นของซัลเฟต แต่ข้อเสนอโครงการเดิมไม่มี ซึ่งเป็นการเรียงล าดับความส าคัญไม่ถูกต้องในกระบวนการหา
สาเหตุการพบความผิดปกติ 
 นายอนุ กัลลประวิทย์ มีข้อคิดเห็นว่า ข้อเสนอโครงการมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือจะตรวจสอบการ
รั่วไหลของบ่อ TSF 1 ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น จึงไม่ตรงกับข้อเสนอโครงการเดิมจะท าให้เกิดปัญหาใน
การเสนอต่อคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ หรือไม่ 
 ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ มีข้อคิดเห็นว่า ได้ด าเนินการส ารวจมากกว่าข้อเสนอโครงการเดิม การท า
วิจัยเมื่อท าการศึกษาก็จะมีความรู้เพ่ิมมากขึ น และต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีเพ่ือให้ผลการศึกษาออกมาดีที่สุด 
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เช่น เมื่อท าการศึกษาแล้วพบว่า ซัลเฟต เป็น tracer ที่ดีกว่าจึงท าการปรับแผนการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม
ยังคงท าการศึกษาด้านไอโซโทปด้วยครบตามข้อเสนอโครงการด้วย   
 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน มีข้อคิดเห็นว่า ควรแยกงานวิจัยกับงานบริการทางวิชาการออกจากกัน 
งานบริการทางวิชาการ ต้องการตอบประเด็นปัญหาครบถ้วนหรือไม่ แต่งานวิจัยท าการศึกษาต่อยอด
ผลการวิจัยเดิมได้เรื่อย ๆ เพราะฉะนั น หากไม่แยกระว่างงานวิจัยกับงานบริการทางวิชาการออกจากกัน      
ให้ชัดเจนจะท าให้สับสน  
 ประธาน สรุปคือ การด าเนินการศึกษาครบถ้วนตามข้อเสนอโครงการ 
 นายสุรชาติ หมุนสมัย มีข้อคิดเห็นว่า ผู้บริหารอาจพิจารณารายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์ จาก
บทสรุปผู้บริหาร จึงควรเพ่ิมหัวข้อในบทสรุปผู้บริหาร ว่า คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ได้มีการประชุมและร่วมกัน
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการ เกี่ยวกับโครงการการส ารวจฯ ซึ่งคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ มีทั งผู้ที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยข้อคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นแตกต่างได้ผนวกไว้ในภาคผนวกของรายงานฉบับ
สมบูรณ์แล้ว  
 ประธาน เสนอว่า แนบข้อความก่อนหน้าบทสรุปผู้บริหาร ว่า ความเห็นต่อไปนี เป็นสรุปข้อเสนอของ
นักวิจัย อย่างไรก็ตามคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญฯ ยังมีความเห็นแตกต่างอยู่จ านวนหนึ่ง สามารถอ่านได้ใน
ภาคผนวก (Attachment) และรายงานควรแยกเป็น 2 เล่ม คือ บทสรุปผู้บริหารภาษาไทยและอังกฤษ           
รายงานฉบับสมบูรณ์ และข้อคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกัก
เก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร (ฉบับ
สมบูรณ์) ให้คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) พิจารณาต่อไป 

  

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
                  
 
ผู้จดรายงานการประชุม 
ว่าที่ ร.ต.ไตรเทพ ผันประเสริฐ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
 

นางสาวมธุรส วังชนะชัย 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

นางสาววิกานดา เดิมท ารัมย์ 
นักวิชาการอุตสาหกรรม 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
ดร.จรัญ ยะฝา 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ผู้ท างานและเลขานุการฯ 
 
นางสาวศุภวรรณ  นิอิสมัย 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
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ภาคผนวก 
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ฑ-2 
 

ภาคผนวก ฑ แสดงข้อโต้แย้งการท างาน และสรุปผลรายงาน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

1. ข้อคิดเห็นในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจาก
บ่อกักเก็บกากแร่ TSF ของเหมืองทองค า บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร 
จากนายวชิราชัย ศักดิ์อาภา 

2. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการในร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบ โอกาสการรั่วไหล
ของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดพิจิตร Version 30 

 เนื่องด้วยทาง "คณะวิจัยได้รับเอกสารล าดับที่ 3 และ 4 จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเหมืองแร่ใน 
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561" ทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้ 

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการส ารวจตรวจสอบ
โอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา 
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร จาก ดร.วิชยุตม์ ทัพวงษ์  (นักพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม) 

4. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการส ารวจตรวจสอบ
โอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า บริษัท อัครา 
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตรจาก ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 



ข้อคิดเห็นในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ 

TSF ของเหมืองทองค า บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตรจากนายวชิราชัย ศักดิ์อาภา 

1. อ้างตามข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องกรอบแนวคิดและแบบจ าลองมโนทัศน์ ที่ผู้วิจัยได้กล่าวว่ามีการยอมรับ

ทุกภาคส่วนนั้นจะเห็นได้ว่า ยังไม่ได้รับการยอมรับจากอาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของกรอบ

แนวคิดในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ (สังเกตได้จากประเด็นค าถาม-ค าตอบที่อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถามและผู้วิจัยตอบ) และแบบจ าลอง

มโนทัศน์ที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิงนั้น เนื่องด้วยมีการสร้างจากข้อมูลที่ค่อนข้างไม่ละเอียด จึงไม่เหมาะที่จะน ามา

เทียบเคียงกับผลส ารวจธรณีฟิสิกส์ได้ นอกจากนี้บริเวณที่ส ารวจที่มีลักษณะธรณีวิทยาที่ค่อนข้างซับซ้อน 

ซึ่งจากการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังให้ลักษณะธรณีวิทยาจากผลการส ารวจวัดค่าความ

ต้านทานไฟฟ้า (ERI หรือ DC) คล้ายกับลักษณะธรณีวิทยาที่เหมือนกันกับสมมติฐานที่มีการรั่วจากบ่อกัก

เก็บกากแร่จึงท าให้อนุมานได้ว่าไม่เหมาะที่จะใช้ข้อมูลธรณีฟิสิกส์เพียงอย่างเดียวมาก าหนดว่าบ่อรั่ว

หรือไม่ ควรน าค่าไอโซโทปของทั้งธาตุออกซิเจน-18 ดิวตริเรียมที่บ่งบอกว่าน้ าจากต้นก าเนิดว่าเป็นน้ าฝน

หรือน้ าระเหย ตลอดจนใช้ไอโซโทปของธาตุสตรอนเซียมตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้น าเสนอมาพิจารณา

ประกอบด้วย ซึ่งทั้งนี้อาจน าผลค่าวิเคราะห์เคมีต่างๆมาร่วมพิจารณา เช่น ซัลเฟต เป็นต้น จะท าให้เกิด

ความมั่นใจเพิ่มขึ้น  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากจะพิจารณาว่ามีการรั่วไหลของสารละลายจากบ่อกักเก็บกากแร่ นั้น

จะต้องพิจารณาจากข้อมูลต่างๆตามล าดับ ดังนี้  (1) ข้อมูลธรณีฟิสิกส์จะแสดงให้เห็นค่าความ

ต้านทานไฟฟ้าต่ าในช่องทางที่สารละลายไหลผ่าน (2) สารละลายดังกล่าวต้องมีไอโซโทปของธาตุ

ออกซิเจน-18และดิวตริเรียมปรากฏบนเส้นระเหย และ (3) มีลักษณะของค่าส่วนกลับของสตรอน

เซียมไอโซโทปเช่นเดียวหรือน้อยกว่าบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 ในกรณีที่บ่อกักเก็บกากแร่ได้รับการ

บ าบัดอย่างมีนัยยะ (4) ทั้งยังควรมีอนุมูลอิสระของซัลเฟตสูงด้วย (5) นอกจากนี้ยังต้องพิจารณา

ความเป็นไปได้จากทิศทางการไหลของน้ าบาดาลด้วยว่าสอดคล้องกับการไหลในทิศทางของน้ า

บาดาลจริง ทั้งนี้ในส่วนของอายุที่ผู้วิจัยใช้พิจารณาร่วมนั้น เมื่อพิจารณาจากสมการในร่างรายงานของ

ผู้วิจัยจะเห็นได้ว่าการหาอายุของน้ าที่ได้น าเสนอมานั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อน้ าไม่ได้มีการผสม ดังเช่นที่เคย

ถามผู้วิจัยว่าหากมีน้ าจากบ่อกักเก็บกากแร่มาผสมกับน้ าบาดาลธรรมชาติในอัตราส่วนที่เท่ากันจะหาอายุ

ได้เท่าไร ซึ่งผู้วิจัยกลับบอกว่าไม่สามารถค านวณได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. โดยหากพิจารณาจากกรอบสมมติฐานรูปข้างต้น (รูปที่ 1) ผู้วิจัยใช้ข้อมูล TEM EM และ ERI ซึ่งคงเหมาะ

กับการตั้งสมมติฐานว่ามีอะไรที่ผิดปกติจากลักษณะธรณีวิทยาได้ เท่านั้น เว้นแต่จะมีลักษณะ 

contaminated plume ที่แสดงอย่างชัดเจน และมีค่าผิดปกติ เช่น แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า

ผิดปกติเกินกว่าลักษณะธรรมชาติจะเป็นได้เท่านั้น ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อจ ากัด (ดังแสดงไว้ในรายละเอียด

ล าดับถัดไป) ซึ่งการจะท าให้ข้อสันนิษฐานนี้ถูกต้องนั้น ยังคงต้องยืนยันหรือพิสูจน์ทางวิธีการอื่นๆ เช่น 

ไอโซโทป หรือทางธรณีเคมี ดังผู้วิจัยได้น าเสนอตามสมมติฐานรูปที่ 2 จะเหมาะสมกว่า 

 
รูปที่ 1 สมมติฐานการใช้ TEM EM ERI ที่ผู้วิจัยเสนอ 

 
รูปที่ 2 สมมติฐานการใช้ TEM EM ERI ที่ผู้วิจัยเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ซึ่งในส่วนของธรณีฟิสิกส์นั้นวิธี TEM ERI ล้วนเป็นวิธีปฐมภูมิที่เหมาะในการส ารวจเรื่องการรั่วซึม

ของสารละลายจากบ่อกักเก็บตามที่ผู้วิจัย แสดงในรูปข้างล่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองวิธีมีขีดจ ากัด (ถ้า

พิจารณาจากข้อความตามตารางในรูปที่ 3) เช่น ความลึกจากการส ารวจ ERI จะได้ราว 60 เมตร แต่ให้

คุณภาพดีมาก ในขณะที่ความลึก TEM จะขึ้นอยู่กับชนิดเครื่องมือและความละเอียดข้อมูลจะลดลงตาม

ความลึก และให้คุณภาพข้อมูลปานกลาง และทั้งสองชนิดข้อมูลยังให้ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน ขึ้นกับผู้แปล

ความหมาย 

 
รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบถึงความสามารถของวิธี TEM และ ERI ตลอดจนขีดจ ากัดและคุณภาพ

ข้อมูลที่ผู้วิจัยเคยน ามาแสดง แม้ว่าผู้วิจัยจะให้ข้อเท็จจริงในเอกสารเพียงครึ่งเดียว 

ซึ่งจากข้อมูล TEM และ ERI (รูปที่ 4 และ 5 ตามล าดับ) ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ จะเห็นได้ว่ามีข้อข้อ

ขัดแย้งในตัวเอง เช่น แนว TEM section 1A ตามขอบจะไม่พบบ่อกักเก็บกากแร่จะไม่พบรอยรั่ว ในขณะ

ที่จากข้อมูล ERI กลับแสดงลักษณะที่ผู้วิจัยมองว่าผิดปกติและเป็นแนวรอยรั่วของบ่อกักเก็บกากแร่  ซึ่ง

หากพิจารณาจากผล ERI ในพื้นที่ควบคุม (รูปที่ 6) เปรียบเทียบกับในพ้ืนที่บ่อกักเก็บกากแร่แล้ว จะพบว่า

ชั้นดินระดับตื้นที่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ านั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน สังเกตได้

จากค่าชั้นดินในพื้นที่ควบคุมมีค่าต่ าเท่าๆกันกับในผนังบ่อกักเก็บกากแร่ที่ผู้วิจัยคิดว่าเป็นแนวรั่วจากบ่อ

กักเก็บกากแร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รูปที่ 4 แสดง Section TEM IA ซึ่งกรอบแดงแสดงข้อมูลขอบบ่อ 

 

 

 
รูปที่ 5 แสดง Section ERI (กรอบน้ าเงิน) ซึ่งแสดงข้อมูลขอบบ่อกักเก็บกากแร่ โดยชั้นตะกอน 1 ทีแ่สดง

ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่ผู้วิจัยอ้างว่าเป็นบริเวณรอยรั่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รูปที่ 6 แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าในพื้นที่ควบคุม โดยชั้นค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าระดับต้ืนแสดงถึง

ชั้นตะกอนที่ไม่ได้มีการปนเปื้อน 

นอกจากนี้จากข้อมูล TEM ของผู้วิจัย และจากผล ERI ซึ่งบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

ได้น าเสนอยังมีความขัดแย้งกัน ซึ่งผู้วิจัยใช้ข้อมูล TEM และมีการแปลความหมายว่ารั่วที่ก้นบ่อ ในขณะที่

จากข้อมูล ERI นั้นไม่แสดงรอยรั่วที่ก้นบ่อแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูล ERI ที่ให้คุณภาพที่ดีกว่ากลับไม่แสดงรอย

รั่ว ทั้งทีผู่้วิจัยควรจะเป็นผู้ท าและน าเสนอเพื่อลดความเคลือบแคลงสงสัย แต่กลับไม่ท าโดยอ้างว่าเข้าพื้นที่

ไม่ได้ จึงท าให้เกิดความคลุมเครือในการแปลความหมายยิ่งขึ้นไปอีก 

  
รูปที่ 7 แสดงผลส ารวจเปรียบเทียบระหว่าง TEM (ด้านซา้ยมือ) ที่ผู้วิจัยเสนอและ ERI (ด้านขวามือ) ที่

บริษัทอัครา รซีอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)เสนอ 

                                TEM                                                                                     ERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ซึ่งแม้ว่าผู้วิจัยจะได้แสดงในรูปของแผนที่ TEM ในแต่ละระดับความลึกแล้ว (รูปที่ 8) ยังเป็นเหตุให้ยิ่ง

สงสัยหนักขึ้นว่า บ่อกักเก็บกากแร่รั่วทั้งบ่อเลยหรือ (กรอบโปร่งสีแดง) และเหตุใดสารละลายในบ่อกักเก็บ

กากแร่ที่รั่วมากขนาดนั้นจึงไม่มีการแพร่กระจายไปทางด้านข้างตามสมมติฐาน (กรอบโปร่งสีฟ้า) หรือไหล

ไปตามทิศทางการไหลของน้ าบาดาล ซึ่งสังเกตได้จากค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกตินั้นมีทิศทางทาง

แนวดิ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งผิดหลักธรรมชาติเป็นอย่างมาก ในส่วนที่ผู้วิจัยได้เขียนรายงานว่ามีการรั่วไหล 3 

ทิศทางจึงท าให้ยากที่จะเชื่อว่ารั่วออกตามทิศทางนั้นๆจริงๆ ซึ่งคงต้องพิจารณาจากข้อมูลไอโซโทปและ

ธรณีเคมีต่อไป 

 
รูปที่ 8 แสดงแผนที่ TEM ที่ระดับความลึกต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ ายังมีในระดับลึกแม้

เป็นในช้ันหิน (ระดับลึกน้อยกว่า 50 เมตรโดยประมาณ) แต่กลับไม่แสดงการกระจายด้านข้างเมื่อเจอกับ

น้ าบาดาลธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ในส่วนประเด็น 1. น่าจะมีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 หรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลธรณี

ฟิสิกส์และไอโซโทปกับธรณีเคมีนั้น พบว่าจากการส ารวจ TEM พบว่ามีค่าความต้านทานไฟฟ้าผิดปกติต่ า 

2 บริเวณ (จากรูปที่ 8 ในข้อที่ 2) ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ก่อนหน้าที่ว่าค่าความต้านทานไฟฟ้า

ของสารละลายในบ่อ TSF 1 มีค่าต่ ามากซึ่งหากมีการรั่วไหลออกมาจะท าให้พบบริเวณที่แสดงค่าความ

ต้านทานไฟฟ้าต่ าในผลส ารวจ TEM และ ERI ซึ่งไม่แสดงค่าต่ ามากตามทิศทางที่ผู้วิจัยว่ารั่ว อย่างไรก็ตาม

ผู้วิจัยกลับสรุปผลอย่างน่ากังขาว่ามีทิศทางการรั่วจากข้อมูลของผู้วิจัยเอง 3 บริเวณ ดังรูปที่ 9 โดยจากผล

ไอโซโทปของออกซิเจน-18และดิวตริเรียมน ามาแสดงบนแผนที่ โดยแบ่งเป็นบ่อสังเกตการณ์ตื้น (รูปที่ 10) 

และบ่อสังเกตการณ์ลึก (รูปที่ 11) โดยมีรายละเอียดในแต่ละเส้นทางดังนี ้

  

รูปที่ 9 แสดงทิศทางการมีโอกาสการรั่วไหล 3 บริเวณจากที่ผู้วิจัยสรุป โดยไม่อิงจากแผนที่ TEM ที่พบ 2 บริเวณ 

ตรงบริเวณที่ 1 ที่ผู้วิจัยน าเสนอในรายงานว่ามีโอกาสรั่วนั้น มีบ่อสังเกตการณ์ระดับลึกได้แก่บ่อ 5249 อยู่

ตรงบริเวณดังกล่าว ซึ่งจากผลไอโซโทปของออกซิเจน-18และดิวตริเรียมปรากฏบนเส้นน้ าฝนจึงมีน้าที่มีต้นก าเนิด

จากน้ าฝนมิใช่บ่อกักเก็บกากแร่ไหลผ่าน ซึ่งผู้วิจัยยังได้แสดงรายละเอียดอีกว่าน้ าบาดาลมีแรงดันมาก แสดงว่ามี

ช่องทางหรือแนวรอยแตกของหินตรงบริเวณนั้น หากบ่อกักเก็บกากแร่รั่วจึงน่าจะเดินทางในบริเวณดังกล่าวได้ง่าย 

แต่กลับไม่ปรากฏว่ามีน้ าจากบ่อระเหยและซัลเฟตก็มีค่าแตกต่างจากในบ่อกักเก็บกากแร่มาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รูปที่ 10 แสดงบ่อสังเกตการณ์ตื้นที่แสดงเสน้น้ าฝน (สามเหลี่ยมแดง) และน้ าระเหยที่สันนิษฐานว่ามาจากบ่อเปิด 

(สามเหลี่ยมเขยีว) กับทิศทางการรัว่ที่เสนอโดยผู้วิจัย วงกลมเขียวแสดงถึงบ่อน้ าเปิดและน้ าผุด 

 
รูปที่ 11 แสดงบ่อสังเกตการณ์ลึก (มากกว่า 50 เมตร) ทีแ่สดงเส้นน้ าฝน (สี่เหลี่ยมแดง) และน้ าระเหยที่สันนิษฐาน

ว่ามาจากบ่อเปิด (สี่เหลี่ยมเขียว) กับทิศทางการรั่วที่เสนอโดยผู้วิจัย วงกลมเขียวแสดงถึงบ่อน้ าเปิดและน้ าผุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริเวณที่ 2 ที่ผู้วิจัยเสนอไม่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกติจากข้อมูล TEM (รูปที่ 12) ตรงบริเวณ 

T032 ซึ่งแสดงค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูง ซึ่งแม้ว่าจะมีแนวส ารวจ ERI DC02 (รูปที่ 13) แตเ่ป็นแนวขนานกับทิศ

ทางการรั่วไหลที่ผู้วิจัยกล่าวอ้าง ก็ยังไม่พบลักษณะ contaminated plume ที่ชัดเจน ประกอบกับในแนวดังกล่าว 

ไม่มีบ่อสังเกตการณ์ตื้นและลึกที่จะช่วยยืนยันถึงน้ าระเหยที่มีซัลเฟตสูงออกมาจากบ่อกักเก็บกากแร่ ในขณะที่บ่อ

สังเกตการณ์ระดับตื้นและลึกที่ไกลออกไปล้วนแต่แสดงว่าน้ าที่ไหลผ่านล้วนปรากฏบนเส้นน้ าฝนซึ่งหมายถึงไม่ได้มี

ต้นท่างจากบ่อเปิดใดๆ โดยมีบ่อ 6471 (ตื้น) ซึ่งมีค่าซัลเฟตสูงมาก ในขณะที่บ่อ 6693 และ 6470 ก่อนถึงสระน้ า 

ST 18 ล้วนแสดงบนเส้นน้ าฝนเช่นกัน มีเพียงบ่อ 5339 (ตื้น) 5338 และ 6691 (ลึก) ที่อยู่หลังสระ ST 18 เท่านั้น

ที่แสดงบนเส้นระเหยและมีค่าซัลเฟตต่ ามาก นอกจากนี้แนวส ารวจ ERI DC09 และ DC10 ซึ่งผู้วิจัยว่าแสดงรอย

แตกไม่ชัดเจนนั้น แท้จริงแล้วไม่แสดงรอยแตกในข้อมูลต่างหาก ซึ่งหากพิจารณาถึงการแพร่กระจายแบบการพา 

การแพร่หรือการฟุ้งนั้นที่ผู้วิจัยกล่าวอ้าง ที่ไหลมากับน้ าบาดาลซึ่งหากใกล้กับบ่อกักเก็บกากแร่ก็ควรแสดงโซนค่า

ความต้านทานไฟฟ้าต่ า เนื่องจากสารละลายต้นก าเนิดมีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ านั่นเอง นอกจากนี้การไม่พบ

ไอโซโทปน้ าระเหยในบ่อสังเกตการณ์ทั้งตื้นและลึกระหว่างทางโดยอ้างว่ามีน้ าบาดาลเข้ามาปนมากนั้น กลับท าให้

สงสัยว่าแล้วปริมาณธาตุออกซิเจน-18และดิวตริเรี่ยมมาพบมากขึ้นได้อย่างไรหากน้ าบาดาลปนเข้ามามากจนวัดค่า

ได้บนเส้นน้ าฝน ประกอบการไม่โซนค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่แปลความหมายว่าเป็นรอยแตกใน ERI จึงไม่อาจ

แสดงเส้นทางการมาของสารละลายที่ชัดเจนได้ และเนื่องด้วยบริเวณบ่อสังเกตการณ์ 5338 5339 6691 อยู่หลัง

สระ ST 18 จึงท าให้สันนิษฐานว่าอาจมีการไหลเข้าจากสระดังกล่าว เนื่องจากพบทั้งบ่อลึกและตื้น ในขณะที่ต้น

ทางไม่พบน้ าจากบ่อระเหยเลย จึงท าให้คิดได้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้ าจากบ่อกักเก็บกากแร่จะมาตามเส้นทางที่ 2 นี้  

 
รูปที่ 12 แสดงภาพตัดขวาง TEM ผ่านบริเวณขอบบ่อที่ผ่านช่องทางการรั่วทั้ง 3 บริเวณที่ผู้วิจัยน าเสนอในรายงาน 

1                                2                        3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รูปที่ 13 แสดงภาพตัดขวาง ERI  ผ่านบริเวณขอบบ่อซึ่งไม่แสดงลักษณะ contaminated plume เนื่องจากค่า

สภาพต้านทานไฟฟ้าสูงเพ่ิมขึ่นในระดับลึก  

 

 
รูปที่ 14 แสดงลักษณะการพา การแพร่ การฟุ้งของซัลเฟตที่เสนอโดยผู้วิจัย แต่กลับไม่แสดงว่าน้ าเป็นน้ าระเหยใน

ระดับลึกเลย 

 บริเวณที่ 3 ที่ผู้วิจัยแปลความหมายว่ารั่วนั้นตรงกับค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกติจากข้อมูลแผนที่ 

TEM และภาพตัดขวาง TEM (รูปที่ 13 บริเวณเลข 3) ซึ่งบริเวณดังกล่าวพบว่ามีบ่อสังเกตการตื้น 2 บ่อได้แก่บ่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6468 ที่มีความลึก 5 เมตร ปรากฏอยู่บนชั้นค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงในข้อมูล ERI แต่แสดงค่าไอโซโทปของธาตุ

ออกซิเจน-18และดิวตริเรียมบนเส้นระเหย และมีค่าซัลเฟตสูงซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอมาก่อนว่าเป็นน้ าขังบ่อ ในขณะที่

บ่อ 6467 ที่มีความลึก 12 เมตร แสดงในชั้นค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ ากลับปรากฏบนเส้นน้ าฝนทั้งที่ห่างกันไม่กี่

เมตร และไกลออกไปเป็นต าแหน่งน้ าผุด (OSPG) ซึ่งจากกลไกการไหลและโผล่ของน้ าจากบ่อกักเก็บกากแร่ซึ่งไหล

จากข้างใต้มาผิวดิน ขัดแย้งกับผล ERI ที่ควรแสดง contaminated plume เนื่องจากค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของ

ชั้นหินสูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยอาจจะอ้างว่าเพราะผ่านชั้นหินจึงไม่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าคงไม่ได้ เพราะน้ าผุดที่

เกิดขึ้นเองนั้นน่าจะมาจากช่องทางที่สารละลายมาได้ง่าย และตัวน้ าผุดเองยังมีค่าซัลเฟตและค่าความน าไฟฟ้าที่สูง 

ช่องทางของน้ าที่ใน ERI จึงควรแสดงโซนค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกติที่ชัดเจน นอกจากนี้ในแนว DC03 ยังมี

บ่อสังเกตการณ์ตื้น 6464 6465 ที่ไอโซโทปของธาตุออกซิเจน-18และดิวตริเรียมอยู่บนเส้นน้ าฝนอีกด้วย จึงไม่

สอดคล้องกับผลที่ผู้วิจัยแสดงในรูปที่ 15 ในส่วนกรณีของบ่อสังเกตการณ์ลึก บ่อ 6466 ตรงกับบริเวณค่าความ

ต้านทานไฟฟ้าต่ าผิดปกติจาก TEM พบว่ามีต้นก าเนิดน้ ามาจากน้ าฝน ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจมากว่าหากบริเวณ

ดังกล่าวเป็นช่องรอยแตกจริง เหตุใดน้ าที่รั่วจากบ่อกักเก็บกากแร่ (หากรั่วจริง) จึงไม่ไหลเข้าไปตามรอยแตกน้ัน ซึ่ง

มีช่องทางที่ง่ายกว่าในบริเวณอื่นๆ อย่างไรก็ดีจากการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล TEM และ ERI จะพบว่าค่า

ผิดปกติของทั้งสองวิธีไม่ซ้อนทับกัน (รูปที่ 16) ดังนั้นจะเชื่อได้อย่างไรว่าข้อมูลชนิดใดให้ความถูกต้องมากกว่า 

เนื่องจากจากข้อมูล ERI พบว่าไม่มีรอยรั่วตรงบ่อสังเกตการณ์ ท าให้คิดย้อนกลับได้ว่าผล TEM ในบ่อกกัเก็บกากแร่

อาจให้ผลผิดพลาดไม่ตรงกับผล ERI ที่ไม่แสดงรอยรั่วใช่หรือไม่ จึงท าให้ยากที่จะเชื่อว่าน้ ารั่วจากบ่อกักเก็บกาก

แร่ TSF1 ไหลเข้าไปยังบ่อสังเกตการณ์ตื้นและลึกและแพร่กระจายไปยังบ่อ 5339 5338 6691 ซึ่งอยู่ห่างไป

กว่า 700 เมตรได้ อนึ่งจากรูปที่ 15 ที่แสดงการเก็บน้ าบริเวณน้ าผุด จะเห็นได้ว่ามีน้ าขังคล้ายลักษณะบ่อเปิด

จนอดสงสัยไม่ได้ว่าน้ าที่ขังใกล้กับบริเวณน้ าผุดจะเข้ามาปนเปื้อนตัวอย่างขณะเก็บตัวอย่างจนท าให้เกิดการ

วิเคราะห์ผิดพลาดหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รูปที่ 15 แสดงภาพตัดขวาง ERI รวมทั้งเสน้ทางการผ่านของน้ าบาดาลและวิธีการเก็บน้ าผิวดินของผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รูปที่ 16 แสดงผล TEM เปรียบเทียบกับ ERI โดยมีบ่อสังเกตการณ์ เป็นต าแหน่งควบคุม 

4. ในกรณีบ่อ 6468 และ น้ าผุด OSPG ที่ปรากฏบนเส้นระเหยนั้นยังเป็นข้อสงสัย (รูปที่ 17) เนื่องจากค่าผล

ทางเคมีโดยส่วนใหญ่มีค่าคล้ายกันโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะซัลเฟต แต่ค่าอัตราส่วนหนึ่งต่อไอโซโทปของ

ธาตุสตรอนเซียมกับมีผลขัดแย้งกับ TSF1 แต่กลับเหมือนกับค่าที่วิเคราะห์ได้จาก UD2 และ บ่อ

สังเกตการณ์ 6471 ที่เป็นบ่อตื้น ซึ่งจากการน าเสนอของทีมผู้วิจัยเองในหลายครั้งที่ผ่านมาพบว่า UD2 

นั้นไม่สามารถรั่วมาที่บริเวณที่ปรากฏน้ าผุดได้ เนื่องจากขัดแย้งกับทิศทางการไหลของน้ าบาดาล ในขณะ

ที่บ่อ 6471 ซึ่งปรากฏบนเส้นน้ าฝนนั้นมีค่าซัลเฟตที่สูงซึ่งไม่ได้มีผลจากน้ าจากบ่อ TSF1 รั่ว ซึ่งจากข้อมูล

ดังกล่าวข้างต้น ท าให้สงสัยว่า 

4.1 น้ าผุดและน้ าจากบ่อ 6468นั้นมีที่มาจากบ่อ TSF 1 หรือไม่ เนื่องจากมีค่าไอโซโทปของสต

รอนเซียมแตกต่างกัน (รูปที่ 18) แม้ว่าผู้วิจัยจะให้ความเห็นว่าน้ าจาก UD2 (หรือ TSF2) แต่

เดิมมาจาก TSF1 หรือ UD1 ซึ่งข้อคิดเห็นนี้ยังคงเป็นเพียงสมมติฐานที่ผู้วิจัยยังไม่ได้พิสูจน์ 

ดังนั้นควรหาวิธีทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าว 

4.2  และเหตุใดน้ าระเหยถึงไม่พบในบ่อ 6467 ซึ่งปรากฏที่ระดับความลึกที่แสดงค่าความ

ต้านทานไฟฟ้าต่ า (low resistive zone) แต่กลับพบในบ่อ 6468 ซึ่งปรากฎในชั้นค่าความ

ต้านทานสูง (high resistive zone) ซึ่งขัดแย้งกับสมมติฐานกลไกการมาของน้ าระเหยจาก

บ่อ TSF1 มาสู่บ่อสังเกตการณ์และน้ าผุดที่ผู้วิจัยได้ต้ังขึ้นก่อนหน้านี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปที่ 17 แสดงผลไอโซโทปเดลต้าของดิวตริเรียมกับเดลต้าของออกซิเจน-18 (เส้นเข้มแสดงถึงเส้นน้ าฝนและเส้นสี

ฟ้าอ่อนแสดงเส้นระเหย) 

 

รูปที่ 18 แสดงผลไอโซโทประหว่าง 87Sr/86Sr และ ส่วนกลบัของธาตสุตรอนเซียม (1/Sr) 

5. ในประเด็นซัลเฟตที่สูงนั้นจะเห็นว่าจากบ่อเหนือน้ าจะมีค่าซัลเฟตต่ ามากเพียงหลักหน่วยหรือหลักสิบ 

ppm ในขณะที่ในบ่อกักเก็บกากแร่นั้นมีสูงถึงหลักพัน ppm ซึ่งอย่างไรก็ดีจากบ่อสังกตการณ์ตื้นและลึก

หลายบ่อที่ค่าไอโซโทปของออกซิเจน-18และดิวตริเรียมปรากฏบนเส้นน้ าฝน เช่น บ่อ 6471 5350 เป็น

ต้น ซึ่งเป็นผลจากน้ าฝนชะจากการกากแร่มากกว่าที่จะรั่วมาจากบ่อกักเก็บกากแร่ จึงไม่เหมาะที่จะใช้

ซัลเฟตเพียงธาตุเดียวโดยปราศจากผลไอโซโทปของออกซิเจน-18และดิวตริเรียมในการระบุต้นก าเนิดของ

น้ า  

6. ในกรณีที่ผู้วิจัยอ้างในรายงานจากผล ERI แนว DC22-23-24-25 ที่บ่อสังเกตการณ์ไม่พบว่าน้ าอยู่บนเส้น

ระเหยนั้น เนื่องจากเจาะในบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าสูง ว่าน้ าจาก TSF1 รั่วและไหลไปตามรอยแตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ เว้นแต่ผู้วิจัยก าหนดว่าบริเวณใดเป็นบริเวณรอยแตกและไปเจาะบ่อสังเกตการณ์ตื้นและ

ลึกในบริเวณนั้น และน าตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์ว่ามีต้นก าเนิดจากน้ าฝนหรือน้ าระเหยและในกรณีน้ า

ระเหยจะต้องมีค่าส่วนกลับของสตรอนเซียมสัมพันธ์กับน้ าต้นก าเนิดตลอดจนมีค่าซัลเฟตที่สูงจึงจะ

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้เสนอในข้อเสนอโครงการจึงจะเหมาะสมมากกว่าจะสรุปผลว่ามาตาม

รอยแตก ซึ่งด้วยข้อมูลปัจจุบันยังพิสูจน์ไม่ได ้

7. การแปลความหมายข้อมูลในบทที่ 5 นั้นสามารถใช้วิธีการสร้างกราฟมาตรฐานมาเปรียบเทียบได้หรือไม่ 

เนื่องจากลักษณะธรณีวิทยาที่ซับซ้อนซึ่งอาจมีทั้งหินที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงและต่ าสลับกัน โดยที่ยัง

ไม่สามารถตรวจสอบลักษณะธรณีวิทยาที่เป็นจริงตามธรรมชาติได้ จะเห็นได้ว่าหากไปศึกษาบทความทาง

วิชาการต่างประเทศมักไม่ใช้วิธีการดังกล่าว แต่มักจะใช้วิธีทางธรณีฟิสิกส์หลายวิธี ขึ้นกับคุณสมบัติทาง

กายภาพที่แตกต่างกันออกไป ช่วยในการจ าแนกลักษณะธรณีวิทยา ยกเว้นแต่ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ได้

จะมีค่าผิดปกติอย่างชัดเจนมากและแสดงลักษณะที่มีการรั่วซึมแบบ contaminated plume อย่างเห็น

ได้ชัด นอกจากนี้ยังพบว่าหากจุดส ารวจไกล้บ่อน้ าจะแสดงค่าต่ ากว่าบริเวณข้างเคียงอย่างเห็นได้ชัด เช่น 

ในภาพตัดขวาง TEM เทียบกับ ERI (รูปที่ 16) ซึ่ง TEM แสดงโซนค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่แปล

ความหมายว่าเป็นรอยแตกได้ ในขณะที่ ERI เป็นบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าสูง  

จากเหตุผลทั้ง 7 ข้อที่กล่าวข้างต้นจึงท าให้สรุปได้ว่างานวิจัยนี้ ณ ช่วงเวลาท าการวิจัยยังไม่

สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าบ่อกักเก็บกากแร่รั่วจนเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของสารหนูในระยะห่าง

ออกไปกว่า 700 เมตร เนื่องจากบ่อสังเกตการณ์ทางใกล้บ่อ TSF1 ไม่แสดงบ่อสังเกตการณ์ลึกที่มีน้ าระเหย

และซัลเฟตสูงเลย ในส่วนของบ่อสังเกตการณ์ตื้นนั้นมีเพียงบ่อ 6468 และ ospg ที่เป็นน้ าผุดบนผิวดินแสดงเส้น

ระเหยและมีค่าซัลเฟตสูง ซึ่งหากบริเวณดังกล่าวรั่ว โดยชั้นดินที่มีรูพรุนมากกว่าชั้นหินจึงควรจะพบในบ่อ 6467 ที่

ห่างออกไปไม่กี่เมตรด้วย และน่าจะพบหลักฐานน้ าระเหยในทุกบ่อ แต่กลับไปพบในบ่อ 5339 ที่อยู่ห่างออกไปกว่า 

700 เมตร เพราะผู้วิจัยยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน แต่กลับเลือกแสดงผลแบบใส่ความจริงไม่ครบถ้วน 

(หรือที่เรียกว่าความจริงครึ่งเดียว) ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านที่ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียงพอเข้าใจผิด จนน าไปสู่

ประเด็นความขัดแย้งของชุมชน ตลอดจนการเสียโอกาสในการงาน และการขายผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ได้  

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ขอรับรองรายงานที่ขาดความชัดเจนและครบถ้วนตามที่แสดงในข้อเสนอโครงการที่

ผู้วิจัยขอรับทุนมาเพื่อชี้ความกระจ่างและแก้ปัญหาให้แก่สังคม ทั้งยังไม่เห็นถึงความเหมาะสมกับวิธีการวิจัย

ในระยะที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยเสนอมา เนื่องจากยังไม่สามารถจะพิสูจน์ว่าน้ ารั่วหรือไม่ตามข้อเสนอโครงการได้ ซึ่งจาก

บทความทางวิชาการที่ผู้วิจัยได้อ้างอิงในข้อเสนอโครงการนั้น แสดงให้เห็นชัดว่าการใช้ไอโซโทปของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ออกซิเจน-18และดิวตริเรียม ตลอดจนสตรอนเซียมไอโซโทปเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะมีตัวอย่างการติดตาม

ผลจากเหมืองทองที่มีบ่อกักเก็บกากแร่เป็นบ่อเหมืองเปิดเช่นเดียวกันกับบ่อกักเก็บกากแร่เหมืองทองค าชาตรี

ของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการในร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบ 

โอกาสการร่ัวไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า 

บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร 

Version 30 

 

ที่น าส่งให้คณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 

ใน Dropbox เม่ือวันที่ 2 และ 11 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

โดยบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

น าเสนอในที่ประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
2/1 

ที่มาของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการในร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของ

สารพิษจากบอ่กักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมอืงทองค า บริษัทอัครา รซีอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัด

พิจิตร ฉบบันี้ เป็นส่วนต่อเนื่องจากข้อโตแ้ย้งในร่างรายงานฉบับ V28 และ V29 ที่สง่ให้คณะท างานย่อย

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบข้อเทจ็จริงการรั่วซึมของบ่อกกัเกบ็กากแร่ที่ 1 ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 

ซึ่งหลังจากวันประชุมดังกล่าว ดร.ธนพล ได้ท าการแก้ไข/ปรบัปรงุร่างรายงาน และน าสง่ใหท้างคณะท างาน

ทาง dropbox โดยใช้ค าลงท้ายช่ือไฟล์ในแต่ละบทว่า V30 โดยได้รับข้อมลูเมื่อวันที่ 2 และ 11 พฤศจิกายน 

2560 แยกเป็นบทที่ 1 ถึง บทที่ 9 รวมทัง้ภาคผนวก ก ถึง ฏ 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ ฉบับนี้ จะกล่าวถึงส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในร่างรายงาน V30 และส่วนที่

เคยให้ข้อเสนอแนะและโต้แย้งไปแล้วในที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยเน้น

ไปที่รปูจากการประมวลผลและแปลผลทีท่างบริษัทอัคราฯเห็นต่าง ทั้งในประเด็นทางด้านเทคนิค และด้านการ

ใช้ข้อมูลความจรงิ ที่ทางผู้วิจัยน ามาประกอบในข้อสรุปที่ไมค่รบถ้วน หรือในบางกรณี มีข้อสรุปโดยไมม่ีข้อมลู

สนับสนุนในเชิงประจักษ์  
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สรุปประเด็นข้อโต้แย้งและข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

 

 จากร่างรายงานการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเกบ็กากแร่ที่ 1 (TSF1) 

ของเหมืองทองค า บริษัทอัครา รซีอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพจิิตร ฉบบั Version 30 ของผู้วิจัย 

สามารถสรปุข้อโต้แย้งและข้อเสนอแนะได้ดังนี ้

ประเด็นภาพรวม 

1. ผู้วิจัยไม่ได้พยายามตอบโจทย์ของ 2 วัตถุประสงค์หลักทีเ่กี่ยวข้องกับสารหนูในบ่อ 5338 และ

ไซยาไนด์ที่พบในน้ าจากนาข้าวเท่าใดนัก แต่จะเน้นไปที่การพิสูจนส์มมุติฐานว่าบ่อกักเกบ็กากแร่รั่ว

หรือไม่ ท าให้ค าถามหลักทีท่ าให้เกิดโครงการนี้คือ มีการแพร่กระจายของสารท่ีอาจท าให้เกิด

อันตราย (สารหนู และไซยาไนด์) ต่อสุขภาพของชาวบ้านในพ้ืนท่ีรอบเหมืองหรือไม่ ยังคงไม่ได้รับ

ค าตอบที่ชัดเจนจากผู้วิจัย แม้ในรายงานจะกล่าวว่าสารหนูในบ่อ 5338 เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ

ไซยาไนด์ในนาข้าวเป็นแค่เหตุการที่เกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว (single incident) ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้จาก

หลายสาเหตุที่ไม่ใช่การรั่วไหลจากบ่อเก็บกากแร ่แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่ได้น าข้อมลูการตรวจวัดราย

ไตรมาสของเหมืองที่ท ามาตลอด 15 ปี ที่ไม่เคยตรวจพบไซยาไนด์จากบ่อสังเกตการณ์ของเหมือง

ประมาณ 100 บ่อ มากล่าวถึงในรายงานเลย ทั้งๆทีม่ีการน าข้อมูลผลวิเคราะหส์ารตัวอื่นๆมาอ้างถึง

ในรายงานอยู่หลายครัง้ 

2. เป็นการเขียนรายงานที่ใช้ค า หรือข้อความที่คลุมเคลือ มุง่เนน้ในการสื่อสารด้านเดียวเพื่อให้ผูร้ับ

ข้อมูลคลอ้ยตาม ทั้งๆที่ขัดกับข้อเทจ็จริงทางวิชากการ เช่นการกล่าวถึงค่าซัลเฟต ที่มีค่าสงูผิดปกติ

ทั้งๆที่ค่าที่ตรวจวัดได้น้อยกว่าค่ามาตรฐานมาก หรอืการกลา่วว่าการพบค่าผิดปกติทางธรณีฟิสิกส์

หมายถึงการรั่วไหล ทั้งๆที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าดังกล่าวสามารถเกิดได้จากหลายสาเหต ุ

3. ข้อมูลการแปลผลขัดแย้งกันเองในบทที่แสดงรายละเอียดกบับทสรุป  

4. การแสดงผลข้อมลูผิดพลาด เช่นการสลับค่า Na กับ K ในผลวิเคราะห์ทางเคม ี

5. การน าข้อมลูมาใช้เพื่อการแปลผลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ และไม่ครบถ้วน ซึ่งถ้าใส่ข้อมลูให้ครบ

ทั้งหมดจะท าให้การแปลผลเปลี่ยนไปจาก “มคีวามสัมพันธ์” เป็น “ไม่มีความสัมพันธ์” ได้ เช่นข้อมูล

ในกราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าซัลเฟตกบัระยะห่างจาก TSF1 เป็นต้น   

6. การแปลผลทีเ่ปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทัง้ๆทีเ่ป็นข้อมูลเดิมทีเ่คยกล่าวว่าไม่พบค่าผิดปกติในร่างรายงาน

ก่อนหน้า แต่กลบับอกว่าแสดงค่าผิดปกติในรายงานฉบบันี้ เช่นจุดตรวจวัดค่า TEM ในบางจุด 
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7. ใช้การแปลผลที่ไม่ใช่หลักสากลในงานธรณีฟิสกิส์ เช่นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้านทานไฟฟ้า

ของจุดตรวจวัดรอบ TSF กับจุดตรวจวัดในพื้นที่ควบคุม แลว้สรุปว่าถ้าค่าน้อยกว่าจุดควบคุมคือมี

ความผิดปกติ ซึ่งการแปลความหมายที่ถูกต้อง จะดูจากค่าทีเ่ปลี่ยนไปจากที่ควรจะเป็นในแนว

เดียวกัน (บรเิวณเดียวกัน) ในกรณีสภาพทางธรณีเหมอืนกัน  

8. การแปลความหมายว่าบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าเป็นบริเวณทีม่ีการรั่วไหล ไม่ใช่หลักในการ

แปลความหมายทางธรณีฟสิิกส์ เนื่องจากค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าเกิดได้จากหลายสาเหตุ 

9. การแปลผลข้อมลูธรณีฟสิิกส์ส่วนใหญ่ เป็นการแปลผลโดยผูวิ้จัย (ดร.ธนพล) เอง ไม่ได้ใช้ผู้เช่ียวชาญ

ทางธรณีฟสิิกสจ์าก AIST ทั้งๆที่ผู้วิจัยไม่เคยมปีระสบการณ์ทางด้านธรณีฟิสกิสเ์ลย 

 
10. การใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาสนับสนุนสมมุติฐานของตัวเอง โดยข้อมลูดังกล่าวผู้วิจัยอ้าง

ว่าได้ท าการทดลองด้วยตัวเอง แตไ่ม่เคยมีการน าเสนอในทีป่ระชุมมากอ่นหน้านี้เลย เช่นการตรวจวัด

ค่าไทโอไซยาเนต ค่าซัลเฟตที่ได้จากการทดลองการละลายดว้ยกรด และการทดลองการสลายตัวของ

ไซยาไนด์จากดินและน้ าในนาข้าว เป็นต้น 

11. การน าเสนอข้อมลูในรปูแบบต่างๆที่น ามาสนบัสนุนแนวคิดว่ามีการรั่วซึมในรายงานครั้งก่อนหน้า แต่

ได้น าออกจากรายงานในภายหลงั เช่นโปรแกรม Isosources แสดงถึงการน าเสนอที่มุง่หวังเพียงเพื่อ

หาแนวทางมาสนับสนุนสมมุติฐานของผู้วิจัยเองว่ามีการรั่วซมึ แต่พอมีการน าเสนอของทางอัคราฯที่

ใช้แนวคิดแนวกัน ในมุมมองที่แตกต่างว่าไมเ่กี่ยวข้องกบัการรั่วซึม ผู้วิจัยกลบัน าเรื่องดงักล่าวออกจาก

รายงาน แสดงถึงความไมเ่ที่ยงตรงในการท าวิจัยอย่างรอบดา้น  

12. เนื้อหาของร่างรายงาน พยายามสรปุว่ามีการรั่วไหลของบ่อกักเกบ็กากแร่ที ่1 โดยน าเหตผุลหรอื

โอกาสในการข้ึนได้เพียงนอ้ยนิดมาสนบัสนุน แต่ละเลยทีจ่ะเขียนความเป็นไปได้ในทางอื่นที่มีข้อมลู

เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าไม่มีการรั่วไหล 
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13. มีการกล่าวถึง และใช้ค่าผลวิเคราะห์ทางเคมีซึง่เป็นข้อมลูการตรวจวัดรายไตรมาสของเหมืองมาใช้ 

โดยเฉพาะค่าสารหนู แต่ไม่น าค่าไซยาไนด์มากล่าวถึงเลย ทัง้ๆที่เป็นสาเหตุหลักทีท่ าให้เกิดงานวิจัยใน

ครั้งนี ้คือการตรวจพบไซยาไนด์จากน้ าในนาข้าว ซึ่งถือเป็นการแสดงเจตนาที่ขาดความเป็นกลางของ

นักวิจัย 

14. ภาพจากการประมวลผลทางธรณีฟสิิกส์ในร่างรายงาน แสดงให้เห็นบริเวณผิดปกติขนาดใหญ่ ขัดแย้ง

กับข้อความในร่างรายงานทีบ่อกว่าการรั่วเกิดตามรอยแยกขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่

ผ่านมา และการศึกษาครั้งนี้ พบว่า น้ าถูกแบ่งออกเป็น อย่างน้อย 2 ระดับอย่างชัดเจน หากรอยแตก

ในบริเวณนี้เป็นดังภาพจากรปูที่ 5-17 (ด้านล่าง) น้ าโดยทั่วไปในบรเิวณนี้ ต้องถูกผสมทัง้ในระดบับน 

และระดบัล่างตลอดเวลา เคมีของน้ าน่าจะอยู่ใกลเ้คียงกัน หรือไม่แยกชัดเจน ลักษณะดังกล่าวจงึไม่ใช่

รอยแตกที่น้ าผ่านได้ในปัจจุบัน โดยมีข้อมูลสนับสนุนจากอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซเิจน 18 

และดิวทีเรียม ของน้ าในบ่อสังเกตุการณ์ทางทิศใต้ซึ่งเป็นน้ าฝน ไม่ใช่น้ าจาก TSF1 และ mixing 

diagram ไม่แสดงการผสมของน้ าจาก TSF1 ด้วยเช่นกัน 

 
ภาพจากรปูที่ 5-17 ในร่างรายงานหน้า 134 

15. การตรวจวัดรายไตรมาสตามมาตรการ EIA ของเหมอืง ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ไม่พบค่าผิดปกติของ

ไซยาไนด์จากบ่อสังเกตุการณ์ที่อยู่โดยรอบ TSF เลย 

16. ถ้าหากอธิบายด้วย สมมุติฐาน บอ่ TSF ไม่รั่ว แตบ่่อ 5338/6991 ถูกน้ าจาก ST38 เข้ามาผสม จะ

พบว่าสอดคลอ้งกบัข้อมลูธรณีฟสิิกส์ ที่ไมพ่บความผิดปกติในพื้นที่รอบๆบ่อ 5338/6691 แม้ค่าทาง

ไอโซโทปของน้ า 5338/5339/6691 จะแสดงการระเหย แตบ่่อรอบๆข้างไม่มีการระเหย ซึง่สามารถ

ตอบข้อสงสัยได้หมด ทั้งจากข้อมลูจากโปรแกรม Isosource อัตลักษณ์ทางเคมีและไอโซโทปที่ไม่

ตรงกัน และสารหนูมาจากสภาพทางธรณีวิทยาเฉพาะที่ 
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กราฟแสดงค่าไซยาไนด์จากน ้าในบอ่สงัเกตการณ์รอบบอ่เกบ็กากแร ่

17. ผู้วิจัยน าเสนอเทคนิคการส ารวจแบบ MIP (?) ในโครงการระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการส ารวจที่ไม่แสดงผลใน

เชิงประจกัษ์ คือไม่ได้ตรวจสอบค่า CN โดยตรง แต่เป็นการส ารวจทางอ้อม เพื่อให้ได้ค่า แอมโมเนีย 

มีเทน Ec และ PID (Photo Ioonization Detector) ซึ่งค่าดังกล่าวต้องน ามาแปลความหมายอกีว่า

มาจาก TSF หรือไม่ ดังนั้นจึงไม่ใช่วิธีที่จะสามารถตอบโจทยไ์ด้โดยตรง 

 ประเด็นส าคัญคือเครื่องมือดงักล่าวมีเพียง 1 คันในประเทศไทย โดยมีทีมงานเดียวคือทีมงาน

จากมหาวิทยาลัยนเรศวรทีส่ามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ (ข้อความด้านล่าง จากรายงาน V24)  ยิ่งท าให้

เกิดความแคลงใจยิ่งขึ้นว่า ผู้วิจัยมสี่วนเกี่ยวข้องกบับริษัทพรรณีวรกจิ และขนส่งอย่างไร เหตุใดจึง

เสนอเทคนิคนี้เข้ามาในทีป่ระชุม   

 
 ข้อความจากรายงาน V24 หน้าที ่235 
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  อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีการตัดข้อความนี้ออกจากรายงานในฉบับต่อๆมา แต่ในรายงาน V30 

 หน้าที่ 587 ยังมีข้อความที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ โดยใช้ค าว่า “อย่างไรก็ดี ปัจจุบนัเครื่อง MIP 

 ของคณะส ารวจเรา” ยิ่งท าใหเ้กิดข้อสงสัยมากขึ้นไปอีกว่า ข้อสงสัยในความสัมพันธ์กบับริษัท

 ดังกล่าว เป็นจรงิหรือไม ่

 
 ข้อความจากรายงาน V30 หน้าที ่587 

 

ประเด็นทางธรณีฟิสิกส ์

1. การตีความหมายของบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าว่าเปน็บริเวณทีม่ีการรั่วไหลจากข้อมูล TEM 

รอบ TSF1 ขัดกับความเป็นจรงิของสภาพพื้นที่ เนื่องจากค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่ระดับความสูง 

60 เมตร ซึ่งเป็นระดับความลกึ 5-10 เมตร จากผิวดินเดิมดงักล่าว เป็นค่าของช้ันดินเหนียวหรือช้ัน

หินอุ้มน้ าระดับตื้น ไม่ไช่ค่าของน้ าจากบ่อเกบ็กากแร่ แต่ถ้ามีการรั่วในระดับความสูงดังกล่าวจริง 

จะต้องเห็นการแพร่กระจายของค่าทางเคมีในลักษณะ plume ในบ่อสังเกตการณ์อื่นๆทีอ่ยู่ใกลเ้คียง 

เนื่องจากระดับดงักล่าวเป็นช้ันตะกอนลานตะพัก หรือตะกอนน้ าพา ประกอบด้วยกรวด ทราย แทรก

สลบัช้ันดินเหนียว ซึ่งเป็นช้ันหินอุ้มน้ าแบบพรุน (porous aquifer) แต่ในความเป็นจริงไมพ่บค่าทาง

เคมีใดๆทีบ่่งช้ีว่าเป็นน้ าที่มาจาก TSF1 

2. ข้อสันนิษฐานว่ามีการรั่วไหลตามแนวรอยแยก (fracture) ของหิน ซึง่ในทางธรณีวิทยา รอยแตกจะ

พบในหินดานทีอ่ยู่ใต้ช้ันหินผุ (saprolite) หรือหินสดที่อยู่ในระดับลึกลงไป แต่ในรายงานบอกว่ามี

การรั่วตั้งแต่ทีร่ะดบัความสูง 60 เมตร ซึ่งอยู่ใกลผ้ิวดินไม่เกนิ 10 เมตร และยังเป็นระดับตื้นอยู่ แต่

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการรั่วไหลลงมาในระดับลึก น้ าจะต้องไหลผ่านช้ันน้ าระดับตื้นก่อน ซึง่จะตอ้งแสดง

ค่าทางเคมีทีบ่่งช้ีว่าเป็นน้ าที่มาจาก TSF1 

3. การสรุปว่าบริเวณค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าที่อยู่นอกบ่อเกบ็กากแร่ แสดงถึงการรั่วไหลนั้น ไม่ถูกต้อง

ในเชิงธรณีวิทยาแหลง่แร่ สนบัสนนุโดยข้อมลูการส ารวจ ERI ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พบลกัษณะ

ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าดังกล่าวได้ทั่วไปทั้งพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เหนือน้ าที่อยู่ไกลออกไปจาก

เหมอืงมาก 
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4. มีการประมวลผลทีผ่ิดพลาด ไม่เป็นระบบ เน้นแสดงสีของรปูเพื่อให้ผูท้ี่เห็นภาพ โดยเฉพาะโทนสีน้ า

เงินและม่วงคิดว่าเป็นสีที่แสดงถึงน้ าจากบอ่เกบ็กากแร่ โดยไม่แยกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต่างจากช้ัน

ของดินเหนียวธรรมชาติหรือช้ันหินอุม้น้ าระดบัตื้นอย่างไร ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ดังที่เคยน าเสนอ

ในที่ประชุม โดยรูปบางส่วนท าข้ึนจากการปรับค่าข้อมลู (โดยไม่แจ้งทีป่ระชุม) ให้แตกต่างไปจาก

ข้อมูลจริง หรือใส่ค่าระดบัความสูงของจุดส ารวจที่ไม่ตรงกบัความเป็นจริง ท าใหโ้ปรแกรมท ารูป

ออกมาเหมอืนมีบริเวณผิดปกติ และรูปบางส่วนท าข้ึนเองโดยนักศึกษา ป. โท ที่ทาง ดร.ธนพล เป็นที่

ปรึกษา ไม่ได้ท าข้ึนโดยทางผู้เช่ียวชาญของ AIST  

5. ผู้วิจัยไม่สามารถตอบได้ว่าทิศทางการไหลของน้ า TSF1 และ TSF2 ไหลมาได้อย่างไร? เพียงแต่ให้ข้อ

สันนิษฐานว่ามาจากรอยแตกอันซับซอ้น ซึ่งเคยตอบค าถามในที่ประชุมไว้ว่าการส ารวจโดยวิธีธรณี

ฟิสิกส์สามารถตรวจสอบบริเวณผิดปกติดังกล่าวได้ละเอียดมาก (น้อยกว่า 5 เมตร ก็สามารถตรวจได้) 

ซึ่งในความเป็นจรงิ ไม่พบลักษณะที่แสดงโซนผิดปกติที่แสดงถึงน้ าเหมืองที่อยู่ในรอยแตกแคบๆเลย 

6. รอยแตกซบัซ้อน และไม่เป็นเส้นตรง จึงท าให้ TEM และ ERI ตรวจไม่พบ ทัง้ๆที่ในร่างรายงาน ผู้วิจัย

ย้ าเสมอว่า การตรวจด้วยธรณีฟสิิกส์นั้นครอบคลุมพื้นที่ส ารวจได้มาก แต่การออกแบบจุดหรือแนว

ส ารวจ กลับไมส่ามารถตอบโจทย์ดงักล่าวได้เลย ซึ่งในทางธรณีวิทยา การวางแนวเพื่อส ารวจสิ่ง

ผิดปกตทิี่เป็นแนวยาวแคบๆ (รอยแตก) จะต้องออกแบบใหแ้นวส ารวจตั้งฉากกับทิศทางที่ต้องการ

ตรวจสอบ ดังนั้นการทีผู่้วิจัยบอกว่ารอยแตกที่ว่า อาจเล็กมากจึงไมส่ามารถตรวจพบได้น้ัน จะถือเป็น

ข้อแก้ตัวได้หรือไม่  

7. ขนาดรอยรั่วที่แสดงใน TEM และ ERI นั้น มีพื้นที่กว้าง เช่น DC07-08-17-18 แสดงให้เห็นว่ามี

ร่องรอยกว้างถึง 120 เมตร และรอยรั่วที่ซมึลงด้านล่างบ่อ TSF1 บนข้อมูล TEM มีพื้นที่ มากกว่า 50

ไร่ (80,000 ตร.ม.)  จึงเป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ะเลือกลงสูร่ะบบรอยแตกที่มีขนาดเล็ก ซึ่งในทางธรณีวิทยา

รอยแตกโดยทั่วไป จะมีลกัษณะเป็นร่างแห ถ้ามีการรั่วไหลจริง จะไมอ่ยู่แค่ในรอยแตกเดียว แต่จะ

กระจายออกไปจากรอยแตกหลักไปตามตามรอยแตกรอง และถ้ารอยแตกหลักถี่มากพอจะแสดง

ลักษณะการปนเปื้อนแบบ plume แน่นอน 
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ภาพแสดงลกัษณะของรอยแตกในหินซึง่มักพบในแบบร่างแห ลักษณะเดียวกบัที่พบในบ่อเหมือง 

 
รูปถ่ายแสดงรอยแตกของหินในพื นที่บ่อเหมือง 

ประเด็นทางดา้นไอโซโทปและเคม ี

1. กล่าวถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเคมี โดยพยายามเช่ือมโยงค่าซัลเฟตสูงกบัน้ าจากบ่อเก็บ

กากแร่ โดยเฉพาะบ่อตื้นรอบ TSF1 แต่ไม่สรุปว่าถ้าไม่พบซลัเฟตในบ่อ 5338 และ 6691 แสดงถึง

การไม่ถูกปนเปือ้นหรือไม่  
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2. น าค่าทางเคมีอื่นๆ เช่น Ec, Ca, K และ SO4 มาเปรียบเทียบกับน้ าจาก UD2 โดยละเลยที่จะกล่าวถึง

ความสัมพันธ์กับ UD1 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษาในโครงการนี้ แต่อย่างไรก็ตามการ

เปรียบเทียบดงักล่าว เอาพารามเิตอรบ์างตัวที่ค่าใกล้เคียงกนัมากล่าวอ้าง แต่ละเลยที่จะเอา

พารามิเตอร์อื่นที่มีความแตกต่างกันมาพูดถึง ซึ่งถือเป็นการน าเสนอทางเดียว และไม่ครอบคลุม 

3. น าข้อมูลที่ไม่ยืนยันความถูกต้องมากล่าวอ้างในรายงาน เช่นการเซาะรอ่งของบ่อสังเกตการณ์ในบาง

บ่อที่ไม่ได้รบัการส่องกล้องโดยกรมทรพัยากรน้ าบาดาล  

4. ในรายงานฉบบัก่อนหน้ามีการน าโปรแกรม Isosources ที่ใช้ค่าของออกซิเจน 18 และดิวทีเรียม ใน

การประมวลผล มาใช้เพื่อแสดงถึงความสมัพันธ์ของน้ าจาก UD1 และ UD2 กับน้ าในบ่อ 6691 แต่

กลับไม่ใช้โปรแกรมดงักล่าวเปรียบเทียบบ่อ 6691 กับ ST38 ซึ่งเป็นบ่อดักตะกอนที่อยู่ใกล้กันมากมา

แสดง กลบัน าไปเปรียบเทียบกบั ST18 ซึ่งอยูห่่างไปมาก 

 อย่างไรก็ตามเมื่อทางอัคราฯใช้โปรแกรมเดียวกันเปรียบเทียบน้ าต้นก าเนิดจาก 4024 กับบ่อ 

690 และบ่อประปาบ้านทุ่งนางามซึง่อยู่คนละลุม่น้ าพบว่า โปรแกรมแสดงความสมัพันธ์กับน้ าจากทัง้ 

2 บริเวณด้วย ซึ่งในทางธรณีวิทยาแล้ว เป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง ที่หลุมดังกล่าวจะมีความสมัพันธ์ก ั

 นอกเหนอืไปจากนั้น เมื่อใช้โปรแกรมค านวนดังกล่าวเปรียบเทียบกับบอ่ที่น้ ามโีอกาสจะเข้า

มาผสมได้ เช่นบ่อ 4024 และ 690 ที่อยู่เหนือน้ า กับน้ าจากบ่อดักตะกอน ST18 และ ST38 พบว่า 

โปรแกรมให้ค่าความสัมพันธ์ของบ่อ 6691 กับ ST38 ซึ่งเป็นบ่อดักตะกอนท่ีอยู่ห่างออกไปไม่เกิน 

20 เมตร ถึง 98%  

5. มีการแสดงสัดส่วนไอโซโทปเสถียรของออกซเิจน 18 และดวิทีเรียม (del2H%/del18O%) เพื่อแสดง

การระเหย โดยสรปุว่าบ่อ 5338 และ 6691 อยู่นอกเส้นน้ าฝน แสดงถึงการระเหยจากน้ าที่เข้ามาผสม 

โดยสันนิษฐานว่าเป็นน้ าจากบอ่เกบ็กากแร่ที่ไหลมาตามรอยแยกของหิน โดยไม่น าเอาค่าทางเคมีมา

เปรียบเทียบ ซึง่จะพบความแตกต่างอย่างชัดเจน 

6. ถ้าเปรียบเทียบเฉพาะค่าออกซเิจน 18 ของ UD1 และ UD2 จะเห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์กบัน้ าจาก 

ST18 และ OSPG เลย เนื่องจากมีค่าที่ต่างกันมาก รวมทั้งสดัส่วนของ ออกซเิจน 18/ดิวทีเรียม ก็

ต่างกันมากด้วย 
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7. เคยมีสมมุติฐานเรื่องน้ าจากบ่อเหมืองเก่าที่อาจเข้ามาปนกับน้ าในบ่อ 5338 และ 6691 ท าให้มี

การเกบ็ตัวอย่างน้ าจากบ่อเหมือง C-H และบ่อเหมอืง D เพื่อน าค่าไอโซโทปมาเปรียบเทียบ ซึ่ง

ผลวิเคราะห์ดงักล่าวไม่ได้ถูกน ามาใช้ โดยอ้างเหตผุลว่า ณ วันที่เกบ็ตัวอย่าง มีฝนตกมาก ท าให้

น้ าฝนไปผสมกับน้ าในจุดเกบ็ตัวอย่างมากเกินไป ท าให้ค่าที่วิเคราะห์ไดม้ีความคลาดเคลือ่น แต่

ไม่ได้น าผลมาให้คณะท างานดู ซึ่งในความเป็นจริงแล้วปริมาณน้ าฝนที่ตกลงในบ่อเหมือง เมื่อ

เทียบกับปริมาณน้ ามหาศาลในบ่อเหมือง (5 ล้านลกูบาศกเ์มตร) จะไม่มผีลใดๆเลยต่อค่า

วิเคราะห ์

 อย่างไรก็ตามจากข้อมลูที่ได้รับในทีป่ระชุมจาก ดร.สริินาฏ ที่กล่าวถึงค่าที่ติดลบของ

ออกซเิจน 18 และดิวทีเรียมทีสู่งมาก แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ทีน่ ามาแสดงในรปูที่ 6-3 เลยท าให้ไม่

มั่นใจว่าค่าติดลบดังกล่าวไมส่ามารถใช้ได้จรงิหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจ

แสดงไปในทางท่ีให้ประโยชน์กับทางเหมือง เลยไม่ถูกน ามาใช้ 

 
ภาพจากรปูที่ 6-3 ในร่างรายงาน จุดสีแดงคือค่าที่ได้จากตัวอย่างน ้าฝน 

8. จากสมมุติฐานตามทฤษฏี อายุของน้ าจากบ่อบาดาลทุกบอ่ควรมีอายุมาก และบ่อเปิดทัง้หมดเช่น

บ่อดักตะกอนหรือบ่อเกบ็กากแร่ควรจะมีอายุน้อย และถ้าบอ่ใดๆแสดงค่าอายุกลางๆอาจแสดงว่ามี

การผสมของน้ าจากทั้ง 2 แบบ แต่จากผลการศึกษาในครัง้นีไ้ม่สามารถสรปุได้ตามสมมุติฐาน 

เนื่องจาก 
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8.1  ไม่มีการสง่ตัวอย่างน้ าผิวดินจากบอ่ดักตะกอนหรอืจากบ่อเก็บกากแร่ ซึ่งเป็นตัวเปรียบเทียบ

หลักไปท าการวิเคราะห ์

8.2 ค่าทริเทียมที่ได้ ไม่เป็นไปตามทฤษฏี เนื่องจากบอ่บาดาลแสดงอายุหลายช่วง ทั้งเก่า ใหม่ 

และผสม 

8.3 มีบ่อที่ค่าทริเทียมแสดงอายเุป็นกลาง (มีการผสมกันระหว่างน้ าเก่าและใหม่) 8 บ่อ (รวม 

5338 และ 6691 ด้วย) ทั้งบ่อลึกและบอ่ตื้น ทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลออกไปจากบ่อเก็บกากแร่ 

จึงไมส่ามารถสรปุใหเ้ห็นได้ในเชิงประจักษ์ ตามทฤษฏีที่ตั้งไว้ 

 
ตารางแสดงค่าทรเิทียมและอายุของน ้า 

9. ถ้าหากอธิบายด้วย สมมุติฐาน บอ่ TSF ไม่รั่ว แตบ่่อ 5338/6991 ถูกน้ าจาก ST38 เข้ามาผสม 

จะพบว่าสอดคล้องกบัข้อมูลธรณีฟิสกิส์ ที่ไม่พบความผิดปกติในพื้นที่รอบๆบอ่ 5338/6691 แม้

ค่าทางไอโซโทปของน้ า 5338/5339/6691 จะแสดงการระเหย แตบ่่อรอบๆข้างไมม่ีการระเหย 

ซึ่งสามารถตอบข้อสงสัยได้หมด ทั้งจากข้อมลูจากโปรแกรม Isosource อัตลักษณ์ทางเคมีและ

ไอโซโทปที่ไม่ตรงกัน และสารหนูมาจากสภาพทางธรณีวิทยาเฉพาะที่ 

10. ไม่มีการวิเคราะห์ไซยาไนด์ ซึ่งถือเป็นโจทย์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ โดยไม่แจ้งถึงเหตผุล 

  สิ่งที่ต้องค านึงถึงมากทีสุ่ดถ้ามีการรั่วไหลจริงตามที่ทาง ดร.ธนพล กล่าวอ้างคือ สิ่งท่ีรั่วไหลออกมา

จากบ่อเก็บกากแร่นั้นคืออะไร เป็นอันตรายกับชมุชนโดนรอบหรือไม่ สิ่งที่ชัดเจนทีสุ่ดจากการตรวจวัดตาม

มาตรการ EIA คือไม่พบไซยาไนด์ในบ่อสังเกตการณ์เลย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ส่วนสารหนูที่พบใน

บ่อ TSF5338 ก็มีข้อสรุปแล้วว่าไม่ได้มาจากบอ่เกบ็กากแร่ ส่วนพารามเิตอรอ์ื่นๆทีม่ีการกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็น

ซัลเฟต หรอื TDS ก็ตาม ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่ามาจากการรัว่ไหลของบอ่เกบ็กากแร่ แต่อาจเป็นผลมาจากการ
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ชะละลายจากกองหินทิ้ง หรือพื้นที่เปิดต่างภายในเหมืองจากน้ าฝน และพบเฉพาะในพื้นที่เหมืองเพียง

บางส่วนเท่านั้น ไม่พบแพร่กระจายออกไปพื้นที่ภายนอกเหมืองแต่อย่างใด การพยายามจะพิสจูน์ว่ามีการ

รั่วไหล โดยไม่มกีารประเมินถึงผลกระทบจึงไมม่ีประโยชน์ใดๆเลย อกีทั้งยงัเป็นการเบียดเบียนน าเงินจาก

กองทุนประกันความเสี่ยงมาใช้เป็นค่าวิจัย แทนที่เงินดังกล่าวจะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านและชุมชน

รอบเหมืองอย่างแท้จริง  

  จากร่างรายงานของ ดร ธนพล ทีส่รปุออกมาว่าอาจมีการรั่วไหลของน้ าจากบอ่เกบ็กากแร่นั้น ถือเป็น

ความเห็นส่วนตัวของผู้ท าโครงการ ซึ่งทางอัคราฯคงไมส่ามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดดังกล่าวได้ แม้จะได้

แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลในด้านต่างๆมาประกอบให้เห็นภาพแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม

ทางอัคราฯ อาจจะขอใช้สทิธ์ิในการน าข้อมลูการส ารวจธรณีฟิสิกส์และไอโซโทปดังกล่าว ซึ่งถือเป็นข้อมลูของ

คณะท างาน (คณะกรรมการกองทุนฯ??) มาเขียนรายงานในลักษณะเดียวกบั ดร. ธนพล และ ดร. สิรนาฎ 

โดยใช้สมมุติฐานที่คล้ายกัน แต่ในมุมมองที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับวงการนักวิชาการ และนกัวิจัย

ของประเทศไทย และผูท้ี่สนใจอื่นๆ ที่อาจจะน ามุมมองที่ต่างกันไปประยุกต์ใช้ไหเ้กิดประโยชน์ในงานวิจัย

อื่นๆ ในโอกาสต่อๆไป 

  จากเหตุผลดังกล่าว ทางอัคราฯขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่สามารถรับรองเอกสารร่างรายงานฉบับนี้ได้ และ

ไม่สนับสนุนให้ ดร.ธนพล เพญ็รัตน์ ท าการศึกษาในโครงการระยะที่ 2 (ถ้ามี) เนื่องจากต้องการหัวหน้า

โครงการ และทมีงานวิจัยที่มีความเช่ียวชาญ เป็นมอือาชีพ ที่สามารถเสนอแนวคิดได้หลากหลายกว่าน้ี และมี

ความเป็นกลางเที่ยงธรรมอย่างแทจ้ริง  
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เอกสารรายงานของทางบริษทัอัคราฯ ที่เคยน าส่งคณะท างาน 

 เนื่องจากทางบริษัทอัคราเคยมีการน าเสนอข้อมลูทั้งในแบบ presentation และเอกสารประกอบการ

ประชุม ในทีป่ระชุมทั้งในคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1 ของ

บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) และคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการ

รั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1 ของบริษัทอัครา รีซอรส์เซส จ ากัด (มหาชน) มาหลายครั้ง แต่ข้อมลู

เหล่าน้ันอาจไมป่รากฏในเอกสารรายงานของผู้วิจัย ทางบรษัิทอัคราฯ จึงจะขอน าข้อสรุปจากจากการน าเสนอ

ที่ผ่านมา มารวมไว้ในเอกสารข้อโต้แย้งฉบับนี้ เพือ่ใหผู้้ทีส่นใจศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจรงิ ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริง

อย่างรอบด้าน  

การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 29 กรกฏาคม 2559 

 หลงัจากมีการแตง่ตั้งคณะท างานย่อยผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิการรั่วซึมของบ่อกักเก็บ
กากแร่ที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้มีการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 เพื่อพิจารณา
แผนโครงการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัทอัคราฯ รีซอรส์
เซส จ ากัด (มหาชน) โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ โดยทางบรษัิทอัคราฯ ได้น าส่งรายงานให้คณะท างานย่อยฯ 2 
ฉบับคือ รายงานสรุปกรณขี้อร้องเรียนการรั่วไหลของไซยาไนด์จากบ่อเก็บกากแร่ และ รายงานสรปุสารหนู
ในบ่อสังเกตการณ์ TSF5338 และประธานฯจะให้ทางบริษัท ได้น าเสนข้อมลูในที่ประชุมครัง้ต่อไป 

 เนื้อหาของรายงานทั้ง 2 ฉบับ มีดังต่อไปนี ้

รายงานสรุปกรณีข้อร้องเรียนการรั่วไหลของไซยาไนด์จากบ่อเก็บกากแร่ 

ความเป็นมา 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มีประชาชนกลุ่มหนึ่งอ้างว่า พบน้ าขังในนาข้าวที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

ของบ่อเก็บกากแร่ที่ 2 ของเหมืองแร่ทองค าชาตรี ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการโดย บริษัท อัครา รีซอร์สเซส 

จ ากัด (มหาชน) โดยกลุ่มผู้ร้องเรียนนี้ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของที่นาอ้างว่า น้ าดังกล่าวเป็นส่วนที่รั่วไหลออกมาจากบ่อ

เก็บกากแร่ที่ 2 และได้ประโคมข่าวนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้

ร้องเรียนกลุ่มเดียวกันนีไ้ด้ไปร้องเรียนต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

เพื่อให้สอบสวนเอาผิดกับบริษัทฯ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจึงได้แต่งตั้งคณะท างานข้ึนเพื่อท าการเก็บตัวอย่างน้ าดังกล่าว ประกอบไป

ด้วยผู้เช่ียวชาญจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) ซึ่งได้เชิญ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ จากมหาวิทยาลัย

นเรศวร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเก็บตัวอย่าง ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมของ  บ.อัคราฯ เมื่อวันที่ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
15/1 

กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนที่จะมีการจัดประชุมเพื่อรับทราบผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง เพื่อรับทราบผลใน

คณะกรรมการ 5 ฝ่าย ที่แต่งตั้งข้ึนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อันประกอบไปด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการ

ในพื้นที่ ฝ่ายทหาร ตัวแทน บ.อัคราฯ กลุ่มผู้ร้องเรียน และคณะท างานจากมหาวิทยาลัยรังสิต ณ ศาลากลาง

จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยมี ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เป็นผู้น าเสนอข้อมูล 

ลักษณะพ้ืนท่ีนาข้าวและป่าบัว 

พื้นที่นาข้าวและป่าบัว (สระบัว) ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นบริเวณที่เกิดเหตุน้ ารั่วไหลดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่

ตั้งอยู่ติดกัน โดยอยู่ห่างจากขอบบ่อเก็บกากแร่ที่ 2 ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 500 เมตร และเป็นพื้นที่รับ

น้ าจากพื้นที่ดอนซึ่งเป็นไร่มันส าปะหลังทางด้านทิศเหนือ และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านหนองระมาน 

และบ้านเขาดิน ดังแสดงในรูปที่ 1 

จากการสอบถามเจ้าของพื้นที่นาข้าว และเจ้าของพื้นที่นาที่อยู่ข้างเคียง ได้แก่ นายรุ่งชัย แจ่มผล นาย

อ านวย นามนา และนางพิมพ์ใจ จันทร์ข า โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนบริษัทฯ ได้ความว่า 

พื้นที่ป่าบัวที่อยู่ติดกับนาข้าวของตนนั้น มีลักษณะเป็นพื้นที่น้ าขังที่มีน้ าซึมน้ าซับตามธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่

แถบนี้เป็นที่ลุ่มต่ าท าให้มีน้ าไหลหรือซึมมารวมกัน โดยมีน้ าขังเกือบตลอดปี แต่ในปีที่มีฝนตกน้อย น้ าจะแห้ง

ในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน และจะมีน้ าขังในพื้นที่อีกครั้งหลังจากเข้าฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของระดับ

น้ าในพื้นที่นี้เป็นที่รู้กันดีในหมู่ชาวบ้านในพื้นที่ ว่าเกิดข้ึนตามธรรมชาติและเป็นเช่นน้ีมาตั้งแต่ตนเองยังเป็นเด็ก 

กล่าวคือตั้งแต่ก่อนมีการเปิดท าเหมืองในปี พ.ศ. 2544  

ส่วนพื้นที่นาข้าวของตนที่อยู่ติดกันนั้นจะมีน้ าท่วมขังตามฤดูกาลท านา และมีการระบายน้ าออกจาก

พื้นที่เมื่อหมดฤดูกาลท านาซึ่งมักจะเป็นช่วงปลายเดือนเมษายน ก่อนจะมีการกักน้ าอีกครั้งส าหรับการท านาปี

ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการร้องเรียนนั้น น้ าในป่าบัวมีปริมาณค่อนข้างมาก 

น้ าบางส่วนจึงเกิดการไหลล้นข้ามมายังพื้นที่นาของตน  
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รูปที่ 1 แผนที่แสดงสภาพพื นที่และภูมิประเทศบริเวณนาข้าวและป่าบัว 

บ่อเก็บกากแร่ (Tailing Storage Facility; TSF)  

บ่อเก็บกากแร่ถูกท าข้ึนเพื่อจัดเก็บกากแร่หลังผ่านกระบวนการสกัดแร่ทองค าและเงินออกจากสินแร่

แล้ว โดยกากแร่ที่มีลักษณะเป็นน้ าโคลนเมื่อตอนที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานจะมีอัตราส่วนของสินแร่ที่ถูกบด

เป็นผงประมาณ 50% ส่วนที่เหลือเป็นน้ า กากแร่ที่ถูกปล่อยลงบ่อจะมีการตกตะกอน ส่วนน้ าที่เป็นตัวพากาก

แร่มาจะถูกสูบกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป โดยสูบกลับจาก 2 บริเวณ คือส่วนของท่อกักน้ าที่เรียกว่า 

Decant ซึ่งเป็นท่อเก็บกักน้ าช้ันบนที่อยู่บริเวณกลางบ่อเก็บกากแร่ และส่วนที่เรียกว่า Underdrain ซึ่งเป็น

ส่วนที่อยู่ระดับต่ าสุดของระบบท่อในลักษณะก้างปลาซึ่งใช้เก็บน้ าที่ซึมผ่านช้ันกากแร่ที่เป็นตะกอนละเอยีดลงสู่

ก้นบ่อ โดยการก่อสร้างจะใช้มาตรฐานของกรมป้องกันสิ่งแวดล้อมของรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง

เป็นมาตรฐานที่ เข้มงวดที่สุดในโลก โดยได้ว่าจ้างบริษัท Knight Pie’ Sold Consulting ซึ่งเป็นบริษัท
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ผู้เช่ียวชาญจากประเทศออสเตรเลีย ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบควบคุมงานในระดับโลก เป็นที่ปรึกษา

ควบคุม ออกแบบทุกข้ันตอนการก่อสร้าง 

โดยข้ันตอนแรกในการก่อสร้างพื้นบ่อจะถูกปูพื้นและบดอัดด้วยดินเหนียว (soil liner) หนาประมาณ 

30 เซนติเมตร และให้มีค่าความซึมผ่านได้ (Permeability, K) ไม่เกิน 1x10-8 เมตรต่อวินาที หรือ 30 

เซนติเมตรต่อปี แต่จากการทดสอบจริงพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีค่าความซึมผ่านได้ น้อยกว่า 1x10-8 เมตรต่อ

วินาที ท าให้อัตราการซึมผ่านในความเป็นจริง น้อยลงไปอีก จากนั้นจะวางระบบท่อในลักษณะก้างปลาเพื่อใช้

ดักน้ าที่ซึมผ่านช้ันตะกอนลงมาที่ก้นบ่อเพื่อน าไปรวบรวมบริวณจุดต่ าสุดที่เป็นบ่อที่ใช้สูบน้ ากลับ เรียกว่า 

Underdrain เพื่อน าน้ ากลับไปใช้ในโรงงาน (รูปที่ 2) 

คันบ่อสร้างจากหินทิ้งที่น ามาจากหน้าเหมือง โดยน ามาถมเพื่อท าเป็นคันโครงสร้างหลัก (structural 

fill) ซึ่งจะวางตัวอยู่บนช้ันดินเหนียวบดอัดแน่นดังกล่าว ก่อนจะบดอัดคันบ่อเพื่อป้องกันการรั่วซึมด้วยดิน

เหนียว (embankment clay) โดยเพิ่มมาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังจากการติดตั้งอุปกรณ์การตรวจวัด

ความดันของน้ า (Piezometer) โดยรอบบ่อเก็บกักแร่ รวมทั้งสิ้น 8 จุด และติดตั้งหมุดวัดการเคลื่อนตัว 

(settlement pins) ของคันบ่ออีก 10 จุด 

 

รูปที่ 2 ภาพตัดขวางแสดงโครงสร้างของบ่อเก็บกากแรท่ี่ 2 
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ในส่วนบ่อเก็บกากแร่ที่ 2 นอกเหนือจากมาตรฐานดังกล่าวมาแล้ว ยังได้เพิ่มการปูทับพื้นบ่อและ

ด้านข้างของคันบ่อด้วย HDPE (high-density polyethylene) ที่มีความหนา 1.5 มิลลิเมตร เหนือช้ันดิน

เหนียวบดอัดอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วซึมให้มากยิ่งข้ึน  

เงื่อนไขส าคัญอีกประการหนึ่งคือการออกแบบให้รองรับปริมาณน้ าฝนสูงสุดที่ตกติดต่อกัน 72 ช่ัวโมง 

จากข้อมูลปริมาณฝนตกในรอบ 100 ปี ซึ่งการออกแบบได้เผื่อความจุของบ่อเก็บกากแร่ไว้ประมาณ 350,000 

ลูกบาศก์เมตร หรือเทียบได้กับปรากฏการณ์ที่มีฝนตก 1 เมตร เหนือพื้นที่บ่อเก็บกากแร่ 

ในส่วนของการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการรั่วไหลของบ่อเก็บ

การแร่นั้น ได้มีการก าหนดเป็นมาตรการไว้ใน EIA และ EHIA ว่าจะต้องจัดให้มีบ่อสังเกตการณ์โดยรอบบ่อเก็บ

กากแร่ โดยก าหนดให้จัดท าบ่อตื้น (น้อยกว่า 20 เมตร) เพื่อตรวจสอบคุณภาพทั้งน้ าใต้ดินระดับตื้น และบ่อลึก 

(30-60 เมตร) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าบาดาล ควบคู่กันไปด้วย ดังตารางที่ 1 และ รูปที่ 3 

ตารางที่ 1 ข้อมูลบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่โดยรอบบ่อเก็บกากแร่ แยกเป็นบ่อระดับตื นและลึก 
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รูปที่ 3 แผนที่แสดงต้าแหนง่บ่อสังเกตการณ์ที่อยู่โดยรอบบอ่เก็บกักแรท่ั ง 2 แห่ง สีแดงคือบ่อระดับลึก และสี

น ้าเงินคือบอ่ระดบัตื น 

การเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 1  

คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจึงได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าในพื้นที่ 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้เก็บตัวอย่างน้ าในนาข้าว และพื้นที่ข้างเคียง จ านวน 5 ตัวอย่าง ได้แก่ 

1. บริเวณป่าบัว (ช่ือตัวอย่าง “นาข้าว1”) 
2. บริเวณนาข้าว (ช่ือตัวอย่าง "นาข้าว2”) 
3. ในบ่อกักเก็บกากแร่ 2 (ช่ือตัวอย่าง “DC2”) 
4. ในคลองวังขอน (ช่ือตัวอย่าง "คลองวังขอน”) เป็นตัวอย่างจากจุดอ้างองินอกพื้นที ่
5. ในคลองรอ่งกอก (ช่ือตัวอย่าง "คลองล่องกอก”) เป็นตัวอย่างจากจุดอ้างองินอกพื้นที ่

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ส่งตัวอย่างที่จัดเก็บทั้งหมดไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของ บริษัท 

ALS Laboratory Group จ ากัด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO/IEC 

17025 ในวันที่ด าเนินการเก็บตัวอย่าง ส่วนตัวอย่างน้ าของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ถูกส่งไปวิเคราะห์ที่

ห้องปฏิบัติการของส านักงานฯเอง ยกเว้นปริมาณไซยาไนด์ที่ส่งให้ ดร.ธนพล เป็นผู้วิเคราะห์ ซึ่งในภายหลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
20/1 

ทาง ดร.ธนพล ก็ได้ส่งตัวอย่างดังกล่าวไปวิเคราะห์ที่บริษัท ALS Laboratory Group จ ากัด (ประเทศไทย) 

เช่นเดียวกัน โดยผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าของ บ.อัคราฯ แสดงไว้ในตารางที่ 2 (เอกสารอ้างอิง 1) 

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าโดย บ.อัคราฯ จากการเกบ็ตัวอย่างครั งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

 

การรายงานผลการตรวจไซยาไนด์ครั้งท่ี 1 และมติท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลของคณะกรรมการ 5 ฝ่าย 

ในที่ประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจไซยาไนด์ในนาข้าวและป่าบัว โดยมี ดร.ธนพล เป็นผู้รายงานผล

การวิเคราะห์น้ าของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ของ บ.อัคราฯ 

(ตารางที่ 3) ซึ่งผลการวิเคราะห์ไซยาไนด์ในน้ าจากป่าบัวและนาข้าวมีผลไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตรวจพบ

ไซยาไนด์ในน้ าตัวอย่างที่เก็บจากผิวน้ าในบ่อเก็บกากแร่ที่ 2 (Decant; DC2) ป่าบัว และนาข้าว โดยการตรวจ

พบไซยาไนด์ในน้ าบริเวณผิวน้ าของบ่อเก็บกากแร่ที่ 2 ถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากเป็นบ่อที่เอาไว้กักเก็บกากแร่

ภายหลังผ่านกระบวนการ INCO ที่จะลดความเข้มข้นของไซยาไนด์ให้เหลือต่ ากว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการตรวจวัดของ ดร.ธนพล และ บ.อัคราฯ ที่ 0.084 และ 0.096 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ 

ในขณะที่ความเข้มข้นไซยาไนด์ที่ตรวจพบในน้ าจากป่าบัวกลับมีค่าสูงกว่าน้ าในบ่อเก็บกากแร่ที่ 2 ประมาณ

เกือบ 3 เท่า (0.286 และ 0.230 มิลลิกรัมต่อลิตร) ส่วนปริมาณไซยาไนด์ของน้ าในนาข้าวกลับมีความผิดปกติ

มากยิ่งกว่า รวมไปถึงมีความไม่สอดคล้องกันของผลที่ตรวจวัดได้ โดย ดร.ธนพล ตรวจวัดความเข้มข้นไซยาไนด์

Parameter นาขา้ว1 นาขา้ว2 DC2 คลองวงัขอน คลองลอ่งกอก

Cyanide (mg/L) 0.230 2.612 0.096 <0.002 <0.002

Arsenic (mg/L) 0.001 0.002 0.04 0.004 0.004

Cadmium (mg/L) <0.001 <0.001 0.006 <0.001 <0.001

Chromium (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

Iron (mg/L) 1.91 2.39 0.18 0.61 1.71

Lead (mg/L) <0.001 0.002 <0.001 <0.001 0.002

Manganese (mg/L) 0.78 0.96 0.13 2.33 2.04

Nickel (mg/L) <0.001 0.002 0.02 <0.001 0.001

Selenium (mg/L) <0.01 <0.01 0.07 <0.01 <0.01

Zinc (mg/L) 0.06 0.04 0.02 0.05 0.02

Bicarbonate Alkalinity (mg/L) 34 45 112 240 222

Carbonate Alkalinity (mg/L) <1 <1 <1 <1 <1

Hydroxide Alkalinity (mg/L) <1 <1 <1 <1 <1

Phenolphthalein Alkalinity (mg/L) <1 <1 <1 <1 <1

Total Alkalinity (mg/L) 34 45 112 240 222

Total hardness (mg/L) 29 37 1,258     257 172

Sulfate (mg/L) <1 <1 2,953     96.8 2.5

Date received 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015 26/02/2015

Date reported 9/03/2015 9/03/2015 9/03/2015 9/03/2015 9/03/2015

Reference number 15966-1 15966-1 15966-1 15966-1 15966-1

หมายเหต:ุ 

ตวัอย่าง "นาขา้ว1" คอืตวัอย่างน ้าจากสระบวั

ตวัอย่าง "นาขา้ว2" คอืตวัอย่างน ้าจากนาขา้ว

ตวัอย่าง "DC2" คอืตวัอย่างน ้าจาก Decant ของ TSF2
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ของน้ าในนาข้าวได้ 8.673 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่ บ.อัคราฯ ตรวจวัดได้ 2.612 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ

ไซยาไนด์ที่ตรวจพบจากน้ าในนาข้าวนี้มีค่าสูงกว่าที่ตรวจพบในบ่อเก็บกากแร่ที่ 2 ถึง 30 – 100 เท่า ซึ่งจัดว่ามี

ความผิดปกติอย่างมากหากตั้งสมมติฐานว่าไซยาไนด์ที่ตรวจพบนี้มาจากการรั่วไหลของบ่อเก็บกากแร่ 

เนื่องมาจากไซยาไนด์เป็นสารประกอบที่สามารถสลายตัวหรือเปลี่ยนรูปได้ง่ายภายใต้สภาวะทางธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสลายตัวเมื่อถูกรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดการสะสมใน

ธรรมชาติจนมีความเข้มข้นสูงกว่าต้นก าเนิดประมาณ 100 เท่า หากเกิดการรั่วไหลข้ึนจริง (รูปที่ 4) 

ตารางที่ 3 ข้อมูลผลวิเคราะหป์รมิาณไซยาไนด์ในที่ประชุมกรรมการ 5 ฝ่ายเพือ่รบัทราบผลจากการน้าเสนอ

ของ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เปรียบเทียบกบัผลวิเคราะห์ของบ.อัคราฯ 

 

 
รูปที่ 4 แผนที่แสดงต้าแหนง่จุดเก็บตัวอย่าง และผลวิเคราะห์ไซยาไนด์ ของ ดร.ธนพล เปรียบเทียบกบัของ 

บ.อัคราฯ จากการเก็บตัวอย่างครั งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
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การเก็บตัวอย่างติดตามผลโดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

หลังจากการประชุมน าเสนอผลวิเคราะห์จากการเก็บตัวอย่างครั้งที่  1 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเก็บตัวอย่างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2558  มีการด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าอีกครั้ง (การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2) โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ร่วมกับ

ทีมสิ่งแวดล้อมของ บ.อัคราฯ ซึ่งครั้งนี้ มีตัวแทนจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พิจิตร ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 (พิษณุโลก) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตัวแทนจากกองก าลังทหารในพื้นที่ กลุ่มผู้ร้องเรียน และผู้สื่อข่าวจากช่อง 3  เข้าร่วม

สังเกตการณ์ อย่างไรก็ตาม ในการเก็บตัวอย่างครั้งนี้กลับพบว่าพื้นที่นาข้าวแห้งสนิท จึงไม่สามารถท าการเก็บ

ตัวอย่างน้ าได้ คณะท างานเก็บตัวอย่างจึงตัดสินใจท าการเก็บตัวอย่างน้ าจากหลุมเจาะส ารวจเก่าที่อยู่กลางนา

ข้าวเป็นการทดแทน ดังนั้น ในการด าเนินการครั้งนี้จึงได้มีการเก็บตัวอย่างน้ า 5 แห่ง รวม 6 ตัวอย่าง ได้แก่ 

บริเวณป่าบัว หลุมเจาะในนาข้าว (หลุมเจาะส ารวจเก่าที่ชาวบ้านขอให้เปิดไว้เพื่อสูบน้ าใช้ในหน้าแล้ง) บ่อเก็บ

กากแร่ที่ 1  (Underdrain) บ่อเก็บกากแร่ที่ 2  จ านวน 2 ตัวอย่าง (Underdrain & Decant) และอ่างเก็บน้ า

เขาเขียว (จุดอ้างอิงนอกพื้นที่) ตัวอย่างทั้งหมดที่เก็บได้ทั้งของบริษัทฯ และของ ดร.ธนพล ถูกส่งไปวิเคราะห์ที่

บริษัท ALS Laboratory Group จ ากัด (ประเทศไทย) เช่นเดิม โดยผลวิเคราะห์ของ บ.อัคราฯ แสดงไว้ใน

ตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน า้ของ บ.อัคราฯ จากการเกบ็ตัวอย่างครั งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2558 

 
 หมายเหตุ: "บ่อกลางนา" คือหลุมเจาะส ารวจเก่าท่ีอยู่กลางนา 

พารามเิตอร/์ต าแหนง่ตวัอยา่ง สระบวั บอ่กลางนา TSF1 UD TSF2 UD TSF2 DC2

วนัทีเ่ก็บตวัอย่าง 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015 29/04/2015

Cyanide (mg/L) <0.002 <0.002 0.900 0.620 0.189

Weak acid dissociable Cyanide <0.002 <0.002 0.885 0.553 0.171

Arsenic (mg/L) 0.004 0.001 0.03 0.03 0.05

Cobalt (mg/L) 0.003 0.004 0.06 0.07 0.28

Calcium (mg/L) 8.98 41.1 551 499 630

Chloride (mg/L) 3.8 1.8 76.8 105 183

Copper (mg/L) 0.01 0.01 <0.001 <0.001 0.15

Iron (mg/L) 4.2 4.68 3.11 8.64 1.76

Lead (mg/L) 0.003 0.003 <0.001 <0.001 0.001

Magnesium (mg/L) 3.34 9.15 55.4 10.8 13.1

Manganese (mg/L) 1.17 0.6 7.8 4.67 0.17

Mercury (mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Potassium (mg/L) 1.31 2.8 63 105 187

Sodium (mg/L) 4.68 16.8 417 431 704

Total dissolved solids 44 44 3,753     3,400     4,180     

Bicarbonate Alkalinity (mg/L) 23 23 127 48 69

Carbonate Alkalinity (mg/L) <1 <1 <1 <1 <1

Hydroxide Alkalinity (mg/L) <1 <1 <1 <1 <1

Phenolphthalein Alkalinity (mg/L) <1 <1 <1 <1 <1

Total Alkalinity (mg/L) 23 23 127 48 69

Sulfate (mg/L) <1 <1 2,255     2,141     2,553     

Date received 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015 4/05/2015

Date reported 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015

Reference number 1520613 1520613 1520613 1520613 1520613
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ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าของ บ.อัคราฯ ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าไม่พบไซด์ยาไนด์ในน้ าตัวอย่างจาก

ป่าบัว และจากหลุมเจาะที่อยู่ในนาข้าว (รูปที่ 5) นอกจากนี้ ตัวอย่างน้ าที่เก็บมาจากบ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 1 

และบ่อที่  2 แสดงความเข้มข้นของไซยาไนด์  แคลเซียม คลอไรด์ โปแตสเซียม โซเดียม ปริมาณของแข็ง

ละลายน้ า (Total Dissolved Solids; TDS) และซัลเฟตที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดกับน้ าในป่าบัวและน้ าใน

หลุมเจาะที่อยู่ในนาข้าว ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3  (เอกสารอ้างอิง 2) 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ดร.ธนพล ไม่ได้ส่งมอบผลวิเคราะห์น้ าในครั้งนี้ให้กับบริษัทฯ แม้ว่าจะได้มีการร้อง

ขอผลการวิเคราะห์ไปอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ดร .ธนพล ไม่ได้น าเสนอผลวิเคราะห์น้ าจากการเก็บ

ตัวอย่างในครั้งที่ 2 นี้ ในที่ประชุมรับทราบผล เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 และไม่เคยเปิดเผยข้อมูลผล

วิเคราะห์นี้หรือกล่าวถึงในรายงานใดๆ โดยมิได้ช้ีแจงเหตุผลในการไม่เปิดเผยผลการวิเคราะห์ดังกล่าว 

 
รูปที่ 5 แผนที่แสดงต้าแหนง่จุดเก็บตัวอย่างด้านทิศตะวันตกของบ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 2 และผลวิเคราะห์ค่า

ไซยาไนด์ ในการเก็บตัวอย่างครั งที่ 2 (29 เมษายน 2558) 

การประชุมเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 เพ่ือรับทราบผลการตรวจวัด  

การประชุมในครั้งนี้ ดร.ธนพล ได้น าเสนอผลคุณภาพของตัวอย่างน้ าที่มีการตรวจพบไซยาไนด์ จาก

การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพียงครั้งเดียว ซึ่งปริมาณไซยาไนด์มีความแตกต่างกัน

อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลของ บ.อัคราฯ ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ท าให้ที่ประชุมรับทราบผลการตรวจวัด

ของคณะกรรมการ 5 ฝ่าย มีมติมอบหมายให้ส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ประสาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
24/1 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม และขอความอนุเคราะห์ ดร .ธนพล ใน

การเก็บตัวอย่างดิน น้ า และพืชผัก เพิ่มเติม พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอในที่ประชุมต่อไป 

การเก็บตัวอย่างติดตามผลโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

อย่างไรก็ตาม หลังจากการเก็บตัวอย่างในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้เข้ามาท าการเก็บตัวอย่างเพื่อติดตามผลร่วมกับ บ.อัคราฯ โดยมีการเก็บ

ตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 5 ครั้ง ในต าแหน่งเดิมและต าแหน่งใกล้เคียง โดยได้เชิญตัวแทนชาวบ้าน ผู้แทนจาก

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน และจากหน่วยงานราชการส่วนกลางเข้าร่วมในการเก็บตัวอย่างด้วยทุกครั้ง ซึ่ง

นับเป็นการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 3 – 7 ได้แก่ 

ครั้งที่ 3   วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 (เก็บตัวอย่างต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกัน) ตามค าสั่ง

พิเศษของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ครั้งที่ 4   วันที่ 27 สิงหาคม 2558  

ครั้งที่ 5   วันที่ 24 กันยายน 2558  

ครั้งที่ 6   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558   

ครั้งที่ 7   วันที่ 17 ธันวาคม 2558  

โดยในการเก็บตัวอย่างทุกครั้งได้มีการเชิญตัวแทนชาวบ้าน และผู้แทนจากหน่วยงานปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเก็บตัวอย่าง ซึ่งผลวิเคราะห์ของทุกๆ ตัวอย่างจากการเก็บตัวอย่าง

ทั้งหมด 5 ครั้งนั้น ไม่พบไซยาไนด์เลยไม่ว่าจะเป็นในน้ าจากนาข้าว น้ าจากหลุมเจาะส ารวจเก่าในนาข้าว และ

น้ าในป่าบัวอีกเลย ผลวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางที่ 5 (เอกสารอ้างอิง 3 ถึง 7) 

ตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าของ กพร. จากการเก็บตวัอย่างครั งที่ 3 ถึงครั งที่ 7 

 

พารามเิตอร/์

ต าแหนง่

วนัทีเ่ก็บตวัอย่าง (2558) 20 พค 21 พค 22 พค 27 สค 26 กย 5 พย 17 ธค 17 ธค 20 พค 21 พค 22 พค 17 ธค

ครัง้ทีเ่ก็บตวัอย่าง 3/1 3/2 3/3 4 5 6 7 7 3/1 3/2 3/3 7

Cyanide (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

WAD Cyanide (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Arsenic (mg/L) 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 <0.001 0.002 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Cobalt (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 0.02 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Calcium (mg/L) 11 11.7 11.5 95.6 29.5 53.7 30.2 21.4 42.2 41.9 42.5 41.5

Chloride (mg/L) 4.3 5.6 4.8 <1 <1 2.2 2.4 2.2 3.3 2.9 3.2 2.4

Copper (mg/L) 0.006 0.003 0.003 0.001 0.002 0.002 <0.001 <0.001 0.002 0.002 0.002 <0.001

Iron (mg/L) 0.4 1.1 1.1 0.2 0.21 0.08 0.89 0.14 0.42 1.48 0.95 0.55

Lead (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Magnesium (mg/L) 4.22 4.19 4.03 42.1 12.5 23 11.5 9.63 9.16 8.78 9 8.95

Manganese (mg/L) 1.74 1.9 2.02 3.53 0.72 2 1.29 0.87 0.67 0.59 0.74 0.78

Mercury (mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Potassium (mg/L) 1.82 1.96 1.67 <0.1 0.34 0.57 0.16 <0.10 8.94 2.03 7.19 1.35

Sodium (mg/L) 5.59 6.02 5.75 7.62 4.1 6.38 7.06 6.86 19.5 18.3 19.3 17.2

Total Dissolved solids 120 116 128 660 220 348 280 270 336

Total Alkalinity 51 38 41 <1 64 59 62 56 196 178 198 169

Sulfate <1 <1 <1 438 110 192 128 141 <1 <1 <1 37.7

สระบวั
นา

ขา้ว
หลมุเจาะในนาขา้ว
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 นอกจากตัวอย่างน้ าที่เก็บในนาข้าว หลุมเจาะในนาข้าว ป่าบัว ในบ่อเก็บกากแร่บริเวณ Decant และ 

Underdrain แล้ว ยังได้มีการเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อสังเกตการณ์ระดับลึก (60 เมตร) ที่อยู่โดยรอบบ่อเก็บกาก

แร่ที่ 2 ด้วยในการเก็บตัวอย่างในครั้งที่ 3 ถึงครั้งที่ 7 ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 6 

สรุปผลการตรวจติดตามผลไซยาไนด์ในนาข้าวและป่าบัว 

จากผลการตรวจวิเคราะห์น้ าในนาข้าวและป่าบัวในครั้งแรก และการตรวจติดตามคุณภาพน้ าอีก 6 

ครั้ง ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 รวมไปถึงบ่อสังเกตการณ์น้ าใต้

ดินโดยรอบบ่อเก็บกากแร่ สามารถน าเสนอข้อสรุปได้ ดังนี้  

 พื้นที่นาข้าวและป่าบัวที่ถูกกล่าวอ้างว่ารับน้ าที่รั่วไหลจากบ่อเก็บกากแร่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ า โดย
เป็นแหล่งรับน้ าจากพื้นที่ชุมชนและไร่มันส าปะหลังที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ โดยป่าบัวจะมีน้ าท่วมขังอยู่
เกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นในช่วงปลายฤดูร้อนหรือช่วงที่มีปริมาณน้ าน้อยตามธรรมชาติ ส่วนน้ าในนา
ข้าวจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลท านา จากการสอบถามเจ้าของที่ดินพบว่าการเปลี่ยนแปลงของ
น้ าตามลักษณะดังกล่าวในทั้ง 2 พื้นที่นี้ เป็นไปตามธรรมชาติ และเกิดข้ึนมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมี
การท าเหมืองในบริเวณข้างเคียง 

 จากการตรวจวัดทั้งหมด 7 ครั้ง มีการตรวจพบไซยาไนด์ในน้ าจากนาข้าวและป่าบัวในครั้งแรกเพียง
ครั้งเดียว ส่วนการตรวจติดตามที่ด าเนินการโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร .) 
อีก 6 ครั้ง ไม่พบไซยาไนด์ในน้ าที่เก็บจากทั้ง 2 แหล่งแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจติดตามใน
ครั้งที่ 2 ของคณะท างานเก็บตัวอย่างที่ถูกแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนั้น ไม่เคยได้รับการ
เปิดเผยในที่ประชุมหรือเอกสารใดๆ 

 ผลความเข้มข้นของไซยาไนด์ที่ตรวจพบในตัวอย่างน้ าเดียวกันซึ่งเก็บมาจากนาข้าวและป่าบัวในครั้งที่ 
1 ของคณะท างานฯ ที่น าเสนอโดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และของ  บ.อัคราฯ มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าจากนาข้าวซึ่ง ดร.ธนพล ตรวจวัดได้ 8.673 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่  
บ.อัคราฯ ตรวจวัดได้ 2.612 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 หากอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ของ  บ.อัคราฯ ความเข้มข้นของไซยาไนด์ในน้ าจากนาข้าว (2.612 
มิลลิกรัมต่อลิตร) และจากป่าบัว (0.230 มิลลิกรัมต่อลิตร) มีค่าสูงกว่าน้ าในบ่อเก็บกากแร่ที่ 2 (0.096 
มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเกิดการรั่วไหลจนเป็นต้นเหตุของไซยาไนด์ที่ตรวจพบในทั้ง 2 
แหล่ง ประมาณ 27 เท่าและ 2.4 เท่า ตามล าดับ และหากอ้างอิงจากผลการตรวจวัดของ ดร.ธนพล 
ความเข้มข้นไซยาไนด์ในตัวอย่างน้ าจากนาข้าว (8.673 มิลลิกรัมต่อลิตร) และจากป่าบัว (0.286 
มิลลิกรัมต่อลิตร) จะมีค่าสูงกว่าน้ าจากบ่อเก็บกากแร่ที่ 2 (0.084 มิลลิกรัมต่อลิตร) ถึง 103 และ 3.4 
เท่า ตามล าดับ (รูปที่ 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 6 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าจากบ่อสังเกตการณ์รอบบ่อเก็บกากแร่ ที่ 2 ของกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ในการเก็บตัวอย่างครั งที่ 3 ถึงครั งที่ 7 

พารามเิตอร/์

ต าแหนง่
TSF 6658 TSF6658 TSF6663 TSF6662 TSF5991 TSF6658 TSF6663 TSF6662 TSF5991 TSF6658 TSF6663 TSF6662 TSF5991 TSF6658 TSF6663 TSF6662 TSF5991

วนัทีเ่ก็บตวัอย่าง (2558) 22 พค 27 สค 27 สค 27 สค 27 สค 26 กย 26 กย 26 กย 26 กย 5 พย 5 พย 5 พย 5 พย 17 ธค 17 ธค 17 ธค 17 ธค

ครัง้ทีเ่ก็บตวัอย่าง 3/3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7

Cyanide (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

WAD Cyanide (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Arsenic (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001

Cobalt (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Calcium (mg/L) 4.57 3.52 38.1 2.49 37.8 4.82 38.9 2.15 49 4.88 37.9 8.77 55.3 4.08 38.3 2.64 52.1

Chloride (mg/L) <1 <1 <1 <1 1 1.1 <1 <1 1.1 <1.0 <1.0 <1.0 1.8 <1 <1 <1 <1.1

Copper (mg/L) 0.003 0.003 <0.001 0.002 <0.001 0.007 0.001 0.002 0.001 0.003 <0.001 0.001 0.001 0.003 <0.001 0.003 <0.001

Iron (mg/L) 0.03 <0.05 0.75 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.23 <0.05

Lead (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.01 <0.0001 <0.0001 <0.001

Magnesium (mg/L) 1.17 0.89 6.18 0.39 0.57 1.09 6.44 0.34 0.81 0.83 6.22 0.61 1.74 1.02 6.31 0.39 1.05

Manganese (mg/L) 0.11 0.06 0.22 0.03 0.2 0.04 0.06 0.03 0.26 0.04 0.12 0.04 0.15 0.04 0.16 0.04 0.65

Mercury (mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.001 <0.0001

Potassium (mg/L) 0.91 1.19 1.43 <0.1 <0.1 1.5 1.87 0.35 0.32 1.19 1.78 0.39 0.25 0.23 0.86 <0.10 <0.10

Sodium (mg/L) 4.86 4.13 12.3 0.44 1.11 4.13 13 0.69 1.74 4.09 12.6 1.13 1.94 4.28 11.7 <0.10 0.77

Total Dissolved solids 56 62 267 33 140 57 243 20 247 49 267 54 193

Total Alkalinity 23 21 151 11 95 17 155 11 134 25 150 23 155 21 155 11 139

Sulfate 7.5 4.4 1.9 1.1 1.6 12 2.4 1.2 <1.0 5.0 1.8 6.8 <1.0 9.8 5.2 3.6 1.2
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 ความแตกต่างของระดับความเข้มข้นของไซยาไนด์ในนาข้าว ป่าบัว และบ่อเก็บกากแร่ที่ 2 ช้ีให้เห็นถึง
ความผิดปกติของค่าที่ตรวจวัดได้หากสมมุติให้ไซยาไนด์ที่ตรวจพบนี้มีแหล่งก าเนิดมาจากบ่อเก็บกากแร่
ตามที่มีการกล่าวอ้าง เนื่องจากลักษณะสมบัติของไซยาไนด์ที่เป็นสารประกอบที่สามารถสลายตัวได้ง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์ (รูปที่  6) การสะสมตัวในธรรมชาติจนมีความ
เข้มข้นสูงข้ึนกว่า 2 เท่าหรือมากกว่าน้ันเป็นเรื่องที่เป็นได้ยากยิ่ง 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงการลดลงของไซยาไนด์ตามเวลา (Ref. The management of cyanide in gold 

extraction by Mark J.Logsdon, MSc and others, 1999) 

 การตรวจติดตามคุณภาพน้ าในบ่อสังเกตการณ์ทั้งระดับลึก (60 เมตร) และระดับตื้น (ประมาณ 5 เมตร) 
รอบบ่อเก็บกากแร่ทั้ง 2 บ่อ ไม่พบไซยาไนด์หรือมีความเข้มข้นของไซยาไนด์ในปริมาณที่ต่ ากว่า
ความสามารถในการตรวจวัดได้ (Detection limit) ของเครื่องมือวิเคราะห์ โดยระบบตรวจติดตาม
คุณภาพน้ าใต้ดิน (Monitoring system) นี้ถูกติดตั้งข้ึนตามที่ได้มีการศึกษาและก าหนดไว้ในมาตรการ 
EIA และ EHIA โดยผู้เช่ียวชาญจากหลายส่วนงานของภาครัฐ รวมถึงได้รับการตรวจสอบติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่องโดยทาง กพร. และหน่วยงานอื่นๆ ในภาครัฐร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมของ  บ.อัคราฯ การตรวจพบ
ไซยาไนด์ในนาข้าวและป่าบัวที่อยู่ห่างจากบ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 2 ประมาณ 500 เมตรโดยไม่พบไซยาไนด์
เลยในระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ าใต้ดินที่อยู่รอบบ่อเก็บกากแร่จึงเป็นประเด็นที่แปลกเป็นอย่างยิ่ง  
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 มีการตรวจพบน้ าในนาข้าวเพียงครั้งเดียวจากการเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 7 ครั้ง คือ ในครั้งแรกที่มีการตรวจ
พบไซยาไนด์เท่านั้น ซึ่งหากเกิดการรั่วไหลของน้ าจากบ่อเก็บกากแร่จริง น่าจะเกิดการรั่วซึมของน้ ามายัง
บริเวณนาข้าวเรื่อยๆ จนเกิดน้ าขังอย่างต่อเนื่อง และสามารถเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ได้ในการตรวจ
ติดตามครั้งที่ 2 ถึง 7 

 นอกจากความเข้มข้นของไซยาไนด์แล้ว ในการเก็บตัวอย่างน้ าแต่ละครั้งจะมีการวิเคราะห์ธาตุและ
สารประกอบอื่นๆ ที่อยู่ในน้ าร่วมด้วย ซึ่งผลจากการตรวจวัดครั้งแรกที่พบระดับความเข้มข้นไซยาไนด์สูง
กว่าในบ่อเก็บกากแร่มากนั้น กลับพบว่าธาตุและสารประกอบอื่นๆ ในบ่อเก็บกากแร่มีความเข้มข้นสูงกว่า
ที่ตรวจพบในน้ าจากนาข้าวและป่าบัวมากกว่า 10 เท่า จนถึงประมาณ 100 เท่าส าหรับบางพารามิเตอร์ 
อาทิ โซเดียม โพแตสเซียม แคลเซียม และซัลเฟต เป็นต้น ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 7 (รายละเอียดข้อมูล
ในเอกสารอ้างอิงแสดงผลวิเคราะห์ทั้งหมด) ดังนั้น หากน้ าที่ตรวจพบในนาข้าวและป่าบัวมาจากบ่อเก็บ
กากแร่จริงตามที่ถูกกล่าวอ้าง เหตุใดจึงไม่พบสารประกอบอื่นๆ ที่มีความเข้มข้นสูงร่วมด้วยเลย ทั้งที่สาร
เหล่าน้ีหลายชนิดสามารถสลายตัวได้ยากกว่าไซยาไนด์ 

จากข้อสรุปทั้งหมดที่ได้กล่าวมา บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการ

ตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวและป่าบัวที่อยู่ใกล้กับบ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 2 ในพื้นที่เหมืองแร่ทองค าชาตรีนี้ ไม่ได้เป็น

ผลมาจากการด าเนินกิจกรรมเหมืองแร่และประกอบโลหกรรมของบริษัทฯ อย่างแน่นอน 

นอกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามที่ได้น าเสนอมาในรายงานฉบับนี้  และการวิเคราะห์ผลด้วยหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ตั้งข้อสังเกตต่างๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่แย้งกับข้อกล่าวอ้างว่าไซยาไนด์ที่ตรวจ

พบมีต้นเหตุมาจากการด าเนินการของบริษัทฯ ดังนี้ 

ข้อสังเกตและเสนอแนะ 

 จากความแตกต่างของความเข้มข้นของไซยาไนด์ที่ตรวจพบในตัวอย่างน้ าจากนาข้าว ป่าบัว และบ่อเก็บ
กากแร่ บ่อที่ 2 ในการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 ซึ่งยังหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายไม่ได้ว่าเหตุใดน้ าใน
นาข้าวและป่าบัวกลับมีความเข้มข้นของไซยาไนด์สูงกว่าในบ่อเก็บกากแร่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของ
ไซยาไนด์ เช่นเดียวกับความแตกต่างของระดับผลไซยาไนด์ที่ตรวจพบในนาข้าวที่บริษัทฯ  ตรวจพบน้อย
กว่าของ ดร.ธนพล ค่อนข้างมากทั้งที่เป็นตัวอย่างเดียวกันและส่งวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการเดียวกัน แต่จะ
มีความแตกต่างในเรื่องของวันที่ส่งวิเคราะห์และการเก็บรักษาตัวอย่าง ข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้ข้อหนึ่งก็
คือ เกิดความผิดพลาดจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  (Batch error) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สามารถ
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เกิดข้ึนได้แม้จะมีโอกาสน้อย และเนื่องจากไม่ได้มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ซ้ าในทันที จึงไม่สามารถ
พิสูจน์ข้อสันนิษฐานนี้ หรือยืนยันได้ว่าไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในลักษณะนี้ได้ 

 ผลการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของ บ.อัคราฯ โดย บริษัท Behre Dolbear International จ ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบการด าเนินการเหมืองแร่ในระดับนานาชาติ และได้รับความ
เห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ให้เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ บ.อัคราฯ ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องไซยาไนด์รั่วตามเอกสารอ้างอิง 8 ซึ่งบ่งช้ี
อย่างชัดเจนจากแผนภูมิไปเปอร์แสดงความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่างๆ ในน้ าจากแต่ละแหล่ง (รูปที่ 8) สรุปได้
ว่าน้ าจากป่าบัว และนาข้าว ไม่มีความสัมพันธ์กับน้ าในบ่อเก็บกากแร่ทั้ง 2 แห่ง หรือก็คือ “ไม่ใช่น้ าที่มาจาก
แหล่งเดียวกัน” อย่างแน่นอน 
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รูปที่ 7 การเปรียบเทียบธาตุหรือสารประกอบอื่นๆ ของผลวิเคราะหเ์ฉลี่ยจากการเก็บตัวอย่างทั ง 7 ครั ง  
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รูปที่ 8 แผนภูมิไปเปอร์แสดงชนิดของน ้าจากนาข้าวและป่าบัว เปรียบเทียบกบัน ้าในบ่อเกบ็กากแร่ทั ง 2 บ่อ จากผล

การตรวจสอบข้อมลูด้านสิ่งแวดลอ้มของ  บ.อัคราฯ โดยบริษัท Behre Dolbear International  

นอกจากนี้ จากการประชุมรับทราบผลการเก็บตัวอย่างน้ าในนาข้าวและป่าบัวในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ วันที่ 

17 มิถุนายน 2558 ณ ศาลาว่าการจังหวัดพิจิตร โดยม ีดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เป็นผู้น าเสนอข้อมูลนั้น (รูปที่ 8) ยังท า

ให้เกิดข้อพึงสงสัยหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ค าว่า “อัตลักษณ์” ของไซยาไนด์ในการเปรียบเทียบ

สมบัติของน้ าในบ่อเก็บกากแร่กับน้ าในนาข้าว ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อสังเกตได้ ดังนี้ 

 การเก็บตัวอย่างครั้งแรก ดร.ธนพลได้น าเสนอข้อมูลปริมาณไซยาไนด์ทั้งหมด (Total cyanide) เพียง
อย่างเดียว แต่ในรายงานการน าเสนอของ ดร.ธนพล ต่อคณะกรรมการ 5 ฝ่าย ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 
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เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นั้น ได้มีการแสดงค่าปริมาณ Weak acid dissociable (WAD) cyanide ค่า
ปริมาณ Strong acid dissociable (SAD) cyanide ค่าปริมาณ Weak & Moderately Strong Metal-
cyanide (WMC) และปริมาณไซยาไนด์อิสระ (Free cyanide) ด้วย ซึ่งเป็นที่มาของการระบุอัตลักษณ์
ของน้ าว่าน้ าในนาข้าวมีอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับน้ าในบ่อกากแร่ที่ 1 แต่ไม่เคยมีการรายงานว่ามีการ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ดังกล่าวเมื่อใด ที่ห้องปฏิบัติการใด รวมไปถึงกระบวนการในการเก็บรักษาตัวอย่าง
ก่อนที่จะส่งไปวิเคราะห์ค่าต่างๆ ดังกล่าวอีกด้วย (รูปที่ 9)  

 การเปรียบเทียบลักษณะของน้ าของ ดร .ธนพล ที่อาศัยค่าอัตลักษณ์ของสารไซยาไนด์เพียงอย่างเดียว
สามารถใช้เป็นการบ่งช้ีที่มาของน้ าดังกล่าวได้หรือไม่ในทางวิชาการ เพราะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า
ไซยาไนด์เป็นสารประกอบที่สามารถเปลี่ยนรูปและสลายตัวได้ง่ายในสภาวะธรรมชาติ อีกทั้งยังขาดการ
เปรียบเทียบข้อมูลพารามิเตอร์อื่นๆ ในน้ าจากทั้ง 2 แหล่ง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ผลในครั้งนี้ จึงอาจ
ท าให้การแปลผลข้อมูลช้ีน าข้อสรุปไปผิดทิศทางได้ บริษัทฯ จึงอยากให้มีการแสดงเอกสารอ้างอิงในทาง
วิชาการว่าการเปรียบเทียบลักษณะของน้ าด้วยการใช้เพียงปริมาณของไซยาไนด์ (ที่มีช่วงความเข้ มข้น
เดียวกันกับที่แสดงในรายงานฉบับนี้) ในรูปต่างๆ เพียงอย่างเดียว เพื่อระบุว่าเป็นน้ าที่มีลักษณะคล้ายกัน 
เป็นกระบวนการที่ถูกต้อง สามารถยอมรับได้ในทางวิชาการ และมีการใช้วิธีการนี้ในระดับนานาชาติ 

 
รูปที่ 9 ภาพถ่ายบางส่วนจากการน้าเสนอของ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการ 5 ฝ่าย   

ที่ศาลากลางจงัหวัดพจิิตร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 
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 การน าเสนอโดยใช้ผลวิเคราะห์เพียงครั้งเดียวจากน้ าในบ่อเก็บกากแร่ไปท าการเปรียบเทียบสัดส่วนของ
ไซยาไนด์ในรูปต่างๆ อาจน าไปสู่การสรุปข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากสัดส่วนความ
เข้มข้นของ WAD Cyanide และ SAD Cyanide ในบ่อเก็บกากแร่ทั้ง 2 บ่อ (วิเคราะห์โดยฝ่ายผลิต  บ.อัค
ราฯ) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังแสดงในรูปที่ 10 และ 11 การด่วนสรุปจากการเปรียบเทียบ
สัดส่วนของไซยาไนด์ ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ จึงอาจน าไปสู่ความผิดพลาดในการแปลความหมายข้อมูลได้ และ
ความเข้าใจผิดของผู้ได้รับข้อมูลได้ 

 
รูปที่ 10 กราฟแสดงสัดส่วนความผันแปรของ WAD และ SAD cyanide ในบ่อเก็บกากแร่ 1 ปี 2556  
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รูปที่ 11 กราฟแสดงสัดส่วนความผันแปรของ WAD และ SAD cyanide ในบ่อเก็บกากแร่ 2 ปี 2558 

ทั้งนี้  บ.อัคราฯ ขอยืนยันว่ามีการตรวจพบไซยาไนด์ในน้ าจากนาข้าวจริง จากการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 

อ้างอิงจากผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าของบริษัทฯ แม้ว่าค่าที่พบจะน้อยกว่าตัวอย่างเดียวกันของ ดร.ธนพล ก็ตาม แต่

ทางบริษัทฯ ก็มีข้อสังเกตที่เกิดข้ึนจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านที่เข้าร่วมเก็บตัวอย่างน้ าจากนาข้าวและ

ป่าบัว เนื่องจากต าแหน่งที่ท าการเก็บตัวอย่างนั้นถูกระบุโดยกลุ่มผู้ร้องเรียนซึ่งไม่ได้มี ความเกี่ยวข้องกับพื้นที่

ดังกล่าวเลย แต่กลับทราบว่ามีน้ าซึมในพื้นที่นาข้าวได้อย่างไร รวมทั้งในการเก็บตัวอย่างครั้งแรก กลุ่มผู้ร้องเรียนยัง

เป็นฝ่ายระบุและยืนยันจุดที่ต้องการให้เก็บตัวอย่างน้ าดังกล่าวในบริเวณนั้นๆเท่านั้น จึงน าไปสู่ข้อพึงสงสัยได้ว่า

ไซยาไนด์ที่ตรวจพบในครั้งนี้อาจมีสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การรั่วไหลของบ่อเก็บกากแร่ และไม่ได้มาจากการปนเปื้อน

ตามธรรมชาติก็เป็นได้  

นอกจากนี้ จากการสอบถามเจ้าของที่ดินที่เป็นนาข้าว และกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่และท านาอยู่ใน

บริเวณที่ท าการเก็บตัวอย่างและบริเวณข้างเคียง ประกอบด้วย นายรุ่งชัย แจ่มผล นายอ านวย นามนา และนาง

พิมพ์ใจ จันทร์ข า พบว่ามีการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าก่อนที่จะมีการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 เพียงวันเดียว ซึ่งบริษัทฯ ได้

ทดสอบยาฆ่าหญ้าชนิดที่ถูกใช้นี้ โดยการส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัท  ALS Laboratory Group 

จ ากัด (ประเทศไทย) เช่นเดียวกับตัวอย่างอื่นๆ และพบความเข้มข้นของไซยาไนด์ประมาณ 20 มิลลิกรัมต่อ
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กิโลกรัมในตัวอย่างยาฆ่าหญ้าชนิดดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่มีความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งของการตรวจพบ

ไซยาไนด์ในน้ าจากนาข้าวและป่าบัวที่มีความเข้มข้นสูงกว่าในบ่อเก็บกากแร่ทั้ง 2 บ่อ 

ยิ่งไปกว่าน้ัน กลุ่มชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่นาดังกล่าวและที่นาข้างเคียง มิได้มีความกังวลใจเกี่ยวกับการ

พบไซยาไนด์ในนาข้าวและป่าบัวแต่อย่างใด แต่กลับกังวลว่ากระแสข่าวที่ออกไปโดยยังไม่สามารถพิสูจน์ความจริง

ใดๆ ได้ จะส่งผลกระทบกับการน าข้าวที่ปลูกในพื้นที่ไปจ าหน่าย และอาจสูญเสียโอกาสและรายได้ของครอบครัว   

 จากข้อสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ าและข้อสังเกตทั้งหมดดังกล่าว บริษัท อัครา รี

ซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) มีความเช่ือมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การตรวจพบไซยาไนด์ในน้ าจากนาข้าวและป่าบัวไม่ได้เกิด

จากการรั่วไหลของบ่อเก็บกากแร่อย่างแน่นอน และมีความเป็นไปได้สูงว่าไซยาไนด์ที่ตรวจพบในน้ าจากการเก็บ

ตัวอย่างครั้งแรก (25 กุมภาพันธ์ 2558) มิได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่อาจเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุหรือการจงใจท า

ให้เกิดการเปื้อนของไซยาไนด์ในพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นได ้

 

รายงานสรุปเรื่องสารหนูในบ่อสังเกตการณ์ TSF5338 

ความเป็นมา 

ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จากการท าเหมืองแร่ทองค า ของ  บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) โดย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และในภายหลังได้

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานย่อยการประมวลผลและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ึนมาอกีหลาย

ชุด โดยได้มีการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ าในบ่อสังเกตการณ์รอบพื้นที่โครงการของ บริษัท อัครา รี

ซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ในที่ประชุมทั้งคณะท างานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่มี

นายสันติ บุญประคับ เป็นประธานฯ และคณะท างานย่อยการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ที่มี ดร.ปนัดดา ซิลวา เป็นประธานฯ หลายครั้ง  แต่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพบสารหนู 

(Arsenic; As) ในบ่อสังเกตการณ์ 1 บ่อ คือ บ่อ TSF5338 ซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาน าเสนอโดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในหลายโอกาส ซึ่งการน าเสนอทั้งหมดสรุปได้ว่า มีการตรวจพบสารหนูในบ่อ

สังเกตการณ์ดังกล่าวจริง แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด โดย ดร.ธนพลได้ต้ังสมมติฐานว่าอาจเกิดจาก

การรั่วไหลของบ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 1 (Tailing Storage Facility1; TSF1) และน าเสนอให้มีการพิสูจน์ทราบ ดร.
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ธนพลยังได้น าเสนอวิธีการที่อาจน ามาประยุกต์ใช้โดยคณะท างานของตน ซึ่งรายละเอียดวิธีการยังอยู่ในข้ันตอน

การหารือของคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญจากหลายภาคส่วนถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากวิธีการดังกล่าว 

รวมถึงความถูกต้องและน่าเช่ือถือของข้อมูลการศึกษา 

รายงานฉบับนี้ จึงจะน าเสนอข้อมูลสารหนูในบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Well) ทั้งหมดของ บ.อัครา

ฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาสถานการณ์สารหนูในบ่อ TSF5338 โดยระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ า

ใต้ดิน (Groundwater monitoring system) ของ บ.อัคราฯ นี้ได้รับการวางแผนและจัดสร้างข้ึนตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment; EIA) ปี 2542 และรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental 

and Health Impact Assessment; EHIA) ปี 2555 ซึ่งก าหนดให้ท าการตรวจติดตามคุณภาพน้ าใต้ดินในบ่อ

สังเกตการณ์ ทุก 3 เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มท า

การเก็บข้อมูลคุณภาพน้ าต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยตัวอย่างน้ าจะถูกส่งไปวิเคราะห์พารามิเตอร์

ต่างๆ ได้แก่ ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate) คาร์บอเนต (CO3) ซัลเฟต (SO4) คลอรีน (Cl) แคลเซียม (Ca) 

แมกนีเซียม (Mg) โปแตสเซียม (K) โซเดียม (Na) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) ตะกั่ว (Pb) แมงกานีส 

(Mn) ปรอท (Hg) ปริมาณไซยาไนด์ทั้งหมด (Total Cyanide) ที่บริษัท ALS Laboratory Group จ ากัด (ประเทศ

ไทย) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO/IEC 17025 ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ ได้แก่ ระดับน้ าใต้ดิน 

ค่า pH ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity; EC) และอุณหภูมิของน้ าจะถูกตรวจวัดทุกสัปดาห์โดยฝ่าย

สิ่งแวดล้อม บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมดจะถูก

รายงานผลต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และเขต5 พิษณุโลก ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และภาค 7 สระบุรี 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร และเพชรบูรณ์ และกรมควบคุมมลพิษ 

บ่อสังเกตการณ์น้ าใต้ดินของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

บ่อสังเกตการณ์ทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในมาตรการ EIA และ EHIA ประกอบไปด้วยบ่อสังเกตการณ์ภายใน

โครงการ 58 สถานี ซึ่งแบ่งออกเป็นบ่อสังเกตการณ์โดยรอบบ่อกักเก็บกากแร่ 14 สถานี และในบริเวณอื่นๆ ของ

พื้นที่โครงการ 44 สถานี บ่อสังเกตการณ์นอกพื้นที่โครงการ จ านวน 16 สถานี และบ่อน้ าใต้ดินในชุมชนบริเวณ

ใกล้เคียง จ านวน 11 สถานี รวมทั้งสิ้น 85 สถานี ดังแสดงในรูปที่ 1 อย่างไรก็ตาม บ่อสังเกตการณ์ที่ใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบันอาจมีต าแหน่งคลาดเคลื่อนไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรการ EIA และ EHIA เนื่องจากเป็นบ่อสังเกตการณ์ที่
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เจาะข้ึนมาใหม่ตามค าสั่งของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อทดแทนบ่อสังเกตการณ์เดิมที่

ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากหลายสาเหตุ ได้แก่ บ่อถูกปิดทับจากสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น จากการขยายตัวของบ่อ

เก็บกากแร่ การปรับพื้นที่เป็นกองหินทิ้ง หรือการเปิดหน้าดินเพื่อท าเหมือง รวมไปถึงการทดแทนบ่อสังเกตการณ์ที่

เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ ยังมีการเจาะบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติมส าหรับโครงการศึกษาวิจัยของบริษัทฯ อีกด้วย  

ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงมีบ่อสังเกตการณ์อยู่ทั้งสิ้น 176 บ่อ ซึ่งมากกว่าที่ก าหนดไว้ในมาตรการ 

EIA/EHIA อยู่มาก โดยแบ่งออกได้เป็นบ่อสังเกตการณ์ระดับตื้น ซึ่งมีความลึกไม่เกิน 15 เมตร จ านวน 56 บ่อ และ

บ่อสังเกตการณ์ระดับลึก มากกว่า 15 เมตร จ านวน 119 บ่อ แต่จ านวนบ่อสังเกตการณ์ระดับตื้นและลึกที่ใช้งาน

ในการตรวจติดตามคุณภาพน้ าอยู่จริงมี 36 และ 72 บ่อ ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจ านวนบ่อมากกว่าที่ก าหนดไว้

ในมาตรการ EIA และ EHIA และครอบคลุมพื้นที่เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในมาตรการทั้งสอง ทั้งนี้ บ่อสังเกตการณ์

ระดับตื้นและระดับลึกโดยส่วนใหญ่จะเจาะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยบ่อระดับตื้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพน้ าใต้ดินระดับตื้น ตามมาตรฐานตามประกาศของกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) 

ออกตามความใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในขณะที่บ่อระดับลึก มี

วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าบาดาลระดับลึก โดยใช้มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ (เกณฑ์อนุโลม

สูงสุด) ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง

วิชาการส าหรับป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์รอบโครงการ 

ข้อมูลคุณภาพน้ าในบ่อสังเกตการณ์ทั้งหมดได้ถูกน าส่งให้คณะท างานย่อยการประมวลผลข้อมูลและ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ดร.ปนัดดา ซิลวา รองผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นประธาน

คณะท างาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานสรุปข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นทางการเพื่อน าเสนอต่อคณะท างาน

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในโอกาสต่อไป แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่น ามาแสดงในที่

ประชุมบ่งช้ีอย่างชัดเจนว่า บ่อบาดาลบริเวณพื้นที่รอบเหมืองตรวจไม่พบไซยาไนด์หรือตรวจพบในปริมาณที่น้อย

มากแต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน และไม่พบมีสารหนูหรือโลหะหนักเป็นพิษในบ่อสังเกตการณ์ทั้งหมดทีม่ค่ีาเกนิเกณฑ์

มาตรฐาน ยกเว้นแมงกานีสและเหล็ก ที่พบมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในบางบ่อเป็นบางฤดูกาล ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

เนื่องจากธาตุโลหะหนักทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถพบได้ทั่วไปในน้ าบาดาลทั่วประเทศไทย  
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รูปที่ 1 แผนที่แสดงต้าแหนง่บ่อสังเกตการณ์ทั งหมด ตามมาตรการ EIA 
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บ่อสังเกตการณ์ TSF5338 

อย่างไรก็ตาม บอ่สงัเกตการณ์ TSF5338 เป็นบ่อเดียวจากบ่อสังเกตการณ์ระดับลึกท้ังหมด 72 บ่อ ท่ี

พบความเข้มขน้ของสารหนเูกินเกณฑ์มาตรฐาน ดังผลการตรวจวัดที่แสดงในรปูที่ 2 ซึ่งจากการตรวจวัดมาต้ังแต่

เดือนสงิหาคม 2549 พบว่าเริม่มีค่าความเข้มข้นสารหนเูกินเกณฑ์มาตรฐานน้ าบาดาลที่ใช้เพื่อการบริโภค (0.05 

mg/L) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยค่าที่ตรวจวัดทุก 3 เดือนจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละเดือน

ซึ่งอาจเกิดจากการแปรปรวนตามฤดูกาล (Seasonal variation) โดยค่าความเข้มข้นจะแกว่งอยู่ในช่วงกว้างซึง่มี

ทั้งค่าที่ผ่านและไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน ทัง้นี้มักตรวจพบความเข้มข้นสารหนสููงในช่วงเดอืนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่ง

เป็นช่วงปลายฤดูร้อนที่มีปริมาณน้ าในพื้นที่ค่อนข้างนอ้ย แต่จะมีค่าน้อยกว่าในช่วงเดือนอื่นๆ ที่ท าการตรวจวัด 

นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิง่ว่าไม่พบสารหนูที่มีความเข้มข้นเกินเกณฑ์มาตรฐานในบ่อ TSF5339 ซึ่งเป็น

บ่อตื้นมีความลกึ 10 เมตร และอยูห่่างจากบอ่ TSF5338 เพยีง 6 เมตร เลย ตั้งแต่มีการตรวจวัดมา โดยค่าความ

เข้มข้นของสารหนูในบ่อ TSF5339 มีค่าต่ ากว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างต่อเนื่อง (รปูที่ 2) 

 
รูปที่ 2 แผนที่แสดงต้าแหนง่และกราฟแสดงความเข้มข้นของสารหนูในบอ่สงัเกตการณ์ระดับลึก (TSF5338) และ

บ่อตื น (TSF5339) ที่อยู่ติดกัน 
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ผลการศึกษาโดยภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การตรวจพบความเข้มข้นของสารหนูในบ่อ TSF5338 เพียงบ่อเดียวจากการตรวจติดตามคุณภาพน้ า

บาดาลในบ่อสังเกตการณ์ทั้งหมด ถูกอธิบายไว้ในรายงานการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ าใต้ดินและการ

ประเมินปริมาณธาตุโลหะหนักในพ้ืนท่ีเหมืองแร่ทองค าชาตรี  ที่จัดท าข้ึนโดยภาควิชาธรณีวิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมกราคม 2552 โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในระหว่างปี 

2549 – 2551 ในหน้าที่ 40 ว่า “เนื่องจากปริมาณของ As มีปริมาณไม่เกินมาตรฐานน ้าดื่ม (0.05 mg/L) และไม่

เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องทั งในชั นน ้าที่ 1 และชั นน ้าที่ 2 ยกเว้นบ่อ 5338 ดังนั น As ที่มีแนวโน้มสูงขึ นไม่

น่าจะเกิดจากบ่อเก็บกากแร่ และจากการปนเปื้อนบริเวณอื่นในเหมือง แต่อาจเกิดจากการปนเปื้อนเฉพาะที่ 

เนื่องจาก background concentration ของ As ของบ่อดังกล่าวมีค่าค่อนข้างสูง ตั งแต่เริ่มตรวจวัด ซึ่ง As อาจ

เกิดจากการที่ Arsenopyrite ถูก oxidized เนื่องจากช่วงที่มีการเพิ่มขึ นของ As นั น เป็นช่วงที่ระดับน ้าของบ่อมี

การลดลงอย่างเห็นได้ชัด อาจส่งผลให้เกิดการ oxidation และปล่อย Arsenic ออกมา”  ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างส่วนหนึง่ของรายงาน “การวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน ้าใต้ดินและการประเมินปรมิาณธาตุ

โลหะหนักในพื นที่เหมืองแร่ทองค้าชาตรี” ที่กล่าวถึงการพบสารหนูในบ่อสังเกตการณ์ TSF5338 โดยภาควิชา

ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่เดือนมกราคม 2552 

ยิ่งไปกว่านั้น บทสรุปในหน้าที่ 60 ข้อ 3 ของรายงานการศึกษาเล่มเดียวกันน้ี (รูปที่ 4) ยังได้เสนอแนะ

ให้มีการเจาะบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติมบริเวณด้านท้ายของบ่อ 5338 ตามแนวทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน เพื่อ

ตรวจสอบแหล่งที่มาของการปนเปื้อน As อีกด้วย 
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การตรวจติดตามผลตามค าแนะน าของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการเจาะบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติมทั้งในบริเวณเหนือน้ า

และท้ายน้ าของบ่อ TSF5338 (รูปที่ 5) ตามโมเดลทิศทางการไหลของน้ าบาดาลจากการศึกษาของภาควิชา

ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังกล่าว ประกอบไปด้วย บ่อ TSF6472 และ TSF6473 

ซึ่งมีความลึก 60 เมตร และ 5 เมตร ตามล าดับ  โดยทั้ง 2 บ่อนี้อยู่ห่างจากบ่อ TSF5338 ไปทางท้ายน้ าประมาณ 

200 เมตร และบ่อสังเกตการณ์ทางต้นน้ าซึ่งห่างจากบ่อ TSF5338 ไปประมาณ 150 เมตร ได้แก่ บ่อ TSF6470 ที่

มีความลึก 60 เมตร และบ่อ TSF6471 ที่เป็นบ่อตื้นมีความลึก 6 เมตร ทั้งนี้ บ่อลึกและบ่อตื้นนี้จะตั้งอยู่ด้วยกัน

เป็นคู่มีระยะห่างจากกันไม่เกิน 10 เมตร  

 
รูปที่ 4 ข้อเสนอแนะในรายงาน “การวิเคราะหท์ิศทางการไหลของน ้าใต้ดินและการประเมินปริมาณธาตุโลหะหนกั

ในพื นที่เหมืองแร่ทองค้าชาตรี” โดยภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือน

มกราคม 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
42/1 

 
รูปที่ 5 บ่อสังเกตการณ์ระดับลึกและระดับตื นทีเ่จาะเพิม่เตมิบรเิวณเหนอืน ้าและท้ายน ้าจากบ่อ TSF5338 

ผลการเฝ้าระวังติดตามผลคุณภาพน้ าตั้งแต่เริ่มท าการตรวจวัดต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ไม่พบความ

เข้มข้นของสารหนูท่ีมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในบ่อสังเกตการณ์ท่ีเจาะเพ่ิมเติมเลยจนถึงปัจจุบัน (ตรวจวัดครั้ง

ล่าสุด พฤษภาคม 2559) ท้ังในบ่อลึกและบ่อตื้นท้ังหมด 4 บ่อ อีกทั้งค่าความเข้มข้นสารหนูในบ่อ TSF5338 

เริ่มมีการแกว่งอยู่ในช่วงแคบลง ตั้งแต่ช่วงปี 2555 กล่าวคือ มีค่าความเข้มข้นสารหนูสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละปี

ต่ ากว่าค่าที่พบในอดีต และผลการตรวจวัดล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และกุมภาพันธ์ 2559 พบว่าความ

เข้มข้นของสารหนูมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (รูปที่ 6 และรูปที่ 7) 
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รูปที่ 6 กราฟแสดงความเข้มข้นสารหนูในบอ่สงัเกตการณ์ TSF5338 เทียบกับบ่อสังเกตการณ์ระดับลึก   ที่เจาะ

เพื่อติดตามผล 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงความเข้มข้นสารหนูในบอ่สงัเกตการณ์ TSF5339 เทียบกับบ่อสังเกตการณ์ระดับตื น  

ที่เจาะเพื่อติดตามผล 
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การวิเคราะห์และแปลความหมาย 

ผู้เช่ียวชาญจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ได้ให้ข้อสังเกตในที่ประชุมคณะท างานย่อยการประมวลผล

ข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ดร.ปนัดดา ซิลวา เป็นประธานคณะท างานว่า สารหนูที่ตรวจพบใน

บ่อสังเกตการณ์ TSF5338 อาจอยู่ในสภาวะที่เป็นสารแขวนลอยหรือคอลลอยด์ (Colloid) และมีบางส่วนที่ไป

เกาะอยู่ที่ผนังบ่อ ซึ่งถ้าไม่ด าเนินการเป่าล้างจนอนุภาคเหล่าน้ันหลุดออกไปจากผนังบ่อ ก็จะท าให้ตรวจพบสารหนู

ทุกครั้งที่มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

ในส่วนของข้อมูลพารามิเตอร์อื่นๆ เช่น เหล็กและแมงกานีส ของบ่อสังเกตการณ์ระดับลึกทั้ง 3 บ่อ 

ได้แก่ บ่อ TSF5338 บ่อ TSF6470 และบ่อ TSF6472 จะเห็นได้ว่ามีค่าความเข้มข้นใกล้เคียงกัน ดังรูปที่ 8 แสดง

ให้เห็นว่าบ่อบาดาลในบริเวณนี้เช่ือมต่อด้วยช้ันน้ าเดียวกัน ซึ่งถ้ามีการปนเปื้อนจากแหล่งต้นก าเนิดที่เป็นบ่อเก็บ

กากแร่จริง ควรตรวจพบสารหนูจากทุกบ่อในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ด้วยเช่นกัน  

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงปรมิาณเหล็กและแมงกานีสในบ่อสงัเกตการณ์ TSF5338 TSF6470 และ TSF6472 
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ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับค่าไซยาไนด์ในบ่อ TSF5338 ที่เริ่มตรวจวัดมาต้ังแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 

ซึ่งไม่เคยตรวจวัดได้เลย (น้อยกว่าค่าที่สามารถตรวจวัดไว้, Below Detection Limit) โดยค่าไซยาไนด์ในบ่อ 

TSF5338 เปรียบเทียบกับไซยาไนด์ในบ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 9 (Note: UD คือ น ้า

ส่วนที่เรียกว่า Underdrain ซึ่งเป็นน ้าส่วนที่ซึมผ่านชั นกากแร่ที่เป็นตะกอนละเอียดลงสู่ก้นบ่อก่อนสูบกลบันา้ไปใช้

ในโรงงาน และ DC คือ น ้า Decant หรือน ้าชั นบนที่เก็บกักในท่อบริเวณกลางบ่อเก็บกากแร่)  

เมื่อน าข้อมูลผลวิเคราะห์ความเข้มข้นสารหนูจากบ่อสังเกตการณ์ที่เรียงตัวในแนวเดียวกันจากบ่อที่อยู่

ใกล้บ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 1 มาหาบ่อที่อยู่ไกลสุดโดยผ่านบ่อ TSF5338 ด้วย มาน าเสนอในรูปแบบภาพตัดขวาง 

(Cross section) โดยให้แกนแนวตั้งเป็นห่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าค่าสารหนูในบ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 1 

และบ่อสังเกตการณ์อื่นๆ ไม่แสดงความสัมพันธ์หรือแนวโน้มการเพิ่มข้ึนตามระยะทางแต่อย่างใด (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 9 กราฟแสดงความเข้มข้นของไซยาไนด์ในบ่อ TSF5338 เปรียบเทียบกับบ่อเก็บกากแร่ ที่ 1 และ 2 
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รูปที่ 10 ภาพตัดขวางแสดงความเข้มข้นของสารหนูในบ่อ TSF5338 เปรียบเทียบกับบ่อสงัเกตการณ์ระดับลึกอื่นๆ 

และบ่อเกบ็กากแร่ บ่อที่ 1 ที่อยู่ในแนวทิศทางเดียวกันกับการไหลของน ้าบาดาล 

ในประเด็น ข้อสงสัยว่าอาจมีสารหนูรั่วไหลมาจากบ่อเก็บกากแร่ ที่ 1 หรือ 2 นั้น จากข้อมูลรายไตรมาส

ของบริษัทฯ ที่มีการตรวจวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สารหนูในน้ าบริเวณ Underdrain 

จากบ่อเก็บกากแร่ทั้ง 2 แห่ง มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด) และมี

ความเข้มข้นน้อยกว่าที่พบในบ่อสังเกตการณ์ TSF5338 อย่างชัดเจน (รูปที่ 11) 
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รูปที่ 11 กราฟแสดงความเข้มข้นของสารหนูในบ่อสงัเกตการณ์ TSF5338 เปรียบเทียบกบัสารหนูในน ้าบรเิวณ 

Underdrain จากบอ่เกบ็กากแร่ทั ง 2 แห่ง 

ข้อมูลที่ส าคัญอีกชุดหนึ่งคือ การน าส่วนประกอบทางเคมีของบ่อ TSF5338 มาเปรียบเทียบกับน้ าที่อยู่

ในบ่อเก็บกากแร่ทั้ง 2 บ่อ ทั้งในส่วนน้ า Decant และส่วน Underdrain ในแผนภูมิไปเปอร์ (Piper diagram) ซึ่ง

ใช้จ าแนกคุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างน้ า โดยการจัดกลุ่มอนุมูลหลักที่พบในน้ าบาดาลเป็นกลุ่มอิออนบวกและอิ

ออนลบ ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญที่สามารถน ามาวิเคราะห์หาชนิดของน้ าบาดาล และยังสามารถบ่งช้ีคุณสมบัติทางเคมี

ในน้ าบาดาล หรือเปรียบเทียบน้ าจากจุดต่างๆ ว่าเป็นน้ าจากแหล่งเดียวกันหรือไม่อีกด้วย  

ข้อมูลผลวิเคราะห์น้ าจากบ่อเก็บกากแร่ทั้ง 2 บ่อ ที่น ามาเปรียบเทียบกับน้ าในบ่อสังเกตการณ์ 

TSF5338 นั้น เป็นข้อมูลทั้งหมดจากการตรวจวัดรายไตรมาส ที่เริ่มมาต้ังแต่ปี 2545 ดังแสดงในรูปที่ 12 ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าตัวอย่างน้ าทั้ง 2 ชนิดในบ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 มีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ข้อมูลมีการ

กระจายตัวอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มในแผนภูมิไปเปอร์ แต่น้ าในบ่อสังเกตการณ์ TSF5338 จะกระจายตัวเป็นกลุ่มที่อยู่
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ห่างจากน้ าในบ่อเก็บกากแร่ทั้ง 2 บ่ออย่างชัดเจน และกระจายตัวอยู่ในบริเวณเดียวกับข้อมูลคุณภาพน้ าในบ่อ 

TSF6470 และ TSF6472 ซึ่งเป็นหลุมลึกที่อยู่ใกล้เคียงกัน จากความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างน้ าในบ่อ 

TSF5338 กับบ่อเก็บกากแร่ทั้ง 2 บ่อนี้ แสดงให้เห็นว่าน้ าในบ่อ TSF5338 ไม่น่าจะมาจากบ่อเก็บกากแร่บ่อใดบ่อ

หนึ่งอย่างแน่นอน ข้อสรุปนี้ได้รับการยืนยันด้วยผลการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของ บ.อัคราฯ โดยบริษัท 

Behre Dolbear International จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบการด าเนินการเหมืองแร่

ในระดับนานาชาติ และได้รับความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  (กพร.) ให้เข้ามา

ตรวจสอบมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ บ.อัคราฯ  

 
รูปที่ 12 แผนภูมิไปเปอร์แสดงต้าแหน่งการกระจายตัวของข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน ้าจากบ่อ TSF5338 (จุดสี

แดง) เปรียบเทียบกับน ้าจากบ่อเกบ็กากแร่ทั ง 2 แห่ง (จุดสเีขียว) 

อีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจ คือ มาตรฐานการก่อสร้างบ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 1 ที่บ.อัคราฯ ได้น ามาใช้ เป็น

มาตรฐานของกรมป้องกันสิ่งแวดล้อมของรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในโลก 

โดยข้ันตอนแรกในการก่อสร้างพื้นบ่อจะถูกปูพื้นและบดอัดด้วยดินเหนียวหนาประมาณ 30 เซนติเมตร ให้มีค่า

ความซึมผ่านได้ (Permeability, K) ไม่เกิน 1x10-8 เมตรต่อวินาที หรือ 30 เซนติเมตรต่อปี แต่จากการทดสอบจริง
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พบว่าลักษณะช้ันดินในพื้นที่ส่วนใหญ่มีค่าความซึมผ่านได้น้อยกว่า 1x10-8 เมตรต่อวินาทีอยู่แล้ว ท าให้อัตราการ

ซึมผ่านได้เมื่อน ามาบดอัดในความเป็นจริงมีค่าต่ าลงไปอีก (เอกสารอ้างอิง 2) หลังจากการปูพื้นและบดอัดแล้ว จึง

วางระบบท่อในลักษณะก้างปลาเพื่อดักน้ าที่ซึมผ่านช้ันตะกอนลงมาที่ก้นบ่อ ก่อนจะรวบรวมไว้ที่บริเวณจุดต่ าสุด

ซึ่งเป็นบ่อที่ใช้สูบน้ ากลับ เรียกว่า Underdrain เพื่อน าน้ ากลับไปใช้ในกระบวนการผลิต 

ในส่วนบ่อเก็บกากแร่ บ่อที่ 2 นอกเหนือด าเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานดังกล่าวมาแล้ว ยังได้เพิ่มการ

ปูทับพื้นบ่อและด้านข้างของคันบ่อด้วย HDPE (High-density polyethylene) ที่มีความหนา 1.5 มิลลิเมตร 

เหนือช้ันดินเหนียวบดอัดอีกช้ันหนึ่ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันการรั่วซึมของบ่อให้มากยิ่งข้ึน (รูปที่ 12) 

ด้วยมาตรฐานการก่อสร้างบ่อเก็บกากแร่ทั้ง 2 แห่งตามที่ได้กล่าวถึงนี้ จึงท าให้มั่นใจได้ว่า โอกาสที่จะ

เกิดการรั่วไหลของน้ าจากบ่อเก็บกากแร่ทั้ง 2 แห่งนี้เป็นไปได้ยากมาก 

 

รูปที่ 12 ภาพตัดขวางแสดงโครงสร้างของบ่อเก็บกากแรท่ี่ 2 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากข้อมูลที่แสดงมาทั้งหมดซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เมื่อวิเคราะห์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตรแ์ลว้ 

บริษัทฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า สารหนูที่พบในบ่อสังเกตการณ์ TSF5338 ไม่ได้มาจากการรั่วไหลของบ่อเก็บ

กากแร่ทั้ง 2 บ่ออย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการพบสารหนูเพียงบ่อเดียวจากบ่อสังเกตการณ์ทั้งหมด และไม่พบสาร

หนูเลยในบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ใกล้กันหรือในบ่อที่เจาะเพิ่มเติมในทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน รวมถึงความแตกตา่ง

ของลักษณะทางเคมีระหว่างน้ าในบ่อสังเกตการณ์ TSF5338 กับน้ าในส่วน Decant และ Underdrain จากบ่อ

เก็บกากแร่ทั้ง 2 แห่ง  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลคุณภาพน้ าจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าบาดาลที่ผ่านมาใน

บริเวณโดยรอบบ่อเก็บกากแร่ และรอบบ่อสังเกตการณ์ TSF5338 ไม่พบการกระจายตัวของความเข้มข้นสารหนูใน

ลักษณะ Contamination plume (รูปที่ 13) ซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่สามารถ

เห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีแหล่งก าเนิดการปนเปื้อนที่แน่ชัด (Point source contamination) และมีการเคลื่อนที่ 

(Transport) ของสารปนเปื้อนน้ันไปยังจุดที่ตรวจพบ  

ดังนั้น สารหนูในบ่อสังเกตการณ์ TSF5338 ที่ตรวจพบเพียงจุดเดียวจากบ่อสังเกตการณ์ทั้งหมดใน

โครงการจึงน่าจะเกิดจากการปนเปื้อนตามธรรมชาติ (Natural contamination) ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพทาง

ธรณีวิทยาที่มีลักษณะเฉพาะของบริเวณบ่อสังเกตการณ์ TSF5338 นั่นเอง 

 

รูปที่ 13 ลักษณะของ Contamination plume ที่พบในกรณีเกิดการปนเปื้อนในน ้าบาดาลจากแหลง่ก้าเนิดที่แน่

ชัด (Ref: Presentation on theme: "Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, by Stephen Marshak. Chapter 

19: A Hidden Reserve: Groundwater Chapter 19 A Hidden Reserve: Groundwater ©2008 W.") 
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การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2559  

 อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะท างานย่อยผู้เช่ียวชาญฯ ในครั้งที่ 2 ทางบริษัทอัคราฯ ได้น าเสนอข้อมลู

ของรายงานทั้ง 2 ฉบับโดยสรปุ ในรูปแบบ power point ในที่ประชุม ส่วนทางผู้วิจัยก็ได้น าเสนอแผนโครงการฯ

ด้วยเช่นกัน แต่ที่ประชุมมมีติให้กลับไปท าการแก้ไข  

การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2559 

 การประชุมคณะท างานย่อยผูเ้ช่ียวชาญฯ ในครั้งที่ 3 ทางบรษัิทอัคราฯได้น าเสนอผลการส ารวจทางธรณี

ฟิสิกส์ โดยวิธี Induced polarization กล่าวโดยสรปุคือพื้นที่เหมืองและพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ศักยภาพทองค า ที่

พบเกิดร่วมกบัการแปรสภาพของหินจากน้ าแร่ ซึ่งส่วนใหญก่ลายเป็นแร่ดิน (argillic alteration) ท าให้เมื่อท าการ

ส ารวจธรณีฟิสิกสจ์ะพบบรเิวณที่ให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า (กว่าปกติ) ส่วนบริเวณใดที่มีการแปรสภาพโดยการ

เติมสารซลิิกา (silicification) มักให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าสูง (กว่าปกติ) แต่อย่างไรก็ตามการแปลความหมาย

ข้อมูลทางธรณีฟิสกิสเ์ป็นเพียงการคาดคะเน ไม่ใช่การพสิจูน์เชิงประจกัษ์ ส่วนงานที่ทางผู้วิจัยได้น าตามแผน

ข้อเสนอโครงการฯคือธรณีฟสิิกส์ และไอโซโทปนั้น มกีารหารือกันในหลายประเด็น และมมีติจากที่ประชุม ให้สง่

ค าถามที่เป็นข้อสงสัยในการใช้ธรณีฟสิิกส์ในการตรวจสอบการรั่วไหลของ TSF ว่าท าได้หรือไม่ สามารถแปลผลได้

อย่างถูกต้องแม่นย าหรอืไม่ ให้กับ ดร.ธนพล ไปหาข้อสรุปมา และยังให้ทางบริษัทอัคราฯน าเสนอข้อมูลทางเคมี

ของบ่อสังเกตการณ์ทั้งหมด ในที่ประชุมครัง้ต่อไปด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
53/1 

 
ภาพตัดขวางพื นที่บ่อ A แสดงชนิดหินดาน สายแร่ และผนังแร่ (dyke)  

  
ภาพตัดขวางแสดงการประมวลผลข้อมลูความต้านทานไฟฟา้ แนวเดียวกับภาพบน สังเกตค่าความต้านทานไฟฟ้า

ต่้าบริเวณยอดเขาและในกรอบสี่เหลี่ยมทางด้านขวาทีเ่กิดจากการแปรสภาพของหินจากน ้าแร่ (ในอดีต) 
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การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2559 

 ในการประชุมคณะท างานย่อยผูเ้ช่ียวชาญฯ ครั้งที่ 4 นายอนุ กัลลประวิทย์ ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบว่า 

คณะกรรมการบรหิารกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพฒันาคุณภาพชีวิต ได้เห็นชอบในหลักการ

อนุมัติให้คณะท างานการตรวจสอบฯใช้งบประมาณจากกองทุนได้ โดยทางเทคนิคให้คณะท างานย่อยผู้เช่ียวชาญฯ

เป็นผู้พิจารณา โดยทางบริษัทอัคราฯได้น าเสนอข้อมูลทางเคมีของบ่อสังเกตการณ์ทั้งบรเิวณโดยรอบ TSF 1 และ 

TSF2 เปรียบเทียบบ่อที่อยู่ทางต้นน้ า สรปุได้ว่า ไม่พบว่ามีไซยาไนด์ หรือสารหนูเกินค่ามาตรฐานในบ่อที่อยู่

โดยรอบ TSF เลย ยกเว้นบ่อ TSF5338 ในขณะที่บ่อที่อยู่ทางต้นน้ ากลบัพบว่ามสีารหนูสงูในหลายบ่อจากการ

ตรวจวัดหลายครั้ง ซึง่การที่พบสารหนสููงนั้นไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลมาจาก TSF แน่นอน แต่อาจจะมาจากการ

ปนเปือ้นของยาปราบวัชพืช หรือยาปราบศัตรูพืช ที่มสี่วนประกอบของสารหนูสงูมากกว่า ซึ่งตัวแทนจากกรมทรัยา

กรน้ าบาดาลได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า มีการตรวจพบสารหนูในบางครัง้ที่ประปาบ้านท้ายดง ซึ่งอยูเ่หนือน้ า 

หากมีการล้างบ่อไม่ดีพอ โดยสาเหตเุกิดจากการออกซิไดซ์ของหินศิลาแรง (laterite)  

  
ภาพแสดงต้าแหน่งของบ่อสังเกตการณ์โดยรอบ TSF2 
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กราฟแสดงข้อมลูการตรวจวัดไซยาไนด์และสารหนู ในบ่อสังเกตการณ์โดยรอบ TSF2 

 
ภาพแสดงต้าแหน่งของบ่อสังเกตการณ์โดยรอบ TSF1 
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กราฟแสดงข้อมลูการตรวจวัดไซยาไนด์และสารหนู ในบ่อสังเกตการณ์โดยรอบ TSF1 

 
ภาพแสดงต้าแหน่งบ่อสังเกตการณ์ระดับตื นที่อยู่ต้นน ้า และกราฟแสดงข้อมลูการตรวจวัดไซยาไนด์และสารหนู 
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ภาพแสดงต้าแหน่งบ่อสังเกตการณ์ระดับลึกที่อยู่ต้นน ้า และกราฟแสดงข้อมลูการตรวจวัดไซยาไนด์ 

 
ภาพแสดงต้าแหน่งบ่อสังเกตการณ์ระดับลึกที่อยู่ต้นน ้า และกราฟแสดงข้อมลูการตรวจวัดสารหน ู
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 จากนั้นเป็นการตอบค าถามทีท่างผู้เช่ียวชาญทางด้านธรณีฟสิิกส์ของไทยถามไป โดยทาง ดร.ธนพล ได้สง่

ค าถามไปให้ทางผู้เช่ียวชาญประเทศญี่ปุ่นตอบ ซึ่งสรปุได้ว่าการส ารวจทางธรณีฟสิิกส์ไมส่ามารถพิสจูน์ในเชิง

ประจักษ์ได้ว่ามีการรั่วไหลหรอืไม่ แต่สามารถจ ากัดขอบเขตของบรเิวณต้องสงสัยเพื่อท าการส ารวจโดยวิธีอื่นๆเพือ่

พิสูจนท์ราบในเชิงประจักษ์ต่อไปได ้

 หลงัจากนั้นตัวแทนบริษัทอัคราฯได้น าเสนอข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจธรณีฟสิิกส์ว่า ค่าความ

ต้านทานไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้น้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยทีห่ลากหลาย เช่นธรรมชาติของน้ าที่อยู่ในช่องว่างในหิน (ปริมาณ 

และคุณสมบัติทางเคมี) ความพรุนและความสามารถในซมึได้ของหิน การผุพังของหิน ความหนาแน่นของรอยแตก 

หรือแร่ซลัไฟด์ต่างๆที่อยู่ในหิน เป็นต้น จากนั้นได้แสดงแนวทางการแปลผลจากภาพการประมวลผลทางธรณี

ฟิสิกส์ในทางธรณีวิทยาแหลง่แร่ว่า การส ารวจที่พบโซนความต้านทานไฟฟ้าต่ าถือเป็นเรือ่งปกติทั่วไปในพื้นที่แหลง่

แร่ เนื่องจากน้ าแรท่ี่มีความร้อนสูงเมื่อไหลผ่านรอยแตกหรือลอยเลื่อน (fracture & fault) จะท าปฏิกริิยากับหินที่

อยู่ตามแนวรอยแตกนั้น และมกีารแปรสภาพเป็นแร่อื่นๆได้ ไม่เพียงแต่เท่าน้ันในบริเวณที่มรีอยแตกมาก น้ าจาก

ผิวดินสามารถไหลลงไปไดล้ึก ท าใหห้ินบริเวณนั้นผุพังมากกว่าบริเวณอื่น ค่าที่ตรวจวัดไดจ้ะแตกต่างจากที่อื่นได้

เช่นกัน ซึ่งต่างจากแนวคิดของ ดร.ธนพล ที่ว่าถ้าพบค่าความต้านไฟฟ้าต่ าแล้ว แสดงว่าเกิดจากการรั่วไหลเพียง

อย่างเดียว 

 
ค่าความต้านทานไฟฟ้า (resistivity) ที่ผกผันกบัค่า conductivity จากตัวกลางต่างๆ 
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ค่าความต้านทานไฟฟ้าในพื นที่ศักยภาพแหล่งแร่แหง่หนึง่ ทีพ่บค่าต้่าในที่ลึก 

 
ภาพการแปลผลในแผนโครงการของผู้จัย ทีส่ามารถแปลผลได้อีกแบบหนึ่งถ้าเป็นพื นที่ศักยภาพแร่ 
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ภาพจ้าลองการแปลผลบรเิวณพื นที่ TSF ในกรณีเคยมีน ้าแรไ่หลผ่านขึ นไปตามรอยแตก หรือน ้าผิวดินซึมลงมาตาม 

รอยแตก ท้าใหห้ินบริเวณใกลร้อยแตกแปรสภาพ หรือผุพงัมากกว่าบรเิวณอื่น ค่าความต้านทานไฟฟ้าก็จะเปลี่ยน

ตามไปด้วย 

 
ภาพแสดงระดบัของการปนเปือ้นในลักษณะ plume ซึ่งจะแสดงค่าสงูในส่วนสีแดง และน้อยลงในโซนที่ห่าง

ออกมา ซึ่งถ้ามกีารรั่วไหลจรงิ ค่าทางเคมจีากบ่อสงัเกตการณ์จะต้องแสดงลักษณะดังกล่าว 
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  อย่างไรก็ตาม มีข้อสรปุจากประธานฯในที่ประชุม ให้ด าเนินการตามแผนโครงการของ ดร.ธนพล ได้ แม้

จะมผีู้เช่ียวชาญ 6 ท่าน ไม่เห็นด้วยกับกบัแผนโครงการส ารวจทางธรณีฟสิิกส์ ได้แก่ รศ.ดร.จกัรพันธ์ สทุธิรัตน์ 

นายบรรจง พรมจันทร์ นายอนุ กัลลประวิทย์ นายสุรชาติ หมุนสมัย นางสาวศุภวรรณ นิอิสมัย และ รศ.ดร.ชัย

โรจน์ รัตนกวิน และเห็นด้วย 5 ท่าน ได้แก่ นายประยูร เช่ียววัฒนา (ประธานฯ) ดร.จรญั ยะฝา (เลขาฯ) ดร.สิริ

นาฎ เลาหะโรจนพันธ์ (ผู้ร่วมท าวิจัย) ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ (ผู้ร่วมท าวิจัย) และ ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน แต่เนือ่งจาก

มีระยะเวลาทีจ่ ากัด และจ าเป็นต้องสรปุผลการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ 

จริงการรั่วซึมฯ เพือ่พิจารณาต่อไป โดยได้ให้ ดร.ธนพล ไปปรับปรงุรายละเอียดของโครงการตามข้อเสนอแนะของ

คณะท างานผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปเสนอคณะกรรมการฯต่อไป 

การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 

 การประชุมคณะท างานฯในครั้งที่ 2 เป็นการน าเสนอความคืบหน้าผลการด าเนินงานของคณะท างานย่อย

ผู้เช่ียวชาญฯ และขอสนบัสนุนงบประมาณที่จะน ามาท าโครงการจากกองทุนประกันความเสี่ยง แต่ในที่ประชุมยัง

ไม่เห็นชอบ และให้น าไปปรบัแก้โดยคณะท างานย่อยผูเ้ช่ียวชาญฯก่อน แล้วจึงน ากลับมาเสนออีกรอบหนึง่ในการ

ประชุมครั้งต่อไป 

การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 

 ในการประชุมคณะท างานฯในครัง้ที่ 3 มีมติในทีป่ระชุมเห็นชอบกับข้อเสนอโครงการฯ โดยให้คณะท างาน

ย่อยผู้เช่ียวชาญฯเป็นผู้ตรวจรบังาน และเริม่ด าเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา  

การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 

 ในการประชุมคณะท างานย่อยผูเ้ช่ียวชาญฯ ในครั้งที่ 5 ประธานฯได้แจ้งในที่ประชุมว่า มีการรอ้งเรียน

จากกลุ่มชาวบ้านกลุ่มเดมิ ว่าพบน้ าเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น ไม่ไกลจากบริเวณนาข้าวจุดเดิม ในที่ประชุมคณะท างาน

ย่อยการประมวลผลข้อมลูและวิเคระห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และ

ได้มีการลงพื้นทีเ่พื่อเก็บตัวอย่างน้ าในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ควบคุมอื่นๆด้วย เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2559 

โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมเกบ็ตัวอย่าง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ บริษัทอัครา โดยมีผู้แทนชาวบ้าน 
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นักวิชาการหน่วยงานราชการ ฝ่ายเลขานุการฯ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ ดร.ธนพล เพญ็รัตน์ เข้าร่วมเกบ็

ตัวอย่างด้วย เพื่อให้ได้วิธีการเกบ็ตัวอย่างที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่าย  

 หลงัจากนั้นเป็นการน าเสนอผลการเก็บตัวอย่างน้ าในนาข้าวดังกล่าวโดยบริษัทอัคราฯ ดร.ธนพล เพ็นรัตน์ 

และกรมควบคุมมลพิษ ตามล าดับ โดยข้อมูลการตรวจวัดของทั้ง 3 หน่วยงานสอดคล้องกัน คือ ไม่พบไซยาไนด์ 

จากนาข้าวที่ถูกร้องเรียน 

 
แผนที่แสดงจุดทีเ่กบ็ตัวอย่างน ้าของบริษัทอัคราฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
63/1 

 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในนาข้าวและจุดควบคุมของบริษัทอัคราฯ 

 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในนาข้าวและจุดควบคุมของกรมควบคุมมลพิษ 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในนาข้าวและจุดควบคุมของ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 

 
ผลการตรวจวัดคุณภาพดินในนาข้าวและจุดควบคุมของ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ 

 ที่ประชุมมีมติให้น าเสนอข้อมลูการตรวจวัดไซยาไนด์ในนาข้าวต่อคณะท างานตรวจสอบการรั่วซึมฯต่อไป 
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การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 

 การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเทจ็จริงฯ ในครั้งที่ 4 โดยมีการายงานความคืบหน้าของโครงการฯ 

โดย ดร.ธนพล และ ดร.สริินาฎ  

 จากนั้นเป็นการแจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าและดินในนาข้าวจากหน่วยงานต่างๆ ทีส่รปุได้ว่าไม่พบ

ไซยาไนด์ในนาข้าว โดยกรมควบคุมมลพิษได้รายงานตอ่ที่ประชุมเพิม่เตมิว่า ได้ขอตัวอย่างดินจาก ดร.ธนพล ไปท า

การวิเคราะห์ด้วยเครือ่ง X-ray ซึ่งมผีลวิเคราะห์ตามภาพด้านล่าง ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าจุดควบคุมมีค่าโลหะต่างๆสูง

กว่าจุดอื่นๆอีกด้วย 

 
ภาพแสดงผลวิเคราะห์คุณภาพดิน โดยกรมควบคุมมลพิษ 

การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2560 

 ต่อมามีการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ในครัง้ที่ 5 โดยมีการรายงานความคืบหน้าของ

โครงการฯ และทาง ดร.สริินาฎ ได้น าเสนอผลการตรวจวัดค่าทางเคมบีางส่วนในที่ประชุม 
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การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2560 

 การประชุมคณะท างานย่อยผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบข้อเทจ็จริงฯ ในครั้งที่ 6 ประธานฯ มีข้อเสนอให้

คณะท างานย่อยฯตรวจสอบร่างรายงานที่เสนอมาว่า มีการด าเนินการครบถ้วนตามข้อเสนอโครงการหรือไม่ และ

ถ้าผู้เช่ียวชาญท่านใดมีค าถามเกี่ยวกบัเนื้อหาสาระในรายงาน เห็นควรใหส้่งค าถามใหท้างผู้เช่ียวชาญจากญี่ปุ่น 

(AIST) เพื่อให้ไดค้ าตอบที่ครบถ้วน แต่หากมีความจ าเป็น จะเชิญ AIST มาน าเสนอผลการศึกษาในคณะท างานฯ

ทราบ ภายใน 1 เดือน และยังอนุญาตให้ตีพิมพผ์ลการศึกษาลงในวารสารต่างประเทศทีเ่ป็นที่ยอมรับ โดยมีข้อสรุป

ส่วนตัวว่า หากได้ลงตีพิมพ์แสดงว่าวิธีการศึกษา และวิธีการแปลผลการศึกษาเป็นที่ยอมรบัได ้  

 สาระหรอืประเด็นหลกัที่มกีารพูดคุยในทีป่ระชุมคือ งานที่ท ามาทั้งหมด ตรงกับวัตถุประสงค์หลักในแผน

โครงการหรือไม่ ซึ่งมีการอภิปรายกันพอสมควร ในประเด็นนี้ เนื่องจากผูเ้ช่ียวชาญบางท่านคิดว่ายังไม่ตรงประเด็น 

และไม่มีการตรวจสอบค่าไซยาไนด์ ซึ่งเป็นสารตัวหลกัของโครงการนี้  

 จากนั้นมีการสอบถามของนายวชิราชัย ศักดิ์อาภา ผู้เช่ียวชาญทางด้านธรณีฟสิิกส์จากกรมทรพัยากรธรณี 

เกี่ยวกับเทคนิคการส ารวจ จ านวน 8 ข้อ  
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 ต่อด้วยนายสุรชาติ หมุนสมัย ผู้แทนจากบริษัทอัคราฯ ซึ่งขอน าเสนอในแบบ presentation โดยมี

สาระส าคัญดังนี ้
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 โดยมีภาพในการน าเสนอทีเ่กี่ยวข้องกับหัวข้อค าถามดังกล่าว ดังนี้ 

 
ภาพตามค้าถามข้อที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
69/1 

 
ภาพตามค้าถามข้อที่ 5 

 
ภาพตามค้าถามข้อที่ 9 
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ภาพตามค้าถามข้อที่ 11 

 ประเด็นในข้อ 11 ดร.ธนพล ให้เหตุผลว่า 

  
 ประธานในทีป่ระชุมจึงให้ข้อคิดเห็นไปว่า ควรท าการส ารวจใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็น

ที่ยอมรบัของทุกฝ่าย 
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 นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น าเสนอแต่ไม่ได้บันทึกลงในวาระการประชุม กล่าวคือการประมวลผลด้วยภาพ 

ที่ใช้สเกลสีต่างกัน ในสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งไมส่ามารถท าได้ ดังภาพที่น าเสนอด้านล่าง 

 
ภาพในรายงานที่ใช้สเกลสีต่างกัน แต่น้ามาเปรียบเทียบกัน 

 ต่อจากนั้น เป็นการน าเสนอข้อมูลไอโซโทปทีเ่ป็นประเด็นโตแ้ย้งที่ทางบริษัทอัคราฯไม่เห็นด้วยกับร่าง

รายงานดังกล่าว โดยแสดงประเด็นในแบบ power point โดยได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมดังนี้  
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 นอกเหนอืจากการน าเสนอของบริษัทอัคราฯแล้ว ยังมีความคิดเห็นจากคณะท างานหลายท่าน โดยเฉพาะ 

ดร.จักพันธ์ สุทธิรัตน์ ซึ่งเป็นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม่ีความเห็นต่อ

ร่างรายงานดังกล่าวว่า 
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 สุดท้ายมีมติในที่ประชุม ดังนี ้

 
การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2560  

 การประชุมคณะท างานยอ่ยผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบข้อเทจ็จริงฯ ในครั้งที่ 7 ประธานฯได้แจ้งในที่

ประชุมว่าได้เชิญ Dr.Yuji MITSUHATA จาก AIST มาเพื่อตอบค าถามเกี่ยวกบัผลการส ารวจธรณีฟสิิกส์ ซึ่งได้สง่

รายงานส าหรบัผู้บริหาร (Executive summary) มาให้ก่อนล่วงหน้าแล้ว โดยทาง Dr.Yuji MITSUHATA ได้

น าเสนอข้อมูลวิธีการส ารวจ ตลอดจนการแปลผลข้อมูลการส ารวจว่ามีโอกาสที่จะมีการรั่วไหลของน้ าจาก TSF 

บริเวณไหนบ้าง 

 ดร.สริินาฎ น าเสนอต่อในเรื่องไอโซโทป โดยได้กล่าวถึงการเก็บตัวอย่างน้ าในครั้งที่ 3 ที่ไม่น าข้อมูลมาใช้ 

เนื่องจากวันที่เก็บตัวอย่างมีฝนตกมาก ท าให้ตัวอย่างไดร้ับอทิธิพลจากปริมาณฝน (rain amount effect) ซึ่งทาง

บริษัทอัคราฯได้แย้งไปตามบันทึกการประชุมด้านล่างว่า  

 
 หลงัจากนั้นนายสุรชาติ หมุนสมัย ซึง่เป็นตัวแทนบริษัทอัคราฯ ได้น าเสนอข้อมูลโต้แย้งในแบบ power 

point เพื่อสอบถามผู้เช่ียวชาญจาก AIST ตามตามเอกสารด้านล่าง (ไฟล์ “Question to AIST2”)
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 ค าตอบที่ได้จาก AIST ค่อนข้างไม่ชัดเจน และไม่ตรงประเดน็ที่ถามเท่าไรนกั ส่วนใหญ่ ดร.ธนพล จะตอบ

แทน แต่ไม่ปรากฏในรายงานประชุม 

 หลงัจากนั้น ทางอัคราฯ ได้น าเสนอข้อมูลโต้แย้งในแบบ power point ต่อร่างรายงานทั้งทางด้านการ

ส ารวจธรณีฟิสิกส์ และไอโซโทป ตามตามเอกสารด้านล่าง (presentation file “For 22 August meeting_ข้อ

โต้แย้ง”) 
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 หลงัจากนั้น ประธานฯได้แจ้งในทีป่ระชุมว่า จะน าเสนอในทีป่ระชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเทจ็จริงฯ ใน

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 และมีมติที่ประชุมดังนี ้
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การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 8 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2560  

 การประชุมคณะท างานยอ่ยผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบข้อเทจ็จริงฯ ครั้งที่ 8 ประธานฯได้ขอหารือในที่

ประชุมดงัข้อความด้านล่างว่า 
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 โดยมีข้อคิดเห็นของคณะผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนดังนี ้

 

 

 

 
 สรปุโดยรวมคือให้ท าการเบิกจ่ายงวดงานที่ 2 ได้ แต่งวดที่ 3 ต้องรอรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้รบัการ

แก้ไขจากข้อเสนอแนะทางผูเ้ช่ียวชาญท่านอื่น ซึ่งถ้าไม่แก้ จะต้องท าเป็น attachment ที่ทางผูเ้ช่ียวชาญท่านอื่น 

มีความเห็นแย้งในประเด็นที่น าเสนอในรายงานแนบไปกับตวัรายงานด้วย จึงจะเบกิเงินงวดที่ 3 ได้ 
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การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2560  

 การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเทจ็จริงฯ ในครั้งที่ 7 มีวาระแจ้งเพื่อทราบถงึความคืบหน้าของ

โครงการ และอนมุัติเบกิจ่ายเงินงวดที่ 2 จ านวน 500,000 บาท 

การประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ท่ี 1  

ครั้งท่ี 9 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2560  

 เนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานการประชุม ณ วันที่เขียนรายงานฉบับนี้ (13 พฤศจิกายน 2560) จึงยังไม่

สามารถสรปุเนื้อหาสาระในการประชุมได้ แต่ในการประชุมมีการน าเสนอเฉพาะความคืบหน้าในการปรบัแก้ข้อมลู

และเนื้อหาทีเ่พิ่มเข้ามาใหมเ่ท่านั้น โดย ดร.ธนพล หลงัจากนั้นเป็นการน าเสนอข้อมลูโต้แย้งของบริษัทอัคราฯ ที่

เน้นไปที่การแปลผลทีก่ลบัไปกลับมาในรายงาน หรือเสนอข้อมูลในบทที่แสดงรายละเอียดแบบหนึง่ แต่เวลาน ามา

สรปุกลบัเขียนอกีแบบหนึ่ง โดยการโต้แย้งได้น าเสนอในแบบ power point โดยใช้ช่ือไฟล์ว่า “2017-10-

16_Akara comment” 
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 หลงัจากการน าเสนอข้อโต้แยง้ดังกล่าว มีการอภิปรายในประเด็นต่างๆอย่างแพรห่ลาย ประเด็นทีส่ าคัญ

สุด คือการส่งข้อมลูผลวิเคราะหท์างเคมีให้กบัทางอัคราฯทีผ่ดิพลาดของ ดร.สิรินาฏ โดยสลับค่าวิเคราะห์ของ Na 

กับ K ซึ่งแม้จะไม่สาระส าคัญเนื่องจากไม่ใช่สารตัวหลักที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู แต่เป็นสิ่งส าคัญในการ

น ามาประกอบรายงานวิชาการในลักษณะนี้  

 ก่อนจบการประชุมทางประธานฯได้แจ้งตอ่ที่ประชุมว่า ได้เลื่อนการประชุมคณะท างานฯ ที่ก าหนดไว้ใน

วันรุ่งข้ึน (17 ตุลาคม 2560) ออกไป เป็นวันที่ 22 พฤษจิกายน 2560 โดยให้ทางทีมวิจัย น าข้อโต้แย้งต่างๆไป

ปรับแก้ให้ถูกต้อง สอดคลอ้งกบัข้อเท็จจรงิ และก าหนดให้มกีารประชุมคณะท างานย่อยผูเ้ช่ียวชาญฯในวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2560  
 อย่างไรก็ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีจ่ะน ามาแสดงต่อจากนี้ จะกล่าวถึงส่วนทีเ่พิ่มเติมเข้ามาในร่าง

รายงาน V30 ที่ทางผู้วิจัยน าสง่ใน dropbox เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งที่ปรับแก้และส่งมาใหมเ่มื่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โดยจะมีส่วนทีเ่คยให้ข้อเสนอแนะและโต้แย้งไปแล้วในที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 

2560 แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเนือ้หาจะเน้นไปที่รปูจากการประมวลผลและแปลผล ทีท่างบริษัทอัคราฯเห็นต่าง 

ทั้งในประเด็นทางด้านเทคนิค และด้านการใช้ข้อมลูความจรงิ ที่ทางผู้วิจัยน ามาประกอบในข้อสรปุที่ไม่ครบถ้วน 

หรือในบางกรณี มีข้อสรุปโดยไมม่ีข้อมลูสนบัสนุนในเชิงประจักษ์ 
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ข้อเสนอแนะและโต้แย้งบทที่ 1 

ข้อท่ี 1) ข้อความในรูปท่ี 1-6 (a) หน้าท่ี 6 

 ข้อความในข้อสงสัยที่ 3 ของ “5 กรณีที่ต้องสงสัย” ได้ตัดค าว่า “อัตลกัษณ์” ออกไปแล้ว และได้

เปลี่ยนเป็น “สัดส่วนองค์ประกอบของไซยาไนด์”ตามค าแนะน าที่ส่งให้คณะท างานย่อยผูเ้ช่ียวชาญ เมื่อวันที่ 21 

กันยายน 2560 แต่ยังพบว่าในรูปที่ 1-6 (a) หน้าที่ 6 ยังปรากฏค าว่าอัตลักษณ์อยู่ 

 
ข้อความในรูปที่ 1-6 (a) หน้าที่ 6 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ตัดค้าว่า “อัตลักษณ์” ออกจากรา่งรายงานทั งหมด เฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกบัเรื่องไซยาไนด์ 

สืบเนื่องจากการสบืค้น ไม่พบค้าว่า “อัตลักษณ์” ในพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อย่างไรก็ตาม 

ค้าว่า “อัตลักษณ์” ปรากฏในต้าราหลายเล่ม โดยให้ความหมายไว้ว่า คุณสมบัติเฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนสิง่อื่นๆ และ

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (รปูด้านล่าง) แต่จากข้อมลูในรายงานสรปุเรื่อง “กรณีข้อร้องเรียนการรั่วไหลของ

ไซยาไนด์จากบ่อเก็บกากแร”่ ของอัคราฯทีเ่คยน้าสง่ในคณะท้างานฯ ชุดนี  แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสัดส่วนของ

ฟอร์ม (ชนิด) ไซยาไนด์ผันแปรไปตามเวลา ไม่คงที่ จงึไม่ใช่อัตลักษณ์ (รปูด้านล่าง) 

 อย่างไรก็ตาม มีข้อสงสัยมากมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวในครั งนั น และทางอัครา

ได้ท้ารายงานสง่ให้กบัคณะท้างานแล้ว แต่ประเด็นแย้งต่างๆที่ส่งไป ไม่เคยได้รับการพจิารณาน้ามาลงไว้ในรายงาน

ฉบับนี เลย ซึ่งส่อถึงเจตนาของผูจ้ัดท้าร่างรายงานฉบับนี   

 ยังมีข้อความที่กล่าวถึง ความคล้ายคลึงกันของช่วงความเข้มข้น ของไซยาไนด์จากน ้าในนาข้าวและ TSF1 

ซึ่งมีข้อสงสัยว่า การตรวจวัดในครั งนั นไม่มจีุดเกบ็ตัวอย่างที ่TSF1 จึงไม่ทราบว่าค่าไซยาไนด์ที่อ้างถึงเอามาจาก

ไหน อย่างไรก็ตามมีข้อความในบทที่ 7 ที่กล่าวถึงค่าไซยาไนด์ใน TSF1 ว่ามีค่า 1.11 mg/L บ้าง 2.3 mg/L บ้าง 

ซึ่งไม่มทีี่มาที่ไป แต่จากการเก็บตัวอย่างน ้ารายไตรมาสของบริษัทอัครฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (ก่อนหน้า

การเกบ็ตัวอย่างในนาข้าว 6 วัน) จาก Underdrain ของ TSF1 ณ ช่วงเวลาดังกล่าว พบว่ามีค่าไซยาไนด์ <0.002 

mg/L ซึ่งต่างจากค่าทีผู่้วิจัยกล่าวอ้างมาก อีกทั งค่าทีผู่้วิจัยกล่าวอ้าง ไม่เคยมีการน้าเสนอในทีป่ระชุมมาก่อนหน้านี 

เลย จงึไม่อาจเช่ือได้ว่าค่าดังกล่าวเป็นค่าที่ใช้อ้างอิงได ้
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รูปแสดงความหมายของค้าว่า “อัตลักษณ์” 

 
กราฟแสดงสัดส่วนขององค์ประกอบไซยาไนด์ จากการตรวจวัดรายเดือนของบริษัทอัคราฯ ในปี 2556 
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ตารางการตรวจวัดค่าไซยาไนด์ของ ดร.ธนพล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่น้าเสนอในที่ประชุม 5 ฝ่ายในวันที่ 

16 เมษายน 2558 ซึ่งไม่มีจุดตรวจวัดใน TSF1 

ข้อท่ี 2) ข้อความในหน้าท่ี 6 หัวข้อ 1.2.1 กรอบแนวคิด 

 ยังคงไม่เปลี่ยนข้อความทีก่ล่าวถึงค่า TDS สูง (หลายครั้ง ในหน้าที่ 6 และ 7) โดยพยายามชี้น าไปว่าถ้า

พบค่า TDS สูง จะแสดงว่ามีการรั่วไหลของน้ าจากบ่อกักเก็บกากแร่ ซึ่งเป็นการสรุปท่ีไม่ถูกต้อง การพบ TDS 

ที่มีค่าสูงเกิดได้หลายกรณี โดยมีสาเหตหุลักจากการเกษตร หรือถ้าเป็นพื้นที่เหมืองอาจเกิดจากการชะละลายจาก

พื้นที่หน้าเหมอืง หรือกองหินทิ้งได้ หรอืแม้แต่น้ าในบ่อเหมอืงร้าง กส็ามารถให้ค่า TDS ที่สงูได้เช่นกัน การใช้

ข้อเขียนดังกล่าว จึงเป็นการช้ีน า ที่ไม่ถูกต้องของข้อมลูความจรงิ และไม่ใช่ข้อความของผูเ้ช่ียวชาญที่เป็นกลาง  

 

 
ข้อความในหน้าที่ 6 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ข้อเขียนที่กล่าวถึง TDS ที่โยงไปถึงการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร ่เป็นการเสนอความ

จริงด้านเดียว โดยละเลยการน้าเสนอความจริงอย่างรอบด้านว่าสาเหตุของน ้ากระด้างเกิดจากกจิกรรมทาง

การเกษตร และน ้าทีเ่กิดจากการชะละลายที่ท้าให้มสี่วนผสมของแร่ดินสูง (clay–rich) และมีสารต่างๆเหล่านี เป็น

องค์ประกอบสงูเช่น แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม ฟอสเฟต ไนเตรท คลอไรด์ เป็นต้น  

 การท้าเหมอืงกเ็ป็นสาเหตุหนึง่ของการชะละลายของน ้าฝนจากพื นทีก่ิจกรรมเหมือง รวมทั งบริเวณกอง

หินทิ งที่ท้าใหพ้บค่า TDS สูงได้ หรือแม้แต่น ้าในบอ่เหมืองเกา่ก็มีค่า TDS สูง เช่นน ้าในบ่อ C-H และบ่อ D ก็มีค่า

อยู่ในช่วง 1000-3000 mg/L สอดคล้องกับการตรวจวัดค่า Ec (ซึ่งจะให้ค่าที่สัมพันธ์กับค่า TDS) ของทีมไอโซโทป 

ที่เข้าไปเกบ็ตัวอย่างน ้าจากบ่อเหมืองเก่าในครั งที่ 3 ที่พบว่ามีค่าสูงเช่นกัน (แสดงในตารางด้านล่าง) แต่อย่างไรก็

ตาม มาตรการ Zero discharge รวมทั งบ่อดักตะกอนที่ถูกก้าหนดให้มอียู่โดยรอบพื นที่กิจกรรมเหมอืง (ในพื นที่

เหมอืง) คือขบวนการในการจัดการกับคุณภาพน ้า ไม่ให้เกิดผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมในพื นที่โดยรอบพื นที่เหมือง

อยู่แล้ว 

 ควรเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานใหม่โดยใช้รูปประโยคที่เหมาะสมกว่านี  
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กราฟแสดงค่า TDS จากบอ่เหมืองเก่า (บ่อ C-H และบอ่ D) 

 
ค่าการตรวจวัดค่า Electrical conductivity (Ec) ของทีมไอโซโทป ที่เข้าไปเก็บตัวอย่างน ้าจากบ่อเหมืองเก่าใน

ครั งที่ 3 เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 

ข้อท่ี 3) ข้อความในหน้าท่ี 7 

 กล่าวถึงสารหนทูี่อยู่ตามธรรมชาติแต่ถูกกระตุ้นให้รั่วไหลโดยเคมีของน้ าเหมอืง (มเีทน และแอมโมเนีย) ที่

เร่งให้เหลก็ออกไซด์ (FeOOH) ปลดปล่อยสารหนูออกมา ท าให้เกิดการสะสมของสารหนูในบ่อ 5338 โดยอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงที ่12 ซึ่งกล่าวถึงความสมัพันธ์ของสารหนูกับแอมโมเนียมไนเตรท (NH4NO3)  
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ข้อความในหน้าที่ 7 

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เอกสาร (12)  เป็นงานวิจัยที่กล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงบวกของแอมโมเนียมไนเตรท 

(NH4NO3) กับสารหนูในบ่อน ้าตื น ในประเทศบังคลาเทศ โดยท้าการศึกษาจากตัวอย่างน ้าบ่อตื นเพียง 6 ตัวอย่าง 

และในบทสรุปพบว่าแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium-N) ที่พบในน ้าเกิดมาจากปุ๋ย (chemical N fertilizer) 

โดยไม่มีการกล่าวถึงแอมโมเนีย (NH3 ) หรอืขบวนการปลดปล่อยสารหนูออกมาจากเหล็กออกไซด์เลย  

 ในท้านองเดียวกันเอกสาร (13)  เพียงแค่บอกว่าค่ามีเทนทีสู่งแสดงถึงการเป็น reducing conditions 

เท่านั น ไม่มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์กบัสารหนูแต่อย่างใด 

  ในความเป็นจริงแล้วแร่ Arsenopyrite (FeAsS) จัดอยู่ในกลุ่มแรซ่ัลไฟด์ ซึง่จะมีความเสถียรสูงมากใน

สภาพที่เป็น reducing conditions ข้อความที่กล่าวว่า “ท้าให้เหล็กออกไซด์ (FeOOH) ซึ่งจับสารหนูไว้ตาม

ธรรมชาติเกิดเปลี่ยนเป็น Fe2+ ซึ่งจ้าท้าให้ปลดปล่อยสารหนูออกมาได”้ นั น ควรจะเป็นสารหนูที่จบักบัเหล็ก

ออกไซด์ ในกลุ่มแร่ออกไซด์ ในสภาพวะที่เป็น oxidizing condition ซึ่งก็คือตั งแต่ระดับผิวดินลงไปจนถึงระดบัน ้า

ใต้ดินระดับตื นเท่านั น ท้าให้ข้อมลูที่น้ามาแสดงค้านกันเอง 

 ประเด็นส้าคัญที่สุดคือ ถ้าข้อความนี เป็นจรงิตามทฤษฎีนี  บอ่ที่ถูกกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการ

รั่วไหลทีก่ล่าวถึง ในส่วนอื่นๆของร่างรายงาน เช่น 6468, 6471, 6473, 6467, 1991 และ OSPG จะต้องมีค่าสาร

หนูสงูด้วย  
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ภาพ Figure 2 จากเอกสารอ้างอิง 12 ที่กล่าวถึงในรายงาน 

 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ของแอมโมเนียและสารหนจูากจุดตรวจวัดต่างๆ ซึ่งแสดงค่า R2 ที่ต่้ามาก 
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ข้อท่ี 4) ข้อความในหน้าท่ี 17 

 แสดงกรอบแนวคิด และรูปแบบการแปลผลของโครงการวิจัย โดยใช้สัดส่วนของ 87Sr/86Sr 
และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของ 87Sr/86Sr กับค่าสารหนู  

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: กรอบแนวคิด และรูปแบบการแปลผลของโครงการวิจัย โดยใช้สัดส่วนของ 
87Sr/86Sr และกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนของ 87Sr/86Sr กับค่าสารหนู ไม่ได้ถูกน้ามาใช้ 
และไม่แสดงให้เห็นในรายงานนี เลย จึงท้าให้เกิดข้อสงสัยว่า แนวคิดนี เป็นจริงหรือไม่ หรือเนื่องจากให้
ผลต่างออกไปจากสมมุติฐานของผู้วจิัยท่ีพยายามพิสจูน์ว่ามีการร่ัวไหล จึงไม่น้ามาแสดงในรายงาน 

ข้อท่ี 5) รูปท่ี 1-12 และ 1-13 หน้าท่ี 20-21 

 กรอบแนวคิดและรูปแบบการแปลผล แยกส่วนระหว่างธรณีฟิสิกส์และไอโซโทป โดยให้

ความส าคัญกับธรณีฟิสิกส์มากกว่าไอโซโทป (รูปท่ี 1-12) ในกรณีน้ าผุดในนาข้าว อย่างไรก็ตาม ดร.ธน

พล ก าหนดจุด/แนวส ารวจบริเวณนาข้าวเพียงน้อยนดิ โดยมีจุดส ารวจ TEM 6 จุด จากจุดท้ังหมด 89 

จุด คิดเป็น 6.74% และแนวส ารวจ ERI 1 แนว จากทั้งหมด 21 แนว คิดเป็น 4.76%  

 ในส่วนกรอบแนวคิดการพิสจูน์แหล่งท่ีมาของสารหนใูนบ่อ 5338 และบ่ออื่นๆ ตามรูปท่ี 1-13 

ก็ยังให้ความส าคัญกับธรณีฟิสิกส์เป็นอนัดับแรก โดยน าข้อมูลไอโซโทปมาสนับสนุน เพื่อประเมินการ

รั่วไหล ซึ่งในความเป็นจริงควรก าหนดรูปแบบดังรูปท่ี 1 โดยข้อมูลท้ัง 2 ส่วนจะต้องแสดงค่าผิดปกติ
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เหมือนกัน จึงจะสรุปได้ว่าอาจมีการร่ัวไหลจริง แต่ถ้าพบค่าผิดปกติเฉพาะทางใดทางหนึ่ง อาจเกิดจาก

สาเหตุอื่นก็เป็นได้ 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เปลี่ยนกรอบแนวคิดให้เหมาะสมมากกว่านี  
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กรอบแนวคิดการแปลผลของบริษัทอัคราฯ 
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ข้อท่ี 6) รูปท่ี 1-14 หน้าท่ี 22 

 ผู้ท าโครงการสรุปว่าค่าผิดปกติแบบที่ 1 จากการส ารวจธรณีฟิสิกส์ แสดงถึงการรั่วไหล (เพียงอย่างเดียว) 

ในรูปที่ 1-14 โดยไม่พูดถึงความเป็นไปได้ของสาเหตุอื่น  

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ในความเป็นจรงิแล้ว ผูเ้ขียนได้น้าเสนอไว้ในบทที่ 2 หน้า 45 ข้อ 4 "ปัจจัยทีม่ีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานไฟฟ้า" ว่าค่าผิดปกติ (ในการส้ารวจครั งนี  คือค่าความต้านทานไฟฟ้าต่้า) จาก

ธรณีฟิสิกส์เกิดขึ นได้หลายสาเหตุ ไม่ได้หมายความว่าเกิดจากการรั่วไหลเพียงอย่างเดียว  

 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตพื นที่ 3 จังหวัดรอบเหมือง ซึ่งถือเป็นพื นที่ศักยภาพแร่ ทีท่างอัคราฯไดเ้คยกล่าว

ไว้หลายครั งว่า ค่าความต้านทานไฟฟ้าต้่า ถ้าพบในหินดานระดับลึกจะถือเป็นบรเิวณที่ผิดปกติทางแร่ ที่มีโอกาส

พบแร่ทองค้าสะสมตัวอยู่สูงกว่าบรเิวณอื่นๆ เนื่องจากแสดงถึงการที่พื นที่บริเวณนั นเคยถูกน ้าแร่ไหลผ่านในอดีต 

ซึ่งน ้าแรจ่ะเป็นตัวกลางทีจ่ะพาทองค้าจากใต้ดินระดับลึกมาสะสมตัวในชั นหินระดบัตื นได้ ข้อสรุปนี ไดร้ับการ

ยืนยันจากรายงานการส้ารวจค่าความต้านทานไฟฟ้า จากข้อมูลในรายงานของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ปี 2554 

(รายงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ทีพ่บว่า บริเวณพ้ืนท่ีอ้างอิงท่ีไกลออกไปทางด้านต้นน้ า สามารถพบ

ลักษณะท่ีให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าในระดับลึกได้ท่ัวไป ไม่ใช่เจอแค่ใต้บ่อ TSF1 เท่านั้น  
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 นอกจากนี ยังมีตัวแปรอีกมากมายที่ท้าให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าต้่า นอกเหนอืจากกากแร่ในบ่อกักเก็บ

กากแร่ ยกตัวอย่างเช่น ชั นหินอุ้มน ้าระดบัตื น ชั นดินเหนียว (พัดพา/ธรรมชาติ) ชั นถ่านหิน หรอืแม้แต่บริเวณที่มี

การถมหรือน้าเศษหินมากอง เช่นขอบ TSF หรือกองหินทิ งตา่งๆ 

 เสนอให้เปลี่ยนกรอบแนวคิด โดยอาจเปลี่ยนรูปประโยคในความหมายว่า บริเวณที่แสดงค่าผิดปกติทาง

ธรณีฟิสิกส์ อาจเกิดได้หลายสาเหตุ การรั่วไหลของน ้าเหมืองจากบ่อกักเกบ็กากแร่ อาจเป็นแค่สาเหตุหนึง่เท่านั น   
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ข้อเสนอแนะและโต้แย้งในบทที่ 3 

ข้อท่ี 7) รูปท่ี 3-55 หน้าท่ี 101  

 กล่าวถึงการสร้างแบบจ าลองด้วยโปรแกรม GMS-Aquaveo โดยน าข้อมูลในรายงานของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554 (รูปที่ 2.1, 2.2 และ 2.3) มาท าเป็นโมเดลที่ (รูปที่ 3-55) 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เป็นความพยายามในการน้าเสนอข้อมูล ซึง่ถ้าดูโดยผิวเผินจะดเูหมือนมหีลกัการ และ

เป็นวิชาการ แต่ในความเป็นจริง ข้อมลูหรือโมเดลที่ท้าขึ นมาตามรูปด้านล่าง (พื นที่ศึกษา) ใช้ข้อมูลแค่แนวเดียว 

คือแนว G-G’ โดยอาจน้าข้อมลูจากแนว D-D’ ซึ่งอยู่นอกพื นที่ศึกษาทางด้านเหนือมาใช้ด้วย ทั งนี  ในทาง

ธรณีวิทยาแล้ว ถือว่าเป็นการสร้างโมเดลทีเ่กินความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลที่น้ามาท้าโมเดลมีน้อยมาก 

 เสนอแนะให้เอาภาพจากโมเดลเหล่านี ออกทั งหมด เนือ่งจากขาดความน่าเช่ือถือในที่มาของข้อมลู และไม่

สามารถน้ามาใช้เพื่ออ้างอิงใดๆได้  

 

 
ภาพจากรายงาน รูปที่ 3-55 (บน) หน้า 101 ที่น้ามาจากรายงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554 
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ภาพจากรายงาน รูปที่ 3-55 (ล่าง) หน้า 101 
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ข้อเสนอแนะและโต้แย้งบทที่ 5 

ข้อท่ี 8) ข้อความในหน้าท่ี 118 

 กล่าวถึงกลยุทธ์ของการส ารวจ ที่แปลผลโดยการเปรียบเทียบค่าความต้านทานไฟฟ้ากับพื้นที่ควบคุม 

 
ข้อความในหน้าที่ 118 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เนื่องจากการแปลผลโดยกลยทุธ์ดังกล่าว เป็นครั งแรกที่น้ามาใช้ในโลกโดย ดร.ธนพล 

และไม่พบข้อมูลยืนยันว่าผู้เช่ียวชาญจาก AIST มีส่วนในการแปลผลครั งนี ด้วย จึงท้าให้เกิดข้อสงสัยว่า ดร.ธนพล ที่

ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านธรณีฟสิิกส์เลย แปลผลจากความคิดของตัวเองหรือไม่ หรือถ้าการแปลผลในลักษณะ

นี มาจากผู้เช่ียวชาญจาก AIST ควรจะต้องแสดงรายงานที่สง่มาจากญีปุ่่น ให้ทางคณะท้างานได้เห็นด้วย 

  

ตารางแสดงประวัติของผูท้้าวิจัย ที่ไม่มปีระสบการณ์งานวิจยัเกี่ยวกับธรณีฟสิิกส์เลย 

ข้อท่ี 9) รูปท่ี 5-2 หน้าท่ี 122 และรูปท่ี 5-3 หน้า 123 

 แสดงภาพจากร่างรายงาน V29 เปรียบเทียบกับ V30 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: จาก Version เดิม ที่ใช้สเกลสสีูงสุดที่ 2000 Ωm ปรับแก้มาใหม่เป็น 3000 Ωm ท้าให้

สีใน section AC เปลี่ยนไปพอสมควร ส่วน section FC และ section A ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ท้าให้เกิดข้อสงสัย

ว่ามีการปรับแกก้ารประมวลผลในรูป ให้ตรงกบั color bar หรือไม่ หรือแค่น้า color bar ใหม่ ไปปิดทบับนรูป

เก่าเท่านั น 

  

ภาพเปรียบเทียบจากร่างรายงาน V29 (ซ้าย) เปรียบเทียบกบั V30 (ขวา) 
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ข้อท่ี 10) ข้อความในหน้าท่ี 121, 131 / รูปท่ี 5-3 (c) หน้า 123 และ รูปท่ี 5-11 หน้าท่ี 140 

 รูปที่ 5-3 (c) เป็นกราฟแสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าของข้อมูล TEM เทียบกับระดับความสงูของจุด

ตรวจวัด TA01 ถึง TA05 ซึ่งเป็นบรเิวณควบคุม โดยมีข้อความอธิบายเพิม่เติมในหน้า 121 ว่าจะใช้ข้อมูลทางสถิติ

ชุดน้ีเป็นค่าอ้างอิงในการประเมินความผิดปกติของแนว/จุดส ารวจอื่นๆ (แนวจุดส ารวจรอบ TSF1, แนว B, C, D 

และ F) ในรูปที่ 5-9 หน้า 135, รูปที่ 5-10 หน้า 139 และรูปที่ 5-11 หน้า 140 

 โดยการวิเคราะห์ความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้าไดจ้ากการเปรียบเทียบข้อมูลของจุดส ารวจ TEM 

ของจุดส ารวจของพื้นที่ควบคุม A (รูปที ่5-3 (c)) โดยหากพบว่าความต้านทานไฟฟ้าของจุดส ารวจใดๆมีค่ามากกว่า

หรือเท่ากบัค่ าเฉลี่ยของ TA ก็จะประเมินว่าเป็นจุดส ารวจทีป่กต ิ(จะแทนด้วยสัญลักษณ์สเีขียว) แต่หากพบว่าค่า

ความต้านทานไฟฟ้าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยแต่สูงกว่าค่าขอบล่าง (Lower TA) ก็จะสรปุว่ามีคา่ความต้านทานต่ าแตไ่ม่

ผิดปกต ิ(จะแทนด้วยสญัลกัษณ์สีเหลอืง) แต่หากจุดส ารวจใดที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ ากว่าค่าขอบล่าง (Lower 

TA) ก็จะประเมินว่ามีค่าความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้า (จะแทนด้วยสญัลกัษณ์สีแดง) 

 
ข้อความในหน้าที่ 121 

 
ข้อความในหน้าที่ 131 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เอกสารอ้างอิง 6 และ 7 ที่อ้างถึงในหน้าที่ 123 ไม่มีข้อมูลใดๆทีก่ล่าวถึงการหาค่า

ผิดปกตจิากการเปรียบเทียบในลกัษณะที่น้าเสนอในรายงานเลย และการเปรียบเทียบเพื่อหาค่าผิดปกติทางธรณี

ฟิสิกส์ ไม่สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ดังกล่าวอ้างในเอกสารอ้างอิง 4 และ 5 ได้ 

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: วิธีการเปรียบเทียบในลักษณะนี  ไม่เคยปรากฏในสาระบบของการแปลผลทางธรณี

ฟิสิกส์ การแปลผลบรเิวณที่มีความผิดปกติทางธรณีฟิสกิส์ จะได้จากการที่ค่าการตรวจวัดไม่สอดคล้องกับสภาพ

ทางธรณีวิทยาที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้กันในวงการธรณีฟสิิกส์ทีเ่ป็นสากล และทาง ดร.ธนพล ก็ได้

น้ามาใช้ตามรูปที่ 1-14 ในร่างรายงาน (ด้านบน) ด้วย 

 วิธีการแปลผลทางสถติในลักษณะนี  ไม่พบใน Executive summary ที่ทาง AIST ส่งมาให้คณะท้างาน จงึ

ท้าให้เกิดข้อสงสัยว่า เป็นการแปลผลธรณีฟสิิกส์ของ ดร.ธนพล เองหรือไม่ ซึ่งค้าถามที่ตามมาก็คือ ดร.ธนพล มี

ความเช่ียวชาญหรือมปีระสบการณ์ในการแปลผลข้อมลูธรณีฟิสิกส์มากขนาดไหน ถ้าแปลผลเองได้ จะน้าช่ือ

ทีมงาน AIST มาอ้างอิงท้าไม และประการส้าคัญทีสุ่ดคือมเีอกสารยืนยันการแปลผลของผูเ้ช่ียวชาญอื่นๆใน

ลักษณะนี มาก่อนหรือไม่  
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ข้อท่ี 11) ข้อความในหน้าท่ี 129-130 และรูปท่ี 5-5 หน้าท่ี 127 

 กล่าวถึงการแปลความหมายของจุดส ารวจ TEM ภายใน และรอบ TSF1 ที่ระดบัความลึก 50 เมตร และ 

20 เมตร จากระดับบนสุดของ TSF หรือทีร่ะดับ 10-15 เมตร จากพื้นดินเดมิ โดยอธิบายว่าพบค่าความต้านทาน

ไฟฟ้าต่ าระหว่าง 23-65 Ωm บริเวณพื้นทีห่มายเลข 5’ แต่ไม่บอกค่าความต้านทานไฟฟ้าบริเวณหมายเลข 4’  
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ข้อความในหน้าที่ 129 

 
ข้อความในหน้าที่ 130 

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: บริเวณพื นทีห่มายเลข 5’ คือจุดส้ารวจ TO34 ซึ่งระดบัความลึก 30-50 เมตร จะมีค่า

ความต้านทานไฟฟ้า 100-200 Ωm ไม่ใช่ 23-65 Ωm ส่วนที่ระดับ 20 เมตร หรอืที่ความลกึ 80 เมตร จะมีค่า

ความต้านทานไฟฟ้าประมาณ 300 Ωm ซึ่งสูงกว่าค่าของกากแร่มาก 
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 อย่างไรก็ตาม ในหน้าที่ 120 ที่ผู้วิจัยกล่าวถึงข้อมูลการส้ารวจจากแนวควบคุม A กลบักล่าวไว้ว่าค่าความ

ต้านทานไฟฟ้าต้่า (12-19 Ωm) ดังกล่าว แสดงถึงชั นของดินเหนียวตกตะกอน และค่า 21-205 Ωm เป็นชั นดิน

เหนียวต่อกบัหินภูเขาไฟทีม่ีการผผุัง รวมทั งข้อความในหน้าที่ 124 ที่กล่าวถึงค่าที่ระดับความสูง 75 เมตร ของจุด

ส้ารวจ TO27 ซึ่งอยู่นอก TSF1 ที่ทางผู้วิจัยกล่าวไว้ว่า มีค่าความต้านทานไฟฟ้า 15 Ωm แล้วบอกว่าเป็นชั นดิน

เหนียว เหตุใดข้อสรปุจากแนวควบคุม และแนวส้ารวจจึงต่างกัน ทั งๆที่ให้ค่าคล้ายคลึงกัน 

 

 
ข้อความในหน้าที่ 120-121 

 
ข้อความในหน้าที่ 124 
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ภาพจากรปูที่ 5-5 Elevation 75m 

ข้อท่ี 12) รูปท่ี 5-9 (a) หน้าท่ี 135 

 แสดงภาพแบบ section ของแนวส ารวจบนสันขอบของ TSF1 และจุดที่อยู่โดยรอบ TSF1  

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: การน้าเสนอข้อมลู TEM ทุกรูปในแบบ section จะแสดงความลกึของ section ที ่80 

เมตร เหตใด section แนวรอบ TSF1 (รูปล่าง) จึงแสดงความลึกแค่ 50 เมตร (ระดับความสูง 20-70 เมตร)  
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ข้อท่ี 13) รูปท่ี 5-6 หน้าท่ี 132 

 ลักษณะเดียวกันกบัหน้า 101 หัวข้อ 3.10 การสร้างแบบจ าลองด้วยโปรแกรม GMS-Aquaveo ถือว่าเป็น

การสร้างโมเดลทีเ่กินความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลที่น ามาท าโมเดลมีน้อยมาก  

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เหมอืนข้อที่ 6 เสนอแนะให้เอาภาพจากโมเดลเหล่านี ออกทั งหมด เนื่องจากข้อมลูที่

น้ามาอ้างอิงมีน้อยมาก ท้าให้โมเดลที่สร้างขึ นไม่มีความน่าเช่ือถือ และไม่สามารถน้าไปอ้างองิใดๆได้  

 
ข้อท่ี 14) รูปท่ี 5-7 หน้าท่ี 133 

 ในประเด็นการประมวลผลที่น าข้อมลูTEM ซึ่งเป็นการตรวจวัดค่าแบบ Vertical Electrical Sounding 

(depth sounding) มาเช่ือมต่อกันในแนวนอน โดยมีระยะห่างระหว่างจุดส ารวจค่อนข้างมาก และแสดงภาพ

เป็เชดสี ซึ่งไม่ใช่วิธีการทีเ่ป็นสากลนิยมในวงการธรณีฟิสกิส์  
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: แม้ภาพ section ที่แสดงในรปูที่ 5-7 จะแสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต่้าบรเิวณ

ตอนกลางของ TSF1 ก็ตาม แต่สิ่งที่ควรค้านึงถึงก็คือข้อมลูดงักล่าวเช่ือถือได้มากนอ้ยเพียงใด นอกเหนือจากการ

ประมวลผลโดยโปรแกรมดงัได้กล่าวมาแล้ว โดยเคยมีค้าถามในที่ประชุมไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รบัค้าตอบทั งหมด

เกี่ยวกับพารามเิตอรท์ี่ใช้ในการก้าหนดให้โปรแกรมท้าการประมวลผล เช่นขนาดของ cell size, ทิศทางการ

เช่ือมต่อข้อมลู (domain) เป็นต้น 

 ประเด็นทางวิชาการที่ส้าคัญสุดคือ การส้ารวจ TEM ผ่านชั นความต้านทานไฟฟ้าต้่า ที่มีความหนามากๆ 

จะสง่ผลใหเ้กิดความแปรปรวนกระแสไฟฟ้าทีส่่งลงไปในพื นดิน มีผลท้าให้ค่าที่วัดได้ในที่ลึกมีความคลาดเคลือ่นสงู 

และค่าที่ได้จะต่้ากว่าความเป็นจริง ไม่เป็นไปตามทฤษฎี โดยจะมผีลต่อความลึกที่ตรวจวัดกับความลึกที่แท้จริงด้วย   

ข้อท่ี 15) หน้าท่ี 131 และรูปท่ี 5-9 หน้าท่ี 135 

 กล่าวถึงการประมวลที่เป็นแค่ภาพที่น ามาแสดงจุดส ารวจที่เช่ือมต่อกันเท่านั้น แต่การวิเคระห์เพือ่หา

ความผิดปกติของค่าความต้านทานไฟฟ้า จะวิเคราะห์จากข้อมูลในแต่ละจุดส ารวจจรงิเท่านั้น ซึ่งพึง่จะมีกล่าวถึง

เป็นครัง้แรกในรายงานฉบบันี้เท่านั้น ไม่เคยกล่าวถึงมาก่อนหน้า  

 
ข้อความจากหน้าที่ 131 
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 นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงจุดส ารวจนอก TSF1 (ภาพล่าง) โดยน าไปเปรียบเทียบกับจุดส ารวจในแนว

ควบคุม TA และสรปุว่า TO39, TO32, TO38, TO37, TO30 และ TO36 มีค่าตามลักษณะทางธรณีวิทยา โดย 

กล่าวถึงจุดส ารวจ TO31, TO34 และ TO35 (จุด TO35 ถูกเพิ่มเข้ามา จากรายงานฉบบั V29) ที่แสดงค่าความ

ต้านทานไฟฟ้าต่ า เมื่อเทียบกบัค่าขอบล่างจากการค านวณทางสถิติของข้อมลู TO01-TO05  

ข้อความจากหน้าที่ 131 

 
ข้อความจากหน้าที่ 131 ในรายงาน V29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
184/1 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: จากข้อความและรูปที่น้ามาแสดง แสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่าจุดส้ารวจที่อยูบ่นขอบของ 

TSF1 ทั งหมด ให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ปกติ ไม่ได้แสดงลกัษณะผิดปกตทิี่อาจเกิดจากการรั่วไหลของน ้าเหมือง

แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงจุดส้ารวจ TO31, TO34 และ TO35 ที่แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต้่า

ที่ท้าให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจเกิดจากน ้าทีร่ั่วไหลผ่านมาที่ 2 บริเวณนั น ซึ่งถ้าดูตามแผนที่ทางอากาศด้านล่างจะเห็น

ว่า จุดส้ารวจ TO31 จะอยูบ่รเิวณเดียวกับบอ่ 6466, 6467 และ 6468 กับ OSPG ส่วนจุดส้ารวจ TO34, TO35 

จะอยู่บริเวณเดียวกบับ่อ 5336 และ 5333 

 จากข้อมลูไอโซโทป แสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่าบอ่ 6466 และ 6467 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของ TSF1 อยู่

บนเส้นน ้าฝน แสดงถึงไม่มีน ้าที่แสดงค่าการระเหยเข้ามาผสม จึงสรุปได้ว่าไม่มีน ้าจาก TSF1 เข้ามาปะปน แต่บอ่ 

6467 เป็นบ่อตื นที่มีความลึก 18 เมตร ค่าทรเิทียมแสดงว่าน ้ามีอายุอ่อน อาจแสดงถึงการได้รบัอิทธิพลจากน ้าฝน

ที่ไหลจากบริเวณอื่นทีอ่ยู่เหนือน ้าเข้ามาปะปนก็เป็นได้ 

 แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตุว่า บ่อ 6468 ซึ่งเป็นบ่อตื น (ลึก 5 เมตร) อยู่ใกลก้ับบ่อ 6466 และ 6467 

มาก (ตามรปูด้านล่าง) กลบัแสดงค่าการระเหย ทั งๆที่บอ่ 6467 ก็เป็นบ่อตื น (ลึก 12 เมตร) เช่นกัน กลับอยู่บน

เส้นน ้าฝน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ถ้ามีการรั่วไหลของน ้าเหมืองมาที่บ่อ 6468 ซึ่งเป็นชั นหินอุ้มน ้าแบบพรุน 

(porous aquifer) บ่อ 6467 ควรจะได้รับผลกระทบด้วย จงึอาจตั งข้อสังเกตุได้ว่า การเกบ็ตัวอย่างในครั งนั นมี

ข้อผิดพลาดหรอืไม่ หรืออาจเกิดความผิดพลาดของห้องปฏิบัติการ แต่จากร่างรายงานใน Version24 เคยมี

ข้อความที่กล่าวว่า “ค่าของบ่อ 6468 เกิดการระเหยในขณะเป่าล้างบอ่ หรอือาจเป็นน ้าค้างบ่อ สงัเกตได้จากไม่มี

ความสัมพันธ์กับน ้าในบ่อ TSF” 

 
ภาพถ่ายแสดงต้าแหน่งของบ่อ 6466, 6467 และ 6468 ที่อยู่ห่างกันประมาณ 5 เมตร มองไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นจุด

เก็บตัวอย่างน ้า OSPG 
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ข้อความที่กล่าวถึงบ่อ 6468 ในรายงาน V24 

 ในลักษณะเดียวกัน การเก็บตัวอย่างน ้าผุด (OSPG) ซึ่งให้ค่าการระเหยเหมือนกัน อาจเกิดความผิดพลาด

ในขณะเก็บตัวอย่างได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นการเก็บตัวอย่างน ้าจากบริเวณน ้าขังใต้จุดที่น ้าผุดออกมา ซึ่งมีการ

สัมผัสอากาศเป็นเวลานาน ไม่ได้เก็บตรงจุดที่น ้าผุดโดยตรง  

 อย่างไรก็ตาม ในการเกบ็ตัวอย่างน ้าในครั งที่ 3 พบว่า ผู้วิจัยแสดงผลวิเคราะห์ออกซเิจน 18 และดิวที

เรียมของตัวอย่างทั งหมด ไม่กลบัไม่แสดงค่าของตัวอย่าง OSPG และ OSPG2 ท้าให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดจงึ

ไม่แสดง ทั งนี ในภาคผนวกไม่ได้แจง้ถึงสาเหตุไว้ 

 
ภาพการประมวลผลแนวส้ารวจรอบ TSF1 แบบ ERI (บน) และแบบ TEM (ล่าง) ที่ซอ้นทับด้วยบ่อสงัเกตการณ์

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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 อย่างไรก็ตามเมื่อน้าค่าออกซเิจน 18 และดิวทีเรียม มาพล็อตในกราฟ จะเห็นว่าตัวอย่างทีเ่ก็บส่วนใหญ่

อยู่นอกแนวเส้นน ้าฝน รวมทั งน ้าจากบ่อ D และบ่อ C-D ด้วย ยกเว้นน ้าฝนกับน ้าผุดทีบ่่อ D 

 
 ส่วนบ่อ 5333 และ 5336 พบว่า จากข้อมลูไอโซโทปพบว่าอยู่บนเส้นน ้าฝน และน ้าในบ่อ 5333 เป็นน ้า

อายุเก่า >50 ปี จึงไม่ใช่น ้าทีม่ีการผสมจากแหล่งอื่น  

 ประเด็นทีส่้าคัญสุดคือ ค่าความต้านทานไฟฟ้าของจุดส้ารวจดังกล่าว มีค่าสูงเกินกว่าค่ากากแรม่าก 
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ภาพถ่ายทางอากาศของจุด/แนวส้ารวจธรณีฟสิิกส์ และต้าแหน่งบอ่สงัเกตการณ์บริเวณ TSF1 

ข้อท่ี 16) ข้อความในหน้าท่ี 136  

 กล่าวถึงค่าการซึมผ่านของน้ าใต้ดินระดบัลกึในแนวราบที่ค่อนข้างต่ า จากการศึกษาของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และแม้แต่การแพร่กระจายในตัวกลางแบบพรนุ (porous aquifer) ในแนวราบก็ช้ามาก (จาก

การศึกษาของกรมน้ าบาดาล) แต่สรุปว่าการแพรก่ระจายของน้ าเหมืองในแนวราบ เกิดจากการไหลผ่านรอยแตก

ของหิน  

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เป็นประโยคที่เข้าใจค่อนข้างยาก แตส่รปุได้ว่าการซึมผ่านของน ้าในพื นทีจ่ะกระจายตัว

ได้ช้า ทั งในระดับลกึ ซึ่งเป็นชั น confined aquifer และระดับตื นที่เป็น unconfined aquifer และเป็น porous 

aquifer ด้วย ทางผู้วิจัยจึงบอกว่าจากเหตผลดังกล่าวจงึสรปุได้ว่าเป็นการแพร่กระจายตามรอยแตก ซึ่งเป็นการ

สรปุที่ไมส่อดคล้องกบัความเป็นจรงิ เพราะชั นน ้าระดับลึกกเ็ป็นการไหลซึมผ่านรอยแตกด้วยเช่นกัน ส่วนชั นน ้า

ระดับตื น การซึมผ่านมักเกิดตามรอยพรุน (porosity) ของหนิ  
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ข้อความในหน้าที่ 136  

ข้อท่ี 17) ข้อความในหน้าท่ี 138 / บางส่วนของรูปท่ี 5-10 หน้าท่ี 139 

 กล่าวถึงความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าของจุดส ารวจ TEM ในแนว D โดยการเปรียบเทียบกบั

ค่าเฉลี่ยของแนวควบคุม TFC ซึ่งอยูท่างด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากเหมือง ห่างออกไป 6.5 กิโลเมตร 

 
ข้อความในหน้าที่ 138 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: การแปลผลโดยการเปรียบเทียบค่าในลักษณะนี ไม่สามารถท้าได้ อีกทั งการน้าค่าเฉลี่ย

ความต้านทานไฟฟ้าจากจุดส้ารวจที่อยูห่่างออกไป 6.5 กิโลเมตร และอยู่คนละด้านกันกบัแนวส้ารวจ D ยิ่งไม่

สามารถท้าได้ เนื่องจากอยู่ไกลเกินไป แมผู้้วิจัยจะอ้างว่าเปน็ที่นาเหมือนกัน 

 การอ้างว่าพบความผิดปกติ (ค่าความต้านทานไฟฟ้าต้่า) ที่ระดับ 40-60 เมตร ซึ่งเป็นระดบัความลึกจาก

ผิวดินลงไปจนถึงความลึก 20 เมตร นั น เป็นเรื่องปกติในพื นที่ เนื่องจากเป็นค่าของชั นหินอุม้น ้าระดบัตื นและชั น

ดินเหนียวธรรมชาติ โดยถ้าดูจากรูปที่ได้จากการประมวลผลแนวส้ารวจ D เทียบกับแนว FC ซึ่งเป็นแนวควบคุม
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ตามรูปด้านล่าง จะเห็นว่าไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด และค่าความต้านทานไฟฟ้าในแนวควบคุม ดูเหมือนจะมีค่าต่้า

กว่าด้วยซ ้า 

 
รูป section D จากรูปที่ 5-10 (หน้าที่ 139) เปรียบเทียบกบัรูป section FC ซึ่งเป็นแนวควบคุมจากรูปที่ 5-2 

(หน้าที่ 122) 

 
ภาพแสดงต้าแหน่งแนวส้ารวจ D เทียบกบัแนวควบคุม FC ซึ่งอยูห่่างกันมาก 
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ข้อท่ี 18) ข้อความในหน้าท่ี 138 / บางส่วนของรูปท่ี 5-10  

 กล่าวถึงความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าของจุดส ารวจ TEM ในแนว F, B และ C โดยการ

เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของแนวควบคุม TA โดยอ้างว่าจุด TF01, TF04, TF05, TF06 มีความผิดปกติ ส่วน TB01, 

TB06, TC01, TO33 และ TO02 มีความต้านทานไฟฟ้าต่ า แต่ยังไม่ผิดปกติ ส่วนจุดทีเ่หลือไม่มีความผิดปกติ  

 
ข้อความในหน้าที่ 138 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เป็นการแปลผลที่กลับไปกลบั ค้านกับการแปลผลเดิมในร่างรายงานเดมิ (V24) หน้าที่ 

122 ที่กล่าวไว้ว่าไม่พบความผิดปกติของค่าความต้านทานไฟฟ้าในแนว B, C หรือ D เลย มีแค่จุด TF06 จุดเดียวที่

อาจผิดปกติ ซึ่งตรงกบัทีเ่ขียนไว้ใน Executive summary จากผูเ้ช่ียวชาญของ AIST 

 
ข้อความในรายงาน V24 หน้าที่ 122 ที่ขัดกับการแปลผลในรายงานฉบบันี  

 อย่างไรก็ตามเมื่อน้าภาพการประมวลจุดส้ารวจในแนวส้ารวจ B, C และ F มาเปรียบเทียบกับแนวควบคุม 

A จะพบว่า ทั ง 3 แนว แสดงค่า (ด้วยสี) ที่คล้ายคลงึกัน และค่าความต้านทานไฟฟ้าในแนวควบคุม A ดูเหมือนจะ

มีค่าต่้ากว่าด้วยซ ้า (ยกเว้น TF06) 
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ข้อท่ี 19) หน้าท่ี 138 / บางส่วนของรูปท่ี 5-10  

 รูปที่ 5-12 แสดงภาพรวมของจุดส ารวจ TEM โดยจุดที่แปลผลว่าผิดปกติแสดงด้วยสีแดง จุดที่ต้องสงสัย

ว่ามีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ าแต่ไม่ชัดเจน แสดงด้วยสีเหลอืง และจุดที่ไม่พบความผิดปกตทิางความต้านทาน

ไฟฟ้า แสดงด้วยสีเขียว 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ตามที่เคยโต้แย้งไปแล้วในข้อที่ 2222222 เรื่องการเปรียบเทียบค่าของจุดส้ารวจกับค่า

ของจุดในแนวควบคุมว่าเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้อง ซึง่จะไม่ขอน้ามากล่าวถึงอกี แต่อย่างไรก็ตาม จุดส้ารวจบนแนว

สันขอบ TSF1 ไม่พบมีการกล่าวถึงในรายงาน แต่พบว่าแสดงด้วยจุดสีแดงทั งหมด ทั งๆที่ภาพที่ได้จากการ

ประมวลผลไม่พบว่ามีจุดไหนเลยที่แสดงค่าผิดปกติ 

ข้อท่ี 20) ข้อความในหน้าท่ี 142-143 

 กล่าวถึงข้อมลูจากการทดลองน าหินทิง้ที่ใช้ท าผนังบอ่มาวิเคราะหห์าค่าความต้านทานไฟฟ้า และน าไป

เปรียบเทียบกับค่าที่ตรวจวัดได้จรงิจากการส ารวจ ERI 

 

 

 
ข้อความในหน้าที่ 142-143 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: การทดลองดังกล่าวทดลองจากกอ้นหิน ซึ่งไมส่ามารถเปรียบเทียบได้จากพื นที่จริง 

เนื่องจากในพื นทีก่ารตรวจวัด เช่นบรเิวณสันขอบ TSF จะเป็นเศษหินปนดิน สลบักบัชั นดินเหนียวทีท่้าคันบ่อ จึง

ไม่มีส่วนใดคล้ายคลงึกับตัวอย่างในการทดลองดังกล่าว จึงไม่สามารถน้ามาเปรียบเทียบค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ 

 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในรายงานว่า ค่าความต้านทานไฟฟ้าต้่าดังกล่าว (12-19 Ωm) เป็นชั นดิน

เหนียวตกตะกอนน ้าท่วมถึง ซึ่งอาจเป็นชั นดินเหนียวที่เกิดจากการแปรสภาพของหินด้วยน ้าแร่ก็ได้ หรือเป็นชั นดิน

เหนียวที่ต่อกบัชั นหินภูเขาไฟทีม่ีการผุพงั (21-205 Ωm) แต่เป็นค้ากล่าวของจุดส้ารวจในแนวควบคุม ท้าใหเ้กิดข้อ

สงสัยว่า ท้าไมถึงวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลต่างกับจุดส้ารวจทั่วไป (จากข้อความในรายงานด้านล่าง) 
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ข้อความในหน้าที่ 120-121 

 
ข้อความในหน้าที่ 124 

ข้อท่ี 21) ข้อความในหน้าท่ี 143 รูปท่ี 5-16 (a) 

 อ้างถึงรปูที่น ามาจากเอกสารอ้างอิง 13 ซึ่งเป็นตัวอย่างของผนังบอ่เกบ็กากแร่ และหลมุฝงักลบทีท่ าจาก

หินทิ้งในต่างประเทศ ที่แสดงว่าไม่มีการรั่วซมึ  
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ภาพในรูป 5-16 (a) ดังกล่าว น้ามาจากเหมืองสังกะสี Zinkgruvan ซึ่งสร้างแบบมีคัน

บ่อ ในลักษณะคล้ายกบั TSF1 ซึ่งถ้าน้าโครงสร้างคันบ่อมาเปรียบเทียบกบัภาพที่ได้จากการส้ารวจธรณีฟสิิกส์จะ

พบว่ามีบางส่วนที่ไมส่อดคล้องกบัโครงสร้างของบ่อ คือบริเวณวงกลมสีแดงในภาพด้านล่าง ซึง่เป็นปกติทั่วไปของ

ภาพที่ได้จากการประมวลข้อมลูส้ารวจธรณีฟิสิกส์ที่ค่าที่ประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่จ้าเป็นต้อง

สอดคล้องกบัความเป็นจรงิเสมอไป 
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ข้อท่ี 22) ข้อความในหน้าท่ี 144 และรูปท่ี 5-13 

 กล่าวถึงแนวส ารวจ DC02 ซึ่งใกลก้ับต าแหนง่ TI16 และ TI16B ที่ระดบัความสูง 20-60 เมตร ที่มีค่า

ความต้านทานไฟฟ้า 30-80 Ωm แต่สรุปว่ามีการรั่วไหลทีบ่ริเวณดังกล่าว  

 
ข้อความในหน้าที่ 144 

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: จากรปูที่ 5-13 แนวส้ารวจ DC02 ที่กล่าวถึงพื นทีห่มายเลข 4’ และ 5’ ที่ผู้วิจัยอ้างว่ามี

ค่าความต้านทานไฟฟ้าต้่า และน้าไปเทียบกับค่าของแนวควบคุม DC11 โดยไม่ได้พิจารณาถึงสภาพพื นที่จริง 

กล่าวคือพื นทีห่มายเลข 4’ นั น สภาพพื นที่จริงอยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 10 เมตร ซึง่ยังอยู่ในชั นหินอุ้มน ้าระดับ

ตื นและชั นดินเหนียวธรรมชาติ ซึ่งจะต้องมีค่าต่้าอยู่แล้ว และ DC11 ก็แสดงค่าต้่าดังกล่าวอย่างชัดเจน ลกึลงไป

จากผิวดินประมาณ 15 เมตร ด้วย (ดูรูปด้านล่างประกอบ) 
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รูปที่ 5-13 (g) ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการประมวลผลแนวควบคุม DC11 ในหน้าที่ 148 

 ในกรณีพื นที่ 5’ ที่ทางผู้วิจัยอ้างว่ามีค่าความต้านทานไฟฟ้า 30-80 Ωm นั น ค่าดังกล่าวเป็นค่าทีสู่งกว่าค่า

กากแร่มาก อาจแสดงถึงชั นหินผุ หรือหินทีม่ีการแปรสภาพจากน ้าแร่ ซึง่พบได้ทั่วไปในพื นทีบ่ริเวณเหมืองซึ่งเป็น

พื นที่ศักยภาพแร่ ที่พบแร่ทองค้าเกิดร่วมกบัหินที่ถูกแปรสภาพด้วยน ้าแร่ นอกจากนี ผู้วิจัยยังน้าเอาค่าการส้ารวจ 

TEM ของจุด TI16 และ TI16B มาเทียบเคียงด้วย ซึ่งเมื่อดูกราฟค่าการตรวจวัดของจุดดังกล่าว จะพบว่าทีร่ะดับ

ความสูง 20-60 หรือที่ความลึก 40-80 เมตร มีค่าความต้านทานไฟฟ้า 30-100 Ωm (ซึ่งสูงกว่าค่ากากแร่มาก

เช่นกัน ดังนั นการสรปุของผู้วิจัยจึงไม่เป็นความจริง (ดรููปด้านล่างประกอบ) 

 
ภาพการประมวลผลข้อมลู TEM จุดส้ารวจ TI16 และ TI16B 

 ดังได้เคยน้าเสนอในที่ประชุมไปกอ่นหน้าบ้างแล้วว่าการประมวลผลข้อมลูที่แนวส้ารวจตัดผ่านพื นที่ทีม่ี

ระดับความสูงแตกต่างกันมาก เช่นบริเวณขอบ TSF นั น ต้องกระท้าด้วยความระมัดระวัง ระดบัความสูงตอ้งตรง

กับความเป็นจริง (เนือ่งจากมผีลมากในการประมวล) และใส่พารามิเตอร์ที่ก้าหนดในโปรแกรมให้ถูกต้อง และ

ประเด็นทีส่้าคัญอีกส่วนหนึ่งคือ การแสดงรปูที่ได้จากการประมวลผล ควรใช่มาตราส่วนของแนวนอนและแนวตั ง

ให้สอดคล้องกบัความเป็นจริง  
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ข้อท่ี 23) ข้อความในหน้าท่ี 144 และรูปท่ี 5-13 (e), (f) 

 กล่าวถึงแนวส ารวจ DC05 และ DC06 ซึ่งปรากฏในรายงานเป็นครัง้แรกหลังจากทีส่่งร่างรายงานมาหลาย

รอบ โดยอ้างว่าที่ระดบัความสูง 65-100 เมตร ซึ่งควรจะเปน็ส่วนของกากแร่ มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ า ซึ่งก็เป็น

จริง  

 
ข้อความในหน้าที่ 144 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เนื่องจากการท้าคันบ่อกักเก็บกากแร่ ไม่ใช่การท้าครั งเดียวจนถึงระดับการกกัเกบ็สงูสุด 

แต่เป็นการปรับระดับคันบอ่ขึ นไปเป็นระยะๆ (stage) แบ่งออกเป็น 10 ระยะ และไม่ใช่การถมและขยายออกไป

ด้านข้างเรื่อยๆ แต่เป็นการปรับระดับยกสงูขึ นในแนวตั ง และมีการขยบัออกนอก-เข้าในขึ นอยู่กับระยะต่างๆ ตาม

ดีไซน์ของผูเ้ช่ียวชาญจากบริษัทชั นน้าของโลก คือบริษัท Knight Piesold Consulting ดังนั นจึงท้าให้ค่าที่ตรวจได้

ที่แนวคันบ่อที่ระดบัสงูสุด เป็นค่าทีผ่สมกันระหว่างกากแร่ ชั นดินเหนียว และหินทิ ง จึงอาจได้ภาพการประมวลผล

ที่ซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามภาพที่ได้จากการประมวลผลแนวส้ารวจ DC05 และ DC06 (ดังรปูด้านล่าง) แสดงค่า

ความต้านทานไฟฟ้าที่ต่้าเทียบเท่ากากแร่ แสดงโดยพื นที่ 1 ในรูปที่ 5-13 (a) (b) (c) เฉพาะบริเวณส่วนบนสุด ลง

มาที่ระดบัความลึก 15-25 เมตร เท่านั น ลึกลงมาจะแสดงค่าที่สูงขึ นมากกว่าค่ากากแร่ ซึง่อาจเป็นค่าชั นดินเหนียว

รวมกับชั นหินทิ งที่ใช้ท้าคันบ่อกเ็ป็นได ้
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รูปที่ 5-13 (e), (f) 

ข้อท่ี 24) ข้อความในหน้าท่ี 145 และรูปท่ี 5-19 

 กล่าวถึงผลการส ารวจแนว D22-23-24-25 ที่อ้างว่ามีการรั่วไหลบริเวณที่แสดงด้วยลูกศรสีด า สีเทา และสี

แดง โดยอ้างว่าบรเิวณที่แสดงด้วยลกูศรดังกล่าว มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ ากว่าแนวควบคุม DC11 โดยมีค่า 108 

Ωm, 45.9-108 Ωm และ 8.33-45.9 Ωm ตามล าดับ ซึง่ขัดแย้งกับค่าความเป็นจริง และไม่ใช่การแปลผลที่ถูกต้อง 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: แม้ภาพจากการประมวลผลจะแสดงความไมส่ม่้าเสมอของค่าความต้านทานไฟฟ้า ที่อาจ

แสดงถึงบรเิวณที่มีความผิดปกติ แต่ค่าที่แสดงด้วยสีต่างๆกม็ีความชัดเจนว่า มีค่าสูงเกินกว่าจะเป็นค่ากากแร่  

 ค่าความต้านทานไฟฟ้าของบรเิวณลูกศรสีด้า (แสดงด้วยลูกศร และตัวอักษรสีแดงว่า DC03) ซึ่งในรปู f 

แสดงแนวสีเหลือง-สม้ ที่ผู้วิจัยอ้างว่ามีค่า 108 Ωm แต่ในความเป็นจริงมีค่า 108-253 Ωm ซึ่งสงูกว่าค่ากากแร่ที่

ตรวจวัดได้ใน TSF1 (3-10 Ωm) มาก (ตามร่างรายงานในหน้า 124) ประมาณ >20 เท่า หรอืแม้แต่น้าไปเทียบกบั

ค่าในแนวควบคุม ก็ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด แต่เป็นที่น่าสงัเกตว่าทั งรูป D และรูป e ซึ่งเป็นภาพจากวิธี DD และ 

WS ไม่พบสเีหลืองเลย และเมื่อซมูดูพื นผิวของรูป f กลับพบว่าถูกปรับให้ต่้ากว่าพื นเดิมเลก็น้อย เป็นไปได้หรอืไม่

ว่า การปรับระดบัความสูงดงักล่าว ท้าให้โปรแกรมประมวลผลแตกต่างออกไปจากความเป็นจริง เนือ่งจากระดับ

ความสูงต่้าของพื นที่จะมีผลกบัการประมวลผลสูงมาก   
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 อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่า บริเวณจุดตัดของแนวส้ารวจ DC22-23-24-25 กับปลายแนว DC03 มีบ่อ 

6463, 6464 และ 6465 ที่มีการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ไอโซโทปด้วย ซึ่งน ้าทั ง 3 บ่ออยู่ในเส้นน ้าฝน แสดงว่าไม่ได้

รับผลกระทบจากน ้าเหมืองอย่างแน่นอน  

 
ภาพถ่ายทางอากาศแสดงแนวส้ารวจ DC22-23-24-25 (แนวเดียวกับ DC18-08-17-07) และ DC03 

 ส่วนบรเิวณลูกศรสเีทาและสีแดง ทีผู่้วิจัยอ้างว่า มีความต้านทานไฟฟ้า 45.9-108 Ωm และ 8.33-45.9 

Ωm ตามล้าดับนั น ในความเป็นจริงแล้วพบว่าค่าที่อ้างถึง เป็นค่าที่ระดบัความลึก 5-15 เมตร ซึ่งเป็นค่าทีพ่บได้

ทั่วไปที่ความลึกดงักล่าว และยงัสอดคล้องกับค่าที่แนวควบคุม DC11 ที่ความลึกระดับเดียวกันด้วย ส่วนที่ความลึก

มากว่า 15 ลงมาที่แสดงด้วยสีสม้ มีค่าตั งแต่ 108-253 Ωm ซึ่งสงูกว่าค่ากากแรม่ากเช่นกัน  

 ผู้วิจัยยังอ้างถึงค่าผิดปกติทางการความต้านทานไฟฟ้าแบบ TEM บริเวณจุดส้ารวจ TO37 และ TO38 ที่

อยู่ตรงกบับริเวณดังกล่าวด้วย ซึ่งในความเป็นจรงิจากกราฟผลการส้ารวจ TEM ในภาคผนวก ค กลับพบว่า TO37 

และ TO38 ในช่วงความลึกที่อ้างถึงมีค่าความต้านทานไฟฟ้า 100-300 และ 40-200 Ωm ตามล้าดับ ซึ่งมากกว่าที่

กล่าวไว้ในรายงาน และสงูกว่าค่าของกากแร่ (3-10 Ωm) มากกว่า 30 เท่า แสดงว่าข้อสรุปในรายงาน เป็นการ

สรปุเกินความเป็นจรงิ และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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ภาพจากภาคผนวก ค แสดงข้อมูล TEM ของจุดส้ารวจ TO37 และ TO38 

 อย่างไรก็ตามบรเิวณที่แสดงค่าผิดปกติในลักษณะนี  พบได้ทัว่ไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื นที่บริเวณ

เหมอืงและพื นที่โดยรอบ เนื่องจากเป็นพื นที่ศกัยภาพแร่ โดยจากข้อมลูในรายงานของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ปี 

2554 พบว่า บริเวณพ้ืนท่ีอ้างอิงท่ีไกลออกไปทางด้านต้นน้ า สามารถพบลักษณะท่ีให้ค่าความต้านทานไฟฟ้า

ต่ าในระดับลึกได้ท่ัวไป ไม่ใชเ่จอแค่บริเวณบ่อ TSF1 เท่านั้น 

 นอกเหนอืจากนั น ตามข้อความในหน้าที่ 145 (ข้อความด้านล่าง) ผู้วิจัยยังคาดการณ์อีกว่า แนวผิดปกติ

ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นน้ าเหมืองรั่วไหลไปทางทิศใต้ มขีนาดกว้าง 120 เมตร ท่ีระดับความลึก 20-60 นั น 

ขัดแย้งกับข้อมลูความต้านทานไฟฟ้าที่น้ามากล่าวอ้าง และขัดกับสมมุติฐานในเรื่องการรั่วไหลผ่านรอยแยก (ขนาด

เล็ก) ที่ทาง ดร.ธนพล น้าเสนออยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้ามีการรั่วไหลทีม่ีขนาดกว้างขนาดนั นจริง บ่อสังเกตการณ์ 6463 

ซึ่งเป็นบ่อลึกจะต้องได้รับการปนเปือ้นอย่างแน่นอน (แผนทีด่้านบน) แต่ในความเป็นจริงบ่อดังกล่าวจากผล

วิเคราะหท์างไอโซโทปกลบัพบว่าอยู่บนเส้นน ้าฝน และเป็นน ้าในกลุ่ม bicarbonate ซึ่งต่างจากน ้าใน TSF ที่อยู่ใน

กลุ่มซัลเฟตด้วย 
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แผนที่แสดงต้าแหน่งจุดส้ารวจ ERI บริเวณด้านเหนือน ้าจากพื นที่เหมือง และตัวอย่างภาพการประมวลผลการ

ส้ารวจ ที่พบค่าความต้านทานไฟฟ้าต้่าได้ทั่วไปหลายบริเวณ และทุกช่วงความลึก 

ข้อท่ี 25) ข้อความในหน้าท่ี 146 รูปท่ี 5-20 หน้าท่ี 154 

 กล่าวถึง รูปที่ 5-20 ซึ่งแสดงภาพการประมวลผลแนวส ารวจ DC15, DC12 และ DC16 ซึ่งผู้วิจัยอ้างว่า

พบจุดทีอ่าจมีความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้า เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับแนวควบคุม DC11 

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: จากรปูที่ 5-20 แม้ว่าผู้เขียนจะใช้ค้าว่า “แม้ไม่พบความผิดปกติของค่าความต้านทาน

ไฟฟ้าในแนว DC15, DC12 และ DC16 ที่ชัดเจนเหมือน DC22-23-24-25” แต่ในความหมายยังคงแสดงว่ามีความ

ผิดปกติอยู่ ซึง่ในความเป็นจรงิแล้ว ทั ง 3 แนว ไม่ได้แสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ต่้ามาก หรอืแสดงให้เห็นบริเวณ
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ที่มีค่าแตกต่างจากบริเวณอื่นอย่างมีนัยยะแต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณที่กล่าวอ้างว่าผิดปกตินั น มีค่าความ

ต้านทานไฟฟ้าสูงมาก (เกินกว่า 258 Ωm) ซึ่งไม่ใช่ค่าที่ใกลเ้คียงกับค่ากากแร่เลยแม้แต่น้อย สอดคล้องกับข้อมลู

การส้ารวจ TEM จุดส้ารวจ TB02, TB04 และ TB06 ซึ่งอยูใ่นแนวส้ารวจ DC15, DC12 และ DC16 ตามล้าดับ ก็

ไม่ได้แสดงค่าผิดปกติแต่อย่างใด 

 เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาพการประมวลผลจากรายงานก่อนหนา้ ผู้วิจัยใช้ภาพการประมวลผลจากวิธี dipole-

dipole มาแสดง แต่ในรายงานฉบบันี กลับใช้ภาพการประมวลผลจากวิธี Wenner schlum อย่างไรก็ตาม การ

แปลผลนี  ไม่ปรากฏในรายงาน Executive summary ที่สง่มาจาก AIST จึงสันนิษฐานว่าเป็นการแปลผลโดย ดร.

ธนพล ที่ไม่มีความรูห้รือประสบการณ์ในการแปลผลข้อมลูธรณีฟิสิกส์เลย 
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ภาพแสดงต้าแหน่งแนวส้ารวจ DC15, DC12 และ DC16 (ซา้ย) และกราฟแสดงข้อมูลการส้ารวจ TEM ของจุด

ส้ารวจ TB02, TB04 และ TB06 ซึ่งอยู่ในแนวส้ารวจดังกล่าว 

ข้อท่ี 26) ข้อความในหน้าท่ี 146 รูปท่ี 5-21 

 กล่าวถึง รูปที่ 5-21 ซึ่งแสดงภาพการประมวลผลแนวส ารวจ DC04, DC09 และ DC10 ซึ่งผู้วิจัยอ้างว่า

พบจุดทีม่ีความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าแนว DC04 ที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ DC09 และ DC10 ไม่ชัดเจนนัก 

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาพการประมวลผลจากรายงานก่อนหนา้ ผู้วิจัยใช้ภาพการ

ประมวลผลจากวิธี dipole-dipole มาแสดง แต่ในรายงานฉบับนี กลับใช้ภาพการประมวลผลจากวิธี Wenner 

schlum  

 จากรปูที่ 5-21 แม้ว่าผู้เขียนจะใช้ค้าว่า “แม้จะพบความผิดปกติของค่าความต้านทานไฟฟ้าในแนว DC04 

ที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ DC09 และ DC10 พบบรเิวณที่อาจจะมีความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้า แต่ไม่ชัดเจน

นัก” แต่ในความหมายยังคงแสดงว่ามีความผิดปกติอยู่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ทั ง 3 แนว มีแค่แนว DC04 ที่แสดง

ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ต่้าบริเวณขอบของแนวส้ารวจด้านซ้าย ซึ่งเป็นบริเวณที่ให้ความถูกต้องต่้า เช่นเดียวกับ
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แนว DC10 แต่แนว DC10 พบในที่ตื นกว่า ซึ่งน่าจะแสดงถึงชั นน ้าใต้ดินระดับตื นและชั นดินเหนียวธรรมชาติ

มากกว่า ส่วนแนว DC09 มีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูง (เกินกว่า 258 Ωm) เกินกว่าจะเทียบเคียงกับค่ากากแร่  

 สอดคล้องกบัข้อมูลการส้ารวจ TEM จุดส้ารวจ TO39, TB01 และ TC01 ซึ่งอยู่ในแนวส้ารวจ DC04, 

DC15 และ DC09 ตามล้าดับ ก็ไม่ได้แสดงค่าผิดปกติแต่อย่างใด 

 อย่างไรก็ตาม การแปลผลนี  ไม่ปรากฏในรายงาน Executive summary ที่ส่งมาจาก AIST จึงสันนิษฐาน

ว่าเป็นการแปลผลโดย ดร.ธนพล ที่ไมม่ีความรูห้รือประสบการณ์ในการแปลผลข้อมลูธรณีฟสิิกส์เลย 

 นอกจากนี ค่าผิดปกตทิี่ทางขอบด้านซ้ายของแนว DC04 มีจดุเก็บข้อมลูทางไอโซโทป คือบอ่ 5333 ซึ่ง

พบว่าอยู่บนเส้นน ้าฝน และน ้าในบ่อ 5333 เป็นน ้าอายเุก่า >50 ปี จึงไม่ใช่น ้าที่มีการผสมจากแหลง่อื่น ดังนั น

บริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นเป็นบรเิวณที่หินมีการแปรสภาพเปน็แร่ดิน ท้าให้มีค่าความต้านทานไฟฟ้าต้่าได้ 
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ภาพแสดงต้าแหน่งแนวส้ารวจ DC04, DC09 และ DC10 (ซา้ย) และกราฟแสดงข้อมูลการส้ารวจ TEM ของจุด

ส้ารวจ TO39, TB01 และ TC01 ซึ่งอยู่ในแนวส้ารวจดังกลา่ว 

ข้อท่ี 27) ข้อความในหน้าท่ี 146 รูปท่ี 5-22 

 กล่าวถึงรปูที่ 5-22 ซึ่งแสดงภาพการประมวลผลแนวส ารวจ DC13, DC14 และ DC19 ซึ่งผู้วิจัยอ้างว่าพบ

บริเวณทีม่ีความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าในแนว DC13 แต่ไม่ชัดเจนนัก โดยน าไปเทียบเคียงกบั DC14 

และ DC19 ซึ่งเป็นแนวควบคุม 

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาพการประมวลผลจากรายงานก่อนหนา้ ผู้วิจัยใช้ภาพการ

ประมวลผลจากวิธี dipole-dipole มาแสดง แต่ในรายงานฉบับนี กลับใช้ภาพการประมวลผลจากวิธี Wenner 

schlum  

 จากข้อความดังกล่าวที่กล่าวถึงบรเิวณผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าในแนว DC13 โดยอ้างว่ามีค่าความ

ต้านทานไฟฟ้า 19.5-49.5 Ωm (แสดงโดยสีเขียวอ่อนถึงเข้ม) ซึ่งบริเวณดังกล่าวคิดเป็นครึ่งหนึ่งของบรเิวณที่พบค่า

ในช่วงเดียวกัน ในแนวควบคุม DC14 และ DC19  
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 ข้อสรปุนี ต่างออกไปจากการแปลผลของผู้วิจัยในครั งก่อนหน้า ที่กล่าวว่าไม่พบบริเวณผิดปกติใดๆในแนว

ควบคุม ดังข้อความด้านล่าง 

 
ข้อความในรายงานฉบับ V29 หน้าที่ 152 ที่กล่าวว่าไม่พบบริเวณผิดปกติใดๆในแนวควบคุม DC14 และ DC19 

 
ภาพแสดงบริเวณที่พบค่าความต้านทานไฟฟ้าต้่าในแนวควบคุม DC14 และ DC19 ที่ทางผู้วิจัยไม่วงสีเหลอืง  
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 การสรุปโดยการใช้ค่าความต้านทานไฟฟ้าต้่าที่แสดงโดยสเีขียวอ่อนถึงเขียวในแนว DC13 นั น ปรากฏใน

แนวส้ารวจ DC14 และ DC19 ซึ่งเป็นแนวควบคุมด้วยเช่นกัน ทางขอบด้านขวาของภาพ แต่ผู้วิจัยกลบัแปล

ความหมายว่าไม่ผิดปกติ (ไม่แสดงวงสีเหลือง) จึงท้าให้เกิดค้าถามตามมาว่า ผู้วิจัยใช้ข้อมูลใดในการแปลผลที่

แตกต่างกัน ทั งๆที่ค่าความต้านทานไฟฟ้า หรือสีจากภาพคล้ายคลึงกัน    

 นอกเหนอืจากนั น มจีุดส้ารวจ TEM ที่อยู่ใน หรือใกล้กบัแนว DC13 2 จุด คือ TD01 และ TD02 ซึ่งไม่ได้

แสดงค่าผิดปกติใดๆเลย  

  

 
ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงต้าแหนง่ของแนวส้ารวจ DC13 และจุดส้ารวจ TEM ที่อยู่ใกล้เคียง 
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ข้อท่ี 28) รูปท่ี 5-23 หน้าท่ี 158 

 รูปที่ 5-23 เป็นการใช้สีแทนบริเวณทีผู่้วิจัยสรปุว่าผิดปกตจิากข้อมูล ERI โดยแสดงด้วยเส้นสีแดง ผิดปกติ

แต่ไม่ชัดเจนแสดงด้วยเส้นสีเหลือง และไมผ่ิดปกติแสดงด้วยเส้นสีเขียว  

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: การแสดงในภาพสรปุโดยใช้สีดังกล่าว ท้าใหเ้กิดข้อโต้แย้งในหลายประเด็น โดยจะแยก

ให้เห็นดังนี  

1. แนวส้ารวจ DC01, DC02 และ DC03 มีบริเวณที่อ้างว่าผิดปกติบริเวณขอบบ่อกักเกบ็กากแร่ แต่

บริเวณอื่นๆ ไม่ผิดปกติ จึงไมส่ามารถใช้สีแดงตลอดแนวได้ 

2. แนวส้ารวจ DC04 แสดงบริเวณผิดปกติทางขอบด้านซ้ายเทา่นั น แต่ในรูปกลบัแสดงด้วยเส้นสีแดง

ตลอดแนว 
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 อย่างไรก็ตาม บริเวณทีท่างผู้วิจัยอ้างว่าผิดปกติในหลายแนวส้ารวจนั น ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้ผิดปกติ

แต่อย่างใด ดังที่ได้แสดงใหเ้ห็นมาก่อนหน้า จึงเป็นการสรุปที่ไม่ถูกต้อง 

 สิ่งทีส่้าคัญทีสุ่ดคือ การแปลผลนี  ไม่ปรากฏในรายงาน Executive summary ที่ส่งมาจาก AIST จึง

สันนิษฐานว่าเป็นการแปลผลโดย ดร.ธนพล ที่ไม่มีความรู้หรอืประสบการณ์ในการแปลผลข้อมลูธรณีฟสิิกสเ์ลย 

ข้อท่ี 29) ข้อความในหน้าท่ี 159 รูปท่ี 5-29 และรูปท่ี 9-1 

 การสรุปผลรวมจากการส ารวจด้วย TEM และ ERI ในหัวข้อ 5.4 ซึ่งเป็นทีม่าของรปูที่ 5-29 นั้น เป็นการ

สรปุจากการแปลผลจากจุด/แนวส ารวจที่คลุมเคลือ ไม่ชัดเจน และไม่ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นการสรปุจาก fact และถูก

ปรับเปลี่ยนจากการแปลผลที่เคยน าเสนอมาหลายครัง้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นข้อพสิูจน์ว่าการแปลผลดังกล่าว ขาด

ความแน่นอน เที่ยงตรง เปลี่ยนไปมาได้ โดยอาจหวังเพียงให้การแปลผลดงักล่าวสนับสนุนกบัสมมุติฐานที่ตัวเองตั้ง

ไว้ ยกตัวอย่างเช่นจุด TEM ที่อยู่บนขอบรอบ TSF1 ซึ่งไม่เคยมีการกล่าวถึงว่าแสดงค่าผิดปกติใดๆ สนับสนุนด้วย

section ในรูปที่ 5-9 (บน) จุด TI04B, TI04, TI05, TI05B, TI06, TI06B, TI16, TI16B, TI17B, TI18B ส่วนรูป

ล่าง ซึ่งแสดงจุดส ารวจรอบ TSF1 แสดงค่าต่ าที่ดูผิดปกตเิฉพาะจุด TO31 และ TO34 เท่านั้น ส่วนจุดอื่นๆแสดง

ค่าปกติ ท าให้รปูที่ 5-29 ที่อ้างถึง ควรจะมสีีเขียวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่สีแดงทัง้หมดดังรปู 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เนื่องจากการแสดงในภาพสรปุ โดยใช้สีดังกล่าว เกิดจากการแปลผลที่ไม่ถูกต้อง จุดและ

แนวส้ารวจส่วนใหญ่ที่แสดงด้วยสีแดง ขัดแย้งกับข้อความที่ผู้วิจัยเขียนไว้ในร่างรายงาน   

 อย่างไรก็ตาม การแปลผลนี  ไม่ปรากฏในรายงาน Executive summary ที่ส่งมาจาก AIST จึงสันนิษฐาน

ว่าเป็นการแปลผลโดย ดร.ธนพล ที่ไมม่ีความรูห้รือประสบการณ์ในการแปลผลข้อมลูธรณีฟสิิกส์เลย 
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ข้อเสนอแนะและโต้แย้งบทที่ 6 

ข้อท่ี 30) ข้อความในหน้าท่ี 165 รูปท่ี 6-1 

 เป็นรปู Piper plot (diagram) ที่แสดงค่าทางเคมีของตัวอยา่งน้ าจากจุดเกบ็ต่างๆ โดยแบง่ตามความลกึ 

และประเภทของน้ า  

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เนื่องจากความลึกของบอ่สงัเกตการณ์ จะไม่ตรงกบัค่าที่ปรากฏใน Legend ดังนั นควร

ก้าหนดเป็นช่วงค่าจะชัดเจนกว่า 

 ในส่วนน ้าผิวดินอื่นๆ ควรแยกให้ชัดเจนว่าเป็นน ้าจากจุดเกบ็ใด เนื่องจากมผีลต่อการแปลผล โดยควรเพิ่ม

ใน Legend ดังนี  UD1, UD2, OSPG, ST18 และ ST38  

ข้อท่ี 31) ข้อความในหน้าท่ี 166 รูปท่ี 6-2 

 เป็นรปู Piper plot (diagram) ที่แสดงค่าทางเคมีของตัวอยา่งน้ าจากจุดเกบ็ต่างๆ โดยแบง่ตามพื้นที่ 

(Zone) 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: คล้ายคลึงกบัข้อก่อนหน้า ควรแยก UD1, UD2, OSPG, ST18 และ ST38 ออกมาจาก

กลุ่ม GR ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความชัดเจน เนื่องจากมผีลตอ่การแปลผล  

 

ข้อท่ี 32) ข้อความในหน้าท่ี 169 รูปท่ี 6-3 

 เป็นการพล็อตค่าไอโซโทปของออกซเิจน-18 และดิวทีเรียมของน้ าฝนจากข้อมลูน้ าฝนของสถานี

เพชรบรูณ์ ระหว่างปี 2556-2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
214/1 

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: จากค้าบอกเล่าของ ดร.สิรนาฏ เกี่ยวกบัข้อมลูการตรวจวัดค่าทางเคมี และไอโซโทปใน

ครั งที่ 3 ที่พบว่ามผีลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกลงมามากนั น เมื่อน้าค่าไอโซโทปของน ้าฝนดังกล่าว (O=-14.72, 

D=100.2) มาพล็อตในกราฟนี  จะพบว่าจุดของข้อมลูอยู่ในแนวเส้นน ้าฝน (จุดสีแดง) ซึ่งน่าจะเป็นค่าที่ปกติ

เนื่องจากยังอยู่ในช่วงที่แสดงในกราฟ 

 การปฏิเศษไม่น้าข้อมลูมาใช้ และไม่น้าข้อมลูมาแสดง อาจทา้ให้เกิดข้อวิตกกงัวลว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ดี

จริงหรือไม่ หรือเป็นเพราะข้อมลูดังกล่าวอาจแยง้กับข้อมูลเดิมที่เคยน้ามาเสนอหรอืไม่ การปกปิดข้อมูลดงักล่าว 

ไม่ควรเกิดขึ นในคณะท้างานผูเ้ช่ียวชาญ และอาจเป็นข้อกังขากับนักวิชาการอื่นๆได้  

ข้อท่ี 33) หน้าท่ี 169 รูปท่ี 6-4 และหน้าท่ี 172 รูปท่ี 6-5 

 เป็นการพล็อตแสดงความสัมพันธ์ของค่าไอโซโทปของออกซเิจน-18 และดิวทีเรียมจากการเกบ็ตัวอย่าง

เดือนธันวาคม 2559 และมกราคม 2560 เปรียบเทียบกับเสน้น้ าฝนของสถานีเพชรบูรณ์ ระหว่างปี 2556-2558 

แยกตามโซน และแยกตามความลึกและประเภทของน้ า 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ควรแสดงหมายเลขตัวอย่างทีส่้าคัญ กล่าวคือ UD1, UD2, 5338, 6691, 5339, 6468, 

OSPG, จุดน ้าประปา เพื่อใหเ้ห็นอย่างชัดเจน เนื่องจากมผีลต่อการแปลผล และควรกล่าวถึงความสมัพันธ์ของค่าที่

พล็อตลงไปด้วยว่าเหตุใดจุดที่แสดงค่าการระเหยจึงมกีารกระจายตัวสูง 
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ข้อท่ี 34) หน้าท่ี 172 รูปท่ี 6-5 (V28) 

 เคยมีการกล่าวถึงการใช้โปรแกรม Isosource ในการค านวนเพื่อหาความเป็นไปได้ของการผสมของน้ าใน

บ่อที่เป้าหมาย ซึ่งในที่นี้คือบ่อ 5338/6691 ว่ามีแหล่งต้นก าเนิดมาจากที่ใด ในรายงานฉบบัที่ V24 โดยในร่าง

รายงานใส่ค่าน้ าฝน (RW) น้ าจากบ่ออ้างองิ 4024 และน้ าจากบ่อกักเกบ็กากแร่ UD1 และ UD2 โดยโปรแกรม

แสดงผลว่าน้ าในบ่อ 6691 มีการผสมของน้ าจากทั้ง UD1 และ UD2 คิดเป็น 41.5% และ 48.4% ตามล าดับ  

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เนื่องจากข้อมลูผลวิเคราะห์ไอโซโทปที่น้าเข้าในโปรแกรมไมต่รงกบัผลค่าในตารางที่ ฉ-3 

ซึ่งแสดงไว้ในภาคผนวก ฉ ทั ง  ST38, 6691, UD1 และ UD2 ท้าให้ค่าการค้านวนที่ได้ผิดไปจากความเป็นจรงิ 

กล่าวคือ 

 6691 ค่าที่น้าเข้า 18O= -4.44, 2H= 34.00 ค่าในตาราง 18O= -4.73, 2H= -35.04  

 UD1  ค่าที่น้าเข้า 18O= -4.86, 2H= 36.09 ค่าในตาราง 18O= -4.86, 2H= -40.19  

 UD2 ค่าที่น้าเข้า 18O= 3.39, 2H= 31.85 ค่าในตาราง 18O= -3.83, 2H= -34.38   

 ST38 ค่าที่น้าเข้า 18O= -2.37, 2H= 31.24 ค่าในตาราง 18O= -3.67, 2H= -36.32  

ข้อท่ี 35) หน้าท่ี 176 รูปท่ี 6-8 และ 6-9 (V28) 

 เคยมีการกล่าวถึงการใช้โปรแกรม Isosource ในการค านวนเพื่อหาความเป็นไปได้ของการผสมของน้ าใน

บ่อที่เป้าหมาย ซึ่งในที่นี้คือบ่อ 5338 ว่ามีแหล่งต้นก าเนิดมาจากที่ใด ในรายงานฉบบัที่ V24 โดยในร่างรายงานใส่

ค่าน้ าจากบ่อ ST38 และน้ าจากบ่อกักเก็บกากแร่ UD1 และ UD2 โดยโปรแกรมแสดงผลว่าน้ าในบ่อ 5338 มีการ

ผสมของน้ าจาก UD2 คิดเป็น 58% และไม่การผสมของน้ าจาก ST38 ที่อยู่ใกลก้ันเลย 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ค่าที่น้ามาใส่ในโปรแกรม ในรูปที่ 6-8 ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะเหน็ว่าแตกต่างจากรปูที่ 6-5 

อย่างไรก็ดเีมื่อสังเกตทีจ่้านวนข้อมูล (N) ในรูปที่ 6-9 ที่โปรแกรมสามารถน้ามาประมวลผลได้พบว่ามีค่าน้อยมาก 

(N=2) ท้าให้ค่าอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิได้ 

 เมื่อทางอัคราฯลองน้าข้อมูลมาค้านวน โดยใส่ค่าน ้าฝน บ่อ 690 ซึ่งเป็นบอ่ต้นน ้า บ่อเปิดทั ง 2 บ่อ (ST18, 

ST38) และ UD1 เทียบกบับอ่ 6691 กลับพบว่า บ่อ 6691 ได้รับอิทธพลจาก ST38 คิดเป็น 90-100% ขึ นอยู่กับ

ค่า Tolerance ที่ใส่ในโปรแกรม ซึ่งจะผันแปรตามกันกบัค่า N  

 
 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลไอโซโทปดงักล่าว เมื่อน้ามาหาสัดส่วนของ 2H/18O จะพบว่า ค่าที่ได้จาก UD1 และ 

UD2 จะอยู่ในช่วง 8.21-9.39 (ตารางด้านล่าง) ซึ่งใกลเ้คียงกับบ่อเปิด (บ่อดักตะกอน) อื่นๆด้วยเช่นกัน แสดงถึง

ช่วงค่าที่อาจเป็นตัวแทนของบ่อเปิดที่แสดงการระเหยได้ แต่ถ้าน้าไปเปรียบเทียบกบัตัวอย่างน ้าผุด (OSPG) ที่
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แสดงค่าการระเหย จะพบว่ามีค่าแตกต่างกันมากอย่างมีนัยยะ แสดงถึงความไม่สมัพันธ์กันของน ้าจาก 2 แหล่ง 

หรืออกีนัยหนึง่น ้าใน UD1 ไม่เหมือนกับน ้า OSPG 

 
 

ข้อท่ี 36) หน้าท่ี 181 รูปท่ี 6-10 

 รูปที่ 6-10 (บน) เป็น Mixing diagram ที่มเีส้นสีเขียวซึง่ในรายงานกล่าวว่าเป็นเส้นการผสม (mixing 

line) แสดงถึงความสัมพันธ์ของน้ าในบอ่ 6466 663 6693 และแสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของน้ าบาดาลจาก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนอืไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
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รูปที่ 6-6 (ล่าง) เป็นรูปทีเ่คยน้าเสนอในร่างรายงานก่อนหนา้วันที่ 21 กันยายน 2560 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: สังเกตได้ว่ารูปทั ง 2 ไม่เหมือนกันทั งจ้านวนจุดที่แสดงค่าของบ่อต่างๆและเส้นการผสมที่

เหลือแค่เส้นสเีขียว โดยตัดเส้นสสี้มและสีฟ้าออก โดยไม่แสดงเหตผุล อย่างไรก็ตามไม่ได้น้าค่าของบ่อ 690 มาใส่

ในแผนภาพด้วยทั งๆที่อยู่ในแนวเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะและโต้แย้งบทที่ 7 

ข้อท่ี 37) ข้อความในหน้าท่ี 190 

 ข้อความด้านล่างในร่างรายงานหน้าที่ 190 ถูกต้อง แต่เป็นข้อความที่ต้องการสื่อให้เห็นเพียงด้านเดียวว่ามี

เพียงน้ าทีผ่่านกระบวนการของโรงประกอบโลหะกรรม (ซึง่คือน้ าที่ปลอ่ยสู่ TSF) ที่มีค่าการน าไฟฟ้าของน้ าสูง  

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ค่าการน้าไฟฟ้า (Ec) ของน ้าสูง เกิดได้หลายสาเหตุ ไม่เฉพาะตามที่ผู้วิจัยกล่าวอ้าง 

ยกตัวอย่างจากข้อมูลการเก็บตัวอย่างน ้าครั งที่ 3 ของทีมผู้วิจัยเอง มีการวัดค่า Ec ของน ้าในบ่อเหมืองเก่า ซึ่ง

พบว่ามีค่า Ec สูงเช่นกัน 

 
ข้อท่ี 38) หน้าท่ี 190 

 ข้อความด้านล่างในรายงานกล่าวถึงค่าซลัเฟตในน้ าที่ไดจ้ากการทดลองท าการละลายด้วยกรด  

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ไม่เคยเห็นข้อมูลนี ในที่ประชุมมากอ่น เกี่ยวข้องกบังานในโครงการนี อย่างไร น้าข้อมูลมา

จากไหน การน้าข้อมูลลักษณะนี มาแสดงมีความชอบธรรมเพียงใด เนื่องจากไมส่ามารถตรวจสอบได้ และไม่มี

หลักฐานยืนยันที่มาที่ไปของข้อมลู 

ข้อท่ี 39) ข้อความในหน้าท่ี 191 

 มีการอ้างถึงผลวิเคราะหจ์ากการน าตัวอย่างเดมิที่เก็บไว้นานกว่า 2 เดือนไปท าการวิเคราะห์ เคยมีการ

พูดคุยกันในที่ประชุม และทาง บ.อัคราฯ ได้เลยโต้แย้งไปแลว้   
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: แม้จะเคยมีการน้าเสนอข้อมูลนี ในที่ประชุมมากอ่นหน้า แต่ผู้วิจัยไม่เคยน้าหลกัฐานผล

การวิเคราะห์นี มาให้ที่ประชุมได้เห็น  

 มีปัจจัยมากมายที่ท้าให้ไซยาไนด์สลายตัวเองได้ตามธรรมชาติ และในทางเทคนิคการน้าตัวอย่างทีเ่กบ็ไว้

นาน 2 เดือนไปท้าการวิเคราะหเ์พื่อหาค่าไซยาไนด์ ไม่เป็นวิธีการที่ยอมรับได้ 

ข้อท่ี 40) รูปท่ี 7-2 หน้าท่ี 194 

 ตารางเปรียบเทียบค่า total CN จากผลวิเคราะห์ของ ดร.ธนพล และ บ.อัคราฯ   
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: แม้จะมกีารกล่าวอ้างว่าได้ท้าการวิเคราะห์ซ ้าจากครั งแรกที่ได้ค่า 8.6 mg/L มาเป็น 2.3 

mg/L ในครั งที่ 2 และใช้ค่าที่ 2 มาแสดงค่าในกราฟ แต่การน้าค่า 2.3 มาใช้เป็นเรื่องไม่ถูกตอ้ง ดังแสดงในข้อที่ 

32 ก่อนหน้านี  โดยเฉพาะอย่างยิง่การอ้างว่าเกิดการผิดพลาดในการวัดนั น จะไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มิฉะนั นถ้า

ทาง บ.อัคราฯ อ้างว่าการวิเคราะห์ครั งนั นไม่ถูกต้องทั งหมด เพราะเป็นแค่ single incident เนื่องจากการตรวจวัด

ต่อมาในภายหลังโดย กพร อีก 7 ครั ง ก็ตรวจไม่พบไซยาไนด์แต่อย่างใด ก็จะสามารถอ้างไดเ้ช่นเดียวกัน 

ข้อท่ี 41) ข้อความในหน้าท่ี 190 

 ข้อความด้านล่างในรายงานกล่าวถึงข้อมลูของเหมืองที่ท าการตรวจวัดค่าไซยาไนด์ในปี 2013 (2556) โดย

สัดส่วนของ WAD และ SAD CN ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงการตรวจวัด โดยคณะวิจัยใหเ้หตผุลตาม

ข้อความในร่างรายงานด้านล่าง  

 
ข้อความจากรายงาน V30 

 
ข้อความจากรายงาน V29 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: จากข้อความในรายงาน V29 ปี 2103 หรือ พ.ศ. 2556 ทางเหมอืงยังใช้งาน TSF1 อยู่ 

โดยมีการปลอ่ยกากแรส่ลับกบั TSF2 เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับระดับกากแร่ใหเ้หมาะสมกบัการปิดบ่อด้วยหิน

ทิ งตามมาตรการที่ทาง กพร ก้าหนด ดังนั นข้อสันนิษฐานดังกล่างของคณะวิจัย ไม่เป็นความจรงิ 

 เนื่องจากผู้วิจัยเปลี่ยนแนวคิดในการน้าเสนอ แต่ยอมรับว่าค่าสัดส่วนองค์ประกอบไซยาไนด์สามารถผัน

แปรได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั นจริง การน้าสัดส่วนไซยาไนด์ที่คล้ายคลึงกัน หรือทีเ่คยใช้ค้าว่าอัตลักษณ์ย่อมไม่เคยถูกต้อง

มาเลยก่อนหน้า การพบไซยาไนด์ในนาข้าว จึงไมส่ามารถเปรียบเทียบกับได้กับค่าไซยาไนด์ใน TSF 

ข้อท่ี 42) รูปท่ี 7-6 (b) หน้าท่ี 201 

 รูปที่ 7-6 (b) เป็นกราฟแสดงค่าไซยาไนด์ของ UD2 เปรียบเทียบกบัค่าจ าลองของไซยาไนด์ในน้ าจากนา

ข้าว 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ค่าไซยาไนด์ในนาข้าวที่น้ามาพล็อตไม่ใช่ค่าที่ตรวจวัดจรงิตามที่เขียนไว้ว่าเป็นการจ้าลอง 

ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีทีม่าที่ไปอย่างไร เนื่องจากมีการตรวจวัดแล้วเจอไซยาไนด์แค่ครั งเดียว แต่ในความเป็นจริงมกีาร

ตรวจวัดหลงัจากตรวจเจอครั งแรกอีก 7 ครั ง แทนทีจ่ะใช้ค่าจากแบบจ้าลอง ควรเอาค่าจรงิมาใช้ดีกว่าไหม 

 ถ้าจะใช้แบบจ้าลองตามที่ให้ไปดูในรายละเอียดบทที่ 9 ควรที่จะน้าแบบจ้าลองดังกล่าวมาแสดงในบทนี 

มากกว่า เนื่องจากบทที่ 9 เป็นบทสรุป 

ข้อท่ี 43) ข้อความในหน้าท่ี 199-200 และรูปท่ี 7-7 หน้าท่ี 200 

 ผู้วิจัยน าค่าจากการทดลองด้วยตัวเองมาเขียนในรายงาน โดยใช้ผลการทดลองดังกล่าวมาสนับสนุน

สมมุติฐานของตัวเอง 

 
ข้อความในหน้าที่ 199-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
227/1 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ข้อความกล่าวว่าจะเหลือไซยาไนด์ค้างเพียงเลก็น้อยหลงัผ่านไปครึ่งวัน แต่ในรูปมหีน่วย

เวลาเป็นช่ัวโมง 

 บ.อัคราฯ เคยท้าการทดลองในลักษณะนี มาก่อนหน้า ผลการทดลองของผู้วิจัยไมเ่ป็นความจรงิ อาจท้าให้

เกิดข้อสงสัยได้ว่าท้าขึ นเอง น้ามาอ้างองิไม่ได้ ยินดีให้มีการพิสูจนร์่วมกันว่าการทดลองดังกล่าวใหผ้ลจริงดังที่อ้าง

หรือไม ่

 เพื่อเป็นการพิสจูน์ รปูด้านล่างคือผลจากการทดลองของ บ.อัคราฯ ที่น้าก้อนโซเดียมไซยาไนด์ในปริมาณ

ที่ต่างกันมาใส่ในน ้าที่ตักมาจากนาข้าว โดยใส่ดินจากนาข้าวผสมไปด้วยในอัตราส่วนน ้า 20 ลิตร ดิน 10 กิโลกรมั 

เพื่อให้ได้ค่าไซยาไนด์ในช่วงต่างๆตามกราฟ และยงัได้ท้าการวิเคราะห์ไซยาไนด์จากต้นและหัวมันส้าปะหลัง 

รวมทั งยาปราบวัชพืชที่เจ้าของนาใช้เป็นประจ้าด้วย ซึ่งผลไม่เป็นไปตามทีผู่้วิจัยน้าเสนอ 

 

 
อธิบายภาพ: ภาพด้านซ้ายคือค่าไซยาไนด์จากตัวอย่างน ้าที่เก็บทันทหีลังจากเตรียมตัวอย่างเสร็จ ส่วนภาพขวาเป็น

ค่าของไซยาไนด์แต่ละชนิด โดยแสดงสัดส่วนร้อยละเป็นกราฟแท่ง ซึ่งเป็นผลวิเคราะห์ตั งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 ของ

ตัวอย่าง CNTest-GHc-10 
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ข้อท่ี 44) รูปท่ี 7-9 หน้าท่ี 198 (ในรายงาน V29) 

 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่า Ec กับค่าซลัเฟต ของตวัอย่างน้ าจากงานวิจัยในครั้งนี้ ซึง่มีประเด็น

ข้อสงสัย และไมส่อดคล้องกับความเป็นจรงิในหลายประเดน็ ดังแสดงในข้อคิดเห็นและเสนอด้านล่าง  

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ประเด็นข้อสงสัย 

1. ค่าซัลเฟตของ UD1 คือ ND หรือ Not detected การน้าค่าการตรวจวัดของเหมืองเมื่อปี ??? มาใช้ เป็น

การคาดคะเน ไม่ใช่ข้อมูลความจริง (fact) เนื่องจากค่าที่น้ามาใช้พล็อตกราฟในภาคผนวก ญ ก้าหนดวัน

เริ่มต้นที่ 0 ช่ัวโมง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 ซึ่งดูจากราฟแล้วจะสิ นสุดที่วันที่ 3,400 (โดยประมาณ) 

หรือ 10 ปี หลงัจากปี 2545 ซึ่งก็คือปี 2555 ซึ่งข้อมลูค่าเฉลี่ยที่น้ามาใช้คือ 2,350 mg/L นั น ไม่สามารถ

น้ามาเทียนค่าในปี 2559-2560 ได้ เนื่องจากมีช่วงห่างของเวลา 4-5 ปี 

2. ค่าทางเคมีของ OSPG และ 6468 ไม่สัมพันธ์กับน ้าจาก TSF1 
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3. ค่าซัลเฟตไมส่ามารถบอกได้ว่าเกิดจากอะไร และค่าซลัเฟตบางบ่อยู่ในเกณฑป์กติ ไม่แสดงค่าผิดปกติแต่

อย่างใดเมื่อเทียบกับบ่อบาดาลทั่วไป นอกจากนี การจัดกลุ่มของผู้วิจัยยังน้าบ่อตื นมาปนกบับ่อลึกซึ่งเคยมี

ข้อความในร่างรายงานเดิม (ของ ดร.สริินาฏ) กล่าวไว้ว่า ไม่สามารถจะน้ามารวมกันในการแปล

ความหมายได้ 

 
4. ค่าของกลุ่มตัวอย่างสีแดงและสีน ้าเงิน ถูกจัดกลุม่โดยการคาดคะเน ไม่ใช่จากข้อมูลความจรงิ 

5. Trend line ทั ง 2 เส้น อยู่ใกลก้ันเกินไป  

ข้อท่ี 45) ข้อความในหน้าท่ี 202-203 และรูปท่ี 7-10 เทียบกับข้อความในหน้าท่ี 200 รูปท่ี 7-10 (ในรายงาน 

V29) 

 ข้อความด้านล่างในรายงาน หน้า 200 กล่าวถึงค่าไทโอไซยาเนต ซึ่งไม่เคยมีการน าข้อมูลมาน าเสนอในที่

ประชุม หรือในร่างรายงานหลายครัง้ก่อนหน้า โดยพึ่งปรากฏในรายงาน V29 นี้เท่านั้น ยิ่งค่าที่น ากล่าวไม่

สอดคล้องกบัค่าในกราฟ ยิ่งท าให้มีค าถามมากข้ึนอกีว่า F1-F3 คืออะไร และค่าจากข้อความกับค่าที่น ามาพล็อต

กราฟสัมพันธ์กันอย่างไร 

 
ข้อความในหน้าที่ 202-203 
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 แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ปรับแก้ในรายงานฉบบั V30 โดยเขียนไว้ในหน้าที่ 202-203 พร้อมแสดงค่าที่

สอดคล้องกบักราฟ แต่เป็นที่น่าสังเกตุว่า ไทโอไซยาเนตที่วัดได้จาก TSF2 แม้จะต่างจุดกัน แต่ท าไมค่าที่วัดได้จึง

ต่างกันมาก ซึง่ในความเป็นจรงิแล้ว ไม่ควรเป็นเช่นน้ัน 

 
ข้อความในหน้าที่ 200 รูปที่ 7-10 (ในรายงาน V29) 

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: การน้าข้อมลูที่ไมเ่คยมีการน้ามาแสดงในที่ประชุม และไมเ่คยมีการกล่าวถึงในแผน

โครงการสามารถท้าได้หรือไม่ จะตรวจสอบกันได้อย่างไร เนือ่งจากการการวิเคราะห์เองโดยผู้วิจัย เพราะโดยปกติ
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แล้วข้อมูลทีส่้าคัญในลักษณะนี  จะต้องท้าการวิเคราะห์ด้วยกันทั ง 2 ฝ่าย หรอืจากห้องปฏิบัติการทีเ่ป็นกลางและมี

มาตรฐานสากล 

 การน้าข้อมลูลกัษณะนี มาแสดง เพื่อสนับสนุนสมมุติฐานของผู้วิจัยที่ตั งไว้ว่า “บ่อรั่ว” จึงเป็นการไม่

สมควร ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้องอย่างยิง่ 
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ข้อเสนอแนะและโต้แย้งบทที่ 9 

 เนื่องจากร่างรายงานฉบับ V30 ในบทที่ 9 มีการปรบัเปลี่ยนทั้งข้อความและรูปประกอบเยอะพอสมควร 

ท าให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะน าทีท่ าไว้ก่อนหน้า เปลี่ยนตามไปพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นสรุปส่วนใหญ่

ของบทที่ 9 จะซ้ ากับบทก่อนหน้า ซึง่ทางผู้เขียนได้น าเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปแล้ว แตเ่หตุที่ต้องน า

ข้อความและรูปมาแสดงซ้ า เพื่อให้ทางคณะท างานฯ ได้รับทราบว่า ข้อความและรปูเหล่าน้ี ทาง บ.อัคราฯ ไม่เห็น

ด้วยทั้งในส่วนของข้อมลูความจริงที่น ามาใช้ และการแปลผลของผู้วิจัย 

ข้อท่ี 46) ข้อความในหน้าท่ี 328 รูปท่ี 9-1 หน้าท่ี 329 

 เป็นการสรุปจุด/แนวส ารวจต้องสงสัยว่ามีความผิดปกติของความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นรูปเดียวกับรูปใน

บทที่ 5 โดยได้อธิบายถึงความไม่สมเหตสุมผลของข้อสรุปในร่างรายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว  

 
ข้อความในหน้าที่ 328 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ในการสรุปว่ามีการรั่วไหลผ่านผนงับ่อ โดยในวงเล็บเขียนไว้ว่า “ระดับตื น” นั น พึ่ง

ปรากฏเป็นครั งแรก เนือ่งจากในร่างรายงานที่ผ่านมา มีแต่การน้าเสนอว่ามีการรั่วไหลระดบัลกึ ผ่านทางรอยแยก 

แต่เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม เหตผุลสนับสนุนของผู้วิจยัคือภาพการประมวลผลแนวส้ารวจ DC02 และ DC03 

และจุดน ้าผุด (OSPG) ที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของ TSF1 เท่านั น ซึ่งทางอัคราฯได้น้าเสนอข้อมูลทางวิชาการโต้แย้งไป

แล้วในส่วนของบทที่ 5  

ข้อท่ี 47) ข้อความในหน้าท่ี 328 และรูปท่ี 9-2 (b, c) 

 แสดงภาพตัดขวางของการประมวลผลข้อมูล ERI แนว DC02 และ DC03 โดยใช้ลูกศรสีแดงแสดงทิศ

ทางการไหล โดยหมายเลข 2 แสดงการรั่วไหลผ่านผนังบ่อ ส่วนหมายเลข 3 แสดงการรั่วไหลผ่านก้นบ่อ  

 
ข้อความในหน้าที่ 328 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ดังได้เคยน้าเสนอในที่ประชุมไปกอ่นหน้าบ้างแล้วว่าการประมวลผลข้อมลูที่แนวส้ารวจ

ตัดผ่านพื นที่ทีม่ีระดบัความสงูแตกต่างกันมาก เช่นบรเิวณขอบ TSF นั น ต้องกระท้าด้วยความระมัดระวัง ระดับ

ความสูงต้องตรงกบัความเป็นจริง (เนื่องจากมผีลมากในการประมวล) และใส่พารามิเตอร์ทีก่้าหนดในโปรแกรมให้

ถูกต้อง ประเด็นแรกที่ต้องค้านงึถึงคือการใช่มาตราส่วนของรูปใหส้อดคล้องทั งแนวนอนและแนวตั ง ดังรูปเปรียบที่

ทาง บ.อัคราฯได้ท้าการประมวลผลจากข้อมลูที่ทางผู้วิจัยสง่ให้ (รูปล่าง) ซึ่งแตกต่างกันพอสมควรกบัรปูในรายงาน

ของผู้วิจัย  

 อย่างไรก็ตาม ทั งแนวหมายเลข 3 และ 3 ที่ทางผู้วิจัยอ้างว่ามีการรั่วไหลนั น ในการแปลผลของ บ.อัคราฯ 

ไม่แสดงลกัษณะทีผ่ิดปกติแต่อย่างใด โดยได้แสดงข้อโต้แย้งไปแล้วในบทที่ 5 ส่วนส้าคัญสุดคือค่าความต้านทาน

ไฟฟ้าดังกล่าวไม่ใช่ค่าของกากแร ่

ข้อท่ี 48) ข้อความในหน้าท่ี 334 และรูปท่ี 9-5 หน้าท่ี 336 

 น าค่าซัลเฟตจากบ่อต่างๆมาแสดง โดยใช้ค าว่า “ความเข้มข้นสูงกว่าค่าความเข้มข้นของซัลเฟตตาม

ธรรมชาติ” (ข้อความบน) ซึ่งปรับแก้จากร่างรายงานเดมิ (V29) ที่ใช้ข้อความว่า “ความเข้มข้นสูงผิดปกต”ิ 

(ข้อความล่าง) แต่อย่างไรก็ตามค่าความเข้มข้นของซัลเฟตตามธรรมชาติ ที่ผู้วิจัยน ามากล่าวอ้าง ได้มาจากบ่อที่อยู่

ต้นน้ า ซึ่งมีอยู่แค่บ่อเดียว ซึ่งเป็นค่าที่ไม่ควรน ามาอ้างอิงเพือ่การเปรียบเทียบ และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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ข้อความในหน้าที่ 334 

 
ข้อความในรายงาน V29 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: การเปรียบเทียบจากบ่ออ้างองิเพียง 1 หลุม คือ 691 แล้วสรุปว่าบ่ออืน่มีค่าสงูกว่า

สามารถสรปุได้ เนื่องจากเป็นข้อมลูจริง แต่การสรุปว่าบ่ออืน่ที่มีค่าสูงกว่าแล้วใช้ค้าว่า“ความเข้มข้นสูงกว่า

ธรรมชาต”ิ นั น ไม่เป็นความจริงในทางวิชาการ โดยจากตารางด้านล่างจะเห็นชัดเจนว่าค่าซัลเฟตทั งบ่อตื นและบ่อ

ลึกมีค่าอยู่ในช่วงปกติทั่วไป ยกเว้น Seepage (OSPG) และ 6471 เท่านั นที่ค่าสูง  

 การเปรียบเทียบดังกล่าวจะท้าใหบ้่อบาดาลในพื นที่ 3 จังหวัดรอบเหมอืง ประมาณเกือบ 3000 บ่อ มีค่า

ซัลเฟตสงูกว่าธรรมชาติ ประมาณ 80%  

 
ข้อท่ี 49) ข้อความในหน้าท่ี 334 และรูปท่ี 9-6 

 ข้อความแสดงความสัมพันธ์ของค่าซัลเฟต กับระยะห่างจากกลางบ่อ TSF1 โดยน าข้อมูลดังกล่าวแสดงใน

กราฟรปูที่ 9-6  
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ข้อความในหน้าที่ 334 
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ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว ไม่พบว่าค่าซลัเฟต มคีวามสัมพันธ์กัยระยะห่างแต่

อย่างใด ไม่ทราบว่าผู้วิจัยใช้มุมมองอย่างไร  

 ค่าซัลเฟตในบ่อระดับลึกต่างๆตามปรากฏในกราฟรปูที่ 9-6 (b) มีค่าสูงสุด 300 mg/L ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว

ถือเป็นค่าปกติของน ้าบาดาลทั่วไป แต่มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานน ้าบาดาลเพือ่การบรโิภคที่ก้าหนดไว้ที่ 250 mg/L 

เพียงเล็กนอ้ย 

 
ข้อท่ี 50) ข้อความในหน้าท่ี 334-335 และตารางท่ี 9-2 หน้าท่ี 335 

 คณะวิจัยสรปุว่ามีการปนเปื้อนของซัลเฟตจากการเปรียบเทยีบว่ามีค่าสูงกว่าบ่อต้นน้ า  และน าไปแยกเพือ่

สรปุว่าถ้าแสดงการระเหยด้วย แสดงว่ามาจาก TSF แต่ถ้าไม่ระเหยจะมาจากกองหิน 

 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: คล้ายกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนหน้า การสรปุว่ามซีัลเฟตปนเปื้อนไม่ถูก

หลักการทางวิชาการ และการสรปุว่าถ้าแสดงการระเหยจะต้องมาจาก TSF ก็ไม่สามารถสรปุได้ในเชิงประจักษ์ 

การสรุปด้วยการอนุมานในลักษณะนี  สุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาถึงความไม่เป็นกลาง ซึง่อาจมีผลกับการถูกมองว่า

เป็นผู้เช่ียวชาญที่แท้จริงหรอืไม่ได้  
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ข้อท่ี 51) ข้อความในหน้าท่ี 335  

 คณะวิจัยใช้ข้อมูลการเจือจางจากการผสมของน้ า ซึ่งเคยมีข้อความในลักษณะนี้มาก่อนหหน้า ซึง่ถือเป็น

การอนุมานที่ขาดหลกัการทางวิชาการ 

 
ข้อความในหน้าที่ 335 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: เคยมีการอภิปรายมาก่อนหน้าโดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านน ้าบาดาล (ผศ.ดร.จริัฏฐ์ แสนทน) 

ว่าการผสมกันของน ้าบาดาลเกิดขึ นได้ยาก เนื่องจากการไหลของน ้าจะเป็นแบบ pushing ไม่ใช่การตักน ้ามา

รวมกัน ตามข้อความด้านล่าง ดังนั นการอนุมานในลักษณะนี จึงไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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ข้อท่ี 52) รูปท่ี 9-7 หน้าท่ี 338 

 เป็นการแสดงรปูในภาพรวม ที่เกิดจากการอนุมาน และใช้ค่าซัลเฟตที่ไม่ถูกต้อง ดังที่เคยให้ข้อเสนอแนะ

ไว้ก่อนหน้าในข้อ 49 และ 50 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: คล้ายกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนหน้า การสรปุว่ามซีัลเฟตสงู ไม่ถูกหลักการทาง

วิชาการ เป็นแค่การอนมุาน การพยายามสรปุให้ตรงกบัข้อสมมุติฐานของตัวเองโดยใช้ข้อมูลในลักษณะนี  ยิ่งจะท้า

ให้สุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาถึงความไม่เป็นกลาง ซึ่งอาจมผีลกบัการถูกมองว่าเป็นผู้เช่ียวชาญที่แทจ้รงิหรือไม่ได้  
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ข้อท่ี 54) หน้าท่ี 346 หัวข้อ 9.4 ประเด็นอ้างอิงจากผลการวิจัย 

9.4.1 มีการรั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่หรือไม ่

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ค้าตอบในหัวข้อนี  ผู้วิจัยใช้การสา้รวจทางธรณีฟิสิกส์มาท้าการสรปุแต่เพียงอย่างเดียว 

ซึ่งการส้ารวจทางธรณีฟิสกิส์ไม่ใช่วิธีที่ได้รับการยอมรับในการพิสจูน์เชิงประจักษ์ เป็นแต่เพียงการคาดคะเนจากบริ

เวณที่พบค่าผิดปกติ ซึ่งสามารถแปลความหมายได้อย่างกว้างขวาง และหลากหลายแนวคิด อีกทั งปัจจัยหลักทีท่้า

ให้เกิดค่าผิดปกตเิกิดขึ นได้หลายปัจจัย ซึ่งแนวหรือจุดส้ารวจส่วนใหญ่ทีผู่้วิจัยอ้างว่าพบค่าผิดปกตินั น อ้างอิงจาก
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ทฤษฏีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของวงการธรณีฟิสิกส์ และในความเป็นจรงิแล้ว ไม่ได้ผิดปกติแต่

อย่างใด  

 ในส่วนข้อมูลสนับสนุนทางด้านไอโซโทป และทางเคมีนั น รายงานเลม่นี ได้มีการกล่าวถึงมามากพอสมควร

แล้ว โดยข้อมูลดังกล่าวไม่สนบัสนุนแนวการรั่วไหลที่ได้จากการแปลผลของผู้วิจัยแม้แต่น้อย ในทางตรงข้าม กลับ

แสดงข้อขัดแย้งในทุกบรเิวณ ดังนั นข้อสรปุในหัวข้อนี จงึยังไม่แสดงให้เห็นได้ในเชิงประจกัษ์ 

9.4.2 การรั่วไหลมีการแพร่กระจายออกมานอกบริเวณบ่อ TSF1 หรือไม่ 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยใช้ผลการสา้รวจทางธรณีฟิสิกส์ทีอ่้างว่าแสดงค่าผิดปกติ ทั งๆที่

ข้อมูลและภาพที่ได้จากการประมวลผล ไม่สามารถสรุปได้ดังกล่าวอ้าง ตามที่ได้แสดงในข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะมาก่อนหน้าแล้วนั น ผู้วิจัยยังน้าผลธรณีเคมี คือค่าซัลเฟต และเคมีของน ้าจาก OSPG รวมทั ง

ไอโซโทปของบอ่ 6468 ที่แสดงค่าการระเหย มาเป็นข้อมลูสนับสนุน ซึง่ผูเ้ขียนจะขอน้ามาข้อมูลดงักล่าวมา

น้าเสนอหลงัจากนี  

9.4.3 การรั่วไหลนา่จะมาถึงบ่อเฝ้าระวัง 5338 และนาข้าว ท่ีเคยตรวจพบความผิดปกติของคุณภาพน้ า ดังท่ี

ได้แสดงไว้ในบทท่ี 1 หรือไม่ 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: แม้ผู้วิจัยจะแสดงถึงความไม่แน่ใจในผลการส้ารวจธรณีฟิสกิส์ แต่ใช้ผลทางธรณีเคมีของ

ค่าซัลเฟต และอายุของน ้าในบอ่ 5338 เป็นหลกั โดยอ้างจากการค้านวนอายุน ้า และดูจากราฟการเพิ่มขึ นของค่า

ซัลเฟต ซึ่งถ้าเป็นดังกล่าวอ้างจรงิ ค่าทางเคมีของพารามิเตอร์อื่นๆจะต้องเพิ่มขึ นด้วยใช่หรอืไม ่

 ส่วนนาข้าว ผู้วิจัยใช้การเปรียบเทียบค่า TEM ของจุดส้ารวจ TD01-TD06 บริเวณนาข้าว กับค่า TEM ที่

ท้าการส้ารวจในพื นที่ต้นน ้า (พื นที่ควบคุม) ซึ่งทางผูเ้ขียนได้กล่าวถึงมาหลายรอบแล้วว่าไม่วิธีการที่ผูเ้ช่ียวชาญ

ทางด้านธรณีฟิสกิสท์ั่วโลกใช้กัน แต่อาจเป็นแนวทางใหม่ของผู้วิจัยเองที่ตั งขึ นเพือ่สนบัสนุนผลการส้ารวจของ

ตัวเอง โดยไม่ผ่านการเห็นชอบจาก AIST 

 นอกจากนี ผู้วิจัยยังใช้ค่าทางเคมี คือใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้นของค่า Ec และซลัเฟตมาแสดงโดยอ้างว่าบ่อ 

6468, 5339, 5338, 6691, 6473, OSPG, PDF2, PDF3 และ PDF5 อาจจะมาจากการเจือจางของน ้าที่รั่วมาจาก 

TSF1 ซึ่งจากการน้าค่าทางเคมีมาเปรียบเทียบให้เห็นตามตารางด้านล่าง จะสังเกตุได้ว่ามีค่าทางเคมบีาง

พารามิเตอรเ์ท่านั นทีเ่ทียบเคียงกันได้ แต่ในหลายๆพารามิเตอร์แตกต่างกันอย่างสิ นเชิง 
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9.4.4 สารหนูท่ีพบในน้ าใต้ดินในบ่อเฝา้ระวัง 5338 น่าจะมาจากเหมืองหรือธรรมชาติ 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ผู้วิจัยบอกว่าเป็นประเด็นที่ซบัซอ้น โดยจะแยกวิเคราะห์ในหลายประเด็นยอ่ยหลาย

ประเด็น แต่สรปุได้แค่ว่า สารหนูไม่ได้มาจากน้ าเหมือง แตเ่กิดจากการที่น ้าเหมืองรั่วออกมาแล้วไปท้าปฏิกิริยากบั

หิน/แร่ทีม่ีสารหนเูป็นองค์ประกอบ ท้าใหส้ารหนูหลุดออกมา  

 ซึ่งข้ออ้างดงักล่าว ไม่มีข้อพิสจูน์ในทางวิทยาศาสตร์ แม้ค่าแอมโมเนียที่พล็อตเปรียบเทียบกบัสารหนจูะ

แสดงความสมัพันธ์เชิงเส้นกันตามรปูที่ 9-16 ก็ตาม แต่ได้แย้งไปแล้วในข้อที่ 3 ว่าข้อมูลในเอกสารที่น้ามาอ้างมี

น้อยมาก และแอมโมเนียที่กล่าวถึงก็สรุปว่ามาจากปุ๋ยอีกด้วย  
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 นอกจากนี ยังน้าค่าสารหนูและค่าซัลเฟตมาพล็อต แล้วอธิบายว่ามีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากมีค่าเพิ่มขึ น

ในช่วงเวลาเดียวกัน คือประมาณ 6 ปี หลังจากท้าเหมือง ซึง่ค่าซัลเฟตมีแนวโน้มสงูขึ นก็จริง แต่ยังมีค่าต่้ากว่า

เกณฑ์มาตรฐานมาก แต่ในขณะเดียวกันค่าสารหนกูลับมีแนวโน้มลดลง 

 อย่างไรก็ตามถ้าเป็นดังกล่าวอ้างจรงิ ค่าทางเคมีของพารามิเตอร์อื่นๆจะต้องเพิม่ขึ นด้วย แต่ในความเป็น

จริงพารามเิตอร์อื่นๆกลบัไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ นแต่อย่างใด 

9.4.5 ไซยาไนด์ในน้ าผุดในนาข้าวขา้ง TSF2 ท่ีเคยตรวจพบ น่าจะมาจากการรั่วไหลของ TSF หรือไม่ 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: ผู้วิจัยบอกว่าเป็นประเด็นที่ไมส่ามารถตอบได้ชัดเจน โดยปรบัเปลี่ยนกลยทุธ์การสืบสวน

ใหม่ กล่าวโดยสรปุคือมีการเพิม่ตัวแปรเข้าไปในขบวนการแปลความหมายเยอะมาก ท้าใหซ้ับซ้อนมากยิง่ ข้อสรุป

สุดท้ายของผู้วิจัยใช้ตัวแปลต่างๆเพื่อใหส้มมุติฐานเป็นจรงิ ยกตัวอย่างตัวแปรในประเด็นนี คือ pH, จุลชีพ, สภาพไร้

อากาศ, ไทโอไซยาเนต, ผลการระเหย, การเจือจางด้วยน ้า, การเจือจางโดยน ้าฝนหรือน ้าผิวดินธรรมชาติ , 

ระยะห่างจาก TSF, สมการ 9-1 ยังไม่นับรวมการสลายตัวของไซยาไนด์ด้วยแสงอลุตร้าไวโอเลต และการ

เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนชนิดของไซยาไนด์ไปตามเวลา โดยเกอืบทั งหมดจะอธิบายสมมุติฐานซ้อนสมมุตฐิานหลาย

ตลบ ซึ่งแม้จะมีโอกาสเป็นไปได้บ้าง แต่ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมาก หรอืไม่มีทางเป็นไปได้เลย 
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 ประเด็นที่ทางผู้วิจัยไม่เคยกล่าวถึงคือค่าไซยาไนด์ที่ตรวจพบในนาข้าวมีค่ามากกว่าใน TSF ได้อย่างไรถึง

เกือบ 100 เท่า และถ้ารั่วไหลมาจาก TSF1 จรงิ แต่ถ้าต้องใช้เวลาในการไหลถึง 6 ปี เพื่อมาที่บ่อ 5338 ซึ่งมี

ระยะทางจากกลางบ่อประมาณ 1.1 กิโลเมตร ในกรณีนาข้าวน ้าผุด ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 2.7 กิโลเมตร จะต้อง

ใช้เวลา 14.7 ปี ซึ่งขัดแย้งกับข้อมลูการทดลองของ ดร.ธนพล ที่อ้างว่าไซยาไนด์สามารถสลายตัวได้เองเมื่อผ่าน ไป

แค่ครึ่งช่ัวโมง 

 ในประเด็นไทโอไซยาเนต ทางอัคราฯได้โต้แย้งไปแล้วก่อนหน้าในรายงานฉบับนี  จึงไม่ขอน้ามาแสดงอกี 

เนื่องจากเป็นข้อมลูที่ทางคณะท้างานฯไมเ่คยได้รับทราบมาก่อน

 
ข้อท่ี 55) หน้าท่ี 355 หัวข้อ 9.5 การวิคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรั่วไหลเบื้องต้น 

 ทางผู้วิจัยสรุปประเด็นในหัวข้อ 9.5 ออกมาได้ 4 ข้อ ซึ่งทางอัคราฯขอเสนอแนะออกมาใหเ้ห็นดังนี้ 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ:  

1. สารปนเปื้อนท่ีจ าเป็นต้องค านงึถึง 

 กล่าวถึงสารปนเปื้อน เช่นสารหนู แมงกานสี ซัลเฟต เหลก็ ไซยาไนด์ และไทโอไซยาเนต ตามตารางที่ 9-

4 ซึ่งได้มีการน้าเสนอไปแล้วในคณะท้างานด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งข้อมลูดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการตรวจ

พบสารต่างๆในพื นที่รอบเหมอืงไมเ่กี่ยวข้องกบัเหมือง และพบได้ในธรรมชาติอยู่แล้ว ประเด็นส้าคัญที่ควรค้านึงถึง

ในกรณีนี คือสารต่างๆมาจากที่ใด และมีการรั่วไหลออกไปจากพื นที่เหมืองจริงหรือไม่ ค้ากล่าวที่ว่า “โดยมิสามารถ
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อ้างได้ว่าสารดังกล่าวปนเปื้อนปนเปื้อนตามธรรมชาติอยู่แลว้” ของผู้วิจัยจงึไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะถ้ามี

การตรวจพบสารใดๆก็ตาม โดยไม่ค้านึงถึงการทีส่ารนั นๆทีม่ีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว จะท้าให้เกิดข้อโต้แย้งกันไม่

จบสิ น และจะท้าใหเ้หมืองต้องเป็นจ้าเลยของสงัคมโดยไม่มคีวามผิด 

 
2. ลักษณะการแพร่กระจาย และขอบเขตผู้อาจได้จะรบั 

 ลักษณะการแพร่กระจายตามรอยแตก สามารถประเมินได้อยู่แล้วตามหลักการของน ้าบาดาลโดยไม่ต้อง

ท้าการศึกษาเพิ่มเตมิ ส่วนขอบเขตของผู้อาจได้รบัความเสี่ยง ซึ่งก็คือชาวบ้านที่ใช้บ่อประปาบาดาลในพื นที่

รอบเหมืองกม็ีข้อมลูการตรวจวัดตามมาตรการ EIA และมีการตรวจวัดและตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐหลาย

หน่วยงานอยู่แล้ว ซึ่งค่าการตรวจวัดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑป์กติ มีบางบอ่ที่มีค่าเกินในน ้าดิบ ซึ่งชาวบ้านไม่ได้ใช้

อยู่แล้ว ใช้แต่น ้าหลังผ่านระบบกรองซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานอยู่แล้ว 

3. ธรรมชาติบ าบัด และการรบกวนธรรมชาต ิ

 ข้อความที่กล่าวว่า “น ้าเหมอืงใน TSF1 ดูเหมือนจะมกีารปนเปื้อนสารอันตรายอย่างมีนัยส้าคัญ แต่มี

กลไกธรรมชาติบ้าบัด” โดยอ้างถึงสารหนูและไซยาไนด์ที่ตรวจไม่พบ หรือมีค่าต้่ามาก ในบ่อสงัเกตการณ์ที่อยู่

ไกลออกไป ซึ่งถ้าเป็นจริงดังกล่าว ผูเ้ขียนไม่เห็นความจ้าเปน็ต้องท้าการศึกษา หรือประเมินผลกระทบใดๆ
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เพิ่มเตมิ เนื่องจากเกินความจ้าเป็น และไมเ่ห็นประโยชน์ที่จะได้รับ นอกจากใช้เงินที่ควรจะตกกับชาวบ้านและ

ชุมชนไปในงานวิจัยที่ไม่เป็นประโยชน ์

4. น้ าเหมืองเป็นกรด และมลพิษในดินและน้ าผิวดิน 

 จากผลวิเคราะห์ทางเคมีในโครงการนี  และผลการตรวจวัดของเหมือง น่าจะมีข้อมูลเพียงพอแล้วว่าน ้าใน

บ่อต่างๆ มีค่า pH เป็นปกติ ไม่ได้มีสภาพความเป็นกรดเกินมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ใน EIA ที่ 5.5 

ค้าถามที่ตามมาคือ เป็นไปไดห้รือไมท่ี่ซลัเฟต (SO4
2-) สามารถเกิดขึ นได้เอง

ตามธรรมชาติ จากการสลายตัวผพุังของแร่ต่างๆในกลุม่แร่ซลัไฟด์ ท้าให้ได้

ธาตุซัลเฟอร์ (S)  โดยเฉพาะแร่ไพไรท์ที่มอียู่มากในพื นที่เหมอืงและพื นที่

โดยรอบ ซึง่ซลัลเฟอร์จะออกมาเป็นองค์ประกอบของดินหรอืน ้าในรูปของ

สารประกอบซัลเฟต หรืออิออนซัลไฟด์ (S2-) 

ttp://www.siamchemi.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%88%E0%B8%B1
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%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F

%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/  

ข้อท่ี 56) หน้าท่ี 358 หัวข้อ 9.6 การด าเนินการต่อในระยะท่ี 2 ให้เกิดความกระจา่งมากขึ้น 

 ผู้วิจัยได้เสนอใหม้ีการด าเนินการตอ่ตามโครงการวิจัยระยะที่ 2 (phase 2) โดยสรปุว่า “มีการรั่วไหลของ

น้ าเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร”่ ซึ่งข้อสรุปดงักล่าวไม่เป็นจริง ตามที่ทางผูเ้ขียนได้น าเสนอมาทัง้หมด 

 อย่างไรก็ดี ผูท้ าการวิจัยเสนอแผนเบื้องต้นในโครงการระยะที่ 2 โดยการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดการ

ปนเปือ้นของ CN4 และ NH4 ณ บริเวณที่บง่ช้ีว่ามีความผิดปกติ ซึ่งการส ารวจใช้เทคนิค Direct image โดยรถ

ส ารวจ Geophobe ซึ่งมีอยูเ่ครื่องเดียวในประเทศ และ ดร.ธนพล สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้คนเดียว 

 และในย่อหน้าสุดท้ายผู้วิจัยยังเสนออีกว่า เมื่อใช้ Direct image ยืนยันต าแหน่งปนเปื้อนแล้ว ข้ันสุดท้าย

คือเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะหอ์ัตลักษณ์ทางธรณีเคมี และไอโซโทป CN4 และ NH3 เพือ่ประเมินว่าเป็นน้ าที่

รั่วไหลมาจาก TSF1 หรือ TSF2 หรอืไม ่

 ข้อเสนอดังกล่าว ไม่ใช่การส ารวจตรวจสอบที่สามารถแสดงผลเชิงประจักษ์ เนื่องจากการส ารวจเพื่อหาค่า 

CN4 และ NH3 ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ และ CN4 และ NH3 ไม่ใช่พารามเิตอร์ตรง ที่แสดงถึงการรั่วไหลของน้ า

เหมอืงได้ ประการส าคัญทีสุ่ด มีข่าวว่าเจ้าของเครื่องมือนี้มีถ่ินอาศัยอยู่ที่พิษณุโลก ซึง่อาจเป็นข้อครหาได้ ถ้ามีการ

ใช้เครื่องมอืนี้ ซึ่งมเีครื่องเดียวในประเทศไทยในการส ารวจ และ ดร.ธนพล เป็นผู้เดียวที่ใช้เครือ่งมอืนี้ได้ 

ข้อท่ี 57) หน้าท่ี 324 ตารางท่ี 9-1 (V29) 

 เป็นตารางสรุปความผิดปกตทิางด้านความต้านทานไฟฟ้า ซึง่เป็นการสรปุทีเ่กินจริง โดยสามารถแสดงให้

เห็นในเชิงประจักษ์ได้ดังนี ้

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: จากตารางที่ 9-1 ข้อสรุป 1) มีการร่ัวไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่ทางก้นบ่อ: มีข้อความ

ที่เขียนในร่างรายงานในบทที่ 5 ที่กล่าวถึงจุดที่พบความต้านทานไฟฟ้าต่้าจากข้อมลู TEM ที่ระดับลึกเพียงไมก่ี่จุด 

ได้แก่ TI07, TI08, TI08B, TI08C, TI12, TI12B และ TI15 (จากรูป 5-5 Elevation 40m และ 20m) ส่วนจุดที่

เหลือไม่แสดงค่าผิดปกติใดๆ 

 ในส่วนข้อมูล ERI นั น แนวส้ารวจ DC01, DC02 และ DC03 ไม่แสดงลักษณะทีผ่ิดปกติที่ระดับลึกเลย 

เนื่องจากค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ปรากฏมีค่าสงูกว่าค่ากากแร่มาก การแสดงทิศทางการรั่วไหลโดยใช้ลูกศรสีแดง 

(เลข 3) ในรปูที่ 5-13 (หน้าที่ 145) จึงเป็นการแปลผลที่เกินจริง และขาดข้อมูลทางวิชาการมารองรบั 
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 จากตารางที่ 9-1 ข้อสรุป 2) มีข้อความที่เขียนในร่างรายงานในบทที่ 5 ที่กล่าวถึงจุดที่พบความต้านทาน

ไฟฟ้าต้่า จากข้อมูล TEM เพียง 2 จุด ที่ระดับ Elevation 60m คือ TO35 และ TO38 ที่เคยน้าเสนอไปแล้วว่า 

บริเวณดังกล่าวทีร่ะดับความสูง 60 เมตร อยู่ในช่วงใกลผ้ิวดนิ ที่ในทุกจุดส้ารวจจะแสดงค่าต้่าอยู่แล้ว เนื่องจากอยู่

ในชั นหินอุ้มน ้าระดบัตื น หรอืชั น saprolite จึงไม่ใช่เรือ่งผิดปกติทีจ่ะแสดงค่าความต้านทานไฟฟ้าต้่า 
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 นอกจากนั น ในย่อหน้าที่ 2 หน้าที่ 131 มีข้อความที่เขียนไว้ชัดเจนว่า จุดส้ารวจ TO30, TO32, (TO35), 

TO36, TO37, TO38 และ TO39 มีค่าความต้านทานไฟฟ้าตามลักษณะทางธรณีวิทยา จึงไม่ใช่จุดที่มีความผิดปกติ

แต่อย่างใด ส่วนจุด TO31 และ TO34 ที่ทางผูท้้าโครงการแสดงว่ามีค่าความต้านทานไฟฟ้าปานกลางนั น ในความ

เป็นจริงแล้วก็ยังแสดงค่าสงูกว่าค่ากากแรอ่ยู่พอสมควร 

 ในส่วนข้อมูล ERI แนวส้ารวจ DC22, DC23, DC24 และ DC25 นั น ได้น้าเสนอไปก่อนหน้านี แล้วว่า 

บริเวณทีม่ีค่าความต้านทานไฟฟ้าปานกลางทั ง 2 บริเวณ ไม่ใช่แนวที่แสดงการรั่วไหล โดยได้แสดงข้อมูลความจริง 

(fact) สนับสนุนใหเ้ห็นในเชิงประจกัษ์แล้วในข้อที่ 15 

 
 จากตารางที่ 9-1 ข้อสรุป 3) ที่อ้างว่ามกีารรั่วไหลจากผนงับอ่เก็บกากแร่ TSF1 นั น ได้แสดงข้อโต้แย้งไป

แล้วในข้อ 40 เช่นเดียวกับข้อสรปุที่ 4) ที่ได้แสดงข้อโต้แยง้ไปแล้วในข้อ 17 ส่วนในข้อสรุปที่ 5) ไม่มีข้อโต้แย้ง 

เนื่องจากในตารางเขียนไว้ชัดเจนว่า “ความผิดปกติไม่ชัดเจน” 
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ข้อท่ี 58) ตารางท่ี 9-2 หน้าท่ี 335 

 เป็นตารางสรุปการแปลผลทางธรณีเคมี และไอโซโทป ที่ช้ีความผิดปกติของตัวอย่างน้ าจากบ่อเฝ้าระวังที่

คาดว่าน่าจะมีการแพร่กระจายของน้ าเหมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
252/1 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ: จากตารางที่ 9-2 ดังกล่าว จะเหน็ได้ชัดเจนว่ามีเพีบงบ่อ 6468, 5338, 6691, 5339 

และ 6473 เท่านั น ที่น ้าแสดงค่าการระเหย อย่างไรก็ตามบอ่ 6473 ข้อมูลไม่ชัดเจน และไม่เคยกล่าวถึงในร่าง

รายงานก่อนหน้าว่าแสดงค่าการระเหย  

 มีข้อความเขียนถึงบ่อ 6472 ในหน้าที่ 326 ว่าได้รับอิทธิพลจากน ้าทีร่ะเหย แต่ในตารางกลับเขียนว่า 

"ไม่” (แสดงน ้าระเหย)  

 สรปุว่าบ่อทีผู่้วิจัยสรปุว่าน่าจะได้รบัผลกระทบจากน ้าเหมือง คือ 6468 และกลุ่มบ่อที่อยู่ใกล้กันไม่เกิน 5 

เมตร คือ 5338, 5339 และ 6691 ซึ่งทั ง 3 บ่อมีค่าซลัเฟตต้่ามาก และไม่ควรจะใช้ค้าว่า “ใช่” ในหัวข้อ “ปน

เปื้อนซัลเฟต” ส่วนค่าทางเคมีอื่นๆก็แตกต่างอย่างสิ นเชิงกบั UD1  

 บ่อ 6468 เคยน้าเสนอไปแล้วว่าในร่างรายงานเดิมกล่าวไว้ว่า “ไม่ได้รับผลกระทบจาก TSF1” ตามที่เคย

น้าเสนอไปแล้วในบทก่อนหน้า การแปลผลกลับไปกลบัมาไม่ใช่วิสัยของผูเ้ช่ียวชาญที่ท้างานวิจัย เพราะอาจท้าให้

เกิดข้อครหาได้ว่า จะแปลผลอย่างไรก็ได้ ขึ นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับข้อมลู 
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 ในส่วนบ่อ 5338, 5339 และ 6691 ซึ่งมีค่าซัลเฟตต้่าดังทีก่ล่าวแล้ว ข้อมูลทางธรณีฟิสกิส์แนวส้ารวจ 

DC09 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ชั นหินอุ้มน ้าบริเวณขอบแนวด้านซ้ายตรงกับมุมบ่อดักตะกอน ST38 แสดง

ลักษณะที่เอียงเข้าไปหาบอ่เหล่านี  จงึมีความเป็นไปได้สงูที่คา่การระเหย อาจเกิดจากการที่น ้าในบ่อดักตะกอนเข้า

ไปผสม ซึ่งสนับสนุนโดยการประมวลผลโดยโปรแกรม Isosource ที่แสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่าน ้าในบ่อ 6691 

ได้รับอิทธิพลจากน ้า ST38 เข้ามาผสมมากกว่า 90% 
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ข้อเสนอแนะและข้อโต้แย้งในภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ง 

 การแสดงภาพตัดขวาง (section) ที่ได้จากการประมวลผลค่าความต้านทานไฟฟ้า แสดงทั้ง Measured + 

Calculated Apparent Resistivity Psuedosection และ Inverse Model Resistivity Section ทั้งการวาง

ข้ัวไฟฟ้าแบบ DD และ WS แสดงออกมาโดยใช้ช่วงค่าสูงสุดตามที่ปรากฏใน colour scale ที่ 594 Ωm และ

แสดงเป็น Log scale  

 ประเด็นถัดมาคือไม่ได้ใช้อัตราส่วนแนวตั้งและแนวนอนที่เทา่กัน (แนวนอนมากกว่าประมาณ 2 เท่า) ท า

ให้ความรู้สกึจากภาพที่ไม่ได้สัดส่วนไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

 และประเด็นสุดท้ายคือไม่แสดงการประมวลผลหลังจากการปรับค่าภูมปิระเทศ (ระดับความสูง) ซึง่จ าเป็น

มากส าหรบัการท า inversion ข้อมูล ERI เนื่องจากค่าระดบัสูงต่ าของภูมปิระเทศ จะมีผลอย่างยิ่งต่อการ

ประมวลผล  
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ภาคผนวก ฉ 

1. ไม่พบเอกสารตามทีท่าง ดร.สิรินาฏ รบัปากในที่ประชุมว่าจะน าใบแสดงผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัตการ 

(Lab report) มาแนบไว้ในภาคผนวก แต่พบเป็นเอกสารแสดงผลวิเคราะห์ในรปูแบบตาราง ซึง่ไม่แน่ใจว่า

ถูกต้องหรือไม ่

2. ไม่มีเอกสารข้อมูลแสดงผลการวิเคราะหท์างเคมี และ stable isotope จากห้องปฏิบัตการ (Lab report) 

ของตัวอย่างที่เก็บในครัง้ที่ 3 เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ดังที่แจ้งไว้ในที่ประชุม 

3. ตารางที่ ฉ-5 แสดงผลวิเคราะห์ทางเคมเีฉพาะบางพารามิเตอร์ แต่ไม่แสดงส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามตาราง 

ฉ-2 โดยไม่แจ้งสาเหตุ 

4. ไม่มีค าอธิบายว่าเหตุใด ในตาราง ฉ-6 จึงไม่มผีลวิเคราะห์ OSPG และ OSPG2 
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ภาคผนวก ช 

 การแสดงผลเปรียบเทียบค่าความต้านทานไฟฟ้าจากการส ารวจด้วย TEM และ EMI ที่ต าแหน่งเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกัน ที่ความลกึเดียวกัน ในตารางที่ ช.1 นั้น ไม่อธิบายวิธีการได้มาของข้อมลูดังกล่าวให้ชัดเจนว่า

ข้อมูลในแต่ละช่วงช้ันระดับความสงูในแต่ละแนว/จุดส ารวจ ได้มาอย่างไร จากข้ันตอนไหน (ก่อนหรอืหลัง 

inversion)  กล่าวคือ ไม่แสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่าค่าในตารางเป็นค่าจากทุกจุดในแนวส ารวจ ERI หรือไม่ หรือ

แค่เป็นค่าที่เลือกออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น  

 ประเด็นส าคัญกว่าก็คือไม่แสดงจุดส ารวจ TEM ที่น ามาเปรยีบเทียบกบั ERI ว่าเป็นจุดใด 

 ประเด็นทีส่ าคัญทีสุ่ดคือ การน าเสนอในลักษณะนี้ ไม่เคยมปีรากฏในสาระบบของการแปลผลการส ารวจ

ทางธรณีฟสิิกส์ (ถ้ามีช่วยเอาเอกสารมายืนยัน)  

 อย่างไรก็ตามค าถามทิง้ท้ายก็คือ การแปลผลข้อมลูธรณีฟสิกิส์ในลกัษณะนี้ มาจากผู้เช่ียวชาญจาก AIST 

หรือไม่ หรือแปลผลโดย ดร.ธนพล ที่ไมม่ีประสบการณ์ในการแปลผลธรณีฟสิิกสม์าก่อนหน้าเลย 
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ภาคผนวก ฏ 

 ผู้วิจัยน าเสนอเทคนิคการส ารวจแบบ MIP (?) ในโครงการระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการส ารวจที่ไม่แสดงผลในเชิง

ประจักษ์ คือไม่ได้ตรวจสอบค่า CN โดยตรง แต่เป็นการส ารวจทางอ้อม เพื่อให้ได้ค่า แอมโมเนีย มีเทน Ec และ 

PID (Photo Ioonization Detector) ซึ่งค่าดังกล่าวต้องน ามาแปลความหมายอีกว่ามาจาก TSF หรือไม่ ดังนั้นจึง

ไม่ใช่วิธีที่จะสามารถตอบโจทย์ได้โดยตรง 

 ประเด็นส าคัญคือเครื่องมือดงักล่าวมีเพียง 1 คันในประเทศไทย โดยมีทีมงานเดียวคือทีมงานจาก

มหาวิทยาลัยนเรศวรที่สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ (ข้อความด้านล่าง จากรายงาน V24)  ยิ่งท าใหเ้กิดความแคลงใจ

ยิ่งขึ้นว่า ผู้วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทพรรณีวรกจิ และขนส่งอย่างไร เหตุใดจึงเสนอเทคนิคนี้เข้ามาในที่ประชุม   

 
ข้อความจากรายงาน V24 หน้าที ่235 

 อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีการตัดข้อความนี้ออกจากรายงานในฉบับต่อๆมา แต่ในรายงาน V30 หน้าที่ 587 

ยังมีข้อความที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ โดยใช้ค าว่า “อย่างไรก็ดี ปัจจบุันเครือ่ง MIP ของคณะส ารวจเรา” ยิ่งท า

ให้เกิดข้อสงสัยมากข้ึนไปอกีว่า ข้อสงสัยในความสัมพันธ์กบับริษัทดังกล่าว เป็นจริงหรือไม่ 

 
ข้อความจากรายงาน V30 หน้าที ่587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฑ-276 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการส ารวจตรวจสอบโอกาสการ
รั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า  

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร 
จาก ดร. วิชยุตม์ ทัพวงษ์  (นักพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม) 

 

ดร. วิชยุตม์ ทัพวงษ์  (นักพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม) มีข้อคิดเห็นต่อรายงานการประชุมคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ทางอีเมล์ เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

เรียน ฝ่ายเลขา  

ผมขอเรียน แจ้ง รายละเอียดรายงานการประชุม ดังนี้ 

 หลังจากข้าพเจ้า ได้อ่านแล้ว พบว่า เอกสารแก้ไขล่าสุดของ บทที่ 7 และ บทที่ 9 ฉบับ วนัที่ 21 
ธันวาคม 2560 นั้น มีรายละเอียด อยู่หลายประการ ที่แตกต่าง และเพ่ิมเติมจากฉบับ 15 พฤศจิกายน 2560 
ดังต่อไปนี้ 

1. หัวข้อ 9.4.3 หน้า 347 ในตอนท้ายของย่อหน้าสุดท้าย นั้น ความว่า .........”ด้วยผลการวิเคราะห์น้ าพบว่า
เป็นน้ าที่น่าจะมีต้นก าเนิดมาจากอุตสาหกรรม (ดูจากความเข้มข้น COD และสัดส่วน.................... ....                    
จึงสันนิษฐานว่า ต้นเหตุของน้ าผุดส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเหมือง” 

ในรายละเอียดนี้ เป็นส่วนที่ ข้าพเจ้า ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก 

- ลักษณะของน้ าเสียที่เกิดขึ้น ไม่เป็นลักษณะเดียวกันกับ กิจกรรมที่เหมืองได้ด าเนินการ (BOD, COD สูง ) 

- กิจกรรมเหมืองนั้น ได้หยุดมาเป็นระยะเวลากว่า 10 เดือนแล้ว  

- โดยทั่วไปแล้ว ลักษณะของน้ าผุด เป็นน้ าที่จะต้องผ่านชั้นหิน ทราย จึงน่าจะเป็นน้ า ที่มีลักษณะใส  

- ความในรายงาน ที่ว่า น้ าผุด ปนเปื้อนสารที่สอดคล้องกับน้ าเหมืองในบ่อ TSF 1 จึงไม่เป็นความที่จะกล่าว
อ้างถึงได ้

- เหมืองด าเนินกิจกรรมด้วยลักษณะของการไม่ปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  

2. ข้อ 9.5  หัวข้อย่อย สารปนเปื้อนที่จ าเป็นต้องค านึงถึง รายละเอียดในสองบรรทัดสุดท้าย กล่าวว่า  

“…..จ าเป็นจะต้องท าการประเมินความเสี่ยง... สารดังกล่าวปนเปื้อนตามธรรมชาติอยู่แล้ว”  

ในรายละเอียดนี้ เป็นส่วนที่ ข้าพเจ้า ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก 

- เป็นที่เข้าใจทั่วกันว่า สารโลหะต่างๆ นั้น มีการปนเปื้อนตามธรรมชาติอยู่แล้ว 

- การประเมินความเสี่ยง จ าเป็นที่จะต้องท าการค านวณ ในลักษณะ ตามพ้ืนฐานที่ธรรมชาติเป็น  

- และมีความจ าเป็นจะต้องประเมินในลักษณะ Risk is Additive ก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ใส่ค่า 
Background concentration ไว้ เพื่อการเฝ้าระวังในการค านวณเป็นพิเศษ 

จึงขอน าเรียนท่านประธานมา เพ่ือได้โปรดบันทึกความเห็นของข้าพเจ้า ลงในรายงานการประชุมครั้งวันที่                   
21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาด้วย เพ่ือการอ้างอิงถึงการรับรองเนื้อหาของการท างานในคณะนี้ ในส่วนของ
ความเห็นของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะท างานชิ้นนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และด าเนินการ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการส ารวจตรวจสอบ 
โอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองค า  

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร 
จาก ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

   
  ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อร่างรายงานผลการศึกษาโครงการฯ ดังนี้ 

    1 ประเด็นด้านธรณีฟิสิกส์จากรายงานการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ทางอีเมล์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  เรียน ดร.จรัญ และทีมเลขา   
  ขอบคุณมากครับส าหรับการใส่ใจกับค าโต้แย้งของผม ดูเหมือนน่าจะเป็นครั้งแรกที่จะรับฟัง
นะครับ ที่ผ่าน ๆ มาดูเหมือนจะฟังแต่ไม่ค่อยสนใจนะครับ ยังไงก็ฝากขอบคุณท่านประธานที่ยังให้ความ
กรุณาสนใจค าโต้แย้งผมนะครับ ลองกลับไปดูรายงานตั้งแต่เริ่มต้นที่ผู้เสนอโครงการว่าจะใช้ geophysics 
survey หาอะไรบ้าง ผู้เชี่ยวชาญแย้งว่าอย่างไรบ้าง แล้วผลที่ออกมาทีมวิจัยหาได้ไหม หรือเป็นไปตามที่
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ให้ ความเห็ น ไว้  เอาประเด็นชัด  ๆ  นะครับ  รอยแตก ทีมวิจัยยืนยัน เถียงหั วชนฝา                 
เอาเอกสารอ้างอิงจากโน้นจากนี่มาอ้างไปเรื่อยเปื่อยแล้วสรุปว่าหาได้ ผมเองเคยค้านว่ามันได้แค่ plume      
การไหลไม่ใช่รอยแตกตรงๆ อาจมาจากสาเหตุอ่ืนได้ electric survey บอกความแตกต่างของการน าไฟฟ้าใน
ชั้นหินชั้นตะกอนที่ต่างกัน ไม่ได้บอกการปนเปื้อนโดยตรง ผมเคยเสนอว่าระบบ monitoring ที่ สผ. และ 
กพร. ก ากับให้เหมืองด าเนินการได้วางระบบตามทิศทางการไหลของน้ าใต้ดินหากเกิดการรั่วไหลของ 
contaminants ก็ควรดูจากข้อมูลเหล่านี้ได้ และวางmonitoring well เพ่ิมเติม จากรายงานที่ทีมจุฬาเคยท า
เนื่องจากพบค่า sulfate ในบ่อ monitoring wells บางบ่อขึ้นสูง จึงได้วางสมมติฐานและท าการ model 
การไหลของ contaminants ที่ส าคัญ ๆ เพ่ือดูพฤติกรรมการไหลตามสมมติฐานแบบเหตุการณ์เลวร้ายที่สุด 
และได้เสนอให้เจาะบ่อ monitoring wells เพ่ือเก็บข้อมูล และได้แจ้งที่ประชุม2-3 ครั้งแล้วว่าให้ไปเอา
ข้อมูลเหล่านั้นมาดูก่อนว่ามีแนวโน้มการปนเปื้อนของcontaminants อะไรบ้าง แต่ดูเหมือนไม่ได้รับความ
สนใจแม้กระทั้งรายงานการประชุมก็ไม่ได้บันทึกรายละเอียดเหล่านี้ ผลการส ารวจที่ทีมวิจัยรายงานมา                
ไม่แปลกครับที่จะเทียบกับการพบปริมาณ sulfate ที่เราพบเมื่อสิบปีมาแล้ว sulfate ละลายน้ าอาจจะซึม
ผ่าน liner ได้ 2-3 กรณีตามสมมติฐานที่ทีมผมตั้งไว้ รอยแตกเป็นส่วนหนึ่งซึ่งการศึกษาของทีมวิจัยนี้ต้องการ
จะใช้ electric survey ชี้รอยแตกตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว โปรดพิจารณานะครับผลเป็นเช่นนั้นไหม ได้อะไรมา        
ฝากหาค าตอบดูครับ  

   2 จากรายงานการประชุมคณะท างานย่อยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึม
ของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ทางอีเมล์เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี้ 
   เรียนท่านประธานคณะท างาน และทีมเลขาฯ 
  เนื่องจากผมเคยให้ความเห็นและเหตุผลหลายครั้งในการคิดที่จะด าเนินโครงการดังกล่าว ซึ่ง
ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนัก ตั้งแต่การท าข้อเสนอโครงการที่ผมให้ความเห็นว่าไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาได้ 
แต่โครงการก็ได้รับการพิจารณาให้ด าเนินการจากเสียงส่วนใหญ่จากกรรมการตามที่สรุปในรายงาน (แม้ว่าผม
ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้ด าเนินการจริง ๆ แต่ผมเคารพในการสรุปรายงานของท่านประธาน
และทีมเลขาครับ) อย่างไรก็ตาม ผมขอใช้สิทธิของการเป็นคณะท างาน และอนุกรรมการ ยืนยันที่ไม่เห็นชอบ
กับโครงการและรายงานนี้ ตามท่ีเคยให้ความเห็นมาก่อนหน้านี้  



 
 

ฑ-278 
 

  

 3. การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1  
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ทางแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 เรียนประธานคณะท างานและฝ่ายเลขา ในฐานะคณะท างานผมขอใช้สิทธิไม่รับรอง
รายงานการประชุมนี้ แม้ว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากวาระที่ 4.2 และ 4.3 ท่านประธานสรุปตอนท้ายบน
พ้ืนฐานของความขัดแย้งของคณะท างานและผู้ทรงคุณวุฒิที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความเห็นเป็นแนวทางตามบทสรุป
ของประธาน นอกจากนี้ผมได้ส่ง e-mail ลาประชุมและแจ้งไม่รับรองรายงานการส ารวจดังกล่าว แต่มิได้มีการ
กล่าวถึงในรายงานการประชุม กรรมการบางท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกความเห็นกับรายงานก็มิได้หมายความว่า
จะรับรองรายงานดังกล่าว จึงขอให้ประธานทบทวนมติอย่างระมัดระวังต่อไป 
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