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การตรวจสอบความเปนกรด-ดาง ของเปลือกดินชั้นหิน
(Acid–Base Accounting : ABA)
เพื่อประเมินศักยภาพการเกิดน้ําเหมืองเปนกรด
โดย นุชนาท นาคํา

บทคัดยอ

การตรวจสอบความเปนกรดดางของเปลือกดินชั้นหิน (Acid Base Accounting :
ABA) เปนวิธีการทดสอบเบื้องตนที่นิยมใชเปนอันดับแรกในการประเมินคุณภาพน้ําหรือศักยภาพ
การเกิดน้ําเหมืองเปนกรด โดยมีเทคนิคที่ตองทําการทดสอบ คือ การหาคาความเปนกรดดาง (pH)
ศักยภาพความเปนกรดสูงสุดของเปลือกดินชั้นหิน (Maximum Potential Acidity : MPA) และ
ศักยภาพความเปนกลางของเปลือกดินชั้นหิน (Neutralization Potential : NP) โดยคา acid potential
และ neutralization potential ที่ตรวจวัดไดจะถูกนํามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะบงถึงสภาพความเปนกรดดาง
ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อบริเวณเปลือกดินชั้นหินในบริเวณตางๆ ถูกทิ้งราง
การตรวจสอบดวยเทคนิค ABA เปนเพียงการประเมินแนวโนมการเกิดน้ําเหมือง
เปนกรดภายหลังโครงการเหมืองแรสิ้นสุดลงแตไมสามารถบงถึงอัตราเร็วของการเกิดได อีกทั้งการ
แปลความหมายของขอมูลมีความจําเพาะในแตละพื้นที่และผูประเมินจะตองอาศัยประสบการณและ
ขอมูลดานตางๆ มาประกอบการประเมิน ถาตองการประเมินศักยภาพของการเกิดน้ําเหมืองเปนกรด
ที่ถูกตองแมนยําจําเปนตองวิเคราะหจากปจจัยหลายๆ ดานมาประกอบ เชน ผลการทดสอบ ABA
ขอมูลทางธรณีวิทยา ขอมูลอุทกวิทยา สภาพอากาศ คุณภาพน้ํากอนการทําเหมืองแรและระบบการ
ไหลของน้ําใตดิน เปนตน

คําขอบคุณ
ผูเขียนขอขอบคุณคุณสุรพงษ เชียงทอง ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่ให
การสนับสนุนในการจัดทําเอกสารวิชาการ คุณนันทนา กันยานุวฒ
ั น หัวหนากลุม อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน 4
ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการจั ด ทํ า เอกสาร และขอขอบคุ ณ ข า ราชการเพื่ อ นร ว มงานในกลุ ม
อุตสาหกรรมพื้นฐาน 4 ที่ใหความชวยเหลือดวยดีมาโดยตลอด

บทนํา
น้ํา เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตทั้งของมนุษย สัตว รวมทั้งมีความสําคัญตอระบบ
นิเวศนทางธรรมชาติ จะเห็นไดวาชุมชนสวนใหญอาศัยอยูใกลบริเวณที่มีแหลงน้ํา มีการนําน้ํามาใช
ประโยชนทั้งทางดา นอุปโภค บริโภค ทางดา นเกษตรกรรมและภาคอุต สาหกรรม ในปจจุบันมีการ
พัฒนาใหมีความเจริญในทุกๆ ดานมากมาย บางกิจกรรมกอใหเกิดปญหามลพิษมีการปลอยสารเคมี
และของเสีย ลงสูแหลงน้ําโดยไมมีการบําบัด กอน ทํา ใหแหลงน้ํา เกิด การปนเปอน น้ํามีคุณภาพต่ํา
ไมสามารถนํามาใชประโยชนได อีกทั้งยังเปนผลกอใหเกิดปญหากับสิ่งแวดลอมตามมาอีกมากมาย
ไมวาจะเปนกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่จะสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมถาเรามีความใสใจและมีการวางแผน
จัดการสิ่ง แวดลอมที่ดี สง เสริมใหค วามรูและมีการรว มมือกันระหวางภาครัฐและเอกชน อีกทั้งให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปญหาที่จะสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมจะไมเกิดขึ้น
กรมอุ ต สาหกรรมพื้น ฐานและการเหมือ งแรมี ภ าระกิจ หลักในการบริห ารจั ด การ
อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแรใหเปนไปอยางมีดุลยภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม การสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการในการดําเนินการวางแผนการจัด การ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม รวมถึงมีการเฝาระวังและติดตามผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง จึงเปนแนวทางที่ชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี ดังนั้นการวางแผนจัดการ
สิ่งแวดลอมกอนการทําเหมืองแร ผูประกอบการจึงควรศึกษาถึงปญหาการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดใน
พื้นที่โครงการ เพื่อหาแนวทางและมาตรการที่ดีในการปองกันแกไขตอไป ทั้งนี้การเกิดน้ําเหมืองเปนกรด
นอกจากจะทําใหแหลงน้ําเปนกรดแลวยังชวยเรงใหมีการชะลางเอาโลหะหนักตางๆ ออกมาอีกดวย ซึง่
เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจทําใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา ถึงแมวาในประเทศไทยยังไมประสพกับ
ปญหาดังกลาวอยางชัดเจนแตในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สเปน แคนาดา ไดประสพกับปญหา
การเกิดน้ําเหมืองเปนกรดหลังจากที่โครงการเหมืองแรไดสิ้นสุดลง ในเอกสารฉบับนี้ผูเ ขียนจึงได
ทําการศึกษาและคนควาขอมูลเพื่อเปนแนวในการปองกันและเฝาระวังถึงผลกระทบที่จะเกิดน้ําเหมือง
เป น กรดจากการประกอบการเหมื อ งแร ซึ่ ง เป น ป ญ หาที่ ส ง ผลกระทบกั บ สิ่ ง แวดล อ ม โดยได
ทําการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่เปนสาเหตุ พรอมทั้งเทคนิคของการบําบัดน้ําเหมือง
เปน กรดซึ่ง เปนเทคนิค ของการลดหรือกํา จัด การปนเปอนในแหลงน้ําธรรมชาติ พรอมทั้ง อธิบาย
หลักการทั่วไปของการตรวจสอบความเปนกรดดางของเปลือกดินชั้นหิน และวิธีการตรวจสอบความ
เปนกรดดางของเปลือกดินชั้นหิน (acid base accounting) ซึ่งเปนวิธีการทดสอบเบื้องตนที่นิยมใช
เปนอับแรกๆ ในการประเมินคุณภาพน้ําหรือศักยภาพการเกิดน้ําเหมืองเปนกรด อันจะเปนประโยชน
แกผูที่เกีย่ วของโดยตรงหรือผูที่สนใจตอไป

วัตถุประสงค
1. ใชเปนแนวทางการตรวจสอบความเปนกรดดางของเปลือกดินชั้นหิน (acid base
accounting) เพื่อประเมินศักยภาพการเกิดน้ําเหมืองเปนกรด
2. เพื่อใชเปนแหลงความรูแกบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องทางการตรวจสอบความเปน
กรดดางของเปลือกดินชั้นหิน (acid base accounting)
3. เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการเหมืองแรมีความตระหนัก ในการ
วางแผนจัดการปญหาการเกิดน้ําเหมืองเปนกรด เพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอม

น้ําเหมืองเปนกรด
ปจจุบัน คนในสังคมเริ่มใหความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมจากการ
ประกอบการเหมืองแรเพิ่มมากขึ้น ทําใหบริษัทสํารวจแหลงแรและผูประกอบการเหมืองแรสวนใหญ
จึงตองจัดหามาตรการควบคุมและเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอมทุกๆ ดานทั้งในขั้นตอนการสํารวจ
เหมืองแร การทําเหมืองแร และการฟนฟูพื้น ที่โครงการเหมืองแร เพื่อใหการประกอบการสง ผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด
การเกิดน้ําเหมืองเปนกรด (acid mine drainage) เปนปญหาหนึ่งที่มักพบจากการ
ประกอบการเหมืองแร โดยเฉพาะเมื่อโครงการเหมื องแรไ ดสิ้น สุด ลง เพื่อบรรเทาและปองกั น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการปนเปอนของน้ําเหมืองเปน กรดสูสิ่งแวดลอม ผูประกอบการและ
ภาครัฐจะตองวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม รวมถึงใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

1. ความหมายของน้ําเหมืองเปนกรด
น้ําเหมืองเปนกรด (acid mine drainage หรือ acid rock drainage) หมายถึง น้ําที่
ระบายออกจากบริเวณโครงการเหมืองแรที่ถูกทิ้งราง ซึ่งมีคาความเปนกรดดาง (pH) ต่ํา และยังอาจ
ประกอบดวยโลหะหนักตางๆ เชน อะลูมิเนียม (Al) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) และแมงกานีส
(Mn) ละลายอยูในปริมาณสูง โดยปกติการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดสามารถเกิดขึ้นไดเองอยางชา ๆ
เนื่องจากการสึกกรอนผุพังตามธรรมชาติของชั้นดินและหิน แตอัตราการเกิดน้ําที่มีฤทธิ์เปนกรดนี้จะ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อชั้นดินและหินซึ่งมีแรซัลไฟดเปนองคประกอบไดรับการรบกวน (Wikipedia,
2007a)

2. การเกิดน้ําเหมืองเปนกรด
น้ําเหมืองเปนกรดเกิดขึ้นจากแรซัลไฟดในชั้นดินและหินเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
โดยแรซัลไฟดมีอยูดวยกันหลายชนิด เชน pyrite (FeS2), pyrrhotite (Fe1-xS), enargite (Cu3AsS4),
marcasite (FeS2), arsenopyrite (FeS2.FeAs2), tennantite (Cu12As4S13) และ orpiment (As2S3)
เปนตน แต pyrrhotite, pyrite และ marcasite ซึ่งเรียกรวมๆ วา pyritic mineral เปนแรที่มักพบใน
ถานหินและเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดน้ําเหมืองเปนกรด เมื่อแรซัลไฟดซึ่งถูกฝงในพื้นดินทีม่ ปี ริมาณ
ออกซิเจนต่ํา ถูกขุดขึ้นมากองบนพื้นผิวดินจากการประกอบกิจกรรมตางๆ เชน การทําเหมืองแรถาน
หิน แรทองแดง แรท องคํา แร เ งิน แรสัง กะสี แรต ะกั่ว และแรยูเ รเนี ย ม การกอ สรา งทางหลวง
กิจกรรมอื่นๆ ที่ตองมีการขุดดินปริมาณมากขึ้นมา ทําใหแรซัลไฟดมีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศบนผิว
ดินซึ่งมีปริมาณออกซิเจนสูง ยิ่งไปกวานั้นการกองแรดังกลาวบนผิวดินยังทําใหตองเผชิญกับน้ําฝน
และน้ําผิวดินหรือน้ําใตดิน ทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ไดผลิตผลเปนกรดซัลฟูริก (H2SO4) ทําให

น้ําที่ไหลผานบริเวณกองแรดังกลาวมีคาความเปนกรดสูง และยังสามารถชะลางเอาโลหะหนักตางๆ
รวมถึงซัลเฟตซึ่งเปนองคประกอบในกองดินและหินละลายออกมาดวย ซึ่งหากไมเรงดําเนินการบําบัด
ก็อาจสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมได เชน การปนเปอนในน้ําดื่ม การดํารงชีวิตของพืช
และสัตวที่อาศัย อยูในน้ํา และการสึกกรอนของสิ่งกอสรางตา งๆ ไดแก สะพาน ภูเ ขา และอาคาร
บานเรือน เปนตน (Todd and Reddick, 1997)
ปญหาการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ เชน ในสหรัฐอเมริกา
พบวา 90 % ของการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดมาจากลําน้ําซึ่งมีแหลงกําเนิดจากเหมืองแรที่ถูกทิ้งลางทั้ง
ที่เปนเหมืองแรบนดินและเหมืองแรใตดินในบริเวณรัฐตางๆ ไดแก Pennsylvania, West Virginia,
Ohio, Kentucky, Maryland, Indiana, Illinois, Iowa, Missouri, Tennessee, Virginia, Alabama
และ Georgia โดยเฉพาะรัฐ Pennsylvania และ Northern West Virginia ซึ่งโครงสรางของเปลือกดิน
ชั้นหินมีปริมาณหินปูน (limestone; CaCO3) นอยมาก
นอกจากนี้ แมน้ํา Rio Tinto ในประเทศสเปน ซึ่งมีความหมายวา แมน้ําแดง เปน
แหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบจากการประกอบการเหมืองแร โดยน้ําในแมน้ํามีคาความเปนกรดดางต่ํา
และมีสีแดงเขม เนื่องจากมีเหล็กละลายอยูในน้ํา รวมทั้งมีโลหะหนักตางๆ ละลายอยูในปริมาณสูง
นําไปสูปญหาสิ่งแวดลอมที่รุนแรง (Wikipedia, 2007c)
และในประเทศแคนาดา น้ําในลําหวย Britannia ตรวจพบวามีสารมลพิษในปริมาณ
สูงเปนระยะทางกวา 2 กิโลเมตร แมวาโครงการเหมืองแรในบริเวณนั้นจะสิ้นสุดโครงการไปแลว แต
ยัง คงพบวาน้ํา ที่ไ หลผานเหมืองแรรา งนี้เ ปน น้ําที่มีค วามเปน กรดสูง สง ผลใหสิ่ง ชีวิตในลํา หวยไม
สามารถดํารงชีวิตอยูได อีกทั้งมนุษยไมสามารถนํามาใชในการบริโภคหรือการเกษตรได (Wikipedia,
2007b)
จะเห็นไดวาปญหาการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดเปนปญหาที่มีผลกระทบตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอมในวงกวาง ซึ่งอาจตองใชเวลานานและเสียงบประมาณจํานวนมากในการบําบัด ดังนั้น
การศึกษาและวางแผนโครงการกอนและหลังการทําเหมืองแรหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
น้ําเหมืองเปนกรดจึงนาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

3. เคมีของการเกิดน้ําเหมืองเปนกรด
เนื่องจากแรไ พไรต (pyrite; FeS2) จัด เปนแรซัลไฟดหลักที่ทํา ใหเ กิด ปญ หาน้ํา
เหมืองเปนกรด ดังนั้นเมื่อกลาวถึงปฏิกิริยาเคมีของการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดจึงจะกลาวถึงเฉพาะแร
ไพไรตโดยถือเปนตัวแทนของแรซัลไฟด
โดยปกติการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดจะเกิดจากการสึกกรอนและสลายตัวของแรทั้งทาง
กายภาพและเคมี การสลายตัวทางกายภาพ (physical weathering) เชน การบดยอยแร มีผลทําใหแร
มีขนาดเล็กลง เปนการเพิ่มพื้นที่ผิวแรในการสัมผัสกับน้ําและอากาศ จากนั้นจะเกิดการสลายตัวทาง
เคมี (chemical weathering) ซึ่งก็คือ การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของแรไพไรตนั่นเอง
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ข องการเกิ ด น้ํ า เหมื อ งเป น กรดจากการสลายตั ว ของแร ไ พไรต
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก (LEO and the SERVIT Group, 2004) ดังนี้
ขั้นตอนแรกจะเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไพไรตดวยออกซิเจน ดังปฏิกิริยาที่ 1
ทําใหซัลเฟอร (S) ถูกออกซิไดส กลายเปนซัลเฟต (SO42-) และเหล็ก (II) (Fe2+) ถูกปลอยใหเปน
อิสระ จากปฏิกิริยาดังกลาว ไพไรต 1 โมล จะทําใหเกิดโมเลกุลของกรด (H+) จํานวน 2 โมล
2FeS2 + 7O2 + 2H2O
2Fe2+ + 4SO42- + 4H+
ปฏิกิริยาที่ 1
ขั้นที่สองเปนการเปลี่ยนเหล็ก (II) (Fe2+) เปนเหล็ก (III) (Fe3+) ดังปฏิกิริยาที่ 2
โดยการเกิดปฏิกิริยาดังกลาวตองใชกรดจํานวน 1 โมล รวมถึงแบคทีเรียบางชนิด เพื่อชวยเรงอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาในการเปลี่ยนเหล็ก (II) เปนเหล็ก (III) นอกจากนี้อัตราการเกิดปฏิกิริยายังขึ้นอยู
กับคาความเปนกรดดางของระบบ โดยปฏิกิริยาจะเกิดขึน้ อยางชาๆ ภายใตสภาวะที่เปนกรด (pH 23) และปราศจากแบคทีเรีย แตอตั ราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วที่ pH ประมาณ 5 ดังนั้น
ปฏิกิริยานี้จงึ เปนขัน้ ตอนที่กําหนดอัตราเร็วในการสลายตัวของไพไรต
4Fe2+ + O2 + 4H+
4Fe3+ + 2H2O
ปฏิกิริยาที่ 2
จากนั้นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเหล็กจะเกิดขึ้นเปนขั้นตอนสุดทาย ดังปฏิกิริยาที่ 3
โดยโมเลกุลน้ําจะแตกตัว เกิดเปนตะกอนของ ferric hydroxide (Fe(OH)3)ซึ่งมีสีสมเหลือง ที่เรียกวา
yellowboy แตอยางไรก็ดี การตกตะกอนของ ferric hydroxide นี้ขึ้นอยูกับคา pH โดยตะกอนจะ
เกิดขึ้นที่ pH สูงกวา 3.5 แตถา pH นอยกวา 3.5 จะไมเกิดการตกตะกอน นอกจากนี้ปฏิกิริยานี้ยังทํา
ใหเหล็ก (II) 1 โมล เกิดโมเลกุลกรดจํานวน 3 โมล
4Fe3+ + 12H2O
4Fe(OH)3 + 12H+
ปฏิกิริยาที่ 3
ผลรวมของปฏิกิริยาที่ 1 ถึง 3 คือ ปฏิกิริยาที่ 4 จะเห็นไดวา เมื่อไพไรตถูกออกซิไดส
จะทําใหเกิดโมเลกุลกรดที่สามารถปนเปอนในแหลงน้าํ อีกทั้งบริเวณพืน้ ดินในแหลงน้ํานัน้ ๆ ยังถูกปก
คลุมไปดวยตะกอนของ yellowboy ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน ดังรูปที่ 1 ทําใหสิ่งมีชีวิต
ตางๆ ทั้งพืชและสัตวที่อาศัยอยูในน้ําไดรับผลกระทบและอาจตายไดในไมชา
4FeS2 + 15O2 + 14H2O
4Fe(OH)3 + 8SO42- + 16H+ ปฏิกิริยาที่ 4

อยางไรก็ตาม เนื่องจากระบบในธรรมชาติมีความซับซอน ดังนั้นปฏิกิริยาเคมีของการ
เกิดน้ําเหมืองเปนกรดที่กลาวมาแลวขางตนจึงเปนเพียงบางสวนที่เกิด ขึ้น จริง เทา นั้น ตัว อยา งเชน
ไพไรตสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นโดยมีเหล็ก (II) เปนตัวออกซิไดสแทนออกซิเจน ดังปฏิกิริยา
ที่ 5 และปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ pyrrhotite ดังปฏิกิริยาที่ 6 ซึ่งลวนทําใหเกิดโมเลกุลกรดไดเชนกัน
นอกจากนี้ ซัลไฟดของโลหะตางๆ เชน ทองแดง สังกะสี แคดเมีย ม ตะกั่ว และสารหนู ก็สามารถ
เกิดปฏิกิริยาเคมีในทํานองเดียวกัน และทําใหเกิดการปนเปอนของไอออนของโลหะหนักตางๆ ทีม่ พี ษิ
ถูกระบายออกไปกับน้ําทิ้งได
FeS2 + 14Fe2+ + 8H2O
15Fe3+ + 2SO42- + 16H+
ปฏิกิริยาที่ 5
2+
2+
Fe(1-x)S + (2-x/2)O2 + xH2O
(1-x)Fe + SO4 + 2xH ปฏิกิริยาที่ 6
เมื่อ x มีคาระหวาง 0.000 ถึง 0.125

รูปที่ 1 ลําธารซึ่งไดรับผลกระทบจากน้าํ เหมืองเปนกรดจากโครงการเหมืองแรถา นหิน โดย
พื้นดินใตน้ําถูกคลุมไปดวย ferric hydroxide คัดลอกจาก Wikipedia, 2007a

4. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอน้ําที่ระบายออกจากโครงการเหมืองแร
แรซัลไฟดในเปลือกดินชั้นหินจัดเปนสาเหตุหลักทีท่ ําใหเกิดน้ําเหมืองเปนกรด แตการ
เกิดน้ําที่มีคาความเปนกรดดางต่ําจะเกิดขึ้นมากนอยขึ้นกับปจจัยอื่นๆ ดวย โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
คุณภาพและปริมาณน้ําที่ระบายออกจากบริเวณโครงการเหมืองแร (Todd and Reddick, 1997) มีดังนี้

4.1 ปจจัยปฐมภูมิ
ปจจัยปฐมภูมิ หมายถึง ปริมาณน้ําหรือความชื้นในบรรยากาศ และออกซิเจนซึ่งอยูใน
รูปของแกสออกซิเจนในสิ่งแวดลอม มีอิทธิพลตอคุณภาพของน้ําที่ระบายออกจากบริเวณโครงการ
เหมืองแรโดยตรง เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของแรซัลไฟดจะเกิดขึน้ ได จะตองใชออกซิเจนเปน
ตัวออกซิไดส และมีน้ําทําหนาที่เปนทั้งตัวรีดักแตนท (reductant) ทําใหเกิดน้ําที่มีฤทธิ์เปนกรด
นอกจากนี้ น้ํายังเปนตัวทําละลายทีน่ ําพาสารผลผลิตที่เกิดขึ้นไปยังบริเวณตางๆ

4.2 ปจจัยทุติยภูมิ
ปจจัยทุติยภูมิ หมายถึง ความสามารถในการทําใหน้ําที่เปนกรดมีความเปนกลางดวย
สารที่มีฤทธิ์เปนดาง ซึ่งมักหมายถึง ปริมาณแรคารบอเนตในแหลงแรนั้นๆ โดยทั่วไปแรที่มีปริมาณ
ซัลไฟดสูงแตมีคารบอเนตต่ํามักจะทําใหเกิดน้ําที่เปนกรด
ในทางตรงกันขาม
แรที่มีปริมาณ
คารบอเนตสูงๆ และมีซัลไฟดบางสวน ก็คาดวาจะทําใหเกิดน้ําที่มีฤทธิ์เปนดาง

4.3 ปจจัยตติยภูมิ
ปจจัยตติยภูมิ ประกอบดวย คุณลักษณะทางกายภาพของของเสียจากการทําเหมือง
แร ความสัมพันธเชิงพืน้ ที่ของของเสีย และระบบอุทกวิทยา
คุณลักษณะทางกายภาพที่สําคัญ ไดแก ขนาดอนุภาค แนวโนมของการสึกกรอนผุพัง
ทางกายภาพ และความสามารถในการซึมผาน (permeability) เนื่องจากขนาดอนุภาคมีความสัมพันธ
ผกผันกับปริมาณพื้นที่ผวิ
โดยดินและหินที่มีขนาดอนุภาคเล็กก็จะมีปริมาณพื้นที่ผวิ มากกวาหินที่มี
ขนาดอนุภาคใหญ ทําใหแรซัลไฟดมีโอกาสสัมผัสกับน้ําและอากาศไดมากขึน้ จึงชวยเพิ่มอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นใหสูงขึน้ นอกจากนี้การสึกกรอนทางกายภาพยังเปนการชวยเพิ่มพื้นที่ผวิ อีก
ทางหนึ่งดวย เมื่อพื้นที่ผวิ การสึกกรอนผุพัง และรอยแตกราวของหินเพิ่มมากขึน้ ก็จะยิง่ สงผลใหน้ํา
และออกซิเจนสามารถแทรกซึมผานอนุภาคดินและหินไดงายขึน้
ความสัมพันธเชิงพืน้ ที่ของของเสีย หมายถึง การจัดลําดับการกองของเสีย ซึ่งอาจมี
ผลตอคุณภาพน้าํ ที่ระบายออกจากเหมืองแรได เชน การกองแรคารบอเนตบนแรไพไรตจะชวยยับยั้ง
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและกรดได
เนื่องจากแรคารบอเนตจะทําใหนา้ํ ที่แทรกซึมผานกองแร
นั้นๆ มีฤทธิ์เปนดาง

ระบบอุทกวิทยามีอิทธิพลตอคุณภาพน้ําที่ระบายออกจากเหมืองแร เนื่องจากกองดิน
และหินทีม่ ีน้ําทวมขังตลอดเวลาจะชวยลดการขนสงออกซิเจนจากอากาศสูผิวน้ํา
ทําใหไมเกิดน้าํ
เหมืองเปนกรด แตถาปริมาณน้ําเหนือกองแรมีความแปรปรวน ขึน้ ๆ ลงๆ ก็อาจสงผลใหเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นของแรไพไรตในระหวางที่ระดับน้ําลดลงได

5. เทคนิคการบําบัดน้ําเหมืองเปนกรด
เทคนิคการลดหรือกําจัดการปนเปอนในแหลงน้าํ ธรรมชาติ เนื่องจากโลหะหนักและ
น้ําที่มีคาความเปนกรดดางต่ํา สามารถแบงเปน 2 วิธีหลักๆ ไดแก active treatment และ passive
treatment (Environmental Protection Agency, 2007)

5.1 Active treatment
Active treatment เปนการใชสารเคมีที่มีฤทธิ์เปนดาง เพือ่ ทําใหน้ําที่เปนกรดมีความ
เปนกลาง แตอยางไรก็ดี สารเคมีที่ใช การติดตั้งอุปกรณ และคาใชจายในการดําเนินงานสําหรับ
เทคนิคนี้มักมีราคาคอนขางแพง โดยวิธนี ี้แบงยอยๆ ตามประเภทของสารเคมีที่ใชในการบําบัด ดังนี้

5.1.1 หินปูน (Limestone)
หินปูน (Limestone หรือ calcium carbonate; CaCO3) ซึ่งประกอบดวย
แคลเซียมในปริมาณสูงเปนเทคนิคที่ไดรับความนิยมวิธีหนึ่ง เนื่องจากหินปูนมีราคาถูก การใชงานไม
ยุงยาก และตะกอนที่ไดจับตัวเปนกอนทําใหงายในการกําจัด แตมีขอเสียคือ ใชเวลาในการทําปฏิกริ ยิ า
นานและระบบการกําจัดมีประสิทธิภาพต่ํา เนื่องจากโมเลกุลของหินปูนอาจถูกเคลือบดวยเหล็กที่เกิด
จากการตกตะกอน ทําใหการบําบัดน้ําเหมืองเปน กรดที่มีปริมาณเหล็กสูง ไมสามารถทําไดอยา งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงไมสามารถกําจัดแมงกานีสออกได

5.1.2 ปูนขาว (Hydrated Lime)
ปูนขาว (Hydrated lime หรือ calcium hydroxide; Ca(OH)2) เปนสารเคมี
ที่นิยมใชในการบําบัดน้ําเหมืองเปนกรด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหมืองแรถานหิน เพราะมีราคาถูก
และการใชงานงาย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แตหลังการบําบัดอาจทําใหเกิดตะกอนปริมาณสูง
มาก (เมื่อเปรียบเทียบกับการใชหินปูน) และตองใชงบลงทุนเริ่มตนที่สูง เนือ่ งจากโรงบําบัดมีขนาด
ใหญ

5.1.3 โซดาแอช (Soda Ash)
โซดาแอช (Soda ash หรือ sodium carbonate; Na2CO3) มักนิยมใชบําบัด
น้ําเหมืองเปนกรดที่เปนลําน้าํ สายเล็กๆ ซึ่งอยูในพื้นที่หางไกล โดยขอเสียของวิธีนคี้ ือ สารเคมีที่ใชมี
ราคาแพง (เมื่อเทียบกับหินปูน) และตะกอนไมคอยนอนกน

5.1.4 โซดาไฟ (Caustic soda)
โซดาไฟ (Caustic soda หรือ sodium hydroxide; NaOH) เปนสารเคมีที่มี
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้าํ เหมืองเปนกรดที่มีปริมาณแมงกานีสสูง และกระแสน้ําไหลอยางชาๆ แต
การใชเทคนิคนี้อาจตองเสียคาใชจายสูงและมีอันตรายในการจัดการสารเคมี

5.1.5 แอมโมเนีย (Ammonia)
แอมโมเนีย (Ammonia; NH3) เปนสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ํา
เหมืองเปนกรดที่มปี ริมาณเหล็กและแมงกานีสสูง รวมถึงแอมโมเนียมีราคาถูกกวาโซดาไฟ แตการใช
แอมโมเนียอาจทําไดยากและมีอนั ตราย อีกทั้งอาจสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในกระแสน้ําได ดังนั้นการ
ใชแอมโมเนียจึงไมเปนที่นิยม แตถามีการนําไปใชจะตองมีมาตรการเฝาระวังที่เหมาะสม

5.2 Passive treatment
Passive treatment เปนเทคนิคการบําบัดน้าํ เหมืองเปนกรดดวยกระบวนการทาง
ธรรมชาติ เพื่อลดความเปนกรดและไมตองเสียคาใชจายดานการบํารุงรักษามาก โดยเทคนิคที่จดั วา
เปน passive treatment มีดังนี้

5.2.1 Constructed Wetland
Constructed wetland เปนประเภทหนึ่งของเทคนิค passive treatment ซึ่งใช
จุลชีพที่อาศัยในดินและน้าํ พรอมทั้งพืชที่ขึ้นในบริเวณ wetland ในการกําจัดโลหะที่ละลายในน้ํา โดย
วิธีนี้สามารถกําจัดเหล็กไดดกี วาแมงกานีส และจะใหประสิทธิภาพสูงเมื่อใชบาํ บัดกระแสน้ําที่ไหลชาๆ
หรือประมาณ 1-2 แกลลอนตอนาที แตจากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการกําจัดโลหะขึน้ อยูกับ
ฤดูกาล เชน ประสิทธิภาพการกําจัดจะลดลงในฤดูหนาว

5.2.2 Open Limestone channel/Anoxic Limestone Drain
Open limestone channel เปนเทคนิค passive treatment ที่ไมยุงยากในการ
กอสราง โดยการขุดคูแลวเติมหินปูน การละลายของหินปูนจะชวยเพิ่มความเปนดางและทําใหน้ํามีคา
ความเปนกรดดางสูงขึน้ แตการตกตะกอนของเหล็กและอะลูมเิ นียมที่เกิดขึ้นอาจเคลือบหินปูนไว ทํา
ใหประสิทธิภาพการบําบัดลดลง

5.2.3 Diversion Well
Diversion well เปนการนําน้ําที่เปนกรดไปใสในบอที่บรรจุไปดวยหินปูนบด
หยาบ โดยการเคลือบของเหล็กที่ตกตะกอนจะไมเกิดขึน้ เนื่องจากจัดใหมีกระแสน้ําที่เชี่ยวไหลผาน
บอตลอดเวลา ทําใหระบบการบําบัดมีประสิทธิภาพสูง แตตองมีการเติมหินปูนแทนที่อยางสม่ําเสมอ

หลักการทั่วไปของการตรวจสอบความเปนกรดดาง
ของเปลือกดินชั้นหิน
การวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการสํารวจ การกอสราง และการทําเหมืองแร
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดน้ําเหมืองเปนกรด เปนโปรแกรมหนึ่งที่ผูประกอบการเหมืองแรใหความสําคัญ
เพื่อวัดศักยภาพการผลิตกรดของดินและหินในบริเวณพื้นที่โครงการเหมืองแรซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลัง
โครงการเหมืองแรสิ้น สุด ดว ยการทดสอบหลากหลายวิธีในระดับหองปฏิบัติการ เชน acid base
accounting, humidity cell, soxhlet extraction, leaching test และ field lysimeter test เปนตน โดย
acid base accounting เปนวิธกี ารทดสอบเบื้องตนที่นิยมใชเปนอันดับแรกๆ ในการประเมินคุณภาพ
น้ําหรือศักยภาพการเกิดน้ําเหมืองเปนกรด (Perry, 1998)

1. ความหมายของการตรวจสอบความเปนกรดดางของเปลือกดินชั้นหิน
การตรวจสอบความเปนกรดดางของเปลือกดินชั้นหิน (Acid-Base Accounting; ABA)
เปนเทคนิคการวิเคราะหเปลือกดินชั้นหิน เพื่อประเมินความเปนไปไดในการเกิดน้าํ เหมืองเปนกรด
โดยเทคนิคนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ คาความเปนกรดดาง (Paste pH) ศักยภาพความเปนกรด
สูงสุดของเปลือกดินชัน้ หิน (Maximum Potential Acidity; MPA) และศักยภาพความเปนกลางของ
เปลือกดินชัน้ หิน (Neutralization Potential; NP) โดยคา acid potential และ neutralization
potential ที่ตรวจวัดไดจะถูกนํามาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะบงถึงสภาพความเปนกรดดางที่อาจขึน้ เมื่อ
เปลือกดินชัน้ หินในบริเวณตางๆ ถูกทิ้งราง

2. ศักยภาพความเปนกรดสูงสุดของเปลือกดินชั้นหิน
ศักยภาพความเปนกรดสูงสุดของเปลือกดินชั้นหิน (Maximum Potential Acidity;
MPA) จะขึ้นอยูกับปริมาณซัลเฟอรในเปลือกดินชั้นหิน ดังนั้นปริมาณรอยละของซัลเฟอรที่ตรวจวัด
ไดจะถูกนําไปแปลงเปนคาศักยภาพความเปนกรดสูงสุดดวยการคูณดวย 31.25 ซึ่งเปนคาแฟคเตอร
ที่ไดมาจากสมดุลของปฏิกิริย ากรดดวยเบส ดังปฏิกิริยาที่ 7 โดยศักยภาพความเปนกรดสูงสุดจะ
รายงานในหนวยของเมตริกตันของแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) ตอ 1000 เมตริกตันของปริมาณ
เปลือกดินชั้นหิน (part per thousand; ppt CaCO3)
FeS2 + 2CaCO3 + 3.75O2 + 1.5H2O

2SO42- + Fe(OH)3 + 2Ca2+ + 2CO2 ปฏิกิริยาที่ 7

จะเห็นไดวา 1 โมลของซัลเฟอร (molecular weight = 32) จะทําปฏิกิริยาพอดีกบั 1
โมลของ CaCO3 (molecular weight = 100) หรือ 1 กรัมของซัลเฟอร จะทําปฏิกิริยาพอดีกับ 3.125
กรัม CaCO3 ดังนัน้ ถาปริมาณตัวอยางดินและหินจํานวน 100 กรัม ซึ่งมีซัลเฟอร 1 กรัม หรือ รอยละ
1 ของซัลเฟอรในดิน จะตองใช 3.125 กรัมของ CaCO3 ในการทําใหเปนกลาง ดังนั้น ถาคิดปริมาณ

ตัวอยางดินและหินเปน 1000 เมตริกตัน ซึ่งมีซัลเฟอรอยูรอยละ 1 จึงตองใช 31.25 เมตริกตันของ
CaCO3 ดังนั้น ศักยภาพความเปนกรดสูงสุดจะแปรผันตามรอยละของซัลเฟอร (%S) ที่ตรวจวัดได
โดยคูณดวย 31.25 อยางไรก็ดี บางครั้งอาจพบวาการหาคา MPA เกิดจากการคูณรอยละของซัลเฟอร
ดวยแฟคเตอร 62.5 ซึ่งเปนผลมาจากปฏิกิริยาที่ 8 เนื่องจากสมมติฐานในการประเมินคา MPA ใน
ระบบปด ทําใหแกสคารบอนไดออกไซดไมสามารถหลุดรอดออกไปได จึงตองใช CaCO3 เพิ่มมากขึ้น
เพื่อทําใหกรดซัลฟูริคและกรดคารบอนิคที่เกิดขึ้นเปนกลาง แตการคํานวณคา MPA โดยทั่วไปจะนิยม
ใชแฟคเตอร 31.25 มากกวา อาจเพราะโอกาสที่ปฏิกิริยาจะเกิดขึน้ ในระบบปดในสภาวะธรรมชาตินนั้
มีนอยมาก
FeS2+ 4CaCO3 + 3.75O2 + 3.5H2O

2SO42- + Fe(OH)3 + 4Ca2++ 4HCO3-ปฏิกิริยาที่ 8

โดยทั่วไปซัลเฟอรที่อยูในเปลือกดินชั้นหินจะปรากฎอยูใน 3 รูปแบบ คือ ซัลไฟด
ซัลเฟต และซัลเฟอรในสารอินทรีย
โลหะซัลไฟด ซึ่งสวนใหญคือ ไพไรต จัดเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดน้ําเหมืองเปน
กรด โดยเฉพาะการประกอบการเหมืองแรถานหินที่มกั พบไพไรตในเปลือกดินชั้นหินในปริมาณสูง
นอกจากนี้การประกอบการเหมืองแรโลหะซัลไฟดอื่นๆ ที่มักพบรวมกับไพไรต เชน ทองแดงซัลไฟด
(chalcopyrite; CuFeS2) ตะกั่วซัลไฟด (galena; PbS) และสังกะสีซัลไฟด (sphalerite; ZnS) ไมมี
อิทธิพลตอการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดมากนัก
เนื่องจากโลหะซัลไฟดเหลานี้มีโครงสรางเปนผลึกที่
แข็งแรง จึงทําใหมีความเสถียรสูง ประกอบกับผลิตผลที่เกิดขึน้ จากการสลายตัวของโลหะซัลไฟด
เหลานี้มีความสามารถในการละลายต่ํา จึงชวยยับยัง้ การสึกกรอนผุพังไมใหเกิดขึ้นตอไป
ซัลเฟอรซึ่งอยูในรูปของซัลเฟตปรากฎอยูในแรหลายชนิด เชน ยิปซัม (gypsum;
CaSO4) จาโรไซต (jarosite; KFe3+3(OH)6(SO4)2) และอะลูไนต (alunite; KAl3(SO4)3(OH)6)
โดยแรซัลเฟตเหลานีจ้ ะพบในปริมาณนอยในบริเวณเขตชื้น แตจะพบในปริมาณมากในบริเวณพืน้ ที่ที่
แหงแลงซึ่งมีขีดจํากัดในการชะลาง โดยซัลเฟตที่อยูในรูปของยิปซัมจะไมมีศักยภาพในการสังเคราะห
โมเลกุลกรด เนื่องจากซัลเฟตเปนผลผลิตที่เกิดขึน้ จากปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ของไพไรต แตปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นของจาโรไซตอาจทําใหเกิดโมเลกุลกรดได แตเปนปริมาณที่นอยมาก เนื่องจากจาโรไซตมี
ความสามารถในการละลายต่ํามาก ดังนัน้ ปริมาณจาโรไซตในเปลือกดินชัน้ หินจึงไมมีนยั สําคัญตอการ
ตรวจวัดศักยภาพความเปนกรด แตอยางไรก็ตาม ถาในเปลือกดินชั้นหินนัน้ ๆ ไมมีไพไรตหรือมีใน
ปริมาณนอยมากๆ ปริมาณแรจาโรไซตก็จะมีนัยสําคัญในการตรวจวัด MPA
สําหรับซัลเฟอรในรูปของอินทรียโมเลกุล ซึ่งหมายถึง พืชที่ขึ้นอยูตามเปลือกดินชัน้
หินตางๆ
ซัลเฟอรประเภทนี้ไมมีอิทธิพลตอการเกิดน้ําเหมืองเปนกรด
เนื่องจากไมไวตอการ
เกิดปฏิกิริยาและพบในปริมาณนอยมาก

ดังนัน้ การหาคา MPA จากรอยละของซัลเฟอรทั้งหมด เมื่อซัลเฟอรสวนใหญอยูใน
รูปของไพไรต ก็จะไดผลการตรวจวัดทีเ่ หมาะสม แตถาในตัวอยางเปลือกดินชัน้ หินมีปริมาณซัลเฟอร
ในรูปของซัลเฟตและสารอินทรียอยูสูง การหาคา MPA จากรอยละของซัลเฟอรทั้งหมด ก็อาจมีผลทํา
ใหการประเมินศักยภาพความเปนกรดที่ไดมีคา สูงเกินความเปนจริง แตอยางไรก็ดี การหาคา MPA
จากรอยละของซัลเฟอรทั้งหมด ยังคงเปนวิธีทนี่ ิยมใชมากที่สุด

3. ศักยภาพความเปนกลางของเปลือกดินชั้นหิน
ศักยภาพความเปนกลางของเปลือกดินชั้นหิน (Neutralization Potential; NP) คือ
การตรวจวัดปริมาณแรคารบอเนต (carbonate mineral) เบสที่สามารถแลกเปลี่ยนได (exchangeable
base) และแรซิลิเกต (silicate mineral) ซึ่งสามารถไปหักลางกรดที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ของซัลไฟต แลวทําใหความเปนกรดนอยลง ซึ่งผลการตรวจวัดที่ไดจะเปนคาศักยภาพความเปนกลาง
สูงสุด ทางทฤษฎีข องดิน และหินนั้น ๆ โดยไมไ ดแยกประเภทหรือชนิดของแรที่ทําใหเ กิดคุณ สมบัติ
ดังกลาว โดยการตรวจวัดจะนําดินและหินที่ผานการบดละเอียดแลวมาละลายดวยกรดไฮโดรคลอริค
เพื่อทําปฏิกิริยากับคารบอเนต เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุด นํามาไทเทรตกรดที่เหลือดวยสารละลายดาง โดย
คา NP จะแสดงในหนวยของเมตริกตันของ CaCO3 ตอ 1000 เมตริกตันของปริมาณเปลือกดินชัน้ หิน
(part per thousand; ppt CaCO3)
แรค ารบอเนตเปน แรที่มีคุณสมบัติเปน ดางตามธรรมชาติ เชน แคลไซต (calcite;
CaCO3) โดโลไมต (dolomite; CaMg(CO3)2) คลอไรต (chlorite; ClO2-) ไบโอไทต (biotite;
K(Mg, Fe)3AlSi3O10(F, OH)2) ซิเดอรไรต (siderite; FeCO3) เปนตน จึงเปนแหลงแรทสี่ าํ คัญทีส่ ดุ
ในการตรวจวัดศักยภาพความเปนกลางของเปลือกดินชั้นหิน
โดยโดโลไมตซึ่งเปนแรคารบอเนตที่มีแคลเซียมและแมกนีเ ซียมเปนองคประกอบ
หลัก คลอไรต และไบโอไทต ละลายในน้ําไดชาที่ pH เปนกลาง ทําใหมีคุณสมบัติในการหักลางกรดต่าํ
สวนซิเดอรไรตหรือแรเหล็กคารบอเนตที่มักถูกตรวจวัดในการตรวจหา NP แมจ ะมีคารบอเนตที่มี
คุณสมบัติเปนดางเปนองคประกอบ แตในความเปนจริงกลับไมไดชวยในการหักลางความเปนกรด ดัง
ปฏิกิริยาที่ 9 ถึง 12
FeCO3 + 2H+

Fe2+ + CO2 +H2O

Fe2+ + 0.25O3 + H2O + H+
Fe3+ 3H2O

Fe3+ + 1.5H2O

Fe(OH)3 + 3H+

ปฏิกิริยาที่ 9
ปฏิกิริยาที่ 10
ปฏิกิริยาที่ 11

ปฏิกิริยาสุทธิของปฏิกิริยาที่ 9 ถึง 11 คือ ปฏิกิริยาที่ 12
FeCO3 + 0.25O3 + 1.5H2O

Fe(OH)3 + CO2

ปฏิกิริยาที่ 12

จากปฏิกิริยาที่ 9 และ 10 พบวา การสลายพันธะของแรซิเดอรไลตและปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นของเหล็ก (II) ซึ่งมีการบริโภคโมเลกุลกรด ทําใหดูคลายวาซิเดอรไลตมีคณ
ุ สมบัติที่ชวย

หักลางความเปนกรด แตเมื่อพิจารณาปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสซึ่งเปนปฏิกิริยาตอมา ในปฏิกิริยาที่ 11 จะ
พบวาไดโมเลกุลกรดเปนผลผลิต ซึ่งมีจํานวนเทากับทีไ่ ดใชไปในการสลายพันธะ ดังนัน้ การหาคา NP
จึงไมควรรวมซิเดอรไรต เพราะจะทําใหเกิดการประเมินศักยภาพความเปนกลางที่สูงเกินจริง
แรซิลิเกตซึ่งเปนแรที่มีซิลิคอนเปนองคประกอบหลักและสลายตัวไดชามากภายใต
สภาวะธรรมชาติ ในระหวางกระบวนการตรวจวัด NP อาจมีแรซิลเิ กตบางสวนถูกสกัดออกมาดวย และ
สามารถหักลางความเปน กรดได แตจ ะมีผลเพีย งเล็กนอย เนื่องจากเปน แรที่มีความเสถียรสูง จึง
สลายตัวไดนอยมาก
ดังนั้นศักยภาพความเปนกลางจะมากหรือนอยจึงขึ้นอยูกับปริมาณแคลไซตในเปลือก
ดินชั้นหินเปนปจจัยสําคัญ โดยแคลไซตสามารถทําปฏิกิริยากับกรดที่เกิดขึ้น ดังปฏิกิริยาที่ 13 ที่ pH
สูงวา 6.4 และดังปฏิกิริยาที่ 14 หรือ 15 เมื่อ pH นอยกวา 6.4
CaCO3 + H+

HCO3- + Ca2+

ปฏิกิริยาที่ 13

CaCO3 + 2H+

H2CO3 + Ca2+

ปฏิกิริยาที่ 14

CaCO3 + H2SO4

CaSO4 + CO2 + H20

ปฏิกิริยาที่ 15

4. คาความเปนกรดดางของเปลือกดินชั้นหิน
การทดสอบความเปนกรดดางของเปลือกดิน ชั้น หิน (Paste pH) เปนเทคนิค ที่
สามารถดําเนินการไดงาย ไมซับซอน ใชในการประเมินระดับของคารบอเนตและซัลเฟอรซึ่งพรอมจะ
เกิด ปฏิกิริยาอยูเสมอในสภาวะปกติของธรรมชาติ ทํา ใหทราบถึง สภาพของเปลือกดินชั้น หินอยา ง
คร า วๆ ในสภาวะป จ จุบั น แต ไ ม อาจระบุ ป ริ มาณที่ แน น อนของคาร บ อเนตและซั ลเฟอรที่ เ ป น
องคประกอบในเปลือกดินชั้นหินได จึงอาจชวยชี้บงแนวโนมการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดไดในระดับหนึง่
เทานั้น การตรวจวัด จะดําเนิน การโดยนําตัว อยางหิน ที่ผานการบดละเอียดแลว มาผสมกับน้ําใน
อัตราสวนที่เหมาะสม ใหมีลักษณะที่เรียกวา paste แลวนําไปวัดคาความเปนกรดดางดวย pH meter

5. ศักยภาพความเปนกลางสุทธิและอัตราสวนศักยภาพความเปนกลาง
ศักยภาพความเปนกลางสุทธิ (Net Neutralization Potential; NNP) เกิดจากผลตาง
ของศักยภาพความเปนกลาง หรือ NP กับ ศักยภาพความเปนกรดสูงสุด หรือ MPA (NNP = NP-MPA)
และอัตราสวนศักยภาพความเปนกลาง (Neutralization Potential Ratio; NPR) เกิดจากผลหารของ
NP และ MPA โดยทั้งสองคานี้จะนําไปใชในการพิจารณาการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดดวยเทคนิค ABA
(NPR = NP/MPA)

6. การแปลความหมายขอมูลจากการตรวจสอบดวยเทคนิค ABA
ในความเปน จริ ง ปฏิกิริยาออกซิ เ ดชั่น ของแรซัล ไฟดซึ่ง ทําใหเ กิ ด โมเลกุลกรดจะ
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีแบคทีเรียที่ชื่อวา Thiobacillus ferrooxidans เปนตัวเรงปฏิกิริยา ในขณะที่
การละลายหรือสลายตัวของ CaCO3 ซึ่งขึ้นอยูกับคา pH และความดันของแกสคารบอนไดออกไซด จะ
เกิดขึ้นอยางชาๆ ดังนั้นการทดสอบดวยเทคนิค Acid-base accounting จึงเปนเพียงการประเมิน
แนวโนมการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดภายหลังโครงการเหมืองแรสิ้นสุดลง แตไมสามารถบงถึงอัตราเร็ว
ของการเกิดได ดังนั้น ABA จึงเปนหนึ่งในหลายๆ เทคนิคที่ใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ
ตอแหลงน้ําจากการประกอบการเหมืองแร ซึ่งจากประสบการณของหลายๆ ประเทศที่มีอุตสาหกรรม
เหมืองแร เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และออสเตรเลีย พบวา การประเมินศักยภาพการเกิด
น้ําเหมืองเปนกรดที่ถูกตองแมนยํา จําเปนจะตองวิเคราะหจากหลายๆ ปจจัย ไดแก ผลการทดสอบ
ของ ABA ขอมูลทางธรณีวิทยา ขอมูลอุทกวิทยา สภาพอากาศ คุณภาพน้ํากอนการทําเหมืองแร และ
ระบบการไหลของน้ําใตดิน เปนตน
แมวาเทคนิค ABA เพียงอยางเดียวจะไมสามารถใชในการประเมินศักยภาพการเกิด
น้ําเหมืองเปนกรดได แตในบางประเทศก็ไดจําแนกคาตางๆ เชน %S, paste pH, NNP NPR, NP
และ MPA ที่ไดจากการตรวจสอบดวยเทคนิค ABA และนํามากําหนดเปนหลักเกณฑในการพิจารณา
ศักยภาพการเกิดน้ําเหมืองเปนกรด (Fey, 2003; Perry, 1998) ตัวอยางเชน
1) ถา NNP มีคามากกวา 20 ppt CaCO3 หมายถึง เปลือกดินชั้นหินนั้นๆ ไมมี
ศักยภาพในการผลิตกรด ซึ่งเปนหลักเกณฑที่ใชพิจารณาเปลือกดินชั้นหินจากเหมืองถานหินในรัฐ
northern Appalachian ของสหรัฐอเมริกา และเศษหินและกากแรจากเหมืองแรโลหะมีคาและโลหะ
พื้นฐานในประเทศแคนาดา
2) ถา NNP มีคานอยกวา -20 ppt CaCO3 หมายถึง เปลือกดินชั้นหินนั้นๆ มี
ศักยภาพในการผลิตกรด ซึ่งเปน หลักเกณฑที่ใชพิจ ารณาเศษหินและกากแรจากเหมืองแรโลหะมีคา
และโลหะพื้นฐานในประเทศแคนาดา
3) ถา NNP มีคาอยูระหวาง -20 ถึง 20 ppt CaCO3 หมายถึง ผลการตรวจสอบ
ABA อยูในชวงสีเทา ซึ่งไมสามารถระบุไดชัดเจนวามีศักยภาพการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดหรือไม แต
จําเปนจะตองทําการทดสอบอื่นๆ เชน humidity cell, soxhlet extraction หรือ leaching test เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาประกอบการพิจารณา
4) ถา NPR มีคานอยกวา 1 หมายถึง เปลือกดินชั้นหินนั้นๆ มีศักยภาพในการผลิต
กรด ซึ่งเปนหลักเกณฑที่ใชพิจารณาเศษหินและกากแรจากเหมืองแรโลหะมีคาและโลหะพื้นฐานใน
ประเทศแคนาดา
5) ถา NPR มีคามากกวา 3 หมายถึง เปลือกดินชั้นหินนัน้ ๆ ไมมีศกั ยภาพในการ
ผลิตกรด ซึ่งเปนหลักเกณฑที่ใชในรัฐ California และ Nevada ของประเทศสหรัฐอเมริกา

6) ถา NPR มีคามากกวา 4 หมายถึง เปลือกดินชั้นหินนัน้ ๆ ไมมีศกั ยภาพในการ
ผลิตกรด ซึ่งเปนหลักเกณฑที่ใชในรัฐ British Columbia ของประเทศแคนาดา
7) ถาเปลือกดินชั้นหินมีคา paste pH มีคานอยกวา 4.0 หมายถึง ดินและหินนัน้ ๆ มี
ศักยภาพในการผลิตกรด ซึ่งเปนหลักเกณฑที่ใชพิจารณาเปลือกดินชั้นหิน จากเหมืองถานหินในรัฐ
northern Appalachian ของสหรัฐอเมริกา และเศษหินจากเหมืองแรโลหะมีคาและโลหะพื้นฐานใน
ประเทศออสเตรเลียและประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
8) ถา %S มีคามากกวา 0.5 % หมายถึง เปลือกดินชั้นหินนั้นๆ อาจกอใหเกิดน้ําทีม่ ี
คา เป น กรด ซึ่ง เป น หลั ก เกณฑ ที่ ใ ช พิจ ารณาเปลื อกดิ น ชั้ น หิ น จากเหมื อ งถ า นหิ น ในรั ฐ northern
Appalachian ของสหรัฐอเมริกา และเศษหิน จากเหมืองแรโลหะมีคา และโลหะพื้นฐานในประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาเทคนิค ABA เปนเครื่องมือเบื้องตนที่หลายๆ ประเทศ
นํามาใชในการประเมินศักยภาพการเกิดน้ําเหมืองเปนกรด แตการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
ขอมูลจากการตรวจสอบเปลือกดินชั้น หินดวยเทคนิค ABA นั้น จะตองอาศัยขอมูลดานอื่น ๆ มา
ประกอบดวย เนื่องจากความจําเพาะในแตละพื้นที่ เพื่อใหการคาดการณมีความถูกตอง และนําไปสู
การวางมาตรการปองกันและเฝาระวังที่เหมาะสมตอไป

การดําเนินการตรวจสอบความเปนกรดดางของเปลือกดินชั้นหิน
1. การเก็บและเตรียมตัวอยาง
การเก็บตัวอยางเปลือกดินชั้นหินที่กองไวในพืน้ ที่โครงการเหมืองแร ตองใชอุปกรณที่
สะอาดและแหง เพื่อปองกันการปนเปอน ทําการเก็บตัวอยางโดยใชพลัว่ ตักตัวอยางที่ระดับความสูง
ประมาณ 6 นิ้วนับจากจุดยอดของกองเปลือกดินชัน้ หิน ใสในภาชนะที่สะอาดและปดฝามิดชิด นํา
ตัวอยางไปอบอยางนอย 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 90 oC จากนัน้ นําไปบดใหละเอียด แลวผาน
ตะแกรงรอน (sieve) เบอร 70 mesh เก็บตัวอยางที่ผา นการเตรียมแลวในโถทําแหง (desiccator)
(Colorado School of Mine, 2000) โดยขัน้ ตอนการตรวจสอบความเปนกรดดางของเปลือกดินชัน้
หิน (ABA) แสดงดังรูปที่ 2

ABA Analysis

Paste pH

Fizz Rating หรือ Carbonate Rating

%S

NP

MPA

NNP หรือ NPR
รูปที่ 2 ขั้นตอนการตรวจสอบความเปนกรดดางของเปลือกดินชั้นหิน (ABA)

2. อุปกรณและสารเคมี
2.1 เครื่องมือและอุปกรณ
2.1.1 เครื่องชั่งไฟฟา
2.1.2 pH meter
2.1.3 hotplate
2.1.4 เครื่อง C&S Analyzers
2.1.5 เตาอบ
2.1.6 อุปกรณการกรองสูญญากาศ (vacuum filter assembly)
2.1.7 บีกเกอร ขนาด 50 และ 250 มล.
2.1.8 Erlenmeyer flask ขนาด 250 มล.
2.1.9 บิวเรต
2.1.10 กระดาษกรอง 0.45 µm (Whatman เบอร 40) และ 0.20 µm
2.1.11 แทงแกวคนสาร
2.1.12 กระจกนาฬิกา

2.2 สารเคมี
2.2.1 สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ความเขมขน 0.5 Normality (N)
2.2.2 สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ความเขมขน 0.1 N
2.2.3 Bromothymol blue ความเขมขน 0.1 %
ชั่ง Bromothymol blue 0.1 กรัม ละลายดวยน้ํากลั่นจนมีปริมาตร 100 มล.
2.2.4 กรดไฮโดรคลอริค (HCl) ความถวงจําเพาะประมาณ 1.18
2.2.5 กรดไฮโดรคลอริค (HCl) ความเขมขน 25 %
ตวงน้ํากลั่น 75 มล. ใสบีกเกอรขนาด 250 มล. เติมกรดไฮโดรคลอริค
เขมขน (ขอ 2.2.4) 25 มล. คนใหเขากัน
2.2.6 กรดไฮโดรคลอริค (HCl) ความเขมขน 0.5 N
ตวงน้ํากลั่น 700 มล. ใสบีกเกอรขนาด 1 ลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริค
เขมขน (ขอ 2.2.4) 42 มล. คนใหเขากัน ทําใหมีปริมาตร 1 ลิตรดวยน้ํากลั่น นําสารละลายที่ไดไป
ทํา standardization เพื่อใหทราบความเขมขนที่แนนอน ดังนี้ ปเปตสารละลายมาตรฐาน NaOH ความ

เขมขน 0.5 N (ขอ 2.2.1) 20 มล. ใส Erlenmeyer flask ขนาด 250 มล. แลวนํามาไทเทรตกับ
สารละลาย HCl ที่เตรียมได โดยใช bromothymol blue (ขอ 2.2.3) เปน indicator ที่จุดยุติ
สารละลายจะเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเปนสีเหลือง นํามาคํานวณหาความเขมขน HCl ดังสมการที่ 1
N1 = (N2V2)/V1

สมการที่ 1

เมื่อ N1 = normality ของ HCl ที่ใชไทเทรต (N)
V1 = ปริมาตรของ HCl ที่ใชไทเทรต (มล.)
N2 = normality ของ NaOH (N)
V2 = ปริมาตรของ NaOH (มล.)
2.2.7 กรดไฮโดรคลอริค (HCl) ความเขมขน 0.1 N
ตวงน้ํากลั่น 600 มล. ใสบีกเกอรขนาด 1 ลิตร เติมกรดไฮโดรคลอริค ความ
เขมขน 0.5 N (ขอ 2.2.6) 200 มล. คนใหเขากัน ทําใหมีปริมาตร 1 ลิตรดวยน้ํากลั่น นําสารละลาย
ที่ไดไปทํา standardization โดยปเปตสารละลายมาตรฐาน NaOH ความเขมขน 0.1 N (ขอ 2.2.2)
20 มล. ใส Erlenmeyer flask ขนาด 250 มล. แลวนํามาไทเทรตกับสารละลาย HCl ที่เตรียมได โดย
ใช bromothymol blue (ขอ 2.2.3) เปน indicator ที่จุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนจากสีนา้ํ เงินเปนสี
เหลือง นํามาคํานวณหาความเขมขน HCl ดังสมการที่ 1
2.2.8 สารละลายบัฟเฟอรมาตรฐาน pH 4.0 และ 7.0
2.2.9 ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) ความเขมขน 30 %

3. การตรวจวัดคาความเปนกรดดาง
การตรวจวัดคาความเปนกรดดาง (Jeffrey and Paul, 1996) มีวิธีดังนี้
1) ชั่งตัวอยางดิน 10 กรัม ใสลงในบีกเกอรขนาด 50 มล.
นอย 30 นาที

2) เติมน้ํากลั่น 10 มล. ลงในบีกเกอร พรอมใชแทงแกวคนใหเขากัน ตั้งทิ้งไวอยาง

3) เตรียมอุปกรณ pH meter โดย calibrate เครื่อง pH meter ดวยสารละลายบัฟเฟอร
มาตรฐาน pH 7.0 และ 0.4 (ขอ 2.2.8) ตามลําดับ เมื่อใช electrode เสร็จแลวใหลางดวยน้ํากลัน่ ทุก
ครั้ง
4) นําสารละลายดินที่เตรียมไวไปวัด pH และควรทํา calibrate เครื่อง pH meter ซ้ํา
ทุกๆ 10 ตัวอยางที่วัด

4. การหาอัตราการฟูกรด
การหาอัตราการฟูกรด (Fizz Rating) เปนขั้นตอนการประเมินความรุนแรงของกรด
ที่จะใชยอยตัวอยาง โดยอัตราการฟูกรดที่ไดจะนําไปใชในการวิเคราะหศักยภาพความเปนกลาง (NP)
ตอไป (Jeffrey G. and Paul T.Z., 1996) ทําการทดสอบดังนี้
1) ชั่งตัวอยาง 0.5 กรัม ใสบีกเกอรขนาด 50 มล.
2) หยดสารละลาย HCl ความเขมขน 25 % (ขอ 2.2.5) ประมาณ 2-3 หยด แลว
สังเกตการเกิดปฏิกิริยาระหวางกรดกับตัวอยาง
โดยระดับความรุนแรงของการเกิดปฏิกิริยาแบง
ออกเปน 4 ระดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อัตราการฟูกรดและลักษณะความรุนแรงของการเกิดปฏิกิริยา
Fizz Rating

ลักษณะความรุนแรงของการเกิดปฏิกิริยา

0

ไมฟู

ไมเกิดปฏิกิริยา

1

ฟูเล็กนอย

เกิดฟองเล็กนอย ประมาณ 2-3 ฟองตอวินาที

2

ฟูปานกลาง

เกิดฟองพอประมาณ ซึ่งอาจพบเห็นการกระเด็นไดบาง

3

ฟูมาก

เกิดฟองและมีการกระเด็นมาก

โดยทั่วไป ถา ทําการทดสอบหาอัตราการฟูกรด แคลไซตจะเกิดการฟูอยางรวดเร็ว
โดโลไมตจะเกิดการฟูอ ยางชาๆ และซิเดอรไรตจะไมเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหอง แตอยางไรก็ดี การ
ทดสอบอัตราการฟูกรดตองอาศัยความชํานาญและประสบการณของผูทดสอบ ดังนั้นหากการประเมิน
อัตราการฟูกรดมีความแตกตางกัน อาจทําใหการวิเคราะห NP มีความผิดพลาดได ดังนั้น ผูทดสอบที่
ไมมีความชํานาญควรใชวิธีการหาอัตราคารบอเนต (Carbonation Rating) ดังขอ 5 แทน

5. การหาอัตราคารบอเนต
ไดดังนี้

การหาอัตราคารบอเนต (Carbonate Rating) (Jeffrey and Paul, 1996) สามารถทํา
1) ชั่งตัวอยาง 2 กรัม ใสใน Erlenmeyer flask ขนาด 250 มล.

2) เติมสารละลาย HCl ความเขมขน 0.1 N 20 มล. เขยาใหเขากันจนไมสังเกตเห็น
แกสคารบอนไดออกไซด (CO2)
3) ชั่งกระดาษกรอง เบอร 40 ที่อบแหงที่อุณหภูมิ 105 oC
4) กรองสารละลายตัวอยางดวย vacuum suction ลางตะกอนดวยน้ํากลั่นหลายๆ
ครั้ง จนหมดคลอไรด โดยสารละลายที่กรองไดจะใส ถาไมใสใหกรองซ้ํา

5) นํากระดาษกรองที่มีตะกอนไปอบที่อุณหภูมิ 105 oC (อบขามคืน)
6) ชั่งน้ําหนักตะกอนที่เหลือ (อยาลืมหักน้ําหนักของกระดาษกรองออก)
7) คํานวณรอยละของตะกอนทีเ่ หลือ (insoluble residue) แลวนํามาประเมินอัตรา
คารบอเนต ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราคารบอเนตโดยเปรียบเทียบจากตะกอนที่เหลือ
Carbonate Rating

% Insoluble residue

0

95-100

1

90-94

2

75-89

3

<75

6. การวิเคราะหศักยภาพความเปนกลางของเปลือกดินชั้นหิน
การวิเคราะหหาศักยภาพความเปนกลาง (Neutralization Potential; NP) (Jeffrey
and Paul, 1996) สามารถทําไดดังนี้
1) ชั่งตัวอยาง 2 กรัม ใสบีกเกอรขนาด 250 มล. พรอมทั้งทํา blank ดวย
2) ปเปตสารละลาย HCl (ขอ 2.2.6 หรือ ขอ 2.2.7) ที่มีความเขมขนและปริมาตร
ตามที่ระบุในตารางที่ 3 ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบจากอัตราการฟูกรดหรืออัตราคารบอเนต
ตารางที่ 3 ความสัมพันธของอัตราการฟูกรดหรืออัตราคารบอเนตกับปริมาณกรด HCl ที่ตองใช
ในการวิเคราะห NP
Fizz Rating/Carbonate Rating

ปริมาตรของ HCl (ml)

ความเขมขนของ HCl (N)

0

20

0.1

1

40

0.1

2

40

0.5

3

80

0.5

3) เติมน้ํากลัน่ 100 มล. ปดดวยกระจกนาฬิกา ตั้งบน hotplate ใหสารละลายเดือด
เบาๆ นาน 5 นาที จากนัน้ ยกลง ทิ้งใหเย็น (สําหรับสารละลาย blank อาจเติม chip เพื่อปองกันการ
สูญเสียกรดขณะตม)

4) กรองสารละลายดวยกระดาษกรอง Whatman เบอร 40 ใสใน Erlenmeyer flask
ขนาด 250 มล. ถาสารละลายที่ไดไมใส ใหทําการกรองใหมดวยกระดาษกรอง ขนาด 0.20 µm
5) เติม H2O2 (30%) 5 มล. ลงในสารละลาย แลวนําสารละลายไปตมใหเดือดเบาๆ
นาน 5 นาที ยกลงจากเตา ทิ้งใหเย็น
6) นําสารละลายที่ไดมาไทเทรตดวยสารละลายมาตรฐาน NaOH ที่มีความเขมขน
เดียวกับสารละลาย HCl ที่ใชในขอ 2 โดยใช bromothymol blue เปน indicator ที่จุดยุติ ซึ่งจะอยูที่
pH ประมาณ 7 สารละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีน้ําเงิน โดยใหสีน้ําเงินคงอยูนานประมาณ
30 วินาที ขณะการไทเทรต ถาสารละลายมีสีเขียวหรือดําใหเติม H2O2 (30%) เพิ่มอีก 5 มล. แลวทํา
การไทเทรตตอ
7) การคํานวณ
A = [B-(C x D/E)] x 25 x N
เมื่อ

สมการที่ 2

A = neutralization potential (ppt CaCO3)
B = ปริมาตรของ HCl ที่ใช (มล.)
C = ปริมาตรของ NaOH ที่ใชไทเทรต (มล.)
D = ปริมาตรของ HCl ที่เติมในสารละลาย blank (มล.)
E = ปริมาตรของ NaOH ที่ใชไทเทรตกับสารละลาย blank (มล.)
N = ความเขมขนของ HCl ที่ใช (N)

7. การวิเคราะหศักยภาพความเปนกรดสูงสุด
การวิเคราะหศกั ยภาพความเปนกรดสูงสุด (Maximum Potential Acidity; MPA)
ซึ่งมีหนวยเปนเมตริกตัน CaCO3 ตอ 1000 เมตริกตันของเปลือกดินชั้นหิน (ppt CaCO3) (Jeffrey
and Paul, 1996) วิธีการทดสอบสามารถทําไดดงั นี้
1) ชั่งตัวอยาง 1 กรัม ใสถวย แลวนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง C&S Analyzers จะได
รอยละของซัลเฟอร (% S)
ที่ 3

2) นํารอยละของซัลเฟอรที่ได ไปคํานวณคาศักยภาพความเปนกรดสูงสุด ดังสมการ
MPA = 31.25 x (% S)

สมการที่ 3

8. ศักยภาพความเปนกลางสุทธิ
ศักยภาพความเปนกลางสุทธิ (Net Neutralization Potential; NNP) เกิดจากผลตาง
ของศักยภาพความเปนกลาง หรือ NP กับ ศักยภาพความเปนกรดสูงสุด หรือ MPA คํานวณไดจาก
สมการ 4
NNP = NP - MPA
เมื่อ NNP
NP

สมการที่ 4

= ศักยภาพความเปนกลางสุทธิ (ppt CaCO3)
= ศักยภาพความเปนกลาง (ppt CaCO3)

MPA = ศักยภาพความเปนกรดสูงสุด (ppt CaCO3)

9. อัตราสวนศักยภาพความเปนกลาง
อัตราสวนศักยภาพความเปนกลาง (Neutralization Potential Ratio; NPR) เกิดจาก
ผลหารของ NP และ MPA คํานวณไดจากสมการ 5
NPR = NP/MPA
เมื่อ NPR
NP

สมการที่ 5

= อัตราสวนศักยภาพความเปนกลาง
= ศักยภาพความเปนกลาง (ppt CaCO3)

MPA = ศักยภาพความเปนกรดสูงสุด (ppt CaCO3)

ผลการทดลอง
ตัวอยางทีน่ ํามาวิเคราะหดว ยเทคนิค ABA เปนตัวอยางดินจาก บริษัท บานปู จํากัด
(มหาชน) จํานวน 6 ตัวอยาง ซึ่งทางสํานักบริหารและฟนฟูสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร ขอความอนุเคราะห กลุมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 4 สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ใหชวย
ดําเนินการวิเคราะห เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบการคาดการณคุณสมบัตขิ องน้ําจากเหมือง และ
จะไดวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมเหมืองแรไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอไป
เมื่อนําตัวอยางดินมาทําการทดสอบดวยเทคนิค ABA ตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลว
ไดผลการตรวจสอบดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินจาก บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ดวยเทคนิค ABA
ตัวอยาง

1

2

3

4

5

6

Paste pH

4.39

4.41

4.82

5.51

6.55

6.39

Fizz rating

0

1

1

0

0

0

NP (ppt CaCO3)

3.52

10.56

11.26

7.26

4.21

3.57

%S

0.001

0.16

0.056

0.009

0.006

0.001

MPA (ppt CaCO3)

0.03

5.00

17.50

0.28

0.19

0.03

NNP (ppt CaCO3)

3.49

5.56

-6.24

6.98

4.02

3.54

NPR

117.3

2.1

0.64

25.9

22.2
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อยางไรก็ต าม แมจะทราบผลการตรวจสอบตัวอยางดินทั้ง 6 ตัวอยางแลว แตการ
แปลความหมายผลวิเคราะหที่ไดวาตัวอยางดินเหลานี้มีศักยภาพในการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดหรือไม
ยังไมสามารถระบุไดแนชัด เนื่องจากการแปลความหมายจําเปนตองใชขอมูลจากหลายๆ สวน เชน
ขอมูลทางธรณีวิทยา ขอมูลอุทกวิทยา สภาพอากาศ คุณภาพน้ํา และระบบการไหลของน้ําใตดิน มา
ประกอบการพิจ ารณา จึง เป น ที่มาวา ทํ า ไมเหมือ งแรใ นแตล ะรัฐ หรือประเทศใชหลั กเกณฑการ
พิจารณาศักยภาพการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดที่แตกตางกัน เนื่องจากความแตกตางในหลายๆ ปจจัย
ดังที่ไดกลาวมา โดยการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาอาจใชคา NNP, NPR, NP หรือ MPA มาเปน
ตัวกําหนด ดังที่ไดกลาวมาแลวในขอ 6 ในเรื่องหลักการทั่วไปของการตรวจสอบความเปนกรดดาง
ของเปลือกดินชั้นหิน

ดังนั้นเทคนิค ABA จึงเปนเพียงเทคนิคที่บงถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิดน้ําเหมืองเปน
กรด แตไมสามารถบอกถึงอัตราเร็วของการเกิดได อีกทั้งการแปลความหมายของขอมูลที่ไดอาจมี
ความจํา เพาะในแต ละพื้ น ที่ ซึ่ ง ผู ป ระเมิ น จะต อ งอาศั ย ประสบการณ และข อ มู ลด า นต า งๆ มา
ประกอบการประเมิน เมื่อการคาดการณน้ําเหมืองเปนกรดมีความถูกตอง ก็จะสามารถนําขอมูลไปใช
ในการวางแผนจัดการดานสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมตอไป

บทสรุป
การเกิดน้ํา เหมืองเปนกรดจากการประกอบการเหมืองแรเปนอีกปญหาที่สงผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอม เราตองใหความสนใจและใสใจในปญหาที่จะเกิดขึ้นหรือมีมาตรการแนวทางการปองกัน
และพรอมที่จะแกไขเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น เพราะปญหาการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ
ประกอบการเหมื อ งแรโ ดยเฉพาะเมื่ อโครงการเหมือ งแร ไ ดสิ้ น สุ ด ลง เพื่ อบรรเทาและป องกั น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการปนเปอนของน้ําเหมืองเปน กรดสูสิ่งแวดลอม ผูประกอบการและ
ภาครัฐ จะตองมีการจัด การสิ่งแวดลอมที่เ หมาะสม รวมทั้ง ใหประชาชนมีสว นรว มในการเฝาระวัง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
การเกิดน้ําเหมืองเปนกรด (acid mine drainage หรือ acid rock drainage) เกิดขึ้นโดยน้ําที่
ระบายออกจากบริเ วณโครงการเหมืองแรที่ถูกทิ้ง รา ง ซึ่ง มีคาความเปน กรดดาง (pH) ต่ํา และยัง
ประกอบดวยโลหะหนักตางๆ ละลายอยูในปริมาณที่สูง โดยปกติการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดสามารถ
เกิดขึ้นไดเองอยางชาๆ เนื่องจากการสึกกรอนผุพังตามธรรมชาติของชั้นดินและหินแตอัตราการเกิด
น้ําที่มีฤทธิ์เปนกรดจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อชั้นดินและหินมีแรซัลไฟดเปนองคประกอบไดรับการ
รบกวนโดยที่แ รซัลไฟดในชั้น ดิน และหิน จะเกิด ปฏิ กิริยาออกซิเ ดชั่น ไดผ ลิต ผลเปน กรดซัลฟูริ ก
(H2SO4) ทําใหน้ําที่ไหลมีคาความเปนกรดสูง และปจจัยที่มีอิทธิพลตอน้ําที่ระบายออกจากโครงการ
เหมืองแรที่จะทําใหเกิดน้ําเหมืองเปนกรดนั้นยังขึ้นอยูกับปริมาณน้ําหรือความชื้นในบรรยากาศและ
ออกซิเจน อีกทั้งยังขึ้นอยูกับอนุภาคของดินและหินอีกดวย แตเพื่อลดหรือกําจัดการปนเปอนของน้ํา
เหมืองเปนกรดสามารถที่จะใชวิธีการบําบัดดวยเทคนิค Active treatment หรือ Passive treatment มา
ชวยก็ได นอกจากนี้ยังสามารถที่จะประเมินความเปนไปไดของการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดไดโดยใช
วิธีการตรวจสอบความเปนกรดดางของเปลือกดินชั้นหิน (ABA) ซึ่งจะทําการหาคาความเปนกรดดาง
(Paste pH) ศักยภาพความเปนกรดสูงสุดของเปลือกดินชั้นหิน (Maximum Potential Acidity :
MPA) และศักยภาพความเปนกลางของเปลือกดินชั้นหิน (Neutralization : NP) วิธี ABA นีเ้ ปนวิธที ี่
ใชทดสอบเบื้องตนในการประเมินคุณภาพน้ําหรือศักยภาพการเกิดน้ําเหมืองเปนกรดจากอีกหลายวิธี
ที่ใชในระดับหองปฏิบัติการที่ใชทดสอบ เชน humidity cell, soxhlet extraction, leaching test และ
field lysimeter test เปนตน แตการตรวจสอบดวยเทคนิค ABA เปนเพียงการประเมินแนวโนมการ
เกิดน้ําเหมืองเปนกรดภายหลังโครงการเหมืองแรสิ้นสุดลงแตไมสามารถบงถึงอัตราเร็วของการเกิดได
อีกทั้งการแปลความหมายของขอมูลที่ไดอาจมีความจําเพาะในแตละพื้นที่และผูประเมินจะตองอาศัย
ประสบการณและขอมูลดานตางๆ มาประกอบการประเมิน ถาตองการประเมินศักยภาพของการเกิด
น้ําเหมืองเปนกรดที่ถูกตองแมนยําจําเปนตองวิเคราะหจากปจจัยหลายๆ ดาน เชน ผลการทดสอบ
ABA ขอมูลทางธรณีวิทยา ขอมูลอุทกวิทยา สภาพอากาศ คุณภาพน้ํากอนการทําเหมืองแรและระบบ
การไหลของน้ําใตดิน เปนตน
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