เปลี่ยน ป “เลย”
ชะตากรรมของเมือ งเลยภายหลังจากการเขามาของเหมื อ งทองคำ

เปลี่ยน ป “เลย”
ชะตากรรมของเมื องเลยภายหลังจากการเขา มาของเหมืองทองคำ
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ชะตากรรมของเมืองเลยภายหลังจากการเขามาของเหมืองทองคำ
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ปจจุบันการสรางสุขภาพหรือสุขภาวะ มิอาจทำไดภายใตกรอบแนวคิดสุขภาพแบบเดิมที่วางอยูบนฐานของเรื่องโรคและการ
เจ็บปวยไดอีกตอไป และการจัดระบบบริการสาธารณสุขเพื่อเอาชนะโรคดวยองคความรูและเทคโนโลยีทางชีวการแพทยเปนหลัก
อาจจะเอาชนะโรคภัยไขเจ็บไดระดับหนึ่ง แตไมทั้งหมด เพราะเมื่อกระบวนทัศนดานสุขภาพไดขยายกวางออกไปเปน สุขภาวะ
นอกจากพฤติกรรมสวนบุคคลดานสุขอนามัย พันธุกรรม แลวเราจะพบวามีปจจัยอีกมากมายที่มีอิทธิพลตอการมีสุขภาวะ ทั้ง
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม การศึกษา การแพทยการสาธารณสุข สิทธิมนุษยชน ฯลฯ
โดยเราเรียกปจจัยเหลานี้วาปจจัยกำหนดสุขภาพ
ในบริบทประเทศไทยทุกวันนี้ ยากที่จะปฏิเสธวานโยบายสาธารณะและโครงการพัฒนาในระดับตางๆ ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยกำหนดสุขภาพที่สงผลกระทบดานลบ อันนำมาสูปญหาสุขภาพในหลายมิติ ทั้งการเจ็บปวย ความเครียด ความขัดแยง
ในชุมชน รวมถึงการทำลายคุณคาและความเชื่อที่เปนจุดยึดโยงความสัมพันธของคนในชุมชน
โดยทั่วไป กอนที่จะตัดสินใจดำเนินนโยบายหรือโครงการพัฒนา ไมวาจะระดับใดหรือขนาดใดก็ตาม ยอมจะตองมีการศึกษาขอมูล
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบในมิติตางๆ เพื่อใหแนใจวานโยบายหรือโครงการนั้น จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวา
ที่ผานมา ผูมีสวนไดเสียมักไมไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวมแสดงขอมูล หลักฐาน เหตุผล เพื่อประกอบการตัดสินใจดำเนิน
นโยบายหรือโครงการพัฒนาตาง ๆ รวมถึงมักไมไดรับการชี้แจงเหตุและผลวาทำไมจึงตัดสินใจเชนนั้น ทำใหบอยครั้งมีผลกระทบ
เชิงลบตามมาหลังจากดำเนินนโยบายและโครงการพัฒนานั้นๆ
อนึ่ง ถึงแมวา ปจจุบันนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะรับรองสิทธิชุมชน ใหความสำคัญกับการกระจาย
อำนาจสูทองถิ่นและกระบวนการมีสวนรวม รวมถึงพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติไดรับรองสิทธิดานสุขภาพในหลายเรื่อง แตในความ
เปนจริง ชุมชนสวนใหญก็ยังอยูในสภาพการณตั้งรับ เนื่องจากขาดกระบวนการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให
ขอมูลชุมชนทองถิ่นถูกจัดการอยางเปนระบบ เขาสูกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะและการตัดสินใจโครงการพัฒนา ทำให
การแสดงขอคิดเห็น ขอมูล หลักฐาน เหตุผลและขอหวงกังวลของชุมชนตอโครงการพัฒนาและนโยบายสาธารณะตางๆ ที่เขามา
ยังชุมชนของตน จึงยังไมมีพลังและมีน้ำหนักเพียงพอที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สูการพัฒนาที่ยั่งยืนและชุมชนสุขภาวะได
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สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) จึงไดรวมกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะและชุมชนอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง ริเริ่ม
พัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับชุมชน (Community Health Impact Assessment: CHIA) ขึ้น
“เปลี่ยนไปเลย” คือหนึ่งในรูปธรรมของผลลัพธที่ไดจากการทำงานนี้ โดยชาวบานนาหนองบง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย ซึ่งเปนหนึ่งในชุมชนอาสาสมัคร ไดทำการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากการทำเหมืองแรทองคำภูทับฟา
จากกระบวนการทำงาน ชุมชนไดชุดขอมูล องคความรู และขอเสนอในการแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้น รวมถึง
การตัดสินใจในเชิงนโยบายการพัฒนาจังหวัดเลยในภาพรวมโดยเฉพาะนโยบายการทำเหมืองแร
ขอขอบคุณมูลนิธินโยบายสุขภาวะ (มนส.) โดยเฉพาะคุณธัญญาภรณ สุรภักดี ที่ไดทุมเทแรงกายแรงใจรวมกับชาวบานนาหนองบง
และเครือขายศึกษาและติดตามผลกระทบจากการทำเหมืองแร จ.เลย จัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จ
หวังเปนอยางยิ่งวา เสียงสะทอนของชาวบาน ที่สงผานเอกสารฉบับนี้จะนำไปสูการทบทวนวิธีคิดและรูปแบบการพัฒนาจังหวัด
เลย และทำให “เลย” เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ศูนยประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
14 กุมภาพันธ 2553
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ไมวายุคสมัยใด “ทองคำ” ก็ยังคงไดรับการยกยองวาเปนสิ่งมีคาที่ใครๆ ตางก็ปรารถนาจะครอบครอง ซึ่งขณะนี้ เราไดเดินทาง
มาถึงยุคที่ราคาทองทั่วโลกตางพรอมใจกันถีบตัวสูงขึ้น พรอมกับการทุบสถิติราคาทองคำ อาการ “ตื่นทอง” ของผูคนก็ยิ่งมีให
เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ แตใครเลยจะรูวาการไดมาซึ่งแหวนทองคำ 1 วง เราตองแลกมาดวยอะไรบาง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับชุมชนที่อยูรอบเหมืองทองคำใน จ.เลย ซึ่งผูเขียนไดตั้งใจถายทอดออกมา คงพอจะเปนคำตอบใหกับ
ถามนี้ได อีกทั้งผูเขียนเองก็มิไดมีเจตนาที่จะทำใหผูคนในสังคมเกิดอาการ “ตื่นตระหนก” กับสิ่งที่เกิดขึ้น แตมุงหวังใหสังคมได
“ตื่นรู” และรวมกันหาทางออกใหกับปญหาที่เกิดขึ้น กอนที่ภาพลักษณความเปนเมืองทองเที่ยวของจังหวัดเลยจะเปลี่ยนไปเลย
(จริงๆ) จนแมแตนักทองเที่ยวเองก็พรอมใจกันเปลี่ยน(ไม)ไปเลย จึงกลายเปนที่มาของการจัดทำหนังสือเลมนี้

“เปลี่ยนไปเลย” ถือเปนเพียงจุดเริ่มตนในการสรางการ “รับรู” และ “เรียนรู” ใหกับคนในสังคม ถึงภาพอีกดานหนึ่งของทองคำ
แตการเรียนรูที่เกิดขึ้นจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรคภายใตฐานคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสรางเสริมสุขภาวะ
ของคนในสังคมหรือไมนั้น คงตองอาศัยแรงขับเคลื่อนจากหลายฝายตั้งแตผูกำหนดนโยบายที่อยูระดับบนสุดเรื่อยลงมาจนกระทั่ง
ระดับชุมชนที่อยูฐานลาง หรือแมแตผูบริโภคอยางเราๆ ทานๆ เองก็ลวนเปนสวนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนนั้น
สุดทายนี้ “เปลี่ยนไปเลย” คงไมสามารถสำเร็จลุลวงได หากขาดแรงสนับสนุนที่มีพลังจากหนวยงานหลายภาคสวน รวมทั้งกลุม
เฝาระวังและติดตามผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร จ.เลย ที่ใหความอนุเคราะหดานขอมูล จนประกอบขึ้นมาเปนหนังสือ
เลมนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาการเริ่มตนจากจุดเล็กๆ จะสามารถทำใหใครหลายคนหันมารับฟงเสียงจากอีกฟากหนึ่งของสังคม
และไมปลอยใหผาน‘เลย’ไป ดังเชนที่เปนมาในอดีต

ดวยจิตคารวะ
ธัญญาภรณ สุรภักดี
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
6 กุมภาพันธ 2553
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เมืองแหงทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
ชื่อเสียงของ “เลย” คงเปนที่คุนหูกันดีสำหรับนักทองเที่ยวทั้งขาจรและขาประจำจากในและตางประเทศ ดวยความที่เมืองเลยตั้ง
อยูบนพื้นที่ราบสูงโคราช หรือ แองสกลนคร ภูมิประเทศสวนใหญเปนเทือกเขาวางตัวในแนวทิศเหนือใต และมีพื้นที่ราบลุม
ระหวางหุบเขาที่ไมใหญมากนัก สลับกันอยูในแนวเทือกเขา ดวยลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศที่หนาวเย็น จนติดอันดับ
จังหวัดที่หนาวที่สุดของประเทศ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปประมาณ 26.1 องศาเซลเซียส จึงเอื้อใหเลยเปนจังหวัดที่มีความโดดเดน
ในดานการทองเที่ยวและเกษตรกรรม
ในปพ.ศ. 2551 เมืองเลยมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 35,999 ลานบาท รายไดหลักใน 3 อันดับแรก คือ ภาคเกษตร (36.7%)
ภาคการคาสงและการขายปลีก (17%) และภาคการศึกษา (10.5%) ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 54,901 บาทตอป จัดอยูในอันดับ
ที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเลยมีพื้นที่ทั้งหมด 7,140,382 ไร (รอยละ 6.77 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในจำนวนนี้เปนพื้นที่ถือครองทาง
การเกษตร 2,237,994 ไร (รอยละ 31 ของพื้นที่ทั้งหมด) สวนใหญใชปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตน และทำนา
ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเลยมีพื้นที่ปาสงวนอยู 21 แหง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,405,642 ไร นอกจากนี้
ยังมีพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายจำนวน 1,170,054 ไร ประกอบดวย อุทยานแหงชาติภูกระดึง อุทยานแหงชาติภูเรือ อุทยาน
แหงชาติภูหินรองกลา อุทยานแหงชาติภูผามาน อุทยานแหงชาติภูสวนทราย และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง
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เกษตรเขมแข็ง
เมืองเลยมีสภาพภูมิอากาศ ความชื้นสัมพันธ ปริมาณน้ำระเหย
ปริมาณน้ำฝน และความยาวแสงแดดที่เหมาะสมตอการปลูก
พืชพันธุตางๆ เปนอยางมาก ฝนมีการกระจายตัวอยูเกือบตลอด
ทั้งป อุณหภูมิสุดสุดและต่ำสุดจะมีความแตกตางประมาณ 10
องศาเซลเซียสเกือบตลอดทั้งป และมีคาความชื้นสัมพัทธ
คอนขางสูงทั้งในชวงฤดูฝน รวมทั้งมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเชิงพื้นที่ ไดแก พื้นที่ราบ พื้นที่เชิงเขาและพื้นที่สูง
และมีลำน้ำหลายสายซึ่งเปนตนทุนสำคัญในการทำเกษตร
จึงทำใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดเลยขึ้นอยูกับภาค
การเกษตรเปนหลัก
พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา
มะมวง ขาว ออย มะขามหวาน มันสำปะหลัง ขิง และกลวยน้ำวา

ที่มาจาก
www.loei.go.th

จำนวนคน

รายได (ลานบาท)
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600
จำนวนนักทองเที่ยว
รายไดจากการทองเที่ยว
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ที่มา:
สำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
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ทองเที่ยวคึกคัก

สถิติ
การทองเที่ยว
จังหวัดเลย

2542

มูลคาการผลิต
ภาคการเกษตรของจ.เลย
(หนวย: ลานบาท)

2546

2547

2548

2549

2550

ตลอดระยะเวลาที่ผานมามีทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ
เดินทางหลั่งไหลเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเลย เพราะนอกจาก
ความสวยงามของธรรมชาติในอุทยานแหงชาติที่มีอยูดวยกัน
หลายแหง อาทิ ภูกระดึง ภูเรือ ซึ่งเปนแมเหล็กที่ดึงดูดให
นักทองเที่ยวเขามาพักผอน หรือรวมทดสอบความแข็งแกรง
เพื่อพิชิตยอดเขาแลว ยังมีงานเทศกาลประเพณีตางๆ เชน
ผีตาโขน หรือสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร เชน
พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปสสนา อีกยังมีเสนทางที่เชื่อม
โยงให ส ามารถเดิ น ทางไปยั ง แหล ง ท อ งเที ่ ย วในจั ง หวั ด
ใกลเคียง รวมทั้งประเทศลาวไดดวย โดยในป พ.ศ. 2550
มีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยียนจังหวัดเลยกวา 914,837 คน
สรางรายไดเปนจำนวนเงิน 1,184.52 ลานบาท

การเติบโต
ของสาขาเหมืองแร
และยอยหิน
ลานบาท

เหมืองแรตีตื้น
ที่มา :
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

... ..........................................................
สังคมคนเลย

รูจักคนเลย

เลยมีโครงสรางทางสังคมแบบประเพณีนำ คนพื้นเมืองสวนใหญตางจากคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไปซึ่งเปน
คนไทยเผาพวน แตคนเลยมีเชื้อสายเปนคนไทยเผาลื้อจากลานชางและหลวงพระบาง ประชาชนมีนิสัยรักสงบ ขยัน
หมั่นเพียรในการสรางฐานะความเปนอยูของตนใหดีขึ้น ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย มีวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีเปนของตนเอง เชน งานบุญพระเวสซึ่งมีการแหผีตาโขน

เชื้อชาติคนเลย
ไทเลย เปนชื่อเรียกคนเมืองเลย ซึ่งเปนกลุมคนพื้นเมืองเชื้อชาติไทยที่ใหญที่สุด ในประวัติศาสตรบันทึกไววา คนเมืองเลย
คือกลุมชนที่อพยพจากชายแดนตอนเหนืออาณาจักรสุโขทัย ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากไทหลวงพระบาง เขามาตั้งถิ่นฐาน
อยูที่เมืองเซไล (บานทรายขาว อำเภอวังสะพุงปจจุบัน) ในป พ.ศ. 2396 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ตอมาไดยายมา
อยูที่บานแห (บานแฮปจจุบัน) ไดตั้งบานเรือนเรียกวาเมืองเลย นับตั้งแตนั้นมาเมืองเลยก็รวมตัวกันเปนเมืองใหญ
โดยการรวมตัวของอำเภอกุดปอง อำเภอทาลี่ซึ่งขึ้นกับมณฑลอุดร อำเภอดานซายซึ่งขึ้นกับมณฑลพิษณุโลก เมือง
เชียงคานซึ่งขึ้นกับเมืองพิชัย อำเภอตาง ๆ เหลานี้จึงโอนขึ้นกับเมืองเลยทั้งหมดตั้งแต พ.ศ. 2450 เปนตนมา นอกจากนี้
ยังมีกลุมเชื้อชาติอื่นไดแก เชื้อชาติจีน ชาวเขา ไทดำ ไทพวน

ภาษาคนเลย
คนเลยมีสำเนียงภาษาแตกตางจากภาษาพูดของคนภาคอีสานในจังหวัดอื่น ๆ เพราะกลุมคนที่อาศัยปจจุบันนี้มี
ประวัติการอพยพเคลื่อนยายจากเมืองหลวงพระบางแหงอาณาจักรลานชาง จึงไดนำวัฒนธรรมดานภาษาอีสานถิ่นอื่น
เขามาดวย โดยภาษาเลยนั้นจัดอยูในกลุมหลวงพระบางอันประกอบดวยภาษาเมืองแกนทาว ภาษาอำเภอดานซาย
และภาษาอำเภอเมืองเลย ดังนั้นสำเนียงพูดของชาวไทเลยจึงมีลักษณะการพูดเหมือนชาวหลวงพระบาง แตบางพยางค
ออกเปนเสียงสูงคลายสำเนียงพูดของชาวปกษใต ฟงดูไพเราะนุมนวลจึงเปนเอกลักษณเฉพาะคนเมือง สวนคนใน
วังสะพุงจะพูดเสียงหวนกวาชาวเลยถิ่นอื่น
ที่มา: www.wikipedia.org (เขาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553)

................................................

................................................
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นอกจากเมืองเลยจะมีฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการเกษตรและทองเที่ยวแลว สินแรนับเปนอีกทรัพยากร
หนึ่งที่กำลังสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับจังหวัด จะเห็นไดวา
รายไดในสาขาเหมืองแรและการยอยหินมีการเจริญเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป 2549 เปนตนมา ทั้งนี้เปน
ผลมาจากการคนพบแรทองคำที่อำเภอวังสะพุง โดยในป พ.ศ. 2551
จังหวัดเลยมีรายไดจากการทำเหมืองแร 1,983 ลานบาท ซึ่ง
เพิ ่ ม ขึ ้ น จากเดิ ม เกื อ บหนึ ่ ง เท า ตั ว หรื อ คิ ด เป น 5.5 % ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

..............................................................

9

......................................................................................................

พื้นที่แหลงแรและ
พื้นที่ศักยภาพทางแร
จังหวัดเลย

อำเภอเชียงคาน

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2544

6

อำเภอทาลี่

อำเภอนาดวง

อำเภอวังสะพุง
กิ่งอำเภอเอราวัณ

อำเภอภูหลวง

กิ่งอำเภอหนองหิน

.......................................................................................................

.............................................................................

.............................................................................

ÀÙà¢Ò·Í§¤Ó
ขุมทรัพยเมืองเลย
ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดเลยเปนหินภูเขาไฟและหินอัคนีแทรกซอนโผล แหลงแรที่พบในบริเวณนี้ไดแก แหลงแรเหล็ก
และทองแดงแบบสการนที่พบทองคำ เงิน และโมลิบดีไนต เกิดรวมอยูดวย โดยพื้นที่บางสวนของจังหวัดเลย อุดรธานี และ
หนองคาย ถูกกำหนดเปนพื้นที่เขต 1 ตาม พรบ. แร ซึ่งเปนเขตแหลงแรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี ครอบคลุมพื้นที่ 6,870
ตารางกิโลเมตร

แหลงแรที่สำคัญ
ในบริเวณพื้นที่
เขต 1 ตามพ.ร.บ. แร

แหลงแรทองแดง
ที่ภูทองแดงและภูหินเหล็กไฟ
อำเภอเมือง จังหวัดเลย และภูโลน
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี

แหลงแรทองคำ
ที่ภูถ้ำพระ ภูโทง บานฟากนา
บานปาขาวหลาม บานน้ำคิว
อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหลงแรเหล็ก
ที่ภูอาง อำเภอเมือง และที่ภูยาง
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหลงแรแบไรต
ที่บอหินขาว อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
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เจาของภู(เขา)คนใหม
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศนโยบายวาดวยการ
สำรวจและพัฒนาแรทองคำเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2530 ตอมาไดมีการกำหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนา
เหมืองแรทองคำเปนโครงการใหญหลายบริเวณ
เพื่อเปดใหเอกชนเขามาสำรวจ
บริษัท ทุงคำ จำกัด ไดรับอาชญาบัตรพิเศษสำรวจ
แรในพื้นที่แปลงที่ 4 จ.เลย (นํ้าคิว-ภูขุมทอง) ครอบคลุม
เนื้อที่ประมาณ 340,000 ไร พบวามีสินแรทองคำ
ที่คุมคาในการทำเหมือง 3 แหง คือ ภูทับฟา ภูเหล็ก
และภูซำปาบอน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ. เลย
ในป พ.ศ. 2546 บริษัททุงคำฯ จึงไดรับประทานบัตร
ทำเหมืองทองคำเปนเวลา 25 ป จำนวน 6 แปลง
คิดเปนพื้นที่ 2.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
1,308 ไร โดยตั้งอยูในพื้นที่ภูทับฟาจำนวน 5 แปลง
(1,080 ไร) และภูซำปาบอนอีก 1 แปลง (228 ไร)
ไดเริ่มเปดดำเนินการครั้งแรกในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2549

ภูเหล็ก

ภูทับฟา

ภูซำปาบอน

แหลง
แรทองคำ
“ภูทับฟา”

พื้นที่แหงนี้มีทั้งสวนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาโคกภูเหล็ก และสวน
ที่อยูนอกเขตปาสงวนฯ โดยบริษัททุงคำ จำกัด มีกรรมสิทธิ์ตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน(น.ส. 3ก) อยู 35 ไร สวนพื้นที่อื่นไมมีเอกสารสิทธิ์
แตมีการใชประโยชนโดยชาวบาน เหมืองทองคำอยูบนภูเขาสูงวางตัวใน
แนวทิศตะวันออก-ตะวันตก อยูเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร
มีพื้นที่ราบคั่นอยูระหวางภูทับฟาและภูซำปาบอน และมีลำหวยสาธารณะ
คือ หวยผุก ซึ่งเปนลำน้ำสาขาของหวยฮวย ไหลผานจากทิศเหนือลงมา
ทางทิศใตลงสูลำน้ำฮวย ที่ราบดังกลาวซึ่งเปนที่ตั้งของชุมชนบานนา
หนองบงนอย (ม. 3) ต. เขาหลวง ซึ่งเปนชุมชนที่อยูใกลเหมืองมากที่สุด
โดยมีระยะหางประมาณ 500 ม.

เจาของภูคนใหม...
บริษัท ทุงคำ จำกัด เปนบริษัทลูกของ บริษัท ทุงคา ฮาเบอร จำกัด (มหาชน)
ซึ่งกอตั้งโดยวิศวกรชาวออสเตรเลียที่เขามาดำเนินธุรกิจสำรวจและ
ทำเหมืองแรในประเทศไทยมากวา 100 ป บริษัท ทุงคำ จำกัด ไดกอตั้ง
ขึ้นในป พ.ศ. 2534 หลังจากชนะการประมูลในพื้นที่จังหวัดเลย
(ที่มา: http://www.tongkahharbour.com/indexTHL.html)
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บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนที่อยูโดยรอบ
โรงงานบด/แยกแร

หมู3 บ.นาหนองบง

บอเก็บกักกากแร
ภูทับฟา

พื้นที่ขุดเจาะ/ระเบิด

หมู13 บ.ภูทับฟาพัฒนา

ภูเหล็ก
หมู1 บ.หวยผุก

หมู2 บ.กกสะทอน
หมู12 บ.โนนผาผุงพัฒนา
หมู4 บ.แกงหิน

ตำบลเขาหลวง
ตำบลเขาหลวงตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ อ. วังสะพุง อยูหางจาก
อ.วังสะพุง ประมาณ 15 กิโลเมตร ประกอบไปดวย 13 หมูบาน
มีประชากรทั้งหมด 9,674 คน 2,727 ครัวเรือน โดยมี 6 หมูบาน
ที่ตั้งอยูใกลเคียงกับพื้นที่เหมือง ไดแก 1) บ.นาหนองบง 2) บ.
ภูทับฟาพัฒนา 3) บ.หวยผูก 4) บ.กกสะทอน 5) บ.โนนผาผุง
พัฒนา และ 6) บ.แกงหิน ซึ่งเปนชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณ
นี้มากวา 120 ป ตามคำบอกเลาของผูเฒาในหมูบาน

บานนาหนองบง
หมูบานใกลสุดที่อยูติดกับเหมือง
บริเวณภูทับฟา

500 เมตร

ชุมชนมีการตั้งบานเรือนที่ราบระหวางภูเขา สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีรายไดหลักจากการปลูกยางพารา และปลูก
พืชไร เชน ขาวโพด ถั่วเหลือง รวมทั้งมีการปลูกขาวไวสำหรับ
บริโภคในครัวเรือน และมีอาชีพเสริมคือการขายสลากกินแบง
รัฐบาล

13

บอกักเก็บกากแร

บริเวณขุมเหมือง
โรงแตงแร

ภูทับฟาในวันวาน...
กอนที่จะมีการตั้งเหมือง บริเวณภูทับฟาและ
ภูซำปาบอนมีสภาพเปนปาผลัดใบ ประกอบ
ไปดวยปาเบญจพรรณผสมไผ และปาไผลวน
ชาวบานจะใชประโยชนในการหาของปา และ
มีพื้นที่บางสวนที่ชาวบานใชทำการเกษตรกรรม
โดยไมมีกรรมสิทธิ์การครอบครองตามกฎหมาย
ตอมาเมื่อมีการทำเหมือง บ. ทุงคำฯ จึงไดจาย
คาชดเชยที่ดินและพืชใหกับชาวบาน

1
3
2

ภูทับฟาในวันนี้

2

2

สภาพภูมิประเทศ บริเวณเหมืองทองคำ
1 ขุมเหมือง
2 โรงแตงแร
3 บอกักเก็บกากแร
(ภาพเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2550)

1
3

14

เลนแรแปรธาตุ
เหมืองแรทองคำ บริษัท ทุงคำ จำกัด มีกำลังการผลิตที่ประมาณ 1,200 – 1,500 ตันตอวัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณภาพของแรโดยใช
วิธีการทำเหมืองหาบ (Open pit) คือการเปดหนาดินแบบขั้นบันไดโดยการขุดหรือเจาะระเบิดเพื่อเอาสินแรออกมา จากนั้นจะลำเลียง
สินแรที่ไดไปกองไวบริเวณกองแร เพื่อทำการบดยอยแรใหไดตามขนาดที่ตองการ สวนหินและดินที่ไมมีแร (Waste rock) จะนำ
ไปกองรวมกันไวที่กองมูลดินทราย (Waste dump area)
สินแรที่ผานการบดอยางละเอียดจะเขาสูกระบวนการแตงแร โดยอยูในรูปของสินแรปนน้ำ (Pulp) มีเติมปูนขาวเพื่อปรับความ
เปนกรด-ดาง จากนั้นเติมสารไซยาไนดเพื่อละลายทองคำ และเติม Activated carbon เพื่อใหคารบอนไปจับทองคำออกมาจาก
สารละลายไซยาไนด
หิน/ดินที่ไมมีสินแร

สินแร

สระเก็บน้ำ/
บอบาดาล

กองสินแร

1

ถังเก็บน้ำ
ไซยาไนด

.

ไซยาไนด

ปูนขาว ดาไนด
โซเดียมไซ Carbon
d
Activate

........

3

ดักจับทองคำดวยคารบอน

บดยอยแรขั้นตน/ขั้นละเอียด

4

...

..

ไซยาไนด

กากแร

.....

สระเก็บกัก
กากแร

.................

.....

ระบบบำบัดน้ำเสีย

+ไซยา

......................
โซเดียมไซยาไนด+โซเดียมไฮดรอกไซด
Activated Carbon (ที่เสื่อมประสิทธิภาพ)

ถังเกรอะ
ไซยา

น้ำที่อยูบนกากแร

ไนด

..
.......

กากแร

........................................

....

............................................

............

ขุมเหมือง

.............................................

กองมูลดินทราย

2

.....

น้ำที่ใชในโรงงาน/สำนักงาน

ไนด

สกัดทองออกจากคารบอน

5

ไซยาไนด

...

..........

8

แยกทองคำดวยไฟฟา (electroplating)

6

7
หลอมทอง

ทำทองใหบริสุทธิ์
นำไปจำหนาย
ทองคำแทง

สวนของคารบอนที่จับทองคำจะถูกแยกออกมาโดยใชตะแกรง สวนที่เหลือจะเปนกากแรปนน้ำจะถูกสงไปยังถังเกรอะ ตะกอน
ที่อยูดานลางจะถูกสูบตอไปยังถังบำบัดกากแรเพื่อแยกไซยาไนด จากนั้นกากแรจะถูกสงตอไปยังบอกักเก็บกากแร
การแยกทองคำออกมาจากผิวของคารบอนจะใชมีการใชโซเดียมไฮดรอกไซดและโซเดียมไซยาไนดเพื่อละลายทองคำออกมาจาก
คารบอน จากนั้นเขาสูการแยกทองคำออกจากสารละลายดวยวิธีการทางไฟฟา (Electroplating) ทองที่ไดจะนำไปหลอมเปนทองคำ
แทง ซึ่งจะยังมีสารเจือปนอยู จากนั้นจะสงไปยังฮองกงเพื่อทำใหบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งจึงจะไดทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % สำหรับจำหนาย
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.

ประเทศไทย (ปตท.)
ประเทศศรีลังกา
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

.......

แหลงที่มา

...

600 ตัน/ป
24 ตัน/ป
1,080 ตัน/ป
4,440 ตัน/ป
3,600 ตัน/ป
18 ตัน/ป
192 ตัน/ป

.

..................

กาซ LPG
Activated carbon
โซเดียมไซยาไนด
ปูนขาว
โซเดียมเมตะไบซัลไฟด
โซเดียมไฮดรอกไซด
กรดไฮโดรคลอริก

...

ปริมาณ

.......

สารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต

ที่มา: บ.ทุงคำ จำกัด
เอกสารประกอบ
การเยี่ยมชมโรงงาน.
.
...........................

นอกจากจะมีการใชสารเคมีในกระบวนการ
แตงแรแลว ยังมีการใชวัตถุระเบิดเพื่อเปด
หนาเหมือง วัตถุระเบิดที่นิยมใช ไดแก
• ระเบิดไดนาไมท
• บาสติ้งเจลาดีน
• ระเบิดแอมโมเนียไนเตรต

หมายเหตุ: สารเคมีที่ใชเปนปริมาณ ณ กำลังการผลิตสินแรทองคำ 1,000-1,500 ตัน/วัน หรือ 12,000-18,000 ตัน/ป

แผนผังการใชพื้นที่บนภูทับฟา

บอบัดน้ำเสีย
กองสินแร
อางเก็บน้ำ

บอกักเก็บกากแร

บริเวณเก็บกองมูลดินทราย
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บริเวณขุมเหมือง

โรงแตงแร

....
....

.
.
.
.
.
.
.
.. . . . . . . .
. . .. . . . . .. ... . . . . . .
... .
...
....
. ......
..
.... .
.
....
.... . . . ..
.
.... . .
. .
..
.

..
.

. . . . ..
. .. . .. ..

.... . .

....

.

.
.
. . . . . .. ..... . . . . .
..
.

.

....

.. . . . . . . .

.... .

... . .

....

....
. . ... .. . . .
.

... .

... . .

. ......
..

เสียแลวเสีย เล ย …

... .

..
.

.

.

..
.

.

... .

ในการทำเหมืองบนภูทับฟาและภูซำปาบอนจะตองขุดหินดินทรายออกมา 2 ลานกวาตัน 1 ในจำนวนนี้มีเนื้อหินปนแร
ทองคำประมาณ 1 ลานตัน โดยมีแรทองคำ 5 กรัมตอตันเมื่อผานกระบวนการแตงแรคาดวาจะไดทองคำประมาณ 5 ตัน
คิดเปนมูลคา 1,500 ลานบาท 2 โดยในป 2550-51 ที่ผานมาผลิตทองคำได 0.93 และ 1 ตัน 3 ตามลำดับ
เมื่อทำเหมืองเสร็จสิ้นจะมีการปรับระดับพื้นที่บริเวณขุมเหมืองและปลูกตนไม แตจะยังคงมีการใชพื้นที่บนภูทับฟาตอไป เนื่องจาก
จะตองนำสินแรในพื้นที่ใกลเคียงซึ่งกำลังอยูระหวางการขอประทานบัตรมายังโรงแตงแร และนำมูลหินมากองไว

84 % ของความตองการใชทองคำใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาคือการทำเครื่องประดับ
ในขณะที่ความตองการใชทองคำสำหรับ
ทำเครื่องประดับทั่วโลกอยูที่ 67 %

...............

ที่มา:
1 - บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จำกัด. 2540
2 - กรมทรัพยากรธรณี
3 - กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

.........................................

แตกวาจะถึงวันนั้นก็ไมรูเหมือนกันวาภาพภูเขาที่เคยเห็นเชนวันวาน
จะหวนคืนกลับมาหรือไม

แหวนทองคำ 1 วง
จะกอใหเกิดของเสีย
จากการทำเหมืองประมาณ 20 ตัน

เหมืองทองคำ
กอใหเกิดกาซ
คารบอนไดออกไซดเฉลี่ยปละ
150,000 ตัน ซึ่งมีปริมาณ
มากกวากาซฯที่ปลอยจากโรงไฟฟา
ในประเทศแทนซาเนีย
เหมืองทองคำใชน้ำเฉลี่ย
ทั้งประเทศ
มากถึงปละ 6,596,833 ลบ.ม. เทาๆ กับ

คุณรูหรือไมวา...

..............

ภายหลังจากที่การทำเหมืองทั้งหมดสิ้นสุด จะมีการฟนฟูพื้นที่ในสวนตางๆ ตอไป บริเวณโรงแตงแรจะมีการรื้อถอนสิ่งกอสราง
ออกไป สวนบอกักเก็บกากแรและกองมูลทรายจะทำการใชดินกลบและโรยปูนขาวเพื่อใหเหมาะแกการทำเกษตรกรรม สวนบอ
บำบัดน้ำเสียก็มีการขุดลอกเอาเศษตะกอนออก เพื่อแปลงสภาพเปนบอเลี้ยงปลา 3
.........................................
.........................

ที่ม
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:ww
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rg

เหมืองทองคำแตละแหง
มีการใชไซยาไนดเฉลี่ยประมาณ 1,760 ตัน/ป
และมีการประมาณกันวาเหมืองทองคำทั่วโลก
ใชไซยาไนดสูงถึง 182,000.ตัน/ป!!!

เหมืองทองคำใชพลังงาน
1,740,827 GJ/ป ซึ่งเทากับปริมาณไฟฟา
ปริมาณน้ำที่ประชากรในเมืองขนาดใหญ
ทั้งหมดที่ผลิตได(ตอป)ในประเทศมาลี
ของสหรัฐอเมริกาใชตลอดทั้งป
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“น้ำ” ในมุมที่ตางกัน

จากมุมมองตอสภาพ“แหลงน้ำ”ที่ตางกันระหวางชาวบาน
และเจาของโครงการ กลายเปนชนวนเหตุสำคัญตอปญหาการ
ปนเปอนของโลหะหนักในแหลงน้ำ ภายหลังจากมีเหมืองทองเกิดขึ้น

มุมชาวบาน

มุมอีไอเอ
รายงานอีไอเอไดระบุวาแตเดิมพื้นที่บริเวณ
ภูทับฟามีทางน้ำธรรมชาติซึ่งเปนลำน้ำสาขาของ
หวยผุกไหลผานกลางแปลง มีความยาวประมาณ
1.50 กิโลเมตร แตปจจุบันไดถูกปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่นา
จนหมดสภาพของทางน้ำสาธารณะ ดังนั้น พื้นที่เหมือง
จึงไมมีทางน้ำสาธารณะตัดผานหรืออยูในระยะ 50 ม.
ทางโครงการไดใชพื้นที่บริเวณตนน้ำเปนสระกักเก็บ
กากแร สวนปลายน้ำใชเปนพื้นที่เก็บกักมูลดินทราย
จากการทำเหมือง และบอบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง
พื้นที่รับสภาพน้ำโดยวิธีทางธรรมชาติ
(Engineered wetland)
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ชาวบานไดเลาวา แตเดิมพื้นที่บริเวณภูทับฟา
แหงนี้มีซำน้ำอยูดานบน เปนแหลงตนน้ำของหวย
ดินดำและหวยลิ้นควายซึ่งเปนลำน้ำขนาดเล็กที่ไหล
ผานพื้นที่เหมืองทองมาทางทิศตะวันออกลงสูลำน้ำฮวย
ปจจุบันแหลงน้ำไดถูกเปลี่ยนแปลงเปนรองน้ำในพื้นที่นา
แตชาวบานยังคงใชประโยชนจากแหลงน้ำดังกลาว
ในการทำนา และมีน้ำไหลซึมออกมาจากรองน้ำเดิม
ตลอดป ยกเวนในชวงหนาแลง สวนซำน้ำตอมา
ไดกลายเปนบอกักเก็บกากแรในปจจุบัน

เมื่อน้ำมีโลหะหนัก
การตรวจพบโลหะหนักเกินคามาตรฐานในแหลงน้ำผิวดิน น้ำใตดิน และน้ำฝนบริเวณพื้นที่รอบเหมืองทองคำ ไดปรากฏขึ้นหลาย
ครั้งนับตั้งแตการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการในปพ.ศ. 2538 จนกระทั่งปจจุบัน และกลายเปนปญหาที่
ยังไมมีขอสรุปถึงสาเหตุที่แทจริง โลหะที่ตรวจพบวามีคาเกินมาตรฐานอยูบอยครั้ง ไดแก แมงกานีส เหล็ก แคดเมียม และสารหนู

สารหนู

เปนองคประกอบที่พบไดในสินแรทองคำ สารหนูเปนสารกอมะเร็ง เมื่อไดรับสัมผัสจะกอใหเกิดการระคายเคือง
คลื่นไส อาเจียน หัวใจเตนผิดจังหวะ หลอดเลือดเสียหาย และแขนขาเปนเหน็บ

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

มาตรา 62 และ 63

.........................

พ.ร.บ.แร พ.ศ.2510
มาตรา 62
หามมิใหผูถือประทานบัตรทำเหมืองใกลทางหลวงหรือ
ทางน้ำสาธารณะภายในระยะ 50 เมตร เวนแตประทานบัตร
กำหนดไวใหทำได หรือไดรับใบอนุญาต
มาตรา 63
หามมิใหผูถือประทานบัตรปดกั้น ทำลาย หรือกระทำ
การใดใหเปนการเสื่อมแกทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ
เวนแตจะไดรับใบอนุญาต

....................................

เปนโลหะหนักที่มักเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองแรทองคำ โดย
ตะกั่วมีผลตอระบบการทำงานของประสาท หากไดรับสัมผัส
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสมองและภาวะไตวาย เด็กเปน
กลุมไวตอผลกระทบและมีความเสี่ยงกวาผูใหญเมื่อไดรับสาร
ตะกั่ว สวนแมงกานีส หากไดรับในปริมาณมากอาจทำใหเกิด
ความเสียหายตอระบบประสาท และอาจทำใหสมองเสียหายได
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวชา สำหรับ
แคดเมียมจะกอใหเกิดอาการปวดทอง อาเจียน และทองเสีย
หากไดรับในปริมาณต่ำเปนเวลานานจะทำใหเกิดโรคไต ปอด
และกระดูกเปราะได

.........................

ตะกั่ว แมงกานีส และแคดเมียม
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.............................................................................................................................................................
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คุณภาพน้ำใตดิน
ก.ย. 2526-2543
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลตรวจวัดคุณภาพน้ำบอบาดาลใน
พื้นที่ ต. เขาหลวง รวม 24 บอ พบเหล็กเกินเกณฑอนุโลม
สูงสุดเกือบทุกบอ และพบแมงกานีสมีคาเกินเกณฑอนุโลม
สูงสุดที่บอน้ำบาดาล บ.แกงหิน และ บ. น้ำทบ
ก.ย. 2538
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จำกัด ตรวจพบเหล็ก
ในบอน้ำบาดาล บานนาหนองบง และน้ำประปา บ. หวยผุก
และ บ.กกสะทอน มีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
เม.ย. 2551
สำนักงานอุตสาหกรรม จ. เลย ตรวจพบโลหะหนักมีคาอยูใน
เกณฑอนุโลมสูงสุด
มิ.ย. 2551
กรมควบคุมมลพิษ ตรวจพบ
- แคดเมียมในบอน้ำตื้น และน้ำประปาของ บ.นาหนองบง
มีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
- ไซยาไนด และทองแดงในน้ำใตดินจากบอกักเก็บกากแร
มีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง (แตไมมีการระบาย
ลงสูแหลงน้ำสาธารณะ)
ม.ค. 2552
กรมควบคุมมลพิษตรวจพบแคดเมียมในน้ำประปาบาดาล
บ. นาหนองบง เกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
ก.พ. 2552
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจพบ
- สารหนูที่บอบาดาลบ.นาหนองบงคอนขางสูง ไมเหมาะนำ
มาบริโภค
- สารหนูและตะกั่วปริมาณสูง ที่ระบบประปา บ.ภูทับฟา
พัฒนา และหามนำมาบริโภค
- แคดเมียมปริมาณสูง ในระบบประปา บ.นาหนองบง และ
หามนำมาบริโภค
มี.ค. 2552
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจพบ
- สารหนูคอนขางสูงที่ระบบประปา บ. นาหลวงและ ที่บอ
บาดาล บ.นาหนองบง ไมเหมาะนำมาบริโภค
- ซีลีเนียมที่บอน้ำตื้น บ. ภูทับฟาพัฒนา มีปริมาณสูง หามใช
บริโภค
- เหล็กในน้ำสระ และบอบาดาล บ.นาหนองบง บอบาดาล
บ.นาซำแซง เกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
หมายเหตุ: ดูรายละเอียดผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
และน้ำใตดินในภาคผนวก ก-ค

.........................................................

ก.ย. 2538
บริษัทที่ปรึกษาตรวจพบเหล็ก สารหนู เกินคามาตรฐาน
ในหวยผุกและลำน้ำฮวย โดยระบุในรายงานอีไอเอ
วา “ควรมีการระวังอันตรายจากปริมาณเหล็กและ
สารหนู ท ี ่ ย ั ง คงตรวจวั ด ได ส ู ง เป น พิ เ ศษ” และพบ
ปริมาณสารหนูในดินคอนขางสูง บางจุดอยูในระดับ
อันตราย โดยเฉพาะดินบนซึ่งสามารถชะลางพังทลาย
ลงไปสูทางน้ำได
พ.ศ. 2547-2549
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 อุดรธานี ตรวจพบเหล็ก
แมงกานีส ไซยาไนด แคดเมียม ในลำน้ำฮวยมีคา
เกินมาตรฐาน
พ.ศ. 2550
ม.ราชภัฎเลย ตรวจวัดคุณภาพลำน้ำฮวยในฤดูฝน
และฤดูแลง พบคาทองแดง นิกเกิล แคดเมียม โครเมียม
ตะกั่ว เหล็ก ฟนอล มีคาเกินคามาตรฐานในปริมาณ
ที่สูงมาก แตผลการตรวจวัดดังกลาวไมไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยอางวาเปนผล
การวิเคราะหจากหองปฏิบัติการที่ไมไดมาตรฐาน
เม.ย. 2551
สำนักงานอุตสาหกรรม จ. เลย ตรวจพบสารหนูใน
ลำน้ำฮวยมีคาเกินมาตรฐาน
มิ.ย. 2551
กรมควบคุ ม มลพิ ษ พบสารหนู ใ นห ว ยเหล็ ก และ
แมงกานีสในลำน้ำฮวย หวยผุก และลำคลองบริเวณ
หนาเหมืองเกินคามาตรฐาน และมีสารหนูในตะกอน
ดินบริเวณหวยเหล็กมีคาคอนขางสูง(538 มก./กก.)
เมื่อเทียบกับหวยผุก (12-33 538 มก./กก.)
ม.ค. 2552
กรมควบคุมมลพิษ ตรวจพบสารหนูในหวยเหล็กมีคา
เกิ น มาตรฐาน และยั ง คงพบสารหนู ใ นตะกอนดิ น
บริเวณหวยเหล็กมีคาคอนขางสูง(286 มก./กก.) เมื่อ
เทียบกับหวยผุก (11-28 มก./กก.)

.........................................................

............................................................... ................................................................ ...............................

คุณภาพน้ำผิวดิน

..................................................... . . . . . . . . . . . ............................................................... ..............................

.........................................................

น้ำกรดมา...โลหะ(หนัก)กระจาย
Acid Mine Drainage หรือ น้ำทิ้งสภาวะกรด เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เมื่อหินทิ้ง (waste rock) ที่มีแรซัลไฟด
เปนองคประกอบ สัมผัสกับอากาศและน้ำ จะเกิดกรดซัลฟวริก ซึ่งสามารถชะเอาโลหะหนักที่มีอยูในหินทิ้ง อาทิ สารหนู โคบอลต
ทองแดง แคดเมียม ตะกั่ว เงิน สังกะสี ออกสูภายนอก หากไมมีการจัดการที่ดีอาจทำใหโลหะแพรกระจายลงสูแหลงน้ำใกลเคียง
ได ถือเปนปญหาสำคัญอีกอยางหนึ่งของการทำเหมืองทองคำ นอกเหนือจากการปนเปอนของไซยาไนดในแหลงน้ำ

Fe, Mn* (’38)
Mn (’51)

Mn (’47, ’48, ’51)/
CN (’49)/Fe,Cd (’49)/
Cu,Cd,Cr,Pb,Fe,
Ni*(’50) / Mn(’51)

Mn, Pb* (’47)/
CN (’48)/
Fe,Cd* (’49)/
Cu, Cd, Cr, Pb,
Fe (’50)

Mn (’51)
Fe, Ag (’38)
Fe, Mn* (’38)
Mn (’51)
Fe, (’38)
Mn (’38)
CN,Cd,Fe (’49)
Ag, (’51,52)
Cu, Ni, Cd, Cr
Pb, Fe (’51,52)

Fe, Ag (’38)
Cu, Cd, Cr, Pb, Fe,
Ni* (’50)

Fe, (’38)

สัญลักษณ
แปลงประทานบัตร
สายแร

Mn (’47)/CN(’48)/
Fe,Mn*,Cd*(*49)

จุดที่เกินคามาตรฐาน
Ni, Cd,Cr, Pb, Fe, (’50)

Mn (’47)/CN (’48)/Fe (’49)/
Ni, Cd, Cr, Pb, Fe (’50)

*
’49

มีคาสูงเกือบเกินเกณฑ
มาตรฐาน
ป พ.ศ. ที่ตรวจวัด

บริเวณแหลงน้ำผิวดินที่เคยตรวจพบโลหะหนักเกินคามาตรฐาน
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เปลี่ยนไปเลย(จริงๆ)

• ซาย น้ำถูกนำไปตรวจครั้งแลงครั้งเลา แตไมรูวา
เมื่อไหรโลหะหนักจะหายไปจากแหลงน้ำเสียที...
• ขวาบน หวยผุกแหลงน้ำที่เคยเปนที่พึ่งพิงของคนในชุมชน
• ขวาลาง จากที่เคยใชน้ำฝนหรือน้ำประปาหมูบานดื่มกิน
ชาวบานเปลี่ยนมาซื้อน้ำแทน เพราะกลัวจะไดโลหะหนัก
เปนของแถม

สาธารณสุขจังหวัดเลยออกประกาศเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2552 โดยอางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำของ กรมควบคุมมลพิษ เมื่อ
วันที่ 24-25 มิ.ย. 2551 ที่ตรวจพบสารหนูในหวยเหล็ก แมงกานีสในหวยผุก และแคดเมียมในระบบประปาบาดาล บ. นาหนองบง
(คุมนอย) เพื่อเตือนใหประชาชนไมใหนำน้ำจากแหลงน้ำดังกลาวมาดื่มกินโดยตรง และไมควรนำมาใชปรุง/ประกอบอาหาร
จากปญหาเรื่องการปนเปอนของโลหะหนัก ทางอำเภอจึงไดแกไขปญหาเบื้องตนโดยไดนำรถถบรรทุกน้ำ 1 คันมาวิ่งแจกจาย
น้ำดื่มใหกับพื้นที่ชุมชนรอบโครงการ (3-4 วัน/ครั้ง/หมูบาน) แตยังคงไมเพียงพอกับความตองการของชุมชน ชาวบานจึงชวยเหลือ
ตนเองโดยการซื้อน้ำดื่ม สวนอาหารจำพวกปลา หรือพืชผักตางๆ ที่เคยหาเก็บกินไดตามแหลงน้ำ ก็ตองงดการบริโภค และ
เปลี่ยนมาซื้อจากตลาดแทน ...หรือวา “เลย” จะเปลี่ยนไปแลวจริงๆ !!!
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ไซยาไนดในเลือด
ภายหลังจากที่เหมืองทองเริ่มเปดดำเนินการไปไดไมนาน ชาวบานสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น
ประกอบกับชาวบานบางคนมีอาการผื่นคันตามผิวหนัง แสบตา จึงนำไปสูขอเรียกรองใหมีการตรวจสุขภาพของประชาชนที่อยู
รอบเหมืองทองคำ
ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลอำเภอวังสะพุงไดสุมตรวจหาสารไซยาไนดในเลือดของประชาชนในพื้นที่ 6 หมูบาน
รอบเหมืองทองคำจำนวน 279 คน ปรากฎวาตรวจพบสารไซยาไนดในเลือดจำนวน 54 คน ซึ่งในจำนวนนี้พบสารไซยาไนด
เกินคามาตรฐาน 20 คน ตอมาในเดือนเมษายน 2551 ไดมีการตรวจเลือดหาสารไซยาไนดซ้ำในประชาชนที่มีคาไซยาไนดเกิน
มาตรฐานทั้ง 20 คน และประชาชนในกลุมควบคุมที่ไมไดอาศัยอยูใน 6 หมูบาน จำนวน 30 คน จากผลการตรวจสอบครั้งนั้น
ไดสรุปวา สารไซยาไนดที่ตรวจพบนาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มากกวาจะมีสาเหตุจากการไดรับสัมผัส
ไซยาไนดจากเหมืองทองที่อาจปนเปอนในแหลงน้ำ
จำนวนผูที่มีสารไซยาไนดในเลือด (คน)1

หมูที่

จำนวน
หลังคาเรือน
ทั้งหมด
(หลังคา)1

จำนวน
ผูที่ไดรับ
การเจาะเลือด
(คน)1

<0≤ 0.1
มคก./มล.

≥0.1 ≤ 0.2
มคก./มล.

≥ 0.2
มคก./มล.

1

113

40

15

2

1

18

45

2

159

38

12

3

-

15

39

3

160

80

1

4

1

6

8

4

70

38

1

1

1

3

8

12

140

43

3

1

2

6

14

13

122

40

2

1

3

6

15

ที่มา: 1โรงพยาบาลอำเภอวังสะพุง

รวม

ความชุก
(รอยละ)

หมายเหตุ: คามาตรฐานไซยาไนดในเลือด: 1) ผูที่ไมสูบบุหรี่ < 0.1 มคก./มล. 2) ผูที่สูบบุหรี่< 0.2 มคก./มล.

ความชุก = จำนวนผูมีสารไซยาไนดในเลือดของแตละหมูบาน x 100
จำนวนผูที่ไดรับการตรวจเลือดของแตละหมูบาน
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โรงงานบด/แยกแร

หมู3 บ.นาหนองบง

บอเก็บกักกากแร

8

ภูทับฟา

พื้นที่ขุดเจาะ/ระเบิด

15

ภูเหล็ก

45

หมู13 บ.ภูทับฟาพัฒนา

หมู1 บ.หวยผุก

39
หมู2 บ.กกสะทอน

8

14

หมู12 บ.โนนผาผุงพัฒนา

หมู4 บ.แกงหิน

คาความชุก(รอยละ)ที่ตรวจพบไซยาไนดในเลือดของแตละหมูบาน

อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวาผลการตรวจเลือดในเดือนมกราคม การระจายตัวของผูที่มีสารไซยาไนดใน เลือดสวนใหญจะอยู
ในหมูที่ 1 2 13 และ หมู 3 (บริเวณคุมใหญ) ซึ่งเปนพื้นที่ใกลเหมืองและอยูในทิศใตของทางน้ำ
“ฉันไมรูวาจริงๆ แลวฉันรับมาไดยังไง พวกเขาแคบอกวาฉันมี ฉันก็แครู” คำสัมภาษณของ “เลง วงศโสม” หนึ่งในชาวบาน
54 คน ที่ตรวจพบไซยาไนดในเลือด นอกจากนี้ เธอยังมีอาการหนามืด คลื่นไส อาเจียน เจ็บหนาอก ปวดหัว และสูญเสียการ
มองเห็นอยูทุกวัน ทางกองสาธารณสุขไดวินิจฉัยอาการวาเกิดจากภาวะพิษไซยาไนด (ที่มา: เอกสารเสียงจากคนชายขอบ นาหนองบง)

ไซยาไนด ถูกใชในการสกัดสินแรทองคำ หากไดรับในปริมาณมากจะทำใหหัวใจและสมองถูกทำลาย หากมีปริมาณสูงมาก
อาจทำใหเสียชีวิตได การสัมผัสในปริมาณนอยอาจมีปญหาในตอมไทรอยด การหายใจ ปวดศีรษะ เจ็บบริเวณหนาอก อาเจียน
และการเปลี่ยนแปลงของเลือด เมื่อสัมผัสทางผิวหนังอาจทำใหระคายเคืองและแผลเปอย
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ภัยคุกคามทางสุขภาพ
ประเด็นปญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้น ในเบื้องตนหนวยงานสาธารณสุขไดมีมาตรการสำหรับปองกันและเฝาระวังสุขภาพของ
ประชาชน โดยใหความรูกับประชาชนที่อยูรอบเหมืองในการปองกันตนเอง แนะนำไมใหใชน้ำจากแหลงน้ำโดยตรง หรือนำน้ำ
มาแชขาว และใหดื่มน้ำที่ตมแลวหรือน้ำฝนแทน นอกจากนี้ ยังมีการเฝาระวังโดยเก็บขอมูลโรคระบบทางเดินหายใจ คอพอก
และผิวหนัง หากประชาชนมีอาการผิดปกติใหไปแจงที่สถานีอนามัยเพื่อรวบรวมขอมูลไว
จากการรวบรวมขอมูลจากโรงพยาบาลวังสะพุง และสถานีอนามัยที่รับผิดชอบพื้นที่ตำบลเขาหลวงพบวา ในชวงป 2549-2551
การเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ 6 หมูบานรอบเหมืองอยูในระดับต่ำกวาพื้นที่ที่อยูรอบนอก ในขณะที่การเจ็บปวย
ดวยโรคผิวหนังในพื้นที่ใกลเหมืองมีแนวโนมสูงขึ้นเชนเดียวกับพื้นที่หมู 5 และ 6

โรคระบบทางเดินหายใจ

โรคผิวหนัง

ภาวะการเจ็บปวยในพื้นที่ 6 หมูบานรอบเหมือง
โรคระบบทางเดินหายใจ

โรคผิวหนัง

ภาวะการเจ็บปวยในพื้นที่ใกลเหมือง และรอบนอก
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อาการประหลาด
ภายหลังจากที่เหมืองเริ่มเปดดำเนินการ คนในชุมชนรับรูไดถึงภัย
ทางสุภาพที่เกิดขึ้น ชาวบานเริ่มมีอาการแสบคันตา ขี้ตาเยอะ
บางครั้งมีอาการคลายหวัดเรื้อรัง รักษาไมหาย จากการใชแบบ
สำรวจจำนวน 40 ชุด สำรวจคนในชุมชนบานนาหนองบง (คุมนอย)
เมื่อป พ.ศ. 2551 พบวา มีอาการระคายเคือง ผดผื่นคันตามเนื้อตัว
แผลเรื้อรัง แสบตา แนนหนาอก อีกทั้งเสียงระเบิดดังรบกวน จน
ชาวบานบางคนตองพึ่งยานอนหลับ และยาระงับประสาท

ลักษณะอาการที่พบจากการสำรวจ เมื่อพ.ศ. 2551

ลักษณะอาการที่พบ
ระคายเคืองจมูก/คอ
ผื่นคัน
แผลเรื้อรัง
แสบตา มีขี้ตา
แนนหนาอก

จำนวน
(ครัวเรือน)
19
23
4
32
12

ที่มา: กลุมเฝาระวังและติดตามผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร จ.เลย

ชาวบานหมูที่ 3 บ.นาหนองบง เปนแผลพุพองเนาเปอย หลังจากใชน้ำในแหลงน้ำของชุมชนทำนา และ ชาวบานนาหนองบง
มีอาการผื่นคันตามตัว แสบตา คลายกันหลายคน และเปนมาเรื้อรังนับตั้งแตเหมืองแรเปดการดำเนินการ

ชุมชนบนความเสี่ยง และความขัดแยง
สภาพเหมืองที่ตั้งอยูบนภูเขาสูง ทั้งยังมีบอกักเก็บกากแรที่เต็มไปดวยสารไซยาไนด และกองหินทิ้งที่อาจมีโลหะหนักชนิดอื่น
ปะปนมาซึ่งเปนที่มาสำคัญของการเกิดน้ำทิ้งสภาวะกรด ทำใหชุมชนที่อยูใกลเคียงกลายเปนชุมชนที่มีความเสี่ยงภัย ทั้งจาก
การระเบิดเหมือง การรั่วไหลของไซยาไนดและโลหะหนักชนิดอื่นๆ รวมทั้งปญหาการชะลางพังทลายของดินจากบริเวณขุมเหมือง
และสันเขื่อนของบอกักเก็บกากแร
ดังเชนเหตุการณในป พ.ศ. 2550 และ 2551 ดินจากเหมืองไหลลงมาสูพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบาน และกรณีการเขาไปตรวจสอบ
ของเจาหนาที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขต 2 อุดรธานี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2550 ที่พบขอบกพรองในการดำเนินงานของเหมืองทองคำหลายประการจนนำไปสูขอ
เรียกรองใหมีการปรับปรุงแกไข
ทามกลางความเสี่ยงที่ไดปรากฏรองรอยขึ้น ยังมีความเปลี่ยนแปลงอีกอยางนึงกำลังกอตัวขึ้นในชุมชน นั่นก็คือความขัดแยง
จากความเห็นที่ตางกันในเรื่องของเหมืองทองคำ กลายเปนสังคมที่ไมมีความไววางใจซึ่งกันและกัน
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“ตอนนี ้ป ญ หาหลั กๆ ของเหมือ ง คือ ความสามั ค คีและวิ ถี ชุ มชน
ในงานบุญเราเคยรวมแรงรวมใจชวยกัน แตตอนนี้ความสามัคคีลดลง
มองกันวาคนนี้เปนคนของเหมือง คนนี้เปนชาวบาน เวลามีงานบุญ
คนในชุมชนที่มีความเห็นตางกันก็ไมมองหนากัน
. . . ชาวบานที่เปนพี่เปนนองกันก็แบงฝาย ไปงานบุญไมพูดกัน”
....

...

...

นี่เปนเสียงสะทอนจากชาวบานที่เกิดขึ้น
ในเวทีนำเสนอขอมูลเหมืองทองคำ
จ.เลย วันที่ 22 มกราคม 2553
ณ วัดปาบานนาหนองบง และตางก็บอก
เปนเสียงเดียวกันวารูสึกเศราใจ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นเปนอยางมาก

สภาพของชุมชนบนความเสี่ยง
ที่มีเหมืองทองคำตั้งอยูบนภูเขา
สูงกวาระดับน้ำทะเล 400 ม.

ดินถูกกัดเซาะ
บริเวณทางระบายน้ำของเหมือง
(ถายเมื่อ 28 มิ.ย. 51)
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สรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานของเหมืองทองคำ บ.ทุงคำ จำกัด
เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2550
• ไมมีการจัดการกับบรรจุภัณฑไซยาไนดที่ใชแลว
• บริเวณพื้นที่เก็บกองมูลดินทราย ไมมีการบดอัดดินเหนียวรองพื้นและปูทับดวยหินปูน รวมถึงไมมีการทำคูระบายน้ำ
โดยรอบพื้นที่ สวนบอรับน้ำที่เกิดจากการชะลางของเปลือกดินยังไมมีการสรางเปนบอคอนกรีต
• ทางเบี่ยงระบายน้ำรอบบอกักเก็บกากแรไมเปนไปตามที่เสนอไวในแผนผังโครงการฯ
• ไมมีการปองกันการกัดเซาะพังทลายบริเวณทางเบี่ยงระบายน้ำของบอกักเก็บกากแร
• สภาพของถังละลายไซยาไนดและถังบำบัดไซยาไนดมีการไหลลน
• มีบอบำบัดน้ำเสียเพียง 6 บอ ทั้งที่มีการกำหนดใหจัดสราง 8 บอ
• ไมมีการสรางคูระบายน้ำรอบโรงแตงแรตามเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต
• บริเวณพื้นที่เก็บกองสินแร ไมมีการบดอัดและปูพื้นดวยวัสดุกันซึม
• ระบบระบายน้ำหนาเหมืองและบอกักเก็บน้ำจากการชะลางหนาดินไมเปนไปตามที่กำหนดไว
• ความเขมขนของไซยาไนดที่ปลอยจากถัง detoxiﬁcation tank มีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐาน
• มีการเชื่อมตอไมสนิทระหวางผาพลาสติกกันซึมที่บอกักเก็บกากแรอาจเกิดการรั่วไหลของไซยาไนดได
ที่มา: บันทึกการตรวจสอบ 16 พ.ค. 50 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง)

ในการทำเหมืองและแตงแร
หามไมใหผูถือประทานบัตรกระทำ
หรือละเวนการกระทำใดอันนาจะ
เปนเหตุใหแรที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่มีพิษ
กอใหเกิดอันตราย
แกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน
(มาตรา 69 พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510)
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คาภาคหลวง
หากไมนับเรื่องการจางงานในเหมืองทองคำ “คาภาคหลวง” ดูเหมือนจะเปนผลตอบแทนเพียงอยางเดียวที่คนเมืองเลยไดรับ
จากการที่มีขุมทองอยูในบานของตนเอง แตเดิมคาภาคหลวงของแรทองคำถูกจัดเก็บในอัตรารอยละ 2.5 ตอมาในป พ.ศ. 2550
ไดมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บคาภาคหลวงใหม โดยคิดในระบบอัตรากาวหนาตามราคาทองคำตั้งแตรอยละ 2.5 ไป
จนถึงรอยละ 20
การเรียกเก็บผลประโยชนตอบแทนตอรัฐสำหรับการสำรวจและทำเหมืองแร
ผลประโยชนตอบแทนตอรัฐ
1. อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ
2. อนุญาตประทานบัตร
3. ผลประโยชนตอบแทนพิเศษเพื่อประโยชนตอรัฐ
4. ทุนการศึกษาและการวิจัยพัฒนา
5. อัตราคาภาคหลวงแร

หลักเกณฑ
ไรละ 28 บ.
แปลงละ 1 ลานบาท
รอยละ 0.1-2.0 ตามมูลคาแหลงแร
รอยละ 0.2 ของมูลคาการผลิตแตไมนอยกวา 1.5 ลานบาทตอป
อัตรากาวหนาตามราคาทองคำ (บาทตอกรัม)
ไมเกิน 400 บ.
รอยละ 2.5
401-600 บ.
รอยละ 5
601-1,000 บ.
รอยละ 10
1,000-1,500 บ.
รอยละ 15
1,501 บ.ขึ้นไป
รอยละ 20

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร อางถึงใน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552:19
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ไดคาภาคหลวงแร...
แตชาวบานทุกข
คาภาคหลวงที่จัดเก็บไดจะถูกนำไปจัดสรรใหรัฐ 40 % อบจ.
และอบต./เทศบาลในพื ้ น ที ่ ป ระทานบั ต รอี ก แห ง ละ 20 %
ในขณะที่สวนที่เหลือจะถูกนำไปจัดสรรใหกับอบต. อื่นๆ ใน
จังหวัดที่ตั้งเหมืองแร และอบต.อื่นๆ ทั่วประเทศกลุมละ 10 %
สำหรับอบต. เขาหลวง ซึ่งเปนพื้นที่ตั้งเหมืองมีรายไดจากคา
ภาคหลวง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 1,688,540 บาท
(รอยละ 7.6 ของรายไดทั้งหมด) สวนปงบประมาณ 2551 มี
รายไดจากคาภาคหลวง เพิ่มขึ้นเปน 6,553,095 บาท (รอยละ 18.6
ของรายไดทั้งหมด) ในขณะที่ในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 25532555) ของ อบต.เขาหลวง ไดจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ
สงเสริมและปองกันมลพิษจากเหมืองแร (ไมนับรวมโครงการ
กอสรางระบบประปาหมูบาน) ไวปละ 30,000 บาท

ตัวอยางการคำนวณคาภาคหลวงทองคำ

ราคาประกาศของทองคำเพื่อเรียกเก็บคาภาคหลวงแร

ในขณะที่ชาวบานตองซื้อน้ำมาดื่มในราคา 250 บาท/คัน ซึ่งจะใชบริโภคไดประมาณ 1 เดือน/ครัวเรือน และใหมีคาใชจายดาน
อาหารเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000-2,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน จากการที่ไมกลากินปลา และพืชผักในแหลงน้ำ หากชาวบานรอบ
เหมือง 6 หมูบาน (1,115 ครัวเรือน1) ตองซื้อน้ำและจายอาหารเพิ่มขึ้นทุกครัวเรือน จะสูญเสียเงินไป 3.3 ลานบาท/ปสำหรับ
คาน้ำ และ 13-27 ลานบาท/ปสำหรับคาอาหาร (ที่มา: อบต. เขาหลวง)
ปริมาณการผลิต มูลคาการผลิตและคาภาคหลวงแรจากเหมืองทองคำ
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ชุมชน
มีการคาดการณในรายงานอีไอเอวาจะมีการจางงานในเหมืองทองคำประมาณ 80 คน (ประกอบดวยผูบริหาร 8 คน พนักงาน
ในโรงแตงแร 25 คน พนักงานโรงซอมบำรุง 10 คน พนักงานหองทดลองเคมี 5 คน พนักงานในขุมเหมือง 25 คน พนักงานทั่วไป 7 คน)
ในขณะที่สภาพจริงของการจางงาน ชาวบานไดเลาใหฟงวามีคนในหมูบานบางสวนเขาไปทำงานในเหมืองทองคำ อาทิ เปน
คนงานในขุมเหมือง รับจางปลูกตนไมในพื้นที่ฟนฟู สวนใหญไดรับคาจางประมาณ 200 บาท/วัน

เหมืองทอง
ในกรณีเหมืองแรทองคำ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) ไดใหสิทธิประโยชนแกผูไดรับการสงเสริม โดยยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีนำเขาเครื่องจักรเปนระยะเวลา 8 ป หลังจากนั้นจะไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
รอยละ 50 เปนระยะเวลาอีก 5 ป

“พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.)
พ.ศ. 2542 กำหนดใหอำนาจอปท.พิจารณาเห็นชอบการใหประทานบัตรในขั้นตน และติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานและดูแลผลกระทบ แตไมมีกระบวนสรางความรูใหอปท.ที่ตอเนื่อง
ทำใหการดำเนินงานระหวางหนวยงานไมมีการบูรณาการกัน และไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากสวนใหญตองใช
ความรูดานเทคนิคมาก” (ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552)
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การรุกคืบของกองทัพเหมือง
ดวยความที่เมืองเลยมีภูเขาที่อุดมไปดวยสินแรที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เมืองเลยจึงไมไดมีเฉพาะเหมืองแรทองคำเพียง
อยางเดียว แตยังมีเหมืองแรชนิดอื่นๆ อีก ไดแก เงิน ทองแดง เหล็ก แบไรต หินปูน และหินแกรนิต ตั้งกระจายอยูในอำเภอ
ตางๆ ปจจุบันเมืองเลยมีเหมืองแรที่ไดรับประทานบัตรรวมทั้งสิ้น 32 แปลง (5,239 ไร) เปนเหมืองที่เปดดำเนินการอยู 20 แปลง
(3,376ไร) อยูในระหวางการขอตออายุ 4 แปลง (633 ไร) ปดดำเนินการไปแลว 7 แปลง (1,124ไร) และยังไมยื่นขอเปดดำเนินการ
1 แปลง (106 ไร)
ยังไมนับรวมถึงเหมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นใหมซึ่งกำลังอยูในระหวางการสำรวจและยื่นขอประทานบัตร อีกกวา 240 แปลง คิดเปน
พื้นที่ประมาณ 66,566ไร

เหมืองภูทับฟา

พื้นที่บนภูเหล็ก จำนวน 290 ไร เปนหนึ่งในพื้นที่ทำเหมือง
ทองคำใหม กำลังอยูในระหวางการยื่นขอประทานบัตร โดยมี
ชาวบานสวนหนึ่งยื่นเรื่องรองคานที่ อบต.เขาหลวง

พื้นที่ประทานบัตรและคำขออาชญาบัตรพิเศษของบริษัททุงคำ จำกัด
ที่อยูระหวางยื่นขอ อีกกวา128 แปลง (93.09 ตารางกิโลเมตร)

ใครเลยจะรู  ว  า ภาพภู เ ขาเมื อ ง
เลยที่เห็นอยูในขณะนี้ จะตอง
กลายเปนขุมเหมืองอีกกี่ (รอย)
ลู ก ในอนาคต เพื ่ อ ให ไ ด ม าซึ ่ ง
ตัวเลขทางเศรษฐกิจและผลตอบ
แทนในรูปของคาภาคหลวง และ
ยังไมรูวาอนาคตของลูกหลาน
คนเลย จะตองเผชิญกับกองทัพ
เหมืองไปจนถึงเมื่อไหร....

กองทัพเหมืองอีกกวา 240 แปลง (66,566 ไร) กำลังจะเขามาบุกเมืองเลย
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เสนทางที่สวนกัน
ภาพของเมืองเลยที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงทะเลภูเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชม
ปละหลายแสนคน ดูเหมือนจะขัดแยงกับภาพของเมืองที่กำลังถูกกองทัพเหมืองรุกคืบเขามา ภูเขาที่เคยตั้งโดดเดนเปนสงา
กำลังจะกลายสภาพเปนขุมเหมืองไปทีละลูก เพื่อแลกกับสินแรซึ่งเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป ปรากฏการณที่กำลังเกิดขึ้น
กับเหมืองทองคำ จ. เลย สวนทางเปนอยางยิ่งกับวิสัยทัศนของจังหวัดที่กำหนดใหจังหวัดเลยเปน “เมืองนาอยู เมืองแหงการ
ทองเที่ยวและลงทุน ภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมืองเลยจะเปนเมืองที่นาอยู และเปนเมืองแหงการทองเที่ยวไดอยางไร หากเรายังพบวามีโลหะหนักปนเปอนอยูในแหลงน้ำ
จนผูคนไมสามารถดื่มกินได ชาวบานพากันเจ็บปวย ทั้งยังตองเผชิญกับกองทัพเหมืองที่กำลังรุกคืบเขามา จนมีคนตั้งคำขวัญ
ใหมใหกับเมืองเลยวา “เมืองแหงซากภูเขา สุดหนาวไซยาไนด โรคภัยไขเจ็บ ฝุนละอองและสารพิษ คุณภาพชีวิตที่เสื่อมโทรม”
การลงทุนที่เปนทุกขลาภเชนนี้จะนำพาเมืองเลยไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางไรกัน....
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วิถีแหงเลย

ภาพจาก : http://www.wikipedia.org, http://www.chiangkhan.in.th/cms/index.php/2009-07-27-12-23-16.html , http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=34176

หากหัวใจของเมืองเลยคือเมืองนาอยู เปนเมืองการทองเที่ยวและการลงทุนบนเสนทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแลว หนทางที่จะทำให
เลยไปถึงเปาหมายนั้นได เราคงตองมาคิดทบทวนกันใหมถึงเสนทางการพัฒนาที่ผานมา และตั้งคำถามกับตนเองวา เราจะจัด
สรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางไรใหเกิดความสมดุลบนรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
จะวาไปแลว ขุมทรัพยเมืองเลยนั้นไมไดมีเพียงแตสินแร หากยังประกอบไปดวยผืนดิน ภูเขา ปาไมที่มีความอุดมสมบูรณ
พรั่งพรอมไปดวยความสวยงามตามธรรมชาติ ที่เอื้อตอการพัฒนาดานเกษตรกรรมและการทองเที่ยวซึ่งเปนจุดแข็งของจังหวัด
ไฉนเราจึงจะละเลยสิ่งเหลานี้ไป แลวหันมาไลลาเม็ดเงินจากการขุดสมบัติในบานของตนเองมาขาย และปลอยใหกองทัพ
เหมืองรุกเขามา ทั้งๆ ที่ปมปญหาเดิมก็ยังไมไดรับการคลี่คลาย คนเลยพรอมแลวหรือยังสำหรับวิถีเลยแบบใหมกับการใชชีวิต
ทามกลางทะเลเหมือง
หรือเราหลงลืมไปวาการพัฒนาที่ไมทำรายตนเองตางหากคือคำตอบแทจริงของการพัฒนาที่ยั่งยืน...

กอนจะเลยไปเลย
เพื่อใหปมปญหาแหงทุกขลาภที่มาจากการทำเหมืองไดรับการคลี่คลาย และถือเปนการตอลมหายใจใหวิถีแหงเลย
จึงขอเสนอทางออกตอกรณีการทำเหมืองใน จ.เลย ดังนี้
1. การเยียวยาชุมชนในพื้นที่รอบเหมืองทองคำ เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบานในปจจุบัน เสนอให
- หนวยงานสวนทองถิ่นเรงจัดหาแหลงน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ใหเพียงพอกับความตองการของชาวบาน
- หนวยงานสาธารณสุขเขามาดูแล และความชวยเหลือชาวบานที่เจ็บปวย
2. การดำเนินงานของเหมืองทองคำ เพื่อสรางมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของเหมือง อันจะเปนหนทางไปสูการปองกัน
แกไข และลดผลกระทบจากการทำเหมืองอยางมีประสิทธิภาพ เสนอให บ. ทุงคำ จำกัด
- เรงดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการพังทลายดินในพื้นที่เหมือง รวมทั้งบริเวณสันเขื่อนดินของบอกักเก็บกากแร
- เผยแพรขอมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดลอมใหชุมชนที่อยูโดยรอบทราบ
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- ตรวจสอบประสิทธิภาพมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบที่ใชอยูในปจจุบันวาครอบคลุม และเพียงพอหรือไม
โดยเปดโอกาสใหหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน ไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
- กำหนดขอบเขตพื้นที่แนวกันชน(buffer zone) ที่ชัดเจนระหวางเหมืองและพื้นที่ชุมชนที่อยูโดยรอบ
3. ทิศทางการพัฒนาของ จ. เลย เพื่อใหการพัฒนาเมืองเลยสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัด เสนอให
- จัดทำผังเมืองรวมเพื่อกำหนดพื้นที่การทำเหมืองและพื้นที่กันชนสำหรับการทำเหมืองเพื่อปองกันผลกระทบทางสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวางผังเมือง
- จัดตั้งกลไก 3 ดาน ไดแก
• กลไกติดตามตรวจสอบและเฝาระวังผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการทำเหมือง
• กลไกการฟนฟูเหมืองที่เปนรูปธรรมชัดเจน
• กลไกการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการทำเหมือง
- จัดทำฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม และสุขภาพที่เกี่ยวของกับการทำเหมืองอยางเปนระบบ และเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
- ทบทวนนโยบายของจังหวัด เพื่อรวมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดที่เอื้อตอสุขภาวะของประชาชน
และสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัด

......................................................

เอกสาร
ประชาสัมพ
โครงการเหม ันธ
ืองทองคำ
ภูเหล็ก บ.ท
ุงคำ จำกัด

แลว‘คนเลย’
จะสูญเสียอะไร
จากการทำเหมือง...

......................................................

...... ........................................................................
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• กรมควบคุมมลพิษ. รายงานผลการตรวจสอบปริมาณสารไซยาไนดและโลหะหนักในแหลงน้ำผิวดิน บอน้ำใชของประชาชน บอสังเกตการณ
ภายในเหมืองแรทองคำของ บ. ทุงคำ จำกัด และตะกอนดินบริเวณหมูบานใกลเคียง เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2551. เอกสารอัดสำเนา.
• กรมควบคุมมลพิษ. รายงานผลการตรวจสอบปริมาณสารไซยาไนดและโลหะหนักในแหลงน้ำผิวดิน บอน้ำใชของประชาชน และตะกอนดิน
บริเวณหมูบานใกลเคียงเหมืองแรทองคำของ บ. ทุงคำ จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552. เอกสารอัดสำเนา.
• กรมทรัพยากรธรณี. “พื้นที่กำหนดตาม พ.ร.บ. แรใหเปนเขตแหลงแรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรณี”. http://www.dmr.go.th/main.php?ﬁlename
=min4_14 เขาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553.
• กรมทรัพยากรธรณี, 2544. แผนที่ทรัพยากรแร แสดงพื้นที่แหลงแร และพื้นที่ศักยภาพทางแร จ. เลย.
• กรมทรัพยากรธรณี, 2544. “แหลงแรทองคำภูทับฟา ต.เขาหลวง อ. วังสะพุง จ. เลย”. http://www.dmr.go.th .เขาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552.
• กลุมเฝาระวังและติดตามผลกระทบจากเหมืองแรทองคำ จ. เลย สื่อรักษเมืองเลย. เมืองที่ดีมีไหมในโลก.เอกสารประกอบการสัมมนาเปดเวที
เชิงประเด็นเห็นปญหารวมกัน กรณีเหมืองทองคำ จ. เลย วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด.
• กองวิเคราะหน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล. รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบาดาลป 2552 (กุมภาพันธ 52). เอกสารอัดสำเนา.
• กองวิเคราะหน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล. รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบาดาลป 2552 (มีนาคม 52). เอกสารอัดสำเนา.
• โครงการขับเคลื่อนสิทธิดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 2552. เสียงจากคนชายขอบ นาหนองบง.
• “จังหวัดเลย”. www.wikipedia.org .เขาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553.
• จันทรแจม ดวงอุปะ และคณะ, 2550. รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำในลำน้ำฮวย. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.
• บ. เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จำกัด. 2540. รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรทองคำ บ. ทุงคำ จำกัด
(คำขอประทานบัตรที่ 62-67/2538) ต. เขาหลวง อ. วังสะพุง จ. เลย ( มกราคม 2540).
• แผนพัฒนาจังหวัดเลย (2553-2556)
• ศูนยการจัดการสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำ.เอกสารอัดสำเนา.
• ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำ.เอกสารอัดสำเนา.
• สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2552. รายงานการศึกษานโยบายการสำรวจและทำเหมืองแรทองคำ.
http://www.nesdb.go.th/ เขาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2553.
• สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 อุดรธานี. รายงานผลการเฝาระวังผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรทองคำ. เอกสารอัดสำเนา.
• สำนักปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน. แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) องคการบริหารสวนตำบลเขาหลวง อ. วังสะพุง จ. เลย.
• “Nodirtygold factsheet (12 Feb 08)”. http://www.nodirtygold.org/pubs/NDGfs_Vday2008.pdf เขาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552.
• http://www.tongkahharbour.com เขาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553
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เปลี่ยน ป “เลย”
ชะตากรรมของเมืองเลยภายหลังจากการเขามาของเหมืองทองคำ

