รายงานความก้าวหน้า ครัง้ ที่ 3/2556
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556)

รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3/2556
ตามแผนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2559
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/กิจกรรม
1. การจ่ายเงินค่าเสียหายให้ ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามแผน
ผู้ฟ้องคดี
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
2.1 การติ ด ตามตรวจสอบ 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
(1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3/2556 ได้ทําการเก็บตัวอย่างน้ํา ตะกอนดินท้องน้ํา ดิน พืชผัก และสัตว์น้ํา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระหว่างวันที่ 9 – 14 กันยายน 2556 โดยนํามาวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วสะสมในห้องปฏิบัติการ สรุปผลได้ดังนี้ (ภาคผนวก 1)
- คุณภาพน้ํา ได้เก็บตัวอย่างน้ําในลําห้วยคลิตี้ทั้งหมด 11 จุด จุดละ 1 ตัวอย่าง รวมจํานวนทั้งสิ้น 11 ตัวอย่าง ครอบคลุม
พื้นที่เหนือโรงแต่งแร่ (จุด DK และ KC1) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KC2 และ KC2/1) และใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KC3 KC4 KC4/1 KC5
KC6 KC7 และ KC8) ผลการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ํา พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา ในแหล่งน้ําผิวดิน
กําหนดไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) ยกเว้นจุด KC3 KC4 KC6 และ KC 8 พบค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ มีค่า 0.731
0.128 0.109 และ 0.089 มก./ล. ตามลําดับ การที่พบค่าตะกั่วสูงคาดว่ามีสาเหตุมาจากช่วงที่เก็บตัวอย่างเป็นฤดูฝน น้ําในลําห้วยมี
ปริมาณมากและมีสีน้ําตาลขุ่น
- ตะกอนดินท้องน้ํา ได้เก็บตัวอย่างตะกอนดินท้องน้ําในลําห้วยคลิตี้ทั้งหมด 11 จุด จุดละ 1 ตัวอย่าง รวมจํานวนทั้งสิ้น
11 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่เหนือโรงแต่งแร่ ใกล้โรงแต่งแร่ และใต้โรงแต่งแร่ลงมา เช่นเดียวกับการเก็บตัวอย่างน้ํา ผลการวิเคราะห์
ปริมาณตะกั่วในตะกอนดินท้องน้ํา พบว่าเหนือโรงแต่งแร่ จุด DK และ KC1 มีค่า 167 และ 307 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.)
ส่วนใกล้โรงแต่งแร่และใต้โรงแต่งแร่ลงมา 9 จุด พบค่าตะกั่วสูงกว่าจุดเหนือโรงแต่งแร่ มีค่าตั้งแต่ 3,413 – 128,940 มก./กก. โดยจุด
ที่พบสูงสุดคือ KC2/1 ห่างจากโรงแต่งแร่ประมาณ 50 เมตร
- ดิน ได้เก็บตัวอย่างดินบริเวณบ้านคลิตี้ทั้งหมด 8 จุด โดยในแต่จุดจะเก็บ 2 ระยะ เพื่อดูความแตกต่างของดินที่อยู่ใกล้
กรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2556

ปัญหาและอุปสรรค
-

1) สภาพพื้ น ที่ บ างจุ ด เป็ น
ป่าเขาและลาดชัน ในช่วงฤดู
ฝนทําให้ยากลําบากในการเข้า
พื้ น ที่ ห ากมี ฝ นตกติ ด ต่ อ กั น
หลายวัน
2) บริ เ วณบ้ า นคลิ ตี้ เ กื อ บ
ทั้งหมดไม่สามารติดต่อสื่อสาร
ด้วยโทรศัพท์กับภายนอกได้
3) การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ํา
ไม่สามารถเจาะจงให้เป็นชนิด
เดี ยวกั นได้ทุก ครั้ง ขึ้ นอยู่กั บ
การจั บ ได้ และน้ํ า ในช่ ว งฤดู
ฝนที่ไหลแรงทําให้จับสัตว์น้ํา
ไม่ได้
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(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556)

แผนงาน/กิจกรรม

กรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2556

ผลการดําเนินงาน
ลําห้วยในระยะ 10 เมตรลงมา และอยู่ห่างจากลําห้วยในระยะมากกว่า 10 เมตร ยกเว้นจุดเก็บ KS4 ที่เก็บเพียง 1 ตัวอย่าง
รวมจํานวนทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่เหนือโรงแต่งแร่ (จุด KS1 และ KS2) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KS3 KS4 และ KS5) และ
ใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KS6 KS7 และ KS8) ผลการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในดิน พบว่าเหนือโรงแต่งแร่ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม กําหนดไม่เกิน 400 มก./กก. มีเพียง จุด KS2 ในระยะห่างจากลําห้วย
มากกว่า 10 เมตร พบค่า 738 มก./กก. สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ กําหนด ส่วนบริเวณใกล้โรงแต่งแร่ส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพดินฯ กําหนด โดยมีค่าตั้งแต่ 651 – 7,051 มก./กก. มีเพียงจุด KS3 ในระยะห่างจากลําห้วย 10 เมตร ลงมา
มีค่า 378 มก./กก. ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด สําหรับใต้โรงแต่งแร่ลงมาส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินฯ กําหนด
โดยมีค่าตั้งแต่ 50 – 222 มก./กก. มีเพียงจุด KS7 ในระยะห่างจากลําห้วย 10 เมตร ลงมาพบค่า 23,696 มก./กก.
- พืชผัก ได้เก็บตัวอย่างพืชผักบริเวณบ้านคลิตี้ ทั้งหมด 8 จุด โดยในแต่ละจุดจะเก็บที่ 2 ระยะ คือ ระยะที่อยู่ใกล้ลําห้วย
ไม่เกิน 10 เมตร และห่างจากลําห้วยมากกว่า 10 เมตร เพื่อดูความแตกต่างของการดูดธาตุอาหารในดินของพืชผัก ซึ่งการเก็บตัวอย่าง
ในแต่ละจุดจะเก็บจํานวนและชนิดตัวอย่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการปลูกในพื้นที่ ผลการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในพืชผัก
พบว่าเหนือโรงแต่งแร่ (จุด KS1 และ KS2) มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) กําหนดไม่เกิน 1 มก./กก. น้ําหนักเปียก โดยเฉพาะกะเพราในจุด KS2 ระยะห่างจากลําห้วยมากกว่า
10 เมตร มีค่า 3.82 มก./กก. สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ กําหนด ส่วนใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KS3 KS4 และ KS5) พบค่าส่วนใหญ่
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ กําหนด โดยเฉพาะจุด KS5 ระยะใกล้ลําห้วยไม่เกิน 10 เมตร ทั้งใบกระเจี๊ยบ ตะไคร้ พริก ใบมะกรูด
และมันสําปะหลัง พบค่าตั้งแต่ 1.03 – 22 มก./กก. น้ําหนักเปียก และสําหรับใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KS6 KS7 และ KS8) มีค่าตะกั่ว
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ เพียงจุดเดียวในจุด KS7 ระยะห่างจากลําห้วยไม่เกิน 10 เมตร ใน 2 ตัวอย่าง คือ พริก และกะเพรา
มีค่า 2.44 และ 2.73 มก./กก. น้ําหนักเปียก
- สัตว์น้ํา ได้เก็บตัวอย่างสัตว์น้ําในลําห้วยคลิตี้ทั้งหมด 10 จุด รวมจํานวนทั้งสิ้น 33 ตัวอย่างประกอบด้วย ปลา ปู กุ้ง และ
หอย จํานวน 25 4 10 และ 4 ตัวอย่าง ตามลําดับ ครอบคลุมพื้นที่เหนือโรงแต่งแร่ (จุด DK และ KC1) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KC2 และ
KC2/1) และใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KC3 KC4 KC4/1 KC5 KC6 KC7 และ KC8) ผลการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในสัตว์น้ํา มีค่าสูง

ปัญหาและอุปสรรค
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(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556)

แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
ในปลาเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ กําหนด จํานวน 4 ตัวอย่าง ในจุด KC2 KC3 KC6 และ KC8 มีค่าตั้งแต่ 1.05 – 20.9 มก./กก.
น้ําหนักเปียก ส่วน กุ้ง ปู และหอย พบค่าส่วนใหญ่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ กําหนด เช่นกัน โดยมีค่าตั้งแต่ 1.45 – 463
มก./กก. น้ําหนักเปียก มีเพียงจุด KC1 ที่พบค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ กําหนด
สรุปผลการติดตามตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 3/2556 พบว่า คุณภาพน้ําในบางจุดยังพบค่าตะกั่วสูง
เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําฯ เนื่องจากช่วงเก็บตัวอย่างเป็นฤดูฝน น้ําในลําห้วยมีปริมาณมากและสีของน้ํามีความขุ่น ส่วนสัตว์น้ํา
ประเภทปลาก็พบตะกั่วสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ กําหนด ในบางตัวอย่างเช่นกัน รวมทั้งดินในจุดใกล้โรงแต่งแร่ ส่วนใหญ่มีค่า
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินฯ กําหนด ในขณะที่เหนือโรงแต่งแร่และบริเวณใต้โรงแต่งแร่ลงมาส่วนใหญ่มีค่าตะกั่วอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินฯ กําหนด นอกจากนี้การที่ดินบริเวณริมห้วยคลิตี้พบตะกั่วสูงกว่าบริเวณที่อยู่ห่างจากลําห้วยออกไป
ส่งผลให้พืชผักบางชนิดที่ปลูกอยู่ริมลําห้วย เช่น กะเพรา และพริก พบค่าสูงตามไปด้วย สําหรับตะกอนดินท้องน้ําตั้งแต่โรงแต่งแร่ลง
มา ยังคงพบตะกั่วสูงกว่าเหนือโรงแต่งแร่เช่นเดิม ส่งผลให้สัตว์หน้าดิน เช่น กุ้ง ปู และหอย ที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีตะกั่วสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานอาหารฯ กําหนดด้วย อย่างไรก็ตามสัตว์หน้าดินบางชนิดในจุดเหนือโรงแต่งแร่พบค่าตะกั่วสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ
เช่นกัน แม้ว่าในตะกอนดินจะพบค่าไม่สูงมากก็ตาม
2) การดําเนินงานต่อไป
(1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4/2556 ช่วงวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2556
2.2 การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
(1) แจ้ ง ผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มครั้ งที่ 2/2556 จํ า นวน 4 แห่ ง ได้ แ ก่ ที่ ทํ า การผู้ ใ หญ่ บ้ า น
เผยแพร่ข้อมูล
หมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล ที่ว่าการอําเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556
รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
(2) รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานครั้งที่ 2/2556 ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่ วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ฟ้อง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
(3) จัดทําจดหมายข่าว จํานวน 1 ฉบับ ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานและ
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนได้รับทราบ (ภาคผนวก 2)
กรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2556

ปัญหาและอุปสรรค

1) การสื่ อ สารข้ อ มู ล กั บ
ประชาชนในพื้ น ที่ เนื่อ งจาก
ป ร ะ ช า ช น บ า ง ส่ ว น อ่ า น
ภาษาไทยไม่ได้
2) บริ เ วณบ้ า นคลิ ตี้ เ กื อ บ
ทั้งหมดไม่สามารติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์กับภายนอกได้
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แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
2) การดําเนินงานปัจจุบัน
(1) จัดทํ าโปสเตอร์ แสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้ งที่ 3/2556 เพื่ อนํ าไปประชาสัมพันธ์ บริเวณ
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล ที่ว่าการอําเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง (ภาคผนวก 3)
(2) แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3/2556 ไปยังนายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ (ผู้ฟ้อง) ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่บ้านคลิ ตี้ นายกองค์การบริหารส่วนตํ าบลชะแล นายอําเภอทองผาภูมิ ผู้อํานวยการสํานั กงานสาธารณสุข จั งหวั ด
กาญจนบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อํานวยการโครงการนิติธรรม
สิ่งแวดล้อม ผู้อํานวยการศูนย์กะเหรี่ยงและพัฒนา ผู้ประสานงานคณะทํางานติดตามการฟื้นฟูสายน้ําและชุมชนคลิตี้
ภาคประชาสังคม และนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

3) การดําเนินงานต่อไป
(1) แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3/2556 ต่อสาธารณะ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
หมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล ที่ว่าการอําเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่างพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
(2) จัดทําจดหมายข่าว จํานวน 1 ฉบับ ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานและ
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน
3. การฟื้ น ฟู ห้ ว ยคลิ ตี้ จ าก 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
(1) กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือขออนุมัติงบกลางเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนําเรียน
การปนเปื้อนสารตะกั่ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้ว
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
(2) ครม. มีมติอนุมัติงบกลางเพื่อดําเนินการโครงการกําหนดแนวทางการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556
(3) กรมควบคุมมลพิษประชุมหารือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในแผนการดําเนินงานฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้ ร่วมกับตัวแทน
กรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2556

ปัญหาและอุปสรรค
3) การแจ้ ง ผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในแต่ละครั้งมีช่วงเวลาห่างกัน
เนื่องจากปัญหาการเดินทางเข้า
พื้นที่

1) ช่วงปลายปีงบประมาณ
2 5 5 6 ทํ า ใ ห้ ไ ม่ มี ง บ ม า
ดําเนินการที่เพียงพอ จึงต้อง
ข อ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร ง บ จ า ก
รัฐบาลเพิ่มเติม
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รายงานความก้าวหน้า ครัง้ ที่ 3/2556
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556)

แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
องค์กรเอกชน ได้แก่ สถาบันวิจัยสังคม (สวส.) กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ประสานงานคณะทํางานติดตามการฟื้นฟู
สายน้ําและชุมชนคลิตี้ภาคประชาสังคม และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 (ภาคผนวก 4)
(4) กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 เพื่อเชิญชวนยื่นข้อเสนอ
โครงการฯ ระยะที่ 1 เนื่องจากเห็นว่าเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหรือ
จัดการพื้นที่ปนเปื้อน มีความเป็นกลาง และเป็นที่ยอมรับของภาคประชาสังคม
(5) กรมควบคุมมลพิษได้ทําสัญญาว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดําเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
(6) กรมควบคุมมลพิษร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณห้วยคลิตี้เบื้องต้นเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการดําเนินงานโครงการฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556 (ภาคผนวก 5)
(7) มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งงานงวดที่ 1 รายงานฉบับต้น (แผนการสํารวจลําห้วยคลิตี้) โครงการกําหนดแนวทางการฟื้นฟู
ลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่ 1) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และกรมควบคุมมลพิษได้พิจารณาตรวจรับ
รายงานฉบับต้นแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556

ปัญหาและอุปสรรค

(8) มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ร่ วมกั บกรมควบคุม มลพิษ จั ดประชุ ม ปฐมนิเ ทศโครงการฯ เพื่อรับ ฟัง ความคิด เห็น ของ
ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
(9) มหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม ต่อกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่
8 พฤศจิการยน 2556
2) การดําเนินงานปัจจุบัน
(1) มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ระหว่างการสํารวจและเก็บตัวอย่างตามแผนงาน และจะต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้า
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
3) การดําเนินงานต่อไป
(1) คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาจะต้องจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําทุกเดือน
(2) กรมควบคุมมลพิษร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ทราบ และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2556
กรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2556
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รายงานความก้าวหน้า ครัง้ ที่ 3/2556
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556)

แผนงาน/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
4. การป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลําห้วยคลิตี้จากพื้นที่เสี่ยง
4.1 สํ า ร ว จ ก า ร ป น เ ปื้ อ น 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
(1) สํารวจเก็บตัวอย่างดินบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร เพิ่มเติม ในช่วงวันที่ 19 – 28
สารตะกั่ ว ในดิ น บริ เ วณโรง
แต่งแร่คลิตี้และพื้นที่ใกล้เคียง สิงหาคม 2556
2) การดําเนินงานปัจจุบัน
(1) อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาปริมาณตะกั่ว
3) การดําเนินงานต่อไป
(1) สรุปผลและจัดทําแผนที่แสดงการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร
โดยจะนําไปเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการกําหนดแนวทางการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่ 2)
4.2 ศึ กษาความเสี่ ยงการ 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
(1) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่เบื้องต้น เพิ่มเติม ในช่วงวันที่ 19 – 28 สิงหาคม 2556
รั่ วไหลของตะกอนหางแร่จาก
2) การดําเนินงานปัจจุบัน
บ่อกักเก็บตะกอนหางแร่
(1) สรุปผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่
3) การดําเนินงานต่อไป
(1) จัดทําแนวทางการป้องกันและแก้ไขหากพบว่ายังมีความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารตะกั่ว ทั้งนี้การดําเนินงานจัดทํา
แนวทางฯ รวมอยู่ภายใต้โครงการกําหนดแนวทางการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่ 2)
5. การปรับปรุงประสิทธิภาพ 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
(1) มีหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้ํา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งและกํากับผู้รับจ้างดําเนินการตาม
ฝายหิ น ทิ้ ง และการจั ด การ
แผนการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบช่วงก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง พร้อม
ตะกอนดินหน้าฝาย
ทั้งขอทราบแผนการดําเนินงานและความก้าวหน้าการดําเนินงานปรับปรุงฝายหินทิ้งอย่างต่อเนื่อง
(2) มีหนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เพื่อขอความร่วมมือดําเนินงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้องตามแผนการติดตามตรวจสอบช่วงก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง
กรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2556

ปัญหาและอุปสรรค
1) สภาพพื้ น ที่ มี ต้ น ไม้ แ ละ
หญ้ า ขึ้ น รกทึ บ ทํ า ให้ ย ากต่ อ
การเข้าสํารวจและเก็บตัวอย่าง
2) เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน
และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน
ทําให้เข้าพื้นที่เพื่อสํารวจและ
เก็ บ ตั วอย่ างสิ่ งแวดล้ อม
ค่อนข้างลําบาก
-

1) พื้นที่โครงการอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติต้องมีขั้นตอน
การขออนุญาต
2) เนื่องจากการดําเนินงาน
เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทําให้ระดับน้ํา
สูงขึ้น ส่งผลต่อการดําเนินงาน
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แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
(3) กรมควบคุมมลพิษร่วมกับผู้แทนชาวบ้านคลิตี้ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่ว
ในห้วยคลิตี้ ร่วมติดตามตรวจสอบผลกระทบในช่วงระหว่างก่อสร้างครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 (ภาคผนวก 6)
(4) มีหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้ํา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 เพื่อแจ้งผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบในช่วงระหว่าง
ก่อสร้างครั้งที่ 2 (ร่วมกับผู้แทนชาวบ้านคลิตี้) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
2) การดําเนินงานปัจจุบัน
(1) ผู้รับเหมาชะลอการดําเนินการก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากฝนตกหนักไม่สามารถเข้าดําเนินการได้
3) การดําเนินงานต่อไป
(1) ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบช่วงก่อน
ก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง ครั้งที่ 3 (เมื่อกรมทรัพยากรน้ําแจ้งว่าเริ่มดําเนินการต่อ)
6. การจั ด การตะกอนดิ น 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
ปนเปื้ อ นสารตะกั่ ว ในหลุ ม
(1) กรมควบคุมมลพิษร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ปรึกษาดําเนินโครงการกําหนดแนวทางการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้
ฝั ง กลบ (เดิ ม ) บริ เ วณริ ม จากการปนเปื้ อนสารตะกั่ ว ได้ เข้ าตรวจสอบสภาพพื้ น ที่ บริ เ วณหลุ ม ฝั ง กลบ (เดิ ม ) จํ านวน 8 หลุ ม เพื่ อใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล
ประกอบการวางแผนการดําเนินงานโครงการฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556 (ภาคผนวก 7) แยกเป็นหลุมที่
ลําห้วยคลิตี้
ดําเนินการขุดรื้อและขนย้ายตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วไปบําบัดปรับเสถียรและฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จํานวน
4 หลุม และที่ยังไม่ได้กําจัดจํานวน 4 หลุม

ปัญหาและอุปสรรค
ยากลําบาก

1) พื้นที่ดําเนินโครงการอยู่
ในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ การ
เข้าไปทํากิจกรรมต่างๆ ต้อง
ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ก่ อ น จ ะ
ดําเนินการได้
2) สภาพเส้นทางที่ใช้ขนส่ง
บางช่ ว งมี ค วามลาดชั น สู ง
ทําให้การดําเนินงานค่อนข้าง
2) การดําเนินงานปัจจุบัน
(1) มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ระหว่างการสํารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการ ลําบาก
จัดทําหลุมฝังกลบในพื้นที่ และจะต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้า ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
3) การดําเนินงานต้องได้รับ
3) การดําเนินงานต่อไป
ความเห็นชอบจากทุกภาคส่วน
(1) สํารวจและออกแบบหลุมฝังกลบตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วที่สามารถรองรับปริมาณตะกอนดินฯ ที่เหลืออีก 4 หลุม
ในการศึกษาโครงการฯ ระยะที่ 2

กรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2556
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รายงานความก้าวหน้า ครัง้ ที่ 3/2556
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556)

กรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2556
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