รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2/2556
ตามแผนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2559
ผลการดําเนินงาน
แผนงาน/กิจกรรม
1. การจ่ายเงินค่าเสียหายให้ ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามแผน
ผู้ฟ้องคดี
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
2.1 การติ ด ตามตรวจสอบ 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
(1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2556 ได้ทําการเก็บตัวอย่างน้ํา ตะกอนดินท้องน้ํา ดิน พืชผัก และสัตว์น้ํา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระหว่างวันที่ 3 – 8 มิถุนายน 2556 โดยนํามาวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วสะสมในห้องปฏิบัติการ สรุปผลได้ดังนี้
- คุณภาพน้ํา เก็บตัวอย่างน้ําในลําห้วยคลิตี้ทั้งหมด 11 จุด จุดละ 1 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น จํานวน 11 ตัวอย่าง ครอบคลุม
พื้นที่บริเวณเหนือโรงแต่งแร่ (จุด DK และ KC1) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KC2 จุด KC2/1) และใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KC3 และ KC4
KC4/1 KC5 KC6 KC7 และ KC8) ผลการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ํา พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําใน
แหล่งน้ําผิวดินที่กําหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) ยกเว้นบริเวณจุด KC4/1 (ฝายหินทิ้งแห่งที่ 2)
มีค่าตะกั่วสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ เล็กน้อย ที่ 0.051 มก./ล.
- ตะกอนดินท้องน้ํา เก็บตัวอย่างตะกอนดินท้องน้ําในลําห้วยคลิตี้ทั้งหมด 11 จุด จุดละ 1 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น จํานวน 11
ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเหนือโรงแต่งแร่ (จุด DK และ KC1) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KC2 และ KC2/1) และใต้โรงแต่งแร่ลงมา
(จุด KC3 KC4 KC4/1 KC5 KC6 KC7 และ KC8) ผลการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในตะกอนดินท้องน้ํา พบว่าบริเวณจุด DK และ
KC1 เหนือโรงแต่งแร่ มีค่า 129 และ 212 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) ในขณะที่ส่วนใหญ่มีค่าตะกั่วสะสมสูงกว่าบริเวณที่
ไม่ได้รับผลกระทบเหนือโรงแต่งแร่ ได้แก่ จุด KC2 KC2/1 KC3 KC4 KC4/1 KC5 KC6 KC7 และ KC8 มีค่าอยู่ในช่วง 5427 –
146100 มก./กก.
- ดิน เก็บตัวอย่างดินบริเวณบ้านคลิตี้ทั้งหมด 7 จุด จุดละ 1 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่
บริเวณเหนือโรงแต่งแร่ (จุด KS1 และ KS2) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KS3 และ KS4) และใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KS5 KS6 และ KS7)
รายงานความก้าวหน้า ผลการดําเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม (มิถุนายน 2556)

ปัญหาและอุปสรรค
-

1) สภาพพื้ น ที่ บ างจุ ด เป็ น
ป่าเขาและลาดชัน ช่วงฤดูฝน
จะมีค วามยากลํา บากในการ
เ ข้ า พื้ น ที่ โ ด ย จ ะ มี ฝ น ต ก
ติดต่อกันหลายวัน
2) บริ เ วณบ้ า นคลิ ตี้ เ กื อ บ
ทั้ ง ห ม ด ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์กับ
ภายนอกได้
3) การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ํา
ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงชนิด
ปลาได้ทุกครั้ง และในช่วงฤดู
ฝนน้ําไหลแรงทําให้บางครั้งไม่
สามารถจับสัตว์น้ําได้
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แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค
ผลการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในดิน พบว่าทั้งสามบริเวณมีตะกั่วสะสมอยู่ในเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้
ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม ที่กําหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 400 มก./กก. โดยตัวอย่างดินที่มีตะกั่วสะสม
สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพดินฯ ได้แก่ ดินบริเวณจุด KS1 KS4 KS6 และ KS7 มีค่าอยู่ในช่วง 405 – 34209 มก./กก.
- พืชผัก เก็บตัวอย่างพืชผักบริเวณบ้านคลิตี้ทั้งหมด 7 จุด รวมทั้งสิ้น จํานวน 35 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเหนือ
โรงแต่งแร่ (จุด KS1 และ KS2) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KS3 และ KS4) และใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KS5 KS6 และ KS7) ผลการ
วิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในพืชผัก พบว่าทั้งสามบริเวณมีตะกั่วสะสมในพืชผักอยู่ในเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารมี
สารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) ที่กําหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 1 มก./กก. น้ําหนัก
เปียก โดยพืชผักที่มีตะกั่วสะสมสูงกว่ามาตรฐานอาหารฯ มีจํานวน 9 ตัวอย่าง ได้แก่ พริก ผักกูด ใบมะกรูด ตะไคร้ ข่า โหระพา
ผักชีฝรั่ง ตําลึง และมะระหวาน มีค่าอยู่ในช่วง 2.037 มก./กก. – 23.556 มก./กก. น้ําหนักเปียก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมตลิ่ง
ของลําห้วย
- สัตว์น้ํา เก็บตัวอย่างสัตว์น้ําในลําห้วยคลิตี้ทั้งหมด 10 จุด รวมทั้งสิ้น จํานวน 40 ตัวอย่างประกอบด้วย ปลา จํานวน 16
ตัวอย่าง ปู จํานวน 8 ตัวอย่าง กุ้ง จํานวน 10 ตัวอย่าง และหอย จํานวน 6 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเหนือโรงแต่งแร่ (จุด
DK และ KC1) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KC2 จุด KC2/1) และใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KC3 และ KC4 KC4/1 KC5 KC6 KC7 และ KC8)
ผลการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในสัตว์น้ํา พบว่าตัวอย่างปลาส่วนใหญ่มีตะกั่วปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ (≤ 1 มก./
กก. น้ําหนักเปียก) ยกเว้นตัวอย่างปลาช่อนในจุด KC2 มีค่า 3.535 มก./กก. น้ําหนักเปียก สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ ส่วน
สัตว์หน้าดิน อาทิ กุ้ง ปู และหอย พบว่าส่วนใหญ่มีตะกั่วปนเปื้อนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ อยู่ในช่วง 2.727 – 743.710
มก./กก. น้ําหนักเปียก
2) การดําเนินงานต่อไป
(1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3/2556 ในช่วงเดือนกันยายน 2556
1) การสื่ อ สารข้ อ มู ล กั บ
2.2 การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
(1) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จํานวน 4 ป้าย โดยนําไปติดตั้งบริเวณที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ องค์การ ประชาชนในพื้ น ที่ เนื่อ งจาก
เผยแพร่ข้อมูล
บริหารส่วนตําบลชะแล ที่ว่าการอําเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง
ประชาชนบางส่วนไม่สามารถ
(2) แจ้ ง ผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มครั้ งที่ 1/2556 จํ า นวน 4 แห่ง ได้ แ ก่ ที่ ทํ า การผู้ ใ หญ่ บ้ า น
อ่านภาษาไทยได้
รายงานความก้าวหน้า ผลการดําเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม (มิถุนายน 2556)
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แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
หมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล ที่ว่าการอําเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
โดยเชิญผู้ฟ้องคดี (นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ) และชาวบ้านมารับทราบข้อมูลด้วย รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
(3) จัดทําจดหมายข่าว จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ในเดือนเมษายน 1 ฉบับ และมิถุนายน 1 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการ
ดําเนินงานและความก้าวหน้าการดําเนินงาน เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนได้รับทราบ
(เพิ่มเติมจากแผนหลัก)
2) การดําเนินงานปัจจุบัน
(1) จัดทํ าโปสเตอร์แสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้ อมครั้งที่ 2/2556 เพื่ อนําไปประชาสัมพันธ์บริเวณ
ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล ที่ว่าการอําเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง
(2) จัดทําหนังสือถึง นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ (ผูฟ้อง) ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชะแล
นายอําเภอทองผาภูมิ ผู้อํานวยการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด กาญจนบุรี ผู้อํานวยการโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม ผู้อํานวยการศูนย์กะเหรี่ยงและพัฒนา ผู้ประสานงาน
คณะทํางานติดตามการฟื้นฟูสายน้ําและชุมชนคลิตี้ภาคประชาสังคม และนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อ
แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2556
3) การดําเนินงานต่อไป
(1) ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2556 เพื่อติดตั้งโปสเตอร์แสดงผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2556 จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตําบล
และวั ด คลิ ตี้ล่ า งพร้ อมประชาสั มพั นธ์ ผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมควบคุ ม มลพิ ษ
ชะแล ที่ ว่ า การอํา เภอทองผาภู มิ
(www.pcd.go.th)
(2) จัดทําจดหมายข่าว จํานวน 1 ฉบับ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานและความก้าวหน้า
การดําเนินงาน และจัดส่งให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนได้รับทราบ (เพิ่มเติมจากแผนหลัก)
3. การฟื้ น ฟู ห้ ว ยคลิ ตี้ จ าก 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
(1) จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน (TOR) โครงการกําหนดแนวทางการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วเพื่อขอ
การปนเปื้อนสารตะกั่ว
สนับสนุนงบกลาง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในหนังสือถึงสํานักงบประมาณไป
รายงานความก้าวหน้า ผลการดําเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม (มิถุนายน 2556)

ปัญหาและอุปสรรค
2) บริ เ วณบ้ า นคลิ ตี้ เ กื อ บ
ทั้ ง ห ม ด ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์กับ
ภายนอกได้
3) การรายงานความก้าวหน้า
ในแต่ละครั้งมีช่วงเวลาห่างกัน
เนื่องจากปัญหาการเดินทางเข้า
พื้นที่

1) การดําเนินงานอยู่ในช่วง
กลางปี ง บประมาณทํ า ให้
ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ
-3-

แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค
มาดําเนินการได้เพียงพอ ต้อง
แล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 รวมทั้งเตรียมการเสนอขอใช้งบจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอีกช่องทางหนึ่งด้วย
(2) กรมควบคุ มมลพิษได้รั บการประสานจากสํานั กงบประมาณว่า การขอใช้งบกลางควรทําหนังสื อถึงเลขาธิ การ ขอใช้ ง บจากรั ฐ บาลเพิ่ ม เติ ม
คณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยตรง จึงมีหนังสือขอถอนเรื่องคืนจากสํานักงบประมาณ
ซึ่งต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติ
2) การดําเนินงานปัจจุบัน
(1) กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือขออนุมัติงบกลางเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนําเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้ว
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 และจะติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด

3) การดําเนินงานต่อไป
(1) ดําเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อสํารวจ/ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว
4. การป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลําห้วยคลิตี้จากพื้นที่เสี่ยง
4.1 สํ า ร ว จ ก า ร ป น เ ปื้ อ น 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
(1) สํารวจเก็บตัวอย่างดินเบื้องต้นบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรแล้ว ในช่วงวันที่ 17 –
สารตะกั่ ว ในดิ น บริ เ วณโรง
แต่งแร่คลิตี้และพื้นที่ใกล้เคียง 28 มิถุนายน 2556
(2) สรุปผลการเก็บตัวอย่างดินและจัดทําแผนที่แสดงการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงเบื้องต้น
2) การดําเนินงานต่อไป
(1) สํารวจเก็บตัวอย่างดินบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร เพิ่มเติม ในช่วงวันที่ 28
กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2556
(2) สรุปผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและจัดทําแผนที่การปนเปื้อนสารตะกั่วในดินบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงใน
พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร (ฉบับสมบูณ์) โดยจะนําไปเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการกําหนดแนวทางการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการ
ปนเปื้อนสารตะกั่ว
4.2 ศึ กษาความเสี่ ยงการ
การศึกษาความเสี่ยงการรั่วไหลของตะกอนหางแร่จากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ รวมอยู่ภายใต้โครงการกําหนดแนวทางการ
รั่ วไหลของตะกอนหางแร่จาก ฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการได้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556
บ่อกักเก็บตะกอนหางแร่
5. การปรับปรุงประสิทธิภาพ 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
รายงานความก้าวหน้า ผลการดําเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม (มิถุนายน 2556)

1) สภาพพื้ น ที่ มี ต้ น ไม้ แ ละ
หญ้ า ขึ้ น รกทึ บ ทํ า ให้ ย ากต่ อ
การสํารวจและเก็บตัวอย่าง
2) เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน
และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน
ทําให้การดําเนินงานค่อนข้าง
ลําบาก
-

1) พื้นที่โครงการอยู่ในเขต
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แผนงาน/กิจกรรม
ฝายหิ น ทิ้ ง และการจั ด การ
ตะกอนดินหน้าฝาย

ผลการดําเนินงาน
(1) กรมทรัพยากรน้ําแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อก่อสร้างปรับปรุงฝายแล้วในช่วงเดือน มิถุนายน 2556
(2) กรมควบคุมมลพิษดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบในช่วงก่อนก่อสร้าง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 พบว่า
ปริมาณน้ําอยู่ในระดับปานกลางและมีลักษณะขุ่นเล็กน้อยเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน
(3) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และขุดคลองผันน้ําบริเวณฝาย KC4/1
(4) กรมควบคุมมลพิษดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบในระหว่างก่อสร้างครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556
พบว่าปริมาณน้ําอยู่ในระดับปานกลางและมีลักษณะขุ่นเล็กน้อยเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน
2) การดําเนินงานปัจจุบัน
(1) แจ้งกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อให้ดําเนินการตามแผนการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ และแผนการติดตามตรวจสอบช่วงก่อน
ก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง พร้อมทั้งขอทราบแผนการดําเนินงานและความก้าวหน้าการดําเนินงานทุกเดือน
(2) แจ้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอความร่วมมือดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนการติดตาม
ตรวจสอบช่วงก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง
3) การดําเนินงานต่อไป
(1) ติดตามตรวจสอบผลกระทบในช่วงระหว่างก่อสร้าง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556
6. การจั ด การตะกอนดิ น 1) การดําเนินงานที่ผ่านมา
(1) ดําเนินการขุดรื้อและขนย้ายตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) จํานวน 4 หลุม ได้แก่ หลุมที่ 2 3 4
ปนเปื้ อ นสารตะกั่ ว ในหลุ ม
ฝั ง กลบ (เดิ ม ) บริ เ วณริ ม และ 5 ไปบําบัดปรับเสถียรและฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี
พร้อมทั้งปรับสภาพหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ลําห้วยคลิตี้
2) การดําเนินงานต่อไป
(1) ผนวกการศึกษาแนวทางการจัดการตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบที่เหลืออีก 4 หลุม ภายใต้โครงการกําหนด
แนวทางการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว
(2) ดําเนินการจัดการตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) ที่เหลือจํานวน 4 หลุม ได้แก่ หลุมที่ 1 6 7 และ
8 ตามผลการศึกษาของโครงการกําหนดแนวทางการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว
รายงานความก้าวหน้า ผลการดําเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม (มิถุนายน 2556)

ปัญหาและอุปสรรค
อุทยานแห่งชาติต้องมีขั้นตอน
การขออนุญาต
2) เนื่องจากการดําเนินงาน
เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทําให้ระดับน้ํา
สูงขึ้น ส่งผลต่อการดําเนินงาน
ยากลําบาก

1) พื้นที่โครงการอยู่ในเขต
อุ ท ยานต้ องมี ขั้ น ตอนการขอ
อนุญาต
2) สภาพเส้นทางที่ใช้ขนส่ง
บางช่ ว งมี ค วามลาดชั น สู ง
ทําให้การดําเนินงานค่อนข้าง
ลําบาก
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