รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2556
แผนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2559
แผนงาน/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1. การจ่ายเงินค่าเสียหายให้ 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
ผู้ฟ้องคดี
(1) ขอสนับสนุนงบประมาณจากสานักงบประมาณ ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2556
(2) จ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้านผู้ฟ้องคดีจานวน 21 ราย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ วัดคลิตี้ล่าง โดยจ่ายเป็นเช็ค
ธนาคารกรุ งไทยจากัด (มหาชน) ส่ วนผู้ฟ้องคดีอีก 1 รายไม่สามารถมารับได้เนื่องจากเดินทางออกนอกพื้นที่ จึงได้นา
ค่าชดเชยไปวางไว้ที่ศาลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ซึง่ ปัจจุบันผู้ฟ้องได้มารับค่าชดเชยไปแล้ว
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
2.1 การติ ด ตามตรวจสอบ 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2556 ได้ทาการเก็บตัวอย่างน้า ตะกอนดินท้องน้า ดิน พืชผัก และสัตว์น้า
ในระหว่างวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2556 โดยนามาวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วสะสมในห้องปฏิบัติการ สรุปผลได้ดังนี้
- คุณภาพน้า พบว่าตัวอย่างน้าในลาห้วยคลิตี้ทั้งหมด 11 จุด ตั้งแต่จุด DK KC1 (พื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบเหนือโรงแต่ง
แร่) จุด KC2 และ KC2/1 (แหล่งกาเนิดมลพิษบริเวณโรงแต่งแร่) และจุด KC3 KC4 KC4/1 KC5 KC6 KC7 และ KC8 (พื้นที่
ได้รับผลกระทบใต้โรงแต่งแร่) มีค่าตะกั่วอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01 – 0.039 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้า
ในแหล่งน้าผิวดินที่กาหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ตะกอนดินท้องน้า พบว่าตัวอย่างตะกอนดินท้องน้าในลาห้วยคลิตี้บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง DK และ KC1 มีค่าตะกั่วอยู่
ในช่วง 171 – 248 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบ (เหนือโรงแต่งแร่) ส่วนบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง KC2
KC2/1 KC3 KC4 KC4/1 KC5 KC6 KC7 และ KC8 (ตั้งแต่บริเวณโรงแต่งแร่ลงมา) มีค่าตะกั่วอยู่ในช่วง 5,564 – 127,700
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งยังมีการปนเปื้อนตะกั่วในระดับสูงกว่าบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบ
- ดิน พบว่าตัวอย่างดินบริเวณบ้านคลิตี้ในจุดเก็บตัวอย่าง KS1 และ KS2 (พื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบเหนือโรงแต่งแร่) และ
KS5 KS6 และ KS7 (พื้นที่ได้รับผลกระทบใต้โรงแต่งแร่) มีค่าตะกั่วอยู่ในช่วง 45 – 276 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก)
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ที่กาหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 400
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง KS3 และ KS4 (ใกล้โรงแต่งแร่คลิตี้) มีค่าตะกั่วอยู่ในช่วง 749 – 4,200
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินฯ
รายงานความก้าวหน้า ผลการดาเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มีนาคม 2556)

ปัญหาและอุปสรรค
-

1) สภาพพื้ น ที่ บ างจุ ด เป็ น
ป่าเขาและลาดชัน ช่วงฤดูฝน
จะมีค วามยากล าบากในการ
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) การเก็บตัวอย่างสัตว์น้า
ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงชนิด
ปลาได้ทุกครั้ง และในช่วงฤดู
ฝนน้าไหลแรงทาให้บางครั้งไม่
สามารถจับสัตว์น้าได้

-1-

แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- พืชผัก พืชผักที่ทาการเก็บตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ พืชสวน (กะเพรา ชะอม มะกรูด ฯลฯ) และพืชไร่
(มันสาปะหลัง ข้าว ฟักแม้ว ฯลฯ) ซึ่งจานวน ชนิด ที่เก็บได้อาจแตกต่างกันในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและฤดูกาล
เพาะปลูกพืชผักในบริเวณดังกล่าว โดยพบว่าพืชผักบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง KS1 และ KS2 (เหนือโรงแต่งแร่) ส่วนใหญ่มีค่าตะกั่ว
อยู่ในช่วง 0.035 – 0.845 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) ที่กาหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ยกเว้นมันสาปะหลัง
ที่มีค่าตะกั่ว 4.025 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก) ส่วนจุด KS3 และ KS4 (บริเวณโรงแต่งแร่) ส่วนใหญ่มีค่าตะกั่วอยู่
ในช่วง 0.055 – 0.894 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนฯ ยกเว้น ใบมะกรูด
กะเพรา และตะไคร้ ที่มีค่าตะกั่วอยู่ในช่วง 1.119 – 2.746 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก) สาหรับจุด KS5 KS6 และ KS7
(ใต้โรงแต่งแร่) ส่วนใหญ่มีค่าตะกั่วอยู่ในช่วง 0.003 – 0.836 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ที่มีสารปนเปื้อนฯ ยกเว้น ผักชีฝรั่งที่มีค่าตะกั่ว 1.414 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก)
- สัตว์น้า สัตว์น้าที่ทาการเก็บตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ สัตว์น้า (ปลา) และสัตว์หน้าดิน (กุ้ง ปู และหอย)
ซึ่งจานวน ชนิด ที่จับได้อาจแตกต่างกันในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างขึ้นอยู่กับความหลากหลายของสัตว์น้าและความยากง่ายในการ
เก็บตัวอย่างบริเวณดังกล่าว โดยพบว่า
 ตัวอย่างปลาบริเวณจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 10 จุด ตั้งแต่จุด DK และ KC1 (เหนือโรงแต่งแร่) KC2 (บริเวณโรงแต่ง
แร่) KC3 KC4 KC4/1 KC5 KC6 KC7 และ KC8 (ใต้โรงแต่งแร่) มีค่าตะกั่วอยู่ในช่วง 0.017 – 0.408 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(น้าหนั กเปีย ก) ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนที่กาหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม (น้าหนักเปียก)
 ตัวอย่างปูที่จับได้มี 3 จุด ได้แก่ KC1 (เหนือโรงแต่งแร่) มีค่าตะกั่ว 0.311 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก)
และ KC5 (ใต้โรงแต่งแร่) มีค่าตะกั่ว 0.202 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ ยกเว้นจุด
KC2 (เหนือโรงแต่งแร่) มีค่าตะกั่ว 3.576 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก) ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ
 ตัวอย่างกุ้งที่จับได้มี 9 จุด ได้แก่ จุด DK และ KC1 (เหนือโรงแต่งแร่) KC2 (บริเวณโรงแต่งแร่) KC3 KC4
KC5 KC6 KC7 และ KC8 (ใต้โรงแต่งแร่) มีค่าตะกั่วอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.00005 – 0.376 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก)
ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนที่กาหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนัก
เปียก) ยกเว้นจุด KC4/1 มีค่าตะกั่ว 3.855 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก) ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ
 ตัวอย่างหอยที่จับได้มี 6 จุด ได้แก่ ตั้งแต่จุด DK KC2 KC3 KC6 KC7 และ KC8 มีค่าตะกั่วอยู่ในช่วง 5.876 –

รายงานความก้าวหน้า ผลการดาเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มีนาคม 2556)

ปัญหาและอุปสรรค
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แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
188.990 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้าหนักเปียก) ซึ่งทุกจุดมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ
(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2556 ได้ทาการเก็บตัวอย่างน้า ตะกอนดินท้องน้า ดิน พืชผัก
และสัตว์น้าแล้ว ในระหว่างวันที่ 3 – 8 มิถุนายน 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง
2) การดาเนินงานปัจจุบัน
(1) สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2556 (เดือนมิถุนายน 2556) คาดว่าจะสามารถรายงาน
ผลได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556
3) การดาเนินงานต่อไป
(1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3/2556 ในช่วงเดือนกันยายน 2556
2.2 การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
เผยแพร่ข้อมูล
(1) จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จานวน 4 ป้าย โดยนาไปติดตั้งบริเวณที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลชะแล ที่ว่าการอาเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง
(2) แจ้ งผลการติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มครั้ง ที่ 1/2556 จ านวน 4 แห่ ง ได้แ ก่ ที่ท าการผู้ ใหญ่ บ้ า น
หมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตาบลชะแล ที่ว่าการอาเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
โดยเชิญผู้ฟ้องคดี (นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ) และชาวบ้านมารับทราบข้อมูลด้วย รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
(3) จัดทาจดหมายข่าว จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ในเดือนเมษายน 1 ฉบับ และมิถุนายน 1 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการ
ดาเนินงานและความก้าวหน้าการดาเนินงาน เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนได้รับทราบ
(เพิ่มเติมจากแผนหลัก)
2) การดาเนินงานปัจจุบัน
(1) อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2556 เพื่อนาไปประชาสัมพันธ์บริเวณ
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตาบลชะแล ที่ว่าการอาเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2556 พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
3) การดาเนินงานต่อไป
(1) จัดทาจดหมายข่าว จานวน 1 ฉบับ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานและความก้าวหน้า
การดาเนินงาน และจัดส่งให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนได้รับทราบ (เพิ่มเติมจากแผนหลัก)
รายงานความก้าวหน้า ผลการดาเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มีนาคม 2556)

ปัญหาและอุปสรรค

1) การสื่ อ สารข้ อ มู ล กั บ
ประชาชนในพื้นที่ เนื่อ งจาก
ประชาชนบางส่วนไม่สามารถ
อ่านภาษาไทยได้
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) การรายงาน
ความก้าวหน้าในแต่ละครั้งมี
ช่ ว งเวลาห่ า งกั น เนื่ อ งจาก
ปัญหาการเดินทางเข้าพื้นที่
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แผนงาน/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
3. การฟื้ น ฟู ห้ ว ยคลิ ตี้ จ าก 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
การปนเปื้อนสารตะกั่ว
(1) จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี กรมเจ้าท่า กรม
ชลประทาน บริษัทที่ปรึกษา และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ควรมีการทบทวนความเหมาะสมในการกาจัดตะกอนในแต่ละพื้นที่เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
และให้เน้นการดาเนินการบริเวณโรงแต่งแร่เป็นลาดับแรกเพราะเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษ
- ควรรวบรวมวิธีการขุดลอกอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อ ให้ ได้ วิธีที่เหมาะสมสาหรับดาเนินการ และเสนอให้ ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบพร้อมเสนอความเห็นต่อวิธีการดังกล่าว
- ควรมีการเปรียบเทียบค่าตะกั่วในตัวอย่างดินธรรมชาติและตัวอย่างดินบริเวณที่ต้องการฟื้นฟู โดยเก็บตัวอย่างดิน
ที่ระดับความลึกไม่เกิน 45 เซนติเมตร ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าตัวอย่างดินบริเวณที่ต้องการฟื้นฟูมีค่า ตะกั่วสูงกว่าธรรมชาติ
ให้ดาเนินการฟื้นฟูจนได้ค่าที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ ในกรณีที่มีค่าตะกั่วยังเป็นอัน ตรายต่อสุขภาพของชาวบ้านควรจะมีการ
ให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยง ชาวบ้านอาจตัดสินใจดาเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่หรือย้ายออกจากพื้นที่ก็ได้
ซึง่ หากชาวบ้านตัดสินใจเช่นใด รัฐก็ควรให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
- ควรเพิ่มเติมการดาเนินงานในแผนการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ โดยควรมีการศึกษาเพื่อหาความเหมาะสมในการฟื้นฟูห้วยคลิตี้
ระยะเวลาศึกษาประมาณ 6 เดือน และนาผลการศึกษาหารื อกับ ผู้ เชี่ยวชาญรวมทั้งควรนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์
(2) จัดประชุมหารือชาวบ้านคลิตี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการหารือผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2556 โดยสรุปประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้
- ชาวบ้านต้องการให้มีการดาเนินการฟื้นฟูลาห้วยให้เร็วที่สุด (ภายในระยะเวลา 3 ปี) และในการฟื้นฟูจะต้องเกิดผล
กระทบน้อยที่สุด เพื่อที่ชาวบ้านจะสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ ในลาห้วยคลิตี้ได้เหมือนเดิม
- การแก้ไขปัญ หาห้ ว ยคลิ ตี้ ยัง ขาดการมี ส่ ว นร่ว มจากชาวบ้ าน เนื่ องจากชาวบ้ านยั งไม่เข้ าใจประเด็นของการ
ดาเนินการนั้นๆ เท่าที่ควร
- ในการประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมห้วยคลิตี้ ควรใช้ภาษาที่ชาวบ้านสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย หากเป็นไปได้ควรมีเจ้าหน้าที่อธิบายผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละครั้งให้ชาวบ้านเข้าใจ
- ควรนากรณีแก้ไขปัญหาห้วยคลิตี้เป็นต้นแบบในการจัดการปัญหามลพิษอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
รายงานความก้าวหน้า ผลการดาเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มีนาคม 2556)

ปัญหาและอุปสรรค
1) ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
มีน้อย รวมทั้งเทคนิค/วิธีการ
ฟื้ น ฟู ยั ง ไม่ มี แ พร่ ห ลายใน
ประเทศไทย
2) การดาเนินงานอยู่ในช่วง
กลางปี ง บประมาณท าให้
ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ
มาดาเนินการได้เพียงพอ ต้อง
ขอใช้งบจากรัฐบาลเพิ่มเติม
4) การด าเนิ น การเข้ า ช่ ว ง
ฤดู ฝ นท าให้ เ ป็ น อุ ป สรรคใน
การทางานในพื้นที่
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แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

2) การดาเนินงานปัจจุบัน
(1) จัดทาขอบเขตการดาเนินงาน (TOR) โครงการกาหนดแนวทางการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว เพื่อขอ
สนับสนุนงบกลาง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในหนังสือถึงสานักงบประมาณไป
แล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 รวมทั้งเตรียมการเสนอขอใช้งบจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอีกช่องทางหนึ่งด้วย
3) การดาเนินงานต่อไป
(1) ดาเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อสารวจ/ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว
4. การป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลาห้วยคลิตี้จากพื้นที่เสี่ยง
4.1 ส า ร ว จ ก า ร ป น เ ปื้ อ น 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
สารตะกั่ ว ในดิ น บริ เ วณโรง
(1) กาหนดรูปแบบ วิธีการสารวจเก็บตัวอย่างดินบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่ง
แต่งแร่คลิตี้และพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่เป็นตารางและเก็บตัวอย่างดินแบบรวม (Composite Sampling) โดยใช้ Core sampler 2 ระดับ ที่ระดับความลึก
0 – 30 เซนติเมตร และระดับความลึก 30 – 60 เซนติเมตร
2) การดาเนินงานปัจจุบัน
(1) สารวจเก็บตัวอย่างดินเบื้องต้นบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรแล้ว ในช่วงวันที่ 17 –
28 มิถุนายน 2556
3) การดาเนินงานต่อไป
(1) สรุปผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและจัดทาแผนที่การปนเปื้อนสารตะกั่วในดินบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงใน
พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร โดยจะนาไปเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ โครงการกาหนดแนวทางการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสาร
ตะกั่ว
4.2 ศึ กษาความเสี่ ยงการ
การศึกษาความเสี่ยงการรั่วไหลของตะกอนหางแร่จากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ รวมอยู่ภายใต้โครงการกาหนดแนวทางการ
รั่ วไหลของตะกอนหางแร่ จาก ฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการได้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556
บ่อกักเก็บตะกอนหางแร่
5. การปรับปรุงประสิทธิภาพ 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
(1) กรมทรัพยากรน้า สารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพฝายทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ฝาย KC4 และ KC4/1 โดย
ฝายหิ น ทิ้ ง และการจั ด การ
ตะกอนดินหน้าฝาย
ใช้รูปแบบการก่อสร้างปรับปรุงฝายเป็นแบบหินเรียงในกล่องแบบสันกว้างแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2555
(2) สานักงานทรัพยากรน้าภาค 7 กรมทรัพยากรน้า ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจากัด หมั่นตั้งธรรม เป็นผู้ดาเนินการปรับปรุงฝาย
รายงานความก้าวหน้า ผลการดาเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มีนาคม 2556)

ปัญหาและอุปสรรค

1) สภาพพื้ น ที่ มี ต้ น ไม้ แ ละ
หญ้ า ขึ้ น รกทึ บ ท าให้ ย ากต่ อ
การสารวจและเก็บตัวอย่าง
2) เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝ น
และมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน
ทาให้การดาเนินงานค่อนข้าง
ลาบาก

1) พื้นที่โครงการอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติต้องมีขั้นตอน
การขออนุญาต
2) เนื่องจากการดาเนินงาน
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แผนงาน/กิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรค
จานวน 2 แห่ง
เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทาให้ระดับน้า
สูงขึ้น ส่งผลต่อการดาเนินงาน
2) การดาเนินงานปัจจุบัน
(1) กรมควบคุมมลพิษดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบในช่วงก่อนก่อสร้าง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 พบว่า ยากลาบาก
ปริมาณน้าอยู่ในระดับปานกลางและมีลักษณะขุ่นเล็กน้อยเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน
(2) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และขุดคลองผันน้าบริเวณฝาย KC4/1
3) การดาเนินงานต่อไป
(1) ติดตามตรวจสอบผลกระทบในช่วงระหว่างก่อสร้าง ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556
6. การจั ด การตะกอนดิ น 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
1) พื้นที่โครงการอยู่ในเขต
ปนเปื้ อ นสารตะกั่ ว ในหลุ ม
(1) ว่าจ้างบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) เพื่อ จัดการตะกอนดิน ปนเปื้อนสารตะกั่ว ในหลุมฝังกลบ (เดิม) อุทยานต้ องมี ขั้น ตอนการขอ
ฝั ง กลบ (เดิ ม) บริ เ วณริ ม จานวน 4 หลุม ได้แก่ หลุมที่ 2 3 4 และ 5 ปริมาณตะกอนดินปนเปื้อนฯ ไม่น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร โดยดาเนินการขุดรื้อ อนุญาต
ลาห้วยคลิตี้
และขนย้ายตะกอนดินปนเปื้อนฯ ไปบาบัดปรับเสถียรและฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ศูนย์บริหารและจัดการกาก 2) สภาพเส้นทางที่ใช้ขนส่ง
อุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งปรับสภาพหลุมด้วยการนาดินจากภายนอกที่ มีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติและมีสาร บางช่ ว งมี ค วามลาดชั น สู ง
ตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ทาให้การดาเนินงานค่อนข้าง
มากลบทับ ซึ่งการดาเนินงานในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ลาบาก
2) การดาเนินงานต่อไป
(1) ได้ผนวกการศึกษาแนวทางการจัดการตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบที่เหลืออีก 4 หลุม ภายใต้โครงการ
กาหนดแนวทางการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว
(2) ดาเนินการจัดการตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) ที่เหลือจานวน 4 หลุม ได้แก่ หลุมที่ 1 6 7 และ
8 ตามผลการศึกษาของโครงการกาหนดแนวทางการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

รายงานความก้าวหน้า ผลการดาเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มีนาคม 2556)

ผลการดาเนินงาน
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