รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2557

รายงานความก้าวหน้า
ตามแผนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2559 ครั้งที่ 1/2557
แผนงาน/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1. การจ่ายเงินค่าเสียหายให้ ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามแผน
ผู้ฟ้องคดี
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
2.1 การติ ด ตามตรวจสอบ 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2557 โดยเก็บตัวอย่าง
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด 11 จุด จุดละ 1 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที่เหนือโรงแต่งแร่ (จุด DK และ KC1) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KC2 และ KC2/1)
และใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KC3 - KC8) โดยสามารถสรุปการติดตามตรวจสอบได้ดังนี้
- คุณภาพน้า พบว่าทุกจุดเก็บตัวอย่างมีค่าตะกั่วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินซึ่งกาหนดให้มี
ตะกั่วไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.)
- ตะกอนดินท้องน้า ผลการวิเคราะห์พบว่าบริเวณเหนือโรงแต่งแร่ (จุด DK และ KC1) มีค่า 154 และ 443 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม (มก./กก.) ตามลาดับ ส่วนบริเวณใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KC2 และ KC2/1) มีค่า 10,077 – 51,375 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(มก./กก.) และใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KC3 - KC8) มีค่า 11,521 – 91,451 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.)
- พืชผัก เก็บตัวอย่างพืชผักบริเวณบ้านคลิตี้ทั้งหมด 9 จุด โดยแบ่งพื้นที่การเก็บตัวอย่างคือบริเวณที่อยู่ใกล้ลาห้วย
(น้อยกว่า 10 เมตร) และห่างจากลาห้วย (มากกว่า 10 เมตร) เพื่อดูความแตกต่างโดยเฉพาะพืชผักชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ ในแต่ละจุด
จะมีจานวนและชนิดตัวอย่างไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกในพื้นที่ ผลการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในพืชผักสรุปได้ดังนี้
1) บริ เวณเหนื อโรงแต่ งแร่ (จุ ด KS1 และ KS2) พบว่ า มี พื ชผั กที่ มี ตะกั่ วสู งกว่ าเกณฑ์ มาตรฐานอาหารที่ มี
สารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) ที่กาหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิ น 1 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้าหนักเปียก จานวน 4 ตัวอย่าง (บริเวณจุด KS2) คือ สะระแหน่ กะเพรา และพริก มีค่า 1.6483 – 2.8483 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมน้าหนักเปียก

ปัญหาและอุปสรรค
1) บริ เ วณบ้ า นคลิ ตี้ เ กื อ บ
ทั้งหมดไม่สามารติดต่อสื่อสาร
ด้วยโทรศัพท์กับภายนอกได้
2) การเก็บตัวอย่างสัตว์น้า
ไม่สามารถเจาะจงให้เป็นชนิด
เดียวกัน ได้ ทุกครั้ ง ขึ้น อยู่กั บ
การจับได้ และฤดูกาล
3) การเก็บตัวอย่างพืชผัก
ในเดือนมีนาคม (ฤดูแล้ง) ซึ่งอยู่
นอกฤดู ก าลเพาะปลู ก ท าให้
ได้พืชน้อยชนิด
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2557

แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
2) บริเวณใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KS3 และ KS4) พบว่ามีพืชผักที่มีตะกั่วสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) ที่กาหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักเปียก
จานวน 2 ตัวอย่าง คือ กะเพรา และสะระแหน่ มีค่า 2.2989 – 2.9640 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักเปียก ซึ่งเป็นพืชบริเวณ
ที่อยู่ใกล้ลาห้วย (น้อยกว่า 10 เมตร)
3) บริเวณใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KS5 – KS9) พบว่ามีพืชผักที่มีค่าตะกั่วสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ 4 ตัวอย่าง
คือ กะเพรา ผักหวาน ใบมะกรูด และผักชีฝรั่ง มีค่า 1.5436 – 2.3015 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักเปียก
- ดินธรรมชาติ ได้เก็บตัวอย่างดินบริเวณบ้านคลิตี้ทั้งหมด 9 จุด ครอบคลุมพื้นที่เหนือโรงแต่งแร่ (จุด KS1 และ KS2)
ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KS3 และ KS4) และใต้โรงแต่งแร่ลงมา (จุด KS5 - KS9) ผลการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในดิน พบว่าเหนือโรง
แต่งแร่ มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมซึ่ งก าหนดไว้ ไม่เกิน 400 มก./กก.
ส่วนบริเวณใกล้โรงแต่งแร่ จุด KS3 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินฯ กาหนด โดยมีค่า 636 มก./กก. สาหรับใต้โรงแต่งแร่
ลงมา จุด KS6 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ กาหนด โดยมีค่า 2,362 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.)
- สัตว์น้า ได้เก็บตัวอย่างสัตว์น้าในลาห้วยคลิตี้ทั้งหมด 10 จุด ตัวอย่างประกอบด้วย ปลา ปู กุ้ง และหอย จานวน
42 ตัวอย่าง
1) ปลา มีค่าปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง 0.044 - 1.283 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักเปียก มีค่าเกินมาตรฐานฯ
3 ตัวอย่าง จาก 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.5
2) กุ้ง มีค่าปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง 0.00005 – 0.1097 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักเปียก มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานฯ จานวน 9 ตัวอย่าง จาก 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100
3) หอย มีค่าปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง 0.0823 – 69.72 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักเปียก มีค่าเกินมาตรฐานฯ
จานวน 5 ตัวอย่าง จาก 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 71
4) ปู มีค่าปริมาณตะกั่วอยู่ในช่ว ง 0.89786 -1.8991 มิล ลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักเปียก มีค่าเกิน
มาตรฐานฯ จานวน 1 ตัวอย่าง จาก 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50

ปัญหาและอุปสรรค
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2557

แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการติดตามตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 1/2557 พบว่า คุณภาพน้าทุกจุดเก็บตัวอย่าง
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดินธรรมชาติในจุดใกล้โรงแต่งแร่ยังพบค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินฯ ในขณะที่เหนือ
โรงแต่ ง แร่ แ ละบริ เ วณใต้ โ รงแต่ ง แร่ ล งมาส่ ว นใหญ่ มี ค่ า ตะกั่ ว อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพดิ น ฯ ส่ ว นพื ช ผั ก ยั ง พบ
การปนเปื้อนของตะกั่ว แต่ส่วนใหญ่ยังสามารถบริโภคได้ตามปกติ สาหรับตะกอนดินท้องน้าตั้งแต่โรงแต่งแร่ลงมา ยังคงพบ
ตะกั่วสู งกว่าเหนือโรงแต่งแร่ เช่นเดิม ส่ งผลให้สั ตว์หน้าดิน เช่น ปู และหอย ที่อยู่บริเวณดังกล่าวมีตะกั่ว สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานอาหารฯ กาหนดด้วย อย่างไรก็ตามสัตว์หน้าดินในจุดเหนือโรงแต่งแร่ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ สามารถ
บริโภคได้ตามปกติ
2) การดาเนินงานต่อไป
(1) ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2557 โดยเก็บตัวอย่างน้า ตะกอนดินท้องน้า ดิน พืชผัก และ
สัตว์น้า ในระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2557
2.2 การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
เผยแพร่ข้อมูล
(1) แจ้ ง ผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มครั้ ง ที่ 4/2556 จ านวน 4 แห่ ง ได้ แ ก่ ที่ ท าการผู้ ใ หญ่ บ้ า น
หมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตาบลชะแล ที่ว่าการอาเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง เมื่อวันที่ 23 – 26 เมษายน 2557
รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
(2) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานครั้งที่ 4/2556 ไปยังหน่ว ยงานต่างๆ ทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ฟ้อง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557
(3) จัดทาจดหมายข่าว จานวน 1 ฉบับ ประจาเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงาน
และความก้าวหน้าการดาเนินงาน เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนได้รับทราบ
2) การดาเนินงานต่อไป
(1) จั ด ทาโปสเตอร์ แสดงผลการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมครั้ งที่ 1/2557 เพื่ อนาไปประชาสั มพันธ์ บริ เวณ
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตาบลชะแล ที่ว่าการอาเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง
(2) แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2557 ต่อสาธารณะ จานวน 4 แห่ง ได้แก่ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
หมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตาบลชะแล ที่ว่าการอาเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th)
(3) จัดทาจดหมายข่าว ประจาเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557

ปัญหาและอุปสรรค

1) การสื่ อ สารข้ อ มู ล กั บ
ประชาชนในพื้นที่ 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
ทั้งหมดไม่สามารถติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์กับภายนอกได้
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รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2557

แผนงาน/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
3. การฟื้ น ฟู ห้ ว ยคลิ ตี้ จ าก 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
การปนเปื้อนสารตะกั่ว
(1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งงานงวดที่ 3 รายงานฉบับกลาง (แก้ไขครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
(2) คณะกรรมการฯ เห็นว่ารายงานมีเนื้อหาและองค์ประกอบไม่ครบตาม TOR จึงมีมติไม่รับพิจารณารายงาน
(3) มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญต่อโครงการฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม
202 กรมควบคุมมลพิษ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม
(4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ ณ วัดคลิตี้ล่าง และโรงเรียนบ้ านทุ่งเสือโทน เมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
2) การดาเนินงานปัจจุบัน
(1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานฉบับกลาง (แก้ไขครั้งที่ 1) และกรมควบคุมมลพิษ
เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3) การดาเนินงานต่อไป
(1) มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งงวดงานที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์

ปัญหาและอุปสรรค

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) จัดทาแผนที่การปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร (100 x 100)
แต่งแร่คลิตี้และพื้นที่ใกล้เคียง 2) การดาเนินงานปัจจุบัน
(1) จัดทาแผนที่แสดงการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร (50x50)
3) การดาเนินงานต่อไป
(1) อยู่ระหว่างการสรุปผลการศึกษา และนาไปเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการกาหนดแนวทางการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการ
ปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่ 2)
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แผนงาน/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
4.2 ศึ กษาความเสี่ ยงการ 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
รั่ วไหลของตะกอนหางแร่ จาก
(1) จัดทาแผนที่การปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร (100 x 100)
บ่อกักเก็บตะกอนหางแร่
2) การดาเนินงานปัจจุบัน
(2) จัดทาแผนที่แสดงการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร (50x50)
และนาผลการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการรั่วไหล
3) การดาเนินงานต่อไป
(1) จัดทาแนวทางการป้องกันและแก้ไขหากพบว่ายังมีความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารตะกั่ว ทั้งนี้การดาเนินงานจัดทา
แนวทางฯ รวมอยู่ภายใต้โครงการกาหนดแนวทางการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว (ระยะที่ 2)
5. การปรับปรุงประสิทธิภาพ 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
ฝายหิ น ทิ้ ง และการจั ด การ (1) ตรวจวัดระดับการสะสมของตะกอนหน้าฝาย ครั้งที่ 3/2557 ในช่วงวันที่ 23 -26 เมษายน 2557
ตะกอนดินหน้าฝาย
2) การดาเนินงานปัจจุบัน
(1) กรมควบคุมมลพิษ สานักงานทรัพยากรน้าภาค 7 และชาวบ้านคลิตี้ ได้ติดตามผลการปรับปรุงประสิทธิภาพฝายให้สามารถ
ดักตะกอนที่มีสารตะกั่วเจือปนในห้วยคลิตี้ช่วงหลังการก่อสร้าง ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้าใจถึงหลักการทางานของฝายดักตะกอนให้ชาวบ้านคลิตี้ทราบ
3) การดาเนินงานต่อไป
(1) ตรวจวัดระดับการสะสมของตะกอนหน้าฝาย ครั้งที่ 4/2557 ในช่วงวันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2557
6. การจั ด การตะกอนดิ น 1) การดาเนินงานที่ผ่านมา
ปนเปื้ อ นสารตะกั่ ว ในหลุ ม
(1) กรมควบคุมมลพิษร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ปรึกษาดาเนินโครงการกาหนดแนวทางการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้
ฝั ง ก ล บ ( เ ดิ ม ) บ ริ เ ว ณ จากการปนเปื้ อนสารตะกั่ ว ได้ เข้ าตรวจสอบสภาพพื้ น ที่ บ ริ เวณหลุ ม ฝั ง กลบ (เดิ ม ) จ านวน 8 หลุ ม เพื่ อใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ริมลาห้วยคลิตี้
ประกอบการวางแผนการดาเนินงานโครงการฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556 แยกเป็นหลุมที่ดาเนินการขุดรื้อ
และขนย้ายตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วไปบาบัดปรับเสถียรและฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จานวน 4 หลุม และที่ยัง
ไม่ได้กาจัดจานวน 4 หลุม

ปัญหาและอุปสรรค
-

1) พื้นที่ดาเนินโครงการอยู่
ในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ การ
เข้าไปทากิจกรรมต่างๆ ต้องได้รับ
อนุญาตก่อนจะดาเนินการได้
2) การดาเนินงานต้องได้รับ
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากทุ ก
ภาคส่วน
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แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรค

2) การดาเนินงานปัจจุบัน
(1) มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ระหว่างการสารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
จัดทาหลุมฝังกลบในพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษา
(2) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อพื้นที่ทางเลือกในการจัดทาหลุมฝังกลบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
3) การดาเนินงานต่อไป
(1) สารวจและออกแบบหลุมฝังกลบตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วที่สามารถรองรับปริมาณตะกอนดินฯ ที่เหลืออีก 4 หลุม
ในการศึกษาโครงการฯ ระยะที่ 2
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