สรุปผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของโลหะตะกั่วในลาห้วยคลิตี้
1. ข้อมูลสภาพพื้นที่
1.1 พื้นที่ศักยภาพแร่ตะกั่ว ในท้องที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีกลุ่มเหมืองแร่ทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1.) กลุ่มเหมืองแร่บ่องาม มีประทานบัตร 1 แปลง คาขอประทานบัตร 2 แปลง และโรงแต่งแร่
1 โรง ปัจจุบันสิ้นอายุแล้ว ได้แก่
(1.1) บริษัท ผลแอนด์ซัน จากัด คาขอประทานบัตรที่ 50/2524
(1.2) บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด ประทานบัตรที่ 15877/13649
(อายุประทานบัตร 12 ปี ตั้งแต่ 24 ก.ค.27-26 ก.ค.39) คาขอประทานบัตรที่ 5/2538 และโรงแต่งแร่คลิตี้
(2). กลุ่มเหมืองแร่สองท่อ มีประทานบัตร 2 แปลง คาขอประทานบัตร 6 แปลง และโรงแต่งแร่
1 โรง ปัจจุบันสิ้นอายุแล้ว ได้แก่
(2.1) บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ไมนิ่ง จากัด ประทานบัตรที่ 14576/11997
ประทานบัตรที่ 14577/11998 (อายุประทานบัตร 25 ปี ตั้งแต่ 15 ธ.ค.20-14 ธ.ค.45) และคาขอประทาน
บัตรอีก 6 แปลง และได้รับใบอนุญาตแต่งแร่ อายุใบอนุญาต ตั้งแต่ 4 ต.ค.50-3 เม.ย.52
(3.) กลุ่มเหมืองแร่บ่อใหญ่ มีประทานบัตร 2 แปลง และคาขอประทานบัตร 3 แปลง ปัจจุบัน
สิ้นอายุแล้ว ได้แก่
(3.1) บริษัท ผลแอนด์ซัน จากัด ประทานบัตรที่ 17152/12746 (อายุประทานบัตร
25 ปี ตั้งแต่ 19 ก.พ.23-18 ก.พ.48)
(3.2) บริษัท บ่ อใหญ่โมนิโก้ จากัด ประทานบัตรที่ 17190/12720 ประทานบัตรที่
17153/12720 (อายุประทานบัตร 25 ปี ตั้งแต่ ม.ค.23-ม.ค.48) และคาขอประทานบัตรอีก 3 แปลง
2. ความเป็นมาของปัญหา
2.1 กลางเดือนเมษายน 2541 คันทานบบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของโรงแต่งแร่คลิตี้ของ บริษัท
ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งอยู่ในบริเวณกลุ่มเหมืองแร่บ่องามพังทลายทาให้กากตะกอนหาง
แร่ไหลล้นลงสู่ห้วยคลิตี้เป็นเหตุให้ราษฎรในหมู่บ้านคลิตี้ล่าง (ห่างไปทางทิศใต้ 10 กม.) ได้ รับความเดือดร้อน
จากการใช้น้าจากลาห้วยคลิตี้เพื่อการอุปโภคบริโภค
2.2 วันที่ 21 เมษายน 2541 ผู้อานวยการศูนย์กระเหรี่ยงมีหนังสือถึงกรมควบคุมมลพิษ ขอให้ส่ง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมลพิษทางน้า เนื่องจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านคลิตี้ล่าง แจ้งว่ามีความเดือดร้อน
น้าในลาห้วยคลิตี้เสีย เนื่องจากการทาเหมืองแร่ ทาให้คนล้มป่วยและสัตว์ล้มตายจานวนมาก
2.3 ในระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 41 หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านจากการทาเหมืองแร่ตะกั่ว บริเวณลาห้วยคลิตี้
3. การแก้ไขปัญหาของ กพร. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปี 2541
1. หลังเกิดเหตุการณ์คันทานบพัง กพร. (กรมทรัพยากรธรณี ในขณะนั้น) ได้ให้หน่วยงานท้องถิ่นใน
สังกัดดาเนินการตรวจสอบ ลงโทษ และให้หยุดการดาเนินกิจกรรมการทาเหมืองแร่และแต่งแร่รวมทั้งให้มีการ
ปรับปรุงคันทานบบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่และขุดลอกตะกอนในลาห้วยคลิตี้บริเวณที่พังทลายนากลับเข้าไปไว้
ในบ่อเก็บกักตะกอนหางแร่
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2. กรมควบคุมมลพิษ และ กพร. ดาเนินการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้าและตะกอนธารน้า พบ
ปริมาณตะกั่วมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
3. กพร. เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะท างานแก้ ไ ขปั ญ หาการสะสมของตะกั่ ว ในสิ่ ง แวดล้ อ มบริ เ วณ
เหมืองแร่คลิตี้ โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธานการประชุมคณะทางาน เพื่อร่วมกันกาหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาการสะสมของตะกั่วในสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองแร่คลิตี้ โดยรอบ และที่ประชุมมีมติให้ บริษัท
ตะกั่ว คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากั ด รับ ไปดาเนินการขุด ลอกดินตะกอน (Clean up) โดย
ให้ทาการศึกษาข้อมูลการแพร่กระจายและการสะสมของตะกั่วในลาห้วยคลิตี้
ปี 2542-2543
1. คณะทางานแก้ไขปัญหามลพิษจากตะกั่วในบริเวณลาห้วยคลิตี้ ซึ่งมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็น
ประธานคณะทางาน และมี กพร. ร่วมเป็นคณะทางานได้สั่งให้บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด
ทาการขุดลอกตะกอนดินที่ปนเปื้อนหางแร่ตะกั่วที่สะสมอยู่บริเวณริมตลิ่งไปฝั่งกลบในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของ
ลาห้วยคลิตี้
2. บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้และ
ได้ขุดลอกตะกอนดินที่ปนเปื้อนหางแร่ตะกั่ว และนาไปฝังกลบในบ่อกักเก็บตะกอนและหลุมฝังกลบ ภายใต้การ
กากับดูแลของคณะทางานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการสะสมตัวของตะกั่วในบริเวณห้วยคลิตี้
3. กพร. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ทาการตรวจสอบคุณภาพน้าและตะกอนธารน้าในลาห้วยคลิตี้ พบว่ า ในปี
2542 ปริมาณตะกั่วในน้าและตะกอนธารน้ายังคงมีค่าตะกั่วสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จนกระทั่งปริมาณตะกั่ว
ในน้ามีค่าลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในปี 2543 สาหรับปริมาณตะกั่วในตะกอนธารน้ายังคงมีค่าสูงเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน แต่มีแนวโน้มลดลง และได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าและตะกอนธารน้าอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ปี 2544
1. รมว./รมช. 4 กระทรวง มีมติให้โรงแต่งแร่คลิตี้หยุดดาเนินกิจการ รวมถึง ให้ยกเลิกใบอนุญาตหรือ
ต่อใบอนุญาต และให้รื้อถอนเครื่องจักร อุปกรณ์ และบ้านพักคนงานออกนอกพื้นที่โดยเร็วที่สุด และให้ขนย้าย
แร่ดิบที่มีอยู่ในพื้นทีท่ ั้งหมดออกไปนอกพื้นที่ และดาเนินการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ปี 2545
1. จากการขุ ด ลอกตะกอนท้ อ งน้ า ท าให้ ค่ า การปนเปื้ อ นของตะกั่ ว ในน้ าสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการ
ฟุ้ง กระจายของตะกอน คณะทางานแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ จากตะกั่ ว ฯ จึ ง ให้ บริ ษัท ตะกั่ ว คอนเซนเตรทส์
(ประเทศไทย) จากัด ก่อสร้างเขื่อนหินกึ่งถาวร (Rock check dam) ในลาห้วยคลิตี้จานวน 2 แห่ง
2. กพร. ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ดาเนินการตามมติ รมว./รมช. 4 กระทรวง โดยให้ บริษัท ตะกั่ว
คอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ขนย้า ยแร่ดิบ ออกไปจากเหมือ งบ่อ งามและแร่ที่ค งเหลือ จาก
โรงแต่งแร่คลิตี้ ไปไว้ยังพื้นที่ประทานบัตรของ บริษัทเค็มโก จากัด เพื่อรอการแต่งแร่ต่อไป ภายใต้การกากับ
ดู แลของคณะท างานตรวจสอบและก ากั บดู แลการขนย้ ายแร่ ครอบครองของบริ ษั ท ตะกั่ ว คอนเซนเตรทส์
(ประเทศไทย) จากัด ตามคาสั่งแต่งตั้งของ กพร. (กทธ. ในขณะนั้น)
3. กพร. ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ พิ จ ารณาแผนและก ากั บ ดู แ ลการฟื้ น ฟู ส ภาพแวดล้ อ มของ
โรงแต่งแร่คลิตี้และเหมืองแร่บ่องาม ของ บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด โดยให้ดาเนินการ
ควบคู่ไปกับการขนย้ายแร่ครอบครอง
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ปี 2546-2550
1. ในระหว่า งการขนย้า ยแร่ค รอบครอง ประทานบัต รของ บริษัท เค็ม โก จากัด ได้สิ ้น อายุล ง
(14 ธ.ค. 45) บริษัท ได้ยื่นคาขออนุญาตตั้งโรงแต่งแร่ต่อ กพร. เพื่อแต่งแร่ที่ขนย้ายมาจากเหมืองบ่องาม
(60,429 ตัน) และแร่ที่คงเหลือจากโรงแต่งแร่คลิตี้ (3,315 ตัน) และแร่คงเหลือของ บริษัทเค็มโก จากัด
(17,502 ตัน) รวมทั้งสิ้น 77,931 ตัน ทั้งนี้ ในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่โรงแต่งแร่คลิตี้ บริษัท ตะกั่วฯ ได้
ดาเนินการฝังกลบบ่อเก็บกักตะกอนหางแร่ บ่อน้าใสและบ่อตกตะกอนเดิมด้วยดินเหนียว พร้อมทั้งปลูกหญ้า
แฝกและไม่ยืนต้นโตเร็วซึ่งเจริญเติบโตได้ดี สาหรับบ่อน้าธรรมชาติและบ่อตกตะกอนใหม่ไม่ ได้ดาเนินการฝัง
กลั บ เนื่ องจากยั งไม่เคยมีการทิ้งตะกอนหางแร่และราษฎรในพื้นที่ขอสงวนไว้ใช้ส อยและเพาะเลี้ ยงปลา
สาหรับเหมืองแร่บ่องาม ได้ดาเนินการปรับสภาพบริเวณพื้นที่กองแร่เดิมและบริเวณโดยรอบขอบบ่อเหมือง
พร้อมทั้งฟื้นฟูโดยปลูกต้นยูคาลิปตัสและไม้พื้นเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว (2546-47)
2. กพร. ได้เข้าร่วมประชุมกับกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 49 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ. กาญจนบุรี เพื่อ หารือ แนวทางการแก้ไ ขปัญ หาห้ว ยคลิตี้
และเหมืองสองท่อ โดยมติที่ประชุม เห็นว่าควรปล่อยให้ลาห้วยคลิตี้ปรับสภาพตามธรรมชาติ โดยหลีกเลี่ยง
การกระทาที่จ ะไปรบกวนให้ เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนในท้องน้า และให้ กรมควบคุมมลพิษ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ และเห็นควรให้ กพร. แต่งตั้งคณะทางานกากับดูแลและควบคุมการ
แต่งแร่และฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ของบริษัท เค็มโก จากัด ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
3. คณะทางานกากับดูแลและควบคุมการแต่งแร่และฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ของบริษัท เค็มโก จากัด ได้
มีการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนการดาเนินงานแต่งแร่และการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ของ
บริษัทเค็มโก จากัด เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และร่วมกันกาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการอนุญาตตั้งโรงแต่งแร่ตะกั่วเพื่อประกอบการ
กากับและตรวจสอบต่อไป
4. กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ บริษัทเค็มโก จากัด เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อจัดตั้งสถานที่แต่ง
แร่ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.50 และจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกใบอนุญาตแต่งแร่ให้บริษัทเค็มโก จากัด เมื่อวันที่
8 พ.ย. 50 มีอายุ 1 ปี 6 เดือน (4 ต.ค.50 – 3 เม.ย.52)
ปี 2551- ปัจจุบัน
1. คณะทางานฯ ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาความพร้อมของ บริษัทเค็มโก จากัด โดยบริษัทฯได้
เริ่มดาเนินการแต่งแร่ในเดือน พ.ค.51 ซึง่ คณะทางานฯได้กาหนดให้ บริษัทเค็มโก จากัด จัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและความคืบหน้าของการแต่งแร่และการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองและโรงแต่งแร่ ให้
คณะทางานฯ ทราบทุก 2 เดือน รวมทั้งให้รายงานผลการติดตามตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าและตะกอนธารน้า
เป็นประจาทุกเดือน ซึ่งที่ผ่านมาคณะทางานฯ ได้จัดประชุมและร่วมตรวจสอบการดาเนินการของ บริษัทเค็ม
โก จากัด รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
2. ปัจจุบัน บริษัทเค็มโก จากัด ดาเนินการแต่งแร่เสร็จสิ้นแล้ว และคณะทางานฯได้ร่วมตรวจสอบผล
การดาเนินงานด้านการปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่ พบว่า ผลการดาเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้
บริษัทจะต้องดาเนินการดูแลรักษาสภาพพื้นที่และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไปอีก 6 ปี และ 4
ปี ตามเงื่อนไขที่กาหนด
3. กรมควบคุมมลพิษได้ประชุมร่วมกับชาวบ้านคลิตี้ล่าง เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 51 มติที่ประชุมขอให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจัดตั้งคณะทางานพิจารณาแผนฟื้นฟูห้ วยคลิ ตี้และวิธีการที่
เหมาะสมในการฟื้นฟู คพ. จึงได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ โดยคณะกรรมการฯ เห็นชอบและ
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มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ เมื่อวันที่ 13 พ.ย.51 โดยมี
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและ อพร. เป็นประธานคณะอนุกรรมการร่วม
4. 13 พ.ย.2551 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการ
ปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของตะกอนหางแร่จากหลุมฝัง
กลบตะกอนหางแร่บริเวณห้วยคลิตี้ จานวน 8 หลุม และปรับปรุงประสิทธิภาพฝายดักตะกอนในห้วยคลิตี้
5. ปี พ.ศ.2556 กรมควบคุมมลพิษได้ว่าจ้าง บริษัท แบตเตอร์ เวิล์ด กรีน จากัด (มหาชน) นาดิน
ตะกอนปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ จานวน 4 หลุม (จาก 8 หลุม) ปริมาณไม่น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร
ไปกาจัดนอกพื้นที่ ณ ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี พร้อมทั้งปรับสภาพหลุมด้วยการนา
ดินจากภายนอกที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มากลบทับ ทั้งนี้ ยังคงเหลือหลุ มฝัง
กลบอีกจานวน 4 หลุม
6. กรมควบคุมมลพิษ ได้โ อนเงินงบประมาณให้กรมทรัพยากรน้า สาหรับดาเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงฝายหินทิ้งเดิมจานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ฝาย KC4 และ KZC 4/1 โดยได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจากัด
หมั่น ตั้งธรรม เป็ น ผู้ ดาเนิ น การโดยเริ่ มงานตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556 และก่อสร้างแล้ ว เสร็จเดือน
มกราคม 2556
7. 10 ม.ค.2556 ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้กรมควบคุมมลพิษดาเนินการดังนี้
- กาหนด แผนงาน วิธีการและดาเนินการฟื้นฟูตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้า ดิน พืชผัก และสัตว์น้าใน
ลาห้วยคลิตี้ จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยวิธีการเปิดเผย
- ชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านคลิตี้ 22 ราย รายละ 177,199.55 บาท ซึ่งดาเนินการแล้ว
เมื่อวันที่ 29 มี.ค..2556
- จัดทาแผนงาน วิธีการ และการดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณห้วยคลิตี้ปะจาปี 2556-2559
- รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานไปยังสานักบังคับคดีปกครอง สานักงานศาลปกครอง
- จั ดทาป้ ายประชาสัมพัน ธ์ ช นิดถาวร เพื่อนาผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตามคาสั่งศาลปกครอง
4. การดาเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ (ตามคาสั่งศาลปกครองกลาง)
1. กรมควบคุมมลพิษได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาโครงการกาหนดแนวทางการ
ฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว เพื่อสารวจสภาพพื้นที่ลาห้วยคลิตี้ตั้งแต่บ้านคลิตี้บนจนถึงจุดที่ลา
ห้วยคลิตี้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้าเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณลาคลองงูระยะทางประมาณ 28 กิ โลเมตร และเก็บ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ตะกอนดินท้องน้า ตัวอย่างน้า และสัตว์น้า พร้อมทั้งคัดเลือกพื้นที่ตั้งที่มี
ศักยภาพในการจัดการทาหลุมฝังกลบตะกอนปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณเหมืองบ่องาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาค่าเป้าหมายที่เหมาะสมในการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ กาหนดแนวทางฟื้นฟู สารวจออกแบบรายละเอียด
หลุมฝังกลบและจัดทาแผนปฏิบัติการฟื้นฟู โดยได้เริ่มดาเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
2. กรมควบคุมมลพิษได้เสนอผลการศึกษาในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่
5 สิงหาคม 2557 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กพร. คื อการศึกษาการปนเปื้อนสารตะกั่วในดินบริเวณรอบโรง
แต่งแร่คลิตี้ ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร พบการปนเปื้อนสารตะกั่ว
๔๐,๐๐๐ มก./กก.
บ
ตาแหน่งที่ตั้งของพื้นที่โรงแต่งแร่อยู่สูงกว่าลาห้วย
อาจจะส่งผลในการชะล้างตะกอนดินลงสู่ลาห้วย ประกอบกับการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านในพื้นที่นี้อาจจะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากสารตะกั่วปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย โดย คพ. ได้เสนอแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อลดการชะ
ล้างตะกอนดินในพื้นที่โรงแต่งแร่ โดยการสร้างแนวระบายน้าเพื่อรองรับตะกอนดินก่อนไหลลงสู่ลาห้วย และ
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ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ โดยขอความร่วมมือให้ กพร. ดาเนินการ ทั้งนี้ กพร.
มีข้อคิดเห็นว่าควรให้แผนการจัดการดินปนเปื้อนบริเวณโรงแต่งแร่เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการ
แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่ง แวดล้อมลาห้วยคลิตี้ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาและการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ชุมชนกะเหรี่ยงคลิตี้ล่างได้ขอให้ คพ. เยีย ชาวบ้านในช่วงการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ ใน 2 ประเด็น
ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้าสะอาดเพื่อทาระบบประปา และการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุ ขภาพหรือวิถีชีวิตชุมชน
อย่างต่อเนื่อง โดย คพ. ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2557 และมีความเห็น
ให้ขอความอนุเคราะห์กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล และจังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนการจัดหา
แหล่งน้าสะอาด และขอความอนุเคราะห์ กรมควบคุมโรค ดาเนินการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพและ
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อวิถีชีวิตชุมชน
4. กรมควบคุมมลพิษและมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่
หมู่บ้านคลิตี้ล่างและคลิตี้บน เพื่อชี้แจงรายละเอียดของแนวทางการฟื้นฟูฯ และรับฟังความความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่
5. การประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕8
ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 สามารถสรุปแนวทางการฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่ง
มีกิจกรรมหลัก 3 เรื่อง ได้ดังนี้
5.1 แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ลาห้วยคลิตี้
ก่ อ สร้ า งฝายดั ก ตะกอนพร้ อ มดู ด ตะกอนหน้ า ฝายออกไปฝั ง กลบ ประมาณ 31,945
ลูกบาศก์เมตร หรือ 153,243 ตัน
5.2 แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียง
1) ปิดคลุมบ่อเก็บตะกอนหางแร่ในพื้นที่โรงแต่งแร่โดยถมดินสะอาดหนา 0.6 เมตร และปิด
คลุ ม บ่ อ เก็ บ ตะกอนหางแร่ ที่ อ ยู่ ห่ า งจากโรงแต่ ง แร่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ป ระมาณ 500 เมตร โดย
ถมดินสะอาดหนา 1 เมตร
2) ขุดและตักดินตะกอนปนเปื้อนสารตะกั่วที่ฝังกลบอย่างไม่ปลอดภัยออก จานวน 4 หลุม
ขุ ด และตั ก กากแร่ จ ากกองกากแร่ ที่ มข. ส ารวจพบเพิ่ ม เติ ม 3 จุ ด พร้ อ มถมดิ น สะอาด และปิ ด คลุ ม
กองกากแร่ใกล้ถนน 1 จุด โดยถมดินสะอาดหนา 1 เมตร
3) ปิดคลุมลานกองแร่ถมดินสะอาดหนา 1 เมตร
ทั้งนี้ แนวทางการดาเนินการฟื้นฟูบริเวณพื้นที่โรงแต่งแร่ คพ. จะตั้งงบประมาณในภาพรวม
ต่อไป สาหรับการจัดการจะหารือกันในรายละเอียดร่วมกับอีกครั้ง
5.3 การออกแบบหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย
ออกแบบหลุมฝังกลบกากหางแร่และตะกอนท้องน้า เป็นหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย (Secure
Landfill) ตามเกณฑ์ขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกา โดยกาหนดพื้นที่บริเวณบ่อดินลูกรังทางเข้าเหมือง
บ่องามซึ่งอยู่ห่างจากบ้านคลิตี้บนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ดาเนินการ ใช้เวลาก่อสร้าง
10-12 เดือน และใช้เวลาในการขุด/ตักดินในบริเวณต่าง ๆ ออกมาฝังกลบประมาณ 2-3 ปี
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทางานวิชาการเพื่อหารือทาความเข้าใจร่วมกัน
ในด้านวิชาการ โดยมีคณะทางานจานวน 10 คน แบ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านคลิตี้ล่างจานวน 5 คน และตัวแทน
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจานวน 5 คน ซึ่ง คพ. ได้มีคาสั่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน
สารตะกั่วในคลิตี้ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานวิชาการเพื่อเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ โดยมี

6

อานาจหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางและวิธีการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษและให้
ข้อเสนอแนะแนวทางและวิธีการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับคาสั่งของ
ศาลปกครองสูงสุด ซึง่ ดาเนินการประชุมคณะทางานวิชาการฯ จานวน 2 ครัง้ เสร็จสิ้นแล้ว
5. สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
กพร. โดยกลุ่มวิชาการและมาตรฐาน สานักบริหารสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าและ
ตะกอนธารน้าบริเวณพื้นที่ศักยภาพแร่ ตะกั่วและพื้นที่กิจกรรมการทาเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ตะกั่ว อย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2548 – 2557 (ในช่วงฤดูฝน)
1. ปริมาณตะกั่วทั้งหมดในน้า
1.1 บริเวณกลุ่มเหมืองบ่องาม
ทาการเก็บตัวอย่างน้าในปี 2548 ,2550 และ 2555 จานวน 2 จุด พบว่า ปริมาณ
ตะกั่วทั้งหมดในน้ามีแนวโน้มขึ้นลงไม่แน่นอน ปัจจุบันไม่สามารถเข้าพื้นที่ดังกล่าวได้ เนื่องจากมีสภาพรกทึบ
และเส้นทางเปลี่ยนจากในอดีต
1.2 บริเวณกลุ่มโรงแต่งแร่คลิตี้ (ห้วยคลิตี้)
ทาการเก็บตัวอย่างน้าบริเวณห้วยคลิตี้ จานวน 9 จุด พบว่า ปริมาณตะกั่วทั้งหมดในน้า
ทุกจุดมีแนวโน้มไม่แน่นอน โดยปริมาณตะกั่ว ทั้งหมดในน้าปี 2557 อยู่ในช่วง nd-0.106 มิลลิกรัม/ลิตร
ส่วนใหญ่ (6 จุดจาก 9 จุด) มีค่าเกกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้า จุดที่ไม่เคยพบปริมาณตะกั่วทั้งหมดในน้าเกิน
ค่ามาตรฐาน มี 1 จุด คือ KCH021 บริเวณอนามัยบ้านทุ่งเสือโทน (KC1)
1.3 บริเวณกลุ่มเหมืองสองท่อและโรงแต่งแร่ของ บริษัท เค็มโก (ห้วยชะนี-ห้วยเขางู-ห้วย
ม่วง-ห้วยชะแล-ทองผาภูมิ)
ทาการเก็บตัวอย่างน้า จานวน 11 จุด พบว่า ปริมาณตะกั่วทั้งหมดในน้าทุกจุดมีแนวโน้มไม่
แน่นอน โดยปริมาณตะกั่วทั้งหมดในน้าปี 2557 อยู่ในช่วง 0.03-0.095 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนใหญ่ (7 จุด
จาก 10 จุด) มีค่าเกินเกินมาตรฐานคุณภาพน้า มีจุดที่มีปริมาณตะกั่วสูงสุดคือ KCH011 บริเวณปลายอุโมงค์ส่ง
น้า ซึ่งเป็นจุดเดียวในกลุ่มนี้ที่มีค่าตะกั่วสูงเกินมาตรฐานทุกปี (ยกเว้นปี 2556)
1.4 บริเวณกลุ่มเหมืองบ่อใหญ่-บ่อน้อย (ลาห้วยดิโส-ห้วยตะคร้อ-ห้วยกระแจะ-ห้วยองเผาะ)
ทาการเก็บตัวอย่างน้า จานวน 4 จุด พบว่า ปริมาณตะกั่วทั้งหมดในน้าทุกจุดมีแนวโน้ม
ไม่แน่นอน โดยปริมาณตะกั่วทั้งหมดในน้าปี 2557 อยู่ในช่วง 0.05+0.069 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนใหญ่ (3 จุด
จาก 4จุด) มีค่าเกินเกินมาตรฐานคุณภาพน้า มีจุดที่มีปริมาณตะกั่วสูงสุดคือ KCH010 บริเวณก่อนลงคลองงู
จุดเก็บบริเวณนี้ ตั้งแต่ปี 2555-2556 ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ จุดที่ไม่เคยพบปริมาณตะกั่ว
ทั้งหมดในน้าเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ KCH007 บริเวณท่อลอดห้วยดิโส
1.5 บริเวณกลุ่มไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหมืองแร่ (ห้วยทิมองทะ)
ทาการเก็บตัวอย่างน้า จานวน 1 จุด พบว่า ปริมาณตะกั่วทั้งหมดในน้าที่เก็บจากจุดนี้มี
ปริมาณไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นในปี 2557 มีค่าตะกั่วทั้งหมดในน้า 0.077 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกินค่า
มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน
1.6 น้าจากระบบประปา (ปี 2555 และ 2556)
ปี 2555 ทาการเก็บตัวอย่างน้าจากระบบประปาจานวน 1 จุด คือ น้าประปาในโรงเรียน
เหมืองสองท่อ และ ปี 2556 ทาการเก็บตัวอย่างน้าจากระบบประปาจานวน 4 จุด โดยใน คือ แอ่งน้าผุด บ่อพักน้า
ก่อนเข้าท่อประปา น้าในท่อประปา และน้าประปาในบ้านคลิตี้ล่างทั้งหมดอยู่ในค่ามาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน
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อย่างไรก็ดี ในปี 2557 ได้ทาการเก็บตัวอย่างน้าประปาในโรงเรียนคลิตี้ล่าง พบค่าตะกั่วทั้งหมดในน้ามีค่า 0.131
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน
หมายเหตุ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2537) กาหนดไว้ไม่ให้มีค่าตะกั่วเกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
2. ปริมาณตะกั่วในตะกอนท้องน้า
2.1 บริเวณกลุ่มเหมืองบ่องาม
ไม่ได้ทาการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้า
2.2 บริเวณกลุ่มโรงแต่งแร่คลิตี้ (ห้วยคลิตี้)
ทาการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้าบริเวณห้วยคลิตี้ จานวน 8 จุด พบว่า ปริมาณตะกั่วใน
ตะกอนท้องน้าทุกจุดยังคงมีแนวโน้มขึ้นลงไม่แน่นอน โดยปริมาณตะกั่วในตะกอนท้องน้าปี 2557 อยู่ในช่วง
93.4-1420 มิลลิกรัม/ลิตร โดยส่วนใหญ่ (5 จุดจาก 8 จุด) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดิน ซึ่งจุดที่มี
ปริมาณตะกั่วสูงสุดคือ KCH017 บริเวณจุดสานักงาน (KC2) (ตั้งแต่ปี 2549-2557) ทั้งนี้ จุดที่มีตะกอน
ท้องน้าเกินค่ามาตรฐานมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2548-2556 มีอยู่ 3 จุด ได้แก่ KCH018 เขื่อนดักตะกอน 1
(KC4) KCH019 บริเวณน้าตกธิดาดอย (KC5) และ KCH020 บริเวณจุดผ่านบ้านคลิตี้ล่าง (KC6)
2.3 บริเวณกลุ่มเหมืองสองท่อและโรงแต่งแร่ของ บริษัท เค็มโก (ห้วยชะนี-ห้วยเขางู-ห้วยม่วง-ห้วย
ชะแล-ทองผาภูมิ)
ทาการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้า จานวน 11 จุด พบว่า ปริมาณตะกั่วในตะกอนท้องน้า
ทุก จุ ด ยั งคงมี แ นวโน้ ม ขึ้น ลงไม่แ น่ น อน โดยปริม าณตะกั่ ว ในตะกอนท้อ งน้าปี 2557 อยู่ใ นช่ว ง 31.91,243.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งจุดที่มีปริมาณตะกั่วสูงสุดคือ KCH011 ปลายอุโมงค์ส่งน้าเหมืองเค็มโก โดย
จุดดังกล่าวมีค่าเกินมาตรฐานเกือบทุกปี ยกเว้นปี 2556 ทั้งนี้ จุดที่มีตะกอนท้องน้าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2548-2556 มีอยู่ 1 จุด ได้แก่ KCH004 บริเวณบ้านกานัน
2.4 บริเวณกลุ่มเหมืองบ่อใหญ่-บ่อน้อย (ลำห้วยดิโส-ห้วยตะคร้อ-ห้วยกระแจะ-ห้วยองเผำะ)
ทาการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้า จานวน 4 จุด พบว่า ปริมาณตะกั่วในตะกอนท้องน้า
ทุกจุดยังคงมีแนวโน้มขึ้นลงไม่แน่นอน โดยปริมาณตะกั่วในตะกอนท้องน้าปี 2557 อยู่ในช่วง 66-926.2
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งจุดที่มีปริมาณตะกั่วสูงสุดคือ KCH009 บริเวณท่อลอดห้วยกระแจะ โดยจุดดังกล่าวมีค่า
เกินมาตรฐานตั้งแต่ปี 2552-2557 และจุดที่มีปริมาณตะกั่วในตะกอนท้องน้าทุกปี คือ KCH008 บริเวณ
สะพานลาว โดยอีก 2 จุด ได้แก่ KCH006 บริเวณน้าตกเขาดิน และ KCH007 บริเวณท่อลอดห้วยดิโส ไม่
เคยพบปริมาณตะกั่วตะกอนท้องน้าที่เกินค่ามาตรฐาน
2.5 บริเวณกลุ่มลา ห้วยทิมองทะ (ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหมืองแร่)
ทาการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้า จานวน 1 จุด ไม่เคยพบปริมาณตะกั่วตะกอนท้องน้าที่
เกินค่ามาตรฐาน
2.6 ตะกอนดินจากระบบประปา (ปี 2556)
ปี 2556 ทาการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้าบริเวณแหล่งน้าที่ใช้ทาระบบประปาจานวน
2 จุด คือ แอ่งน้าผุด บ่อพักน้าก่อนเข้าท่อประปา พบว่า ทั้งสองจุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภำพดิน
หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม กาหนดไว้ให้มีค่าตะกั่ว
ไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

