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การติดตามและการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะก่ัวในลําห้วยคลิต้ี 

โดย ส่วนน้ําเสยีอุตสาหกรรม สํานักจัดการคุณภาพน้ํา 

กรมควบคุมมลพิษได้ลงพ้ืนที่จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้ชาวบ้านคลิต้ีจํานวน 22 คน เป็นเงินรายละ 
177,199.55 บาท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ บ้านคลิต้ีล่าง ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง เป็นประธานการมอบเงิน ในการน้ี  กรม
ควบคุมมลพิษได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเร่ืองการดําเนินงานฟ้ืนฟูห้วย คลิต้ีกับ
ชาวบ้านคลิต้ีล่าง ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ดังน้ี 

1. ชาวบ้านต้องการให้กรมควบคุมมลพิษ
ดําเนินการฟ้ืนฟูให้เร็วที่สุด และในการฟ้ืนฟูน้ันจะต้อง
เกิดผลกระทบน้อยที่สุด เพ่ือที่ชาวบ้านจะสามารถ
กลับมาใช้ประโยชน์ในลําห้วยได้เหมือนเดิม 

2. ในการแก้ไขปัญหาห้วยคลิต้ี ยังขาดการมี
ส่วนร่วมจากชาวบ้าน เน่ืองจากชาวบ้านยังไม่เข้าใจ
ประเด็นของการดําเนินการ ดังน้ัน จึงควรทําความเข้าใจ
กับชาวบ้านในประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะดําเนินการ     

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง นอกจากน้ี
ชาวบ้านยังต้องการให้องค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงานฟ้ืนฟูห้วยคลิต้ี 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม ร่ วมมื อ กั น ร ะห ว่ า งภ าค รั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

3 .  การประชาสั ม พัน ธ์ผลการ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมห้วยคลิต้ี ภาษาที่ใช้
เป็นภาษาทางวิชาการทําให้ชาวบ้านเข้าใจยาก      
จึงควรใช้ภาษาที่ชาวบ้านสามารถเข้าใจได้ ง่าย      
และขอให้มีเจ้าหน้าที่อธิบายผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละคร้ังให้ชาวบ้านเข้าใจ  

4. ควรนํากรณีแก้ไขปัญหาห้วยคลิต้ีเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหามลพิษอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
 
 

ภาพที่ 1 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธานการ
มอบเงินชดเชยค่าเสียหายให้ชาวบ้านคลิต้ีจํานวน 22 
คน เป็นเงินรายละ 177,199.55 บาท 

ภาพที่ 2 กรมควบคุมมลพิษได้มีการจัดกิจกรรมเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองการดําเนินงานฟ้ืนฟู
ห้วยคลิต้ีกับชาวบ้านคลิต้ีล่าง 
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กรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบปริมาณตะก่ัวในสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิต้ี 4 ครั้ง/ปี 
(เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) และได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยการ     
ปิดประกาศ ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านคลิต้ี องค์การบริหารส่วนตําลชะแล ที่ว่าการอําเภอทองผาภูมิ วัดคลิต้ีล่าง      
และเว็ปไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ 

 
 

ภาพที่ 3 โปสเตอร์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิต้ี ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ซึ่งจากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ตะกอนดินท้องนํ้า สัตว์นํ้า และพืชผัก ในปี พ.ศ. 2555 ตลอดทั้งปี จํานวน 

4 ครั้ง (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
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1. ปริมาณตะกั่วในนํ้า บริเวณเหนือโรงแต่งแร่ (KC 1) มีค่าปริมาณตะกั่วปนเป้ือนน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ส่วนบริเวณใต้โรงแต่งแร่ลงมา (KC 2 – KC 8) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.01 – 3.653 มิลลิกรัมต่อลิตร
ซึ่งมีค่าที่เกินมาตรฐานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงฤดูฝนและมีนํ้าหลาก (เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งน้ํา      
ผิวดิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

2. ปริมาณตะกั่วในตะกอนดินท้องนํ้า บริเวณเหนือโรงแต่งแร่ ณ จุดเก็บตัวอย่าง KC1 มีปริมาณตะกั่วใน
ตะกอนดินท้องนํ้า 118 - 188 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เน่ืองจากเป็นจุดเก็บตัวอย่างอ้างอิงที่ไม่ได้รับผลกระทบและบริเวณ
จุดเก็บตัวอย่างบริเวณใต้โรงแต่งแร่ลงมา KC 2 – KC 8 มีค่าปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง 3,863 – 82,681 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม โดยตรวจพบสูงสุดคือจุดเก็บตัวอย่าง KC 4/1 (ฝายหินทิ้งแห่งที่ 2)  

3. ปริมาณตะก่ัวในสัตว์นํ้า จากการตรวจสอบการปนเป้ือนของ ปลา กุ้ง หอย และปู จํานวน 33
ตัวอย่าง พบว่า 1) ปลา มีค่าปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง 0.00013 – 0.08364 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักเปียก 2) กุ้ง 
มีค่าปริมาณตะก่ัวอยู่ในช่วง 0.1108 – 5.9851 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักเปียก 3) หอยมีค่าปริมาณตะกั่วอยู่
ในช่วง 96.034 – 307.76 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักเปียก และ 4) ปูมีค่าปริมาณตะก่ัวอยู่ในช่วง 0.51699 – 
31.103 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักเปียก (ค่ามาตรฐานอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้มี        
สารตะกั่วไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

4. ปริมาณตะกั่วในพืชผัก จากการเก็บตัวอย่างพืชผักจํานวน 48 ตัวอย่าง แบ่งเป็นบริเวณหมู่บ้านคลิต้ีบน
จํานวน 29 ตัวอย่าง และคลิต้ีล่างจํานวน 19 ตัวอย่าง พบว่าพืชผักบริเวณหมู่บ้านคลิต้ีบนมีปริมาณสารตะก่ัว      
อยู่ในช่วง 0.00242 – 6.5605 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักเปียก ซึ่งมีตัวอย่างเกินค่ามาตรฐานจํานวน 4 ตัวอย่าง 
เป็นพืชประเภท ตะไคร้ ผักชีฝรั่ง และกะเพรา ซึ่งปลูกในบริเวณบ้านคนงานเหมืองพ้ืนที่โรงแต่งแร่คลิต้ีเดิม          
ส่วนบริเวณพ้ืนที่อาศัยอ่ืนๆ พืชผักมีปริมาณสารตะกั่วไม่เกินค่ามาตรฐาน (มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป้ือนตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้ไม่เกิน1  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักเปียก) และบริเวณหมู่บ้านคลิต้ีล่างมี
ค่าอยู่ในช่วง 0.00176 – 0.92435 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักเปียก ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ สามารถบริโภค
ได้ตามปกติ 

 


