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เหมืองอคัราสารตกค้างและความขดัแย้งกบัชุมชน สู่มติ ครม. สัง่ปิดเหมือง   
 

ความเป็นมา 
บรษิทั อคัรา รซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) ชื่อเดมิ อคัรา ไมนิ่ง จ ากดั จดทะเบยีนด าเนินกจิการ

เหมอืงแร่และโลหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2536 ต่อมาไดด้ าเนินโครงการเหมอืงแร่ชาตรคีอมเพลก็ซ์ ในพืน้ที่
อ าเภอทบัคล้อ จงัหวดัพจิติร ในฐานะบรษิทัลูกของบรษิทั คงิส์เกต คอนโซลเิดเต็ด ซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยอ์อสเตรเลยี (ASX) ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2556 โดย บรษิทั คงิสเ์กต คอนโซลเิดเตด็ 
ถอืหุน้รอ้ยละ 48.2  

ปจัจุบนั บรษิทั อคัรา รซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) มปีระทานบตัรจ านวนทัง้สิน้ 109 ฉบบั และ
อาชญาบตัรจ านวนทัง้สิน้ 107 ฉบบั ดว้ยเงนิลงทุนกว่า 6 หมื่นลา้นบาท โดยกจิการใหญ่ทีสุ่ดของบรษิทั 
คอื โครงการเหมอืงแรช่าตร ีจ านวน 14 แปลง แยกเป็นชาตรใีตจ้ านวน 5 แปลง ไดร้บัประทานบตัร ในปี 
พ.ศ. 2543 หมดอายุในปี พ.ศ. 2563 และชาตรเีหนือจ านวน 9 แปลง รวมถงึไดร้บัประทานบตัร ในปี 
พ.ศ. 2551 จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2571 แต่อย่างไรก็ตาม แม้บรษิัทฯ จะมปีระทานบตัร ในมอืถึงปี    
พ.ศ. 2571 แต่ใบอนุญาตประกอบกิจการโลหกรรมของบริษัทฯ ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม     
พ.ศ. 2559 และไดย้ื่นขอต่อใบอนุญาต แต่ คณะรฐัมนตรมีมีตอิอกมาเมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ว่าไมต่่อใบอนุญาตใหเ้นื่องจากพบว่ามสีารหนูและแมงกานีส ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน แต่
จะมกีารผ่อนปรนใหส้ามารถด าเนินกจิการจนถงึสิน้ปี พ.ศ. 2559 

   
ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
 ในปี พ.ศ. 2553 ประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองค า ร่วมกันร้องศาลปกครองว่าได้รบั
ผลกระทบจากการประกอบกิจการ เนื่องจากมีสารหนูและแมงกานีส ที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน หลงัจากนัน้ ศาลปกครองไดท้ าการไต่สวน โดยมกีารตัง้คณะท างานจากมหาวทิยาลยันเรศวร 
ตรวจสารปนเป้ือนในปสัสาวะของประชาชนรอบพื้นที ่เปรยีบเทยีบกบัประชาชนทีอ่ยู่ห่างจาก บรเิวณเหมอืง 
50 กโิลเมตร ในครัง้นัน้ ผลตรวจปสัสาวะของกลุ่มตวัอย่างประชาชนรอบเหมอืง กบักลุ่มเปรยีบเทยีบ 
อ่านค่าออกมาใกลเ้คยีงกนั คอืไม่พบสารหนูและแมงกานีสเกนิมาตรฐาน ศาลปกครองจงึยกค ารอ้งของ
ประชาชนรอบเหมอืง อยา่งไรกต็าม การขบัเคลื่อนของกลุ่มประชาชนโดยรอบพืน้ที่ยงัมอียู่อย่างต่อเนื่อง 
และมหีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารลงพืน้ทีต่รวจสอบและแกป้ญัหาเป็นระยะๆ  

หลงัจากทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) เขา้ดูแลประเทศ ประชาชนรอบเหมอืงไดร้่วมกนั
ยื่นหนังสอืรอ้งเรยีนอกีครัง้ จนน าไปสู่การตัง้คณะท างาน 5 ฝ่าย ประกอบด้วย (1) ผูแ้ทนส่วนราชการ
จงัหวดัพจิติร (2) ผูแ้ทน คสช. (3) ผูแ้ทนนกัวชิาการ (4) ผูแ้ทน บรษิทั อคัราฯ และ (5) ผูแ้ทนเครอืข่าย
ประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ โดยคณะท างานดงักล่าวไดล้งพืน้ทีเ่กบ็ตวัอย่างเลอืด ระหว่างเดอืน สงิหาคม 
จนถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2558 โดยใช้ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลรามาธิบดีและ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้รบัการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสุข  เป็นแลบตรวจสอบสาร
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ปนเป้ือนในร่างกาย และมปีระชากรตวัอย่าง จ านวน 1,301 คน แบ่งเป็น ผูใ้หญ่ 1,004 คน เดก็อายุต ่ากว่า 
15 ปี จ านวน 297 คน  

ผลการตรวจผู้ใหญ่ 1,004 คน พบว่า 675 คน มคี่าสารโลหะหนักเกนิค่ามาตรฐาน แบ่งเป็นค่า
แมงกานีส 420 คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.83 ซึง่เพิม่ขึน้กว่าปี พ.ศ. 2557 ทีพ่บรอ้ยละ 35.7 ค่าสารหนู
เกนิค่ามาตรฐานม ี196 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.52 ลดลงกว่าปี พ.ศ. 2557 ทีพ่บเกนิค่ามาตรฐาน รอ้ยละ 
21.3 ส่วนสารไซยาไนด ์เป็นสารทีไ่มเ่คยตรวจมาก่อน แต่ผลการตรวจครัง้นี้พบว่ามอียู่ในร่างกายเกนิค่า
มาตรฐาน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.88 ขณะทีก่ารตรวจเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี จ านวน 297 คน พบว่า ม ี
220 คนหรอื 3 ใน 4 ของการสุ่มตรวจเดก็ทัง้หมดเกนิค่ามาตรฐาน แบ่งเป็นสารแมงกานีส 165 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 55.56 สารหนู 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.85 ส่วนสารไซยาไนด ์ม ี2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.67 
 ยิง่ไปกว่านัน้ ขอ้มลูการตรวจหาสารโลหะหนักในผูใ้หญ่ ยงัพบว่าภายในคนๆ เดยีวมทีัง้ 2 สาร
และ 3 สาร รวมอยู่ในร่างกาย แบ่งเป็นสารแมงกานีสและสารหนูจ านวน 83 คน สารแมงกานีสและ
ไซยาไนด์ร่วมกนัม ี20 คน สารหนูและไซยาไนด์ 5 คน ส่วนบุคคลที่มทีัง้สารแมงกานิส สารหนูและ
ไซยาไนด ์มจี านวน 2 ราย ขณะทีเ่ดก็อายไุมเ่กนิ 15 ปี มสีารโลหะหนักในร่างกาย ทัง้แมงกานิสและสารหนู
รวม 29 คน สารแมงกานิสและไซดย์าไนดร์วม 2 คน หลงัจากนัน้ ขอ้มลูดงักล่าวได้มกีารเสนอต่อที่
ประชุมคณะรฐัมนตร ีจนน ามาซึง่มต ิครม. เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกาศไม่ต่อใบอนุญาต
ประกอบกจิการโลหกรรมใหแ้ก่ บรษิทั อคัราฯ 
 
ผลกระทบต่อองคก์ร 

แม ้บรษิทั อคัรา รซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัลูกของบรษิทั คงิสเ์กต คอนโซลเิดเตด็ 
ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยอ์อสเตรเลยี ทีป่ระกอบกจิการเหมอืงแร่ทองค ารายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศ 
เมื่อมกีารตรวจสอบสารตกคา้งจากการประกอบกจิการย่อมส่งผลกระทบต่อหลกัธรรมาภบิาลดา้นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน ส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืในการประกอบกจิการต่อไปอยา่งมาก และ การที่
คณะรฐัมนตรมีมีตยิกเลกิการอนุญาตอาชญาบตัรพเิศษส ารวจแร่ทองค าและประทานบตัรท าเหมอืงแร่
ทองค า อนัเป็นผลสบืเนื่องจากการตัง้คณะกรรมการ 5 ฝ่ายเขา้ไปตรวจสอบ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรง
ในด้านความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงผลกระทบทางอ้อมกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ทัง้
ระบบ ทีจ่ะถูกสงัคมจบัตามองเรือ่งคุณภาพของการประกอบกจิการเหมอืงแรข่องประเทศไทย 
-------------------- 
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"อศิรา" บุก "อคัราฯ" ลดัเลาะดรูอบเหมอืงทองชาตร ีจ.พจิติร. (17 พฤษภาคม 2559). 
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