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กรณีศึกษาการเคล่ือนไหวทางสงัคม 
กรณี การคดัค้านเหมืองแร่ทองค า  จงัหวดั พิจิตร 

หวัข้อ รายละเอียด 
การรวมตวั - ชาวบา้นรอบพืน้ทีท่ าเหมอืงแร ่บจ.อคัราไมนิ่ง ทีไ่ดร้บัผลกระทบทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม และผลกระทบกบัชุมชน ไดร้วมตวักนัเพือ่รอ้งเรยีนกรณีไดร้บั
ผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิทัไปยงัหน่วยงานต่างๆทีร่บัผดิชอบ  โดย
หวงัใหเ้กดิการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ 

- น.ส.สือ่กญัญา ธรีะชาตดิ ารง เป็นแกนน าคดัคา้นเหมอืงทอง 
คู่กรณี - บรษิทั อคัรา รซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) (เดมิชื่อ บรษิทัอคัราไมนิ่ง จ ากดั 

สญัชาตอิอสเตรเลยี) 
ปีท่ีเกิด - 2544-ปจัจุบนั 
ประเดน็การเคล่ือนไหว -    ผลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้ม  

-    การท าเหมอืงแรอ่ยูใ่กลก้บัพืน้ที ่ชุมชน 
- ไมม่กีารท า EHIA และไมม่กีระบวนการการสว่นรว่มและรบัฟงัความเหน็ของ

ประชาชนในพืน้ที ่
ล าดบัเหตกุารณ์/ 
ปฏิบติัการ 

ปี 36  
- บรษิทัอคัราไมนิ่ง จ ากดั ไดร้บัอาชญาบตัรพเิศษเพือ่ส ารวจหาแหลง่แรท่องค าจาก

สายแรท่ีพ่าดผา่นตอนบนของอสีาน จนถงึรอยต่อของ 3 จงัหวดั คอื เพชรบรูณ์ 
พจิติร และพษิณุโลกและ พบวา่ บรเิวณเขาหมอ้ ต.เขาเจด็ลกู อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 
คอื เหมาะส าหรบัการท าเหมอืงแรท่องค า และไดย้ืน่ขอประทานบตัรบนเน้ือที ่
110,000 ไร ่ 

ปี 44  
- เปิดเหมอืงทองค าแหง่แรกของประเทศไทยขึน้ในพืน้ที่ บา้นเขาหมอ้ ต.เขาเจด็ลกู 

อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร  
ปี 46  
- ชาวบา้นไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิทั เชน่ ปญัหาเรือ่งฝุน่และ

เสยีงอยา่งหนกั โดยมนี.ส.สือ่กญัญา ธรีะชาตดิ ารง ชาวบา้นหมอ้ เป็นแกนน า
เครอืขา่ยผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการท าเหมอืงแรท่องค า จ.พจิติร ลุกขึน้มา
เคลื่อนไหวรอ้งเรยีนถงึผลกระทบและเรยีกรอ้งใหแ้กป้ญัหา 

ปี 48  
- บจ.อคัราไมนิ่ง ไดร้บัอนุญาตใหข้ยายพืน้ทีก่ารท าเหมอืงเฟส 2 และยนืยนัวา่ การ

ด าเนินการทุกอยา่งตามมาตรฐาน ตรวจสอบแหลง่น ้ากไ็มพ่บมลพษิปนเป้ือน  
- กลุม่ชาวบา้นทีค่ดัคา้นกต็อ้งขยบัการเรยีกรอ้งออกจากพืน้ทีมุ่ง่หน้าสูห่น่วยงานที่

อยูส่ว่นกลาง คอื กรงุเทพมหานคร ทา่มกลางแรงเสยีดทานจากกลุ่มอทิธพิลใน
พืน้ที ่และขอ้กลา่วหาสารพดั 

ปี 49  
- ชาวบา้นใน ต.เขาเจด็ลกู อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร รอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานต่างๆ ที่
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หวัข้อ รายละเอียด 
รบัผดิชอบ จากผลกระทบจาการด าเนินงานของบรษิทั เชน่ ฝุน่ละออง 
แรงสัน่สะเทอืนเศษหนิปลวิกระจาย และเสยีงดงัทีเ่กดิจากการระเบดิเหมอืง
ตลอดเวลาทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคนื 

- มกีรรมาธกิารการอุตสาหกรรม สภาผูแ้ทนราษฎร คณะผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
อุตสาหกรรมโรงงานและสิง่แวดลอ้ม หลายชุดลงพืน้ทีต่ามค ารอ้งเรยีน แต่กไ็มม่ี
การตรวจสอบเพือ่แกไ้ขผลกระทบทีเ่กดิขึน้และไมม่หีน่วยงานใดเขา้มาดแูล
สขุภาพอยา่งจรงิจงั หน่วยงานรฐัยงัปกปิดขอ้มลู ขา้วปนเป้ือนโลหะหนกัที่
ตรวจสอบพบ 

10 พ.ย. 53  
- ตวัแทนชาวบา้นเขาหมอ้ 44 ราย ในพืน้ทีห่มู ่9 ต.เขาเจด็ลกู อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 

ตดัสนิใจยืน่ฟ้องศาลปกครองพษิณุโลก ใหด้ าเนินคดกีบั 5 หน่วยงานรฐั ทีก่ระท า
การโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย  และขอใหศ้าลมคี าสัง่เพกิถอนประทานบตัร 5 
แปลงแรกของบรษิทัฯ ทีไ่มไ่ดม้กีารท า อเีอชไอเอ และยตุกิารด าเนินการใดๆ ใน
เขตประทานบตัร 

ธ.ค. 53  
- กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่( กพร. ) ลงพืน้ทีต่รวจสอบเหมอืงทอง

ชาตรเีหนือ และมคี าสัง่ใหบ้รษิทัฯ หยดุการท างานของเครือ่งจกัร และใหห้ยดุท า
เหมอืงในพืน้ทีเ่ฟส 2 จนกวา่จะด าเนินการ ดงัน้ี (1)มกีารตรวจสอบตามขอ้เทจ็จรงิ 
(2)ใหบ้รษิทัฯ ตดิตัง้เครือ่งกรองน ้าทีส่ามารถกรองโลหะหนกั และ (3)ท าการ
ตรวจวดัคุณภาพของน ้าเพือ่การอุปโภคบรโิภคใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในวนัที ่31 ม.ค. 
54 แตค่ าสัง่ดงักล่าวกเ็ป็นเพยีงการหาชอ่งทางใหบ้รษิทัฯ สามารถท าเหมอืงต่อไป
ได ้ดว้ยการลงทุนเพิม่ขึน้อกีเลก็น้อยดว้ยการตดิตัง้เครือ่งกรองน ้าในระบบประปา
บาดาลตามจุดต่างๆ ของหมูบ่า้น 

28 ม.ค. 54  
- น.ส.สือ่กญัญา ธรีะชาตดิ ารง ตวัแทนชาวบา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบ ท าหนงัสอื

รอ้งเรยีนถงึ รมว.อุตสาหกรรม โดยระบุวา่ จากค าสัง่ของกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐาน
และการเหมอืงแร ่ทัง้ 3 ขอ้ขา้งตน้ นัน้ บรษิทัฯ ยงัมไิดแ้กไ้ขในขอ้ใดเลย 

1 พ.ค. 54  
- น.ส.สือ่กญัญา ธรีะชาตดิ ารง แกนน ากลุม่ชาวบา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบ เดนิทางไป

ยืน่หนงัสอืถงึ พ.ต.อ.ทว ีสอดสอ่ง รองปลดักระทรวงยตุธิรรม เพือ่ขอใหม้ี
เจา้หน้าทีต่ ารวจมาคุม้ครองความปลอดภยั เน่ืองจากถกูคุกคามอยา่งหนกัในพืน้ที ่
ล่าสดุถงึขัน้ยงิปืนขม่ขูเ่อาชวีติ  

4,9 ก.ย. 55 
- กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่( กพร. ) กระทรวงอุตสาหกรรม จดั

เวทรีะดมความคดิเหน็เพือ่จดัท าความเหน็ประกอบ “โครงการขยายโรงประกอบโล
หกรรมแรท่องค า ของ บจ.อคัราไมนิ่ง ต.เขาเจด็ลกู อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร” มโีดย
แกนน าชาวบา้นและกลุม่ NGO นกัอนุรกัษ์ รวมถงึสือ่มวลชนกม็ารว่มตัง้วงเสวนา
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หวัข้อ รายละเอียด 
ดว้ย 

15 พ.ค. 56  
- ขบวนการประชาชนเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม หรอื พมีฟู ตวัแทนผูป้ว่ย และผูไ้ดร้บั

ผลกระทบจากการท าเหมอืงทอง ตลอดจนตวัแทนชาวบา้นทีถ่กูบรษิทัฟ้องกรณี
บุกรกุและเขา้ไปรบกวนการครอบครองอสงัหารมิทรพัยข์องผูป้ระกอบการเคลื่อน
ขบวนไป ยืน่หนงัสอืใหเ้อกอคัรราชทตูออสเตรเลยี ประจ าประเทศไทย หลงัจาก
นัน้ น.ส.สือ่กญัญา ธรีะชาตดิ ารง แกนน าคดัคา้นเหมอืงทอง ถกูบมจ.อคัรา รซีอรส์
เซส (ชื่อเดมิบจ.อคัราไมนิ่ง) แจง้ความด าเนินคดขีอ้หาหมิน่ประมาท 

เดือนพ.ค. 57  
- ชาวบา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบยืน่หนงัสอืรอ้งเรยีนไปยงัส านกันายกรฐัมนตร ี 
- ทมีนกัวชิาการจากม.รงัสติ ลงพืน้ทีต่รวจเกบ็ตวัอยา่ง ปสัสาวะ เลอืด น ้า และดนิ 

เพือ่น าไปตรวจพสิจูน์ ทีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีโดยผลการตรวจสขุภาพของ
ชาวบา้นในพืน้ทีร่อบเหมอืงทอง จ านวน 738 คน มเีดก็ 67 คน มสีารในเลอืดสงู 
และผูใ้หญ่จ านวน 664 คน มสีารหนู 104 คน สว่นผลตรวจจากสถาบนันิติ
วทิยาศาสตรร์ะบุวา่ ชาวบา้น 200 ราย ม ีDNA ผดิปกต ิ

29 พ.ค. 57  
- ศาลปกครองชัน้ตน้จะมคี าสัง่ใหเ้พกิถอนอนุญาตการก่อสรา้งบ่อกากแรแ่หง่ที ่2 

ของเหมอืงทองค าในจ.พจิติร แต่อยา่งไรกต็ามทาง บจ.อคัราไมนิ่ง ผูถ้อืสมัปทาน
บตัร ไดเ้ตรยีมยืน่อุทรณ์คดตี่อสูค้ด ี

ก.ค. 57  
- ชาวบา้นผูอ้ยูอ่าศยัอยูร่อบเหมอืงอคัราฯ ต.เขา้เจด็ลกู อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร เขา้

รอ้งเรยีนคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ใหเ้ขา้มาแกป้ญัหาผลกระทบดา้น
สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม ซึง่อาจเกดิขึน้จากกจิการเหมอืงทองค า จนเป็นทีม่าของ
การตัง้คณะกรรมการท างานรว่ม 5 ฝา่ย ประกอบดว้ย ตวัแทนชาวบา้น เหมอืง
ทองค า ฝา่ยปกครอง ทหาร และทมีวชิาการ มหีน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูในทุกมติ ิเพือ่ยตุิ
ขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ 

4 ส.ค. 57 
- การหารอืรว่มกนัของวทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์คณะเทคนิค

การแพทย ์วทิยาลยันวตักรรมสงัคม ศนูยว์จิยันโยบายพลงังานและสิง่แวดลอ้ม ม .
รงัสติ และ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์เพือ่ลงพืน้ทีศ่กึษาผลกระทบ
และแกไ้ขปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพจากการด าเนินกจิการเหมอืงแร่
ทองค า ของ บมจ.อคัรา ไมน์นิง รซีอรส์เซส  

14 ม.ค. 58  
- กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่( กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม สัง่ให้

เหมอืงทองอคัรา หยดุด าเนินกจิการ 30 วนั 
26 ม.ค. 58  
- ผูว้า่ราชการจ.พจิติร ประชุมสว่นราชการพรอ้มดว้ยตวัแทนกลุม่ชาวบา้นทีไ่ดร้บั
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หวัข้อ รายละเอียด 
ผลกระทบจากการประกอบกจิการเหมอืงแรท่องค า เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอื
ชาวบา้นทีอ่าศยัอยูโ่ดยรอบบรเิวณเหมอืงแรท่องค า ในเขตพืน้ทีอ่.ทบัคลอ้ จ.
พจิติร โดยมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืในระยะเรง่ด่วนทางจงัหวดั จะจดัหาน ้าดบิ
เพือ่ไปเตมิเขา้ในระบบประปาในพืน้ที่ เพือ่ใหช้าวบา้นสามารถมนี ้าส าหรบัอุปโภค 
บรโิภคไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

3 ก.พ. 58  
- ชาวบา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการท าเหมอืงแรท่องค าของบมจ.อคัรารซีอรส์เซส 

จาก จ.พจิติร จ.พษิณุโลก เพชรบรูณ์ รว่มกบั จ.เลย ประมาณ 50 คน จะเดนิ
ทางเขา้รว่มประชุมกบัคณะกรรมการสทิธมินุษยชน และตวัแทนชาวบา้นจะ
เดนิทางไปยืน่หนงัสอืต่ออธกิารบด ีม.มหดิล พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพือ่ขอ
ความเป็นธรรมทีน่กัวชิาการจากม.มหดิล ไดใ้หข้อ้มลูผลกระทบดา้นสขุภาพ และ
สิง่แวดลอ้มของประชาชนรอบเหมอืงทอง  

9 ก.พ. 58  
- ชมรมนกัขา่วสิง่แวดลอ้ม รว่มกบั ม.รงัสติ จดังานรว่มน าเสนอผลการศกึษาหวัขอ้"

เปิดหลกัฐานใหมผ่ลตรวจสิง่แวดลอ้ม...เหมอืงทองค าพจิติร" เพือ่รบัฟงัการชีแ้จง
ของหน่วยงานและผูเ้ชีย่วชาญ เรือ่งเหมอืงทองค า เพือ่หาขอ้สรุปถงึแนวทางการ
ชว่ยเหลอืชาวบา้นในพืน้ทีซ่ึง่ก าลงัเดอืดรอ้นและเจบ็ปว่ย 

11 ก.พ. 58  
- การเปิดเวทสีาธารณะ 2 แหง่ ทีห่อ้งประชุมโรงเรยีนวงัโปง่พทิยา ต.ทา้ยดง อ.วงั

โปง่ จ.เพชรบรูณ์ และหอ้งประชุมโรงเรยีนเขาทรายทบัคลอ้ ต.เขาทราย อ.ทบั
คลอ้ จ.พจิติร เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็การด าเนินการตามค าสัง่ใหห้ยดุประกอบโล
หกรรมของเหมอืงแรท่องค า บมจ.อคัรา รซีอรส์เซส ต.เขาเจด็ลกู อ.ทบัคลอ้ จ.
พจิติร ซึง่มพีืน้ทีส่มัปทานครอบคลุมไปถงึเขต จ.เพชรบรูณ์ 

14 พ.ค. 58  
- ชาวบา้นจาก 3 จงัหวดั ทีไ่ดร้บักระทบจากการท าเหมอืงแรท่องค า บมจ.อคัรา รี

ซอรส์เซส เขา้ยืน่หนงัสอืรอ้งเรยีนต่อนางสวุณา สวุรรณจฑูะ อธบิดดีเีอสไอ เพือ่
ขอใหร้บัสอบสวนเป็นคดพีเิศษ เน่ืองจากชาวบา้นไดร้บัความเดอืดรอ้นจาก
สารพษิทีป่นเป้ือนมาจากอุตสาหกรรมเหมอืงแรท่องค า 

20 ส.ค. 58  
- น.ส.สือ่กญัญา ธรีะชาตดิ ารงค ์ชาวบา้นเขาหมอ้ อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร และตวัแทนผู้

ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการท าเหมอืงแรท่องค าในภาคเหนือตอนบน ไดร้วบรวม
เอกสารเพือ่ยืน่รอ้งเรยีนต่อผูว้า่ราชการจ.พจิติร กรณีทีต่วัแทนสมาชกิองคก์าร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) ไดใ้หค้วามรว่มมอืกบับรษิทัฯ ในการลงมตยิา้ยศาลา
ประชาคมหมูบ่า้นเขาหมอ้ และท าการขยายถนนสายใหมแ่ทนถนนสายเก่า เพือ่
ความสะดวกในการประกอบกจิการเหมอืงแร่ 

- มกีารเปิด บญัช ีกองทุนต่อลมหายใจคนรอบเหมอืงทองค า 3 จงัหวดั พจิติร 
พษิณุโลก เพรชบรูณ์ เพือ่ขอรบับรจิาคน าเงนิไปสมทบในการรกัษา ชาวบา้นที่
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เจบ็ปว่ย  

22 ก.ย. 58  
- เครือข่ายประชาคมสงัคมปฏิรปูทรพัยากรและทองค า (ปปท.) จ านวนกวา่ 

700 คน ยืน่หนงัสอืต่อ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกฯและหวัหน้า คสช.เพือ่
(1) ขอใหย้ตุนิโยบายส ารวจและสมัปทานเหมอืงแรท่องค าและระงบัการท าเหมอืง
แรท่องค าทุกแหง่ (2)ขอใหท้บทวนรา่งพระราชบญัญตัแิร่ ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ 
(3)ประชาชนรว่มลงชื่อคดัคา้นประมาณ 20,000 รายชื่อ  

27 ก.ย. 58  
- งานเสวนา เรือ่ง “มีเงินเรียกน้อง มี(เหมือง)ทอง เรียกหายนะ” จดัโดย

เครอืขา่ยนิสติ นกัศกึษา ตา้นเหมอืงทอง ไดแ้ก่ กลุม่เสรนีนทร ีม.เกษตรศาสตร ์
(มก.),กลุม่อนุรกัษ์ม.รามค าแหง,เครอืขา่ยนกัศกึษาม.รงัสติคา้นเหมอืงทอง ณ 
คณะสงัคมศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์ 

- นายเลศิศกัดิ ์ค าคงศกัดิ ์ตวัแทนกลุม่นิเวศวฒันธรรมศกึษา (1) นโยบายเหมอืงแร่
ของประเทศไทยสรา้งผลกระทบต่อประชาชนและสิง่แวดลอ้ม สง่ผลต่อสขุภาวะ
ของประชาชนอยา่งมากมาย (2) ผูไ้ดร้บัผลกระทบไดร้บัการเยยีวยาเพยีงน้อยนิด
และยงัไมท่ัว่ถงึ (3) การการแกไ้ขกฎหมาย พ.ร.บ.แร ่ทีเ่สนอโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม นัน้ ประชาชนไมไ่ดม้สีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็และมหีลาย
ขอ้สงสยัทีก่ารแกไ้ขกฎหมายอาจเป็นการไปซ ้าเตมิชวีติและความเป็นอยูข่อง
ประชาชนดว้ยซ ้า จงึอยากใหม้กีารทบทวนเสยีใหม ่เพือ่ใหป้ระชาชนไดป้ระโยชน์
สงูสดุต่อไป   

15 ต.ค.58  
- เครือข่ายประชาคมสงัคมปฏิรปูทรพัยากรและทองค า (ปปท.) ประมาณ 500 

คน เดนิทางมายงั ก.อุตสาหกรรม เพือ่ขอเขา้พบและประชุมรว่มกบั นางอรรชกา 
สบีุญเรอืง รมว.อุตสาหกรรม  
(1) ขอรบัทราบนโยบายดา้นเหมอืงแรข่องประเทศ  
(2) การขบัเคลื่อนใหม้กีารแกไ้ข พ.ร.บ.แร ่พ.ศ.2510  
สบืเน่ืองจาก เมือ่วนัที ่10 ต.ค. 58 รมว.อุตสาหกรรม ไดล้งพืน้ที ่จ.พจิติร ตรวจ
เยีย่มกจิการของ บมจ. อคัรา รซีอรส์เซส โดยประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
กจิการเหมอืงแรข่องบรษิทัดงักล่าว รอเขา้พบและเตรยีมยืน่หนงัสอืรอ้งเรยีน แต่
ไมไ่ดร้บัการตอบสนอง จงึรวมตวักนัมาที ่ก.อุตสาหกรรม ในครัง้น้ี โดยมนีาย
อาทติย ์วฒุคิโร ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เขา้มาพดูคุยกบัภาคประชาชนเพือ่รบั
เรือ่งราวรอ้งเรยีน แทน โดยมขีอ้สรุปรว่มกนัวา่  
(1) จะมกีารตัง้คณะกรรมการตรวจสอบผูไ้ดร้บัผลกระทบดา้นสขุภาพ โดยปลดั ก.
อุตสาหกรรมและปลดั ก.สาธารณสขุ เป็นประธาน เพือ่แกป้ญัหาและเยยีวยา
ผลกระทบดงักล่าว 
(2) กระบวนการแกไ้ขกฎหมาย พ.ร.บ.แร ่พ.ศ.2510 ทีป่ระชาชนมคีวามเป็นกงัวล
อยูน่ัน้ ยนืยนัจะน าขอ้กงัวล ขอ้สงสยัต่างๆจากภาคประชาชน เขา้มา พจิารณา
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อยา่งรอบดา้นต่อไป    

ความเช่ือมโยง - สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกรอ้น 
- ชมรมนกัขา่วสิง่แวดลอ้ม 
- นกัวชิาการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- ขบวนการประชาชนเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม หรอื พมีฟู 
- นายเลศิศกัดิ ์ค าคงศกัดิ ์ตวัแทนกลุม่นิเวศวฒันธรรมศกึษา 
- คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
- เครอืขา่ยนิสติ นกัศกึษา ตา้นเหมอืงทอง ไดแ้ก่ กลุม่เสรนีนทร ีม.เกษตรศาสตร ์

(มก.),กลุม่อนุรกัษ์ม.รามค าแหง,เครอืขา่ยนกัศกึษาม.รงัสติคา้นเหมอืงทอง ณ 

คณะสงัคมศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์ 

- เครอืขา่ยประชาคมสงัคมปฏริปูทรพัยากรและทองค า (ปปท.) 

ผลลพัธ ์ - กลุม่ผูไ้ดร้บัผลกระทบยงัคงมกีารเคลื่อนไหวอยูใ่นปจัจุบนั 
- กลุม่ผูไ้ดร้บัผลกระทบมกีารเปิด บญัช ีกองทุนต่อลมหายใจคนรอบเหมอืงทองค า 

3 จงัหวดั 
- นกัวชิาการ องคก์รอสิระ กลุม่ผูไ้ดร้บัผลกระทบมกีารเปิดเวทรีบัฟงัความเหน็เพือ่

หาทางแกไ้ขปญัหา 
 

 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1. ผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของบรษิทัต่อ
สุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน  

2. ไมม่กีารท าEHIAของ
โครงการ 

3. ไมม่กีระบวนการการมสีว่น
รว่มของประชาชนและการ
รบัฟงัความเหน็ 

 

1. ยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนต่อ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ 

2. ฟ้องศาลปกครองพษิณุโลก 
3. การเปิดเวทสีาธารณะ /งาน
เสวนา เพือ่หาทางออกการ
แกไ้ขปญัหา 

4. กลุ่มเคลื่อนไหว/กลุ่มผูไ้ดร้บั
ผลกระทบเปิดบญัชกีองทุน
ต่อลมหายใจคนรอบเหมอืง
ทองค า 3 จงัหวดั ฯ 

1. บมจ.อคัรา รซีอรส์เซส (เดมิบจ.อคัราไมนิ่ง) ฟ้องรอ้งชาวบา้นทีบุ่กรุกและเขา้ไป
รบกวนการครอบครองอสงัหารมิทรพัยข์องผูป้ระกอบการ 

2. กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร(่กพร. ) สัง่ใหเ้หมอืงทองอคัราหยุด
ด าเนินกจิการชัว่คราว 

3. ศาลปกครองชัน้ตน้ มคี าสัง่ใหเ้พกิถอนอนุญาตการก่อสรา้งบอ่กากแรแ่หง่ที ่2 
ของเหมอืงทองค า จ.พจิติร โดยบรษิทัเตรยีมยืน่อุทรคดตี่อสูค้ด ี

4. นกัวชิาการ/องคก์รอสิระรว่มกนัเปิดเวทรีบัฟงัความเหน็/การสมัมนาเพือ่หาทาง
แกไ้ขปญัหา  

5. กลุ่มผูไ้ดร้บัผลกระทบยงัมกีารเคลื่อนไหวอยา่งต่อเนื่อง 

การก่อตวัของประเดน็ 
(Emerge) 

การก่อการเคล่ือนไหว  
(Coalesce) 

ความก้าวหน้าในปัจจบุนั 
การบริหารจดัการ(Bureaucratization) 

3
 

1 2 

การปฏิบติัการ 
 

การแกไ้ขกฎหมาย พ.ร.บ.แร ่

พ.ศ.2510 

Going To 

การจดัล าดบัตามขัน้ตอนของ four stage of social movements 


