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บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการส ารวจและการท าเหมืองแร่ทองค าและเงิน รวมท้ังผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะทองค าและเงิน เร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ 2544 โดยบริษัทฯ 
ได้รับสัมปทานเหมืองแร่ทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย คือ เหมืองแร่ชาตรี ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร  เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ด าเนินงาน “เหมืองแร่ระบบปิด” ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและ
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เพ่ือการดูแลให้ความปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยปัจจุบัน มีก าลังการผลิตท่ี 6.2 ล้านสินแร่ต่อปี อันได้แก่ ผลิตโลหะทองค าจ านวนประมาณ 
130,000 ออนซ์ต่อปี และผลิตโลหะเงินเป็นจ านวนประมาณ 1,000,000 ออนซ์ต่อปี จึงมีส่วนร่วมส่งเสริมรายได้ให้ภาครัฐด้วยค่าภาคหลวงท่ีช าระแล้วรวมท้ังส้ินกว่า 3,000 ล้านบาท ซ่ึงค่าภาคหลวง
ดังกล่าวจัดสรรเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชน  

1 
 

Head Office                 No. 92/54-55, 19th Floor, Sathorn Thani Building II, North Sathorn  

ส ำนักงำนใหญ่             เลขท่ี 92/54-55 ชั้น 19 อำคำรสำธรธำนี2 ถนนสำทรเหนือ   
แขวงสีลม เขตบำงรัก   กรุงเทพฯ 10500   

ส ำนักงำนเหมืองแร่  99 หมู่ 9 ต ำบลเขำเจ็ดลูก อ ำเภอทบัคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230    

Mine Office 99 Moo.9, Tambon Khaochetluk, Amphur Thapklor, Phichit 66230 

Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500  

โทร +66 2233 9469-73 โทรสำร +66 2236 5512  

โทร +66 5661 4500 โทรสำร +66 5661 4190  

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

12 พฤษภาคม 2559 

 

อคัราฯ ขอความเป็นธรรม วอนภาครฐัหาความจรงิ 

ย า้ยนิดใีหค้วามรว่มมอืทุกดา้น พรอ้มเดนิหนา้ใหค้วามรู ้เพือ่ลดความขดัแยง้ 

สบืเนื่องจากผลการประชมุของคณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่10 พฤษภาคม 2559 ทีผ่า่นมา มมีตยิตุิ
การอนุญาตอาชญาบัตรพเิศษส ารวจแรท่องค าและประทานบัตรท าเหมอืงแรท่องค า รวมถงึค าขอต่อ

อายปุระทานบัตรทั่วประเทศ ในสว่นของบรษัิท อัครา รซีอรส์เซส จ ากัด (มหาชน) มมีตเิห็นควรใหต้อ่
อายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมไปจนถงึสิน้ปี 2559 หลังจากนัน้ใหท้างบรษัิทปิดเหมอืงและฟ้ืนฟู
พืน้ทีต่ามแผนทีว่างไว ้โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นการลดความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ทางบรษัิท อัครา   

รซีอรส์เซส จ ากัด (มหาชน) ผูด้ าเนินงานเหมอืงแร่ทองค าชาตร ีขอวงิวอนใหภ้าครัฐหาขอ้สรุปดา้น
สขุภาพและสิง่แวดลอ้มใหก้ระจ่างตามหลักการทางวทิยาศาสตร ์เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

และคลายความกังวลใจทีเ่กดิขึน้ในชมุชน 

นายเชดิศกัดิ ์อรรถอารณุ ผูจ้ดัการฝ่ายประสานกจิการภายนอก บรษิทั อคัรา รซีอรส์เซส 

จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ แมท้างบรษัิท อัครา รซีอรส์เซส จ ากัด (มหาชน) จะประหลาดใจต่อมตขิอง

คณะรัฐมนตรทีีเ่ห็นควรใหต้อ่อายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมไปจนถงึสิน้ปี 2559 เทา่นัน้ และใหท้าง

บรษัิทฯ ปิดเหมืองแร่ทองค าชาตรลีง แต่ก็เขา้ใจถงึเหตุผลการตัดสนิใจดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อลด

ความขัดแยง้ดา้นผลกระทบทีม่ตี่อสขุภาพ และสิง่แวดลอ้มของชาวบา้นทีอ่าศัยอยู่บรเิวณรอบเหมอืง

แร่ทองค าชาตร ีแมจ้ะยังไม่มหีลักฐานทางวทิยาศาสตร์ทีร่ะบุวา่มาจากการด าเนินงานของเหมอืงแร่

ทองค าชาตร ีดังนัน้ บรษัิทใครข่อวงิวอนใหภ้าครัฐเห็นใจผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิงานตามกฎหมายและ

ใสใ่จตอ่ชมุชนบรเิวณรอบเหมอืงมาโดยตลอด โดยขอเรยีกรอ้งใหภ้าครัฐ 

 ด าเนินการหาขอ้เท็จจรงิของสาเหตุความขัดแยง้ดา้นผลกระทบที่มีต่อสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้มของชาวบา้นที่อาศัยอยู่บรเิวณรอบเหมืองแร่ทองค าชาตร ีตามหลักของ

วทิยาศาสตรแ์ละธรณีวทิยา เพือ่ใหเ้กดิความกระจา่ง และสรา้งความยุตธิรรมใหเ้กดิขึน้

ตอ่ทกุฝ่าย โดยเฉพาะชาวบา้นตัวจรงิทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณรอบเหมอืงแรท่องค า  

 บรษัิทฯ ยนิดใีหค้วามร่วมมอืในทุกดา้นอยา่งเต็มที ่เพือ่ใหค้วามจรงิปรากฎชัด ซึง่จะ

น าไปสูม่าตรฐานทีเ่ป็นตน้แบบของอตุสาหกรรมเหมอืงแรท่องค าในประเทศไทยตอ่ไป  

 



 

เกีย่วกบับริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  
บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการส ารวจและการท าเหมืองแร่ทองค าและเงิน รวมท้ังผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะทองค าและเงิน เร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ 2544 โดยบริษัทฯ 
ได้รับสัมปทานเหมืองแร่ทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย คือ เหมืองแร่ชาตรี ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร  เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ด าเนินงาน “เหมืองแร่ระบบปิด” ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและ
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เพ่ือการดูแลให้ความปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยปัจจุบัน มีก าลังการผลิตท่ี 6.2 ล้านสินแร่ต่อปี อันได้แก่ ผลิตโลหะทองค าจ านวนประมาณ 
130,000 ออนซ์ต่อปี และผลิตโลหะเงินเป็นจ านวนประมาณ 1,000,000 ออนซ์ต่อปี จึงมีส่วนร่วมส่งเสริมรายได้ให้ภาครัฐด้วยค่าภาคหลวงท่ีช าระแล้วรวมท้ังส้ินกว่า 3,000 ล้านบาท ซ่ึงค่าภาคหลวง
ดังกล่าวจัดสรรเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชน  

2 
 

Head Office                 No. 92/54-55, 19th Floor, Sathorn Thani Building II, North Sathorn  

ส ำนักงำนใหญ่             เลขท่ี 92/54-55 ชั้น 19 อำคำรสำธรธำนี2 ถนนสำทรเหนือ   
แขวงสีลม เขตบำงรัก   กรุงเทพฯ 10500   

ส ำนักงำนเหมืองแร่  99 หมู่ 9 ต ำบลเขำเจ็ดลูก อ ำเภอทบัคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230    

Mine Office 99 Moo.9, Tambon Khaochetluk, Amphur Thapklor, Phichit 66230 

Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500  

โทร +66 2233 9469-73 โทรสำร +66 2236 5512  

โทร +66 5661 4500 โทรสำร +66 5661 4190  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ยังไม่ไดร้ับหนังสอืขอ้สั่งการอย่างเป็นทางการจากกรมอุตสาหกรรม

พืน้ฐานและการเหมอืงแร่ จงึยังไมส่ามารถใหข้อ้มูล รายละเอยีดแผนการด าเนนิงานต่อจากนี้ได ้และ 

ยังไมม่นีโยบาย แนวทางในการใชม้าตรการทางกฎหมาย เนื่องจากตอ้งการดูขอ้สัง่การอยา่งละเอยีด 

เพราะถอืเป็นเรือ่งละเอยีดออ่น 

ดา้นมาตรการฟ้ืนฟพูืน้ที ่บรษัิทไดด้ าเนนิการฟ้ืนฟคูวบคูไ่ปกับการประกอบกจิการอยูแ่ลว้ ตาม

แผนการด าเนินงานภายใตม้าตรการ EHIA อย่างเคร่งครัด แต่หากเหมืองแร่ทองค าชาตรตีอ้งปิด

ด าเนนิการลงในระยะเวลาอกี 7 เดอืนขา้งหนา้ ทางบรษัิทจะตอ้งด าเนนิการปรับแผนการท างานใหม่ 

นายเชดิศกัดิ ์อรรถอารณุ กลา่วตอ่วา่ หลังจากนี้บรษัิทจะเรง่เดนิหนา้โครงการ “ใหค้วามรู ้

สูก่ารลดความขัดแยง้” เนื่องจากเราเชือ่ว่าความขัดแยง้ที่เกดิในพื้นที่เกดิจากความไม่รู ้ไม่เขา้ใจ 

ขอ้มูลที่ถูกตอ้งทั ้งดา้นสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการไม่เขา้ถึงขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับ

อตุสาหกรรมเหมอืงแร่ทองค าตามมาตรฐานในระดับสากล จงึท าใหเ้กดิความกังวลในคนบางกลุม่ ซึง่

หากคนเหล่านัน้ไดร้ับขอ้มลูทีเ่พยีงพอ เชน่ ขอ้มูลของสารโลหะหนัก เกณฑ์มาตรฐาน ผลทีเ่กดิต่อ

สขุภาพ ตามหลักวทิยาศาสตรแ์ละสาธารณสขุ ก็จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจในอุตสาหกรรมเหมอืงแร่

ทองค ามากขึน้ ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลดตี่อทัง้ประชาชนในชมุชนเอง และบรษัิทฯ ใหส้ามารถด าเนนิงาน

อยูร่ว่มกับชมุชนไดอ้ยา่งยั่งยนื 

“บรษัิทฯ เองก็ไม่นิง่นอนใจ เตรยีมรว่มมอืกับหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งทุกดา้นในการเร่ง

ใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน เพราะเราเชือ่วา่การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งคอืหนทางสูก่ารลดความ

ขัดแยง้ และแน่นอนวา่ความตัง้ใจด ีความจรงิใจในการแกปั้ญหา และขอ้เท็จจรงิทีท่างบรษัิทฯ ม ีจะ

สามารถลดความขัดแยง้ และท าใหเ้กดิความกระจ่าง จนสง่ผลใหภ้าครัฐพจิารณาเรือ่งนี้อกีครัง้หนึ่ง 

ตามทีท่า่นนายกรัฐมนตรไีดก้ลา่วไว”้  

นายสโิรจ ประเสรฐิผล ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั อคัรา รซีอรส์เซส 

จ ากดั (มหาชน)  กลา่วว่า บรษัิทมคีวามกังวลตอ่ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ จากการปิดเหมอืงแรท่องค า

ชาตร ีหลังมตอิอกมาใหปิ้ดเหมอืงภายในปี 2559 เนื่องจากจะสง่ผลต่อคุณภาพชวีติของพนักงานและ

ครอบครัวกวา่ 4,000 คน ตอ้งขาดรายได ้และตอ้งยา้ยถิน่ฐานไปท างานยังพืน้ทีอ่ืน่  

จากการปิดเหมืองแร่ทองค าชาตรีจะส่งผลกระทบดา้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเห็นไดช้ัด 

เนื่องจากการด าเนนิงานของเหมอืงท าใหเ้กดิการขยายตัวของธรุกจิในชมุชน เกดิการจา้งงานตอ่เนื่อง

เป็นลูกโซห่ลายพันคน การกระจายรายไดสู้ภ่าคธรุกจิต่างๆ ในทอ้งที ่อาท ิธรุกจิทีพั่กอาศัย รสีอรต์ 

รา้นอาหาร ต่างก็ไดร้ับอานิสงสใ์นสว่นนี้กันอย่างถว้นหนา้ ท าใหเ้กดิเงินสะพัดในทอ้งที่กว่า 4 พันลา้น

บาทตอ่ปี 
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ดังกล่าวจัดสรรเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชน  
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Head Office                 No. 92/54-55, 19th Floor, Sathorn Thani Building II, North Sathorn  

ส ำนักงำนใหญ่             เลขท่ี 92/54-55 ชั้น 19 อำคำรสำธรธำนี2 ถนนสำทรเหนือ   
แขวงสีลม เขตบำงรัก   กรุงเทพฯ 10500   

ส ำนักงำนเหมืองแร่  99 หมู่ 9 ต ำบลเขำเจ็ดลูก อ ำเภอทบัคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230    

Mine Office 99 Moo.9, Tambon Khaochetluk, Amphur Thapklor, Phichit 66230 

Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500  

โทร +66 2233 9469-73 โทรสำร +66 2236 5512  

โทร +66 5661 4500 โทรสำร +66 5661 4190  

ดา้นนายคมสนั ขวญัแกว้ อายุ 43 ปี ชาวบา้นหมู ่8 บา้นนคิม ต.เขาเจ็ดลูก ปัจจุบนั

เป็นหวัหนา้งานหอ้งทอง บมจ.อคัราฯ กล่าวถงึการท างานในเหมอืงอคัราว่า  “ผมมั่นใจใน

เหมอืงอัครา ผมท างานอยูก่ับสารเคมมีามากกวา่ 15 ปี ผมตรวจสขุภาพทัง้ของบรษัิทเองและจากทีอ่ืน่

ก็ยังไมพ่บสารใดๆ แมแ้ต่ไซยาไนดท์ีใ่ชใ้นกระบวนการสกัดทองค าทีห่ลายคนกลัว สขุภาพของผมก็ยัง

แข็งแรงปกตดิ ีครอบครัวของผมก็อาศัยอยู่ใกลเ้หมอืง หากมกีารรั่วไหลของสารเคมจีรงิผมก็คงไมเ่อา

ตัวเองและครอบครัวมาเสีย่ง และก็คงไม่อยากใหอ้ัคราอยู่ แต่พอไดย้นิข่าวว่าเหมอืงโดนสั่งปิดก็ช็อค 

ท าอะไรไมถู่กเลย เพราะมผีมคนเดยีวเป็นคนหารายไดใ้หก้ับครอบครัว ลูกก็ยังเรยีนอยู่ อกีทัง้พ่อแม่ที่

ตอ้งดแูล และภาระหนี้สนิ”  

  ทัง้นี้นายคมสันยังตัง้ค าถามกับรัฐบาลอีกว่า ยุตธิรรมกับตนและพนักงานคนอืน่ๆ แลว้หรอืที่

ตัดสนิวา่เหมอืงเป็นสาเหตทุ าใหส้ารเคมรีั่วไหล แมว้า่จะไมม่ใีครกลา้ออกมาฟันธงเรือ่งนี้อยา่งจรงิจัง 

พรอ้มเรยีกรอ้งใหร้ัฐบาลไตรต่รองผลการพจิารณาอกีครัง้ 

ผมเป็นคนในพืน้ทีต่ัวจรงิ ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆ พนักงาน ออกมาเรยีกรอ้งใหภ้าครัฐเห็นใจพี่

นอ้งพนักงาน ครอบครัว และธรุกจิในชมุชนทีจ่ะไดร้ับผลกระทบจากการปิดเหมอืงแร่ทองค าชาตรใีน 

ปี 2559 นี้ โดยพวกเรากวา่ครึง่หมืน่จะไมม่อีนาคต  

“พวกเราพนักงานจะไม่มงีานท า บางคนมอีายุมากก็ยิง่หางานท าไดย้าก และโดยเฉพาะใน

จังหวัดเองก็ไม่มอีะไรใหท้ า หากเหมอืงแรท่องค าชาตรปิีด เราตอ้งยา้ยไปท างานในจังหวัดอืน่ ตอ้ง

หา่งจากครอบครัว พอ่ แม ่ลกูจะไมไ่ดอ้ยูพ่รอ้มหนา้ พวกเราไมต่อ้งการรับเงนิชดเชยเพยีงเทา่นัน้ แต่

พวกเราตอ้งการทีจ่ะมอีนาคตทีด่ใีนบา้นเกดิของพวกเรา” นายคมสนักลา่ว 

 


