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๑. ท่ีมาท่ีไปของการร้องเรียนของประชาชนผู้ได้รบัผลกระทบ 
จากการด าเนินกิจการเหมืองแร่ทองค าจังหวัดพิจิตร 

ตามที่ บริษัท อัคราไมนิ่ง จ ากัด (ปัจจุบันเปลีย่นเปน็ บริษัท อัครา รีซอสเซส จ ากัด (มหาชน)) ผู้ได้รับประทาน
บัตรเหมืองแร่ทองค าในท้องที่ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เริ่มเปิดเหมืองในแหล่งแร่ทองค าชาตรี บริเวณรอยต่อของจังหวัด
พิจิตร-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก เขตอ าเภอทับคล้อ-วังโป่ง-เนนิมะปราง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้ขอประทานบัตร
เพิ่มเติมอีกหลายแปลง พร้อมกับมีการด าเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน แม้ว่าบริษัทฯ ได้มีการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้เช่ียวชาญ ตามหนังสือแจ้งความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ตาม แต่การด าเนินกิจการเหมืองแร่ของบริษัท อัคราไมนิ่ง 
จ ากัดได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม น  า อากาศ และสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
มาตลอดระยะเวลาที่ได้ด าเนินการ เห็นได้จากการที่ประชาชนได้ย่ืนหนังสือคัดค้านการขอประทานบัตร พร้อม
กับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบฯ หลายครั ง ได้แก่ 
 วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเขาหม้อ หมู่ที่ ๙ ได้คัดค้านการขอ

ประทานบัตร เพราะเห็นว่าจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ เคยได้รับประทานบัตรเข้าท าเหมอืงแรแ่ปลงอื่นมาแล้วและ
ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ชาวบ้านในชุมชน ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการขยายพื นที่เหมือง โดย
เรียกร้องให้บริษัทฯ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละอองที่เกิดจากการระเบิดและขนแร่จากเหมือง
ไปโรงแยกแร่ น  าในบ่อแห้งตื นเขิน ท าให้ชาวบ้านไม่มีน  าใช้และน  ายังปนเปื้อนสารพิษ  ระบบนิเวศน์ถูก
ท าลาย รวมทั งเสียงดังที่เกิดขึ น 

 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดพิจิตรได้รับการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ ในประเด็นเสียง
รบกวน และน  าปนเปื้อนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่  

ทั งนี  จากการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง พบว่าบางช่วงเวลาผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบางพารามิเตอร์มีค่าเกินเกณฑ์ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างเช่น  

 ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓ มีการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินจ านวน ๗ สถานี ได้แก่ คลอง
สายรุ้ง คลองล่องหอยบริเวณทิศตะวันตกของพื นที่โครงการ อ่างเก็บน  าเข้าหม้อ อ่างเก็บน  าคลองตาลัด 
คลองล่องหอยบรเิวณทิศตะวันออกของพื นทีโ่ครงการ คลองล่องหอยบรเิวณทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๑ 
และคลองล่องหอยบริเวณบ้านใหม่คลองตาลัด พบว่ามีปริมาณสารหนู เกินเกณฑ์มาตรฐานจ านวน ๑ 
สถานี มีปริมาณแมงกานีสเกินเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 6 สถานี และมีปริมาณไซยาไนด์เกินเกณฑ์
มาตรฐานจ านวน ๑ สถานี  

 ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓ มีการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดินบ่อน  าใต้ดินชุมชนบริเวณใกล้เคียง
พื นที่โครงการ จ านวน ๑๑ สถานี ได้แก่ บ้านดงหลง บ้านทุ่งนางาม บ้านล่องดู่ บ้านสายยายรุ้ง บ้านทุ่ง
ยาว บ้านเขาขาม บ้านหนองแสง บ้านใหม่คลองตาลัด บ้านเข้าหม้อ บ้านหนองระมาน บ้านเขาดิน 
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พบว่ามีปริมาณตะกั่วเกินมาตรฐาน ๑ สถานี มีปริมาณแมงกานีสเกินมาตรฐานจ านวน ๗ สถานี มี
ปริมาณเหล็กเกินมาตรฐานจ านวน ๖ สถานี 

 วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ (พิษณุโลก) ได้เข้าตรวจสอบระดับเสียง
รบกวน พบว่ามีค่า ๑๕.๙ เดซิเบลเอ ซึ่งเกินมาตรฐานที่ ๑๐ เดซิเบลเอ  อันมีผลถึงขั นอยู่ไม่เป็นปกติสุข 
นอนไม่ค่อยหลับ มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ จากนั นกรมควบคุมมลพิษก็ได้เข้าตรวจสอบอีกครั งระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่าระดับเสียงรบกวนมีค่าเกินมาตรฐาน โดยเวลากลางวันมี
ระดับเสียงรบกวนมากกว่าเวลากลางคืน 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาคธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงาน 
“วิเคราะห์การไหลของน  าใต้ดินและการประเมินปริมาณธาตุโลหะหนักในพื นที่เหมืองแร่ทองค าชาตรี” 
โดยระบุสาระส าคัญได้ว่า “…จากข้อมูลคุณภาพน  าผิวดินพบว่าปริมาณซัลเฟตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
ช่วงที่เกิดฝนตก ทั งนี น่าจะเกิดจากการที่ฝนชะละลายซัลเฟอร์จากหินที่กองอยู่ในพื นที่บริเวณรอบ
เหมืองลงสู่แหล่งน  าผิวดินและบ่อน  าใต้ดินระดับตื นได้ จากข้อมูลคุณภาพน  าใต้ดินสันนิษฐานว่าบ่อเก็บ
กักการแร่น่าจะเป็นแหล่งของมลสาร เนื่องจากพบว่ามลสารที่ตรวจพบในบ่อสังเกตการณ์บริเวณด้าน
ท้ายของบ่อเก็บกากแร่มีแนวโน้มสูงขึ นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับมลสารที่ตรวจพบในบ่อที่อยู่
ด้านเหนือของบ่อเก็บกักแร่...”  

 วันที่  ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ
ระดับเสียง พบว่า ระดับเสียงดังรบกวนมีค่าระหว่าง ๑๒.๑ – ๒๑.๒ เดซิเบลเอ ซึ่งเกินมาตรฐานที่ ๑๐ 
เดซิเบลเอ  ดังนั น กรมควบคุมมลพิษจึงได้ระบุว่า “..ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมการ
ระเบิดหินและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในบริเวณเขาหม้อ จ านวน 42 ครั ง พบว่าทุกครั งมีค่าไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
นอกจากนี  กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยังได้ตรวจสอบคุณภาพน  าจากบ่อ
สังเกตการณ์และบ่อน  าใต้ดินบริเวณรอบโครงการ พบว่ามีค่าตามมาตรฐานยกเว้นบางบ่อและมีปริมาณ
โลหะหนักบางพารามิเตอร์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงได้แจ้งให้นายอ าเภอทับคล้อทราบ และ
นายอ าเภอทับคล้อได้มีหนังสือแจ้งต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่องปัญหามลพิษจากโครงการเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัคราไมนิ่ง จ ากัด มี
สาระส าคัญดังนี  “…ผลจากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันที่  ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  พบว่า ผลจากการตรวจสอบคุณภาพน  าจากบ่อสังเกตการณ์ของ
บริษัทอัครไมนิ่งจ ากัด บางบ่อมีปริมาณโลหะหนัก ค่าตะกั่ว ค่าแมงกานีส ค่านิกเกิล ค่าสารหนู ค่า
ซีลีเนียมและค่าปรอท ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ...” และ “…ให้ประชาชนในพื นที่ห้ามดื่มน  าจากบ่อน  า
บาดาลระบบประปาหมู่บ้านช้างสถานีเพาะช ากล้าไม้ (หนองระมาน) และบ่อน  าตื นบ้านเลขที่ ๔๐/๓ 
หมู่ที่ ๔ บ้านสายยางรุ้ง เนื่องจากมีสารแมงกานีสไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน...”   

 ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ กรมทรัพยากรน  าบาดาลได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้จัดท า
โครงการศึกษาสารปนเปื้อนและเครือข่ายเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน  าใต้ดิน ในพื นที่
อ าเภอทับคล้อ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และอ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการวิเคราะห์
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การปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน  าผิวดินและแหล่งน  าใต้ดิน โดยได้ศึกษาธาตุหรือสารเคมี ๙ ชนิด 
ได้แก่ สารหนู แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว แมงกานีส ซิลีเนียม ปรอท นิกเกิล ไซยาไนด์ ซึ่งโลหะหนัก
และสารประอบเหล่านี เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการท าเหมืองที่สามารถแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้โดย
โลหะหนักทั งหมดจะมีค่าสูงขึ นจากการเปิดหน้าเหมือง โดยท าให้หินต่างๆ มีพื นที่ผิวมากขึ น ก่อให้เกิด
การชะล้างที่มากขึ น สามารถท าให้มลสารเหล่านี แพร่กระจายสู่หน่วยสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ดีขึ น ส่วน
สารประกอบไซยาไนด์นั นเป็นสารเคมีหลักในกระบวนการแต่งแร่ที่จะท าการแยกทองและเงินออกมา
จากหิน ซึ่งสารไซยาไนด์นี หากมีความเข้มข้นที่สูงในระดับหนึ่งจะเป็นสารพิษต่อผู้ที่ได้รับสาร ซึ่งเป็น
สารพิษที่ออกฤทธ์ิได้ทั งแบบเฉียบพลนัและสะสมในร่างกาย ทั งนี ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ปริมาณมล
สารในดินมีตะกั่ว แมงกานีส แคดเมียมที่สูงขึ นเมื่อเทียบกับก่อนท าเหมือง และจากผลการวิเคราะห์น  า
ใต้ดิน พบว่ามีสารพิษที่ปนเปื้อนคือ แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว  

 วันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมอืงแร ่ได้ก ากับดูแลให ้บริษัท เอส.
พี.เอส. คอนซัลติ งเซอร์วิส จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน  าบาดาล จากจุเก็บตัวอย่าง ๗ สถานี 
พบว่า น  าบาดาลที่บ่อบ้านเข้าหม้อมีปริมาณเหล็กเกินเกณฑ์มาตรฐาน และบ่อบ้านหนองระมาน มี
ปริมาณแมงกานีสเกินเกณฑ์มาตรฐาน  

 วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ทองค าฯ พบว่า ผลการตรวจวัดตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามค่าที่มาตรฐานก าหนด จึงได้ขอความร่วมมือกรม
อุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ให้ก ากับดูแล ซึ่งรายงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า  
- คุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมบริเวณบ้านดงหลง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ มีค่า ๑.๔๓๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งก าหนด
ไว้ไม่เกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- คุณภาพน  าผิวดิน ผลการตรวจวัดมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าผิวดินประเภทที่ ๔ ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๓๗ คือ มีแมงกานีส เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ บริเวณบ่อเหมือง C มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

- ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดินบริเวณบ่อสังเกตการณ์รอบบ่อกักเก็บกากแร่ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่ามีค่าเหล็ก แมงกานีส ซัลเฟต และอาร์เซนิกมีค่า
สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

- ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดินบริ เวณบ่อสังเกตการณ์ภายในโครงการ เมื่อเดือนมกราคม 
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่ามีค่า pH อยู่ระหว่าง ๓.๓๑ – ๖.๔๙ ซึ่งมีค่าไม่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหากเทียบกับเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คุณภาพน  าบาดาลที่ใช้บริโภคตาม
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่ องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวิชาการส าหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ซึ่งก าหนดไว้ให้อยู่ระหว่าง ๖.๕ – ๙.๒ และพบค่าซัลเฟต แมงกานีส และเหล็ก สูงเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 

แม้ต่อมาภายหลัง มีข้อสรุปเบื องต้นว่า การปนเปื้อนของสารไซยาไนด์ และโลหะหนัก เช่น สารหนู แมงกานีส 
และปรอท ในแหล่งน  าธรรมชาติและน  าใต้ดินสารอาจไม่ถึงขั นที่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงแก่บุคคล สัตว์ 
พืช หรือทรัพย์สินอย่างรุนแรง แต่ก็พบว่า การปนเปื้อนดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นผลจากการด าเนินกิจกรรมการ
ท าเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัคราไมนิ่ง จ ากัด นั นส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งยืนยันได้จากถ้อย
ค าให้การใน “คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ” ซึ่งนางสาวสื่อกัญญา ธีระชาติด ารง ได้ฟ้องบริษัท อัคราไมนิ่ง จ ากัด 
และศาลปกคอรงพิษณุโลกได้มีค าพิพากษาออกมาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งสามารถยกมา
บางส่วน ดังนี :- 

 ถ้อยค าของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ซึ่งกล่าวว่า “…ได้รับรายงานว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ ๒๘ 
ราย ได้มาตรวจที่โรงพยาบาลพิจิตร จ านวน ๒๐ คน ส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนังจากเชื อรา ฝุ่นละออง...
และได้เจาะเลือดพบว่ามีค่าแมงกานีสเกินมาตรฐานทุกราย สาเหตุดังกล่าวเกิดจาการใช้น  า หากได้รับ
แมงกานีสเข้าไปในร่างกาย จะมีปัญหาต่อระบบประสาท มีอาการเบลออ่อนแรง อาจก่อให้เกิดโรค
ทางเดินหายใจ ส่วนการป้องกันต้องไม่ให้สารเข้าสู่ร่างกายอีก...”  

 นายค าเพลิน บุญธรรม ผู้อาศัยในหมู่บ้านมาประมาณ ๓๐ ปี กล่าวว่า “…ขณะนี สุขภาพร่างกายด้าน
ระบบหายใจมีอาการคอแห้ง ไอ เป็นผื่นคัน ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทับคล้อและคลินิกเอกชน 
อาการเป็นๆ หายๆ บ้านอยู่กลางเหมืองแร่ มีเสียงดัง นอนไม่หลับ...” 

 นางส าลี อบเชย ให้ถ้อยค าว่า “…อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตลอด สุขภาพไม่ดี ร่างกายอ่อนแอ ไม่มีก าลัง ไป
รักษาที่อนามัยต าบลและโรงพยาบาลจังหวัด แพทย์บอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ หายใจไม่ค่อยสะดวก มีแผล
ผื่นคัน มีแผลตามร่างกาย มีสายตาพร่ามัว มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องใช้แว่นตา...” 

 นางสายฝน เผยกลิ่น ให้ถ้อยค าว่า “…บ้านอยู่ห่างจากประทานบัตรประมาณ ๔๐๐ เมตร ใช้น  าจากบ่อ
น  าบาดาล ขณะนี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเจ็ดลูก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ส่งน  าให้ใช้ ลูกสาวและ
หลานสาวมีอาการเจ็บป่วยมีผื่นคัน ไปรักษาที่อนามัยและไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาล แพทย์บอกว่ามี
สาเหตุมาจากเชื อรา แต่ไม่ได้บอกว่าเกิดจากสารพิษ ขณะนี ใช้น  าบ่อน  าบาดาลเดิมอยู่ ส่วนที่เป็นแผล
บางคนทายาก็หาย บางคนก็ไม่หาย และคนในหมู่บ้านเป็นโรคมะเร็งด้วย...” 

นอกจากนี  จากข้อมูลแสดงสถานะสขุภาพประชาชนในต าบลเขาเจ็ดลกู พบว่า ประชาชนในต าบลเขาเจ็ดลูก มี
แนวโน้มที่จะป่วยด้วยโรคประสาท โรคหู โรคระบบหายใจ เพิ่มสูงขึ น ซึ่งในปัจจุบันประชาชนมีอาการป่วยที่
ตรวจพบ เป็นต้นว่า เด็กที่คลอดออกมาไม่มีรูทวาร ผู้สูงอายุที่ไม่มีแรง ผู้ป่วยที่ผิวหนังพุพอง มีน  าเหลืองไหล
ออกมาตามผิวหนังเป็นหนอง รักษาไม่หาย ตรวจพบสารหนูและไซยาไนด์ในเลือดสูง ดัง แสดงในภาพที่ ๑  
รวมทั งเรื่องของฝุ่นละอองที่ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ได้รับความทุกข์ทรมานทั งทางร่างกายและ
จิตใจ เสื่อมสมรรถภาพในการท างาน ทุพพลภาพ ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและการด ารงชีพตามปกติ  
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นางสาวสือ่กัญญา ธีระชาติด ารง และครอบครัว  

 
นายแพทย์นิรันดร์   พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ สอบถามอาการผู้ป่วยแขนขาออ่นแรง 

  
สมาชิกในครอบครัวแขนขาออ่นแรง และเป็นมะเร็ง เด็กป่วยเป็นโรคผิวหนัง 

 
 

นายวุฒิพงษ์ ฟงัเสนาะ  อดีตคนงานระเบดิหินในเหมือง มีจ  าตามตัว แขนขาออ่นแรง และตรวจพบมีค่าสารหนูและ
ไซยาไนด์ในเลอืดสงู 

หมายเหตุ: ภาพจากการลงพื นที่ของคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชุม ในกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือไต่
สวนสาธารณะหาสาเหตุความเจ็บป่วย และความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน  หลังจากที่ชาวบ้านยืนร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิฯ  เมื่อวันที่  ๒๔ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ภาพท่ี ๑ ปัญหาสุขอนามัยของประชาชนในบรเิวณใกล้เคียงเหมอืงแรท่องค าพจิิตร 
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จากปัญหาและความล าบากข้างต้น เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ทองค า 
จังหวัดพิจิตร จึงได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อขอความ
ช่วยเหลือ ซึ่งท่านได้ตอบรับเป็น “ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากกิจกรรมการท า
เหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร” และได้ยืนจดหมายถึงตัวแทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ 
กองทัพบก ถนนราชด าเนิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๒. การด าเนนิงานของคณะท างานกลุม่ย่อยเพ่ือแก้ไขปัญหา 

หลังจากที่ประธานที่ปรกึษาเครอืข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ทองค า จังหวัด
พิจิตร (ศาสตราจารย์ระพี สาคริก) ได้มีหนังสือร้องเรียนมายัง คสช. เรื่องผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรม
เหมืองแร่ทอค า จังหวัดพิจิตร โดย บริษัท อัครไมนิ่ง จ ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บริษัท อัครา รีซอสเซส จ ากัด 
(มหาชน)) และขอให้มีการพิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนั น กองก าลังรักษา
ความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดพิจิตร โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยจังหวัดพิจิตรได้มีค าสั่งแต่งตั งคณะท างาน
ตรวจสอบและแก้ปัญหา ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีการประชุมคณะท างานฯ ครั งที่ ๑/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ๓ ขั นตอน คือ 

๑. การแต่งตั งคณะท างานทีเ่น้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๒. การลงพื นทีเ่กบ็ข้อมูลเพ่อตรวจหาสารปนเปื้อน และ 
๓. การแถลงผลการตรวจวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ทั งนี  คณะท างานตรวจสอบฯ ได้แต่งตั งคณะท างานกลุ่มย่อย ๕ ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการจังหวัด
พิจิตร ผู้แทน คสช. ผู้แทนนักวิชาการ ผู้แทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ผู้ด าเนินกิจการเหมอืง
ทองค าจงัหวัดพจิิตร และผู้แทนเครืข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีรอง
ผู้บัญชาการกองก าลังรกัษาความสงบฯ เป็นประธาน โดยได้มีการประชุมและลงพื นที่เพื่อเกบ็ตัวอย่างดิน น  า 
อากาศและเสียง อาหาร (พืชและสัตว์) และสภาวะสุขอนามยั จ านวน ๓ ครั ง ดังนี  

 ครั งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 ทีมนักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านน  าและพืช พรอ้มคณะท างานกลุ่มย่อยฯ ๕ ฝ่าย ลงพื นทีร่อบเหมืองแร่

ทองค า เพือ่เกบ็ตัวอย่างน  า ตะกอนดิน และพืช โดยเก็บตัวอย่างน  าและตะกอนดินจ านวน ๒๑ จุด และ
ตัวอย่างพืชประมาณ ๒๕ ชนิด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในหอ้งปฏิบัติการทีม่ีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั ง
ภาคเอกชนและภาครัฐ 

 ครั งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 มีการตรวจคัดกรองและตรวจสารคัดหลั่งจากประชาชนปละคนท างานในพื นที่บริเวณรอบเหมืองแร่

ทองค าจังหวัดพิจิตร เพ่อตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท สารหนู แมงกานีส ตะกั่ว 
ไซยาไนด์ รวมถึง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดขาวและความผิดปกติของพันธุกรรม โดยมี
ประชาชนเข้าขอรับการตรวจจ านวน ๒๗๕ คน   

 ครั งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ - ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

 คณะท างานกลุ่มย่อยฯ พร้อมด้วยแพทย์และอาสาสมัครได้ลงพื นที่เพื่อให้บริการอีกครั ง มีประชาชนใน
พื นที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ พนักงานบริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมือง
แร่และก่อสร้างจ ากัด สาขาพิจิตร พนักงานบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เข้ารับการเจาะ
เลือดและเก็บปัสสาวะเพื่อเติม จ านวน ๒๖๗ ราย 

 ทั งนี  การเก็บข้อมูลสุขภาพในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และระหว่างวันที่ ๔ - ๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ การคัดกรองและตรวจสุขภาพเบื องต้น ด าเนินการโดยคณะท างานกลุ่มย่อยฯ ๕ 
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ฝ่าย มีทีมแพทย์และพยาบาลอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะแพทย์อาสา วชิรพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมพลบุรี หน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
เพชรบูรณ์ และในการเจาะเลือดและเก็บปัสสาวะด าเนินการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
รังสิต ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม  

๒.๑ ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ าบ่อตื้น 

จากการลงพื นที่ของนักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านน  าและคุณภาพน  า จากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลและเหน็ชอบรว่มกันของ
คณะท างานฯ ๕ ฝ่าย เพื่อเก็บตัวอย่างน  าบ่อตื น ซึ่งเป็นน  าที่ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค ในพื นที่ หมู่ ๙ 
บ้านเขาดิน ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งห่างเหมืองแร่ทองค าประมาณ ๓๐๐-๕๐๐ เมตร 
และอยู่นอกพื นที่ห่างจากเหมืองแร่ทองค าประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ณ บ้านวังตะเคียน ต าบลวังโพรง อ าเภอวัง
โป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังแสดงในภาพที่ ๒ โดยได้ส่งน  าตัวอย่างวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ 
แมงกานีส (Mn) และสารพิษ ได้แก่ สารหนู (As) ไซยาไนด์ (CN) ปรอท (Hg) และตะกั่ว (Pb) ที่ห้องปฏิบัติการ
ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในภาพที่ ๓  
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ภาพท่ี ๒ จุดเกบ็ตัวอย่างน  าบาดาลบ่อตื น  
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ภาพท่ี ๓ ผลการวิเคราะห์น  าบาดาลบ่อตื น ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพฒันาที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 
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เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน  าบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามที่แสดงในภาพที่ ๔  

 
มาตรฐานคณุภาพน ้าบาดาลทีใ่ช้บรโิภค 

 

 

คุณลกัษณะ ดชันีคณุภาพน ้า หน่วย 
ค่ามาตรฐาน 

เกณฑ์ก าหนดทีเ่หมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ทางกายภาพ 1.สี(Colour) แพลทินมั-โคบอลต ์ 5 15 

2.ความขุน่(Turbidity) หน่วยความขุน่ 5 20 

3.ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - 7.0-8.5 6.5-9.2 

ทางเคมี 4.เหล็ก (Fe) มก./ล. ไม่เกินกวา่ 0.5 1.0 

5.แมงกานีส (Mn) มก./ล. ไม่เกินกวา่ 0.3 0.5 

6.ทองแดง (cu) มก./ล. ไม่เกินกวา่ 1.0 1.5 

7.สงักะสี (Zn) มก./ล. ไม่เกินกวา่ 5.0 15.0 

8.ซลัเฟต (SO4) มก./ล. ไม่เกินกวา่ 200 250 

9.คลอไรด ์(Cl) มก./ล. ไม่เกินกวา่ 250 600 

10.ฟลูออไรด ์(F) มก./ล. ไม่เกินกวา่ 0.7 1.0 

11.ไนเตรด (NO3) มก./ล. ไม่เกินกวา่ 45 45 

12.ความกระดา้งท ัง้หมด 
(Total Hardness as CaCO3 

มก./ล. ไม่เกินกวา่ 300 500 

13.ความกระดา้งถาวร 
(Non carbonate hardness as CaCO3 

มก./ล. ไม่เกินกวา่ 200 250 

14.ปริมาณสารท ัง้หมดทีล่ะลายได้ 
(Total disslved solids) 

มก./ล. ไม่เกินกวา่ 600 1,200 

สารพิษ 15.สารหนู (As) มก./ล. ตอ้งไม่มีเลย 0.05 

16.ไซยาไนด ์(CN) มก./ล. ตอ้งไม่มีเลย 0.1 

17.ตะก ั่ว (Pb) มก./ล. ตอ้งไม่มีเลย 0.05 

18.ปรอท (Hg) มก./ล. ตอ้งไม่มีเลย 0.001 

19.แคดเมียม (Cd) มก./ล. ตอ้งไม่มีเลย 0.01 

20.ซิลิเนียม (Se) มก./ล. ตอ้งไม่มีเลย 0.01 

ทางบกัเตร ี 21.บกัเตรีทีต่รวจพบโดยวธิี 
Standard plate count 

โคโลนีตอ่ ลบ.ซม. ไม่เกินกวา่ 500 - 

22.บกัเตรีทีต่รวจพบโดยวธิี 
Most Probable Number (MPN) 

เอ็ม.พี.เอน็ 
ตอ่ 100 ลบ.ซม. 

น้อยกวา่ 2.2 - 

23.อี.โคไล (E.coli) - ตอ้งไม่มีเลย - 
 

 

 

 

 

แหล่งทีม่า : ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในทางวชิาการส าหรบัการป้องกนั ดา้นสาธารณสุขและ
การป้องกนัในเรือ่งสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตพิีมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2552 

  

ภาพท่ี ๔ มาตรฐานคุณภาพน  าบาดาลที่ใช้บริโภค 

พบว่า น  าบาดาลบ่อตื นมีค่าการปนเปื้อนโลหะหนักและสารพิษบางชนิดเกินค่ามาตรฐานน  าบาดาลเพื่อการ
อุปโภค กล่าวคือ 
 ตัวอย่างน  าบ่อตื นทั งหมดมีการปนเปื้อนปรอท (Hg) และตะกั่ว (Pb) เกินมาตรฐาน เนื่องจากสารทั งสอง

ชนิดเป็นสารพิษ จะต้องไม่มีในน  าอุปโภคเลย แต่พบมีการปนเปื้อนในน  าตัวอย่างทั งหมดที่เก็บบรเิวณ
ชุมชนรอบเหมืองแรท่องค า  

 น  าตัวอย่างที่ดงหลงและเขาหม้อ พบการปนเปื้อนแมงกานีส (Mn ต้องไม่เกิน ๐.๓ มลิลกิรมัต่อลิตร) 
เกินมาตรฐาน  
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 น  าตัวอย่างที่เขาหม้อ พบการปนเปื้อนสารหนู (As) ซึ่งตามมาตรฐานก าหนดว่าต้องไมม่ีเลย เนื่องจาก
เป็นสารพิษ 

 น  าตัวอย่างที่หมู่ ๘ อ าเภอทบัคลอ้ จังหวัดพิจิตร คลองตะเคียน หนองแสง และเขาหม้อ พบการ
ปนเปือ้นแคดเมียม (Cd) ซึ่งตามาตรฐานก าหนดว่าต้องไม่มเีลย 

แสดงใหเ้ห็นว่า น  าบาดาลบ่อตื นในชุมชนรอบเหมืองแร่ทองค า ไม่เหมาะสมส าหรบัการน ามาอปุโภค ซึ่งหาก
น ามาบริโภคย่อมมีอาการเจ็บป่วยตามชนิดของสารปนเปื้อนและปริมาณที่ได้รบั 

๒.๒ ผลการวิเคราะห์คณุภาพตะกอนดินแหล่งน้ าผิวดิน 

คณะนักวิชาการงานน  าและคุณภาพน  าได้ท าการเก็บตัวอย่างตะกอนดินจากแหล่งน  าผิวดินเพื่อตรวจสอบการ
ปนเปื้อนโลหะหนักและสารพิษที่อาจมีการสะสมอยู่ท้องน  า ซึ่งสามารถละลายเข้าสู่ชั นน  าที่อยู่ด้านบนได้ และ
น ามาสู่ปัญหาทางสุขอนามยัของประชาชนผู้อุปโภคบรโิภคได้ โดยได้ท าการเก็บตัวอย่างที่บริเวณสระหลวงใกล้
เรือนเพาะช า บ้านหนองระมาน หมู่ ๓ ใกล้บ่อกักเก็บแร่ แห่งที่ ๒ บริเวณอ่างเก็บน  าเขาหม้อ หมู่ ๙ บ้านเขา
หม้อ ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ บริเวณบ่อดักตะกอนทิศใต้ของบ่อกักเก็บกากแร่แห่งที่ ๑ ในเขตรั ว
เหมืองแร่ทองค า อัคราฯ อยู่ในพื นที่หมู่ ๘ บ้านนิคม ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ดังแสดงใน
ภาพที่ ๕ โดยได้ส่งน  าตัวอย่างวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ แมงกานีส (Mn) และสารพิษ ได้แก่ สาร
หนู (As) ไซยาไนด์ (CN) ปรอท (Hg) และตะกั่ว (Pb) ที่ห้องปฏิบัติการส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในภาพที่ ๖ 
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ภาพท่ี ๕ จุดเกบ็ตัวอย่างตะกอนท้องน  า แหล่งน  าผิวดิน
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ภาพท่ี ๖ ผลการวิเคราะห์ตะกอนท้องน  า แหลง่น  าผิวดิน 
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เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ที่แสดงในภาพที่ ๗  

 
มาตรฐานคณุภาพดนิทีใ่ช้ประโยชน์เพือ่การอยูอ่าศยัและเกษตรกรรม 

 

 

ดชันีคณุภาพดนิ หน่วย ค่ามาตรฐาน วิธีการตรวจวดั 

1.สารอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compound) 

1) เบนซีน (Benzene) มิลลิกรมั/ 
กิโลกรมั 

ตอ้งไม่เกิน 6.5 ใช้วธิี Gas Chromatography หรือวธิี Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry (GC/MS) หรือวธิีอืน่ทีก่รมควบคุมมลพิษเหน็ชอบ 

2) คาร์บอนเตตระคลอไรด ์(Carbon 
Tetrachloride) 

“ ตอ้งไม่เกิน 2.5 “ 

3) 1,2-ไดคลอโรอเีทน (1,2-
Dichloroethane) 

“ ตอ้งไม่เกิน 3.5 “ 

4) 1,1-ไดคลอโรเอทธลิีน (1,1-
Dichloroethylene) 

“ ตอ้งไม่เกิน 0.5 “ 

5) ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทธลิีน (cis-1,2-
Dichloroethylene) ) 

“ ตอ้งไม่เกิน 43 “ 

6) ทรานส-์1,2-ไดคลอโรเอทธลิีน (trans-1,2-
Dichloroethylene) ) 

“ ตอ้งไม่เกิน 63 “ 

7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) “ ตอ้งไม่เกิน 89 “ 

8) เเอทธลิเบนซีน (Ethylbenzene) ) “ ตอ้งไม่เกิน 230 “ 

9) สไตรีน (Styrene) “ ตอ้งไม่เกิน1,700 “ 

10) เตตระคลอโรเอทธลิีน 
(Tetrachloroethylene) 

“ ตอ้งไม่เกิน 57 “ 

11) โทลูอนี (Toluene) “ ตอ้งไม่เกิน 520 “ 

12) ไตรคลอโรเอทธิลีน 
(Trichloroethylene) ) 

“ ตอ้งไม่เกิน 28 “ 

13) 1,1,1-ไตรคลอโรอเีทน (1,1,1-
Trichloroethane) ) 

“ ตอ้งไม่เกิน 630 “ 

14) ) 1,1,2-ไตรคลอโรอเีทน (1,1,2-
Trichloroethane) 

“ ตอ้งไม่เกิน 8.4 “ 

15) ไซลีนท ัง้หมด (Total Xylenes) “ ตอ้งไม่เกิน 210 “ 

2. โลหะหนกั (Heavy metals) 

1) สารหนู (Arsenic) มิลลิกรมั/ 
กิโลกรมั 

ตอ้งไม่เกิน 3.9 ใช้วธิี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission 
Spectrometry หรือวธิี Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือวธิี Atomic Absorption, Furnace Technique 
หรือวธิี Atomic Absorption, Gaseous Hydride หรือวธิี Atomic 

Absorption, Borohydride Reduction หรือวธิีอืน่ทีก่รมควบคมุมลพิษ
เหน็ชอบ 

2) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม 
(Cadmium and compounds)  

“ ตอ้งไม่เกิน 37 ใช้วธิี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission 
Spectrometry หรือวธิี Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือวธิี Atomic Absorption, Direct Aspiration หรือ
วธิี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวธิีอืน่ทีก่รม

ควบคุมมลพิษเหน็ชอบ 

3) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Hexavalent 
Chromium) 

“ ตอ้งไม่เกิน 300 ใช้วธิี Coprecipitation หรือวธิี Colorimetric หรือวธิี 
Chelation/Extraction หรือวธิีอืน่ทีก่รมควบคุมมลพิษเหน็ชอบ 

4) ตะก ั่ว (Lead) “ ตอ้งไม่เกิน 400 ใช้วธิี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission 
Spectrometry หรือวธิี Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือวธิี Atomic Absorption, Direct Aspiration หรือ
วธิี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวธิีอืน่ทีก่รม

ควบคุมมลพิษเหน็ชอบ 

5) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส 
(Manganese and compounds) 

“ ตอ้งไม่เกิน 1,800 “ 

6) ปรอทและสารประกอบปรอท (Mercury 
and compounds) 

“ ตอ้งไม่เกิน 23 ใหใ้ช้วธิี Cold-Vapor Technique หรือวธิีอืน่ทีก่รมควบคมุมลพิษ
เหน็ชอบ 

7) นิกเกิลในรูปของเกลือทีล่ะลายน ้าได ้
(Nickel, soluble salts) 

“ ตอ้งไม่เกิน 1,600 ใช้วธิี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission 
Spectrometry หรือวธิี Inductively Coupled Plasma-Mass 

Spectrometry หรือวธิี Atomic Absorption, Direct Aspiration หรือ
วธิี Atomic Absorption, Furnace Technique หรือวธิีอืน่ทีก่รม

ควบคุมมลพิษเหน็ชอบ 

8) ซีลเีนียม (Selenium) “ ตอ้งไม่เกิน 390 ใช้วธิี Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission 
Spectrometry หรือวธิี Atomic Absorption, Furnace Technique 
หรือวธิี Atomic Absorption, Gaseous Hydride หรือวธิี Atomic 

Absorption, Borohydride Reduction หรือวธิีอืน่ทีก่รมควบคมุมลพิษ
เหน็ชอบ 
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3. สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสตัว ์(Pesticides) 

1)อะทราซีน (Atrazine)  มิลลิกรมั/ 
กิโลกรมั 

ตอ้งไม่เกิน 22 ใช้วธิี Gas Chromatography หรือวธิีอืน่ทีก่รมควบคุมมลพิษเหน็ชอบ 

2) คลอเดน (Chlordane) 
“ ตอ้งไม่เกิน 16 

ใช้วธิี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือ
วธิีอืน่ทีก่รมควบคุมมลพิษเหน็ชอบ 

3) 2,4-ด ี(2,4-D) 

“ ตอ้งไม่เกิน 690 

ใช้วธิี Gas Chromatography หรือวธิี High Performance Liquid 
Chromatography/Thermal Extraction/Gas 

Chromatography/Mass Spectrometry (TE/GC/MS) หรือวธิีอืน่ที ่
กรมควบคมุมลพิษเหน็ชอบ 

4) ดดีทีี (DDT) 
“ ตอ้งไม่เกิน 17 

ใช้วธิี Gas Chromatography หรือวธิี Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry (GC/MS) หรือวธิีอืน่ทีก่รมควบคุมมลพิษเหน็ชอบ 

5) ดลิดริน (Dieldrin) “ ตอ้งไม่เกิน 0.3 “ 

6) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ) “ ตอ้งไม่เกิน 1.1 “ 

7) เฮปตาคลอร์ อพ็ีอกไซด ์(Heptachlor 
Epoxide) ) 

“ ตอ้งไม่เกิน 0.5 “ 

8) ลินเดน (Lindane) “ ตอ้งไม่เกิน 4.4 “ 

9) เพนตะคลอโรฟีนอล 
(Pentachlorophenol) 

“ ตอ้งไม่เกิน 30 

ใช้วธิี Gas Chromatography หรือวธิี Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry (GC/MS) หรือวธิี Gas Chromatography/Fourier 

Transform Infrared (GC/FT-IR) Spectrometry หรือวธิีอืน่ที ่
กรมควบคมุมลพิษเหน็ชอบ 

4. สารพิษอืน่ ๆ  

1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)  มิลลิกรมั/ 
กิโลกรมั 

ตอ้งไม่เกิน 0.6  ใช้วธิี Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) หรือ
วธิี Thermal Extraction/Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry (TE/GC/MS) หรือวธิี Gas 
Chromatography/Fourier Transform Infrared (GC/FT-IR) 

Spectrometry หรือวธิีอืน่ทีก่รมควบคมุมลพิษเหน็ชอบ 

2) ไซยาไนดแ์ละสารประกอบไซยาไนด ์
(Cyanide and compounds) 

“ ตอ้งไม่เกิน 11 ใช้วธิี Total and Amenable Cyanide: Distillation หรือวธิี Total 
Amenable Cyanide (Automated Colorimetric, with off-line 

Distillation) หรือวธิี Cyanide Extraction Procedure for Solids 
and Oils หรือวธิีอืน่ทีก่รมควบคมุมลพิษเหน็ชอบ 

3) พีซีบี (PCBs) “ ตอ้งไม่เกิน 2.2 ใช้วธิี Gas Chromatography หรือวธิีอืน่ทีก่รมควบคุมมลพิษเหน็ชอบ 

4) ไวนิลคลอไรด ์(Vinyl Chloride) ) “ ตอ้งไม่เกิน 1.5 ใช้วธิี Gas Chromatography หรือวธิี Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry (GC/MS) หรือวธิีอืน่ทีก่รมควบคุมมลพิษเหน็ชอบ 

 

 

 

 

 
 หมายเหต ุ :

 

1 วธิี Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ขององคก์ารพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมแหง่ประเทศ
สหรฐัอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) 

2 วธิีการเก็บและรกัษาตวัอยา่งดนิใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นภาคผนวกท้ายประกาศน้ี 

 
ภาพท่ี ๗ มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

 
พบว่า ดินตะกอนท้องน  ามีค่าสารหนู (As) เกินมาตรฐานดินเพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม  ซึ่งก าหนดว่า
สารหนูในดินต้องไม่เกิน ๓.๙ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโลหะหนักและสารพิษอื่นๆ จะไม่เกินค่า
มาตรฐานดินเพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม แต่โลหะหนักและสารพิษที่สะสมในตะกอนท้องน  ามีโอกาส
ละลายและเจือปนในน  าแหล่งน  าผิวดินนั นๆ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนผู้อุปโภคบริโภคน  านั น 
เช่นเดียวกับน  าบ่อตื นที่ได้แสดงผลการวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี   

๒.๓ ผลการตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีรอบเหมืองแร่ทองค า 

ขณะนี  คณะนักเทคนิคการแพทย์ และแพทย์ ได้ผลการตรวจสุขภาพของประชาชนทั งหมดที่เข้ารับการตรวจ
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นสิ?ของผู้ป่วยที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูล บุคลา
การทางการแพทย์ไม่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ในเบื องต้นกล่าวได้แต่เพียงว่า ประชาชนส่วนหนึ่งตรวจพบ
โลหะหนักและสารพิษในเลือด ประชาชนบางส่วนตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม ทั งนี  สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ โดยคุณหญิงหมอพรทิพย์ โรจนสุนันท์ จะลงพื นที่เพื่อตรวจสุขภาพประชาชนในพื นที่ชุมชน 
รอบเหมืองทอง พิจิตร ซ  าอีกครั ง ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นี  
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๓. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ตามที่ เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร ได้เข้าพบ 
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เพื่อขอความช่วยเหลือ จนน ามาสู่การยื่นหนังสือต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั น จังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีค าสั่งแต่งตั ง
คณะท างานตรวจสอบและแก้ปัญหาผลกระทบจากการด าเนินกิจการเหมืองแร่ทองค า และได้มีการแต่งตั ง
คณะท างานกลุ่มย่อย ๕ ฝ่าย  ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ผู้แทน คสช. ผู้แทนนักวิชาการ 
ผู้แทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ผู้ด าเนินกิจการเหมืองทองค าจังหวัดพิจิตร และผู้แทน
เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ ในเวลาต่อมา ทั งนี  ได้มีการประชุมและลงพื นที่เพื่อเก็บตัวอย่างดิน น  า 
อากาศและเสียง อาหาร (พืชและสัตว์) และสภาวะสุขอนามัยแล้ว ๓ ครั ง คือ ครั งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และครั งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ - ๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย คณะนักวิชาการผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทั งจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหลายแหล่ง คณะแพทย์และพยาบาลอาสาสมัครจากหลายหน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้การก ากับดูแลของตัวแทนจากคณะท างาน ๕ ฝ่าย  

ในเบื องต้น ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพน  าบาดาลบ่อตื น ซึ่งเป็นแหล่งน  าที่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค แสดง
ให้เห็นถึงการปนเปื้อนโลหะหนักและสารพิษในระดับเกินมาตรฐานน  าบาดาลเพื่อการอุปโภค ซึ่งที่ผ่านมานับ
ถึงปัจจุบัน ประชาชนยังใช้น  าบ่อตื นในการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่น และขัดสน
ในการซื อน  าขวดอุปโภค นอกจากนี  ผลจากการวิเคราะห์ตะกอนท้องน  าจากแหล่งน  าผิวดินที่ประชาชนใน
บริเวณรอบเหมืองแร่ทองค าใช้อุปโภคบริโภคก็พบการปนเปื้อนของสารหนูในระดับสูงเกินค่ามาตรฐานดินเพื่อ
การอยู่อาศัยและการเกษตร เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ค่าโลหะหนักและสารพิษอื่นๆ ที่ตรวจพบในตะกอนท้องน  า
นั น แม้ว่าจะไม่เกินค่ามาตรฐานดินเพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตร แต่สารพิษเหล่านี มีโอกาสในการละลายสู่
ชั นน  าในแหล่งน  าดังกล่าว นั่นหมายความว่า ประชาชนมีโอกาสเจ็บป่วยจากการอุปโภคบริโภคน  าจากแหล่งน  า
ผิวดินเช่นกัน ซึ่งผลจากการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดและสารคัดหลั่งของประชาชน (ที่ไม่อาจเปิดเผยได้ หาก
ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้ารับการตรวจ) ในเบื องต้น มีความสอดคล้องกับผลการปนเปื้อนของน  าและ
ตะกอนท้องน  า กล่าวคือ ผลการตรวจประชาชนในพื นที่ที่ตรวจพบโลหะหนักและสารพิษแสดงให้เห็นถึงโลหะ
หนักในเลือดและการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม อันน ามาสู่การลงพื นที่ของคุณหญิงหมอพรทิพย์ โรจน
สุนันท์ และคณะท างานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันผลอีกครั ง ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๗ 

แม้ว่า การบ่งชี ถึงแหล่งและสาเหตุของการปนเปื้อนของน  าบ่อตื นและตะกอนดินท้องน  า จะไม่สามารถระบุได้
อย่างชัดเจนว่า เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ แต่ประเด็น
หนึ่ง ซึ่งรัฐพึงตระหนักคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื นที่เหมืองแร่ทองค าพิจิตรนี  ไม่มีแหล่งน  าที่เหมาะสม
ส าหรับการอุปโภคบริโภค แม้ว่าในอนาคตอาจมีการติดตั งระบบผลติน  าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในบริเวณนี  
แต่แน่นอนว่า ไม่สามารถใช้น  าบ่อตื นและน  าผิวดินในแหล่งที่ตะกอนดินมีการปนเปื้อนสารหนู โลหะหนัก และ
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สารพิษอื่นๆ เป็นแหล่งน  าดิบได้ ดังนั น รัฐควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื นที่นี โดยด่วน ด้วยการ
หาแหล่งน  าดิบใหม่ ซึ่งอาจเป็นแหล่งน  าผิวดินที่อยู่ห่างไกลออกไป หรือ ใช้น  าบาดาลในระดับที่ลึกลงไปที่ไม่
ปนเปื้อนโลหะหนักและสารพิษ เนื่องจากการจัดหาน  าอุปโภคบริโภคที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ เป็น
หน้าที่พื นฐานที่รัฐต้องด าเนินการจัดหาให้ประชาชนในทุกพื นที่ของประเทศอย่างทั่วถึง 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพื่อระบุถึงแหล่งและสาเหตุของการปนเปื้อนของทรัพยากรน  าก็เป็นสิ่งที่ ต้อง
ด าเนินการควบคู่กันไป หากผลการศึกษาบ่งชี ไปในทิศทางว่า การด าเนินการของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักและสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม และเป็นเหตุให้ประชาชน
เจ็บป่วย รัฐควรมีมาตรการด าเนินการเพื่อเอาผิดและระงับเหตุอย่างเข้มงวด ด้วยการพิจารณาเพิกถอน
ประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เป็นล าดับต่อไป   
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สรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ ในคณะท างานกลุ่มย่อย 
เพ่ือแก้ไขปัญหา จากการด าเนินกิจการเหมืองแร่ทองค าจังหวัดพิจิตร 

 

ตามท่ี เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร ได้เข้าพบ 
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เพื่อขอความช่วยเหลือ จนน ามาสู่การยื่นหนังสือต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น จังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างานตรวจสอบและแก้ปัญหาผลกระทบจากการด าเนินกิจการเหมืองแร่ทองค า และได้มีการแต่งต้ัง
คณะท างานกลุ่มย่อย ๕ ฝ่าย  ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ผู้แทน คสช. ผู้แทนนักวิชาการ 
ผู้แทนบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ผู้ด าเนินกิจการเหมืองทองค าจังหวัดพิจิตร และผู้แทน
เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ ในเวลาต่อมา ท้ังนี้ ได้มีการประชุมและลงพื้นท่ีเพื่อเก็บตัวอย่างดิน น้ า 
อากาศและเสียง อาหาร (พืชและสัตว์) และสภาวะสุขอนามัยแล้ว ๓ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๕ - ๑๗ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๐ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๔ - ๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย คณะนักวิชาการผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ท้ังจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหลายแหล่ง คณะแพทย์และพยาบาลอาสาสมัครจากหลายหน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีจาก 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้การก ากับดูแลของตัวแทนจากคณะท างาน ๕ ฝ่าย  

ในเบ้ืองต้น ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าบาดาลบ่อต้ืน ซึ่งเป็นแหล่งน้ าท่ีประชาชนใช้อุปโภคบริโภค แสดง
ให้เห็นถึงการปนเป้ือนโลหะหนักและสารพิษในระดับเกินมาตรฐานน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภค ซึ่งท่ีผ่านมานับ
ถึงปจัจุบัน ประชาชนยังใช้น้ าบ่อต้ืนในการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่น และขัดสน
ในการซื้อน้ าขวดอุปโภค นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์ตะกอนท้องน้ าจากแหล่งน้ าผิวดินท่ีประชาชนใน
บริเวณรอบเหมืองแร่ทองค าใช้อุปโภคบริโภคก็พบการปนเป้ือนของสารหนูในระดับสูงเกินค่ามาตรฐานดินเพื่อ
การอยู่อาศัยและการเกษตร เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ค่าโลหะหนักและสารพิษอื่นๆ ท่ีตรวจพบในตะกอนท้องน้ า
นั้น แม้ว่าจะไม่เกินค่ามาตรฐานดินเพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตร แต่สารพิษเหล่านี้มีโอกาสในการละลายสู่
ช้ันน้ าในแหล่งน้ าดังกล่าว นั่นหมายความว่า ประชาชนมีโอกาสเจ็บป่วยจากการอุปโภคบริโภคน้ าจากแหล่งน้ า
ผิวดินเช่นกัน ซึ่งผลจากการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดและสารคัดหล่ังของประชาชน (ท่ีไม่อาจเปิดเผยได้ หาก
ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้ารับการตรวจ) ในเบื้องต้น มีความสอดคล้องกับผลการปนเปื้อนของน้ าและ
ตะกอนท้องน้ า กล่าวคือ ผลการตรวจประชาชนในพื้นท่ีท่ีตรวจพบโลหะหนักและสารพิษแสดงให้เห็นถึงโลหะ
หนักในเลือดและการเปล่ียนแปลงในระดับพันธุกรรม อันน ามาสู่การลงพื้นท่ีของคุณหญิงหมอพรทิพย์ โรจน
สุนันท์ และคณะท างานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง ในวันท่ี ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๗ 

แม้ว่า การบ่งช้ีถึงแหล่งและสาเหตุของการปนเป้ือนของน้ าบ่อต้ืนและตะกอนดินท้องน้ า จะไม่สามารถระบุได้
อย่างชัดเจนว่า เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ แต่ประเด็น
หนึ่ง ซึ่งรัฐพึงตระหนักคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบพื้นท่ีเหมืองแร่ทองค าพิจิตรนี้ ไม่มีแหล่งน้ าท่ีเหมาะสม
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ส าหรับการอุปโภคบริโภค แม้ว่าในอนาคตอาจมีการติดต้ังระบบผลิตน้ าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในบริเวณนี้ 
แต่แน่นอนว่า ไม่สามารถใช้น้ าบ่อต้ืนและน้ าผิวดินในแหล่งท่ีตะกอนดินมีการปนเปื้อนสารหนู โลหะหนัก และ
สารพิษอื่นๆ เป็นแหล่งน้ าดิบได้ ดังนั้น รัฐควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีนี้โดยด่วน ด้วยการ
หาแหล่งน้ าดิบใหม่ ซึ่งอาจเป็นแหล่งน้ าผิวดินท่ีอยู่ห่างไกลออกไป หรือ ใช้น้ าบาดาลในระดับท่ีลึกลงไปท่ีไม่
ปนเปื้อนโลหะหนักและสารพิษ เนื่องจากการจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคท่ีสะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ เป็น
หน้าท่ีพื้นฐานท่ีรัฐต้องด าเนินการจัดหาให้ประชาชนในทุกพื้นท่ีของประเทศอย่างท่ัวถึง 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพื่อระบุถึงแหล่งและสาเหตุของการปนเปื้อนของทรัพยากรน้ าก็เป็นส่ิงท่ี ต้อง
ด าเนินการควบคู่กันไป หากผลการศึกษาบ่งช้ีไปในทิศทางว่า การด าเนินการของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) อาจก่อให้เกิดการปนเป้ือนของโลหะหนักและสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อม และเป็นเหตุให้ประชาชน
เจ็บป่วย รัฐควรมีมาตรการด าเนินการเพื่อเอาผิดและระงับเหตุอย่างเข้มงวด ด้วยการพิจารณาเพิกถอน
ประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เป็นล าดับต่อไป   
 


	Cover
	Text2
	สรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ

