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บทคัดย่อ 
 

การท าเหมืองแร่ใต้ดินของประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะได้แก่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2510 และได้ถูกแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุดครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2545 โดยมีเหตุผลเพ่ือความสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีเหมืองแร่ที่เปลี่ยนไปสามารถขุดหาแร่ในระดับที่มีความลึกมากได้ คลุมสายแร่ในพ้ืนที่กว้าง
มากได้ และเอ้ืออ านวยต่อการลงทุนและพัฒนาแหล่งแร่ใต้ดิน จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่โดยรัฐเพียงฝ่ายเดียวนั้นเกิดปัญหาและอุปสรรคในหลายมิติ ได้แก่ เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในชุมชน รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เนื่องด้วยกฎหมายแร่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถก ากับดูแลการท าเหมืองใต้ดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่ยังเป็นไปในลักษณะรวมศูนย์อ านาจ ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเป็นกลไกหนึ่งที่จะท าให้การบริหารจัดการแร่เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ และ
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าในกฎหมายแร่ของประเทศไทยก็ได้
บัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้แต่ยังอยู่ในระดับต้นเท่านั้น นักผู้เขียนจึงได้เสนอมาตรการ
ทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ดังนี้  

ประการที่ 1 การท าเหมืองแร่ในประเทศไทยต้องมีหลักการและเหตุผลที่ค านึงถึง
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการอนุรักษ์ โดยมุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นส าคัญ   
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ประการที่ 2 ต้องมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของชาติ และมีการประเมินผล
กระทบในระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

ประการที่ 3 ก าหนดการใช้สิทธิชุมชนให้ชัดเจนโดยชุมชนในเขตเหมืองใต้ดินนั้นต้องจด
แจ้งจัดตั้งชุมชน หรือจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ไว้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการใช้สิทธิ 

ประการที่ 4 ปรับปรุงมาตรฐานการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ให้มีมาตรฐานโดยทางเลือกที่ 1 ให้คณะกรรมการแร่เป็นผู้กลั่นกรอง และเห็นชอบผู้ช านาญการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางเลือกที่ 2 ก าหนดให้มีองค์กรวิชาชีพในการ
ก ากับดูแลผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางเลือกที่ 3 ก าหนดให้มีส านักงานที่
เป็นอิสระ ควบคุมดูแลกระบวนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ 

ประการที่ 5 กฎหมายแร่ควรมีคณะกรรมการแร่ 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการนโยบายแร่ 
คณะกรรมการแร่ และคณะกรรมการแร่ระดับจังหวัด ซึ่งมีสัดส่วนผู้แทนจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นกรรมการ มีอ านาจหน้าที่เป็นผู้พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบต่อการด าเนินการท า
เหมืองใต้ดินต่อผู้มีอ านาจ  

ประการที่ 6 การท าเหมืองแร่ใต้ดินต้องได้รับความยินยอมจากชุมชนและเจ้าของที่ดิน  

ประการที่ 7 มีการติดตามตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ
ตั้งแต่แผนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ตลอดจนการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูขุมเหมือง  

ประการที่ 8 การก าหนดค่าภาคหลวงต้องก าหนดให้เหมาะสมเพียงพอในการน ามา
ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องก าหนดกรอบการฟ้ืนฟูขุมเหมือง
และบริเวณโดยรอบให้คืนสู่สภาพเดิมให้มีความชัดเจน 

ประการที่ 9 ก าหนดให้มีกองทุนประกันภัย เพ่ือใช้ในการเยียวยาผู้เสียหายเบื้องต้น การ
ก าจัดมลพิษท่ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรง รวมถึงการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูเหมืองหลังจากปิดเหมือง 

 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท าเหมืองใต้ดิน, การท าเหมืองใต้ดิน, สิทธิชุมชน 
 
 
 
 



(3) 
 

Thesis Title LEGAL MEASURES ON COMMUNITY 
PARTICIPATION FOR UNDERGROUND MINING 
MANAGEMENT 
Community Participation for Underground 
Mining Management   

Author Mr.Natrust Chujit 
Degree Master of Laws  
Major Field/Faculty/University Natural Resources and environmental law 

Law 
Thammasat University 

Thesis Advisor  
Academic Years 

Professor Boonsri Meewong-Ukot ,Ph.D. 
2015 

  

ABSTRACT 
 

Underground mining management (UMM) in Thailand is controlled by  
Minerals Act Buddhist Era (B.E.) 2510 (1967 A.D.), the fifth and most recent edition of 
which was updated in 2002 to conform to new, deeper level mining technologies, 
control minerals over a wider area, and facilitate investment and development of 
underground mineral sources. Governmental UMM creates problem between the 
government and entrepreneurs, citizens, and communities, as well as the 
environment. The Minerals Act and related laws do not effectively control UMM. 
Guidelines to preserve natural resources are not followed. UMM in Thailand is 
centralized. Community and stakeholder participation is one mechanism for engaging 
natural resources management to better preserve nature and align with the 
sustainability principle. The Minerals Act mentions community participation without 
going into detail. Additional legal measures may improve matters.  

 For this reason, the author has provided additional legal measures to 
be benefit to this country as follow. 
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 Frist, UMM in Thailand should provide the principle and rationale 
considering sustainability and preservation by focusing on community participation.  

 Second, providing plans for managing national mineral resources, 
providing strategic environment assessment (SEA). 

 Third, Setting up Community Council in order to obviously community 
participation. 

 Fourth, improving standards for environmental impact assessment 
(EIA) by 3 options following, option 1, the Commission approved mineral specialists 
prepare a report on the environmental impact assessment, option 2 requires a 
professional organization to oversee the preparation of environmental impact 
assessment report, option 3 requires that the office is independent. Control report 
analyzes the environmental impact of the whole system. 

 Fifth, The Minerals Act should create committees for mineral policy, 
minerals, and provincial minerals.  

 Sixth, community representatives and stakeholders should have 
authority to consider, screen and approve UMM operations. 

 Seventh, Communities and landowners should approve, monitor, and 
investigate the whole process of UMM, from operation plans and processes through 
mining community restoration.  

 Eighth, Mineral royalties should be sufficient to support community 
economics, promote environmental quality, and create frameworks for restoring 
mining communities and surrounding areas to previous conditions. 

 Finally,To set the Insureance Fund to remedy for victims as 
preliminary step and then eliminate the severe pollution along with maintenance 
and restoration of mine after it has close. 

 
Keywords: Community Participation for Underground Mining Management 
,Community Rights, Underground Mining 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและสภาพปัญหา 
 

ผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศไทย ท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
มากมายในเชิงธุรกิจอุตสาหกรรม และเน้นการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในประเทศไทยจึงถูกน ามาใช้เป็นวัตถุดิบมากข้ึน และการลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ ทรัพยากรแร่จัดเป็นทรัพยากรที่มีค่าส าหรับเป็นวัตถุดิบ
ชั้นต้น ซึ่งอยู่ใต้ผืนแผ่นดินไทยจึงเป็นแหล่งที่นักลงทุนทั้งไทยและเทศต่างมองว่าเป็นแหล่งก่อให้เกิด
ก าไรอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการท าเหมืองแร่นั้นก่อให้เกิดมลพิษอย่างมากมาย สร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุมชนใกล้เคียง และทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่ภาครัฐก็ยังไม่มี
มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ท าแต่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีแผนการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการท าเหมืองแร่อย่างเป็นระบบ รวมถึงการด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน1 

 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 ในปี 2545 เพ่ือตอบสนอง
ต่อการให้สัมปทานเหมืองแร่ใต้ดิน ต่อนักลงทุนที่พร้อมจะด าเนินการท าเหมืองแร่ใต้ดินในประเทศไทย 
โดยมีข้อสังเกตว่าเป็นการเปิดทางให้มีการท าเหมืองแร่ใต้ดินขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่
เอกชนโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบด้านอ่ืนๆ  ไม่มีมาตรการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น รวมไป
ถึงผลกระทบมหาศาล โดยเฉพาะการแพร่กระจายของเกลือในสิ่งแวดล้อม การแย่งชิงน้ า การ
ปนเปื้อนสารเคมีของแหล่งน้ า และแม้ว่าการแก้ไขครั้งนี้จะดูเหมือนเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ให้สิทธิชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างแท้จริง 

                                           
1 นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, “ร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ (ฉบับใหม่) กับการรับรองและ

ส่งเสริม “สิทธิชุมชน”ตามรัฐธรรมนูญ,” วารสารนิติศาสตร์ ,ฉบับที่ 4 ,ปีที่ 41,น.687-688 (ธันวาคม 
2555). 
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เพียงแต่ให้ รัฐมนตรี ต้องอ่านเอกสารข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจอนุมัติ
ประทานบัตรเท่านั้น 2     
 มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการเหมืองแร่ใต้ดินยังไม่มีความเข้มข้นในการควบคุม 
ดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมถึงยังไม่มีเนื้อหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนอย่างเพียงพอ กลไกการมีส่วนร่วม
ของชุมชน หรือสิทธิชุมชน ได้ถูกก าหนดขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และ
ถูกพัฒนาและบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.2550 เป็นแนวคิดที่ถูกก าหนดขึ้น
เพ่ือให้ชุมชน เกิดสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ บ ารุงรักษา อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด เกิดมลพิษน้อยที่สุด 
สิทธิชุมชนถือเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิชุมชน แต่ในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติแร่ดังกล่าว มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิชุมชนเพียงการรับฟังความคิดเห็น อันเป็นการมี
ส่วนร่วมในระดับต้นเท่านั้น และไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของชุมชนอย่างมี
นัยส าคัญ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ ประชาชนในชุมชน และผู้ประกอบการ รวมถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นจากปรากฎการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงต้องมีการศึกษา มาตรการ
ทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท าเหมืองใต้ดิน เพ่ือให้การท าเหมืองใต้ดินเป็นไปอย่าง
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความสมดุลยั่งยืนต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 

1.2.1 ศึกษาแนวทางของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท าเหมืองใต้ดินอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

 1.2.2 ศึกษามาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท า
เหมืองใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.2.3 เพ่ือเสนอมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การท าเหมืองใต้ดิน 

                                           
2 มูลนิธิโลกสีเขียว,สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2544 – 45 ,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด ,2546), น.20-21.  
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1.3 สมมุติฐานการศกึษา 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท าเหมืองใต้ดิน เป็นกลไกที่จ าเป็นที่จะท าให้การท า
เหมืองแร่ใต้ดินมีประสิทธิภาพ รัดกุม ใช้ทรัพยากรแร่อย่างสมดุลต่อระบบนิเวศ และเป็นไปตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 

ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา แนวความคิด และกฎหมายเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ใต้
ดิน ที่บังคับใช้ในประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ โดยศึกษามาตรการทางกฎหมายที่ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ และศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแร่ ให้
สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน 

 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 

 
ศึกษาวิจัยเอกสารจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ 

บทความ เอกสารการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 

1.6 ขอบเขตการศึกษา 

 

1.6.1 ทราบปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท าเหมืองแร่ใต้ดิน และมาตรการ
ทางกฎหมายที่มีอยู่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  

 1.6.2 เสนอแนวทางการพัฒนา หรือบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายใน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท าเหมืองใต้ดินตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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บทที่ 2  

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท าเหมืองใต้ดิน 

 
2.1 แนวคิดและหลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างสมดุลและย่ังยืน 

 
 2.1.1 หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

 เมื่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มเกิดขึ้นทั่วโลกท าให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึง
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเห็นควรให้มีการจัดการประชุมร่วมกันในระดับโลกเพ่ือหามาตรการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในหลายๆประเทศ เมื่อปี 2515 (ค.ศ.1972) จึงได้มี “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United Nation Conference on Human and Environment)” ขึ้น ณ 
กรุงสต็อกโฮม ราชอาณาจักรสวีเดน อันเป็นที่มาของแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development)”3   

 การพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาที่เน้นให้มนุษย์ค านึงถึงขีดจ ากัดของธรรมชาติบน
โลกและให้มีการด าเนินการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนทั้งในปัจจุบันและยุคต่อไปอย่างเท่า
เทียมกัน โดยมีหลักการส าคัญ คือการสร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติของการพัฒนาได้แก่4  

 1 มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เอ้ือต่อ
สังคมส่วนใหญ่ กระจายรายได้ให้ทั่วถึง 

 2 มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิต
ภาพสูงขึ้น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3 มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับที่
สามารถฟ้ืนฟูให้กลับมาดังเดิมได้  

                                           
3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่

ยั่งยืน (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด,2556) น.10. 
4 เพ่ิงอ้าง, น.12. 
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 “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในประเทศไทย ได้รับแนวคิดและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 อันเป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดของโลก
ทางด้านสิ่งแวดล้อม (Earth Summit) ทีเ่มืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบลาซิล และได้เกิดขึ้นอีกครั้ง
หนึ่งในปี พ.ศ. 2545 ที่เมืองโยฮันเนสเบอร์ก ประเทศสาธารณรัฐแอฟฟริกาใต้ ในการประชุมครั้งนี้ได้
มีการพูดถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติท่ีกว้างกว่าเดิม โดยครอบคลุมมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ และภายใต้การปฏิบัติตามแนวทางของแผน
แม่บทของโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ประเทศไทยได้ลงนาม
ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติอ่ืนๆ ในการประชุมริโอ เดอจาเนโร ครั้งนั้น 
โดยประเทศไทยได้ตั้ง คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน และมี คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ รวมถึงผู้แทน
จากภาคประชาชนด้วย การประชุมประจ าปี 2546 จะเน้นที่วัตถุประสงค์หลักคือ การคืนความสมดุล
ให้กับธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้มีการพูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนกันมากขึ้นในทุกสาขา5 

 
 2.1.2 หลักการจัดการทรัพยากรร่วม  

 แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม (Common-pool Resources) เป็น
แนวคิดท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความส าคัญ ดังจะเห็นได้จากการเลือก Elinor Ostrom นักวิชาการ
สาขาเศรษฐศาสตร์ได้รางวัลโนเบลในการน าเสนอแนวคิดนี้ในปี 2009 ส าหรับประเทศไทยใช้วิธี
จัดการดูแลทรัพยากรอย่างน้อย 3 รูปแบบ คือ 1 รัฐเป็นผู้จัดการทรัพยากรเอง 2 รัฐให้สัมปทานกับ
เอกชนในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากร 3 ผู้ใช้ทรัพยากรเป็นผู้ก าหนดกติกาในการใช้และดูแล
ขึ้นเอง ซึ่งการจัดการทรัพยากรในแบบที่ 1 และ 2 เป็นที่ประจักษ์ว่าไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรดังจะเห็นจากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการแบบที่ 
3 ผู้ใช้ทรัพยากรเป็นผู้ก าหนดกติกาในการใช้และดูแลขึ้นเอง ก็ไม่เป็นที่ยอมรับของรัฐมากนัก6 

                                           
5 จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช, “คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ : หัวใจส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ฉบับที่ 1 การพัฒนาที่ยั่งยืน,น.2-3 (เดือนธันวาคม 2545). 
6 ชล บุนนาค,แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม : ประสบการณ์จากต่างประเทศ

และแนวคิดในประเทศไทย, น.3-4.  
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 โดย Ostrom ได้น าเสนอ “หลักการออกแบบกติกา” (Design Principle) เพ่ือเป็น

ลักษณะร่วมในเชิงสถาบันของชุมชนผู้ใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการทรัพยากรให้ยั่งยืน โดย
หลักการมีดังนี้7  

 1. ต้องมีการระบุขอบเขตไว้อย่างชัดเจน (Clearly defined boundaries) ซึ่งมีสอง
ส่วนคือ  1) ขอบเขตเกี่ยวกับผู้ ใช้สิทธิ  คือ ชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติต้องแยกแยะกันเองได้ว่า ผู้ใดคือคนที่มีสิทธิและไม่มีสิทธิในทรัพยากรนั้น         
2) ขอบเขตของทรัพยากร คือ ทรัพยากรที่ถูกจัดการนั้นต้องสามารถแยกแยะได้ว่าชุมชนดูแลกันเอง 
หรือเป็นของระบบนิเวศน์สังคมท่ีกว้างกว่า 

 2. กติกาว่าด้วยการเก็บเกี่ยวทรัพยากรและบ ารุงรักษาระบบทรัพยากรต้องมีความ
สอดคล้อง กับเงื่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ (Congruence between appropriation 
and provision rules and local conditions) 

 3. คนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลจากการบริหารจัดการทรัพยากรนั้นต้องมีสิทธิในการมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิน ใจและปรับปรุ งกฎกติกาในการจัดการทรัพยากร ( Collective-choice 
arrangements allowing for the participation of most of the appropriators in the 
decision making process) 

 4. ต้องมีการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ (Effective monitoring by monitors who are part of or 
accountable to the appropriators) โดยการก ากับดูแลมีสองส่วนคือ 1) มีการสอดส่องดูแล
พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรและการบ ารุงรักษาระบบทรัพยากรของผู้บริหารจัดการทรัพยากรว่า
เป็นไปตามกติกาท่ีวางไว้หรือไม่ 2) มีการสอดส่องดูแลสภาพของทรัพยากรอย่างสม่ าเสมอ 

 5. มีการลงโทษอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Graduated sanctions for appropriators 
who do not respect community rules)  เพราะการลงโทษควรเป็นไปเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในชุมชน มากกว่าเพื่อท าให้เกิดความแปลกแยกกัน 

 6. ต้องมีกลไกในการจัดการความขัดแย้งที่ท าได้ง่ายและมีต้นทุนต่ า (Conflict-
resolution mechanisms which are cheap and easy of access) 

                                           
7 เพ่ิงอ้าง,น.40 – 43. 
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 7. รัฐบาลรับรู้และให้สิทธิแก่ผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการวางกติกาการใช้และ

จัดการทรัพยากร (Minimal recognition of rights to organize) 

 8. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือกติกาต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระบบที่
ใหญ่กว่า (In case of larger CPRs: Organisation in the form of multiple layers of nested 
enterprises, with small, local CPRs at their bases) เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เองก็ตั้งอยู่และเชื่อมโยงกับระบบนิเวศน์สังคมท่ีใหญ่กว่านั้น กติกาและระบบการจัดการจึงจ าเป็นต้อง
สอดคล้องกับระบบที่ใหญ่กว่าเช่นกัน 
  จะเห็นว่าหลักการทั้ง 8 ข้อข้างต้นมีรายละเอียดตั้งแต่ผู้ที่มีสิทธิในการใช้ทรัพยากร 
มีกติกาท่ีสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สามารถปรับปรุงกติกาได้ตามความเหมาะสม และส่วนที่ส าคัญคือ
การยอมรับจากรัฐที่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ทรัพยากร อีกทั้งกติกาการบริหารจัดการทรัพยากรนั้นต้องเชื่อมโยง
กับกติกา หรือระบบที่ใหญ่กว่า ก็จะท าให้แนวทางการใช้หลักการจัดการทรัพยากรร่วมนั้ นบรรลุผล 
เป็นไปอย่างสมดุลยั่งยืน 

 
2.2 แนวคิดและหลักการมีส่วนร่วม  

 ในทางทฤษฎีจะมีการให้ค านิยามการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย แต่พบว่าความหมาย
ของการมีส่วนร่วมในบริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับสังคมไทย 
หมายถึง “ความส านึกรับผิดชอบต่อสิทธิบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดความสมดุล รับประโยชน์อย่างยั่งยืน เรียนรู้ปรับตัวให้สามารถด ารงชีวิตได้ อย่างสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศธรรมชาติ โดยไม่สร้างผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหาย 
ความเสื่อมโทรม และความม่ันคงของระบบนิเวศธรรมชาตินั้น”8 

 เงื่อนไขการเข้าถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง9  

 1 ความเสมอภาค ในการมีส่วนร่วมทุกคนต้องได้รับเกียรติอย่างเท่าเทียม และการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายต้องด าเนินไปด้วยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์  

                                           
8 สภาปฏิรูปแห่งชาติ,วาระท่ี 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : กลไกและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร : ส านัก
การพิมพ์ ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2558) น.26. 

9 เพ่ิงอ้าง ,น.26.  
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 2 ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมต้องอาศัยปัจจัยความรู้ ความสามารถ ภูมิปัญญา

เหตุผล ยึดมั่นต่อประโยชน์ส่วนรวม  

 3 ศักยภาพ การมีส่วนร่วม ทุกคนสัมพันธ์เกี่ยวข้องบนฐานความเชื่อมั่นที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ อย่างมีคุณค่า สร้างสรรค์ และแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยจิตวิญญาณการมีส่วน
ร่วมนั้น   

 กระบวนการมีส่วนร่วม 5 กระบวนการ 10 

 1 กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนต้องได้รับข้อมูลข่าวสารจากรัฐที่
จะด าเนินโครงการใดๆ โดยผ่านการประชาคม จะต้องได้รู้องค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ ที่ครบถ้วน โดย
ผ่านกระบวนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชน ชุมชนต้องได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียม ให้เป็นผู้ที่รู้เท่าทันสถานการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ 

 2 กระบวนการตัดสินใจ และวางแผนงาน โครงการ การด าเนินการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการริเริ่มค้นหาปัญหา สาเหตุ ความ
จ าเป็น มีสิทธิเรียนรู้ หากมีผลกระทบต่อชุมชน มีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการมีส่วนร่วม เพ่ือ
เป็นแนวทางการวิเคราะห์ การตัดสินใจเลือกรูปแบบ วิธีการ ตลอดจนประเมินผลได้เสีย เมื่อตัดสินใจ
ร่วมกันแล้ว จัดท าเป็นแผนงาน โครงการ ก าหนดทิศทาง วิธีการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 3 กระบวนการด าเนินงาน ทุกภาคส่วนในเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินงานตามขั้นตอน ที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกัน  

 4 กระบวนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินโครงการ แผนงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนในกระบวนการก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
กติกา ร่วมกัน ต้องมีการติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค และทุก
ภาคส่วนต้องเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

                                           
10 เพ่ิงอ้าง ,น.27 – 30.  
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 5 กระบวนการร่วมรับประโยชน์ ประชาชนพึงได้รับประโยชน์จากการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อย่างเป็นธรรม สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

 
2.3 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 

 

 2.3.1 พื้นฐานของแนวคิดสิทธิชุมชน  

  2.3.1.1 หลักการและแนวคิดสิทธิมนุษยชน     

 สิทธิมนุษยชน11 (Human Right) หมายถึง สิทธิของความเป็นมนุษย์ ค านี้ถูกใช้
อย่างแพร่หลายเมื่อหลังจากมีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับ
นานาชาติ และในกฎบัตรสหประชาชาติก็ได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้หลายแห่ง เช่นในอารัมภบทที่ได้
กล่าวไว้ว่า “เพ่ือเป็นการยืนยันและให้การรับรองถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ในศักดิ์ศรี
และคุณค่าของมนุษยชาติ” แต่ก็มิได้มีนิยามที่ชัดเจนแต่อย่างใดมีเพียงแต่ระบุไว้ตามปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ในส่วนของการ
จ าแนกสิทธิมนุษยชนออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

 1 สิทธิทางแพ่งและทางการเมือง (Political and Civil Rights) เป็นสิทธิตาม
ธรรมชาติที่มีมาแต่ดั้งเดิม ประกอบด้วย สิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหว สิทธิในการเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม สิทธิในการเลือกถือศาสนา  

 2 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (Economic Social and cultural Right) 
เป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์  

 หรืออาจกล่าวได้ว่า สิทธิมนุษยชน คือสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่พึงมี 
เป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า หากมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว
ย่อมได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนยังหมายความรวมถึง สิทธิพึงมีในการพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณภาพชีวิต ซึ่งครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย   

                                           
11 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์,สิทธิมนุษยชน,พิมพ์ครั้งที่ 5,(กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิญญูชน

,2555), น.22 - 24.   
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 หลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชน12  

 1 หลักความเป็นสากลที่มีมาแต่ก าเนิด : มนุษย์ทุกคนมีสิทธิบางประการที่แน่นอน 
อันเป็นสิทธิที่มิได้เกิดจากการประทานให้ของผู้ปกครองใดๆ มิใช่ได้มาโดยการซื้อขาย แต่เป็นสิทธิที่
ได้มาโดยก าเนิดโดยอาศัยเพียงเหตุแห่งความเป็นมนุษย์เพียงประการเดียว  

 2 หลักแห่งการไม่ถูกพรากโอนได้ : ไม่มีมนุษย์คนใดถูกพรากสิทธิมนุษยชนได้ ไม่ว่า
จากผู้ปกครองหรือแม้แต่ตนเอง  

 3 หลักนิติธรรม : หากเกิดความขัดแย้งของสิทธิซึ่งกันและกัน ต้องได้รับการแก้ไข
โดยอาศัยการปรับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม อย่างเที่ยงตรง ไม่ล าเอียง เป็นอิสระ บนกระบวนการที่มี
ความยุติธรรม   

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 ได้
ก าหนดรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  ได้
อย่างเสรีและต้องไม่ถูกลิดรอนจากวิถีการด ารงชีวิตไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 13 ถือเป็นหลักการในระดับ
ระหว่างประเทศที่รับรองสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกติการะหว่าง
ประเทศดังกล่าวประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกที่ต้องปฏิบัติตาม และเกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนอย่าง
ใกล้ชิด 

 

 

                                           
12 Paul Sieghart,The International Law of Human Right ,Oxford : Clarendon 

Press,1983 ,p9. 
13 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 ข้อ 

1 (2) เพ่ือจุดมุ่งหมายของตน ประชาชาติทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตน
ได้อย่างเสรีโดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่ง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งผลประโยชน์ร่วมกันและกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชาติจะไม่
ถูกลิดรอนวิถีทางยังชีพของตนไม่ว่าในกรณีใด และข้อ 25 ไม่มีบทบัญญัติใดในกติกานี้ที่จะตีความไป
ในทางเสื่อมเสียต่อสิทธิที่มีมาแต่ก าเนิดของประชาชาติทั้งปวง ในอันที่จะอุปโภคบริโภคและใช้
ประโยชน์จากโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนอย่างเต็มที่และโดยเสรี.   
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      2.3.1.2 หลักกฎหมายธรรมชาติ  

 การเกิดขึ้นและด ารงอยู่ของมนุษย์นั้นเป็นสิทธิตามธรรมชาติอันมีรากฐานมาจาก
แนวคิดกฎหมายธรรมชาติของ Hugo Grotius14 ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมนุษย์สามารถเข้าใจได้ด้วยตนเอง เป็น
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดแบบการปฏิบัติหรือด ารงชีวิตตามธรรมชาติมิได้เกิดจากผู้หนึ่งผู้ใด john lock15 
เสนอว่า ตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นมนุษย์มีเสรีภาพโดยสมบูรณ์โดยไม่มีข้อจ ากัดใดๆ ด้วยเหตุที่
มนุษย์เป็นผู้มีเหตุมีผล เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันเป็นพ้ืนฐาน และได้ยืนยันหลักการพ้ืนฐาน 
สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพ ของปัจเจกบนความมีเหตุผลของมนุษย์ และเป็นที่ มาของ
สัญญาประชาคม เพ่ือเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันและก่อให้เกิดอ านาจรัฐที่เข้ามาท าหน้าที่ด ารง
ความสงบเรียบร้อยเพ่ือประกันสิทธิข้างต้น 

 กฎหมายธรรมชาติ16 (Natural Law) หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ก าหนดแบบแผนของ
มนุษย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีลักษณะเหมือนกันในทุกสถานที่ ไม่ เกิดจากเจตจ านงของผู้ใดผู้หนึ่ง มี
ลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติของตัวมันเอง มนุษย์เพียงแต่ใช้สติปัญญาในการค้นพบเท่านั้น  

 วิวัฒนาการของกฎหมายธรรมชาติ17  

 ยุคเริ่มต้น กฎหมายธรรมชาติเป็นการค้นหาความยุติธรรมที่แท้จริงของมนุษย์ และ
มนุษย์ก็ได้ค้นพบลักษณะกฎหมายที่เป็นอุดมคติหรือกฎหมายธรรมชาติ กฎหมายธรรมชาติจึงอยู่กับ
อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมิปัญญาหรือนักปราชญ์แต่ละสมัย ซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งที่เป็นระบบ ถูก
ก ากับด้วยศีลธรรม และเป็นสากล  

 ยุคที่สอง เป็นการยืนยันว่ากฎหมายธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีเหตุผล โดยที่มนุษย์
สามารถแยกแยะความรู้สึกผิด ชอบได้ 

 ยุคที่สาม กฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น และใช้กันอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย
ธรรมชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกัน ระหว่าง ธรรมชาติ ความยุติธรรม และศีลธรรม อย่าใกล้ชิด 

                                           
14 สมยศ เชื้อไทย,นิติปรัชญา,(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน ,2550),น. 97. 
15 เพ่ิงอ้าง, น.101. 
16 จันทร์จิรา น้อยยะ, “กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายธรรมชาติ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 

23 พฤษภาคม 2559 จาก https://www.l3nr.org/posts/466577. 
17 เพ่ิงอ้าง. 

file:///D:/เอ/ทีซีส/10%20มิ.ย.59/%20สืบค้นเมื่อวันที่%2023%20พฤษภาคม
file:///D:/เอ/ทีซีส/10%20มิ.ย.59/%20สืบค้นเมื่อวันที่%2023%20พฤษภาคม


12 
 
 กฎหมายธรรมชาติมีลักษณะส าคัญดังนี้18 ประการแรก ต้องเป็นความจริงในทุก

โอกาสสถานที่ หมายถึง ต้องเป็นจริงในสถานที่หนึ่งก็ต้องเป็นจริงในอีกสถานที่หนึ่งด้วย หากเป็นจริง
ในโอกาสสถานที่ใดย่อมไม่ถือเป็นกฎธรรมชาติ ประการที่สอง กฎหมายธรรมชาติมีลักษณะเป็น
นิรันดรเป็นความจริงตลอดไป หมายถึง เป็นความจริงในสมัยหนึ่งอีกสมัยหนึ่งย่อมเป็นความจริงด้วย 
หากต่างสมัยกันแล้วไม่เป็นความจริงไม่ถือเป็นกฎธรรมชาติ 

  ส าหรับสังคมไทย แนวคิดกฎหมายธรรมชาติเป็นแนวคิดที่ส าคัญมีความเป็นสากล
สะท้อนให้เห็น ความเป็นธรรม ที่เห็นว่าในโลกนี้มีทั้งความเป็นธรรมและความไม่เป็นธรรมด ารงอยู่
เป็นภาวะวิสัย หรือเรียกว่า ระบบธรรมะ ซึ่งด ารงอยู่มาโดยตลอดโดยมนุษย์มิได้สร้างขึ้น หรือเป็นไป
ตามอ าเภอใจของผู้ใด อาจมีความส าคัญเป็นล าดับชั้นก็ได้แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นและยุคสมัย ดังจะ
เห็นจาก กฎหมายชั้นธรรมะที่ส าคัญ คือ “พระธรรมศาสตร์” แม้แต่พระมหากษัตริย์หรือราชาก็ไม่
สามารถแก้ไขได้ ส่วนที่มนุษย์ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสม คือ “พระราชศาสตร์” และผู้ปกครอง
ก าหนดขึ้นตามกรณีคือ “พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระบรมราชโองการ” แสดงให้เห็นว่า
กฎหมายไทยก็มองเห็นว่ากฎหมายมีหลายระดับ แต่ก็มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ พระ
ธรรมศาสตร์อันเป็นกฎหมายสูงสุด จึงเห็นได้ว่า กฎหมายกับธรรมะ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมิอาจแยกออก
จากกันได้ในประเทศไทยแต่เดิม อันมีฐานความคิดจากกฎหมายธรรมชาติ 19 

 2.3.1.3 หลักสิทธิเสรีภาพ  

 สิทธิ หมายถึง ความชอบธรรมที่บุคคลอาจใช้ยืนยันกับบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์อันพึงได้แห่งตน หรือ ความชอบธรรมของบุคคลในประโยชน์อันพึงได้รับ ตามกฎหมายที่
ได้รับรองและคุ้มครอง จึงถือได้ว่าเป็นการด าเนินการให้ได้รับประโยชน์ที่ตนควรได้รับตามกฎหมาย20 

 ประเภทของสิทธิเสรีภาพตามแนวคลาสสิคของเยอรมัน Georg Jellinek ได้เสนอ
การแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 21 

                                           
18 สมยศ เชื้อไทย ,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 14 , น.74. 
19เพ่ิงอ้าง, น.101 – 112.  

 20สมยศ  เชื้อไทย,ค าอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ,พิมพ์ครั้งที่ 7 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน), น. 125.  

 21บรรเจิด สิงคเนติ ,หลักการพื้นฐานของสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ,พิมพ์ครั้ง
ที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน), น. 52. 
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 1 status negative หมายถึง สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลต้องปราศจากการ

แทรกแซงของรัฐ เป็นการด าเนินการเองของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐ เป็นสิทธิเสรีภาพที่ปฏิเสธ
อ านาจรัฐ แสดงออกมาในลักษณะสิทธิการป้องกัน  

 2 status positives หมายถึง การใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิอาจบรรลุได้
หากปราศจากการด าเนินการของรัฐ แสดงออกเป็นสิทธิเรียกร้อง หรือกล่าวได้ว่าเป็นสิทธิเรียกร้องให้
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย (Anspruch auf Rechtsschutz) 

 3 status actives หมายถึง การใช้สิทธิของปัจเจกในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ร่วมกับรัฐ มีลักษณะรับรองในรูปแบบของสิทธิพลเมือง และมักจ ากัดเฉพาะพลเมืองในชาติ เป็น
ส าคัญ 

 หลักการพ้ืนฐานที่กล่าวมาเบื้องต้นอันได้แก่ หลักการสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมาย
ธรรมชาติ และหลักสิทธิเสรีภาพล้วนเป็นหลักการส าคัญที่ส่งผลต่อแนวคิดและหลักการสิทธิชุมชนเป็น
พัฒนาการที่มาเป็นสิทธิชุมชนในปัจจุบัน ดังจะกล่าวในส่วนต่อไป  

 2.3.2 แนวคิดและหลักการสิทธิชุมชน  
  ในทางสังคมวิทยา “ชุมชน” หมายถึงหมู่คณะซึ่งด าเนินวิถีชีวิตร่วมกันในท้องถิ่นที่ใด
ที่หนึ่งโดยมิได้มีเป้าหมายหรือตกลงด าเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน แต่มีสายสัมพันธ์ระหว่าง
กันตามธรรมชาติ เป็นคณะบุคคลหรือหมู่คณะ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับคณะบุคคลหรือหมู่คณะอย่าง
อ่ืนที่เป็นหน่วยทางสังคม22  

 โดยทั่วไป “ชุมชน” มักจะผสมผสานความหมายของชุมชน สองรูปแบบไว้ด้วยกัน 
รูปแบบที่หนึ่ง คือ การกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่จริงระหว่างคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ใกล้ชิดกัน มี
รากฐานแนบแน่น มีความเป็นมาร่วมกัน รูปแบบที่สอง คือ การแสวงหาสถานะของสมาชิกในสังคมที่
ให้ความปลอดภัย และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน 23 

 นักปราชญ์คนส าคัญ Otto von Gierke (1841 – 1921) นักนิติศาสตร์ชาวเยอรมัน
ซึ่งเน้นการศึกษาเรื่องวิถีชีวิตชุมชน ในเยอรมันเสนอว่าชุมชนมีตัวตน มีจิตใจ และมีสภาพบุคคล หรือ

                                           
 22 กิตติศักดิ์ ปรกติ ,สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท

มิสเตอร์ก็อปปี้ จ ากัด ,2550),น.9. 
23 ธร ปีติดล ,แนวคิดเรื่องชุมชนนิยมกับการสร้างเสริมเสรีภาพ,(ไม่ระบุที่พิมพ์),น.3 

- 4.  



14 
 

มีสิทธิหน้าที่ในตัวของมันเอง หรือเป็นทฤษฎีนิติบุคคลโดยสภาพ จนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก และยัง
ได้อธิบายต่อไปอีกว่า สภาพบุคคลของชุมชนไม่ได้เกิดจากปัจเจกหลายคนมารวมกันเพ่ือด าเนินวิถีชีวิต
ร่วมกันเท่านั้น แต่ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าชุมชนนั้นมีองค์ประกอบทั้งกายภาพ ความสัมพันธ์ 
จิตส านึกร่วมกัน เพียงพอ ครบถ้วน ที่จะมีสภาพบุคคล ซึ่งโดยทั่วไปสภาพบุคคลของชุมชน เกิดจาก
การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเข้ากันเป็นสมาชิกของชุมชนนั้น ยอมปฏิบัติตามข้อบังคับหรือเข้าร่วมวิถี
ชีวิตตามแบบเดียวกันเป็นส าคัญ  การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเข้ากันเป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ย่อม
เกิดเป็นสภาพบุคคลขึ้นใหม่แยกจากปัจเจกบุคคล24 

ผู้ทรงสิทธิชุมชน25 เมื่อกล่าวถึงสิทธิชุมชนในระดับระหว่างประเทศ หมายถึง สิทธิ
ของชนพ้ืนเมืองที่มีสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ และสิทธิของกลุ่มคนในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนะธรรม และการรับรองในกฎหมายระหว่างประเทศปรากฏในเรื่อง สิทธิชน
พ้ืนเมือง หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ดังนี้ 26 

ชนพ้ืนเมือง คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนหนึ่งก่อนที่จะมีการตั้งอาณานิคม 
หรือก่อนการตั้งดินแดนแห่งนั้น โดยมีความต้องการดูแลรักษา ปกป้อง ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
จารีตประเพณี  

ชนพื้นเมืองคือชนเผ่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม มีการสืบทอดทางประวัติศาสตร์ก่อนอาณา
นิคมจะเข้ามา มีความแตกต่างจากสังคมปัจจุบัน ด ารงชีพตามประเพณีของตน โดยมีการส่งต่อ
ประเพณี วัฒนะธรรมให้กับรุ่นต่อไป  
  สิทธิชุมชนเป็นเรื่องของธรรมชาติชุมชนกับธรรมชาติอยู่ด้วยกัน สิทธิชุมชนจึงเกิด
โดยปริยาย มีความเป็นสากล และเป็นเรื่องที่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นของที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมชุมชน 
วัฒนธรรมสังคมมานาน เพียงแต่ต่อมาเกิดกลไกรัฐที่มีอ านาจมากขึ้น ก็เข้าไปจัดระบบต่างๆ ซึ่งก็เข้า

                                           
24 กิตติศักดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 22, น.23 – 28. 

 25กอบกุล รายะนาคร,พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน,
(เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2549) ,น.32.  

 26บุญชู ณ ป้อม เพชร , “การรับรองสิทธิชุมชนและชนพ้ืนเมืองในระบบกฎหมาย
ของต่างประเทศ” midnightuniv.org/midnighttext/000899.doc. 



15 
 

ไปก้าวล้ าสิทธิชุมชน27 และหากจะอธิบายให้เข้าใจง่าย หมายถึง อ านาจหรือผลประโยชน์ของกลุ่มคน
ที่รวมกันเป็นชุมชนที่มิใช่อ านาจของใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งในประเทศไทยนั้นเดิม ชุมชนสามารถใช้ 
ดูแล ควบคุม หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้ หรือเรียกว่า สิทธิตาม
สภาพ (De facto right) และมีอ านาจอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ สิทธิตามกฎหมาย (De jure right) ซึ่งเป็น
สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่ไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกกิจกรรม หรือทุกพ้ืนที่ ท าให้สิทธิชุมชน 
หรือสิทธิตามสภาพถูกใช้จนเหมือนสังคมไทยรับรอง และยอมรับเพ่ือให้มีการบริหารจัดการทรัพยากร
ในชุมชน28     

 หลักการส าคัญของสิทธิชุมชน29 

 1 สิทธิชุมชน คือ ข้อตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคม ที่พัฒนาให้กลุ่มคนร่วมกันจัดการ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร โดยมีความสัมพันธ์ร่วมกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน โดยชุมชนได้สร้างกติกาใน
การจัดการ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ซึ่งอาจเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจารีตประเพณี ซึ่งเกิดจาก
การเรียนรู้ ต่อสู้ ต่อรองทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิทธิชุมชนจึงมีขอบเขตที่กว้าง ยืดหยุ่น  

 2 สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบเชิงซ้อน หมายถึง ข้อตกลง กติการ่วมกันของชุมชนจะมี
สิทธิหลายประเภทแต่สัมพันธ์กัน เช่น สิทธิในการใช้ สิทธิการจัดการ สิทธิครอบครอง ซึ่งมีการปรับ
สร้างใหม่เสมอ และการซ้อนกันของสิทธิมีหลายระดับท้ังรูปแบบสิทธิและเจ้าของสิทธิ 

 3 สิทธิชุมชนมีลักษณะเน้นการมีส่วนร่วม หมายถึง สิทธิชุมชนมิใช่สิทธิความเป็น
เจ้าของแบบเบ็ดเสร็จ แต่ให้ภายนอกเข้าร่วมสนับสนุนได้ในหลายระดับ โดยหลักการส าคัญของการมี
ส่วนร่วมก็คือ เป้าหมายของชุมชน มิใช่เพ่ือประโยชน์ของชุมชนเท่านั้น แต่ต้องเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
สังคม 

                                           
 27วิชช์ จีระแพทย์,”มองย้อนแนวคิดสิทธิชุมชนของไทย”,จุลนิติ, น.35 , (พ.ค. – 

มิ.ย. 2553).  
 28นิตยา โพธิ์นอก,ชุมชนกับสิทธิ ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส จ ากัด,2557), น.2.   
 29ส านั ก งาน เลขาธิ การสภาผู้ แทนราษฎร , สิ ทธิ ชุ มชนตามรั ฐ ธ รรมนูญ ,

(กรุงเทพมหานคร : ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2555), น.25 – 26. 
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 4 อุดมการณ์ของสิทธิชุมชนวางอยู่บนหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยความยั่งยืน และความ

เป็นธรรม หมายถึง สมาชิกมีส่วนร่วมในการเข้าถึงทรัพยากร และได้รับการแบ่งปันที่เป็นธรรม และ
อยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน ซึ่งจะมุ่งประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้ทรัพยากร  

 5 สิทธิชุมชนบนเนื้อหาที่หลากหลาย หมายถึง แต่ละชุมชนได้อาศัยทุนทางสังคม
สร้างระบบ ในการจัดการตนเอง เพ่ือปรับสัมพันธภาพทางอ านาจในหลายรูปแบบ เช่น สิทธิ การ
จัดการทรัพยากร สิทธิในที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น  

 6 สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวจากรากหญ้า หมายถึง สิทธิชุมชนมีเป้าหมาย
หลักเพ่ือไปสู่ความเป็นพหุลักษณ์ประชาธิปไตย หรือสังคมที่เคารพความหลากหลาย ตลอดจนกลุ่ม
ต่างๆ ได้มีเสรีภาพในการก าหนดวิถีชีวิตของตนเอง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

ความหมายของสิทธิชุมชนในช่วงแรกมุ่งเน้นเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าหรือป่า
ชุมชนแต่ต่อมาได้ขยายขอบเขตเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็น
สิทธิธรรมชาติ สิทธิตามประเพณีของชุมชนในการดูแลและได้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน เนื่อง
ด้วยชุมชนจะต้องอยู่รอดและพัฒนาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีได้ จึงจ าเป็นต้องมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการ
ดูแลทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมถึงสิทธิในการปฏิเสธการรุกรานจากภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อฐาน
ทรัพยากรของชุมชน30 และเมื่อเทียบเคียงจากสิทธิในทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พานิชย์ มาตรา 1336 และ 1374 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมี
สิทธิในการขัดขวางหวงห้าม การรบกวนการใช้สิทธิจัดการและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของตนโดยชอบ31 

 กล่าวโดยสรุป ชุมชนเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติไม่ว่าจะมีกฎหมายรับรอง
หรือไม่ก็ตาม ก็มีฐานนะเป็นชุมชน และมีสิทธิโดยชอบในการด าเนินวิถีชีวิตตามแบบแผนของท้องถิ่น
ของตน สามารถด าเนินจารีตประเพณี กฎเกณฑ์ ของตนได้ โดยเฉพาะการจัดการ บ ารุงรักษา การได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต ชุมชน จึงเป็นหน่วยทางสังคมที่มี
อยู่และรับรู้กันโดยทั่วไป สิทธิชุมชน จึงเกิดขึ้นโดยสภาพเช่นกัน  

 

                                           
 30 จรัญ โฆษณานันท์,สิทธิมนุษยชนไร้พรหมแดน,พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์นิติธรรม,2556)น, 405 – 406. 
31 กิตติศักดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 22 ,น.198 – 199. 
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2.3.3 สิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน 

สิทธิชุมชนได้ถูกบัญญัติรับรองครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 และได้บัญญัติไว้ด้วยกันหลายแห่ง ดังเช่น ค าว่า “ชุมชน” ในมาตรา 56 ค าว่า “ชุมชนท้องถิ่น” 
ในมาตรา 59 วรรคแรก ค าว่า “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” ในมาตรา 4632    

ในมาตรา 46 ได้ก าหนดว่าบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษ์
หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 
และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ33 

จะเห็นได้ว่ามุ่งคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของชนชาวไทยที่รวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมในฐานะท่ีเป็นกลุ่มชุมชนที่ด้อยสิทธิ เพราะเป็นชุมชนส่วนน้อยมีความแตกต่างจากคนส่วนใหญ่
ในด้านวิถีชีวิต วัฒนะธรรม ภูมิปัญญา หรือมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรจากคน
ส่วนใหญ่ รัฐธรรมนูญ มาตรานี้จึงมุ่งคุ้มครอง สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม34 

ในมาตรา 56 ได้ก าหนดรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ใน
สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ35 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ36 

                                           
32 เพ่ิงอ้าง,น.89.  
33

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,มาตรา 46. 
34 กิตติศักดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 13 ,น.106. 
35

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,มาตรา 56 วรรค 1. 
36 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,มาตรา 56 วรรค 2. 
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 องค์ประกอบของชุมชนในที่นี้ก็คือชุมชน ต้องมีลักษณะเป็นการด ารงชีวิตร่วมกัน 

และโดยปกติต้องอาศัยความสมดุลละยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต37

และในมาตรา 56 นี้ เป็นการให้สิทธิกับบุคคลร่วมกับชุมชนในการบ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติสุขในสุขภาพและอนามัย 

 มาตรา 59 ก าหนดไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นก่อนการอนุญาตหรือการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่อง
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ38 

 สิทธิชุมชนท้องถิ่นในมาตรานี้ มุ่งคุ้มครองบุคคลในชุมชนท้องถิ่นให้มีสิทธิได้รับรู้
และค าชี้แจงและเหตุผลของการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อโครงการและกิจกรรมนั้น 

 ตามบทบัญญัติ มาตรา 79 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสงวน บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีต่อสุขอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

 ตามมาตรานี้อยู่ในหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ เป็นการบัญญัติแนวทางการ
บริหารราชการของรัฐที่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 แต่มีข้อสังเกตว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิชุมชน ล้วนต่อท้ายด้วยค าว่า “ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” การใช้สิทธิชุมชนจึงยังเป็นปัญหา
ในการใช้สิทธิชุมชน เนื่องจากต้องรอกฎหมายล าดับรองบัญญัติให้สิทธิ 

                                           
37 กิตติศักดิ์ ปรกติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 22,น.98. 
38

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,มาตรา 59. 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไว้โดยชัด

แจ้ง โดยเฉพาะสิทธิของบุคคลและชุมชนในฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การ
ด าเนินชีวิตของบุคคลและชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัยและคุณภาพชีวิต 
ซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการต่างๆ ของนายทุน ผู้ประกอบธุรกิจต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ทรัพยากรแร่ด้วยเช่นกัน โดยเปลี่ยนแนวคิด จากเดิมที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเป็นหลัก 
ให้อ านาจแก่รัฐหรือองค์กรรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวในการตัดสินใจและการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
โดยเฉพาะการอนุญาตและการใช้ประโยชน์  มา เป็น การคุ้ มครองและพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจะต้องไม่ให้บุคคลหรือชุมชนได้รับอันตรายต่อ
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต และต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน กับรัฐในการ
บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรแร่39 

  ดังจะเห็นได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 6640 ที่ได้
บัญญัติไว้เกี่ยวกับสิทธิชุมชน ที่ครอบคลุมชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม นั้นมีสิทธิอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่นและของชาติ รวมถึงมีส่วน
ร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลยั่งยืนโดยไม่ต้องมีกฎหมายในล าดับรองสิทธิชุมชนในมาตรา
นี้จึงถูกรับรองให้สามารถใช้สิทธิชุมชนได้ทันที  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการทรัพยากร
จากเดิมรัฐเป็นผู้บริหารจัดการโดยล าพัง ถือเป็นการยอมรับแนวคิด “สิทธิชุมชน”  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรคแรกได้ก าหนด
คุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะสามารถใช้ชีวิต ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข  ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่
ก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต โดยบุคคลสามารถใช้สิทธิร่วมกับรัฐและชุมชน 
ในการจัดการ อนุรักษ์ บ ารุงรักษา รวมทั้งได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และรักษา คุ้มครอง 
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม41 

                                           
 39 นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, “ร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ (ฉบับใหม่) กับการรับรอง

และส่งเสริม “สิทธิชุมชน”ตามรัฐธรรมนูญ,” วารสารนิติศาสตร์ .ฉบับที่ 4 ,ปีที่ 41,น.688-690 
(ธันวาคม 2555). 

40
 รัฐธรรมฯญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550,มาตรา 66. 

41
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ,มาตรา 67 วรรค 1. 
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วรรคที่สอง ได้ก าหนดให้โครงการที่ จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ อย่างรุนแรงต้องศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของชุมชนรวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ โดยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนก่อน อีกทั้งให้องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมที่มีองค์ประกอบของผู้แทนจากองค์กรเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นก่อนการด าเนินการ
อีกด้วย42  

 และวรรคที่สาม ได้ก าหนดรับรองสิทธิชุมชนในการฟ้องร้องด าเนินคดีต่อรัฐ ได้แก่
หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอ่ืนใดของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ท า
หน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้43  

ตามมาตรานี้ได้มีใจความส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกสิทธิของบุคคลที่ให้
สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบริหารจัดการ บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้อยู่ได้อย่างปกติสุขในสุขภาพอนามัย ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ ประการ
ที่สอง เมื่อจะมีโครงการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อประชาชนหรือ
ชุมชน  ต้องท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประการ
ที่สาม เป็นการรับรองการฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เม่ือพบเห็นการละเว้นการกระท าหรือกระท าการ
ขัดต่อบทบัญญัติมาตรานี้  

 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้พัฒนา ยกระดับ
สิทธิชุมชนในหลายมิติจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อันได้แก่ การบัญญัติ
ลักษณะชุมชนให้มี ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เพ่ือความครอบคลุมการรับรองสิทธิ
ชุมชนที่มีความแตกต่างกับ และตัดค าว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออก ท าให้สิทธิชุมชนถูก
รับรองและสามารถใช้สิทธิได้ทันที  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 85ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้44 

                                           
42

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ,มาตรา 67 วรรค 2. 
43

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ,มาตรา 67 วรรค 3. 
44

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ,มาตรา 85. 
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 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค านึงถึงความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้อง
ให้ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 

 (๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน รวมทั้งจัดหา
แหล่งน้ าเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

 (๓) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด าเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 (๔) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็น
ระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

 (๕) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 แนวทางการพัฒนาสิทธิชุมชนที่ได้พัฒนาให้อยู่ในกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ ของ
ประเทศไทยดังที่กล่าวมาข้างต้น ถือได้ว่าเป็นการยอมรับและรับรองสิทธิชุมชน ในด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ สื่อให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างเกื้อกูล ชุมชนที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมมีความสามารถบ ารุ งรักษา บริหารจัดการที่ดีหรืออาจกล่าวไ ด้ว่ า เป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างอนุรักษ์ เนื่องด้วยชุมชนมีภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานานในการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ 

 

2.4 แนวคิดการก าหนดเจตจ านงตนเอง 

 หลักการก าหนดเจตจ านงตนเอง เป็นแนวคิดที่ประชาชนมีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจ เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องเรื่องชุมชนนิยม 
ดังนั้นลักษณะอย่างเป็นทางการของหลักการก าหนดเจตจ านงของตนเอง (The Principle of Self-
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Determination) มีข้ึนตามข้อเรียกร้องของบรรดาประชาชนในท้องถิ่นที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน และได้
ถูกพัฒนาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International 
Convenant on Civil and Political Rights) 45  

 หลักเกณฑ์การก าหนดเจตจ านงของตน 46 

 1.สิทธิในการก าหนดเจตจ านงตนเองภายใน ( Internal Self-Determination) 
หมายถึงการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนะธรรม ภายใต้
กรอบที่ด ารงอยู่ของชนหมู่นั้น 

 2.สิทธิการก าหนดเจตจ านงภายนอก (External Self-Determination) เกิดขึ้นใน
กรณีที่กลุ่มชนนั้นไม่สามารถใช้สิทธิในการก าหนดเจตจ านงได้ ด้วยการถูกควบคุมอย่างเข้มงวด แต่
เกิดจากภายนอกใช้สิทธิในการผลักดันสิทธิในการก าหนดเจตจ านงให้เกิดขึ้น  

 แนวคิดการก าหนดเจตจ านงของตนเอง มีลักษณะที่คนที่รวมกันเป็นสังคมนั้นมีสิทธิ
ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมของตนเองได้ทั้งในทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนะธรรม หรืออาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเมื่อคนรวมตัวกันเป็นสังคมย่อมมีสิทธิในการก าหนดแนวทางการด ารงชีวิตของตน
ได้ 

 
2.5 แนวคิดของผู้มีอ านาจควบคุมจัดการแร่ตามระบบกฎหมายไทย 

 
 2.5.1 ความเป็นเจ้าของทรัพยากรแร่  

 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1335 ได้บัญญัติไว้ว่า ภายในบังคับ
แห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอ่ืน ท่านว่าแดนแห่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นกินทั้ง
เหนือพ้ืนดิน พ้ืนดิน และใต้ดินด้วย และ มาตรา 1336 ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมี
สิทธิใช้สอย และจ าหน่ายทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดครองไว้ และ มีสิทธิขัดขวางมิให้
ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

                                           
45 ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ,ท าไม... จังหวัดต้องปกครองตนเอง ,

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด,2558),น.128 – 132. 
46 เพ่ิงอ้าง, น.133. 
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 จะเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สองมาตราข้างต้น แสดงให้เห็น

ถึงเจ้าของที่ดินนั้นมีสิทธิทั้งบนฟ้า พ้ืนดิน และใต้ดิน อีกทั้งเจ้าของที่ดินสามารถใช้สอยและขัดขวาง
ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิโดยชอบได้อีกด้วย 

 และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 
มาตรา 97 ได้ก าหนดไว้ว่าหากผู้ใดกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วย
กฎหมายอันเป็นการท าลายหรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ  หรือ
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย สูญหายหรือเสียหายไปนั้น47    

 ตามมาตราข้างต้นก็เป็นการบัญญัติแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติ หากมีผู้ใด
กระท าหรืองดเว้นการกระท าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่รัฐ เป็นการแสดงให้เห็นถึงรัฐเป็นผู้ก ากับ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

 อีกท้ังในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 25 ได้ก าหนด
ห้ามมิให้ผู้ใดส ารวจแร่ในที่ใดไม่ว่าที่ซึ่งส ารวจแร่นั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับ
อาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ และมาตรา 43 ห้ามมิให้
ผู้ใดท าเหมืองในที่ใดไม่ว่าที่ซึ่งท าเหมืองนั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับประทาน
บัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร ซึ่งเป็นการบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดส ารวจเหมืองแร่ หรือท าเหมืองแร่โดยที่
ไม่ได้รับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร 

 จากกฎหมายข้างต้นที่ได้กล่าวมาทรัพยากรแร่มิได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นของผู้ใด 
เพียงแต่ก าหนดให้ต้องขออาชญาบัตรหรือประทานบัตรจากรัฐที่ก ากับดูแลการท าเหมืองแร่เท่านั้น จึง
ถือได้ว่าแร่เป็นทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของ ทรัพยากรแร่จึงเป็นสมบัติของแผ่นดินการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
แร่จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายแร่ 

 

 

 

                                           
47

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535, 
มาตรา 97. 
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 2.5.2 การให้สัมปทานทรัพยากรแร่  

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ของไทย ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
ก าหนดให้รัฐควบคุมและจัดการการท าเหมืองแร่ ในมาตรา 2548 และ มาตรา 4349 ผู้ที่จะท าเหมืองแร่
ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐในการด าเนินการท าเหมืองแร่ไม่เว้นแม้แต่ในที่ดินของตน  

 ในกฎมายไทยเอกชนไม่สามารถส ารวจและท าแร่เองได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
รัฐโดยผ่านระบบสัมปทาน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบดังนี้50  

 1 สัญญาสัมปทาน เป็นสัญญาที่รัฐให้สัมปทานหรือให้สิทธิแก่เอกชนแต่เพียงผู้เดียว
ในการส ารวจและบริหารจัดการ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา และตอบแทนรัฐด้วยภาษี 
ค่าภาคหลวง ผลตอบแทนพิเศษให้แก่รัฐ 

 2 สัญญาตัวแทนหรือจ้างท าของ มักจะท าสัญญาในกรณีการส ารวจแร่ ซึ่งรัฐมนตรี
ต้องอนุมัติเพ่ือให้มีการส ารวจ ทดลองวิจัย เอกชนจะยื่นขอเองมิได้ ต้องมีประกาศของกระทรวงให้
เอกชนยื่นค าขอ 

 3 สัญญาร่วมกิจการ เป็นการที่รัฐร่วมลงทุนกับเอกชนในการประกอบกิจการ ตั้งแต่
การลงทุน การผลิต การแบ่งผลก าไร แต่ยังไม่ปรากฏในการท าเหมืองแร่ แต่ในประเทศไทยมีการร่วม
ทุนในการท าปิโตรเลียม  

 สัญญาสัมปทานในทางเอกชน51 หมายถึง รัฐให้สิทธิแก่เอกชนแต่เพียงผู้เดียวในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ที่ขอสัมปทาน โดยเอกชนมีเงื่อนไขตามสัญญา และ
ตอบแทนผลประโยชน์แก่รัฐ ซึ่งแร่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มิได้ก าหนดรูปแบบไว้อย่าง
ชัดเจน แต่รัฐอนุญาตโดยออกอาชญาบัตรหรือประทานบัตร  

                                           
48 มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดส ารวจแร่ในที่ใด ไม่ว่าที่ซึ่งส ารวจแร่นั้นจะเป็นสิทธิของ

บุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่ได้รับอาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ หรืออาชญาบัตร
พิเศษ. 

49 มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ใดท าเหมืองในที่ใดไม่ว่าทีซึ่งท าเหมืองนั้นจะเป็นสิทธิของบุคคล
ใดหรือไม่ เว้นแต่ได้รับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร.  

50 คัมภีร์ แก้วเจริญ, “สัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ,”วารสารอัยการ 13,151 (กันยายน 
2533): 56-66. 

51 เพ่ิงอ้าง,น.52 – 60. 
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สัญญาสัมปทานในทางมหาชน52 หมายถึง การให้สัมปทานทรัพยากรธรรมชาติมี

ความแตกต่างจากสัมปทานบริการสาธารณะ เป็นการอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ และ
สงวนไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มีวัตถุประสงค์ในการบริการสาธารณะ หรืออาจกล่าวได้ว่ารัฐ
ต้องมีการควบคุมจัดการแร่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายแร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
52 เพ่ิงอ้าง,น.60 – 65. 
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บทที่ 3  
มาตรการทางกฎหมายในการท าเหมืองใต้ดิน 

 

3.1 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 

 

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 5 
พ.ศ.2545) คือ โดยที่เทคโนโลยีเหมืองแร่ได้เปลี่ยนแปลงไป ท าให้สามารถขุดหาแร่ที่อยู่ในระดับลึก
มากและมีสายแร่คลุมพ้ืนที่กว้างมากได้ การท าเหมืองใต้ดินตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึง
ไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหมืองแร่ และความจ าเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการท าเหมืองให้มีหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับการท า
เหมืองใต้ดินได้อย่างเหมาะสม โดยก าหนดระดับความลึกของการท าเหมืองใต้ดิน และก าหนดให้
ประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินคลุมพ้ืนที่กว้างขึ้นโดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการมีสิทธิท าเหมืองในพ้ืนที่ที่
ขอประทานบัตร  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหมืองแร่ และเอ้ืออ านวยต่อ
การลงทุนและพัฒนาแหล่งแร่ใต้ดิน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้53 

 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลของการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2510 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นการบัญญัติเพ่ิมเติมเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองแร่ใต้
ดินโดยเฉพาะแล้วก็จะเห็นว่า มีจุดมุ่งหมายเพ่ือความสอดคล้องกับเทคโนโลยีและเอ้ืออ านวยต่อการ
ลงทุนและพัฒนาแหล่งแร่ใต้ดินเป็นส าคัญ ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ โดยก าหนดระดับ
ความลึก และก าหนดให้ประทานบัตรท าเหมืองแร่ใต้ดินครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขึ้นโดยไม่ต้องแสดง
หลักฐานสิทธิในพื้นที่ท่ีขอประทานบัตร 

 เพ่ือให้เห็นขั้นตอนการท าเหมืองแร่ใต้ดินที่ชัดเจนผู้เขียนจะแบ่งมาตรการทาง
กฎหมายในการท าเหมืองแร่ ตาม พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ออกเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ ช่วงก่อนการอนุญาตให้ท าเหมืองใต้ดิน ช่วงการท าเหมืองใต้ดิน และช่วงหลังการท าเหมือง
ใต้ดิน  

                                           
53 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 128 ก วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ.2545.  
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 3.1.1 ก่อนการอนุญาตท าเหมืองใต้ดิน  

 การท าเหมืองแร่ใต้ดินได้ก าหนดพ้ืนที่ห้ามลุกล้ าหรือห้ามท าเหมืองแร่ใต้ดินดัง
ปรากฏในบทบัญญัติ มาตรา 88/3 ก าหนดว่าการท าเหมืองใต้ดินที่มิใช้ที่ว่าง หากอยู่ในระดับความลึก
จากผิวดินไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้
ขอจะมีสิทธิท าเหมืองในเขตที่ดินนั้นได้  

 และมาตรา 88/4 “เขตเหมืองแร่ตามประทานบัตรต้องไม่ลุกล้ าเข้าไปในเขตอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า  

 ในกรณีที่พบว่าการท าเหมืองใต้ดินบริเวณใดในเขตเหมืองแร่ จะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างส าคัญโดยมิอาจแก้ไขหรือฟ้ืนฟูได้ ให้รัฐมนตรีก าหนดเป็นเงื่อนไขในประทาน
บัตรมิให้ท าเหมืองใต้ดินบริเวณนั้น”  

 จะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีการก าหนดพ้ืนที่ควบคุมไว้ในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่า หรือเขตที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างส าคัญจนมิอาจฟ้ืนฟูได้ และมิให้ท า
ในความลึกที่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตรในที่ดินที่มีเจ้าของ แต่การก าหนดพ้ืนที่ห้ามมิให้ท าเหมืองใต้ดิน
มิได้กล่าวถึงแหล่งชุมชน หรือเขตชุมชนที่มีประชาชนอาศัย การท าเหมืองแร่ใต้ดินในเขตชุมชนจึงมิได้
เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และเมื่อสามารถท าเหมืองใต้ดินได้ในเขตที่อยู่
อาศัยหรือชุมชนผลกระทบต่างๆ ย่อมตกอยู่กับชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี  

  3.1.1.1 การเข้าถึงข้อมูล 

ก่อนการท าเหมืองใต้ดินซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องมีส่วนร่วมใน
โครงการตั้งแต่เริ่มแรกดังจะเห็นได้ตามบทบัญญัติและประกาศกระทรวงดังต่อไปนี้  

ตามมาตรา 88/9 ก าหนดว่าเมื่อผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินรายใด 
เห็นสมควรให้มีการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือพัฒนาโครงการท าเหมืองใต้ดินของตน ให้
ยื่นค าขอต่ออธิบดีเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการรับไปด าเนินการจัดประชุมปรึกษา  ตามขั้นตอนที่ก าหนด
ในประกาศกระทรวงโดยค่าใช้จ่ายของผู้ขอ 

ประกาศกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้ระบุถึงกฎเกณฑ์และข้ันตอนต่อไปนี้ 

(1) ความสมบูรณ์ของรายงานเบื้องต้นที่จะน าเข้าสู่การปรึกษาจะต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอันจ าเป็นและประเด็นปัญหาโดยชัดเจน 
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(2) หลักเกณฑ์รับรองกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการรวมตัวของผู้มีส่วนได้เสียและ 

การได้มาซึ่งตัวแทนที่จะเข้าร่วมปรึกษา ที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้มีสิทธิในที่ดินหรืออยู่อาศัยในเขตเหมืองแร่นั้น 

(3) องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบื้องต้นซึ่งจะต้องมี
ตัวแทน ราชการส่วนภูมิภาคที่เก่ียวข้อง และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมอยู่ด้วย 

 (4) ขั้นตอนการประชุมปรึกษา รวมทั้งการประกาศเชิญโดยทั่วไปให้ผู้มีส่วนได้เสียส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และระยะเวลาล่วงหน้าที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา 88/9 (2) ศึกษาข้อมูลตามสมควร 

 ตามประกาศกระทรวงอุสาหกรรม เรื่องขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ การปรึกษา
เบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียส าหรับโครงการท าเหมืองใต้ดิน ซึ่งได้ออกตามความในมาตรา 88/9 แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ใช้ในกรณีที่ผู้ประสงค์ขอประทานบัตรท าเหมือง
ใต้ดินเห็นสมควรให้ปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียส าหรับโครงการท าเหมืองใต้ดินของตนให้ยื่นต่อ
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม
ปรึกษาเบื้องต้นตามข้ันตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 54 

 ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินซึ่งประสงค์จะจัดการประชุม
ปรึกษากับผู้มีส่วนได้เสีย ต้องยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ โดยต้องมี
ข้อมูลต่างๆของโครงการท าเหมืองใต้ดิน ขอบเขต วิธีการท าเหมือง การแต่งแร่ การฟ้ืนฟู การขนส่ง 
การใช้น้ า การใช้สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับประชาชน การจัดการกากแร่หรือของเสีย การประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการและผลประโยชน์ที่รัฐและท้องถิ่นจะได้รับจากโครงการ รวมถึงข้อมูลการ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการ พร้อมกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

 ข้อ 2 ผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้มีสิทธิในที่ดิน หรือที่อยู่อาศัยในเขตที่ประสงค์จะท า
เหมืองใต้ดิน ไม่ว่าจะรวมตัวกันหรือเป็นนกลุ่มองค์กรก็ตาม โดยวันคัดเลือกตัวแทนเพ่ือเข้าร่วม
ประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียต้องแสดงสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือส าเนาทะเบียนราษฎร์

                                           
 54 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 26ง วันที่ 9 

มีนาคม พ.ศ.2547. 
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หรือหลักฐานทางราชการว่าเป็นผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่จะท าเหมืองใต้ดิน ซึ่งตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียต้อง
เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว  

 ข้อ 3 ตัวแทนที่มีสิทธิเข้าร่วมปรึกษาเบื้องต้นได้แก่  

  1 ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียหมู่บ้านละไม่เกิน 2 คน 

  2 ก านันและผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่เขตที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมือง
ใต้ดินอยู่ในเขตปกครอง  

  3 ตัวแทนกลุ่มผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขตที่
ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินอยู่ในเขตการปกครองหน่วยละไม่เกิน 2 คน 

  4 ตัวแทนองค์กรเอกชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งได้จดทะเบียนและอยู่ในเขตท าเหมืองใต้ดิน แต่ไม่
เกิน 10 องค์กร องค์กรละไม่เกิน 1 คน 

 ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการจัดการประชุม ปรึกษาเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
นับแต่วันที่ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรแสดงความประสงค์  

 คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับ
มอบเป็นประธาน นายอ าเภอหรือหัวหน้ากิ่งอ าเภอในเขตหรือผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือผู้แทน ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในเขตจังหวัดสถาบันละ 1 คน ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดหรือผู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือผู้แทน และบุคคลอื่นซึ่งอธิบดีกรมอุสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่แต่งตั้งไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นกรรมการและ
เลขานุการ หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ส านักอุสาหกรรมจังหวัดเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ ให้ด าเนินการจัดประชุมตามประกาศนี้ 

 และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการแล้วเสร็จให้สรุปผลการประชุมปรึกษาเบื้องต้น
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่การประชุมปรึกษาเบื้องต้นยุติ โดย
สามารถโต้แย้งได้ภายใน 15 วัน แล้วแนบรายงานฉบับนี้เสนอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่    

 จะเห็นได้ว่า ตามมาตรา 88/9 และประกาศกระทรวงอุสาหกรรม เรื่องขั้นตอน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ การปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียส าหรับโครงการท าเหมืองใต้ดิน ถือเป็นการ
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เผยแพร่ข้อมูลในระยะเริ่มต้นก่อนด าเนินการท าเหมืองใต้ดิน และท าให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรับรู้
ข้อมูลในการท าเหมืองใต้ดินในเบื้องต้น โดยได้ระบุรายละเอียดการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ไว้โดยละเอียดมีการระบุให้ประกาศรายงานสรุปการประชุมและเปิดโอกาสให้สามารถโต้แย้งได้ แต่
ผู้เขียนก็มีข้อสังเกตว่า ตามมาตรา 89 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า “...ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท า
เหมืองใต้ดินรายใด เห็นสมควรให้มีการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสีย...” การปรึกษาเบื้องต้นกับผู้
มีส่วนได้เสียรวมถึงชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ จึงขึ้นอยู่กับผู้ขอประทานบัตรเป็นผู้ตัดสินใจในการ
ปรึกษากับผู้มีส่วนได้เสีย    

  3.1.1.2 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการในการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดจากการตัดสินใจในการริเริ่มโครงการต่างๆ เพ่ือให้ผู้จะด าเนินโครงการ
หรือหน่วยงาน ได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนการด าเนินการ ซึ่งสัมพันธ์กับแผนความเป็นไปได้ของ
โครงการ55 

 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 46 ได้
ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอความเห็นชอบจากหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง56  

 ในปัจจุบันได้มี ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
ประเภทและขนาด ของโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานผลกระทบ

                                           
55 อ านาจ วงศ์บัณฑิต ,กฎหมายสิ่งแวดล้อม,พิมพ์ครั้งที่ 3 ,(กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด,2557) ,น.109.   
56 เพ่ิงอ้าง,น.122.  
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งก็ได้ก าหนดเหมืองแร่ใต้ดิน ทุกขนาดต้องท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เสนอในขั้นขอประทานบัตร 57 

 เมื่อมีการประกาศว่าโครงการใดบ้างที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมย่อมมีหน้าที่ต้องท ารายงานเมื่อพิจารณาข้อความใน
มาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ในกรณีที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ทางราชการ หน่วยงานราชการสามารถท าเองได้ แต่หาก
เป็นของเอกชนอย่างเดียว มาตรา 48 มิได้ก าหนดให้เอกชนรายนั้นเป็นผู้จัดท า แต่ใช้ค าว่า ให้ผู้นั้น
เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ซึ่งตามมาตรา 51 แสดงให้เห็นว่าเป็น
อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดว่าจะเป็นผู้ช านาญการหรือไม่นั้น ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2535 ได้ก าหนดไว้ว่า “การจัดท ารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องจัดท าโดยบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ช านาญการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” แสดงให้เห็นว่า หากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนผู้รับผิดชอบ
โครงการจะต้องมอบให้ผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดท ารายงานเท่านั้น หากตน
ประสงค์จะท า ก็ต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตให้สามารถกระท าการดังกล่าว58 

 โครงการหรื อกิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบต่ อชุ มชนอย่ า งรุ นแร ง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ 59  

                                           
 57 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 97 ง วันที่ 20 

มิถุนายน  พ.ศ.2555.  
 58 อ านาจ วงศ์บัณฑิต ,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 55 ,น.150 – 151.   
 59 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 2 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 188 ง วันที่ 29 

ธันวาคม พ.ศ.2552. 
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 เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามาน าเสนอประเด็นห่วง

กังวลจึงได้ระบุรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้ 3 ประการดังนี้ 60 

 แนวทาง ค.161  ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ต้องจัดกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนดขอบเขต และแนวทาง

                                           
60 อ านาจ วงศ์บัณฑิต ,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 45, น.6-10. 

 61 ค.1.กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการ
ก าหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

 1. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนด
ขอบเขตและ แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการ
ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพ่ือให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เป็นไปอย่างครบถ้วน  

 2. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้  

  2.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและสาธารณชนทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
โดยแจ้งให้สาธารณชน ทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพ่ือให้
หน่วยงานและสาธารณชน ที่สนใจสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง  

  2.2 ต้องเปิดเผยเอกสารโครงการ โดยระบุถึงความเป็นมา ความจ าเป็น 
แหล่งเงินทุน กระบวนการ และแนวทางในการด าเนินโครงการ รวมถึงน าเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่อาจส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และร่างข้อเสนอการก าหนดขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการจัด เวทีผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือให้ได้แนวทาง และขอบเขตการประเมินผลกระทบ
ที่ครบถ้วน โดยมีลักษณะเปิดเผยและมีก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม 

แนวทาง ค.262 ก าหนดให้เจ้าของโครงการหรือผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ด าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผล

                                           

  2.3 จัดระบบการลงทะเบียนเพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ เสีย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความประสงค์ที่จะให้ความเห็นในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้โดยสะดวก  

  2.4 การจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสีย ต้องจัด ช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้น าเสนอประเด็นห่วงกังวล 
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง และน าเสนอแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไม่น้อย
กว่า 2 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด  

  2.5 ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น จะต้องเปิดช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็น อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยต้องมีช่องทางอย่างน้อย 2 ช่องทาง 

 3. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ หรือผู้ขออนุมัติอนุญาตให้ด าเนิน
โครงการหรือ กิจการจัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน พร้อมทั้ง
ค าชี้แจง และ น าเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือการ
ด าเนินการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยส่งให้ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชน ต่อไป 

 62 ค.2 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอน
การประเมิน และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากร  ธรรมชาติและ
สุขภาพ 

  ในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้เจ้าของโครงการหรือผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  สิ่ง
แวดล้อมฯ ด าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสังคม 
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ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ที่จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและ 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยเจ้าของโครงการหรือ
ผู้จัดท า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

 1. ให้ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ท าการเปิดเผยข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับ โครงการหรือกิจการที่ก าลังด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 
โดยจะต้องม ีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ขนาด ก าลังการผลิต และขนาดพ้ืนที่ของโครงการหรือ
กิจการ 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการ ข้อมูล
เกี่ยวกับ แหล่งน้ าหรือที่ดินสาธารณะที่จะใช้เป็นสถานที่รองรับน้ าทิ้งหรือของเสียจากโครงการหรือ
กิจการ (ถ้ามี) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ  

 1.2 แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการป้องกัน
และลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ถ้ามี) 

 1.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินโครงการหรือกิจการ  

 1.4 ชื่อเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตาม
กฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์และสถานที่ติดต้อเพ่ือขอรับข้อมูลเพ่ิมเติม  

 1.5 วัน เวลา และสถานที่ท่ีจะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสีย  

 1.6 ป้ายแสดงข้อมูลตาม 1.1 – 1.5 จะตอ้งมีสถานที่ตั้งและขนาดที่ประชาชนและผู้
มีส่วน ได้เสียสามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลได้โดยสะดวก  

 2. ในการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ผู้จัดท า
รายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ แสดงชื่อโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค์เป้าหมาย
และประเด็นที่จะมีการส ารวจหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ให้ชัดเจน โดยประเด็นที่จะ
ส ารวจแต่ละประเด็น จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของโครงการหรือกิจการนั้นๆ ด้วย  
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กระทบทางสังคม ในขั้นตอนการประเมิน และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โดย
ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของโครงการ ขนาดพ้ืนที่ของโครงการ ข้อมูลมลพิษที่เกิดขึ้น ระยะเวลาด าเนิน
โครงการรวมถึงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น อีกทั้งต้องสรุปความคิดเห็น
และเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

                                           

 3. ในการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นฯ ควรให้ความส าคัญกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและ การศึกษาท าความเข้าใจถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนที่ที่อาจได้รับ
ผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการด าเนินโครงการหรือกิจการดังกล่าว  

 4. ในการส ารวจและรับฟังความคิดเห็น ของผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ  อาจท าโดยวิธีดังต่อไปนี้  

  4.1 การสัมภาษณ์รายบุคคล  

  4.2 การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสาร ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรือทางอ่ืน  

  4.3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมารับข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นต่อ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ  

  4.4 การสนทนากลุ่มย่อย  

  4.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

  4.6 การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย  

 5. เมื่อผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ท าการส ารวจความ
คิดเห็นของ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะต้องสรุปผลการส ารวจความคิดเห็น ทั้งในด้านบวก
และในด้านลบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ด าเนินการส ารวจความเห็นเสร็จสิ้น โดยให้แสดงรายงานไว้
ยังที่ส านักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ว่าการ
อ าเภอ ส านักงาน สาธารณสุขอ าเภอ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
สถานบริการสุขภาพ ของรัฐในพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ ในจุดที่ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้เสียเข้าถึงและ พบเห็นได้โดยง่าย ทั้งนี้จะต้องแสดงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 
ในสถานที่ดังกล่าว ข้างต้นไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
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 แนวทาง ค.363 ก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีทบทวนร่าง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

                                           

 63ค.3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการ
ทบทวนร่าง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด  
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ สุขภาพ  

 1. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดเวทีทบทวนร่ างรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้
เสีย และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ต่อ
ร่างรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ดังกล่าว  

 2. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ฯเพ่ือทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ จะต้องด าเนินการตามข้ันตอน  

 2.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและสาธารณชนรับทราบไม่น้อยกว่า 1 
เดือน โดยในส่วน ของสาธารณชนให้ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

 2.2 ต้องเปิดเผยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ฉบับสมบูรณ์
เพ่ือให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการจัดเวทีผ่านทาง
ช่องทางการ สื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

  2.3 การจัดเวทีการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ต้อง
จัดช่วงเวลาที่ เหมาะสมเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้น าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
และไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด  

 2.4 ภายหลังการจัดเวทีการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฯ จะต้องเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ช่องทาง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 วัน  
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ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน 
ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่าง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โดยเปิดเผยและมีระยะเวลาตามที่
ก าหนด พร้อมทั้งมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง  

 แนวทาง ง.64 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจในการตัดสินใจอนุมัติอนุญาต
ต้องจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยตั้งคณะกรรมการรับฟัง

                                           
 3. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของ

ประชาชนและ ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความเห็นและค าชี้แจงของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
หน่วยงานอนุมัติ หน่วยงานอนุญาต หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป 

64ง.กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน
อนุมัติ หรือหน่วยงานอนุญาต 

  1 .ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี ส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 2 คนแต ่ไม่เกิน 4 คน  

  ประธานกรรมการและกรรมการต้องไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการหรือกิจการ
ในเรื่องนั้น และกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามให้แต่งตั้งจากผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการ  สมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  2.ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ด าเนินการดังนี้ 

   2.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว  

   2.2 ก าหนดกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นฯโดยค านึงถึงความสะดวกของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
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   2.3 ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับที่มีการ
อ่านแพร่หลายทั่วไปโดยเฉพาะในพ้ืนที่การก่อสร้างโครงการ และเขตใกล้เคียงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 
วัน เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจะเสนอความคิดเห็นมาลงทะเบียนไว้กับคณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ก่อนวันที่รับฟังความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และจะต้องมี
ระยะเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 วัน  

   2.4 แจ้งให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
ทราบถึงวันที่จะรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว โดยระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ นั้น จะต้องมี
เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  

   2.5 ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือ
กิจการดังกล่าวโดยเปิดเผย ณ ส านักงานของหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต
โครงการหรือกิจการนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โครงการหรือกิจการนั้นตั้งอยู่  และบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยทั้งนี้ จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเริ่ม
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วัน 

  ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ฯ ค านึงถึงข้อโต้แย้งของทุกฝ่าย 
ตลอดจนผลกระทบในด้านต่างๆ และให้ด าเนินการด้วยความยืดหยุ่น สุจริตและเป็นธรรม เพ่ือให้ได้ 
มาซึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาตที่ชัดเจนและถูกต้องตาม
หลักวิชาการและสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

  3 เมื่อคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้รับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้ท า
รายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

   3.1 รายชื่อกรรมการ ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียที่ลงทะเบียนและ
เข้าประชุม 

   3.2 ข้อเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ วัน เวลาและ
สถานที่ที่รับฟังความคิดเห็น  

   3.3 บันทึกความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุก
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ความคิดเห็นด าเนินการโดยเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลอย่างท่ัวถึง ค านึงถึงข้อโต้แย้งของทุกฝ่าย เสนอต่อ
ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

 จะเห็นว่าการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ วันที่ 24 ธันวาคม 2552 ได้ก าหนดรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียไว้
อย่างน่าสนใจ โดยมีแนวปฏิบัติในการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้นก าหนดขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การรับฟังในขั้นตอนประเมินและจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่าง
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานผู้อนุมัติ
อนุญาตซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นยกระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมร่วมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น แต่ถึง
อย่างไรก็ตามผู้ท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเป็นลูกจ้างของผู้ประกอบการ
ท าเหมืองแร่จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้รับท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะพยายามท าให้รายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบให้สามารถผ่านการพิจารณาโดยขาดสาระส าคัญที่เป็นข้อมูลอุปสรรค หรือข้อมูลที่
เป็นผลเสียของการท าเหมืองใต้ดิน ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันมีคณะกรรมการผู้ช านาญการตรวจสอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทในการกลั่นกรอง และพิจารณารายงานการประเมินผล

                                           

   3.4 ประมวลผลที่ได้จาการรับฟังความคิดเห็นฯ ในด้านความ
เหมาะสม ผลกระทบทางเลือกอ่ืน และข้อเสนออ่ืนๆ  

  4 ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ เสนอรายงานตามข้อ 3 พร้อมทั้ง
ค าชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่แต่งตั้งภายใน 15 วันนับจาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ สิ้นสุดลงและให้ถือเป็นเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะและบนเว็บ
ไซด์ด้วย 

  5 หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติอนุญาต จะต้องน าความ
คิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งค าชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่
กระบวนการตัดสินใจพร้อมทั้งให้ค าชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจการดังกล่าวในแต่
ละประเด็นเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ค าชี้แจงเหตุผลดังกล่าวต่อสาธารณะและเผยแพร่บน
เว็บไซด์ด้วย 
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กระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกการตรวจสอบของศาลปกครองในขั้นตอนสุดท้ายอยู่ก็ตาม แต่
สาระส าคัญของรายงานนั้นย่อมอยู่ในช่วงการจัดท ารายงานที่จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนรอบด้าน ไม่มีการใช้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นเจตนารมณ์ในการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกลั่นกรองผู้ท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจึงต้องมีความส าคัญเป็นอันดับแรก    

 3.1.1.3 การตัดสินใจ และการอนุมัติอนุญาต 

 เมื่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านความเห็นชอบตามกฎหมายการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงน ามาสู่การรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประมวลก าหนดเงื่อนไขใน
ประทานบัตรดังรายละเอียดมาตรา 88/7 ก าหนดว่าเมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แล้วให้รัฐมนตรีประมวลข้อมูลต่อไปนี้ เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไว้ในกฎหมายหรือระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพ่ือ
ประกอบการก าหนดเงื่อนไขอันจ าเป็นในประทานบัตรต่อไป 

(1) ข้อมูลโครงการที่ยื่นประกอบค าขอประทานบัตร ตามมาตรา 88/6 
(2) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบกับความเห็นของผู้

พิจารณารายงาน  

เมื่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลงและได้รับรายงานจากคณะกรรมการจัด
รับฟังแล้ว ให้รัฐมนตรีพิจารณารายงานแล้ววินิจฉัยก าหนดเงื่อนไขในประทานบัตรไว้ตามเกณฑ์
ต่อไปนี้  

(1) เงื่อนไขในประทานบัตรต้องครอบคลุมโครงการ อย่างน้อยในทุกรายการตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงที่ออกประกาศตามมาตรา 88/6  

(2) ในกรณีที่ปรากฏความแตกต่างของข้อมูลหรือความคิดเห็นในการรับฟังความ
คิดเห็นที่จัดขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ แต่หากพบว่ารายงานหรือข้อมูลใน
ปัญหาใดยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ หรือการรับฟังไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดในสาระส าคัญก็ให้สั่ง
การแก้ไขแล้วแต่กรณี เพ่ือวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติ  

(3) นอกจากค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีตาม (1) แล้ว เงื่อนไขในประทานบัตรต้อง
ครอบคลุมถึงรายละเอียดในโครงการทั้งหมด ที่ผู้ขอประทานบัตรเสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานประกอบค าขอประทานบัตรตามมาตรา 88/6 และให้รวมถึงเงื่อนไข
หรือมาตรการเพิ่มเติมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 
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และตามมาตรา 88/10 เมื่อต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 88/7 

วรรคหนึ่ง ครั้งใดให้อธิบดีจัดตั้งกองทุนขึ้นสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใน
โครงการท าเหมืองใต้ดินตามมาตรา 88/9 (2) โดยมีแหล่งเงินทุนมาจาก 

(1) ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ขอประทานบัตรตามอัตราที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวง 

(2) เงินอุดหนุนจากกองทุนต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน    

  อัตรา ค่าใช้จ่ายตาม (1) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการเสนอและรับรอง
โครงการและระเบียบการรับและจ่ายเงินสนับสนุนให้ เป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง 

เมื่อมีการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียแล้ว การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเป็นไปตาม มาตรา 45 รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนด
เขตเหมืองแร่ให้แก่ผู้ขอประทานบัตรส าหรับท าเหมืองใต้ดินได้ไม่เกินรายละหนึ่งหมื่นไร่ และส าหรับ
ท าเหมืองในทะเลได้ไม่เกินรายละห้าหมื่นไร่ ในกรณีเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีจะก าหนดเขตเหมืองแร่ให้แก่ผู้ขอประทานบัตรส าหรับท าเหมืองใต้ดิน หรือส าหรับท า
เหมืองในทะเลเกินที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ 

การก าหนดเขตเหมืองแร่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถ้าการขอประทานบัตรนั้นเป็นผลจากการส ารวจแร่ตามอาชญาบัตรพิเศษ ซึ่งผู้
ขอประทานบัตรได้ส ารวจตามเงื่อนไขของอาชญาบัตรพิเศษดังกล่าวจนพบแหล่งแร่ภายในพ้ืนที่ที่
ส ารวจ รัฐมนตรีต้องก าหนดเขตเหมืองแร่ตามแหล่งแร่ และจ านวนพ้ืนที่ตามที่ผู้ขอระบุไว้ในค าขอ
ประทานบัตร 

(2) ถ้าการขอประทานบัตรนั้นเป็นกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้รัฐมนตรีก าหนดเขต
เหมืองแร่ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 

การออกประทานบัตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขใดๆ 
เป็นพิเศษตามที่เห็นสมควรให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติก็ได้ 

 ดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อพิจารณาถึงผู้อนุมัติ อนุญาต แล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นรัฐมนตรี
เท่านั้นเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต ประทานบัตร โดยการพิจารณาของรัฐมนตรีนั้นมี
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คณะกรรมการตามมาตรา 1865 ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และความเห็น ในการก าหนดเงื่อนไข
ประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินเฉพาะราย ตามความในมาตรา 1966 และแม้ว่าจะมีคณะกรรมการ ใน
การให้ค าปรึกษาค าแนะน า ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้แก่ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน 
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรม
ป่าไม้ หรืออธิบดีกรมดังกล่าวมอบหมาย และบุคคลอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ล้วนแล้วแต่เป็นภาคส่วนของรัฐแทบท้ังสิ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อยู่ในดุลย
พินิจของรัฐแต่ฝ่ายเดียว ประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อันอาจท าให้การ
พิจารณา อนุมัติอนุญาตนั้นไม่มีความรอบคอบเพียงพอ และอาจน ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
รัฐและชุมชนตามมา  

 3.1.2 ระหว่างการท าเหมืองแร่ใต้ดิน 

  3.1.2.1 การบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบ 

การติดตามและตรวจสอบมีสองส่วนอันได้แก่หน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งผู้เขียนจะเน้นเฉพาะในส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2545  ได้บัญญัติการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในลักษณะของการก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบตามมาตรา 88/11 บัญญัติว่า “ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประทานบัตรท าเหมืองใต้
ดินรายใดให้อธิบดีเรียก ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 88/9 (2) เพ่ือตกลงก าหนดตัวบุคคล
ผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมืองตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ในเงื่อนไขประทานบัตร 

ให้ผู้ถือประทานบัตรจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยเหลือผู้
มีสิทธิตรวจสอบเป็นอัตราตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร ภายในสามสิบวันนับแต่ได้ผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อได้รับแจ้งสัญญาและรายละเอียดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากผู้มีสิทธิตรวจสอบ  
แล้วให้อธิบดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญได้ ต่อเมื่อได้รับค ารับรองในเนื้องานจากผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบแล้ว 

                                           
65 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ,มาตรา 18. 
66 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ,มาตรา 19. 
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 วาระการท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบเงื่อนไขและวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิตรวจสอบ

ที่ประพฤติมิชอบโดยที่ประชุมตัว แทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 88/9 (2) การเก็บรักษากองทุน 
คุณสมบัติมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ  และระเบียบการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง”  

 ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนในการก ากับ ตรวจสอบการท า
เหมืองใต้ดิน โดยมีตัวแทนเข้ามาเป็นผู้มีสิทธิตรวจสอบ และมีกองทุนช่วยเหลือจากเงินของผู้ขอ
ประทานบัตรน ามาใช้ส าหรับการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยเหลือในการตรวจสอบตามเงื่อนไขของ
ประทานบัตร แต่ก็มีข้อสังเกตว่าการติดตามตรวจสอบมีเพียงช่วงระยะเวลาระหว่างด าเนินกิจการการ
ท าเหมืองใต้ดินเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการท าเหมืองทั้งหมด เช่น การตรวจสอบความ
เหมาะสมของมาตรการป้องกันมลพิษ การติดตามตรวจสอบการฟ้ืนฟูและเยียวยาสิ่งแวดล้อมหลังจาก
ปิดเหมือง เป็นต้น   

  3.1.2.2 การจัดเก็บค่าภาคหลวง  

 การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2545 มาตรา 104 ก าหนดให้ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตรผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ 
ผู้ครอบครองแร่อ่ืนที่ได้ จากการแต่งแร่หรือผู้ ประกอบโลหกรรม ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ ตาม
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา ค่าภาคหลวงแร่ ดังต่อไปนี้  

 (1) ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ส าหรับแร่ที่ก าหนดไว้ในประทานบัตร รวมทั้งแร่อ่ืนที่
เป็นผลพลอยได้จากการท าเหมือง ให้ครบถ้วนตามปริมาณแร่ก่อนที่จะขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่  

 (2) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ได้ซื้อแร่จากผู้รับใบอนุญาตร่อนแร่  ต้องช าระ
ค่าภาคหลวงแร่ส าหรับแร่ที่ซื้อในเดือนที่แล้วมาภายในวันที่ห้าของ เดือนถัดจากเดือนที่ซื้อ  

 (3) ในกรณีที่ ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้ รับใบอนุญาตซื้อ
แร่ ที่ซื้อแร่จากผู้รับใบอนุญาตร่อนแร่ ขนแร่ไปยังเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมของตนเองหรือเขตแต่ง
แร่  หรือเขตโลหกรรมของบุคคลอ่ืนซึ่งอธิบดีให้ความเห็นชอบแล้ว  บุคคลดังกล่าวจะขอผัดการช าระ
ค่าภาคหลวงแร่ไว้ ก่อนจนกว่าจะแต่งแร่หรือประกอบ โลหกรรมนั้นแล้วเสร็จก็ได้  แต่ต้องวางเงิน
ประกันหรือจัดให้ธนาคารซึ่งอธิบดีเห็นชอบเป็นผู้ ค้ าประกันการช าระค่าภาคหลวงแร่ไว้ต่อเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ตามที่เจ้า พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ก าหนด  

 (4) ในกรณีที่น าแร่มาแต่งและได้แร่อย่างอ่ืนด้วย ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ส าหรับ
แร่ที่แต่งได้พร้อมกับการขออนุญาตมีแร่ไว้ใน ครอบครองตามมาตรา ๑๐๕  
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 (5) ในกรณีที่ตะกรันมีแร่ชนิดอ่ืนที่ยังมิได้ช าระค่าภาคหลวงแร่มาก่อนเจือปนอยู่  

เกินปริมาณที่อธิบดีก าหนด ผู้ประกอบโลหกรรมต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ส าหรับแร่ที่เจือปนตาม
ปริมาณที่ค านวณ ได้ให้ครบถ้วนก่อนที่จะขนตะกรันนั้นออกจากเขตโลหกรรม 

 ในกรณีที่มีการซื้อขายแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน  หากปรากฏว่าแร่นั้นเป็นแร่ ที่ยังมิได้
ช าระค่าภาคหลวงแร่ ผู้ซื้อต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  
ส าหรับแร่ดังกล่าวพร้อมกับการขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองตามมาตรา 105 

 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้ดูแลก าหนดราคาค่าภาคหลวงแร่ 
โดยมีพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2009 เป็นเกณฑ์ในการก าหนด ซึ่งการจัดสรร
ค่าภาคหลวงนั้นก็ได้มีการก าหนดจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 254267 โดย
อ านาจของคณะกรรมการก าหนดตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ ออกประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตเลียมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 254468 มีความว่า ... ข้อ 2 ให้กรมทรัพยากรธรณีจัดสรร
ค่าภาคหลวงและค่าภาคหลวงปิโตเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... ข้อ 3 การจัดสรร
ค่าภาคหลวงแร่ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้จัดสรรค่าภาคหลวงแร่ตามที่กฎหมายว่า
ด้วยแร่หลังจากส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละยี่สิบแล้ว ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

(1) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล  
(ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามประทานบัตรให้

ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่เก็บได้ภายในเขต 
(ข) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลอ่ืนที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม

พ้ืนที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของค่าภาคหลวงที่
จัดเก็บได้ภายในเขต  

                                           
67โปรดดู พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542. 
68 โปรดดู ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง 

การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2544. 
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(ค) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับจัดสรรในอัตราร้อยละ
สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต ... 

(2) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดสรรค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ใน
อัตราร้อยละยี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นั้น ... 

จะสังเกตเห็นว่าค่าภาคหลวงแร่ที่จัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นไว้ว่าจะเป็น
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 หรือตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มิได้มีระบุไว้ว่าให้น ามาใช้ในลักษณะใด อันมีความ
เป็นไปได้ที่จะไม่ถูกน ามาใช้ในการป้องกัน ลดผลกระทบ หรือฟ้ืนฟู ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ท าเหมืองใต้ดิน ซึ่งเหตุผลส าคัญคือค่าภาคหลวงแร่ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ดังจะเห็นได้
จากค่าภาคหลวงที่แต่ละท้องถิ่นได้รับถือเป็นจ านวนเงินที่น้อยมาก การก าหนดค่าภาคหลวงแร่จึงควร
ต้องสัมพันธ์กับมลพิษที่อาจเกิดขึ้น หรือมีฐานคิดจากการสูญเสียสิ่งแวดล้อมที่ดีในการค านวณ
ค่าภาคหลวงด้วย  

 3.1.3 หลังการท าเหมืองแร่ใต้ดิน 

  3.1.3.1 การบ ารุงรักษา ฟื้นฟูและเยียวยา 

 ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 72 ก าหนดว่าบรรดาขุม หลุม หรือปล่อง 
ที่ไม่ได้ใช้ในการท าเหมืองแล้ว ให้ผู้ถือประทานบัตรจัดการถมหรือท าที่ดินให้เป็นตามเดิมเสียทุกแห่ง 
ไม่ว่าประทานบัตรนั้นจะสิ้นอายุแล้วหรือไม่ เว้นแต่ประทานบัตรได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน หรือเจ้า
พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จะได้สั่งเป็นหนังสือก าหนดเป็นอย่างอ่ืนด้วยความเห็นชอบของ
อธิบดี  

 ในกรณีทีม่ิได้มีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่มี
อ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถือประทานบัตรนั้นจัดการถมหรือท าที่ดินให้เป็นตามเดิม ผู้ถือประทานบัตร
ต้องปฏิบัติให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค า สั่งดังกล่าว 

 มาตรา 131/1 ผู้ถืออาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตอ่ืนใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ต้องรับผิดชอบในการกระท าของตน ต่อความเสียหาย หรือความเดือดร้อนร าคาญใด
อันเกิดข้ึนแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม  

 ใน กรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญาต ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความ
เสียหายนั้นเกิดจากการกระท าของผู้ถืออาชญาบัตร หรือใบอนุญาตนั้น 
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 มาตรา 88/6 “ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน ต้องประกอบด้วยรายละเอียด 

การท าเหมืองแผนผัง โครงการที่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ ที่รัฐมนตรี ก าหนดใน
ประกาศกระทรวง  

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ ... 

 (4) ข้อมูล แผนผัง ขั้นตอน วิธีการในการท าเหมือง การแต่งแร่ และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ภายหลังการท าเหมืองใต้ดินโดยสังเขป ที่แสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบ หรือรักษาไว้ ซึ่ง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งท่ีอาจกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติ และชุมชน ... ” 

 จะเห็นว่าการฟ้ืนฟูเหมืองแร่ยังมิได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน ว่าต้องมีล าดับ ขั้นตอน 
หรือการทบทวนแผน ให้การฟ้ืนฟู เยียวยานั้นมีประสิทธิภาพ มีเพียงบทก าหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าหากเกิดความเสียหายขึ้นให้ผู้ถือประทานบัตรต้องชดใช้หรือรับผิดชอบ ซึ่งมีขั้นตอนในการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีละต้องใช้เวลานานกว่าที่จะได้รับการเยียวยา อีกทั้งหากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นภายหลัง
จากการท าเหมือง การเยียวยาหรือการฟ้ืนฟูยังไม่มีความชัดเจน การก าหนดแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานจึง
เป็นส่วนส าคัญ หากระยะเวลาล่วงเลยจนไม่มีผู้รับผิดชอบรัฐต้องเข้ามาเยียวยาเสี ยเองท าให้รัฐเสีย
ผลประโยชน์ อย่างน้อยที่สุดจึงต้องมี บทบัญญัติแห่งกฎหมายพ้ืนฐานว่าต้องพ้ืนฟูสิ่งใดบ้าง หรือขุม
เหมืองที่เกิดขึ้นสามารถท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้หรือไม่ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง และต้องมีกองทุนประกันภัยความเสียหาย
ที่เยียวยาได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน หรือความ
เสียหายหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 
3.2 การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ได้ถูกตราขึ้นเพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นเพ่ือที่จะสามารถแสดงความคิดเห็น ใช้สิทธิทาง
การเมืองอย่างถูกต้อง และเมื่อน ามาใช้กับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ก็จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การตรวจสอบการท างานของรัฐหรือเอกชนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้69 

                                           
69 อ านาจ วงศ์บัณฑิต ,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 55,น.498.   
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 ถือเป็นกฎหมายกลางบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท โดยสาระส าคัญคือ

การรับรองสิทธิของประชาชนที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ ซึ่งก าหนด
หลักการส าคัญไว้ 2 ประการคือ70  

 ประการที่หนึ่ง ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ 
ต้องเปิดเผยทั้งสิ้น เว้นแต่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ หรือจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัย
ของบุคลใด หรือมีกฎหมายคุ้มครองไว้  

 ประการที่สอง ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น ประวัติ
การศึกษา สุขภาพ การเงิน ที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ จะเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมของ
เจ้าของมิได้ เว้นแต่เปิดเผยตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน หรือเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ
เปิดเผยต่อศาล หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 จะเห็นได้ว่าหากมีโครงการ หรือแผนงานของการท าเหมืองใต้ดินซึ่งถือเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยให้กับประชาชนทราบ ประชาชนหรือชุมชนจึงสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และถือเป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในล าดับต้น คือการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  

3.3 การมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535 นี้ได้มี
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)71 ดังจะเห็นได้ตามมาตรา 672 ได้ก าหนด
เกี่ยวกับเรื่องบุคคลอาจมีสิทธิและหน้าที่ ในการได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อเจ้าพนักงานเมื่อพบเห็น

                                           
70อรทัย ก๊กผล,คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น,

(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์,2552),น.57 – 58. 
71พนัส ทัศนียานนท์,”พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม 2535 : ถึงเวลายกเครื่องใหม่แล้ว”ใน 

สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่การปฏิบัติ ,รวบรวมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ,2540 : น.14. 

72 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มาตรา 6. 
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การกระท าผิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือเกี่ยวกับมลพิษ รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

 แต่ในทางปฏิบัติมักมีข้อโต้แย้งเสมอว่าประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตาม 
มาตรา ๖ (๑) จริงหรือไม่ เพราะบัญญัติไว้ว่า บุคคล “อาจ” มีสิทธิ ซึ่งนี้เป็นการบัญญัติที่แสดงถึง
ความไม่แน่นอน อาจมีสิทธิ หรือ อาจไม่มีสิทธิ ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายเฉพาะได้ให้รายละเอียดใน
เรื่องนั้นไว้อย่างไร ดังที่บัญญัติไว้ในบรรทัดสุดท้ายของมาตรา ๖ หากปรากฏว่าไม่มีบทบัญญัติให้สิทธิ
แก่บุคคลในการได้รับข้อมูลข่าวสารไว้ ก็ย่อมไม่สามารถอ้างถึงการมีสิทธิในข้อมูลข่าวสารในเรื่องนั้น73 

3.4 การมีส่วนร่วมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. 2548    

 ระเบียบส านักนายกฉบับนี้เป็นระเบียบกลางที่ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เฉพาะ  

 หลักการและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีสาระส าคัญดังนี้74  

 1 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ตลอดทั้งเป็นแนวทางในการในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการของรัฐ  

 2 โครงการของรัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อมีการ
ด าเนินการโครงการของรัฐ ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือการให้สัมปทานแก่บุคคลอ่ืนในการด าเนิน
โครงการ หากจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขอนยามัย วิถีชีวิต หรือมีส่วนได้เสียกับชุมชน ต้อง
จัดการรับฟังความคิดเห็น  

 3 ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย โดยตรงจากการ
ด าเนินโครงการของรัฐ  

 4 ก่อนเริ่มโครงการหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องเผยแพร่และ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจะรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  

 5 ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่เกี่ยวกับโครงการของรัฐให้แก่ประชาชนอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  

                                           
73 อ านาจ วงศ์บัณฑิต ,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 55,น.495.   
74 อรทัย ก๊กผล,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 70,น.62 – 65. 
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  5.1 เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  5.2 สาระส าคัญของโครงการ  

  5.3 ผู้ด าเนินการ  

  5.4 สถานที่จะด าเนินการ  

  5.5 ขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ  

  5.6 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แก่ประชาชน
ที่อาศัยอยู่หรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะด าเนินโครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียง และประชาชน
ทั่วไป รวมถึงมาตรการแก้ไขเยียวยาผลกระทบนั้น 

  5.7 ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ด าเนินโครงการเอง 
ให้ระบุแหล่งที่มาของเงินด้วย  

 6 วิธีรับฟังความคิดเห็นต้องใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้  

  6.1 การส ารวจความคิดเห็น อาจท าโดยวิธีต่อไปนี้ 

   ก.การสัมภาษณ์รายบุคคล  

   ข.การเปิดให้แสดงความคิดเห็น ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 
สารสนเทศอ่ืนๆ  

   ค.การให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

   ง.การสนทนากลุ่มย่อย  

  6.2 การประชุมปรึกษาหารือ  

   ก.การประชาพิจารณ์  

   ข.การอภิปรายสาธารณะ  

   ค.การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

   ง.การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

   จ.การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มที่เก่ียวข้องและมีส่วนได้เสีย  

  6.3 วิธีอ่ืนๆ ที่ส านักงานปลัดส านักนายกก าหนด  
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 7 ประกาศให้ประชาชนทราบรายละเอียด เมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา 
สถานที่ รายละเอียดอ่ืนที่เพียงพอแก่ประชาชนให้เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มด าเนินการับฟัง
ความคิดเห็น และประกาศในระบบสารสนเทศที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตาม
ระเบียบนี้ด้วย   

 8 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วหน่วยงานของรัฐต้องท า
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ของประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น 

 จะเห็นได้ว่า ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ได้วางหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในกรณีที่มีโครงการของรัฐหรือ
รัฐให้สัมปทาน หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการนั้นด้วย 

 
3.5 มาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเหมืองแร่ใต้ดินในต่างประเทศ 

   

3.5.1 ประเทศออสเตรเลีย 

 ในประเทศออสเตรเลีย มีมาตรการทางกฎหมายที่ส าคัญได้แก่ Mining Act 1992 
,Mining General Regulation 2003 , The Environmental Protection (Impact of Proposal) 
Act 

 การอนุมัติ อนุญาตให้ท าเหมืองแร่ของประเทศออสเตรเลียนั้น มีเงื่อนไขเป็นไปตาม 
Mining Act 1992 มาตรา 7075 “เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร  

(1) การอนุญาตสัมปทานเหมืองแร่  

                                           
75 สมฤทัย ดีใหม่ , “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมจัดการการท าเหมืองใต้ดิน

,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2548),77-78.  
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(a) ต้องมีเงื่อนไขที่แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตจะด าเนินการในพ้ืนที่เหมืองอย่างไม่
มีข้อสงสัย ภายใต้การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของรัฐมนตรี  

(b) ต้องมีเงื่อนไขอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดบทลงโทษ เมื่อมีการอนุญาตท าเหมือง  

  (1A) ตามอนุมาตรา (1) (a) ใช้ในกรณีที่ยื่นขออนุญาตท าเหมืองเพ่ือ
อนุญาตเกี่ยวกับการหาประโยชน์จากการท าเหมืองเท่านั้น  

(2) ในเงื่อนไขตามอนุมาตรา (1) จะก าหนดโทษในใบอนุญาตท าเหมืองไว้ได้โดย 
(a) ข้อก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตท าเหมืองของผู้รับอนุญาตต้องมีความ

ปลอดภัยชัดเจนและแน่นอน โดยกรอกข้อมูลการบังคับเพ่ิมขึ้นตาม
กฎหมายนี้ ก าหนดในใบอนุญาตฯ นั้นตามจ านวนข้อและแบบที่รัฐมนตรี
ตัดสินใจก าหนดขึ้น  

(b) เงื่อนไขเก่ียวกับการด าเนินการท าเหมือง  
(c) เงื่อนไขเก่ียวกับการบ ารุงรักษาหรือเตรียมการเพ่ือขายแร่ 
(d) เงื่อนไขเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาหรือเตรียมการเพ่ือขายแร่ 
(e) เงื่อนไขเกี่ยวกับการยักย้ายหรือเก็บวัตถุดิบที่ทิ้งจากการท าเหมืองหรือจาก

การบ ารุงรักษาหรือการเตรียมการส าหรับแร่  
(f) เงื่อนไขเกี่ยวกับใช้วางแร่  

  (2A) ข้อก าหนดเงื่อนไขความปลอดภัยในใบอนุญาตท าเหมืองแร่ของผู้
อนุญาต (ในกรณีอนุญาตใหม่) ต้องแสดงถึงความปลอดภัยและความชัดเจนเกี่ยวกับใบอนุญาตท า
เหมือง ภายใต้มาตรา 79 ที่รอบคลุมใบอนุญาตการท าเหมืองใหม่ 

(3) ถ้ารัฐมนตรีให้อนุญาตท าเหมืองแก่บุคคลที่ให้เงื่อนไขเกี่ยวกับความปลอดภัยที่
ชัดเจนและแน่นอนแล้ว รัฐมนตรียื่นหนังสือแจ้งข้อก าหนดรายบุคคล ก าหนดให้บุคคลนั้นเสนอความ
ปลอดภัยแก่รัฐเป็นเงื่อนไขไว้เป็นพิเศษ ตามวิธีของอนุมาตรา 53(3)”  

ซึ่งการท าเหมือง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับเหมืองต้องอยู่ภายใต้ the Environmental 
Planning and Assesment Act 1979 ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 6576 และมาตรา 74 77 หากกิจกรรม
การท าเหมืองขัดต่อ the Environmental Planning and Assesment Act 1979 จะอนุญาตให้ท า

                                           
76 Mining Act 1992 section 65. 
77 Ibid,Section 74. 
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เหมืองมิได้ รวมถึงมีรายละเอียดในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนด้วย และมีข้อห้ามตาม Mining Act 1992 
มาตรา 6278 “อาคารโรงเรือน ,สวน และสิ่งปลูกสร้าง  

(1) ประทานบัตรอาจไม่ถูกอนุมัติบทพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดดังต่อไปนี้  
(a) บนพ้ืนที่หรือภายในระยะที่ก าหนดอันเป็นพ้ืนที่ตั้งของอาคารโรงเรือน ซึ่งเป็น

สถานที่พักอาศัยหลักของบุคคลที่อยู่อาศัย หรือ  
(b) บนพื้นที่หรือภายในระยะที่ก าหนด อันเป็นที่ตั้งสวนแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ 
(c) บนพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างใด (ที่ถูกใช้แทนอาคาร,เขื่อน,อ่างเก็บน้ า,ตลิ่ง,

พ้ืนที่ เก็บน้ า, พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ดิน หรือสาธารณูปโภคหรือโครงการที่มีคุณค่า) 
นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างเพ่ือการท าเหมืองและส าหรับวัตถุประสงค์อ่ืน เว้นแต่
ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์ อักษรจากเจ้าของอาคารโรงเรือนที่อยู่อาศัยสวน 
หรือสิ่งปลูกสร้าง (และในกรณีของบ้านที่อยู่อาศัย ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้อยู่อาศัย ) … 

 (7) ประทานบัตรไม่อนุมัติให้กับพ้ืนที่ใต้ดินดังที่กล่าวในอนุมาตรา (1) เว้นแต่
รัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่าที่ระดับลึก ประกอบกับเงื่อนไขที่ชัดเจน ความเสียหายที่อาจเกิดต่อพ้ืนดิน
น้อย ...” 

 การท าเหมืองแร่ในเขตท่ีอยู่อาศัยของบุคคล อาจไม่ถูกอนุมัติ ตามมาตราข้างต้นเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในการพิจารณาเขตของการท าเหมืองแร่ ให้มีคว ามเหมาะสมไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อเขตที่พักอาศัย หรือหากอยู่ในเขตที่พักอาศัยก็ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าของ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเปิดช่องให้รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติได้หากมีความลึกที่ปลอดภัย  

 การท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม79 ตาม The Environmental 
Protection (Impact of Proposal) Act ซึ่งมี กระทรวงพัฒนาสิ่งแวดล้อม เคหะ และ ชุมชน 
(Ministry of Environment,Hous and Community Development)  โดยมีลักษณะก าหนดให้
หน่วยงานและประชาชนมีส่วนร่วมพิจารณาโครงการ ก าหนดแนวทางการรับฟังความคิดเห็น  ไม่ว่า

                                           
78 สมฤทัย ดีใหม,่อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 75,น.82. 
79 สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,

โครงการศึกษาพัฒนาการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ,(กรุงเทพมหานคร,2544) น.3-28. 
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โครงการใด เมื่อต้องมีการท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุกรัฐของออสเตรเลียจะต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิลผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่มีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ แต่ก็มี
วัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน อันได้แก่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน 
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นทั้งด้านบวก และลบ ให้แก่เจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็น
การสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลต่างๆ ถูกผู้อนุมัติน าไปพิจารณา  

 การจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีลักษณะที่ผู้มีส่วนได้เสียแสดง
ความคิดเห็นตั้งแต่ร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างรายงานมีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หรือรัฐ ซึ่งประชาชนสามารถซื้อร่างรายงานและส่งความ
คิดเห็น เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบการท า
เหมืองตามเงื่อนไขในรายงานได้  และการควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม เหมืองใต้ดิน ของประเทศ
ออสเตรเลีย เนื่องด้วยรัฐส่วนกลางเป็นผู้ควบคุมนโยบาย และเงื่อนไขในการท าเหมืองใต้ดิน บทบาท
การตรวจสอบ จึงเป็นของรัฐส่วนท้องถิ่น และมีการก าหนดพ้ืนที่การตรวจสอบ ตาม Mining Act 
1992 มาตรา 25280 การประเมินสิ่งแวดล้อม  

(1) ผู้ควบคุม (warden) จะควบคุมผู้ได้รับประโยชน์จากแร่ในการด าเนินการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ได้รับผลประโยชน์จากแร่ต้องเป็นผู้ด าเนินการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

(2) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอค าร้องในใบอนุญาต ผู้ควบคุมจะเข้าตรวจสอบ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือติดตามให้สอดคล้องกับข้อเสนอ  

(3) ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรานี้ ให้รวมถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาต  
(a) เข้าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตได้ และ 
(b) ท าเหมืองในพ้ืนที่โดยมีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการด าเนินการตามความ

จ าเป็นที่สมเหตุผล  
(4) การอ้างอิงสิทธิตามใบอนุญาตไม่สามารถกระท าการใดๆ ได้ในพ้ืนที่ได้รับการ

ยกเว้นโดยปราศจากการอนุญาตจากรัฐมนตรี  
(5) การให้สัมปทานอาจไม่มีเงื่อนไขบังคับหรือมีเงื่อนไขบังคับก็ได้  

                                           
80 สมฤทัย ดีใหม,่อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 75,น.87-88. 
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(6) ในกรณีที่ในพ้ืนที่ อันได้แก่ พ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่นันทนาการของรัฐ พ้ืนที่

สาธารณะท้องถิ่น บริเวณประวัติศาสตร์ เขตสงวนธรรมชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ของรัฐ เขตดั้งเดิม 
บริเวณคุ้มครองโบราณสถาน เขตสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ เขตสัตว์ป่าอพยพ บริเวณที่มีการดูแลจัดการ
สัตว์ป่า สถานที่ของชนพ้ืนเมืองหรือดั้งเดิม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย The National Parks and 
Wildlife 1974 จะไม่ได้รับอนุญาตให้สัมปทานแร่ เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นชอบและ มาตรา 36681 
พ้ืนที่ที่ก าหนดให้ติดตาม  

(1) รัฐจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดแบ่งเขตท าเหมืองในพ้ืนที่ต่าง  ๆ หรือ
ประกาศในลักษณะเดียวกันหรือออกค าสั่งให้ทราบโดยทั่วกันของเขตและขอบเขตของการแบ่งเขต
เหมืองนั้น  

(2) จะมีการแต่งตั้งนายทะเบียนประจ าทุกเขตเหมือง  

 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการท าเหมืองเกิดขึ้น จะมีการประกาศเขตให้ได้ทราบโดยทั่วกัน
โดยมีนายทะเบียนประจ าแต่ละเขตรับผิดชอบในการตรวจสอบ โดยมีผู้ควบคุม เข้ามามีบทบาทในการ
ควบคุมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อก าหนดของการท าเหมือง 

 การฟ้ืนฟูเหมืองใต้ดิน ของประเทศออสเตรเลีย มีข้อก าหนดตาม ตาม Mining Act 
1992 มาตรา 239 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ได้รับความเสียหายจากการท าเหมือง  

(1) ภายใต้เงื่อนไขการใช้อ านาจควบคุมจัดการของรัฐ หรือการได้รับสัมปทานแร่ 
คนที่ได้รับการอนุญาตให้ท าเหมืองแล้ว จะมีสิทธิต่ออายุ ต่อใบอนุญาต หรือขอใบอนุญาตใหม่ ต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้  

(a) ฟ้ืนฟู ปรับระดับ ปลูกหญ้า ปลูกป่าทดแทน หรือสร้างสิ่งอ่ืนๆให้กลับสู่
สภาพเดิม ในส่วนพ้ืนที่รัฐมีอ านาจควบคุม จัดการ หรือได้รับสัมปทานแล้ว ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจนได้รับความเสียหายจากการด าเนินการส ารวจและท าเหมือง 

(b) น าแร่กลับเข้าที่ ปิดหรือถมดินกลับลงอุโมงค์ใต้ดิน  

 โดยการก าหนดขึ้นตามระเบียบข้อบังคับ หรือ รัฐมนตรีหรือนายทะเบียนในการ
ตัดสินใจเป็นรายกรณี  

  (1A) รัฐมนตรีหรือนายทะเบียนจะต้องพิจารณาเฉพาะรายโดยการตัดสินใจ
ขึ้นอยู่กับผู้ขออนุญาตได้ท าตามเงื่อนไขการท าให้เป็นป่าก่อน (รวมทั้งการวัดคาร์บอนในอากาศตาม

                                           
81 เพ่ิงอ้าง ,น.88. 
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มาตรฐานกฎหมายพระราบัญญัติขนส่ง ค.ศ. 1919และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม) ในส่วนพ้ืนที่
ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับผลกระทบ จนได้รับความเสียหายจากการด าเนินการส ารวจและท าเหมืองแร่  

  (1B) ตามเงื่อนไขในอนุมาตรา (1A) ก าหนดไว้ในค าร้องขออนุญาตท า
เหมือง 

(2) รัฐมนตรีหรือนายทะเบียนจะแก้ไขเงื่อนไขต่อเมื่อ  
(a) เงื่อนไขไม่ตรงชนิดของเงื่อนไขอ่ืน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับหมวดนี้ หรือ  
(b) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  

(3) ต้องปฏิบัติเงื่อนไขตามที่อ้างแล้วใน (1) (a) หรือ (1A) จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอนุรักษ์และการใช้ที่ดิน และได้รับค าปรึกษาจากหัวหน้าอุทยานและ
สัตว์ป่าแห่งชาติก่อน  

(4) การแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวมรผลบังคับเม่ือได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประเทศออสเตรเลียมีระบบการก ากับดูแลการท าเหมืองแร่ที่แบ่งเป็นสองส่วนคือรัฐ
ส่วนกลางก ากับดูแลนโยบาย ส่วนการก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบเป็นบทบาทของรัฐส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละภาคส่วนมีบทบาทท่ีชัดเจน หากน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยที่ก าลังพัฒนา
หลักการกระจายอ านาจมาสู่ท้องถิ่น ก็จะท าให้การท าเหมืองแร่ของประเทศไทยมีแบบแผนการ
ก าหนดบทบาทของส่วนท้องถิ่นได้ชัดเจนมากขึ้น  

 3.5.2  ประเทศแคนนาดา  

 ประเทศแคนนาดามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการท าเหมืองแร่ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
แร่ บทที่ 293 (RSB 293) ข้อก าหนดแห่งพระราชบัญญัติแร่ BC.Reg 587/77 และพระราชบัญญัติ
สิทธิการครอบครองแร่ บทที่ 292 (RSBC 1996) ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบริติชโคลัมเบีย ในบทบัญญัติ 
มิได้มีข้อห้ามในการท าเหมืองแร่ใต้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง สิทธิผู้ถือกรรมสิทธิ์เหนือพ้ืนดินก็มิได้
บัญญัติไว้ แต่หากเกิดความเสียหายขึ้นจากการท าเหมือง ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้น อีกทั้งยังคุ้มครองสิทธิของชุมชน โดยห้ามมิให้ท าเหมืองแร่ในที่ชุมชน และที่อยู่ของ
ประชาชน82 

                                           
 82 สิทธิโชค ตันติสุขสันต์ ,”ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการส ารวจและการท าเหมืองแร่

ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510,”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2543),น. 
67. 
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 ในประเทศแคนาดานั้นมีหลักเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองสิทธิของเจ้าของที่ดินและชุมชน 

เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจของรัฐ โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมตรวจสอบ การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมภายหลังจากการท าเหมือง ซึ่งในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( Preliminary 
Environmental Impact Statement - EIS) ภายใน 60 วัน และเผยแพร่รายงานเพ่ือให้สาธารณชน
เข้าถึงและปรึกษาหารือ(public consultation) โดยการจัดรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) 
รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็สามารถให้ความเห็นได้ หากเห็นว่าต้องแก้ไขรายงาน EIS และ
จะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบก็ให้มีมาตรการทางเลือกประกอบ และสาธารณชนสามารถร่วม
พิจารณา ภายใน 30 วัน หน่วยงานของรัฐต้องบันทึกข้อคิดเห็นดังกล่าวในการอนุมัติรายงาน EIS ครั้ง
สุดท้ายเพ่ือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบพิจารณาข้อคิดเห็นก่อนการอนุมัติ EIA และยังสามารถขยาย
ระยะเวลาในการับฟังความคิดเห็นได้หากมีประเด็นที่ส าคัญในการท ารายงาน EIA โดยต้องเผยแพร่ใน
ห้องสมุดและหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ มีการจัดประชุมปรึกษาหารือได้อย่างไม่มีขอบเขต 
รวมไปถึงสาธารณชนวงกว้างด้วย83 

 การติดตามตรวจสอบเหมืองใต้ดินของประเทศแคนาดา มีหลักการในการอนุมัติ
โครงการต้องมีการทบทวนและพิจารณาทุกๆ 5 ปี ระหว่างการท าเหมือง มีประเด็น ได้แก่ การ
รายงานวิถีชีวิตสัตว์ อากาศ น้ า ดิน ภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ ภูมิประเทศ การระบายน้ า บัญชีมลพิษที่
เกิดข้ึน  แผนป้องกันและการท าความสะอาดทางน้ า กรอบการติดตามตรวจสอบ และภายหลังการท า
เหมืองแร่ต้องมีหลักเกณฑ์แผนการฟ้ืนฟูประกอบด้วยรายละเอียดของสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิต ดิน 
ระยะเวลา การติดตามตรวจสอบทั้งกายภาพ เคมี การป้องกันการปล่อยลมพิษขณะฟ้ืนฟู การ
ประเมินต้นทุน ของการติดตาม และข้อเสนอให้มีกองทุนประกันภัยในการฟ้ืนฟูและแผนการฟ้ืนฟูต้อง
ทบทวนทุก 5 ปี ก่อนมีการปิดเหมืองถาวร84 

 ในประเทศแคนนาดา การท าเหมืองแร่มีแนวทางในลักษณะถ่วงดุลการบริหาร
จัดการโดยมีการคุ้มครองสิทธิของชุมชน อีกท้ังยังมีข้ันตอนการก ากับ ดูแลตรวจสอบที่ครบถ้วน มีการ
ก าหนดการทบทวนแผนการด าเนินงานทุก 5 ปี โดยมีรายละเอียดแผนการฟ้ืนฟูที่ชัดเจน ท าให้

                                           
83 เพ่ิงอ้าง,หน้า 69. 

 84 Mineral Industry Environment Protec Regulation 1996 (Section 12-
16).20 Nevada Bureau of Land Management , “Guidance for Hardrock Mining 
Reclamtion / Closue Activities – Management of Heap Leach Effluents. 
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สิ่งแวดล้อมกลับสู่ภาวะปกติ สอดคล้องตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เหมาะสมที่ประเทศไทยจะน ามา
ปรับใช้  

 3.5.3 ประเทศฟิลิปปินส์ 

 การท าเหมืองใต้ดินของประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมาย Philipine Act of 1995 ซึ่งมี
หลักการคือ “ทรัพยากรแร่” เป็นของรัฐ ทั้งพ้ืนที่สาธารณะและเอกชน รัฐจะเป็นผู้ควบคุมดูแลและ
ประสานความร่วมมือกับเอกชนบนหลักการคุ้มครองสิทธิชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างมี
ประสิทธิภาพ85 ซึ่งกฎหมายได้ก าหดหลักเกณฑ์การท าเหมืองแร่ในเขตที่มีเจ้าของที่ดินอยู่ต้องได้รับ
ความยินยอมของเจ้าของที่ดินในขั้นตอนการขออนุญาต และเมื่อจะด าเนินการท าเหมืองต้องแจ้ง
ล่วงหน้าและจ่ายค่าชดเชยให้เจ้าของที่ดินอย่างเป็นธรรม อีกทั้งผู้ท าเหมืองต้องไม่ขัดขวางเจ้าของ
ที่ดินในการเข้าใช้พื้นที่สัมปทานเม่ือมีการท าเหมือง ภายใต้ข้อก าหนดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่เจ้าของที่ดิน ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าของที่ดิน โดยร่วมกับรัฐในการประเมินทรัพย์สินให้สูงกว่า
ปกติ86 และชุมชนยังได้รับทราบผลการยอมรับการท าเหมืองใต้ดิน ตามข้อก าหนดความปลอดภัยของ 
Environmental Compliance Certificate (หนังสือรับรองความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม )87 ตาม
อ านาจหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 

 การวางเงินค้ าประกัน การท าเหมืองใต้ดินและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในประเทศ
ฟิลิปปินส์มีกองทุนค้ าประกันสิ่งแวดล้อม (Environmental Guarantee Fund : EGF) โดยก าหนดให้
เจ้าของเหมืองต้องจ่ายเข้ากองทุน ซึ่งจัดตั้งเพ่ือเป็นแหล่งเงินค้ าประกันความเสียหายให้กับการท า
เหมืองหรือความเสี่ยงต่อความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนใน
พ้ืนที่ ซึ่งเงินจากกองทุนนี้จะพิจารณาจากข้อมูลการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความสามารถ
ของโครงการประกอบกัน โดยเงินจากกองทุนนี้สามารถใช้เมื่อโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 

                                           
85 Phillippine Mining Act of 1995 Section 2. 
86 Ibid,Section 72. 
87 Ibid,Section 8. 
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ทรัพย์สิน ร่างกาย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวิจัยทางสังคม และอีกส่วน
หนึ่งจะเป็นเงินชดเชยความเสียหาย หรืออุบัติเหตุจากการท าเหมืองใต้ดิน88 

 การจัดเก็บค่าภาคหลวง มีการก าหนดให้น าเงินบางส่วนมาเป็นทุนในการศึกษาวิจัย
เพ่ือการคุ้มครองแร่และสงวนรักษาแร่ และมีการก าหนดให้น าเงินค่าภาคหลวงมากระจายรายได้ให้แก่
ชุมชนพ้ืนเมือง ตามมาตรา 1789 การจัดเก็บค่าภาหลวงส าหรับชุมชนพ้ืนเมือง ก าหนดให้จ่าย
ค่าภาคหลวงจากเงินกองทุนบางส่วนเป็นรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนพื้นเมือง  

 การฟ้ืนฟูเหมืองใต้ดิน ตามมาตรา 7190 การฟ้ืนฟูเหมืองพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมือง ผู้
ได้รับอนุญาตจะต้องมีการฟื้นฟูเหมืองอย่างมีเทคนิคและตามหลักการแห่งชีวภาพ ในอุโมงค์ที่ขุด แร่ที่
ขนออกมา หางแร่ และพ้ืนที่ๆถูกรบกวน โดยความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมตามระเบียบที่ก าหนด 
โดยต้องฟ้ืนฟูตามแผนที่ผู้ท าเหมืองเสนอไว้ และดอกเบี้ยจากเงินกองทุนให้น ามาฟ้ืนฟูทางกายภาพ 
สังคม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ   
  จะเห็นได้ว่าในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนและลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ วัฒนะธรรม วิถีชีวิต มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิด และมีกฎหมายว่า
ด้วยการท าเหมืองแร่เป็นการเฉพาะที่มีรายละเอียดค่อนข้างดี ดังจะเห็นได้จากหลักการ ที่ก าหนดการ
ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน โดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน และใน
เนื้อหากฎหมายก็ก าหนดการชดเชยเยียวยาเจ้าของพ้ืนที่ รวมถึงชุมชนต้องได้รับรู้กระบวนการของ
โครงการอย่างละเอียด มีการก าหนดให้น าค่าภาคหลวงมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน 
หลังจากท าเหมืองใต้ดินก็มีการก าหนดให้ฟ้ืนฟูเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ผู้เขียนเห็นว่าประเทศ
ไทยควรน าหลักการ และรายละเอียดดังกล่าวมาปรับใช้กับประเทศไทยตามความเหมาะสม

                                           
 88สถาบันวิจัยทางสังคม และสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

โครงการศึกษาพัฒนาการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ,(กรุงเทพมหานคร : 2544 ) น.3 – 32.  

89Mining Act of 1995 Section 17. 
90Ibid,Section 71.  
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บทที่ 4 
บทวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการท าเหมืองใต้ดิน 

 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบด้วยประชากรที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรืออาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีความเป็น
พหุวัฒนธรรม หรือด ารงอยู่บนความหลากหลาย และมีลักษณะอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนมาแต่ช้านาน อยู่
อาศัยร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยพึ่งพาอาศัยกัน การด าเนินชีวิตจึงมีลักษณะในเชิงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในตัว และเม่ือมีโครงการพัฒนาต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจึงถูกน ามาเป็นต้นทุนในการผลิตทั้งสินค้า บริการต่างๆ อันก่อให้เกิดมลพิษ ท าให้ชุมชน
ได้รับผลกระทบ ทั้งวิถีชีวิตที่เคยพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการได้ประโยชน์จากธรรมชาติ 
ถูกลดทอนลง 

 สิทธิชุมชนได้ถูกให้ความส าคัญขึ้นมาเป็นล าดับ ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ได้รับรองสิทธิชุมชนท้องถิ่น เป็นครั้งแรก โดยให้ความส าคัญกับชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมนั้นมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ หรือวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน รวมถึงสิทธิของบุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน  
ในการบ ารุงรักษา การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ต้องด ารงชีพได้อย่างปกติสุข เป็นต้น ในล าดับต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็
ได้บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไว้เช่นกัน โดยตัดค าว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติออก” จึงท าให้สิทธิ
ชุมชนถูกรับรองโดยไม่ต้องออกกฎหมายล าดับรอง อีกทั้ง ยังเพ่ิมเติมในส่วนแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ และขยายลักษณะของชุมชนให้ครอบคลุม ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นต้น 
รวมถึง ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือลงมติ) ก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิ
ชุมชน ไว้ในมาตรา 63 ชุมชนย่อมมีสิทธิปกป้อง ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาขนบธรรมเนียม 
จารีต ประเพณี ศิลปะวัฒนาธรรมและภูมิปัญญาอันดีงานของชุมชน ของท้องถิ่น และของชาติ และ
การมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

 บุคคลย่อมมีสิทธิร่วมกับชุมชนหรือร่วมกับรัฐในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ตลอดจนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
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 และในมาตรา 64 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม และในการ
คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน
สิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง ...และในร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (ฉบับก่อนลงประชามติ พ.ศ.2559) บัญญัติรับรอง
สิทธิชุมชนไว้ในมาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 

(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนะธรรม ขนบธรรมเนียม และ
จารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ  

(2) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ปะโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

(3) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของ
ประชาชนหรือชุมชน ... 

และในมาตรา 57 รัฐต้อง 

(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนะธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิ
และมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  

(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและ
ได้ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 ดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรแร่ก็เช่นกันจากเดิมที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก มาเป็นการใช้อย่างอนุรักษ์ 
และคุ้มครองรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้พัฒนาไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่ในแนวทางการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับการท าเหมือง
แร่ ยังมีลักษณะที่รวมศูนย์อ านาจไว้ที่รัฐ รัฐเป็นผู้ก าหนดและมีอ านาจในการตัดสินใจแต่ฝ่ายเดียว ซึ่ง
การจัดการโดยรัฐแต่ฝ่ายเดียวยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ความละเอียดไม่มากเพียงพอ และ
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บุคลากรก็มีอยู่อย่างจ ากัด รัฐจึงต้องอาศัยชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีบทบาทร่วมบริหาร
จัดการ แต่ปัจจุบันชุมชนยังมีส่วนร่วมในระดับที่ต่ า และที่ส าคัญไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา ตัดสินใจ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างแท้จริง อันท าให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่
สามารถเกิดข้ึนได้ 

 

4.1 ปัญหากฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนการท าเหมืองแร่ใต้ดิน 

 

 4.1.1 ปัญหากฎหมายในการปรึกษาหารือเบื้องต้น 

 ในการอนุมัติ อนุญาตให้ท าเหมืองใต้ดินในประเทศไทยมีเขตหวงห้ามในการท า
เหมืองใต้ดิน คือเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เป็นหลัก แต่มิได้บัญญัติห้ามท า
เหมืองใต้ดินในเขตชุมชน หรือท่ีอยู่อาศัย ดังเช่นในประเทศออสเตรเลียที่บัญญัติไว้ชัดเจนเป็นข้อห้าม
ว่าเขตชุมชนหรือที่อยู่อาศัยอาจไม่ได้รับอนุญาต 91 

 เมื่อเหมืองใต้ดินมีโอกาสที่จะท าได้ในเขตชุมชน การปรึกษาหารือกับชุมชนรวมถึงผู้
มีส่วนได้เสียเป็นสิ่งจ าเป็นที่ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียจะต้องได้รับรู้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนเพ่ือความ
สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วม และเป็นข้อมูลให้ประชาชน ชุมชน ในเขตพ้ืนที่ได้ทราบและรับรู้
สาระส าคัญ ความจ าเป็น ขอบเขต ผลกระทบ ในการท าเหมืองใต้ดิน สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การท าเหมืองที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของตนได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2545 มาตรา 88/9 ได้บัญญัติไว้ว่า “...ผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินรายใด 
เห็นสมควรให้มีการปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสีย...” และตามประกาศกระทรวงอุสาหกรรม เรื่อง
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ การปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียส าหรับโครงการท าเหมืองใต้ดิน92 จะ
เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหรือชุมชนในการได้รับข้อมูลและปรึกษาหารือเบื้องต้น
เป็นไปตามความต้องการของผู้ที่ประสงค์จะขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์
ในการปรึกษาหารือไว้อย่างละเอียด ก าหนดผู้มีสิทธิเข้าร่วมปรึกษาหารือมีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย
หมู่บ้าน ก านันผู้ใหญ่บ้านทุกเขต ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรเอกชน อีกทั้ง 

                                           
91 Mining Act 1992 section 62. 

 92 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 26ง วันที่ 9 
มีนาคม พ.ศ.2547. 
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คณะกรรมการด าเนินการแล้วเสร็จให้สรุปผลการประชุมปรึกษาเบื้องต้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่การประชุมปรึกษาเบื้องต้นยุติ โดยสามารถโต้แย้งได้ภายใน 15 
วัน แล้วแนบรายงานฉบับนี้เสนอต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ แต่กฎหมายยัง
มิได้บังคับไว้ว่าต้องปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้เสียก่อนท าเหมืองใต้ดิน  

 แต่ในประเทศแคนาดานั้นมีหลักเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองสิทธิของเจ้าของที่ดินและชุมชน 
เพ่ือเป็นการถ่วงดุลอ านาจของรัฐ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการประเมิน
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Preliminary Environmental Impact Statement - EIS) เผยแพร่รายงาน
เพ่ือให้สาธารณชนเข้าถึงและปรึกษาหารือ (public consultation) โดยการจัดรับฟังความคิดเห็น 
(Public hearing) รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็สามารถให้ความเห็นได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหาก
ประเทศไทยก าหนดให้มีการปรึกษาหารือกับชุมชนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียก่อนการท าเหมืองใต้ดินจะท า
ให้ทราบถึงรายละเอียดของพ้ืนที่ ความเหมาะสม ปัญหาอุปสรรค จากชุมชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
โครงการท าให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการมีมากขึ้น และลดปัญหาความขัดแย้งที่จะ
ตามมาในภายหลัง  

 4.1.2 การคุ้มครองสิทธิชุมชน  

 การท าเหมืองใต้ดินในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ได้ก าหนดไว้
ตามมาตรา 83/393 เป็นการก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรแสดงสิทธิว่าผู้ขอมีสิทธิในการท าเหมือง
ใต้ดินในพ้ืนที่นั้นหากมีความลึกน้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร เป็นบทบัญญัติที่เห็นได้ชัดเจนว่ามิได้มีเจตนา
ในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของที่ดิน รวมถึงสิทธิชุมชนว่าต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือ
ชุมชน ซึ่งแตกต่างจากประเทศฟิลิปปินส์ที่ให้ความส าคัญกับเจ้าของที่ดินหากจะท าเหมืองใต้ดินต้อง
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน หรือแม้แต่ในประเทศแคนนาดาที่ห้ามท าเหมืองใต้ดินใน
เขตชุมชนหรือที่อาศัยของประชาชน ซึ่งหากพิจารณาแหล่งแร่ในประเทศไทยพ้ืนที่ที่เกิดความขัดแย้ง
มักเป็นพ้ืนที่ของชุมชนหรือที่พักอาศัยของประชาชน เนื่องด้วยลักษณะของวิถีของชุมชนนั้นพ่ึงพา
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินชีวิตโดยการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงต้องค านึงถึงการด ารงอยู่ของชุมชนด้วย การพิจาณาอนุมัติ อนุญาต ให้ท า

                                           
93 มาตรา 83/3 การท าเหมืองใต้ดินที่มิใช้ที่ว่าง หากอยู่ในระดับความลึกจากผิวดินไม่

เกินหนึ่งร้อยเมตร ผู้ยื่นค าขอประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ขอจะมีสิทธิ
ท าเหมืองในเขตที่ดินนั้นได้ 
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เหมืองใต้ดินจึงควรได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน รวมถึงชุมชนโดยเสียงส่วนมาก เพ่ือให้ชุมชนที่
อาจได้รับผลกระทบได้รับค่าชดเชยจากการขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้ง ข้อพิพาทที่เกิดจากการท าเหมืองใต้ดินก็จะลดน้อยลง ต่างได้ประโยชน์ทั้ง
ผู้ประกอบการ ชุมชน รวมถึงรัฐผู้ก ากับดูแล  

เมื่อชุมชนต้องให้ความเห็นชอบ ยินยอมต่อการท าเหมืองใต้ดินในพ้ืนที่ของชุมชน 
ขอบเขตแห่งสิทธิของชุมชนจึงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าต้องมีขอบเขตเพียงใด รวมถึงสิทธิ
ของบุคคลใดบ้างที่สามารถใช้สิทธิร่วมกับชุมชนได้ ซึ่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มิได้ก าหนดค า
นิยามของชุมชนไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งขอบเขตการใช้สิทธิก็มิได้ก าหนดไว้เช่นกัน ผู้ เขียนเห็นว่าการใช้
สิทธิชุมชนต้องมีความชัดเจนเพ่ือให้การใช้สิทธินั้นสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ในกฎหมาย
ไทยตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.255194 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ครอบคลุม
ความหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการจดแจ้งจัดตั้งชุมชน โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สนับสนุน และสนับสนุนการจัดตั้งและส่งเสริมกิจกรรมสภาองค์กรชุมชนต าบล และจัดท าทะเบียน
ของสภาองค์กรชุมชน ดังนั้นหากชุมชนจะใช้สิทธิชุมชนในการเห็นชอบ ยินยอมให้เกิดการท าเหมืองใต้
ดินในเขตพ้ืนที่ของชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ของการท าเหมืองใต้ดินจึงต้องเป็น
ชุมชนที่ได้จัดแจ้งจัดตั้งชุมชน หรือจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนไว้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) หรืออาจกล่าวได้ว่าหากมีการท าเหมืองใต้ดินในเขตชุมชน ชุมชนที่ได้จดแจ้งจัดตั้ง
ชุมชนไว้ต่อสภาองค์กรชุมชนสามรถใช้สิทธิชุมชนในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ด าเนินการท าเหมือง
ใต้ดินในเขตพ้ืนที่ของชุมชนได้ 

 4.1.3 การประเมินผลกระทบด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Environment 
Assessment :SEA) 

 การประเมินผลกระทบด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment 
:SEA) ก าลังได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นว่าจะเป็นกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังจะเห็นได้ดังนี้  

 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นควรให้มีการบูรณาการสิ่งแวดล้อมสู่นโยบายโดยใช้
การประเมินผลกระทบด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment :SEA) ควบคู่กับการ

                                           
94

 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา หน้า 26 เล่ม 125 ตอนที่ 31 ก วันที่ 6 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2551. 
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ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการจัดท า นโยบาย แผน แผนงาน รายสาขา และในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนาและประเมินขีดความสามารถของพ้ืนที่ โดยให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดท า 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า SEA โดยเฉพาะการก าหนด และการ
พิจารณาทางเลือก95 

 ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้มีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะประกอบกับร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 96 เห็นว่าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมืออันจะน าไปสู่การบูรณาการ ทั้งความคิดและการปฏิบัติ
ร่วมกันของหลายฝ่ายให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ และเกิดการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย มี
เป้าประสงค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จะเห็นได้ตามมาตรา 42 บัญญัติว่า ในการจัดท านโยบาย แผน 
แผนงาน ทั้งรายสาขา หรือเชิงพ้ืนที่  ที่อาจมี ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของชุมชน 
จะต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ประกอบการจัดท านโยบาย  แผน แผนงาน ด้วย 
รวมถึงได้ก าหนดหลักการมีส่วนร่วมไว้อย่างน่าสนใจใน มาตรา 47 มีใจความส าคัญว่า การประเมินผล
กระทบระดับยุทธศาสตร์ ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ารายงานประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดท า ขอบเขตการศึกษา การจัดท ารายงาน การให้
ความเห็นต่อรายงาน และการพิจารณารายงาน การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 

 ในประเทศไทยการประเมินผลกระทบด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Environment 
Assesment :SEA) มิได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ แต่ถูกใช้บ้างในการก าหนดนโยบายของส่วนราชการบาง
หน่วบงานเท่านั้น ยังไม่ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาโครงการ แผนงาน นโยบายต่างๆ ของรัฐทั้งหมด ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่าหากน า SEA เข้ามาใช้แบบบูรณาการก็จะท าให้การท าเหมืองแร่ รวมถึงโครงการพัฒนา
อ่ืน ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากแนว
ทางการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายข้างต้น ซึ่งมีความเห็นไปใน

                                           
 95 สภาปฏิรูปแห่งชาติ ,วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร :การ

ปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ,(กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ ส านักเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,2558) ,น.12. 

 96 ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ คปก.01/811 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558, น.10 – 24. 
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ทิศทางเดียวกันว่าประเทศไทยควรมีการประเมินผลกระทบด้านยุทธศาสตร์ในลักษณะประเมินความ
คุ้มค่าของการใช้แร่ การประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาในการใช้แร่ และผู้เขียนเองก็มีความเห็นพ้องว่าหากน า SEA มาใช้ก็จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศไปในทิศทางตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยควรจัดท าโดยคณะกรรมการนโยบาย
แร่ โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการท า SEA ก็เป็นปัจจัยส าคัญอีก
เช่นกันในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรแร่ ซึ่งผู้เขียนจะไม่ลงรายละเอียดมากนักและเห็นว่าควร
ให้มีการศึกษารูปแบบความเหมาะสมในการน า SEA มาใช้กับประเทศไทยต่อไป  

 4.1.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

 การจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมถือเป็นกลไกส าคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของผู้มีอ านาจในโครงการที่รุนแรง การท าเหมืองใต้ดินจัดอยู่ใน
โครงการรุนแรงที่ต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการได้ถูก
ระบุไว้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 4697และ

                                           
97 มาตรา 46 “เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 

 ในการประกาศตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติแนว
ทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอ
พร้อมกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการ แต่ละประเภทและ
แต่ละขนาดด้วย 

 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใดมี
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการ
ประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพ้ืนที่ลักษณะเดียวกันได้รัฐมนตรีโดย ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้โครงการหรือกิจการใน
ท านอง เดียวกันได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้ 
โครงการหรือกิจการนั้นจะต้อง แสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในการ
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ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วันที่ 24 ธันวาคม 255298 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถใช้สิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างครอบคลุมในระดับหนึ่ง อันได้แก่  

 1 การรับฟังความคิดเห็นในการก าหนดขอบเขต และแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

 2 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนในขั้นตอนการ
ประเมิน และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ  
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากร  ธรรมชาติและ
สุขภาพ 

 3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวน
ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ สุขภาพ 

 อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าแม้จะก าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และชุมชนไว้ค่อนข้างครอบคลุมกระบวนการจัดท ารายรายประเมินผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ระดับหนึ่ง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ การจัดจ้างผู้ช านาญการในการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีลักษณะที่เป็นการจัดจ้างโดยผู้ขออนุญาตท าโครงการจ้างผู้ช านาญการโดยตรง มี
ลักษณะเป็นนายจ้างลูกจ้าง ผู้ช านาญการย่อมมีความผูกพันโดยตรงต่อผู้ขออนุญาตท าโครงการ อัน
เป็นสาระส าคัญที่จะท าให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีเนื้อหาที่เอนเอียงไปในทางที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ขออนุญาตท าโครงการ กล่าวคือ ผู้ช านาญการต้องท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการได้ รายงานที่ได้มาอาจไม่เป็นไปตามความจริง

                                           
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ก าหนด” 

98 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 2 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 188 ง วันที่ 29 ธันวาคม  
พ.ศ.2552. 
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เท่าท่ีควร และเป็นการขัดต่อหลักความโปร่งใส อันจะน าไปสู่การลดทอนการแสดงความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้เสียและชุมชน รวมถึงรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาตรฐาน  

 ดังนั้นการที่จะท าให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีมาตรฐาน 
ความคิดความเห็นของชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกสะท้อนอย่างแท้จริง จึงควรที่จะต้องมีการท าให้
ผู้ช านาญการสามารถท ารายงานได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง ผู้ช านาญการมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
มีมาตรฐาน มีความเป็นอิสระทางวิชาการ ซึ่งก็ได้มีผู้ที่เสนอทางแก้ไขปัญหานี้ไว้อย่างน่าสนใจ  

 เครือข่ายนักวิชาการปฏิรูป EIA /EHIA เสนอให้มีองค์กรวิชาชีพควบคุมมาตรฐาน
ทางวิชาการของผู้จัดท ารายงาน EIA / EHIA 99 

 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีความเห็นว่าให้มีส านักงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ด าเนินการโดยอิสระ เป็นผู้ก ากับ ดูแล ควบคุม การท ารายงานประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการ โดยให้ส านักงานฯขึ้นทะเบียนผู้ช านาญการเพ่ือตัด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท าโครงการกับผู้ช านาญการ100  

 ผู้เขียนเห็นว่าทั้งการมีองค์กรวิชาชีพ หรือก าหนดให้มีส านักงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เป็นอิสระ ต่างเป็นการก ากับคุณภาพให้กับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ทั้งสองแนวทาง ให้รายงานมีมาตรฐาน และมีความเป็นอิสระทางวิชาการ สะท้อนความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชน ท าให้การพิจารณาของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต มีความ
รอบคอบ รอบด้าน เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง รวมถึงการก าหนดรายละเอียดท้ายประทานบัตรก็
จะเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์มีการด าเนินการที่ปลอดภัย การแก้ไขเยียวยา ฟ้ืนฟู ก็จะเป็นไปอย่าง
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น แต่การจะตั้งองค์กรใหม่ หรือองค์กรวิชาชีพมักจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย 
หรือมีความล่าช้าเนื่องด้วยต้องใช้งบประมาณ และทรัพยากรเป็นจ านวนมาก ผู้เขียนจึงเห็นว่าการจัด
จ้างผู้ช านาญการในการท ารายงานประเมินผลกรทบสิ่งแวดล้อมควรได้รับคว ามเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแร่ตามที่ผู้เขียนได้เสนอไว้ในส่วนของคณะกรรมการแร่ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ ความ
เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับแนวทางการมีส่วนร่วมเพราะ
สัดส่วนของกรรมการที่ผู้เขียนเสนอนั้นมาจากภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสีย  

                                           
99 ปาริชาต ศิวรักษ์,ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม,(กรุงเทพมหานคร : สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,2558) น.24. 
100 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 96,น 13. 
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 4.1.5 การตัดสินใจ และการอนุมัติ อนุญาต 

 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เหมืองใต้ดิน ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีในการพิจารณาให้ประทานบัตร รวมถึงกิจกรรม
อ่ืนๆ โดยมีคณะกรรมการ101คณะหนึ่งเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และความเห็นแก่รัฐมนตรีในเรื่อง 
การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร การก าหนดเงื่อนไขประทานบัตร102   

ซึ่งเมื่อดูกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับเหมืองใต้ดิน เป็น
ภาคส่วนของรัฐทั้งหมด อีกทั้งยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา จึงกล่าวได้ว่า ในการอนุมัติ อนุญาต
เป็นการใช้ดุลยพินิจ ของฝ่ายรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ภาคส่วนอ่ืนๆ มิได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเป็นการขัดกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  และ

                                           
101 มาตรา 18 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นประธาน อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่* อธิบดีกรม
ที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมดังกล่าวมอบหมาย และบุคคลอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน
สามคนเป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกอง กองสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่* 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

102 มาตรา 19 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และความเห็นแก่
รัฐมนตรีในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การออกอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร 

ชั่วคราวและประทานบัตร ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติหรือพ้ืนที่เขตหวงห้ามของ
ทางราชการ 

(2) การต่ออายุอาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตร 

(3) การอนุญาตให้โอนประทานบัตร 

(4) การสั่งเพิกถอนอาชญาบัตร และประทานบัตร 

 (4/1) การก าหนดเงื่อนไขประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินเฉพาะรายตามมาตรา 88/7 

(5) เรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
(6) เรื่องอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
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หลักการกระจายอ านาจ ทั้งที่เป็นการพิจารณาเป็นเรื่องที่เกี่ยวด้วยประโยชน์ประชาชนโดยส่วนรวม
เกี่ยวกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอาจมีผลกระทบและความเสียหายเกิดขึ้นต่อ
การด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนในชุมชน ซึ่งได้มีผู้เสนอแนะไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้    

 นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ เห็นว่าควรก าหนดการอนุญาตการประกอบกิจการโดย 
“คณะกรรมการแร่” ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและ
รัดกุม แทนการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีเพียงคนเดียว103 

 ตามความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนให้มีกฎหมายว่าด้วยแร่ ของส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ คปก..01/1006 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558104 คณะกรรมการแร่
เห็นควรให้มี  ผู้แทนจากขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้แทนสภาองค์กรชุมชนอยู่ ใน
คณะกรรมการแร่ มีอ านาจในการพิจารณาค าขออนุญาตประกอบกิจการแร่ ก าหนดคุณสมบัติ
ผู้ประกอบการ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบกิจการที่ชัดเจนและเหมาะสม ให้
ค าปรึกษารัฐมนตรีในการอนุญาต และควรมีคณะกรรมการนโยบายแร่ คณะกรรมการแร่ระดับจังหวัด 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกประทานบัตร
และจัดท านโยบายการบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ 

 หากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ยังเป็นของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว การมีส่วนร่วม
ของประชาชน และชุมชนย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คณะกรรมการแร่ 
เป็นกลไกที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษารัฐมนตรีอนุญาตหรือไม่อนุญาตในกิจการเหมืองแร่ ควรมี
ลักษณะที่เป็นภาคี จึงจะเป็นแนวทางที่สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนได้ 
และตอบสนองหลักการกระจายอ านาจได้อย่างแท้จริง  

การตัดสินใจอนุมัติ อนุญาต นั้นผู้เขียนเห็นว่า ควรมีระดับการอนุมัติ อนุญาต 
กิจกรรมต่างๆในการท าเหมืองแร่ เป็น 2 ระดับเพ่ือเป็นการสอดรับกับหลักการกระจายอ านาจ และ

                                           
103 นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, “ร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ (ฉบับใหม่) กับการรับรองและ

ส่งเสริม “สิทธิชุมชน”ตามรัฐธรรมนูญ,” วารสารนิติศาสตร์ .ฉบับที่ 4 ,ปีที่ 41,น 707  (ธันวาคม 
2555). 

104 ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนให้มีกฎหมายว่าด้วยแร่ ของส านักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ คปก.01/1006 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 น.8. 

 



68 
 

หลักการมีส่วนร่วม ระดับที่หนึ่งในการอนุมัติ อนุญาต เหมืองใต้ดินที่มีขนาดเกินกว่าห้าพันไร่ให้
รัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ อนุญาต โดยกรรมการแร่เป็นผู้ให้ค าแนะน า และให้ความเห็นชอบ ระดับที่สอง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ อนุญาต โดยกรรมการแร่ระดับจังหวัดเป็นผู้ให้ค าแนะน าและ
เห็นชอบ โดยการท า เหมืองแร่ต้อง เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการแร่ของประเทศที่
คณะกรรมการนโยบายแร่เป็นผู้จัดท าขึ้นโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการแร่ในกฎหมายแร่ 
ดังนี้ 

1 คณะกรรมการนโยบายแร่ ให้มีอ านาจหน้าที่จัดท าแผนการบริหารจัดการแร่ของ
ประเทศ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมถึงก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนในการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการแร่ของประเทศ หากพิจารณาอ านาจหน้าที่
ดังนี้ สัดส่วนของคณะกรรมการจึงควรมี ภาครัฐ (รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสีย (ด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรณี ด้านสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบการท าเหมือง แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ตามกรรมการสรรหาเป็นผู้เสนอรายชื่อ)  

2 คณะกรรมการแร่ ให้มีอ านาจให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความเห็นชอบต่อ
รัฐมนตรีในการอนุมัติ อนุญาต ต่ออายุ เพิกถอน ก าหนดเงื่อนไข หรือการโอน ประทานบัตรในการท า
เหมืองแร่ใต้ดินขนาดใหญ่กินพ้ืนที่มากกว่าห้าพันไร่ ก าหนดกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเสนอ
รัฐมนตรี รับเรื่องร้องเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนและประชาชน หากพิจารณาอ านาจหน้าที่
ดังนี้ สัดส่วนของคณะกรรมการควรมี ภาครัฐ (อธิบดีกรมอุตสาหกรรมฯ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรม
ป่าไม้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ) 
ภาคผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสีย (ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
นิติศาสตร์ ตัวแทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้มีส่วน
ได้เสียซึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมือง ผู้แทนชุมชนในกรรมการระดับจังหวัด 
แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ตามกรรมการสรรหาเป็นผู้เสนอรายชื่อ)  

3 คณะกรรมการแร่ระดับจังหวัด ให้มีอ านาจหน้าที่ จัดท าแผนการจัดการแร่ของ
จังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแร่ และให้ความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุมัติ 
อนุญาต ต่ออายุ เพิกถอน ก าหนดเงื่อนไข หรือการโอน ประทานบัตรในการท าเหมืองแร่ใต้ดินขนาด
พ้ืนที่น้อยกว่าห้าพันไร่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการท าเหมือง หากพิจารณาอ านาจหน้าที่ดังนี้ สัดส่วนของคณะกรรมการดังนี้ ภาครัฐ (ผู้ว่า
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ราชการจังหวัด ผู้แทนส านักงานอุสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผู้แทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้แทนเทศบาล ผู้อ านวยการส านักงาน
อุตสาหกรรมประจ าจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ) ผู้ทรงคุณวุฒิ (นักวิชาการด้านสาธารณสุข 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตามกรรมการสรรหาเป็นผู้เสนอรายชื่อ) ผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้แทนจากชุมชนโดยประชาชนใน
ชุมชนเลือกกันเองจ านวนสองคน)  

หากมีกลไกของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะที่มีสัดส่วนของภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะชุมชน จะท าให้การท าเหมืองแร่มีแบบแผนที่ชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่ 
คณะกรรมการนโยบายแร่ก าหนดแผนนโยบายการท าเหมืองระดับประเทศ คณะกรรมการแร่ก็
สามารถให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายแร่ของประเทศ 
และสามรถเชื่อมโยงในระดับพ้ืนที่ได้ด้วยคณะกรรมการแร่ระดับจังหวัดที่จะเสนอแผนบริหารจัดการ
แร่ให้กับคณะกรรมการนโยบายแร่ ให้ความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในการอนุมัติ อนุญาต 
การท าเหมืองแร่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ และติดตามตรวจสอบได้
อย่างใกล้ชิด 

 

4.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนระหว่างการท าเหมืองแร่ใต้ดิน 

 

 4.2.1 การบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบ 

 เมื่อการท าเหมืองแร่ได้รับประทานบัตรให้ท าเหมืองดินแล้ว การก ากับดูแลของ
กฎหมายไทยมีด้วยกันสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการก ากับดูแลของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของตน และอีกส่วนหนึ่งคือตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสีย ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 88/11105  อีกทั้งยังก าหนดให้มีกองทุนสนับสนุนการจ้างผู้เชี่ยวชาญ

                                           
105 มาตรา 88/11 ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินราย

ใดให้อธิบดีเรียก ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 88/9 (2) เพ่ือตกลงก าหนดตัวบุคคลผู้มี
สิทธิตรวจสอบการท าเหมืองตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ในเงื่อนไขประทานบัตร 
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เพ่ือช่วยเหลือผู้มีสิทธิตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตามมิได้มีหลักการให้พิจารณาทบทวนแผนการติดตามที่
ชัดเจน อีกทั้งการติดตามตรวจสอบนั้นมีระยะเวลาอยู่ในช่วงเวลาของการท าเหมืองเท่านั้น มิได้
ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด เช่น การตรวจสอบแผนการด าเนินการ การฟ้ืนฟูเหมืองแร่ อันจะ
กล่าวในส่วนถัดไป ซึ่งในประเทศแคนาดานั้นมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่การ
ปรึกษาหารือ การรับฟังความคิดเห็น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมตรวจสอบ 
รวมทั้งการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมภายหลังจากการท าเหมือง ซึ่งการติดตามตรวจสอบมีหลักการที่ต้อง
ทบทวนและพิจารณาทุก 5 ปี และก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องมีการรายงาน วิถีชีวิตสัตว์ อากาศ น้ า 
ดิน ภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ ภูมิประเทศ การระบายน้ า บัญชีมลพิษที่เกิดขึ้น แผนป้องกันและการท าความ
สะอาดทางน้ า กรอบการติดตามตรวจสอบ และภายหลังการท าเหมืองแร่ต้องมีหลักเกณฑ์แผนการ
ฟ้ืนฟูประกอบด้วยรายละเอียดของสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต ดิน ระยะเวลา การติดตามตรวจสอบทั้ง
กายภาพ เคมี การป้องกันการปล่อยลมพิษขณะฟ้ืนฟู การประเมินต้นทุน ของการติดตาม ซึ่งหากมี
การติดตามตรวจสอบโดยผู้มีสิทธิตรวจสอบ คลอบคลุมทั้งกระบวนการดังเช่นในประเทศแคนาดา 
รวมถึงการก าหนดประเด็นให้มีการรายงานติดตามก็จะท าให้การท าเหมืองแร่ใต้ดินเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้จริง ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  

4.2.2 การจัดเก็บค่าภาคหลวง 

การจัดเก็บค่าภาคหลวงนั้นผู้เขียนเห็นว่าหากสามารถแบ่งปันให้กับการพัฒนาชุมชน
หรือประชาชนในพ้ืนที่ อย่างเหมาะสมก็ถือเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดกา ร

                                           

ให้ ผู้ถือประทานบัตรจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วย เหลือ
ผู้มีสิทธิตรวจสอบเป็นอัตราตามท่ีก าหนดไว้ในเงื่อนไขประทานบัตร ภายในสามสิบวันนับแต่ได้ผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อ ได้รับแจ้งสัญญาและรายละเอียดการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากผู้มีสิทธิตรวจสอบ 
แล้วให้อธิบดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้เชี่ยวชาญได้ ต่อเมื่อได้รับค ารับรองในเนื้องานจากผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบแล้ว 

 วาระ การท างานของผู้มีสิทธิตรวจสอบ เงื่อนไขและวิธีการเพิกถอนผู้มีสิทธิ
ตรวจสอบที่ประพฤติมิชอบโดยที่ประชุมตัว แทนผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 88/9 (2) การเก็บรักษา
กองทุน คุณสมบัติมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ  และระเบียบการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกระดับหนึ่ง ดังเช่นในประเทศฟิลิปปินส์ที่น าค่าภาคหลวงมาใช้
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาลดผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนพ้ืนเมือง 
ซึ่งถือเป็นการก าหนดโดยค านึงถึงชุมชนพื้นเมืองที่จะได้รับผลกระทบและสามารถท าให้ชุมชนพ้ืนเมือง
ในพ้ืนที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองได้อีกด้วย แต่ในปัจจุบันกฎหมายไทยแม้ว่าค่าภาคหลวง
นั้นจะถูกแบ่งมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ก็มิได้ก าหนดรายละเอียดการใช้เงิน
ค่าภาคหลวงที่ได้ ว่าจะต้องน ามาท าอะไร อย่างไร ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เงินค่าภาคหลวงจะไม่ถูก
น ามาใช้ในกิจการเกี่ยวกับ การป้องกัน รักษาสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการท าเหมือง หรือส่งเสริม
เศรษฐกิจของชุมชน ชุมชนในเขตพ้ืนที่ท าเหมืองใต้ดินย่อมเป็นผู้แบกรับความเสี่ยง ในการได้รับ
ผลกระทบต่อมลภาวะ ของเสีย ภัยพิบัติอันอาจเกิดขึ้นได้ ชุมชนจึงมีความชอบธรรมที่จะได้รับการ
แบ่งปันค่าภาคหลวงอย่างเหมาะสม หรืออย่างน้อยที่สุดค่าภาคหลวงนั้นต้องใช้ในการส่งเสริม รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ในพ้ืนที่ท า
เหมือง เพ่ือความเป็นอยู่อย่างปกติสุข และทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป  ซึ่งค่าภาคหลวงผู้เขียนเห็นว่า
สัดส่วนการใช้นั้นต้องใช้เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิ จ 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก แต่ปัจจุบันอาจเป็นไปได้ยากที่จะก าหนดวัตถุประสงค์การใช้
เนื่องด้วยค่าภาคหลวงที่ได้รับมีจ านวนค่อนข้างน้อย ไม่สามรถจะน ามาใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน หรือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้เท่าที่ควร ดั งนั้น การก าหนด
ค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ควรพิจารณาความเสียหายของคุณภาพ
ชีวิต ความเสียหายของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น เป็นฐานในการคิดค่าภาคหลวงแร่ด้วย 
เพราะหากการท าเหมืองแร่ที่เกิดขึ้น ท าให้ประชาชน และสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ ก็ จะเป็นการ
เสียหายแก่รัฐเสียเอง  
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4.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนหลังการท าเหมืองแร่ใต้ดิน 

 

 4.3.1 การบ ารุงรักษา ฟื้นฟูและเยียวยา 

 การท าเหมืองใต้ดินมักจะส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม
ไม่มากก็น้อย ซึ่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 72106 ก็ได้ก าหนดให้ผู้
ถือประทานบัตรถมดินหรือท าให้ที่ดินเป็นไปตามเดิม และมาตรา 88/6107 ก าหนดให้มีแผนการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ โดยสังเขป แต่มิได้มีหลักเกณฑ์ แนวทางการฟ้ืนฟูเหมืองที่ชัดเจน ดังเช่น ในประเทศ 
ออสเตรเลียมีข้อก าหนดตาม ตาม Mining Act 1992 มาตรา 239 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ได้รับความเสียหาย
จากการท าเหมือง ดังเช่น การฟ้ืนฟู ปรับระดับ ปลูกหญ้า ปลูกป่าทดแทน หรือสร้างสิ่งอ่ืนๆ ให้กลับสู่
สภาพเดิม ในส่วนพ้ืนที่รัฐมีอ านาจควบคุม จัดการ หรือได้รับสัมปทานแล้ว  และน าแร่กลับเข้าที่ ปิด
หรือถมดินกลับลงอุโมงค์ใต้ดิน อีกทั้งในประเทศแคนาดา ก็ได้ ก าหนดหลักเกณฑ์แผนการฟ้ืนฟู 
ประกอบด้วยรายละเอียดของสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต ดิน ระยะเวลา การติดตามตรวจสอบทั้งกายภาพ 

                                           

 106 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 72 บรรดาขุม หลุม หรือปล่อง ที่ไม่ได้ใช้
ในการท าเหมืองแล้ว ให้ผู้ถือประทานบัตรจัดการถมหรือท าที่ดินให้เป็นตามเดิมเสียทุกแห่ง ไม่ว่า
ประทานบัตรนั้นจะสิ้นอายุแล้วหรือไม่ เว้นแต่ประทานบัตรได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน หรือเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่จะได้สั่งเป็นหนังสือก าหนดเป็นอย่างอ่ืนด้วยความเห็นชอบของอธิบดี  

 ในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่
มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถือประทานบัตรนั้นจัดการถมหรือท าที่ดินให้เป็นตามเดิม ผู้ถือประทาน
บัตรต้องปฏิบัติให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค า สั่งดังกล่าว 

 107 มาตรา 88/6 ค าขอประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน ต้องประกอบด้วยรายละเอียด
การท าเหมืองแผนผัง โครงการที่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ ที่รัฐมนตรี ก าหนดในประกาศกระทรวง ซ่ึง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ ... 

  (4) ข้อมูล แผนผัง ขั้นตอน วิธีการในการท าเหมือง การแต่งแร่ และการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการท าเหมืองใต้ดินโดยสังเขป ที่แสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบ หรือรักษา
ไว้ ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง ทั้งท่ีอาจกระทบต่อการด ารงอยู่ของธรรมชาติ และชุมชน... 
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เคมี การป้องกันการปล่อยมลพิษขณะฟ้ืนฟู การประเมินต้นทุน ของการติดตาม และข้อเสนอให้มี
กองทุนประกันภัยในการฟ้ืนฟูและแผนการฟ้ืนฟูต้องทบทวนทุก 5 ปี ก่อนมีการปิดเหมืองถาวร และ
ในประเทศฟิลิปปินส์ ได้ก าหนดให้น าดอกเบี้ยจากเงินกองทุนมาใช้ในการฟ้ืนฟูทางกายภาพสังคมและ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบในต่างประเทศดังที่ผู้เขียนยกมาข้างต้นจะเห็นว่าการฟ้ืนฟูเหมืองแร่มี
ความส าคัญทั้งในการบ ารุงรักษาสภาพพ้ืนดิน อากาศ น้ า มลพิษ ให้มีสภาพดีดังเดิม โดยมีแผน และ
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการท าเหมืองใต้ดิน และมีการ
ควบคุมติดตามที่เข้มงวด มีการฟ้ืนฟูความเสียหายของสังคม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ประเทศ
ไทยควรมีหลักเกณฑ์และแผนการฟ้ืนฟูที่รอบคอบ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าอย่างน้อยการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
โดยรอบควรก าหนดไว้เป็นพ้ืนฐานในแผนการฟื้นฟู ได้แก่ การฟ้ืนฟูดินไม่ให้มีสารเคมีตกค้าง แหล่งน้ า
ใกล้เคียงที่ต้องฟ้ืนฟูให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมลพิษทางอากาศต้องฟ้ืนฟูให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
พัฒนาสังคมและชุมชนในพ้ืนที่ให้ดีดังเดิม และขุมเหมืองที่เกิดขึ้นควรก าหนดให้ชัดเจนก่อนการ
ด าเนินการว่าจะใช้วิธีใดในการจัดการกับขุมเหมืองเพ่ือให้มีการด าเนินการได้ตามแผนที่ได้วางไว้ และ
ง่ายต่อการติดตามตรวจสอบของผู้มีสิทธิตรวจสอบเหมือง และหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้พ้ืนที่เหมืองไม่
ก่อความเสียหายในภายหน้าหลังจากปิดเหมืองแล้ว รวมทั้งต้องมีกองทุนประกันภัยความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากเหมืองในการเยียวยาชุมชนหรือประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างทันท่วงที 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยหลักคิดของรัฐ
แต่เดิมมีหลักคิดว่าหากบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐจะเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศ เพราะรัฐมีองค์ความรู้ มีทุนทรัพย์ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีแนวทางการ
จัดการตามหลักวิชา แต่การบริหารจัดการโดยรัฐที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่ายังมีข้อบกพร่องให้เห็น ดัง
ปรากฏสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการ และรัฐ รวมถึง ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มลพิษต่าง ๆ อีกไม่น้อย อันเนื่องด้วยการบริหารจัดการของรัฐเองยังมีข้ออ่อนอยู่หลาย
ประการ เช่น บุคลากรไม่เพียงพอ การจัดการดูแลได้ไม่ทั่วถึง มีอิทธิพลทางการเมืองแทรกแซง 
ข้อจ ากัดในกฎหมายหรือระเบียบ การติดตามตรวจสอบไม่เพียงพอ องค์ความรู้ไม่รอบด้าน เป็นต้น 
จนในปัจจุบันประเทศไทยได้ตระหนักถึงหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสิทธิชุมชนเกิดขึ้นและได้ถูก
พัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับ  

 ทรัพยากรแร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในทางเศรษฐกิจ แต่การบริหารจัดการ
แร่นั้น มักจะก่อให้เกิดมลพิษและความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมมากมาย หากจะบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ให้ได้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ งมีลักษณะพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกัน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสิทธิชุมชนซึ่งเป็นกลไกส าคัญอันหนึ่งที่จะท าให้การ
พัฒนาที่ยั่งยืนนั้นส าเร็จผล เนื่องด้วยชุมชนเป็นผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นได้ใช้ชีวิต ด าเนินวิถีชีวิตอยู่กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ่ึงพาอาศัยกันมานับหลายชั่วอายุคน ย่อมมีองค์ความรู้ และภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องท าเหมืองแร่ ใต้ดินในพ้ืนที่ การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน กระบวนการ จึงมีความส าคัญและจะเป็นส่วนที่เติมเต็มการบริหาร
จัดการให้ยั่งยืน ซึ่งการบริหารจัดการแร่ ตามกฎหมายไทยมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
ต่ า ดังที่ได้ศึกษามาข้างต้น มีประเด็นสรุปไดด้ังนี้  
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5.1 บทสรุป 

 

 5.1.1 การปรึกษาหารือเบื้องต้นและได้รับความยินยอมจากชุมชน  

 ก่อนการท าเหมืองแร่ กฎหมายแร่ของประเทศไทยได้มีบทบัญญัติให้ผู้ขออนุญาต
อาจปรึกษากับผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ได้ซึ่ง หมายความว่าการปรึกษาหารือเบื้องต้นก่อนท าโครงการ
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขอประทานบัตร ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดความ
เป็นไปได้ของโครงการ เมื่อได้มีการปรึกษาพูดคุยกันก่อนเข้ามาท าเหมืองใต้ดินก็จะท าให้ทราบความ
เป็นไปได้ของโครงการมีมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดระดับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย การท า
เหมืองแร่ต้องก าหนดให้ปรึกษาหารือเบื้องต้นกับชุมชนก่อนอีกทั้งต้องได้รับความยินยอมจากชุมชน 
โดยเสียงส่วนมากด้วย เ พ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิชุมชนซึ่ ง เป็นผู้ ใช้หรือได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มาแต่เดิม  

5.1.2 การคุ้มครองสิทธิชุมชน  

การใช้สิทธิชุมชนมิได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ซึ่ง
จะท าให้เกิดปัญหาต่อขอบเขตการใช้สิทธิชุมชน อันได้แก่ การก าหนดขอบเขตสิทธิชุมชน การก าหนด
บุคคลผู้มีสิทธิร่วมกับชุมชนในการใช้สิทธิ เป็นต้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับชุมชน รวมถึงรายละเอียดการจดแจ้งจัดตั้งชุมชนหรือจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนไว้
กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) การใช้สิทธิชุมชนจึงควรเป็นชุมชนที่จดแจ้งไว้กับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และอาศัยอยู่ในเขตเหมืองใต้ดินนั้น 

 5.1.3 การประเมินผลกระทบด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Environment 
Assessment :SEA) 

 การประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ ถือเป็นความจ าเป็นที่จะก าหนดการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ เพราะจะท าให้มีข้อมูลที่รอบด้าน ทั้งความจ าเป็นในการท าเหมืองใต้
ดิน เขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ทรัพยากรแร่ รวมถึงช่วงเวลาที่
เหมาะสม ซึ่งหากน ามาบูรณาการโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วม ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต ให้ท าเหมืองใต้ดิน รวมถึงการก าหนดเงื่อนไขในประทานบัตรที่ครอบคลุมมากขึ้น 
รัฐมนตรีผู้พิจารณาก็จะมีข้อมูลองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์การจัดการแร่ในระดับนโยบาย สามารถ
ก าหนดทิศทางได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้คณะกรรมการนโยบายแร่เป็นผู้จัดท าการประเมินผล
กระทบระดับยุทธศาสตร์ 
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 5.1.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

 การประเมินผลกระบทสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นกลไกส าคัญที่ต้องมีการจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การท าเหมือง
แร่ ซึ่งจะส่งผลมาถึงการก าหนดแนวทางการแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากรายงานได้รับความ
เห็นชอบ ซึ่งในกฎหมายไทยก็ได้มีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างรัดกุม ครอบคลุมการรับฟังความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้เสียและชุมชนอยู่ไม่น้อยแต่อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียอยู่บ้าง เช่น มีการจ ากัดผู้เข้าร่วม หรือการรับฟังความคิดเห็นไม่ครอบคลุมเขตพ้ืนที่ แต่ปัญหา
หนึ่งที่ส าคัญก็คือระบบการจัดจ้างผู้ช านาญการในการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
มีลักษณะเป็นลูกจ้างและนายจ้างกับผู้ขออนุญาต จนเป็นเหตุให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมไม่มีมาตรฐาน หรือเอนเอียงไปในทางเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตเพราะลักษณะ
สัญญาต่างตอบแทน อันเป็นการลดทอนคุณภาพของรายงานตลอดจนความคิดเห็นชองผู้มีส่วนได้เสีย
และชุมชนในเชิงเนื้อหา  

ทั้งนี้ แม้ว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีผู้ช านาญการ เป็นผู้
พิจารณาและกลั่นกรอง และมีคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม108 รวมถึงยังมีกลไกของ
ศาลปกครองในการตัดสินหากเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้น แต่ส่วนที่ส าคัญที่สุดคือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีจัดท าขึ้นต้องมีความเที่ยงตรง สะท้อนผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ครอบคลุม รอบด้านเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตได้อย่างแท้จริง การจัดจ้าง
ผู้ช านาญการในการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงควรให้คณะกรรมการแร่ให้ความ
เห็นชอบเพ่ือเป็นกลไกกลั่นกรองคุณสมบัติ และผลงาน หรือมีองค์กรวิชาชีพก ากับดูแลผู้ช านาญการ 
หรือมีส านักงานที่เป็นอิสระในการควบคุม ดูแลการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง
ระบบ 

 5.1.5 การตัดสินใจ และการอนุมัติอนุญาต 

 การอนุมัติ อนุญาต ให้ท าเหมืองใต้ดิน เป็นดุลยพินิจโดยแท้ของฝ่ายรัฐเพียงฝ่าย
เดียว ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างมากเพราะการใช้ดุลยพินิจ หากไม่มีข้อมูลที่
เพียงพอรอบด้าน ตรงตามหลักวิชาการ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จะท าให้การ

                                           
108 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานให้ความเห็นขององค์กร

อิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. 2553. 
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ตัดสินใจอนุมัติ อนุญาต เกี่ยวกับกิจการเหมืองใต้ดินไม่มีความชัดเจน ขาดความชอบธรรม และไม่
โปร่งใสเพียงพอ คณะกรรมการแร่ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจ ผู้เขียน
เห็นว่าควรก าหนดให้มีคณะกรรมการเป็น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายแร่ คณะกรรมการแร่ 
และคณะกรรมการแร่ระดับจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ให้ครอบคลุมทั้งกิจการในการท าเหมืองใต้ดินและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องมีเหมาะสม และแบ่งระดับการอนุมัติ อนุญาตเป็นสองระดับ 
ระดับที่หนึ่งได้แก่ เหมืองใต้ดินที่มีพ้ืนที่มากกว่าห้าพันไร่ให้อนุมัติ อนุญาต โดยรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของกรรมการแร่ ระดับที่สองได้แก่ เหมืองใต้ดินที่มีขนาดน้อยกว่าห้าพันไร่ให้อนุมัติ อนุญาต 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่ระดับจังหวัด 

 5.1.6 การบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบ 

 การติดตามตรวจสอบการท าเหมืองใต้ดินตามกฎหมายไทยได้มีการก าหนดการ
ติดตามไว้สองส่วนทั้งภาครัฐเอง และตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียโดยมีกองทุนในการช่วยเหลือ การติดตาม
ตรวจสอบของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียสามารจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือได้อีกด้วย เพียงแต่
หลักเกณฑ์การติดตามตรวจสอบ การทบทวนแผนการท าเหมือง นั้นมิได้ก าหนดประเด็นไว้ให้ชัดเจน 
ว่าควรติดตามตรวจสอบประเด็นใดบ้าง ยิ่งไปกว่านั้น การติดตามตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งกิจกรรม
ในการท าเหมืองใต้ดิน อันอาจจะเป็นช่องว่างท าให้เกิดผลกระทบที่เกิดความเสียหายตามมา การ
ติดตามตรวจสอบจึงต้องครอบคลุมตลอดทั้งการด าเนินการตั้งแต่ขั้นแรกไปจนถึงการฟ้ืนฟู เยียวยา 
และต้องก าหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบไว้ให้ชัดเจน 

 5.1.7 การจัดเก็บค่าภาคหลวง 

 ค่าภาคหลวงแร่ที่ผู้ประกอบการจ่ายให้กับรัฐนั้นส่วนหนึ่งจะเข้ารัฐส่วนกลางและ
ส่วนหนึ่งจะแบ่งมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมหลักการกระจายอ านาจ
ในระดับหนึ่ง แต่เงินค่าภาคหลวงนั้นไม่ได้มีก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ไว้ให้ชัดเจนว่าควรใช้อย่างไร ซึ่งก็
มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะไม่ถูกใช้ในการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่งแบกรับภาระมลพิษ ความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี 
ชุมชนจึงสมควรจะได้รับการจัดสรรการจัดเก็บค่าภาคหลวงที่เหมาะสม เพ่ือน ามาใช้ในการลด
ผลกระทบ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน อีกทั้งการก าหนด
ค่าภาคหลวงแร่ควรมีความเหมาะสม และเพียงพอกับการน ามาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน 
ส่งเสริม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย   
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 5.1.8 การบ ารุงรักษาและฟื้นฟู 

 การบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟู ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญมากอีกส่วนหนึ่งซึ่งใน
กฎหมายไทย ได้ก าหนดให้มีการฟ้ืนฟูให้อยู่ในแผนการท าเหมืองแร่ แต่บทบัญญัติยังมิได้มีหลักเกณฑ์
และกรอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู ว่าต้องฟ้ืนฟูส่วนใด อย่างไร และมีการติดตามตรวจสอบอย่างไร 
ซึ่งหากไม่มีหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมรอบด้าน และไม่มีการติดตามตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ประชาชน ชุมชน อีกทั้งการทบทวนแผนการฟ้ืนฟูก็มิได้ก าหนดไว้ ย่อมมีโอกาสที่ความเสียหายจะ
เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงไม่มีกองทุนส าหรับการชดเชย เยียวยา ความเสียหายที่
เกิดข้ึน หรือชดเชยคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็มิได้ก าหนดไว้ให้ชัดเจน  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

1 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 โดยก าหนด หลักการและเหตุผลให้
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) ก าหนดการใช้ทรัพยากรแร่ใน
ลักษณะของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

2 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ก าหนดการใช้สิทธิชุมชนให้ชัดเจน โดย
พิจารณาก าหนดการใช้สิทธิชุมชนตามการจดแจ้งจัดตั้งชุมชน หรือจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตามที่ได้จด
แจ้งต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 โดยการใช้สิทธิ
ชุมชนควรเป็นชุมชนที่จดแจ้งไว้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และอาศัยอยู่ในเขตเหมืองใต้ดินนั้น  

3 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ในส่วนของการขอ อนุมัติ อนุญาตท า
เหมืองแร่ใต้ดิน ต้องก าหนดให้ผู้ขออนุญาตมีการปรึกษาหารือในเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน
เสียก่อน พร้อมกับข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือชุมชน มีความเข้าใจในระดับที่ดี 
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากชุมชนตลอดจนเจ้าของที่ดินเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิชุมชนและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

4 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายแร่
จัดท าแผนบริหารจัดการแร่ในระดับนโยบายครอบคลุมการบริหารจัดการแร่ทั้งประเทศ เพ่ือสามารถ
ก าหนดความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรแร่ในเชิงอนุรักษ์ และศักยภาพของสิ่งแวดล้อม  

5 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายแร่
จัดท าการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการแร่ โดยมี
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วน  
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6 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ก าหนดให้มีคณะกรรมการแร่ในกฎหมาย
แร่ 3 ชุด อันได้แก่  

  6.1 คณะกรรมการนโยบายแร่  

 คณะกรรมการนโยบายแร่ให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

   1 จัดท าแผนการบริหารจัดการแร่ของประเทศ  

   2 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

   3 ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนบริหารจัดการแร่ของประเทศ   

  องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายแร่ 10 คน ประกอบไปด้วย 

   กรรมการโดยต าแหน่ง  

   1 รัฐมนตรี เป็นประธาน 

   2 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

   3 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   4 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   5 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

   6 นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านละหนึ่ง
คน แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ตามกรรมการสรรหาเป็นผู้เสนอรายชื่อ  

  7 ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมือง
สองคน แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ตามกรรมการสรรหาเป็นผู้เสนอรายชื่อ 

6.2 คณะกรรมการแร่ 

คณะกรรมการแร่ 12 คน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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1 ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุมัติ อนุญาต 
ต่ออายุ เพิกถอน การโอนประทานบัตร ให้ความเห็นชอบผู้ชาญการในการท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการท าเหมืองแร่ใต้ดินขนาดใหญ่กินพ้ืนที่มากกว่าห้าพันไร่  

2 ก าหนดกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเสนอรัฐมนตรี  

3 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ 

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนและประชาชน  

 องค์ประกอบคณะกรรมการแร่ ประกอบไปด้วย 

 กรรมการโดยต าแหน่ง 

 1 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นประธาน 

 2.อธิบดีกรมที่ดิน  

 3 อธิบดีกรมป่าไม้ 

 4.อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

 5 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6 นักวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
นิติศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ โดยกรรมการ
สรรหาเป็นผู้เสนอรายชื่อ 

7 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ตัวแทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้มีสิทธิตรวจสอบการท าเหมือง 
ตัวแทนของผู้แทนชุมชนในกรรมการระดับจังหวัด  ตัวแทนละหนึ่งคน แต่งตั้งโดยอธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ โดยกรรมการสรรหาเป็นผู้เสนอรายชื่อ 

6.3 คณะกรรมการแร่ระดับจังหวัด  

คณะกรรมการแร่ระดับจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

 1 จัดท าแผนการจัดการแร่ของจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแร่   
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 2 ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
อนุมัติ อนุญาต ต่ออายุ เพิกถอน การโอนประทานบัตร ให้ความเห็นชอบผู้ชาญการในการท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการท าเหมืองแร่ใต้ดินขนาดใหญ่กินพ้ืนที่น้อยกว่าห้าพันไร่ 

 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน   

 4 ติดตามตรวจสอบการด าเนินการท าเหมือง 

องค์ประกอบคณะกรรมการแร่ระดับจังหวัด 13 คน ประกอบไปด้วย 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

  1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

  2 ผู้แทนส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  

  3 ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจ าจังหวัด  

  4 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้แทน
เทศบาล ด้านละหนึ่งคน 

  5 ผู้อ านวยการส านักงานอุสาหกรรมประจ าจังหวัดเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  6 นักวิชาการ ด้านสาธารณสุข ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แทน
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด โดยกรรมการสรรหา
เป็นผู้เสนอชื่อ 

  7 ผู้แทนจากชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเลือกตัวแทนกันเอง จ านวนสองคน 

6 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางเลือกที่หนึ่งเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.
2510 ให้คณะกรรมการแร่ หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเห็นชอบ
ผู้ช านาญการในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางเลือกที่สองออกกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรวิชาชีพเพ่ือก ากับดูแล ผู้ช านาญการในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน อย่างแท้จริง มีความอิสระทางวิชาการ 
ทางเลือกที่สาม แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ก าหนดให้มี
ส านักงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการโดยอิสระ ในการก ากับดูแล ขึ้นทะเบียน
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ผู้ช านาญการจัดจ้างผู้ช านาญการในการท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และควบคุมการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ  

7 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 โดยก าหนดให้การติดตามตรวจสอบการ
ท าเหมืองใต้ดินโดยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย ควรก าหนดให้มีสิทธิติดตาม ตรวจสอบ ในขั้นตอนก่อนการ
เริ่มท าเหมืองแร่ใต้ดินหรือแผนการด าเนินการ ขั้นตอนระหว่างการท าเหมืองแร่ใต้ดิน การฟ้ืนฟูเหมือง
แร่ใต้ดิน พร้อมกับมีกองทุนช่วยเหลือที่ครอบคลุมขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบตลอดการด าเนินการ  

8 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 โดยก าหนดหลักเกณฑ์การเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่ให้สอดคล้องกับราคาตลาดและค านึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงคุ้มครองสิทธิ
ชุมชน และก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ค่าเงินภาคหลวงแร่ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  

9 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 โดยก าหนดแผนฟ้ืนฟูที่ชัดเจนรอบด้าน มี
กรอบก าหนดที่ชัดเจน ได้แก่การฟ้ืนฟูดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ ให้กลับสู่มาตรฐานที่ยอมรับได้ และต้องมี
การทบทวนแผนฟ้ืนฟูตามความเหมาะสม อีกทั้งต้องมีการชดเชย เยียวยา ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการท าเหมืองใต้ดิน 

10 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ก าหนดให้มีกองทุนประกันภัยขึ้น เพ่ือ
ใช้ในกิจกรรมการท าเหมืองแร่โดยให้ผู้ถืออาชญาบัตร หรือผู้ถือประทานบัตรจ่ายเงินเข้ากองทุน โดย
กองทุนต้องสามารถใช้ครอบคลุม การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายเบื้องต้น การก าจัดมลพิษที่เกิดขึ้น
อย่างรุนแรง รวมถึงการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูเหมืองหลังจากปิดเหมือง   
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กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จ ากัด,2556. 

กอบกุล รายะนาคร.พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน.เชียงใหม่ : สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2549. 

กิตติศักดิ์ ปรกติ .สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน.กรุงเทพมหานคร : บริษัทมิสเตอร์ก็อปปี้ จ ากัด 
,2550. 

กิตติศักดิ์ ปรกติ.สิทธิชุมชน . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน ,2550. 
จรัญ โฆษณานันท์.สิทธิมนุษยชนไร้พรหมแดน.พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม
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จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช. “คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ : หัวใจส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน”.ฉบับที่ 1” การ

พัฒนาที่ยั่งยืน, (เดือนธันวาคม 2545). 
ชล บุนนาค.แนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม : ประสบการณ์จากต่างประเทศและแนวคิดใน

ประเทศไทย.(ไม่ระบุที่พิมพ์และปีที่พิมพ์). 
ธร ปีติดล .แนวคิดเรื่องชุมชนนิยมกับการสร้างเสริมเสรีภาพ. (ไม่ระบุที่พิมพ์และปีท่ีพิมพ์). 
นิตยา โพธิ์นอก.ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ธรรมดาเพรส จ ากัด,2557. 
ปาริชาต ศิวรักษ์.ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

กรุงเทพมหานคร : สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,2558. 
พนัส ทัศนียานนท์.”พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม 2535 : ถึงเวลายกเครื่องใหม่แล้ว”ใน สิ่งแวดล้อมใน

รัฐธรรมนูญแปลงแนวคิดสู่การปฏิบัติ .รวบรวมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ,2540 . 

มูลนิธิโลกสีเขียว.สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย 2544 – 45 .กรุงเทพมหานคร : บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด ,2546. 
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ประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .กรุงเทพมหานคร : ส านักการ
พิมพ์ ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2558. 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ .วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร :การปฏิรูประบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม .กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ ส านักเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร,2558. 

สมยศ เชื้อไทย.นิติปรัชญา.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน ,2550. 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ.กรุงเทพมหานคร : ส านัก

ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2555. 
ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย .ท าไม... จังหวัดต้องปกครองตนเอง .กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท มาตา การพิมพ์ จ ากัด,2558. 
อรทัย ก๊กผล.คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น.กรุงเทพมหานคร : ส 

เจริญ การพิมพ์,2552. 
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.สิทธิมนุษยชน.กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิญญูชน,2555. 

อ านาจ วงศ์บัณฑิต .กฎหมายสิ่งแวดล้อม.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายณธรรศ ชูจิตร 
วันเดือนปีเกิด 26 กันยายน พ.ศ.2526 
ต าแหน่ง พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมาย  

ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย 
ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

ประสบการณ์ท างาน พ.ศ.2555 นักวิชาการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  
พ.ศ.2554 นิติกร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

  

  


