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ทรัพยากรแร่เป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็น

วัตถุดิบพื้นฐานส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้ประโยชน์

จากแร่ของประเทศอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในวงกว้าง การบริหารจดัการแร่ทีดี่และมีธรรมาภิบาลจะช่วย

ลดปัญหาอปุสรรคต่อการท�างานและการด�าเนินชีวิตของทกุๆ 

ฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง ลดผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ท้ังยัง

สามารถลดผลกระทบทางลบต่อการเตบิโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวมได้อีกด้วย

จากการแผ่ขยายของระบอบประชาธิปไตยท�าให้

ประชาชนมีสทิธมีิเสยีงและมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย

หรือมาตรการของภาครัฐมากขึ้น กอปรกับความแพร่หลาย

ของแนวคิดว่าด้วย “การพัฒนาแบบย่ังยืน (Sustainable 

Development)” ที่ให้ความส�าคัญแก่ผลกระทบทางด้าน

สังคมและส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ท�าให้การมี 

ส่วนร่วมของสาธารณะในการบริหารจัดการทรัพยากรของ

ประเทศซ่ึงรวมถึงการบริหารจัดการแร่และการท�าเหมือง

แร่กลายเป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงในกระบวนการ

บริหารทรัพยากรของประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความ

ยั่งยืนปราศจากความขัดแย้งหรือมีโอกาสเกิดความขัดแย้ง

น้อยที่สุด 

อน่ึง ประเทศไทยและประเทศสมาชกิสหประชาชาติ

รวม 178 ประเทศได้ลงนามรับรองปฏิญญาริโอ ว่าด้วย สิ่ง

แวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment 

and Development) ซึ่งแปลว่าไทยได้รับหลักการเรื่องการมี

ส่วนร่วมของสาธารณะในประเด็นด้านสิง่แวดล้อมตามหลักการ

ข้อที่ 10 ของปฏิญญาริโอ ซึ่งระบุไว้ว่า “ประเด็นทางด้านสิ่ง

แวดล้อมควรบริหารจัดการโดยเปิดให้ประชาชนที่เก่ียวข้อง

ทั้งหมดมีส่วนร่วมในระดับที่เหมาะสม ประชาชนแต่ละคน

ควรต้องเข้าถงึข้อมูลเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมทีห่น่วยงานของ

รัฐถือครองอยู่ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตราย กิจกรรม

ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในระดับชุมชน และควรได้

รบัโอกาสในการเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้วย รัฐ

ต้องอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมการตระหนกัรู้และการมี

ส่วนร่วมของสาธารณะ โดยการให้ข้อมูลในวงกว้าง รวมท้ัง

การให้สาธารณชนเข้าถึงกระบวนการทางยุติธรรมและทาง

ปกครอง รวมถึงการชดเชยเยียวยา” 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมายเป็น

จ�านวนมาก และพบว่าหลายเร่ืองเป็นการปรับปรุงเพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะในส่วน

ทีเ่ก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้ังในฐานะของบุคคล

และชุมชน ส�าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรแร่ 

ได้มีการออกกฎหมายแร่ฉบับใหม่คือ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 

ซึ่งเร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็น

กฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงในเร่ืองส�าคัญหลายเร่ือง และ

มีบทบัญญัติที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวข้องกับกระบวนการการมี

ส่วนร่วมหลายมาตรา 

อย่างไรก็ดี การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกลไก

การมีส่วนร่วมของประเทศไทยตามที่ก�าหนดอยู่ในกฎหมาย

กับหลักการการมีส่วนร่วมในระดับสากล รวมทั้งแนวปฏิบัติ

ทีเ่ป็นเลิศของการมีส่วนร่วมในการจดัการแร่ของต่างประเทศ

ที่มีแนวปฏิบัติเป็นท่ียอมรับในระดับสากล จะท�าให้ทราบ

ได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ตามท่ี

กฎหมายแร่ของไทยฉบับปัจจุบันมีบทบัญญัติไว้นั้น มีความ

สอดคล้องตามท่ีสากลยอมรับหรือไม่ หรือหากยังไม่มีกลไก

หรือมีกลไกที่ไม่สอดคล้อง ควรแก้ไขเพิ่มเติมในเร่ืองใดบ้าง 

เพื่อจะน�าไปสู่การจัดท�าแนวทางในการสร้าง Road Map ส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย

ให้ดี มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป

กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการแร่
ของประเทศไทย
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หลักการการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล

การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักสากลที่

ทุกประเทศให้ความส�าคัญ ในการบริหารราชการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อ

สร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของ

ภาครัฐให้ดีย่ิงขึ้น และให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย 

ซึ่งภายใต้หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม 

International Association for Public Participation ได้แบ่ง

ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ 

(รูปที่ 1) ได้แก่

1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)

2) การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็น 

(Consult)

3) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือเสนอแนะแนว

ทาง (Involve)

4) การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน (Collaborate)

5) การให้อ�านาจแก่ประชาชนเป็นผู ้ตัดสินใจ

ทั้งหมด (Empower)

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการมีส่วนร่วมดังกล่าวสามารถ

ท�าได้หลายระดับและหลายวิธีการตามความเหมาะสมของ

กระบวนการท�างาน ซึ่งบางวิธีสามารถท�าได้ง่าย แต่บางวิธี

จ�าเป็นต้องใช้เวลา ข้ึนอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วมและ 

ขั้นตอนที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

หลักการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่

หลกัการเกีย่วกับการมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรแร่สามารถพิจารณาได้สองมิติ ได้แก่ มิติแรก เป็น

ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมี 4 ระดับ ได้แก ่

การได้รับข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาหารือ การร่วมตัดสินใจ 

รูปที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการของ International Association for Public Participation

ที่มา: ดัดแปลงจาก IAP2’s Public Participation Spectrum. IAP2 International Federation 2014. International Association for Public 

Participation
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และการร่วมคิดร่วมท�า และ มิตท่ีิสอง เป็นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิตแร่ซึ่งมี 4 ขั้น

ตอนหลกั ได้แก่ การอนญุาตส�ารวจหรือผลิตแร่ การท�าเหมือง

แร่ การจัดเก็บและบริหารรายได้ของภาครัฐจากการอนุญาต

ท�าเหมืองแร่ และการบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับธรรมาภิบาล

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการเหมืองแร่ พบว่า 

ในมิติที่หนึ่ง การมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนมากจะอยู่ใน

ระดับต้น คือ ระดับที่ 1 การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ และ

ระดับท่ี 2 การปรึกษาหารือกับหน่วยงานของภาครฐัเกีย่วกับ

การก�าหนดนโยบาย มาตรการ หรือการอนุญาตการส�ารวจ

หรือผลติแร่ ส่วนระดับท่ี 3 การเข้าร่วมในกระบวนการตดัสิน

ใจของหน่วยงานของรฐั และระดับที ่4 การรเิร่ิมกจิกรรมหรอื

โครงการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐในการติดตามตรวจ

สอบกิจการเหมืองแร่ยังมีน้อยมาก และเม่ือพิจารณาในมิติ

ทีส่อง การมส่ีวนร่วมของประชาชนในหว่งโซ่การผลิตแร่ พบ

ว่า กรณีต่างประเทศประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกข้ัน

ตอนของห่วงโซ่การผลิตแร่ ต่างจากกรณีของประเทศไทยที่

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเพียงบางขั้นตอนเท่านั้น

กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ในต่างประเทศ

ออสเตรเลียจัดเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ของโลก นอกจากการด�าเนนิธรุกจิภายในประเทศแล้วบริษทั

เหมืองแร่สัญชาติออสเตรเลียยังสามารถขยายการลงทุนไป

ยังหลายประเทศท่ัวโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้

เห็นถึงความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจและความสามารถใน

การบริหารจดัการทรัพยากรและผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสยี

จากการศกึษาแนวทางการด�าเนนิงานส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตโิดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแร่ ทั้งในแง่ของบทบาทภาครัฐ ภาค

เอกชน รวมถึงภาคประชาชน พบว่า ภาครัฐมีการบัญญตัเิร่ือง

การมีส่วนร่วมไว้ในกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับ

แร่และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการมีส่วนร่วมในกฎหมายแร่ จะ

ถูกระบุไว้ในหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตท�าเหมืองว่าจะต้อง

ปรกึษาหารอืกับผูมี้ส่วนได้เสยีตลอดท้ังโครงการ และจะต้อง

จัดท�าแผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Community 

Engagement Plans) เพือ่วางแนวทางการสร้างความสมัพนัธ์
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กับกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียในแต่ละขัน้ของโครงการ จากกฎหมาย

ดังกล่าวท�าให้ประชาชนมีสิทธใินการเข้ามีส่วนร่วมตลอดห่วง

โซ่การผลิตแร่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 7 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 

การส�ารวจพื้นที่ ขั้นที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้และการ

วางแผน ขั้นที่ 3 การเข้าใช้ที่ดิน ขั้นที่ 4 การก่อสร้าง ขั้นที่ 5 

การด�าเนนิงาน ข้ันท่ี 6 การเลิกด�าเนนิงานหรือการปิดเหมือง 

และขั้นที่ 7 หลังจากปิดเหมือง 

ทัง้นี ้จากคูมื่อแนวปฏิบัตทิีดี่ส�าหรับการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนในการท�าเหมืองแร่ (A Guide to Leading Practice 

Sustainable Development in Mining) พบว่า การสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนควรเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่

การผลิตแร่ตั้งแต่ข้ันตอนส�ารวจพื้นที่จนกระท่ังปิดเหมือง 

ซึ่งแต่ละข้ันตอนจะมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับภาคสังคมแตก

ต่างกันไป อย่างไรก็ตาม จากข้อสังเกตพบว่าลักษณะการมี

ส่วนร่วมจะมีอยู่ 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การให้ข้อมูล และการ

ปรึกษาหารือ ทั้งนี้ บริษัทเหมืองควรแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีด้าน

สังคมสัมพันธ์ (Community Relation Officer: CROs) เพื่อ

เป็นกลไกในการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม ซึ่ง CROs 

จะมีบทบาทส�าคัญตลอดห่วงโซ่การผลิตแร่ 

โดยสรุป บทเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการแร่ของออสเตรเลีย พบว่า บทบาทหน้าที่ของแต่ละ

ภาคส่วนมีดังนี้ ภาครัฐควรก�าหนดนโยบายหรือบัญญัติ

กฎหมายท่ีส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชน

และชุมชน ส่วนภาคเอกชนควรสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เร่ิมจนจบโครงการผ่านกิจกรรมในรูป

แบบต่างๆ และภาคประชาชนควรให้ความร่วมมือในการให้

ข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยอาจจะจัดตั้งหรือรวมกลุ่มกันเพื่อ

เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลและติดตามการด�าเนินงานของ

ภาคเอกชน

แคนาดาเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจอีกประเทศ

หน่ึง เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ

อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ น�้ามัน หรือแร่ต่างๆ โดย

เฉพาะทองค�า และมีชนพื้นเมือง (aboriginal people) ท่ี

อาศัยอยู ่ในพื้นที่ที่ เป ็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ จึง

ท�าให้รัฐมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่มีความอ่อน

ไหวมากเป็นพิเศษและมีการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตขิองประเทศมาเป็นเวลานาน แคนาดามี

กฎระเบียบท่ีใช้ในการบริหารจดัการทรพัยากรแร่ท้ังในระดับ

ประเทศและในระดับมลรัฐ โดยแบ่งเป็น 10 จังหวัด และ 3 

ดินแดน (territories) 

หลักส�าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของ

แคนาดาคือการให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมและความ
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พร้อมของชุมชนตลอดห่วงโซ่การผลิตแร่ ซึ่งสามารถแบ่งได้

เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ก่อนการส�ารวจ ขั้นที่ 2 การ

ส�ารวจ ขั้นที่ 3 การพัฒนา ขั้นที่ 4 การด�าเนินงาน และขั้น

ท่ี 5 การปิดเหมืองและหลังจากปิดเหมือง โดยในแต่ละข้ัน

ตอนของห่วงโซ่จะเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

ลักษณะการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นรวมถึงเปิดโอกาส

ในการคัดค้าน ท้ังนี ้รูปแบบของการมีส่วนร่วมจะแตกต่างกัน

ออกไปตามลกัษณะของชุมชน โครงการ และขัน้ตอนของห่วง

โซ่การผลิตแร่ โดยปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืนได้นั้นคือการท่ีบริษัทเหมืองสามารถสร้างความเช่ือใจ

ให้แก่ชุมชน การผนวกตนเองเข้ากับชุมชนเสมือนเป็นส่วน

หนึ่งกับคนในท้องถิ่น และการค�านึงถึงเป้าหมายหรือความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มเพื่อน�ามาประกอบ

การวางแผนหรือการตัดสินใจด�าเนินงาน 

นอกจากนี้ แคนาดายังได้ให้ความส�าคัญกับการมี

ส่วนร่วมของสาธารณะในกระบวนการประเมินผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดไว้ในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ท้ังในระดับประเทศและในระดับมลรัฐ จากการศึกษาพบว่า

กระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนตามกฎหมายจะเร่ิมด�าเนินการ

ปรึกษาหารือก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตท�าเหมือง โดย

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนการปรึกษาหารอืกับชมุชน

ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือชนพื้นเมืองท่ีอยู่อาศัยในพื้นที่

ของเหมืองแร่ และส่วนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนซึ่ง

เก่ียวข้องกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและประชาชนในวง

กว้างมากข้ึน ซ่ึงมีรูปแบบและกระบวนการขัน้ตอนทีแ่ตกต่าง

กัน ส�าหรับการมีส่วนร่วมในขั้นตอนอื่นๆ เช่น การก่อสร้าง

เหมืองหรอืการปิดเหมืองน้ัน มิได้มีการระบุลักษณะการมีส่วน

ร่วมไว้ในกฎหมาย แต่การก�าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมจะ

อยู่ในดุลยพนิจิของคณะกรรมการพจิารณาการพฒันาเหมือง

แร่ในระดับภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนของรัฐบาลท้องถิ่น

อนึ่ง แม้กฎหมายจะก�าหนดให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบ

เก่ียวกับการปรึกษาหารือกับชนพืน้เมืองและสาธารณะในขัน้

ตอนก่อนการพิจารณาค�าขออนุญาตท�าเหมืองแร่ แต่รัฐบาล

แคนาดามีแนวนโยบายท่ีให้เอกชนร่วมรับผิดชอบในการส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสาธารณชน และได้มีการ

ออกคูมื่อและแนวทางในการปฏิบัตใินการตดิต่อ ส่ือสาร และ

ปรึกษาหารือกับชนพื้นเมืองจ�านวนมาก 

นอกจากนี ้แคนาดายงัมีองค์กรภาคประชาสงัคมใน

รูปแบบขององค์กรไม่แสวงหาก�าไรท่ีมีชือ่ว่า “Mining Watch” 

ซึง่จดัตัง้โดยองค์กรด้านสิง่แวดล้อม ความเป็นธรรมในสงัคม 

องค์กรของชนพื้นเมือง และองค์กรแรงงาน หน่วยงานดัง

กล่าวให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านวิชาการแก่ชุมชน

ที่ได้รับผลกระทบจากการท�าเหมืองแร่ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของ
ประเทศไทย

กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

จากการวิเคราะห์กรอบแนวทางการมีส่วนร่วมภาย

ใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กับหลัก

เกณฑ์เกี่ยวกับ “สิทธิ” ภายใต้อนุสัญญา Aarhus1 และหลัก

การการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล จะเห็นได้ว่าภายใต้

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและ

ชมุชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหาร

จัดการด้านส่ิงแวดล้อมในหลายระดับ ตั้งแต่สิทธิในการเข้า

ถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ สิทธิในการแสดงความ

คิดเห็น สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางหรือ

ร่วมตัดสินใจ สิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ สิทธิใน

การติดตามและตรวจสอบโครงการของหน่วยงานภาครัฐ 

ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหากได้รับ 

ผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากการบริหารงาน

ราชการของหน่วยงานรัฐ (ตารางที่ 1) 

1 อนุสัญญา Aarhus เป็นการพัฒนาสืบเนื่องมาจากหลักการข้อที่ 10 ของ
ปฏิญญาริโอ โดยวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ “สิทธิ” ของประชาชนที่พึงมี ได้แก่

1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานรัฐ
ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและทันการณ์ และเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้

2. สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติและการติดตาม
ตรวจสอบโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เม่ือมีการละเมิดกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ประเทศไทยยังมิได้ลงนามในอนุสัญญา Aarhus
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กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 เป็นการปรับปรุงกฎหมายที่

เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่โดยน�า พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 

และ พ.ร.บ. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509 มารวม

ไว้ในฉบับเดียวกัน เพื่อก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการ

แร่ให้เกิดดุลยภาพได้ดียิ่งขึ้น โดยเพิ่มหลักการส�าคัญ ได้แก่ 

การก�าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการก�ากับดูแลการ

ท�าเหมืองให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของเหมือง การ

ก�าหนดหลกัการมีส่วนร่วมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ

ชุมชนมีส่วนในการบริหารจัดการมากขึ้น และการก�าหนด

หลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์จากการท�าเหมืองสู่ท้อง

ถิ่นพื้นที่ที่ตั้งโครงการท�าเหมือง

จากการวเิคราะห์กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชน

หรือชุมชนที่มีส่วนได้เสียตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 พบว่า

ค่อนข้างเปิดกว้างกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีขั้น

ตอนการมีส่วนร่วมที่ส�าคัญสี่ประการคือ ประการแรก ต้อง

เปิดเผยข้อมูลการขอประทานบัตร และข้อมูลการก�าหนดเขต

พื้นที่ประทานบัตร โดยต้องมีการปิดประกาศให้ประชาชน

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่างๆ ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ กับหลักการมีส่วนร่วมตามมาตรฐาน
สากล International Association for Public Participation และตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา Aarhus

ที่มา : รวบรวมโดยคณะวิจัย
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รับทราบข้อมูลไม่น้อยกว่า 30 วัน2 ประการที่สอง ต้องเปิด

ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีส่วนได้เสียใน

เขตพื้นท่ีท่ีจะออกประทานบัตร หากประชาชนในชุมชนไม่

เห็นด้วยและไม่สามารถหาข้อยุติได้ จะต้องจัดให้มีการท�า

ประชามติจากคนในชุมชนในเขตพื้นที่ขอประทานบัตร เพื่อ

หาข้อยุติดังกล่าวโดยผู้ขอประทานบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่า

ใช้จ่าย3 ประการที่สาม เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชน

ท่ีมีส่วนได้เสียส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแร่

และคณะกรรมการแร่จงัหวัด4 ซึง่มีอ�านาจในการให้ความเหน็

ชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต ต่ออายุ การโอน การเพิก

ถอน และก�าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับประทานบัตรหรืออาชญา

บัตรได้ รวมท้ังสามารถเสนอความเหน็เก่ียวกับการแก้ไขเพิม่

เตมิหรอืปรับปรงุกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการประเมินผลกระ

ทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ท�าเหมืองได้5 และประการที่สี ่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมี

2 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 เม่ือได้รับค�าขอประทานบัตรแล้ว ให้ 
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ�าท้องถิ่นก�าหนดเขตพื้นที่ประทานบัตรโดย
วิธีการรังวัดหรือวิธีการอื่นใดตามมาตรา 119

เม่ือได้ก�าหนดเขตพื้นท่ีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจ�าท้องท่ีประกาศการขอประทานบัตรของผู้ยื่นค�าขอโดยปิดประกาศ
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันไว้ในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ�าท้องที่ ที่ว่าการอ�าเภอ ที่ท�าการก�านัน ที่ท�าการผู้ใหญ่
บ้านและทีท่�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท่ีมีการยืน่ขอประทานบัตร เมือ่
ครบก�าหนดเวลาให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมประจ�าท้องท่ี จัดให้มีการรับฟัง
ความคดิเห็นของชมุชนตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีรฐัมนตรปีระกาศก�าหนด 
 ในกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการท�าเหมือง และผู้ออก
ประทานบัตรไม่สามารถวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติจะสั่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรม
แร่ประจ�าท้องท่ีจดัให้มกีารท�าประชามติของประชาชนในพืน้ทีท่ี่ขอประทานบตัร
โดยผู้ยื่นค�าขอประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็ได้
3 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (อ้างแล้ว)
4 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 23 วรรคสาม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึ่งให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้

(1) ผู้แทนองค์กรเอกชน จ�านวนไม่เกินสองคน
(2) ผู้แทนองค์กรชุมชน จ�านวนไม่เกินสองคน
(3) ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ด้านการส�ารวจและ
การท�าเหมืองด้านสังคมศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ด้านละ
หนึ่งคน

5 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 24 ให้คณะกรรมการแร่มีอ�านาจหน้าที่ดัง
ต่อไปนี้ 
 (3) ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การต่ออายุ การโอน 
การเพิกถอนและก�าหนดเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับการประทานบัตรส�าหรับการท�า

ส่วนร่วมในการด�าเนนิการควบคมุและเฝ้าระวงัผลกระทบจาก

การท�าเหมืองแร่ โดยก�าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ควบคุมเฝ้าระวงัผลกระทบจากการท�าเหมือง ซึง่กรรมการจะ

ประกอบด้วยตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียด้วยเช่นกัน6 

อนึ่ง เมื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใต้ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับหลักการมี

ส่วนร่วมตามมาตรฐานสากลซึ่งประกอบด้วยระดับข้ันของ

การมีส่วนร่วม 5 ระดับตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พบ

ว่า บทบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 สอดคล้องและ

เป็นไปตามหลักการตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การเปิดเผย

ข้อมูลในขัน้ตอนการขอประทานบัตรหรือใบอนญุาตของผู้ท�า

เหมืองแร่ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

อนุญาตออกประทานบัตร ตลอดจนถึงการให้สิทธิผู้มีส่วนได้

เสียสามารถร่วมตัดสินใจหรือร่วมด�าเนินการในการบริหาร

จัดการแร่ ทั้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบและ

เฝ้าระวังผลกระทบจากการท�าเหมืองแร่ ตลอดจนถึงการมี

ส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการ การ

แก้ไขกฎระเบียบทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชมุชนและส่ิงแวดล้อม

ต่างๆ ด้วย 

นอกจากนี้ ภายใต้ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ยังเปิด

กว้างให้ประชาชนมีอ�านาจในการตดัสินใจหรือลงประชามตใิน

กรณีท่ีไม่สามารถหาข้อยุติจากการรับฟังความคิดเห็นเก่ียว

กับการออกประทานบัตรได้ ซึง่ถอืเป็นการเปิดให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในระดับสูงสดุตามหลกัการการมีส่วนร่วมของสากล 

(ตารางที่ 2) 

เหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3
 (4) ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การเพิกถอน และการ
ก�าหนดเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับอาชญาบัตรพิเศษ
 (6) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนท่ี
เกี่ยวข้องกับการท�าเหมือง
6 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 67 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการท�าเหมือง ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศก�าหนดให้การท�า
เหมืองในพ้ืนท่ีหรอืชนดิแร่ใด ต้องมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวงั
ผลกระทบจากการท�าเหมืองซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย ตัวแทนผู้
ถือประทานบัตร ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้ทรง
คุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการท�าเหมือง โดยผู้ถอืประทานบัตรต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินการของคณะกรรมการ
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 กับหลักการมีส่วนร่วมตาม
มาตรฐานสากล International Association for Public Participation 
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อย่างไรก็ดี เม่ือวเิคราะห์การมีส่วนร่วมตามขัน้ตอน

ของห่วงโซ่การผลิตแร่ภายใต้ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 เทียบ

กับการมีส่วนร่วมในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศ

แคนาดาซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะอยู่ในทุกข้ัน

ตอนของกระบวนการอุตสาหกรรมแร่ พบว่า การมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย

ยังไม่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการของ

อุตสาหกรรมแร่ เช่น ขั้นตอนการออกอาชญาบัตรหรือใบ

อนญุาตส�ารวจแร่ภายใต้ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้เป็น

อ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น โดยกฎหมาย

มิได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนดัง

กล่าวแต่อย่างใด 

นอกจากนี ้ยังพบว่าขัน้ตอนของการพฒันาโครงการ

เหมืองแร่หรือการท�าเหมืองภายใต้ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ได้มี

การแยกรูปแบบการบริหารจดัการระหว่างการท�าเหมืองและ

การท�าเหมืองแร่ใต้ดินออกจากกัน และการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาโครงการท�าเหมืองและการท�าเหมืองแร่ใต้ดินก็มีรูป

แบบการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน เช่น การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีเหมืองใต้ดิน ก�าหนด

ให้มีการรับฟังความคิดเห็นหลังจากท่ีรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ได้รับความเหน็ชอบแล้ว เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะวิจัยเห็นว่า เพื่อให้การบริหารจัดการแร่

มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้มีส่วนได้

เสียตลอดห่วงโซ่การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้เสียในการพัฒนาโครงการของการท�าเหมืองและการ

ท�าเหมืองใต้ดินควรจะมีรูปแบบและมาตรฐานของการมีส่วน

ร่วมที่เหมือนกัน ไม่ควรมีความแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอน

กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียภายใต้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากกฎหมายหลักทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น 

ยังมีกฎหมายและระเบียบอีกสามฉบับท่ีเช่ือมโยงกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนซึ่งสอดคล้องตามหลักการมีส่วนร่วม

ของมาตรฐานสากลที่ก�าหนดสิทธิให้ประชาชนสามารถรับรู้

ข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินการ

โครงการของรัฐได้ ดังนี้

พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

เป็นกฎหมายส�าคญัอกีฉบบัหนึง่ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด�าเนนิการต่างๆ ของ

ภาครฐั รวมทัง้สามารถใช้ในการตรวจสอบการใช้อ�านาจของ

ภาครัฐได้ โดยก�าหนดให้หน่วยงานราชการต้องเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับการด�าเนินการของภาครัฐให้ประชาชนท่ัวไปรับ

ทราบไม่ว่าจะมีส่วนเก่ียวข้องหรือไม่ก็ตาม ดังนัน้ การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประทานบัตร หรืออาชญา

บัตรประเภทต่างๆ ก็จ�าเป็นต้องมีการเปิดเผยให้ประชาชน

ทั่วไปรับรู้และรับทราบด้วยเช่นกัน เนื่องจากการด�าเนินการ

ดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้

ระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการรบัฟังความคิด

เหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เป็นกฎระเบียบที่

ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน และเป็นการก�าหนดแนวทางให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการด�าเนินโครงการของภาครัฐอันเป็นการพัฒนา
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เศรษฐกิจหรือสังคมท่ีมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือมีส่วนได้เสียเกี่ยว

กับชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการโดยหน่วยงาน

ของรัฐหรือโดยวิธีการให้สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอื่น

ท�า ท้ังนี ้ภายใต้บทบัญญตัขิองระเบียบดังกล่าวก�าหนดให้ขัน้

ตอนของการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนนัน้จ�าเป็นต้อง

มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ เพือ่ให้การ

รับฟังความคิดเหน็ต่อโครงการของรัฐเกิดประสทิธภิาพสูงสุด 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ

แนวทางในการจดัท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิง

แวดล้อมส�าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อให้เกดิผล 

กระทบต่อชุมชนอย่างรนุแรงทัง้ด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม 

ทรพัยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2560

ประกาศฉบับนี้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ

และแนวทางในการจัดท�าการประเมินและการวิเคราะห์ผล 

กระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบ

ด้าน โดยเจ้าของโครงการหรือผู้จัดท�ารายงานวิเคราะห์ผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ภายใต้

ประกาศดังกล่าว ซึ่งกรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ผู้มีส่วนได้เสียมิได้ก�าหนดไว้เพียงแค่ขั้นตอนการประเมิน

ผลกระทบเท่านั้น แต่ต้องเปิดรับฟังความเห็นเม่ือได้จัดท�า

รายงานแล้วเสร็จด้วย เพื่อเป็นการทบทวนร่างรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนท่ีจะเสนอเพื่อขอรับการ

รับรองต่อไป7 

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้ผู้ยื่น

ค�าขอประทานบัตรจะต้องมีการเสนอรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อขอรับการรับรองตามกฎหมายว่า

ด้วยสิง่แวดล้อม ดังนัน้ การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมของ

โครงการเหมืองแร่ทกุขนาดและทุกประเภทจงึต้องด�าเนนิการ

ภายใต้หลกัเกณฑ์ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูมี้ส่วน

ได้เสียมีส่วนร่วมในการด�าเนินการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

สรุปภาพรวมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแร่ของไทยและบทเรียนจากต่างประเทศ

จากการวิเคราะห์กรอบกฎหมายและระเบียบ

ที่ เ ก่ียวกับสิทธิการมีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ใน

ภาพรวมพบว่าการให้สิทธิการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการเก่ียวกบัทรัพยากรธรรรมชาตแิก่ประชาชนหรือชมุชน

นั้นสอดคล้องและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลเกือบทุก

ประการ อย่างไรก็ดี แม้ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 จะเปิดกว้าง

ต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยีสอดคล้องและเป็นไปตาม

หลักมาตรฐานสากล แต่เม่ือพจิารณาตามขัน้ตอนของห่วงโซ่

การผลิตแร่พบว่าการมีส่วนร่วมยังไม่ครบทุกข้ันตอน กล่าว

คอื ยงัไม่มีการเปิดรับฟังความเหน็ของชมุชนในกรณขีองการ

ส�ารวจแร่ ซึ่งต่างจากในต่างประเทศที่ให้ความส�าคัญกับการ

มีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่การผลิตแร่ เช่นที่ประเทศแคนาดา

ประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับการท�าเหมืองจะมีบทบาทและ

7 เอกสารท้ายประกาศ ค. แนวทางการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสยีในกระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส�าหรบัโครงการหรือ
กิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี  
http://www.iceh.or.th/v1/uploads/PDF/Announce-4-2560.pdf
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ส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการส�ารวจแร่ กล่าวคือ การที่ภาครัฐ

จะออกใบอนุญาตให้มีการส�ารวจในพื้นท่ีใดจ�าเป็นต้องได้

รับความเห็นและความยินยอมจากชุมชนหรือประชาชนที่

อาศัยในพื้นท่ีหรือบริเวณดังกล่าวก่อนที่จะมีการอนุญาตให้

มีการส�ารวจ 

ทั้งนี้ คณะวิจัยมีข้อสังเกตว่า ในข้อกฎหมายเก่ียว

กับการออกใบอนุญาตส�ารวจแร่ดังกล่าว ได้ก�าหนดไว้เพิ่ม

เติมว่า “ในการอนุญาตอาจก�าหนดเงื่อนไขใดๆ ตามที่เห็น

สมควรไว้ในอาชญาบัตรก็ได้” ดังนัน้ เพือ่ให้การบริหารจดัการ

แร่มีประสิทธภิาพและเพิม่บทบาทการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน

ได้เสียในการบริหารจัดการแร่ จึงจ�าเป็นต้องมีกฎหมายลูก

เพื่อความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่การอนุญาต

ส�ารวจแร่ การออกประทานบัตรการท�าเหมือง และการท�า

เหมืองใต้ดิน ตลอดจนการควบคุมเฝ้าระวังผลกระทบจาก

การท�าเหมืองดังกล่าว 

อนึ่ง จากกรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลียและ

แคนาดาสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญกับการมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาครัฐมี

บทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสาธารณะ

ผ่านการบัญญัติกฎหมายหรือออกกฎระเบียบต่างๆ ขณะ

ท่ีภาคเอกชนเองก็ได้ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเนื่องจากความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนนั้นเสมือนกุญแจ

ส�าคัญที่จะช่วยให้โครงการด�าเนินไปอย่างราบรื่น นอกจาก

นี ้ทัง้สองประเทศยงัให้ความส�าคัญเป็นพเิศษกับการปรึกษา

หารือกับชนพื้นเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสได้รับผล 

กระทบจากการท�าเหมืองสูง เนื่องจากส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน

เขตพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

โดยสรุป บทเรียนส�าหรับประเทศไทยก็คือ หน่วย

งานภาครัฐควรออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ก�าหนดเรื่อง

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน

มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการด�าเนินการ ท้ังนี้ การส่ง

เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมนั้นควรก�าหนดให้มีตั้งแต่ขั้นก่อน

ได้รับใบอนุญาตไปจนกระท่ังขั้นปิดเหมืองและฟื้นฟูพื้นที่ 

ซึ่งการเปิดให้มีส่วนร่วมตลอดท้ังห่วงโซ่การผลิตแร่นั้นจะ

ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากชุมชนและผู้มี

ส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการมีส่วน

ร่วมในแต่ละข้ันตอนควรจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเป็นผู้

พิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์และปัจจัยที่แตก

ต่างกันในแต่ละโครงการ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐควร

ออกคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติในการมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้

ภาคเอกชนสามารถด�าเนินการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้ง 

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีสนใจทราบช่องทางในการ

มีส่วนร่วม โดยหน่วยงานภาครัฐอาจใช้วิธีการศึกษาคู่มือ

และแนวทางปฏิบัติของต่างประเทศเพื่อน�ามาปรับปรุงและ 

ต่อยอดให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการแร่ตามบริบทของประเทศไทย

Road Map การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการแร่ของประเทศไทย

จากผลการศึกษาข้างต้น เพื่อให้ประเทศไทยมี

กรอบแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ท่ีดี มี

ประสทิธภิาพ และย่ังยืน คณะวจิยัมีข้อเสนอแนะในการจดัท�า 

Road map ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตาม พ.ร.บ. แร่ 

พ.ศ. 2560 โดยแบ่งออกเป็นสองระยะ ได้แก่ ระยะแรก จะ

เป็นการด�าเนนิการในการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 และระยะที่สอง 

จะเป็นการด�าเนินการในส่วนของกระบวนการและขั้นตอนท่ี

ยงัไม่มีการบัญญตัไิว้ในข้อกฎหมายหากแต่เป็นกระบวนการ

และขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสากล ดังนี้

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามบทบัญญัติ
ของ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560

จากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนตาม

บทบัญญัติของ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

จะเหน็ได้ว่า ในหลักการแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ

ชุมชนผู้มีส่วนได้เสียสอดคล้องกับหลักการมาตรฐานสากล 

แต่กรอบการมีส่วนร่วมยงัไม่ครอบคลมุในทุกห่วงโซ่การผลิต

แร่ ดังนัน้ เพือ่ให้การบังคับใช้กฎหมายมีความชดัเจนมากย่ิง

ขึน้จงึจ�าเป็นต้องมีหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิเก่ียวกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน เพือ่ให้การบรหิารจดัการแร่มีประสทิธภิาพและ

ได้รบัการยอมรับจากทกุภาคส่วนมากยิง่ขึน้ สามารถก�าหนด

หลักเกณฑ์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมภายใต้บทบัญญัติของ
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กฎหมายท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตาม 

พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1) มาตรา 12 อาศัยอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ

นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ตามมาตรา 12 (5) เรื่อง

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและก�าหนดหลักเกณฑ์

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแร่ โดยคณะ

กรรมการควรก�าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชนให้

มีความชดัเจน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และครอบคลุม

ทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิตแร่ อาทิ การก�าหนดกลุ่ม

ผู ้มีส่วนได้เสีย หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนและการ

รับรองกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ก�าหนดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ

สาธารณชน ก�าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน

ของห่วงโซ่การผลิตแร่และระดับการมีส่วนร่วม เป็นต้น

2) มาตรา 23 คณะกรรมการแร่ มาตรา 28 กรรมการ

แร่จังหวัด และมาตรา 67 คณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวังผล 

กระทบจากการท�าเหมืองในพื้นที่ ต้องออกประกาศเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้8 

ทั้งนี้ สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก่อนที่จะมีการประกาศหลักเกณฑ์การ

คัดเลือกผู้แทนขององค์กรเอกชนหรอืชุมชน ก็คือ การก�าหนด

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และต้องมีการรับรองกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ตลอดถึงองค์กรชุมชน 

3) มาตรา 41 การออกอาชญาบัตรส�ารวจแร่ มาตรา 

43 การออกอาชญาบัตรผกูขาดส�ารวจแร่ และมาตรา 46 การ

ออกอาชญาบัตรพเิศษ ต้องมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้

มีส่วนได้เสยี โดยก�าหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิเก่ียวกับการส�ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนหรือชุมชนก่อนจะพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้ด�าเนินการส�ารวจแร่ หากพบว่าการด�าเนินการ

ดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชุมชน และสวัสดิภาพ

ของประชาชนแล้ว ชุมชนสามารถแจ้งให้หน่วยงานรัฐเข้า

ระงับการด�าเนินการดังกล่าวได้ 

8 กฎกระทรวง เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
แร่ และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ พ.ศ. 2561 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 39 ก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ตัวอย่างรายละเอียดของกฎกระทรวง อาทิ กระบวนการจัดท�า
รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระบวนการมีส่วนร่วมในการคัดค้านรายชื่อ 
กระบวนการคัดเลือกและประกาศรายชื่อ เป็นต้น [บรรณาธิการ]

อนึ่ง ประเทศไทยอาจศึกษาและดัดแปลงการ

ก�าหนดเงื่อนไข กฎเกณฑ์ก่อนออกใบอนุญาตและการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียได้จากคู่มือการพิจารณาออกใบ

อนุญาตของประเทศแคนาดา Guide to Processing a Mine 

Project Application under the British Columbia Mines Act 

และน�ามาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์การบริหารจัดการแร่

ของประเทศไทยต่อไป

4) มาตรา 56 การรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้

เสียก่อนมีการพิจารณาออกประทานบัตรท�าเหมือง จ�าเป็น

ต้องด�าเนินการออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ ได้แก่ 

ประการแรก ก�าหนดเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลท่ีต้องให้

ประชาชนหรือชุมชนท่ีมีส่วนได้เสียรับทราบก่อนเปิดรับ

ฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของประชาชน 

ประการทีส่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์การรบัฟังความคดิเหน็ของ

ชุมชนที่มีการขอประทานบัตร ท้ังกระบวนการ วิธีการท่ีจะ

เปิดรับฟังความคิดเหน็ ประเด็นปัญหาต่างๆ เพือ่รับฟังข้อมูล

ให้ครบถ้วนก่อนที่จะมีการพิจารณาออกประทานบัตร9 และ

ประการสุดท้าย คณะรัฐมนตรีต้องออกประกาศหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับดุลยพินิจว่าความขัดแย้งในระดับไหนจึงจะจัดให้มี

การท�าประชามติ โดยท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนต้อง

มาจัดท�าหลักเกณฑ์ดุลยพินิจร่วมกันและเสนอต่อรัฐมนตรี

ให้ออกประกาศและบังคับใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้

แล้ว รัฐมนตรีจะต้องมีการออกประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 

วิธีการในการท�าประชามติ10เพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้วย

5) มาตรา 69 การร้องเรียนกรณกีารท�าเหมืองทีเ่กิด

ผลกระทบต่อคณุภาพส่ิงแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชน 

9 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. 2561 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 109 ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 ตัวอย่างรายละเอียดของประกาศ อาทิ ขั้นตอนการจัดรับฟังความคิด
เหน็ กลุม่บุคคลท่ีจะต้องเชญิเข้าร่วมแสดงความคดิเห็น รายละเอยีดของข้อมูล
ที่จะต้องชี้แจง การจัดท�ารายงานรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น [บรรณาธิการ]
10 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธิีการ และค่า
ใช้จ่ายในการท�าประชามติการขอประทานบัตร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 204 ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ตัวอย่างรายละเอยีดของประกาศ อาทิ องค์ประกอบและอ�านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการจดัท�าประชามติ กระบวนการท�าประชามติ กลุม่ผู้มีสทิธิลงประชามติ 
เป็นต้น [บรรณาธิการ]
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ให้อธิบดีหรือเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ�าท้องที่เสนอ

ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จงัหวัดแล้วแต่กรณี 

เป็นผู้พิจารณาเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโดยเร็ว

และเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนด11

6) มาตรา 86 เนื่องจากในขั้นตอนการขอประทาน

บัตรท�าเหมืองใต้ดินจะต้องท�าการปรึกษาเบ้ืองต้นกับผูมี้ส่วน

ได้เสยี โดยก�าหนดให้ผูย้ืน่ค�าขอจะต้องย่ืนเร่ืองต่ออธบิดีเพือ่

แต่งต้ัง “คณะกรรมการด�าเนนิการจดัประชมุปรึกษา” ตามข้ัน

ตอนท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนด ฉะน้ัน รฐัมนตรีจ�าเป็นต้องเร่ง

ออกประกาศโดยเร็วตามเนือ้หาสาระของประกาศก�าหนดดัง

กล่าว โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การรบัรองกลุ่มหรอืองค์กรของผู้

มีส่วนได้เสียซึง่มีความจ�าเป็นและความส�าคัญอย่างยิง่ในการ

คัดเลือกตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริง12

7) มาตรา 87 การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

เพื่อจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม การ

ประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการท�าเหมืองทั้งการ

ท�าเหมืองแร่บนดินและเหมืองแร่ใต้ดิน ต้องมีการก�าหนด

เงื่อนไขให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณเขตพื้นที่ขอ

ประทานบัตรได้มีส่วนร่วมด�าเนินการประเมินผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมด้วย มิใช่เป็นการด�าเนินการโดยภาคเอกชนเพียง

ฝ่ายเดียว13

11 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการในการสอบ
หาข้อเท็จจรงิและวนิิจฉยัข้อร้องเรยีนของคณะกรรมการแร่หรอืคณะกรรมการ
แร่จังหวัด พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 125 
ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตัวอย่างรายละเอียดของประกาศ อาทิ 
รายละเอียดข้อมูลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ต้องใช้ประกอบการวินิจฉัย 
กระบวนการด�าเนินงานตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เป็นต้น [บรรณาธิการ]
12 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้น
กับผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท�าเหมืองใต้ดิน พ.ศ. ... 
(อยูร่ะหว่างการรบัฟังความคดิเห็น) ตัวอย่างรายละเอยีดของร่างประกาศ อาทิ 
รายละเอียดรายงานเบื้องต้นของโครงการ การก�าหนดตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย 
องค์ประกอบและอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการประชุมปรึกษาเบ้ือง
ต้น เป็นต้น [บรรณาธิการ]
13 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วธีิการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการ
จดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เล่ม 129 ตอนพิเศษ 97 ง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตัวอย่างราย

8) มาตรา 88 ส�าหรับการออกประทานบัตรท�า

เหมืองใต้ดิน ภายใน 60 วันหลังจากออกประทานบัตร ให้

อธิบดีเรียกประชุมผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก�าหนดตัวบุคคลผู้มี

สิทธิตรวจสอบการท�าเหมืองตามที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไขขอ

ประทานบัตร ทั้งนี้ คุณสมบัติและวาระการท�างานของผู้มี

สทิธติรวจสอบ เงือ่นไขและวธิกีารเพกิถอนผูมี้สิทธติรวจสอบ

การท�าเหมือง รัฐมนตรีจะเป็นผู้ประกาศก�าหนด โดยจะต้อง

ประกาศก�าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และวาระการท�างานของ

ผู้มีสิทธิตรวจสอบการท�าเหมืองใต้ดิน รวมทั้งต้องเปิดเผย

ข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก รายชื่อบุคคลท่ี

ได้รับการเสนอชือ่ รวมท้ังผลการคดัเลือก14 เพือ่ให้ประชาชน

ทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องตาม
หลักการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล 

แม้ว่ากรอบการมีส่วนร่วมภายใต้บทบัญญัติของ 

พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 จะสอดคล้องตามหลักการมีส่วนร่วม

ตามมาตรฐานสากล หากแต่ยังไม่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่

การผลิตแร่ รวมท้ังยังมีความไม่ชัดเจนของกรอบการมีส่วน

ร่วม อาทิ ไม่มีหลักเกณฑ์ของข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยต่อ

สาธารณชน วธิกีารของการมีส่วนร่วมและระดับขัน้ของการมี

ส่วนร่วม ฯลฯ ดังนั้น เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรแร่ของไทยให้สอดคล้องตามหลักการของ

มาตรฐานสากล อาจต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) การเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน

และผู้มีส่วนได้เสียให้ครบทุกข้ันตอนในห่วงโซ่การผลิตแร่ 

ท้ังส�าหรับโครงการใหม่ท่ีก�าลังเร่ิมด�าเนินการ และควรให้

สทิธใินการมีส่วนร่วมในทุกขัน้ของการส�ารวจ การขยายหรือ

เปลี่ยนแปลงโครงการเดิมที่ได้รับประทานบัตรไปแล้วด้วย

ละเอียดของประกาศ อาทิ การก�าหนดให้การท�าเหมืองทุกประเภททุกขนาด
จะต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในข้ันตอนการขอ
ประทานบัตร การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจะต้องด�าเนินการตามแนวทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมทางสงัคม และ
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เป็นต้น [บรรณาธิการ]
14 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับ
ผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรท�าเหมืองใต้ดิน พ.ศ. ... (อ้าง
แล้ว) [บรรณาธิการ]
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2) การปรับรูปแบบการมีส่วนร่วมในการท�าเหมือง 

และการท�าเหมืองใต้ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดห่วง

โซ่การบริหารจัดการแร่ 

3) การออกใบอนุญาตในการส�ารวจและการท�า

เหมือง ผู้ที่เก่ียวข้องท้ังหมดจะต้องได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอ 

ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพมากพอที่จะใช้ในการพิจารณา

การออกใบอนุญาต 

4) การติดตามตรวจสอบการด�าเนินการทั้งในส่วน

ของภาครัฐ และผู้ประกอบการท�าเหมืองก็ตาม จ�าเป็นต้อง

มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพื่อให้ภาคประชาสังคม

สามารถตรวจสอบได้ 

5) การจดัท�าแนวปฏิบัตท่ีิดีส�าหรับธรุกิจเหมืองแร่ท่ี

ยั่งยืน และการจัดท�าคู่มือในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ

ประกอบธรุกิจเหมืองแร่ เพือ่ใช้เป็นแนวทางให้กับผูป้ระกอบ

กิจการเหมืองแร่ได้น�าไปปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การดำาเนินงานสำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องของกรม
ทรัพยากรธรณี

อนึ่ง แม้ว่าการบังคับใช้ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 จะ

อยูภ่ายใต้การก�ากบัดูแลของหน่วยงาน 2 แห่ง ซึง่ได้แก่ กรม

ทรพัยากรธรณ ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง

อุตสาหกรรม หากวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้ว พบว่า กรอบ

อ�านาจหน้าท่ีในการออกประกาศหลักเกณฑ์และระเบยีบเพือ่

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ส่วนมากจะอยู่ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม และอธบิดีกรม

อตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 และ

การด�าเนินการในส่วนของกระบวนการและข้ันตอนท่ียังไม่มี

การบัญญัติไว้ในข้อกฎหมายดังกล่าว แต่เป็นกระบวนการ

และขั้นตอนส�าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีต้อง

เร่งด�าเนินการเพื่อให้สามารถน�ามาบังคับใช้และเพื่อให้เป็น

มาตรฐานสากลมากขึ้นนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการ

บริหารจัดการทรัพยากรแร่ทุกภาคส่วน ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่

ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จ�าเป็นต้องร่วมมือ

กันเพื่อศึกษาแนวทางในการออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของ

ประเทศตามกรอบการศึกษาที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น เพื่อ

ให้สามารถน�าไปใช้ในทางปฏิบัติได้และให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการแร่ได้อย่างยั่งยืน


