ข้อคิดเห็นต่อการแถลงข่าวการประกาศใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่
เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดให้มีการแถลงข่าวการประกาศใช้กฎหมายแร่
ฉบับใหม่ หรือพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น ๒ อาคาร กพร. ในเช้าวันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๐ นั้น เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่มีข้อคิดเห็น ดังนี้
๑. ย่อหน้าแรกในเอกสารแจกของ กพร. ประกอบการแถลงข่าวในครั้งนี้ อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับใบอนุญาตที่
มีอยู่ก่อนแล้วไม่ครบถ้วน ความว่า “บรรดาบรรดาอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือ
เป็นการได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน” นั้น
ตามมาตรา ๑๘๙ วรรคแรกของกฎหมายแร่ฉบับใหม่ระบุเนื้อหาที่ครบถ้วนเอาไว้ดังนี้ “บรรดาอาชญาบัตร
ประทานบัตร หรือใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ถือเป็นอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ยังคงใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุหรือ
ถูกเพิกถอน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นการจัดทาแนวพื้นที่กันชนการทา
เหมืองและการจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนตามมาตรา ๓๒ การฟื้นฟูสภาพพื้นที่
การทาเหมือง การวางหลักประกัน และการจัดทาประกันภัยตามมาตรา ๖๘ (๘) และ (๙) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในการออกประทานบัตร”
ในกฎหมายแร่ฉบับใหม่ระบุไว้ชัดเจนว่าบรรดาอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตาม
กฎหมายแร่ฉบับเก่า หรือพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้ถือเป็นอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายแร่ฉบับใหม่และให้ยังคงใช้ได้จนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายแร่ฉบับใหม่ด้วย ไม่ใช่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแร่ฉบับเก่าทั้งหมดแต่อย่างใด ยกเว้น
เพียงแค่การจัดทาแนวพื้นที่กันชนการทาเหมืองและการจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทาเหมือง การวางหลักประกัน และการจัดทาประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
การออกประทานบัตรที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแร่ฉบับเก่าเท่านั้น
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในกฎหมายแร่ฉบับใหม่จะต้องถูกนามาบังคับใช้กับบรรดาอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือ
ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามกฎหมายแร่ฉบับเก่าด้วย อาทิเช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบทกาหนดโทษบรรดามีในกฎหมาย
แร่ฉบับใหม่ที่กาหนดโทษหนักขึ้นต่อผู้ประกอบการที่ไม่คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพที่เกิด
ขึ้นกับประชาชน และละเลยต่อความรับผิดชอบและธรรมาภิบาลของการประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นบทกาหนด
โทษเกี่ยวกับการทาเหมืองในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พื้นที่แหล่งต้นน้าหรือป่าน้าซับซึม เป็นต้น รวมทั้งบทกาหนดโทษเกี่ยวกับการทา
เหมืองในพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในการออกประทานบัตร การลักลอบการทาเหมือง การเก็บ
แร่ การขนแร่ การแต่งแร่ หรือการประกอบโลหกรรม การลักลอบนาแร่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ฯลฯ

ดังนั้น การระบุเนื้อหาอันเป็นสาระสาคัญไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับบรรดาใบอนุญาตตามกฎหมายแร่ฉบับเก่าที่
สามารถนามาใช้ต่อไปได้ตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ ถ้าไม่ใช่ความผิดพลาดหรือไม่ตั้งใจ ก็ถือเป็นการจงใจที่ส่อให้เห็น
ทัศนคติบิ ดเบื อนกฎหมายของ กพร. ด้ว ยเจตนาปกป้ อ งคุ้ ม ครองประโยชน์ ข องผู้ ป ระกอบการเป็ นหลั ก ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นศักราชของการประกาศใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่
๒. เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ของการแถลงข่าว นอกจากบทบัญญัติในกฎหมายแร่ฉบับใหม่ที่ผ่านการรับรู้ของสังคม
มาพอสมควรตลอดสองสามปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมายอยู่นั้ น ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจมากนัก เป็นเพียงแค่
งานพิธีกรรมเพื่อประกาศก้าวแรกในการนากฎหมายหรือนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งกฎหมายแร่ฉบับใหม่จะเริ่มมีผลใช้
บังคับในเร็ววันนี้ คือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่ที่น่าสนใจมากกว่ากลับเป็นการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับ
การเตรียมการรื้อฟื้น ‘นโยบายการสารวจและทาเหมืองแร่ทองคา’ เพื่อรองรับการกลับมาเปิดเหมืองทองคาใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง
นับตั้งแต่ความพยายามผลักดันนโยบายการสารวจและทาเหมืองแร่ทองคาของ กพร. ในช่วงเดือนกันยายน
๒๕๕๘ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอย่างน้อย ๑๒ บริษัทยื่นขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสารวจแร่ทองคาในพื้นที่
๑๐ จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ พื้นที่รวมประมาณ ๑,๕๓๙,๖๔๔ ไร่ เกิดความล้มเหลวจากการเคลื่อนไหวของ
ภาคปะชาชนที่รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อเกือบ ๒ หมื่นรายชื่อให้แก่นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๕๘
ต่อมาคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเป็นไปในทางยับยั้งนโยบายการสารวจและทาเหมืองแร่ทองคาอีก ๒ ครั้งใน
เวลาไล่เลี่ยกันเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมถึงมีคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๒/๒๕๕๙
เพื่อปิดและฟื้นฟูเหมืองทองคาที่มีอยู่ทั้งสองแห่งในประเทศอีกด้วย แต่มีข้อแม้เกี่ยวกับการปิดและฟื้นฟูเหมืองทองคา
ว่า “จนกว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติจะมีมติเป็นอย่างอื่น ” โดยที่คณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่แห่งชาติเป็นโครงสร้างใหม่ที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายแร่ฉบับใหม่
เวลาผ่านมาได้ประมาณ ๘ เดือน นับตั้งแต่คาสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับดังกล่าว จึงเห็นแต่การหยุดกิจกรรมทา
เหมือง แต่ไม่เห็นว่าเหมืองทองทั้งสองแห่งดาเนินการฟื้นฟูเหมืองให้เกิดความคืบหน้าแต่อย่างใด เพราะเกรงว่าการ
ฟื้นฟูเหมืองจะเป็นอุปสรรคให้กลับมาเปิดเหมืองใหม่ไม่ได้ ผู้ประกอบการเหมืองทองทั้งสองแห่งจึงรอให้กฎหมายแร่
ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับใช้ เพื่อโน้มน้าวให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติมีมติให้เหมืองทองกลับมา
เปิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงเวลาประมาณ ๘ เดือนที่ผ่านมามีความพยายามอย่างหนักผ่านสภาการเหมืองแร่เพื่อเดินสายพูดคุยกับ
รัฐบาลด้วยความประสงค์ที่จะขอให้เหมืองทองคาทั้งสองแห่งกลับมาเปิดได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง สัญญาณเริ่มแรกก็คือการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ
ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทาเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ในการบริห าร
จัดการทรัพยากรแร่ทองคา
ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รับทราบกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคาตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๒/๒๕๕๙

ต่อมาการประชุม คนร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ช่วงเช้าของวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓
ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ทองคาภายใต้กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคา ที่อยู่ภายใต้กลไกของ
คนร. ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๒/๒๕๕๙ ซึ่งมีคาสั่งให้ผู้มีอานาจดาเนินการไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจจากการทาเหมืองแร่ทองคาของประเทศภายใต้กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯดังกล่าว
ที่จะมีการประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ พร้อมรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการระงับข้อ
พิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด จากัด ซึ่งเป็นเจ้าของเหมืองแร่ทองคาใน
เขตรอยต่อ ๓ จังหวัด พิจิตร เพชรบูรณ์และพิษณุโลกของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ที่มีเรื่องฟ้องร้อง
ตามเงื่อนไขข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียอยู่ในขณะนี้
ต่อจากนี้ คาดว่า กพร. และ คนร. ก็จะเร่งรีบจัดทานโยบายการสารวจและทาเหมืองแร่ทองคาตาม ‘กรอบ
นโยบายและแผนยุ ทธศาสตร์ ในการบริ ห ารจั ดการทรัพยากรแร่ทองคา’ ที่ คนร. และ ครม. เห็ นชอบแล้ ว เพื่อ
ประกาศใช้หลังกฎหมายแร่ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก็จะส่งผลให้เหมืองทองคาทั้งสองแห่ง
ที่ถูกปิดตัวลงจากคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๒/๒๕๖๐ กลับมาเปิดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง
ประเด็นสาคัญของการแถลงข่าวครั้งนี้จึงอยู่ที่ว่าจะสามารถใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่สร้างความชอบธรรมใน
การเปิดเหมืองทองคาที่ถูกปิดไปตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๒/๒๕๕๙ ได้หรือไม่
๓. อีกประการหนึ่งที่มีความสาคัญไม่แพ้กัน ก็คือ กพร. กาลังเตรียมการใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่เพื่อสร้าง
ความชอบธรรมในการอนุญาตให้ประทานบัตรเหมืองโปแตชจังหวัดอุดรธานีแก่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์
จากัด (มหาชน) ให้ได้ในเร็ว ๆ นี้
รวมถึงให้อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสารวจแร่โปแตชเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการอีก ๓๔ ราย รวมพื้นที่
๓ ล้ า นกว่ า ไร่ ที่ ก ระจายอยู่ เ ป็ น บริ เ วณกว้ า งขวางกิ น อาณาเขตหลายอ าเภอในแต่ ล ะจั ง หวั ด ของกาฬสิ น ธุ์
นครราชสีมา มหาสารคาม ชัยภูมิ ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย ยโสธร ร้อยเอ็ด
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