แถลงการณ์ภาคประชาชน
ข้ อเสนอความเห็นต่ อร่ างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ...
วันที่ 4
2557
ณ มูลนิธิอาสาสมัครเพือ่ สั งคม
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุ มตั ิหลักการร่ างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2557 ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
นาเสนอสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติพิจารณาต่อไปนั้น เครื อข่ายประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของแร่ ประเทศไทย และ
องค์กรเครื อข่าย ได้ตรวจสอบร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวแล้วเห็นว่ากระบวนการออกกฎหมายฉบับนี้ เป็ น
การเร่ งรัดเสนอกฎหมายของหน่วยงานราชการโดยไม่มีกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน และเมื่อ
พิจารณาเนื้อหาของร่ างพระราชบัญญัติแร่ ดงั กล่าวแล้ว พบว่ามีลกั ษณะในการเอื้อประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ
ในการส ารวจและท าเหมื องแร่ ม ากยิ่ง กว่า จะค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ และชุ ม ชนที่ จะได้
ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ และคานึ งถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากยิ่งกว่าการสงวนหวงห้ามและคุม้ ครอง
พื้นที่ ที่สาคัญต่อคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งมิ ได้คานึ งถึ งสิ ทธิ ในการอยู่ในสิ่ งแวดล้อมที่ ดีที่ไม่ก่อให้เกิ ด
อันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย และคุณภาพชีวติ ของประชาชน ทั้งๆ ที่ชุมชนและประชาชนเป็ นเจ้าของทรัพยากร
แร่ และเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยตรง
รวมทั้งในสถานการณ์ ปัจจุบนั ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกไม่เอื้ ออานวยให้ประชาชนมี
เสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ นและมี ส่ วนร่ วมได้อย่างแท้จริ งในกระบวนการออกกฎหมาย ตลอดจน
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติเป็ นสภาที่มาจากการแต่งตั้งก็มิได้มีที่มาที่ยดึ โยงในการเป็ นตัวแทนของประชาชน อีก
ทั้งปั จจุบนั อยู่ระหว่างการปฏิ รูปและจัดทาร่ างรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ ดังนั้นการพิจารณาออกกฎหมายซึ่ งมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนควรที่จะรอให้มีรัฐธรรมนูญและมี รัฐสภาที่
เป็ นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริ งเสี ยก่อน รวมถึงต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างทัว่ ถึงก่อนการพิจารณาร่ างกฎหมายแร่ ดงั กล่าว
เครื อข่ ายประชาชนผู้เป็ นเจ้ าของแร่ ประเทศไทย และองค์ กรเครื อข่ ายตามรายชื่ อด้ านท้ าย
หนังสื อฉบับนี้ จึงมีข้อเสนอต่ อรัฐบาลและคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
1. ขอให้รัฐบาลชะลอการเสนอร่ างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ... ต่อสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ
จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญและมีรัฐสภาที่มีที่มาจากตัวแทนจากประชาชนอย่างแท้จริ ง
2. ให้มีการทบทวนร่ างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ...ในระหว่างนี้ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
นาความคิดเห็ นของภาคประชาชนต่อร่ างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... ไปประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการที่พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติแร่ ดงั กล่าวด้วย
3. ให้คณะกรรมการกฤษฎี กาตั้งคณะทางานร่ วมในการพิจารณาร่ า งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. ... โดยประกอบไปด้วย คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมื องแร่ คณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมาย คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ และ
ภาคประชาชน ในการพิจารณาทบทวนเนื้อหาโดยละเอียด

เครือข่ ายประชาชนผู้เป็ นเจ้ าของแร่ ประเทศไทย และองค์ กรเครือข่ าย ประกอบด้ วย :
๑) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี
๒) กลุ่มคนรักบ้านเกิด กรณี เหมืองแร่ ทองคาจังหวัดเลย
๓) กลุ่มคนรักบ้านเกิดอุมุง กรณี เหมืองแร่ เหล็ก อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๔) กลุ่มอนุ รักษ์ภูหินเหล็กไฟ อาเภอเมือง จังหวัดเลย
๕) กลุ่มศึกษาปั ญหาดินเค็มและการจัดการทรัพยากรแร่ จังหวัดนครราชสี มา
๖) กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
๗) กลุ่มรักทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
๘) กลุ่มเผยแพร่ กฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน)
๙) กลุ่มผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสารแคดเมี่ยม แม่ตาว จ.ตาก
๑๐) กลุ่มรักษ์บา้ นแหง จังหวัดลาปาง
๑๑) กลุ่มป่ าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได
๑๒) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่นบ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
๑๓) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)
๑๔) เครื อข่ายผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ ทองคา 3 จังหวัด พิจิตร เพชรบูรณ์และพิษณุโลก
๑๕) เครื อข่ายสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยแม่เมาะ จ.ลาปาง
๑๖) เครื อข่ายพิทกั ษ์สิทธิ ชุมชนเขาคูหา อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
๑๗) โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
๑๘) ชุมชนลุ่มน้ าสรอย จ.แพร่
๑๙) มูลนิธินิติธรรมสิ่ งแวดล้อม (EnLAW)

