แถลงการณ์ ข้อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ สานักงานคณะกรรมการปฏิ รปู กฎหมาย ชัน้ 16 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุ มตั ิหลักการร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2557 ตามที่กระทรวงอุ ตสาหกรรมเสนอ และขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกานัน้ เครือข่ายประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของแร่ประเทศไทย และองค์กรเครือข่ายได้ตรวจสอบ
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวแล้วพบว่าเนื้อหามีลกั ษณะในการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการสารวจและ
ทาเหมืองแร่มากยิง่ กว่าจะคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และชุมชนที่จะได้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่
และค านึง ถึงประโยชน์ ท างเศรษฐกิจ มากยิง่ กว่ าการสงวนหวงห้ามและคุ้ม ครองพื้นที่ท่สี าคัญ ต่ อ คุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงมิได้คานึงถึงสิทธิในการอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดที ่ี จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
และคุ ณ ภาพชีว ิต ของประชาชน ทัง้ ๆ ที่ชุ ม ชนและประชาชนเป็ น เจ้า ของทรัพ ยากรแร่ แ ละเป็ น ผู้ท่ีไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่โดยตรง
และในวันนี้คณะกรรมการปฎิรปู กฎหมายได้จดั ทาร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ขน้ึ มาโดยได้นาข้อคิดเห็น
จากภาคประชาชนเข้ามาประกอบการยกร่าง ด้วยเนื้อหาทีม่ มี ลี กั ษณะในการคานึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยังยื
่ น การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน การมีแผนบริหารจัดการแร่แห่งชาติทส่ี อดคล้อง
กับรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์สงิ่ แวดล้อม การสงวนหวงห้ามและคุ้ มครองพืน้ ทีโ่ ดยการห้าม
สารวจและประกอบกิจการในพืน้ ที่ป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ แหล่งมรดกทางธรรมชาติ เขตพืน้ ทีป่ ่าต้นน้ า
และป่าน้ าซับซึม และการสารวจแร่ต้องได้รบั ความยินยอมจากผู้ครอบครองที่ดนิ เป็ นต้น ซึง่ แตกต่างจากร่าง
พระราชบัญญัตแิ ร่ฉบับกระทรวงอุตสาหกรรม
เครือ ข่า ยประชาชนผู้เ ป็ น เจ้า ของแร่ป ระเทศไทย และองค์ก รเครือ ข่า ยจึง ไม่เ ห็น ด้ว ยกับ ร่า ง
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ....ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้ ในประเด็นการไม่มสี ่วนร่วมของประชาชนในการยก
ร่างและเนื้อหาของร่างดังกล่าว อีกทัง้ ปจั จุบนั อยู่ระหว่างการปฏิรูปและจัดทาร่างรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ ดังนัน้
การพิจารณาออกกฎหมายซึง่ มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิเสรีภาพของประชาชนควรทีจ่ ะรอให้ม ี
รัฐธรรมนูญและมีรฐั สภาทีเ่ ป็ นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงเสียก่อน รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างทัวถึ
่ งก่อนการพิจารณาร่างกฎหมายแร่ดงั กล่าว
เครือข่ายประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของแร่ประเทศไทย และองค์กรเครือข่ายตามรายชื่ อด้านท้ าย
หนังสือฉบับนี้ จึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลและคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
1.
ให้ค ณะกรรมการกฤษฎีก าทบทวนร่า งพระราชบัญ ญัติแ ร่ พ.ศ. .... โดยน าความ
คิ ด เห็ น ของภาคประชาชนต่ อ ร่ า งพระราชบัญ ญัติ แร่ พ.ศ. .... และร่ า งพระราชบัญ ญัติ แร่ ฉ บับ
คณะกรรมการปฏิ รปู กฎหมาย เข้าไปพิจารณาร่วมด้วย
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2.
ให้นายกรัฐมนตรีสงการให้
ั่
คณะกรรมการกฤษฎีกาตัง้ คณะทางานร่วมในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ทงั ้ สองฉบับ (ร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ฉบับกระทรวงอุตสาหกรรม และร่างพระราชบัญญัติ
แร่ฉบับคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย) โดยประกอบไปด้วย คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
และการเหมืองแร่ คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ และภาคประชาชน ใน
การพิจารณาทบทวนเนื้อหาโดยละเอียด
3.
หลัง จากด าเนิ น การตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ ว ขอให้ ร ัฐ บาลชะลอการเสนอร่ า ง
พระราชบัญ ญัติแ ร่ ต่ อ สภานิ ติบญ
ั ญัติแ ห่ ง ชาติ จนกว่ า จะมีรฐั ธรรมนู ญ และมีร ฐั สภาที่ม ีท่มี าจากตัว แทน
ประชาชนอย่างแท้จริง

เครือข่ายประชาชนผู้เป็ นเจ้าของแร่ประเทศไทย และองค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย :
1) กลุ่มอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอุดรธานี
2) กลุ่มคนรักบ้านเกิด กรณีเหมืองแร่ทองคาจังหวัดเลย
3) กลุ่มคนรักบ้านเกิดอุมงุ กรณีเหมืองแร่เหล็ก อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
4) กลุ่มอนุรกั ษ์ภหู นิ เหล็กไฟ อาเภอเมือง จังหวัดเลย
5) กลุ่มศึกษาปญั หาดินเค็มและการจัดการทรัพยากรแร่ จังหวัดนครราชสีมา
6) กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
7) กลุ่มรักทองผาภูม ิ จังหวัดกาญจนบุร ี
8) กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน)
9) กลุ่มผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสารแคดเมีย่ ม แม่ตาว จ.ตาก
10) กลุ่มรักษ์บา้ นแหง จังหวัดลาปาง
11) กลุ่มปา่ ชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได
12) กลุ่มอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมท้องถิน่ บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
13) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)
14) เครือข่ายผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ทองคา 3 จังหวัด พิจติ ร เพชรบูรณ์และพิษณุโลก
15) เครือข่ายสิทธิผปู้ ว่ ยแม่เมาะ จ.ลาปาง
16) เครือข่ายพิทกั ษ์สทิ ธิชุมชนเขาคูหา อาเภอรัตภูม ิ จังหวัดสงขลา
17) โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
18) ชุมชนลุ่มน้าสรอย จ.แพร่
19) มูลนิธนิ ิตธิ รรมสิง่ แวดล้อม (EnLAW)
20) ศูนย์ขอ้ มูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ(ศสส.)อีสาน
21) ศูนย์ขอ้ มูลชุมชน (CRC)
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