
     สัมปทาน 
น.๒-๗ 

สิทธิในที่ดิน สิทธิในแร่  
ประโยชน์รัฐได้ ประชาชนรับแต่ผลเสีย 

น.๘-๑๕  

แร่ถ่านหินภาคเหนือ  

แหล่งสัมปทานพรรคภูมิใจไทย 
 

ใต้อ านาจสั่งการของนักการเมืองและคนสนิท  

น.๓๘-๓๙ 

แถลงการณ์  
เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ประเทศไทย 

ภาพ: เหมืองแม่เมาะ จ.ล าปาง 

วารสารอิเล็กทรอนิค  ปีที่ ๑ ฉบับท่ี ๒ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



  เหมืองแร่เป็นกิจการที่สร้างความร่่ารวยให้กับประเทศชาติและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก แต่

เบือ้งหลังน้ันกลับสร้างความปวดร้าวให้กับประชาชนมากมาย ทั้งความเจ็บป่วยทางกายและใจ หน่ึงในความ

เจ็บป่วยทางใจก็คือการแบกรับปัญหายุ่งยากในเร่ืองที่ดินทั้งก่อนและหลังการท่าเหมือง ปัญหาที่พบมากก็

เน่ืองมาจากการที่ประชาชนไม่ยอมขายที่ดินให้ หรือการตกลงราคาที่ดินกันไม่ได้ ไม่ว่าที่ดินน้ันจะเป็นที่ดิน

ส่วนบุคคล ที่ดินของรัฐ หรือที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนมีกรรมสทิธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินน้ันก็

ตามที รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับที่ดินที่ถูกขุดเจาะและระเบิดท่าให้เสียสภาพไป เช่น น่้าซับน่้าซึมและ   

ช้ันน่้าใต้ดินระดับตืน้และระดับลึกเสยีหาย การขุดลอกเอาหน้าดินออก เป็นต้น     

  อีกเรื่องที่โต้เถียงขัดแยง้กันมากคือ ‘สิทธิในที่ดิน’ ซึ่งมักจะพบปัญหาว่าใครเป็นฝ่ายมีสิทธิในที่ดิน มี

ทั้งกรณีการโต้เถียงขัดแยง้ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ประชาชนกับเอกชน/ผู้ประกอบการ/นิติบุคคล หรือ

ระหว่างประชาชนกับรัฐอยู่เสมอ จึงอยากจะวิเคราะห์ว่าที่ดินที่เราครอบครองกันน้ันเรามีสิทธิในที่ดินมาก

น้อยเพียงใด 

 ค่าว่า ‘ที่ดิน’ ตามนยิามในมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ให้ความหมายไว้ว่า ‘พื้นที่ดินทั่วไป 

และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล้าน้้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล

ด้วย’ ตีความตามประสาชาวบ้านได้ว่าทุกแห่งทุกหนไมว่่าจะพื้นดนิพืน้น่้าก็ถูกจ่ากัดความว่าเป็นที่ดินทั้งหมด 

สิทธิในท่ีดิน สิทธิในแร่ 

โดย โสธิดา นุราช 

พระและชาวบ้าน ในลุ่มน้้าแม่สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่  
ก้าลังส้ารวจพื้นที่ หลังจากมีการส้ารวจ 
เพื่อขอสัมปทานเหมืองแร่เหล็ก 



ที่ดนิจัดเป็นทรัพย์ชนิดหน่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๙ ที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ 

 ‘อสังหารมิทรัพย์ หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือ

ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์    

อันตดิอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินน้ันด้วย’ 

  ‘สิทธิในที่ดิน’ ตามกฎหมายที่ดินมาตรา ๑ หมายความว่า ‘กรรมสิทธ์ิและให้ความหมายรวมถึง

สิทธิครอบครองด้วย’ กรรมสทิธิ์และสิทธิครอบครองคืออะไรน้ันคงเข้าใจไดง้่ายๆ ว่าก็คือการเป็น ‘เจ้าของ’ 

น่ันเอง กรรมสิทธิ์คือคุณเป็นเจ้าของที่ดิน แต่ถ้าสิทธิครอบครองคือคุณมีเพียงสิทธิที่จะอยู่ ใช้ประโยชน์ ใน

ที่ดินน้ันเท่าน้ัน หรือหากจะแบ่งตามเอกสารสิทธิจะแบ่งได้ว่ากรรมสิทธิ์คือที่ดินที่มี โฉนดที่ (น.ส.๔ก, 

น.ส.๔ข, น.ส.๔ค, น.ส.๔, น.ส.๔ง, ท.ส.๔จ) โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า ‘ได้ท่า

ประโยชน์แลว้’  ส่วนสิทธิครอบครองคือที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท่าประโยชน์ (น.ส.๓, น.ส.๓ก, น.ส.๓ข) 

ใบจอง (น.ส.๒, น.ส.๒ก) หลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ใบไต่สวน (น.ส.๕)  

  ‘ที่สาธารณประโยชน์ ’  หมายถึงที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพ้ืนที่น้ัน  หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่า

ปัจจุบันจะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม  เช่น ที่ท่าเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง 

ทางหลวง ทะเลสาบ เป็นต้น ซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดนิส่าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

ผู้ใดจะเข้ายึดถือครอบครองเพ่ือประโยชน์แต่เฉพาะตนน้ันไม่ได้   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามที่ระเบียบและกฎหมายก่าหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินหรือกฎหมายอื่นที่ก่าหนดไว้โดยเฉพาะ  พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บุคคลได้ใช้ประโยชน์ในที่

สาธารณะเพ่ือประโยชน์แห่งตนได้  ก็เฉพาะกรณีที่มีระเบียบและกฎหมายก่าหนดไว้โดยเฉพาะเท่าน้ัน เช่น 

การอนุญาตขุดดินลูกรังหรือการอนุญาตดูดทราย  เป็นต้น และ ‘ทางสาธารณะประโยชน์’ ก็เช่นเดียวกัน 

คือ ทางที่คน สัตว์ รวมทั้งยานพาหนะต่างๆ สามารถใช้ทางนีไ้ด้ 

 เมื่อพอทราบถึงค่านิยาม ความหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินกันพอสมควร ก็ต้องมาดูกันต่อว่า

สทิธิที่เรามีน้ันจะถูกลิดรอนหรือเบียดเบียน และมีวิธีป้องกันสทิธิของเราน้ันอย่างไรบ้าง 

 ก่อนการท่าเหมืองแร่ต่างๆ น้ัน จะมีอยู่หนึ่งสิทธิในที่ดินที่มักจะถูกละเมิดอยู่เสมออันเน่ืองมาจาก ‘การ

ส้ารวจ’ หาพ้ืนที่ศักยภาพแร่ ฟังดูแล้วการส่ารวจไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเราถ้าหากว่าผู้ประกอบการไม่มา

ก่อนการท าเหมืองแร่ต่างๆ นั้น จะมีอยู่หนึ่งสิทธิในที่ดินที่มักจะถกู

ละเมิดอยู่เสมออันเนื่องมาจาก ‘การส ารวจ’ หาพื้นที่ศักยภาพแร่ 

วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๓ 



ส่ารวจในที่ดินของเราแลว้ทิง้เศษซากมลพิษไว้ในที่ดินของเรา เพราะการส่ารวจแร่หลายชนิดจะต้อง ขุด เจาะ 

ผิวหน้าดิน เพ่ือน่าไปทดสอบว่ามีศักยภาพส่าหรับการท่าเหมืองแร่คุ้มค่าได้ก่าไรหรือไม่ 

  การส่ารวจน้ันจะต้องได้รับอาชญาบัตรตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ เสียก่อน ตามความใน

มาตรา ๖ ทวิ ‘เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการส ารวจ การทดลองการศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ 

ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดพื้นที่ใดๆ ให้

เป็นเขตส าหรับด าเนนิการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรอืการวิจัยเกี่ยวกับแร่ได้ 

  ภายในเขตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้ใดจะย่ืนค าขออาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือ

ประทานบัตรไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่รัฐมนตรเีห็นสมควรให้ย่ืนค าขอได้เป็นกรณีพิเศษโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

 เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะใช้เขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีประกาศ

ยกเลิกในราชกจิจานุเบกษา’  

 การได้มาซึ่งอาชญาบัตรน้ีจะท่าให้ผู้ประกอบการมอี่านาจเข้าไปส่ารวจในพื้นที่ใดๆ ที่ออกอาชญาบัตร

ได ้ตามความในมาตรา ๒๕ ของกฎหมายฉบับดังกล่าว ‘ห้ามมิให้ผู้ใดส ารวจแร่ในที่ใด ไม่ว่าที่ซึ่งส ารวจ

แร่นั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาด

ส ารวจแร่ หรอือาชญาบัตรพิเศษ’ และ มาตรา ๒๗ ‘อาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจ

แร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ ให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้ถืออาชญาบัตรและให้คุ้มถึงลูกจ้างของผู้ถืออาชญา-

บัตรด้วย’ 

  การเข้าไปส่ารวจในที่ดินส่วนบุคคลน้ัน แม้ว่าผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิให้เข้าไปส่ารวจได้ตาม

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๖ ทวิ แต่เราเจ้าของที่ดนิสามารถมีสิทธิตัดสินใจยินยอมให้เขาเข้าไป

ส่ารวจหรือไมก่็ได ้ตามความในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ‘ภายในบังคับแห่ง

เหมืองแร่ทองค่าภูทับฟ้า  
และภูซ่าป่าบอน ต.เขาหลวง  
อ.วังสะพุง จ.เลย  
จะต้องขุดหินดนิทรายออกมา  
๒ ลา้นกว่าตัน  
เพ่ือแร่ทองค่า ๕ กรัมต่อ ๑ ตัน 

๔  วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



กฎหมายเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ าหน่าย

ทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น

กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สิน ของตน

จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้

ผู้อ่ืนสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย’ ได้เชน่กัน  

  อีกประเภทหน่ึงคือที่ดินของหน่วยงานรัฐและรวมไปถึงที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์ด้วย        

การอนุญาตเข้าไปส่ารวจเป็นเรื่องง่ายมากและมปีัญหาเสมอๆ เพราะสิทธิในการอนุญาตขึ้นอยู่กับหน่วยงาน

ต่างๆ โดยตรง เช่น พ้ืนที่ป่าไมก้็ขออนุญาตจากกรมป่าไม ้ที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์ก็ขออนุญาตจาก

องค์การบรหิารสว่นต่าบลหรืออ่าเภอ หรือที่ราชพัสดุอื่นๆ ก็ขออนุญาตจากหน่วยงานที่ครอบครองดูแล โดย

ไม่จ่าเป็นจะต้องมาถามประชาชนว่าพวกคุณพร้อมที่จะให้พวกเขาเข้าไปส่ารวจหรือไม่ ซึ่งก็เป็นเร่ืองแปลกที่

บางคร้ังที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ดินป่าไม้เหล่าน้ันเป็นที่ดินที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ชาวบ้าน

กลับไม่มสีทิธิในการจัดการในผลประโยชน์ของตนเลยแม้แต่น้อย   

  เมื่อผ่านข้ันตอนการส่ารวจมาแลว้และพบว่าพื้นที่หน่ึงมีศักยภาพที่สามารถจะท่าเหมืองแร่ได้น้ัน จะมี

การขอสัมปทาน ซึ่งเรียกว่า ‘ประทานบัตร’ ตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๔๓ 

‘ห้ามมิให้ผู้ใดท าเหมืองในที่ใดไม่ว่าที่ซึ่งท าเหมืองนั้นจะเป็นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่จะได้

รับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร’ และมาตรา ๕๐ ‘ถ้าที่ซึ่งขอประทานบัตรเป็นที่อันมิใช่     

ที่ว่าง หรือมีที่อันมิใช่ที่ว่างรวมอยู่ในเขต ผู้ย่ืนค าขอต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ว่า ผู้ขอจะมีสิทธิท าเหมืองในเขตที่น้ันใด 

  ในกรณีที่ผู้ย่ืนค าขอน าหนังสืออนุญาตของผู้มีสิทธิในที่นั้นมาแสดงว่า ผู้ขอจะมีสิทธิท าเหมือง

ได้ หนังสือนั้นต้องมีค ารับรองของนายอ าเภอประจ าท้องที่ประกอบด้วย’ ซึ่งถ้าแปลตามความเข้าใจ

ของชาวบ้านก็คือผู้ประกอบการจะต้องซื้อที่ดินของชาวบ้านให้ครบทั้งหมดเสียก่อนถึงจะสามารถน่าที่ดิน

เหลา่น้ันไปขอประทานบัตรได้ แต่ความในมาตรา ๕๐ ก็ท่าให้เกิดช่องว่างของกฎหมายขึ้น ด้วยการใช้ค่าว่า 

‘พอใจ’ ซึ่งการจะอนุญาตโครงการซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างมากแต่ใช้ค่าว่า ‘พอใจ’ ซึ่งเป็นการใช้ดุลยพินิจ

ของพนักงานเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ถอืเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ไดม้าตรฐานอย่างต่่า 

  มีกรณีตัวอย่างจากพ้ืนที่เหมืองแร่ทองค่า จ.พิจิตร ซึ่งเป็นการขอประทานบัตรทับที่ดินท่ากินของ

ชาวบ้าน ซึ่งยังเป็นความฟ้องร้องกรณีบุกรุกระหว่างชาวบ้านและกรมป่าไม้ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าที่ดินยังมี

เร่ืองพิพาทกันอยูแ่ตก่ลับสามารถอนุญาตประทานบัตรออกมาได้ หรือจะเป็นเพราะหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์

เพียงแค่ ‘พอใจ’ เท่าน้ัน 

  อีกสิทธิหน่ึงที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับโครงการเหมืองใต้ดิน ซึ่งในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

มาตรา ๘๘/๓ ระบุว่า ‘การท าเหมืองใต้ดินของที่ดินใดที่มิใช่ที่ว่าง หากอยู่ในระดับความลึกจากผิวดิน

ที่ดินของหน่วยงานรัฐ 

และรวมไปถึง 

ที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์.... 

สิทธิในการอนุญาต 

ข้ึนอยู่กับหน่วยงานต่างๆ โดยตรง  

วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๕ 



ไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร ผู้ย่ืนค าขอประทานบัตรต้องแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ขอจะมี

สิทธิท าเหมืองในเขตที่ดินนั้นได้’ คือสามารถท่าเหมืองใต้ดินได้หากเหมืองน้ันมีความลึกกว่า ๑๐๐ เมตร

จากผิวดิน การอนุญาตให้ท่าเหมืองใต้ดินแบบนี้ถ้ากลับมามองในมุมของสิทธิน้ันดูเหมือนว่าจะขัดกับสิทธิ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๕ ที่ระบุว่า ‘ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวล

กฎหมายนี้หรอืกฎหมายอ่ืน ท่านว่าแดนกรรมสิทธ์ิที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินด้วย’ คือ

เจ้าของที่ดินมีสิทธิในที่ดินต้ังแต่ใต้ผนืดนิจรดผนืฟ้า แต่ก็มีข้อถกเถียงกันเสมอมาว่าสิทธิของเจ้าของที่ดินน้ัน

จะใช้ประโยชน์จากที่ดินได้จริงแค่เพียงไหน เพราะลึกลงไป ๑๐๐ เมตรน้ันปุถุชนคนธรรมดาคงจะไม่มี

ความสามารถที่จะท่าอะไรได้อยา่งแน่นอน แต่ไม่ว่าจะท่าเหมืองใต้ดินระดับใดสิ่งที่ประชาชนหวาดกลัวก็คือ

ความไมไ่ด้มาตรฐานของการท่าเหมืองนั่นต่างหาก ดังเช่น โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี เฉพาะแหล่ง

อุดรเหนือที่ก่าลังมีความพยายามขอประทานบัตรอยู่ในขณะนี้มเีนือ้ที่โครงการสองหมื่นกว่าไร่ แต่ซื้อที่ดินแค่ 

๑,๒๐๐ กว่าไร่ เพ่ือเจาะเป็นอุโมงค์เข้าไปท่าเหมืองเท่าน้ัน ที่เหลือก็คืออาณาจักรการท่าเหมืองใต้ถุน

ชาวบ้าน เป็นใครใครก็กลัวเพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดบี้านจะหลน่ไปอยู่ใต้ดินเมื่อไหร่  

  อีกกรณีที่คล้ายคลึงกัน คือ

การสูบ น่้ า เ กลื อ ใ ต้ดิ น  ซึ่ ง ได้ รั บ

อนุญาตตามความในพระราชบัญญัติ

แร่  พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๙๑ ทวิ 

‘ห้ามมิให้ผู้ใดขุดเจาะน้ าเกลือใต้

ดินลกึกว่าระดับที่รัฐมนตรีก าหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขุดเจาะ

น้ าเกลือใต้ดิน 

  เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย

ส่วนตัวของประชาชนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดระดับความลึกของการขุด

เจาะน้ าเกลือใต้ดินให้ลึกกว่าระดับที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ โดยต้องระบุเขตท้องที่และระดับ  

ความลึกให้ชัดเจนและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ภายใต้บังคับมาตรา ๙๑ ตร ีผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขุดเจาะน้ าเกลือใต้ดินตามวรรคหนึ่ง ให้

ย่ืนค าขอต่อทรัพยากรธรณีประจ าท้องที่หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย และให้ทรัพยากรธรณีประจ า

ท้องที่หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตขุดเจาะน้ าเกลือใต้ดิน ในการอนุญาต ผู้ออก

ใบอนุญาตจะก าหนดเง่ือนไขใดๆ ในใบอนุญาตก็ได้และให้ใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุไม่เกินสามปีนับ

แต่วันที่ออก’  ซึ่งเป็นการสูบน่้าบาดาลที่มีความเค็มมากมาท่าเป็นเกลือ ปัญหาที่พบมากและต่อเน่ืองเป็น

ระยะเวลานานแล้วคือการสูบน่้าเกลือมากเกินไปจนท่าให้แผ่นทรุด เกิดหลุมยุบในที่ดินบริเวณอื่นๆ ซึ่งเป็น

ผลกระทบจากการท้าเหมืองในลุ่มน้้าแม่สรอย 

๖  วารสารอิเล็กทรอนิค  ปีที่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



 

สายน่้าช้ันบาดาล การกระท่าที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของที่ดินอย่างมาก ลอง

คิดดูซิว่าแค่โครงการเล็กๆ ยังมีปัญหาแลว้จะให้มั่นใจได้อยา่งไรกับโครงการขนาดใหญท่ี่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

  ประการสุดท้ายเป็นข้อสังเกตจากการเหมืองที่ได้รับสัมปทานแล้ว  ซึ่งเหมืองในทุกพื้นที่จะต้องเสีย

ค่าภาคหลวงให้แก่รัฐส่วนกลางและส่วนท้องที่เท่าน้ัน ส่วนประชาชนเจ้าของที่ดินได้เพียงแค่ค่าที่ดินและค่า 

รื้อถอนเท่าน้ัน แร่ก็เป็น ‘ส่วนควบในที่ดิน’ เป็นดอกผลที่ได้จากที่ดิน ตามความในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔ ‘ส่วนควบของทรัพย์ หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือจารีต

ประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระส าคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกออกจากกันได้

นอกจากจะท าลาย ท าให้บุบสลายหรือท าให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรอืสภาพไป  

  เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธ์ิในส่วนควบของทรัพย์นั้น’ แตท่่าไมจึงไม่ไดร้าคาแห่งแร่น่ันด้วย อีก

ทั้งเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ค่าภาคหลวงก็จะน่าไปเฉลี่ยกับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ

ท้องถิ่นน้ันๆ เพ่ือหวังผลในการรักษาคะแนนเสียงหรือความนิยมชมชอบทางการเมืองในภายหน้า แต่เรา

สมควรสร้างกฎเกณฑ์ใหม่หรือไมว่่าค่าภาคหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสมควรที่จะน่าไปพัฒนา

ใน ‘ท้องที่การท้าเหมือง’ เสียก่อน เพราะพื้นที่เหล่านี้ได้รับการกระทบกระเทือนเสียหายต้องได้รับ       

การเยียวยารักษา เมื่อเหลอืจากส่วนน้ีเท่าไหร่ก็เห็นสมควรที่จะน่าไปเฉล่ียแจกจ่ายในพืน้ที่อื่นๆ ต่อไป  

  การต้ังกฎเกณฑ์แบบที่เป็นอยูเ่ดมินีดู้เหมือนจะส่อเป็นนัยๆ ว่า ‘แร่เป็นของรัฐ’ น่ันเอง ซึ่งเห็นได้ชัดว่า 

 ‘ประโยชน์ทุกอย่างรัฐได้ ส่วนประชาชนรับผลเสียไป’. 

แหล่งแร ่
ท ำลำยภูเขำ 

เศร้ำ!!!! 

วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๗ 



๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ กระทรวงอุตสาหกรรม (รมต.บรรหาร ศิลปอาชา) ออกประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมก่าหนดพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดล่าปางเป็นเขตส่าหรับด่าเนินการ

ส่ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร ่ดังนี้ 

 ๑) ท้องที่อ่าเภองาว เนื้อที่ ๑๙๕ ตารางกิโลเมตร (๑๒๑,๘๗๕ ไร่) ภายในแนวเขต

ตามแผนที่หมายเลข ๔  แนบท้ายประกาศนี ้  

 ๒) ท้องที่อ่า เภอวัง เหนือ และอ่า เภอแจ้ห่ม เนื้อที่  ๓๓๒ ตารางกิ โลเมตร 

(๒๐๗,๔๐๐ ไร่) ภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ๕ แนบท้ายประกาศนี ้  

 ๓) ท้องที่กิ่งอ่าเภอเมืองปาน อ่าเภอแจ้ห่ม และอ่าเภอเมืองล่าปาง เนื้อที่ ๕๐๐ 

ตารางกิโลเมตร (๓๑๒,๕๐๐ ไร่) ภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ๖ แนบท้าย

ประกาศน้ี   

  ๔) ท้องที่อ่าเภอเมืองล่าปาง อ่าเภอแม่ทะ และอ่าเภอเกาะคา เนื้อที่ ๗๘๓ ตาราง

กิโลเมตร (๔๘๙,๓๗๕ ไร่) ภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ๗ แนบท้าย

ประกาศน้ี 

ก. ล าดับเหตุการณ์การให้สัมปทานส ารวจและท าเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ในภาคเหนือ 

แร่ถ่านหินภาคเหนือ  

แหล่งสัมปทานพรรคภูมิใจไทย 

โดย กองบรรณาธิการ 

สภาพของการท้าเหมืองแร่ทองค้าภูทับฟ้า  
ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย  

๘  วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



  ๕) ท้องที่อ่าเภอห้างฉัตร อ่าเภอเกาะคา และอ่าเภอเสริมงาม เนื้อที่ ๒๐๕ ตาราง

กิโลเมตร (๑๒๘,๑๒๕ ไร่) ภายในแนวเขตตามแผนที่หมายเลข ๘ แนบท้ายประกาศ

น้ี    

 [โปรดดูเอกสารแนบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดพื้นที่บางส่วนใน

ท้องที่จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดล าปาง จังหวัดสงขลา และ

จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตส าหรับด าเนินการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือ 

การวิจัยเกี่ยวกับแร ่เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑] 

๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมต.อนงค์วรรณ เทพสุทิน) ท่า

หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเลิก     

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งถ่านหิน ๔ ฉบับ คือเมื่อวันที่   

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑  วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๓  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕  และ

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔  โดยยังคงสงวนพ้ืนที่แหล่งถ่านหินแอ่งเวียงแหง จังหวัด

เชียงใหม่ และแอ่งสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พัฒนาเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป เ พ่ือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจะได้ด่าเนินการประกาศยกเลิกเขตส่าหรับด่าเนินการส่ารวจ การ

ทดลอง การศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ถ่านหิน (ลิกไนต์) ตามความในมาตรา    

๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และจะได้น่าพื้นที่แหล่งถ่านหินในเขต

ส่าหรับด่าเนินการส่ารวจ การทดลอง การศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ๘ พ้ืนที่ 

คือ  แหล่งถ่านหินแอ่งเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แอ่งสินปุน จั งหวัด

นครศรีธรรมราช  แอ่งเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  แอ่งงาว แอ่งวังเหนือ แอ่งแจ้ห่ม-

เมืองปาน แอ่งแม่ทะ และแอ่งเสริมงาม จังหวัดล่าปาง ไปเปิดประมูลให้ภาคเอกชน

เข้ามาลงทุนส่ารวจและท่าเหมืองแร่ถ่านหินมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือ

ช่วยแก้ปัญหาวิกฤติพลังงานของประเทศ ต่อไป 

 [โปรดดูเอกสารแนบ หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

ดว่นที่สุด ที่ ทส ๐๕๐๗/๑๑๖๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑] 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ บริษัท เขียวเหลือง จ่ากัด  ได้ท่าการจดทะเบียน ประเภทบริษัทจ่ากัด ด้วยทุน     

จดทะเบียน ๓๐ ล้านบาท  วัตถุประสงค์ตามที่ได้จดทะเบียนไว้คือประกอบกิจการ

ป่าไม ้การท่าไม้ ปลูกสวนป่า   

  บริษัท เขียวเหลือง จ่ากัด เป็นบริษัทของกลุ่มทุนการเมืองพรรคภูมิใจไทย 

กรรมการบริษัท และประธานบริษัทดังกล่าว--นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค อดีต

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นผูเ้คยถูกเสนอช่ือให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขแทนนายมานิต นพอมรบดี ที่ลาออกจากต าแหน่งไปเมื่อวันที่ 

วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๙ 



10 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคนที่หน่ึง--

เป็นคนใกล้ชิดของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน หัวหน้ากลุ่มมัชฌิมา แกนน่าพรรคภูมิใจ

ไทย ต้ังแต่สมัยที่ด่ารงต่าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนาย

สมศักด์ิ เทพสุทนิ เป็นสามีของนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รมต.ทส. ที่ออกประกาศ

กระทรวงฯ ปลดล็อค มาตรา ๖ ทวิ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ เพ่ือน่า

แหลง่แรถ่่านหิน ๘ พืน้ที่ ไปเปิดประมูลให้เอกชน 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

แหลง่ถ่านหินรวม ๔ มติ คือมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ (เร่ือง

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังที่ ๓/๒๕๓๑ คร้ังที่ ๑๑) วันที่ ๕ 

มิถุนายน ๒๕๓๓ (เร่ือง ผลการส่ารวจถ่านหินแอ่งงาว แจ้ห่ม-เมืองปาน เชียงม่วน

และเสริมงาม) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ (เร่ือง การพัฒนาถ่านหินแอ่งเวียงแหง) 

และวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ [เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

คร้ังที่ ๔/๒๕๔๔ (คร้ังที่ ๘๕)] โดยยังคงสงวนพื้นที่แหล่งแร่ถ่านหินแอ่งเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม่ และแอ่งสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยพัฒนาเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป เพ่ือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจะได้ด่าเนินการประกาศยกเลิกเขตส่าหรับด่าเนินการส่ารวจ การ

ทดลอง การศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ถ่านหิน (ลิกไนต์) ตามความในมาตรา ๖ 

ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป และจะได้น่าพ้ืนที่

แหล่งถ่านหินในเขตส่าหรับด่าเนินการส่ารวจ การทดลอง การศึกษาหรือการวิจัย

เกี่ยวกับแร ่๘ พ้ืนที่ คือ แหลง่ถ่านหินแอ่งเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แอ่งสินปุน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  แอ่งเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  แอ่งงาว แอ่งวังเหนือ แอ่ง 

ชาวบ้านแหง หมู ่๑ และหมู ่๗  
ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ล่าปาง  
ลงพืน้ที่ศึกษาเรียนรู้ผลกระทบ
จากการท่าเหมืองถ่านหิน  
ในพืน้ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ล่าปาง 

๑๐  วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



แจ้ห่ม-เมืองปาน แอ่งแม่ทะ และแอ่งเสริมงาม จังหวัดล่าปาง ไปเปิดประมูลให้

ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนส่ารวจและท่าเหมืองแร่ถ่านหินมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงาน

ทดแทนเ พ่ือ ช่วยแก้ปัญหาวิกฤติพลั งงานของประ เทศ ตามที่ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอต่อไป 

 [โปรดดู เอกสารแนบ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ 

๐๕๐๕/๙๒๘๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑] 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมต.อนงค์วรรณ เทพสุทิน) ออก

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ยกเลิกเขตส่าหรับ

ด่าเนินการส่ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑  เน่ืองด้วยบัดน้ีทาง

ราชการได้ด่าเนินการส่ารวจแร่ในพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีความ

จ่าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือการส่ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัย

เกี่ยวกับแรอ่ีกต่อไป จึงประกาศให้ยกเลิกเขตส่าหรับด่าเนินการส่ารวจ การทดลอง 

การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ในท้องที่ ต่างๆ ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ดังต่อไปนี ้

  ๑) เขตท้องที่อ่าเภอทุ่งช้าง อ่าเภอเชียงกลาง อ่าเภอปัว อ่าเภอท่าวังผา และอ่าเภอ

เมืองนา่น จังหวัดน่าน เนือ้ที่ ๖๗๓ ตารางกิโลเมตร 

  ๒) เขตท้องที่อ่าเภอเชียงค่า และอ่าเภอปง จังหวัดพะเยา เนื้อที่ ๕๒๙ ตาราง

กิโลเมตร 

  ๓) เขตท้องที่อ่าเภอปง และอ่าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และอ่าเภอสอง จังหวัด

หมู่บ้านห้วยคิง หมู่ ๖ และบ้าน
เมาะหลวง หมู่ ๘ ต.แม่เมาะ 
ก่าลังไดรั้บผลกระทบจากการทิ้ง
ดนิจากเหมืองแม่เมาะ ๗,๐๒๖ ไร่ 
ในเขตป่าสงวน   

วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๑๑ 



แพร่ เนือ้ที่ ๑๘๒ ตารางกิโลเมตร  

  ๔) เขตท้องที่อ่าเภองาว เนือ้ที่ ๑๙๕ ตารางกิโลเมตร 

  ๕) เขตท้องที่อ่าเภอวังเหนือ และอ่าเภอแจ้ห่ม เนือ้ที่ ๓๓๒ ตารางกิโลเมตร 

  ๖) เขตท้องที่กิ่งอ่าเภอเมืองปาน อ่าเภอแจ้ห่ม และอ่าเภอเมืองล่าปาง เนื้อที่ ๕๐๐ 

ตารางกิโลเมตร 

  ๗) เขตท้องที่อ่าเภอเมืองล่าปาง อ่าเภอแม่ทะ และอ่าเภอเกาะคา เนื้อที่ ๗๘๓ 

ตารางกิโลเมตร 

  ๘) เขตท้องที่อ่าเภอห้างฉัตร อ่าเภอเกาะคา และอ่าเภอเสริมงาม เนื้อที่ ๒๐๕ 

ตารางกิโลเมตร  

 [โปรดดูเอกสารแนบ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 

ยกเลิกเขตส าหรับด าเนนิการส ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑] 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ หนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ๐๕๐๕/๙๒๘๗ ลงวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๑  แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๕๑  ตามที่ รมต.ทส. เสนอ 

พื้นที่ปลูกชาอู่หลงของชาวบ้าน ในอ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย ก้าลังเป็นเส้นทางเป้าหมายในการล้าเลียง
ถ่านหินจากพม่า ผ่านพ้ืนที่ ๔ ต้าบลใน อ.แม่ฟ้าหลวง  

๑๒  วารสารอิเลก็ทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



ข. ข้อสังเกต 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่หนังสือจากส่านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ ๐๕๐๕/๙๒๘๗ แจ้งมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (รมต.ทส.) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงมีข้อสงสัยว่า รมต.ทส. ได้ท่าการประกาศ

กระทรวงฯ เร่ืองยกเลิกเขตส่าหรับด่าเนินการส่ารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ก่อนที่หนังสือจากส่านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีจะมาถึง รมต.ทส. ได้อยา่งไร  

หากประเด็นน้ีไมใ่ช่การผิดล่าดับขั้นตอน/กระบวนการของกฎหมายหรอืกฎระเบียบใดๆ แต่ก็เป็นที่น่า

สังเกตเอาไว้ว่า รมต.ทส. ได้เร่งรีบออกประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวก่อนหนังสือจากส่านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีจะมาถึง รมต.ทส. ไปเพื่อใคร หรือเพ่ืออะไร 

ค. สถานการณ์การฮุบสัมปทานส ารวจและท าเหมืองแร่ในภาคเหนือของภูมิใจไทย 

๑) แหล่งถ่านหินแอ่งงาว: บ้านแหงเหนอื ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ล้าปาง 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ กรมป่าไม้ได้เร่ิมด่าเนินการให้สิทธิท่ากินโดยทยอยออก

เอกสารสทิธิ สทก. ให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านแหงเหนือ หมู่ ๑ และ ๗ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ล่าปาง ที่มีที่ดินท่า

กินกันมาดัง้เดมิซึ่งถูกเขตป่าสงวนประกาศทับซ้อน ต่อจากน้ัน หลังจากที่บรษิัท เขียวเหลอืง จ่ากัด ได้ท่าการ

จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ก็ได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านบ้านแหง

เหนือ หมู่ที่ ๑ และ ๗ โดยกว้านซื้อบริเวณโดยรอบก่อน ท่าให้ที่ดินที่เหลือข้างในกลายเป็นที่ตาบอด        

ถนนของ ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง ที่จะกลายเป็น 
ถนนขนส่งถ่านหินวันละ ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ตัน  
โดยรถบรรทุกไป - กลับ ๔๐๐ เที่ยว  

วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๑๓ 



บีบชาวบ้านขายให้ในราคาถูก จนรวมได้พ้ืนที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่  โดยอ้างกับชาวบ้านว่าจะน่าที่ดินไปปลูกต้น   

ยูคาลิปตัสของดับเบิ้ลเอ ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปขอสัมปทานท่าเหมืองแร่ถ่านหินแต่อย่างใด ต่อมาในช่วงปี 

๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต่าบลบ้านแหง อ.งาว จ.ล่าปาง ได้ชี้แจงกับชาวบ้านว่ามีบริษัทแห่งหน่ึง ซึ่ง

ชาวบ้านทราบในภายหลังว่าคือบริษัท เขียวเหลือง จ่ากัด น่ันเอง) ได้ขอประทานบัตรท่าเหมืองแร่ถ่านหิน

ลิกไนต์ จ่านวน ๕ แปลง รวมพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าไร่ โดยท่าการติดประกาศการขอประทานบัตรของ

บรษิัทดังกล่าวเพ่ือให้ชาวบ้านคัดค้านภายใน ๒๐ วัน 

 ปัจจุบันชาวบ้านหมู่บ้านแหงเหนือทั้ง ๒ หมู่ ได้ท่าการคัดค้านการขอประทานบัตรท่าเหมืองแร่ถ่านหิน

ลิกไนต์ของบริษัท เขียวเหลอืง จ่ากัด เน่ืองจากหวั่นเกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการท่ามาหากิน

ของประชาชน รวมทั้งบริษัท เขียวเหลอืง จ่ากัด ยังได้ด่าเนินการขอสัมปทานส่ารวจและท่าเหมืองแร่ถ่านหิน

ไม่โปร่งใส ปกปิดข้อมูลข่าวสารและปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หลอกลวงและบีบบังคับซื้อที่ดิน    

ท่ากินของประชาชน  

๒) แหล่งถ่านหินแอ่งงาว: บ้านบ่อฮ่อ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ล้าปาง  

  แหล่งถ่านหินบ้านบ่อฮ่อเป็นแหล่งถ่านหินติดต่อกันกับบ้านแหงเหนือ ปัจจุบัน บริษัท         

เขียวเหลอืง จ่ากัด ก่าลังด่าเนินการกว้านซื้อที่ดินเพ่ือด่าเนินการขอสัมปทานท่าเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ที่น่ี 

เหมืองแม่เมาะ 

๑๔  วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



 เพ่ือให้เป็นเขตเหมืองแร่ติดต่อกันกับแหล่งถ่านหินบ้านแหงเหนือ แต่

เน่ืองจากบ้านบ่อฮ่อและบ้านแหงเหนืออยู่ใกล้กัน จึงท่าให้ชาวบ้าน 

บ่อฮ่อรับรู้ข่าวสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการขอประทานบัตรท่า

เหมืองแร่ของชาวบ้านจากบ้านแหงเหนือ จึงท่าให้บริษัท เขียวเหลือง 

จ่ากัด ไม่สามารถใช้วิธีการหลอกลวงหรือบีบบังคับซื้อที่ดินกับ

ชาวบ้านบ่อฮ่อ เหมือนที่เคยท่ากับชาวบ้านบ้านแหงเหนือได้ 

 ๓) แหล่งถ่านหินแอ่งแจ้ห่ม-เมืองปาน-แจ้คอน: บ้านแจ้

คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ล้าปาง 

  แหล่งถ่านหินแอ่งแจ้ห่มมีศักยภาพแร่ในเชิงพาณิชย์

หลายบรเิวณ บริเวณบ้านแจ้คอนเป็นส่วนย่อยหน่ึงของแหล่งถ่านหิน

แอ่งแจ้ห่มใหญ่ สถานการณ์ในพื้นที่เหมือนกันกับชาวบ้านแหงเหนือ 

เน่ืองจากบริษัท เขียวเหลอืง จ่ากัด ได้เลอืกพัฒนาแหลง่ถ่านหินที่บ้าน

แหงเหนือและบ้านแจ้คอนพร้อมกัน ด้วยการขอประทานบัตรท่า

เหมืองแร่ถา่นหินลกิไนต์ในเวลาไล่เลี่ยกัน ปัจจุบันชาวบ้านจากบ้านแจ้

คอนได้ท่าการคัดค้านการขอประทานบัตรท่าเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์

ของบรษิัท เขียวเหลอืง จ่ากัด เช่นเดยีวกันกับชาวบ้านบ้านแหงเหนือ  

๔) ความเป็นไปได้ในการฮุบสัมปทานแหล่งแร่ถ่านหิน

อ่ืนๆ ในภาคเหนอื ของภูมิใจไทย 

  จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบในพื้นที่มีความเป็นไปได้

ว่าบรษิัท เขียวเหลอืง จ่ากัด ก่าลังด่าเนินการเพ่ือขอประทานบัตรท่า

เหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์จากแหล่งถ่านหินแอ่งแจ้ห่มบริเวณอื่น

นอกเหนือจากบริเวณบ้านแจ้คอนที่ก่าลังอยู่ในขั้นตอนขอประทาน

บัตร สว่นแหลง่ถ่านหินในพืน้ที่อื่นๆ ของภาคเหนือที่ถูกปลดล็อคตาม

มาตรา ๖ ทวิ ตามกฎหมายแร่ ๒๕๑๐  โดยนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน 

ที่ใช้อ่านาจของการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมสั่งการ ซึ่งเป็นภรรยาของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกน

น่าพรรคภูมิใจไทยร่วมกับนายเนวิน ชิดชอบน้ัน พบว่าได้มีการ

ด่าเนินการในรูปการขออาชญาบัตรเพ่ือส่ารวจแร่และขอประทานบัตร

เพ่ือท่าเหมืองแร่เป็นรายบุคคลแทน ซึ่งยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า

รายช่ือบุคคลที่ด่าเนนิการขอสัมปทานส่ารวจและท่าเหมืองแร่ถ่านหิน

ลิกไนต์ในแหลง่อื่นๆ ของภาคเหนือมีความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทย

หรือไม ่อย่างไร   

วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๑๕ 



เอกสารแนบ 

๑๖  วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๑๗ 



๑๘  วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๑๙ 



๒๐  วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๒๑ 



๒๒  วารสารอิเล็กทรอนคิ  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๒๓ 



๒๔  วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๒๕ 



๒๖  วารสารอิเล็กทรอนคิ  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๒๗ 



๒๘  วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๒๙ 



๓๐  วารสารอิเลก็ทรอนคิ  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๓๑ 



๓๒  วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๓๓ 



๓๔  วารสารอิเล็กทรอนคิ  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๓๕ 



๓๖  วารสารอิเล็กทรอนคิ  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



วารสารอิเล็กทรอนิค  ปทีี่ ๑ ฉบับที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓  ๓๗ 



แถลงการณ์  
เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมอืงแร่ ประเทศไทย 

ตามที่กลุ่มเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาการท าเหมืองแร่ประเทศไทย มีการสรุปบทเรียน และน าเสนอ

ปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ๑๕ พ้ืนที ่ ในเวที ‘เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท า

เหมืองแร่ ประเทศไทย’ วนัที ่๓ - ๕ กนัยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเทพนคร อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ที่ผ่านมา ได้

พบปัญหาผลกระทบที่รุนแรงอย่างกว้างขวางในพ้ืนทีต่่างๆ จากการสะท้อนสภาพการณ์ปัญหา บทเรียนการต่อสู้คดัค้าน

โครงการส ารวจ และท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ต่างๆ ร่วมกัน จึงมคี าถามทีส่ าคญัค าถามหนึง่วา่ ‘รฐั’ โดยเฉพาะกรมทรพัยากร

ธรณี กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร ่ เป็นผูม้ีสว่นร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร ่ ได้ฆา่คนแม่ตาว แม่กุ 

และคนพระธาตุผาแดง ตายไปก่ีคนแล้วจากโรคที่เกิดขึน้จากการหายใจ กินข้าวและสัมผัสกับสารแคดเมี่ยมที่ปนเป้ือน

จากการท าเหมืองแรส่ังกะสี’ และประชาชน ชุมชนท้องถ่ินในพ้ืนทีก่ารท าเหมืองแร่อื่นๆ จะถูกฆาตกรรมจากรัฐเหมือนกับ

คนแม่ตาวหรือไม ่

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยที่ภาครัฐคาดหวงัถึงผลประโยชนท์างเศรษฐกจิให้แก่ประเทศแต่เพียงดา้นเดียว 

แทจ้ริงแลว้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มีการขุดเจาะทัง้แบบเปิดท าลายหนา้ดิน หรือเป็นโพรงใต้ดิน ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ สงัคม และสุขภาพในหลายมิติ น ามาซึง่การท าลายแหล่งอาหาร ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ทีท่ ามาหากิน ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนท้องถ่ินให้เสื่อมโทรม โดยไม่มีหน่วยงานหรือ

ผู้ประกอบการรายใดแสดงความรับผิดชอบ 

รัฐได้บังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่เปรียบเสมือน ‘โจรปล้นแผ่นดินของประชาชน’ เพราะไดน้ าสนิแร่ทีอ่ยู่ใต้ถุน

บ้านเรือน แหลง่ท ามาหากนิของประชาชน และชุมชน แปรเป็นผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของภาษี อัตราค่าภาคหลวงแร่ 

และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษอืน่ๆ เขา้สู่คลงั ทัง้ๆ ที่รายได้เหล่านัน้คือ ‘ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ไม่

สอดคล้องกับผลกระทบในระยะยาวทีม่ีต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ชมุชน สงัคม และสุขภาพของประชาชน’ 

ในพ้ืนที่ต่างๆ  

มิหน าซ้ ารัฐยังได้กระท าย่ ายีเพ่ิมเติมต่อประชาชนด้วยการผลักดนัร่างกฎหมายแร่ฉบับใหม่ โดยวางหลักการ  

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดพิษณุโลก 

๓๘  วารสารอิเล็กทรอนคิ  ปทีี่ ๑ ฉบบัที่ ๒ ตลุาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓ 



เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ประเทศไทย  

๑.)พื้นที่ส ารวจและท าเหมืองแรลุ่่มน้ าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ๒.)พื้นที่ส ารวจและท าเหมืองแร่ลุ่มน้ า

แม่สรอย อ าเภอวังชิ้น จงัหวัดแพร่ ๓.)พืน้ที่โครงการเหมืองแร่ถา่นหินแอ่งงาว อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

๔.)พื้นที่โครงการเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าถ่านหินลกิไนต์แม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ๕.)พื้นที่ท า

เหมืองแร่สังกะสี อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖.)พื้นที่ส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า ๓ จังหวัด พิจติร 

เพชรบูรณ์และพิษณุโลก ๗.)พื้นที่ท าเหมืองแร่ทองค า อ าเภอวังสะพงุ จังหวัดเลย ๘.)พื้นที่ส ารวจแร่ทองแดง 

อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ๙.)พืน้ที่โครงการเหมอืงแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี ๑๐.)พืน้ที่โครงการเหมืองแร่

โปแตช จังหวัดมหาสารคาม ๑๑.)พื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดขอนแกน่ ๑๒.)พื้นที่สบูน้ าเกลือใต้

ดินและเหมืองแร่เกลือหิน จังหวัดนครราชสีมา ๑๓.)พื้นทีข่ออนุญาตดูดทรายแม่น้ าตะกัว่ปา่ อ าเภอ   

ตะกัว่ป่า จังหวัดพงังา ๑๔.)พืน้ที่ท าเหมืองหินเขาคูหา อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๑๕.)พืน้ที่ล าเลียง  

ถ่านหินและลานกองแร่จากพม่า จังหวัดเชียงราย  

‘โจรปล้นแผ่นดินของประชาชน’ ให้ชดัเจนย่ิงขึน้ไปอกี ด้วยการระบุว่า ‘แร่เป็นของรัฐ’ และ ‘ไม่ให้อ านาจตัดสินใจแก่

ประชาชนและชมุชนท้องถิ่น’ ปัญหาดังกลา่วได้พัฒนาไปสู่ปัญหาสงัคม ความขัดแย้ง ละเมดิสทิธิบุคคล และชมุชนทอ้งถ่ิน 

ซึ่งเป็นผลจากการก าหนดนโยบาย บังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบและการบริหารจดัการทรัพยากรแร่ที่ไม่เป็นธรรม 

จากความทุกข์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องใน ๑๕ พ้ืนทีก่ารส ารวจและการท าเหมืองแร่ที่ได้มาประชุมกันในคร้ังนี้ มี

ข้อเสนอและประเดน็ที่ต้องการสื่อสารให้สังคมในวงกว้างได้รับรู้ดังนี้ 

๑. ประชาชนใน ๑๕ พ้ืนที่ของการส ารวจและท าเหมอืงแร่ชนดิต่างๆ ได้รวมตัวกนัก่อเกดิเป็น ‘เครือข่ายประชาชน

ผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร ่ ประเทศไทย’ ขึน้นับต้ังแต่วนันี้เป็นต้นไป ซึง่เครือขา่ยฯ นีจ้ะท าหนา้ที่ในการหนุน

เสริมเพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือต่อสูค้ดัค้านการท าเหมืองแร่อย่างถึงที่สดุ ด้วยหัวใจที่มุง่มัน่

เดด็เดี่ยว 

๒. คัดค้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการ และให้กฤษฎีกาตรวจแก้ไขอยู่ใน

ขณะนี ้ ให้ถอนร่างกฎหมายว่าด้วยแร่ฉบับดังกล่าวออกทัง้ฉบับ เพราะเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนญู และละเมดิสทิธิประชาชนดว้ยการวางหลักการให้ ‘รัฐเป็นโจรปล้นแผ่นดินของประชาชน’ อย่างชอบธรรม 

โดยนิยามว่า ‘แร่เป็นของรัฐ’ ไม่มีเนื้อหาในเร่ืองการขยายสทิธิในด้านการกระจายอ านาจให้แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน และไม่มีการ

เพ่ิมข้ันตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามบทบัญญัติใหม่ของรัฐธรรมนญู 

๓. คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ที่มองเห็นประชาชนที่ออกมาต่อต้านคดัคา้นโครงการพัฒนา

ต่างๆ วา่เป็น ‘ศัตรูของรัฐ’ และได้วางมาตรการเอาไว้ในร่างกฎหมายฉบับดังกลา่วว่า ให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ก าลังและ

อาวุธเขา้สลาย ปราบปราม จับขงั ต้ังข้อหาประชาชนหากออกมาคดัค้านต่อต้านโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งๆ ทีก่าร

ต่อต้านคดัคา้นโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นสทิธิและเสรีภาพโดยชอบธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนญู โดยให้รัฐบาลถอน 

ร่างกฎหมายฉบับดังกลา่วออกจากการพิจารณาของรัฐสภา 

๔. คดัคา้นมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมใน

เร่ืองการก าหนด ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 

ทั้งทางดา้นคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ก าหนดประเภทโครงการรุนแรงเอาไวเ้พียง ๑๑ 

ประเภท เท่านั้น เนื่องจากมติและประกาศดังกล่าวไม่เป็นไปตาม ๑๘ ประเภทโครงการรุนแรงทีค่ณะกรรมการ ๔ ฝ่าย   

ส่งเร่ืองให้กับนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการท าเหมอืงแร่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการท าเหมืองแร่ที่อยู่ในเขตชุมชนทัง้สิน้ 

ต่างจากการท าเหมืองแร่ในประเทศซีกโลกเหนืออย่างยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ที่มคีวามหนาแนน่ประชากรต่ ามาก      

อยู่ห่างไกลจากชุมชนหลายกโิลเมตร การท าเหมืองในประเทศเหลา่นัน้จึงไม่สง่ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนท้องถ่ินมาก

นัก ดงันั้น รัฐบาลต้องยกเลิกมติและประกาศดังกล่าว โดยก าหนดให้การท าเหมืองแร่ทุกประเภทและทกุขนาด ต้องเป็น 

‘โครงการทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรง’ ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนญู 

ทั้งนี้ เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมอืงแร่ ประเทศไทย จะรวมตัวกนัและร่วมกับพ่ีน้อง

ประชาชนในเครือขา่ยอื่นๆ ผลักดนัข้อเสนอในเร่ืองการคดัค้านร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยแร่ ร่างพระราชบัญญัติการ

ชุมนุมสาธารณะ และประกาศประเภทโครงการรุนแรง ต่อรัฐบาลโดยตรง เพ่ือให้บรรลุผลตามเจตนาทีว่างไว้อย่างถึงที่สดุ 
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