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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

 ทองค ำเป็นทรัพยำกรแร่ที่ส ำคัญของประเทศ และเป็นแร่ที่มีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรเป็นกำร
เฉพำะแตกต่ำงจำกแร่ชนิดอ่ืน ซึ่งนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพ
เศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงเวลำ ที่ผ่ำนมำภำครัฐได้ปรับปรุงนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่
ทองค ำให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์มำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรออกนโยบำยกำรส ำรวจและท ำเหมืองแร่ทองค ำ
ในปี 2530 ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำแหล่งแร่ทองค ำเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ และใน
ภำยหลังรัฐบำลมีนโยบำยชะลอกำรออกอำชญำบัตรพิเศษเพ่ือให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ (สศช.) ศึกษำและเสนอแนะนโยบำยในกำรส ำรวจและท ำเหมืองแร่ทองค ำ ซึ่งแล้วเสร็จในปี 
2552 เป็นต้น  

ในปัจจุบันพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่
แห่งชำติท ำหน้ำที่เสนอยุทธศำสตร์ นโยบำย และแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ภำยใต้ดุลยภำพด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 
72/2559 เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำ ก ำหนดให้กระทรวง
อุตสำหกรรม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  เสนอกรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ให้
คณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรแร่แห่งชำติ (คนร.) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และรำยงำนคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทรำบต่อไป กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ซึ่งเป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีควำมรับผิดชอบและ
อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 
72/2559 จึงจัดท ำกรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำฉบับนี้ขึ้น 
 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำนี้ กรมอุตสำหกรรม
พ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ได้น ำรำยงำนกำรศึกษำของ สศช. และควำมเห็นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2552 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวกับกำรเหมืองแร่ทองค ำในอดีตและใน
อนำคต เช่น พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 รำยงำนวิชำกำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในพ้ืนที่โครงกำรเหมืองแร่ มำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์สภำพ
ปัญหำและข้อจ ำกัดของนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำในอดีต เพ่ือที่จะ
วำงกรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำที่ค ำนึงถึงประเด็นทั้งทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส ำหรับอนำคต 

ร่ำงกรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำได้น ำเข้ำสู่กำร
พิจำรณำในที่ประชุมคณะท ำงำนติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ ที่ 72/2559 เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำ ซึ่งมี
ผู้แทนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสำหกรรม (อก.) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
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สิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) และกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เข้ำร่วมกำร
พิจำรณำด้วย เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2560 และ 26 พฤษภำคม 2560 และต่อมำได้มีกำรน ำร่ำงกรอบ
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ คนร. ในกำร
ประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 

การจัดท าและเสนอกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 

 

จำกกำรศึกษำทบทวนพัฒนำกำรและเหตุกำรณ์ส ำคัญในอดีตพบว่ำ นโยบำยในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรแร่ทองค ำของประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
แต่ละช่วงเวลำ โดยในช่วงแรกภำครัฐมีนโยบำยที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดกำรผลิตและกำรลงทุนท ำเหมืองแร่
ทองค ำเพ่ือผลประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจเป็นหลัก จะเห็นได้จำกนโยบำยกำรส ำรวจและท ำเหมืองแร่ทองค ำ
ในปี 2530 ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำแหล่งแร่ทองค ำเพ่ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ กำรประกำศก ำหนด
พ้ืนที่เพ่ือกำรพัฒนำเหมืองแร่ทองค ำเป็นโครงกำรใหญ่เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ลงทุนยื่นขอสิทธิส ำรวจและท ำเหมือง
แร่ทองค ำในปี 2530 และ 2532 กำรปรับลดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ทองค ำจำกร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 2.5 
ในปี 2535 กำรอนุญำตประทำนบัตรท ำเหมืองแร่ทองค ำ และกำรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำรลงทุนแก่
กิจกำรเหมืองแร่ทองค ำ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงเวลำต่อมำนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่
ทองค ำมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพเศรษฐกิจและสั งคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในระยะหลังเริ่มให้
ควำมส ำคัญกับผลตอบแทนของภำครัฐ กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม และควำมรับผิดชอบต่อชุมชนมำกยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

รำยงำนกำรศึกษำของ สศช. 
และควำมเห็นหนว่ยงำนที่

เกี่ยวขอ้ง กฎหมำยและระเบยีบ 
ที่เกี่ยวขอ้ง รำยงำนทีเ่กีย่วข้อง 

ฯลฯ 

กำรศึกษำข้อมูล ขอ้เท็จจริง 
และวิเครำะห์สภำพปัญหำและ
ข้อจ ำกัดของนโยบำยและแผน

ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรแร่ทองค ำในอดีต 

ร่ำงกรอบนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรแร่ทองค ำที่ค ำนึงถึง
ประเด็นทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อก. ทส. สธ. และ วท. พิจำรณำ
กรอบนโยบำยและแผน

ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรแร่ทองค ำ 

เสนอ คนร. พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบกรอบนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรแร่ทองค ำ 

เสนอ ครม. เพื่อทรำบกรอบ
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ใน
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่

ทองค ำ 
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พัฒนาการของกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 

 
นอกจำกนี้ จำกกำรศึกษำทบทวนแนวคิด ทฤษฎี รำยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ พบว่ำ 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำของไทยมีข้อจ ำกัดที่สำมำรถพัฒนำให้ดีขึ้นได้อีกหลำยประกำร
ให้เท่ำเทียมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ เช่น ปรับปรุงผลตอบแทนของภำครัฐและท้องถิ่นที่อยู่ในระดับต่ ำให้
เหมำะสม กำรกระจำยผลประโยชน์ให้เป็นธรรมมำกขึ้น ส่งเสริมควำมเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทำน พัฒนำ
และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมมำกขึ้น ยกระดับควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ก ำหนดหลักประกันกำรฟ้ืนฟู
ให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยง จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (Baseline data) ก่อนกำรท ำ
เหมือง ก ำหนดแนวพ้ืนที่กันชนกำรท ำเหมือง (Buffer zone) ระหว่ำงเหมืองกับชุมชน เป็นต้น 

ข้อจ ากัดของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าที่ผ่านมา 

 
 
 

ช่วงแรก ให้ควำมส ำคัญกับ
เป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจ มุ่งเน้น
กำรพัฒนำแหล่งแร่ทองค ำ และ
กำรเชิญชวนให้นักลงทุนส ำรวจ

และท ำเหมืองแร่ทองค ำ 

ช่วงหลัง ให้ควำมส ำคัญกับ
ผลตอบแทนของภำครัฐ กำร
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม และ

ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนมำก
ยิ่งขึ้น 

ด้านเศรษฐกิจ 

• ผลตอบแทนของภำครัฐและ
ท้องถิ่นค่อนข้ำงน้อย 

• กำรกระจำยผลประโยชน์ไม่เป็น
ธรรม 

• ขำดควำมเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่
อุปทำน 

ด้านสังคมและชุมชน 

• ชุมชนมีส่วนร่วมค่อนข้ำงน้อย 
• CSR อยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ ำ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

• ขำดมำตรกำรกำรฟื้นฟูพื้นที่
ภำยหลังกำรปิดเหมืองที่ชัดเจน 

• ไม่มีข้อมลู Baseline data ก่อน
กำรท ำเหมือง 

• ไม่มี Buffer zone ระหว่ำง
เหมืองกับชุมชน 
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แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า  

วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยค ำนึงถึงดุลยภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ภำครัฐและท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำ
ที่เหมำะสม ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำเพ่ิมขึ้น และปัญหำ
ผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำลดลง ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ทองค ำมีกำรประกอบ
กิจกำรที่มีมำตรฐำนสำกล มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และสำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 5 
กลยุทธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1.1 กำรยกเลิกกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำ เพ่ือให้ภำครัฐได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 กำรประมูลสิทธิส ำรวจและท ำเหมืองแร่ทองค ำ ในพ้ืนที่ที่ภำครัฐได้ส ำรวจและพบว่ำ มี
ศักยภำพทรัพยำกรแร่ทองค ำ เพ่ือเป็นทำงเลือกส ำหรับภำครัฐในกำรจัดสรรสัมปทำนหรือประทำนบัตรท ำ
เหมืองแร่ทองค ำ และช่วยให้ภำครัฐได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรอนุญำตประกอบกิจกำรเหมืองแร่
ทองค ำมำกขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 1.3 กำรปรับปรุงกำรจัดกำรเก็บผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐและท้องถิ่น  ให้มีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันมำกยิ่งขึ้น  โดยเฉพำะในส่วนของผลประโยชน์พิเศษเพ่ือ
ประโยชน์แก่รัฐ รวมถึงกำรตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 กำรจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เพ่ือให้เป็นไปตำมหลัก
ประสิทธิภำพแบบคำลดอร์-ฮิกส์ ซึ่งก ำหนดให้จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้เสียประโยชน์หรือผู้ได้รับผลกระทบ
เพ่ือชดเชยควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่ำงเหมำะสม 

กลยุทธ์ที่ 1.5 กำรห้ำมส่งออกทองค ำที่ได้จำกกำรท ำเหมืองแร่ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ต่อเนื่องจำกกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำตลอดห่วงโซ่กำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมภำยในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสังคมและชุมชน  แบ่ง
ออกเป็น 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 กำรยกระดับกำรส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ เพ่ือ
ยกระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนจำกระดับกำรปรึกษำหำรือ (Consultation) เป็นระดับกำรร่วมติดสินใจและ
ร่วมติดตำมตรวจสอบ (Delegated power) และระดับกำรควบคุมโดยประชำชน (Citizen control) 

กลยุทธ์ที่ 2.2 กำรยกระดับมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกำร เพ่ือให้ชุมชนใน
พ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำมำกขึ้น ลดปัญหำควำมขัดแย้ง และท ำให้กำร
ประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำสำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 กำรตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ เพ่ือพัฒนำอำชีพและชีวิตควำม
เป็นอยู่ของประชำชนในชุมชน และให้ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุนได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนอย่ำงแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
แบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 กำรก ำหนดให้มีกองทุนประกันควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม และกองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ 
เพ่ือให้มีงบประมำณในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำด้ำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนใน
ชุมชนบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำในกรณีฉุกเฉิน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 กำรก ำหนดให้มีกองทุน และหลักประกันกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principle: PPP) มีหลักประกันกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่และป้องกัน
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นแก่ภำครัฐ รวมทั้งเป็นหลักประกันในกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่เกิด
ผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองแร่ด้วย 

กลยุทธ์ที่ 3.3 กำรจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนก่อนกำรท ำเหมือง (Baseline data) ใช้เป็นฐำนในกำร
วิเครำะห์เปรียบเทียบผลกำรติดตำมและเฝ้ำระวังในช่วงระหว่ำงกำรท ำเหมืองรวมถึงภำยหลังสิ้นสุดกำรท ำ
เหมือง 

กลยุทธ์ที่ 3.4 กำรจัดท ำแนวพื้นที่กันชนกำรท ำเหมือง (Buffer zone) เพ่ือเป็นกำรป้องกันผลกระทบ
ที่อำจจะเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านเศรษฐกิจ  

• กำรเพิ่มผลประโยชน์ตอบแทนแก่
ภำครัฐและท้องถิ่น 

• กำรจัดเก็บและจัดสรรผลกระโยชน์
ที่เหมำะสมและเป็นธรรม 

• กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำก
กำรท ำเหมืองแร่ทองค ำตลอดหว่งโซ่
กำรผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและชุมชน 

• กำรยกระดับกำรส่วนร่วมของชุมชน 
• กำรยกระดับมำตรฐำนควำม

รับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบกำร 

• กำรพัฒนำอำชีพและชีวิตควำม
เป็นอยู่ของประชำชนในชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

• กำรพัฒนำมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ รวมถึงกำร
ฟื้นฟูพื้นที่ที่ชัดเจน เช่น กองทุน  
หลักประกัน กำรท ำประกันภยั 

• กำรจัดท ำ Baseline data และ
Buffer zone เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหำผลกระทบต่อชุมชน  
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กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า  
กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำแบ่งออกเป็น 7 ด้ำน โดย

มีรำยละเอียด ดังนี้  

 1. ด้านการบริหารจัดการแหล่งแร่ทองค า 
เนื่องจำกแร่ทองค ำเป็นแร่เศรษฐกิจที่มีมูลค่ำสูงและส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจให้กรมอุตสำหกรรม

พ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรลงทุนส ำรวจและลงทุนท ำเหมืองแร่ทองค ำ ทั้งกำรลงทุน
ของคนไทยเองและร่วมลงทุนกับบริษัทต่ำงชำติ เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และให้ได้ผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่ประเทศสูงสุด โดยก ำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำแหล่งแร่ทองค ำ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ในพ้ืนที่ศักยภำพแหล่งแร่ทองค ำที่ภำครัฐได้ส ำรวจและมีข้อมูลเพียงพอ กระทรวง
อุตสำหกรรมจะประกำศก ำหนดเขตเป็นพ้ืนที่เพ่ือกำรพัฒนำเหมืองแร่ทองค ำเป็นโครงกำรใหญ่และเปิดประมูล
สิทธิเข้ำส ำรวจและท ำเหมืองในพ้ืนที่ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด ซึ่งจะประกำศเป็นครำว ๆ 
ไป ตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่แหล่งแร่ โดยในกำรประกำศก ำหนดเขตเป็นพ้ืนที่เพ่ือกำรพัฒนำเหมืองแร่
ทองค ำเป็นโครงกำรใหญ่นั้น จะต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกชุมชนในพ้ืนที่ประกอบกำรด ำเนินกำร
ด้วย ทั้งนี ้จะบริหำรจัดกำรไม่ให้กำรประกำศพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรผลิตแร่ชนิดอื่น 

1.2 กำรขอสิทธิส ำรวจแร่ทองค ำในพ้ืนที่ทั่วไป นอกจำกพ้ืนที่ตำม ข้อ ๑.๑ สำมำรถท ำได้โดยกำร
ขออนุญำตอำชญำบัตรพิเศษเพ่ือกำรส ำรวจแร่ทองค ำ 

1.3 กำรท ำเหมืองแร่ทองค ำในพ้ืนที่ทั่วไป นอกจำกพ้ืนที่ตำม ข้อ ๑.1 สำมำรถท ำได้โดยกำรขอ
อนุญำตประทำนบัตรเพ่ือท ำเหมืองแร่ทองค ำ โดยผู้ขอต้องได้รับอำชญำบัตรพิเศษเพ่ือกำรส ำรวจแร่ทองค ำ
มำแล้วในพ้ืนที่ที่ยื่นค ำขอประทำนบัตร 

1.4 เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำตลอดห่วงโซ่กำรผลิต
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมภำยในประเทศ กำรท ำเหมืองแร่ทองค ำในพ้ืนที่แหล่งแร่ที่สำมำรถผลิตเป็นโลหะผสม
ทองค ำในเชิงธุรกิจได้ ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ต้องสนองตอบต่อนโยบำยของกระทรวงอุตสำหกรรมในกำรเพ่ิม
มูลค่ำแร่ทองค ำด้วยกำรท ำเป็นโลหะทองค ำบริสุทธิ์ภำยในประเทศโดยส่งเข้ำโรงงำนของผู้ประกอบกำร
ภำยในประเทศ หรือโดยกำรจัดตั้งโรงงำนเองหรือร่วมกับผู้ลงทุนรำยอ่ืน ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ภำยหลังจำกที่ประกำศ
ฉบับนี้ได้ประกำศใช้แล้ว กระทรวงอุตสำหกรรมจะไม่อนุญำตให้ส่งออกโลหะผสมทองค ำที่ได้จำกกำรท ำเหมือง
ไปต่ำงประเทศอีก 

1.5 ในกรณีที่มีกำรน ำผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเข้ำมำปฏิบัติงำน จะต้องมีกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีให้ผู้ปฏิบัติงำนชำวไทยสำมำรถปฏิบัติงำนแทนได้ภำยในเวลำ 5 ปี และกำรจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำง 
งำนพัฒนำหรือท ำเหมือง และงำนบริกำรต่ำง ๆ จะต้องใช้บริกำรจำกผู้ประกอบกำรไทยเป็นหลัก 

1.6 ไม่มีกำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนส่งเสริมกำรลงทุนให้กับโครงกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำในด้ำน
ภำษีต่ำง ๆ 

1.7 ส่งเสริมให้มีช่องทำงในกำรปรึกษำหำรือและยกระดับกำรมีส่วนร่วมในเชิงนโยบำยระหว่ำงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ทั้งอุตสำหกรรมต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ (Forward linkages) 
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เพ่ือให้สินค้ำที่ใช้วัตถุดิบทองค ำภำยในประเทศได้รับกำรรับรองแหล่งก ำเนิดสินค้ำ ตลอดจนเกิดกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมและนวัตกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่กำรผลิตในอุตสำหกรรมเหมืองแร่ทองค ำ  

 ๒. ด้านผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐและท้องถิ่น 
 เพ่ือให้กำรพัฒนำแหล่งแร่ทองค ำของประเทศ เป็นไปโดยเหมำะสมทั้งทำงด้ำนมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจและผลกระทบต่ำง ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชำชนอย่ำงแท้จริง ให้กรม
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ก ำหนดนโยบำยในกำรเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรพัฒนำ
แร่ทองค ำในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ เงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ค่ำภำคหลวงแร่ กำรจัดตั้ง
กองทุนพัฒนำคุณภำพชีว ิตของชุมชนในพื้นที ่ เ พื ่อกำรตอบแทนแก่ร ัฐและท้องถิ ่น  ให้เกิด ควำม
เหมำะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ 
 นอกจำกค่ำภำคหลวง ภำษีเงินได้นิติบุคคล หรือภำษีและค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ผู้ขอจะต้องจ่ำย
ให้แก่รัฐตำมกฎหมำยแล้ว ผู้ขอจะต้องจ่ำยผลประโยชน์พิเศษในรูปของเงิน หรือผลประโยชน์อย่ำงอ่ืนอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกันให้แก่รัฐ ทั้งในขั้นกำรขออำชญำบัตรพิเศษและกำรขออนุญำตประทำนบัตร 
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงอุตสำหกรรมก ำหนด โดยจะก ำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นธรรม
ต่อภำครัฐ ครอบคลุมปัจจัยด้ำนรำคำทองค ำ ควำมผันแปรตำมศักยภำพของแหล่งแร่ และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งจะก ำหนดพิกัดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ครอบคลุมปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ต้นทุนกำรผลิต 
และสถำนกำรณ์รำคำทองค ำ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมและคุ้มค่ำแก่ทุกฝ่ำย 

๒.๒ ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ท้องถิ่น 
 ผู้ขอจะต้องจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่ท้องถิ่นในรูปของเงิน หรือผลประโยชน์อย่ำงอ่ืนอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกันให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือเทศบำลที่ประทำนบัตรเหมืองแร่
ทองค ำตั้งอยู่ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือเทศบำลที่อยู่ติดกัน ตำมหลักเกณฑ์ที่ กรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ก ำหนด โดยอำจใช้พ้ืนฐำนจำกสัดส่วนของรำยได้จำกกำรผลิตแร่ หรืออัตรำต่อ
หน่วยกำรผลิตแร่ หรือหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เหมำะสม  นอกจำกนี้ผู้ขอจะต้องจัดตั้งกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบ
พ้ืนที่เหมืองแร่ เพ่ือใช้เป็นงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบ
เหมืองแร่ ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำอำชีพและชีวิตควำมเป็นอยู่ โดยมีตัวแทนจำกหมู่บ้ำนเป็นคณะกรรมกำรบริหำร
กองทุนร่วมกับกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่และหน่วยรำชกำรอ่ืนเพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำร
กองทุนได้ตรงกับควำมต้องกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนได้อย่ำงแท้จริง โดยให้เก็บสะสมเงินในบัญชี
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ก ำหนด  ทั้งนี้ หำกโครงกำรท ำเหมืองเสร็จสิ้นแล้ว 
แต่ยังคงมีเงินกองทุนเหลืออยู่ให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนต่อไป 

 ๓. ด้านความปลอดภัย การป้องกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่ 
เพ่ือให้กำรพัฒนำแหล่งแร่ทองค ำเป็นไปด้วยควำมระมัดระวังและเคร่งครัดต่อกำรป้องกันและรักษำ

คุณภำพสิ่งแวดล้อม เพ่ือปกป้องรักษำควำมปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำนและประชำชน 
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ตลอดจนกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่ำนกิจกรรมกำรส ำรวจแร่ หรือกำรท ำเหมืองแร่แล้วให้กลับคืนสู่ธรรมชำติหรือ
สำมำรถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ให้กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ก ำหนดนโยบำยในกำรป้องกันและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมและกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ รวมทั้งกำรให้ผู้ขอจัดตั้งกองทุนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและกำรเยียวยำต่ำง ๆ กรณีเกิดปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที ตลอดจนกำรจัดระบบกำรตรวจวัด
คุณภำพสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภำพและสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชนได้ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ในขั้นตอนกำรส ำรวจแร่ ผู้ขอจะต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตำมหลักวิชำกำรและรำยละเอียด
เงื่อนไขตำมแผนงำนที่ได้รับอนุญำต แผนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและแผนกำรฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่ และต้อง
วำงหลักประกันกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังเสร็จสิ้นโครงกำรส ำรวจแร่  แต่ทั้งนี้หำก
ตรวจพบว่ำกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด อำจเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตได ้

3.2 ในขั้นตอนกำรขอประทำนบัตร ใบอนุญำตแต่งแร่ ใบอนุญำตประกอบโลหกรรม หรือ
ใบอนุญำตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ ๑: โครงกำรเหมืองแร่ทองค ำที่เข้ำข่ำยโครงกำรหรือกิจกำรซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ขอจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำมที่ทำง
รำชกำรก ำหนด ทั้งนี้ มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำผลกระทบต่ำง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขเพ่ิมเติมจะเป็น
ส่วนหนึ่งในเงื่อนไขประกอบกำรอนุญำตประทำนบัตร ซึ่งหำกผู้ขอไม่ปฏิบัติตำมจะเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอน
ประทำนบัตรได ้

ประเภทที่ ๒: โครงกำรเหมืองแร่ทองค ำที่เข้ำข่ำยโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ ผู้ขอจะต้อง
จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงกำรที่เข้ำข่ำยอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำง
รุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ (EHIA) ตำมที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
ทั้งนี้ มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำผลกระทบต่ำง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขเพ่ิมเติมจะเป็นส่วนหนึ่งใน
เงื่อนไขประกอบกำรอนุญำตประทำนบัตร ซึ่งหำกผู้ขอไม่ปฏิบัติตำมจะเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนประทำนบัตรได้ 

3.3 ในขั้นตอนกำรท ำเหมือง ผู้ขอจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมรำยละเอียดเงื่อนไขที่ได้รับอนุญำต 
ทั้งเงื่อนไขที่เป็นข้อบังคับตำมกฎหมำยและเงื่อนไขที่กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ก ำหนด
เพ่ิมเติมในส่วนกำรจัดตั้งกองทุน กำรเอำประกันภัย กำรปิดเหมือง กำรเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพ รวมถึงกำรฟื้นฟูพ้ืนที่ในช่วงระหว่ำงกำรท ำเหมืองและภำยหลังกำรปิดเหมือง 

(1) กองทุนฟ้ืนฟูพ้ืนที่เหมืองแร่ เพ่ือใช้เป็นงบประมำณในกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่โครงกำร ทั้งพ้ืนที่ที่
ผ่ำนกำรท ำเหมืองแล้ว พ้ืนที่กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และพ้ืนที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรท ำเหมือง เพ่ือฟ้ืนคืนสภำพ
พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับแผนกำรท ำเหมือง และเป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(2) กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ เพ่ือใช้เป็นงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ทั้งในช่วงระหว่ำงกำรท ำเหมือง และภำยหลัง
สิ้นสุดกำรท ำเหมือง 
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(3) กองทุนประกันควำมเสี่ยง เพ่ือใช้เป็นงบประมำณส ำหรับแก้ไขปัญหำผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพที่เกิดจำกกำรท ำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  

(4) กำรวำงหลักประกันกำรฟื้นฟูสภำพพ้ืนที่กำรท ำเหมืองและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำก
กำรท ำเหมืองตำมที่คณะกรรมกำรแร่ก ำหนด เพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้ประกอบกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่ำนกำรท ำ
เหมืองแร่และจัดกำรสภำพแวดล้อมในเขตประทำนบัตรตำมที่ ได้ก ำหนดเป็นมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ครบถ้วน และดูแลสภำพพ้ืนที่โครงกำรภำยหลังสิ้นสุดกำรท ำเหมืองเป็นระยะเวลำ
หนึ่งตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมข้อ 3.2 และแผนกำรปิดเหมือง รวมทั้ง
เป็นหลักประกันในกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่เกิดผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองแร่ 

(5) กำรจัดท ำประกันภัยควำมรับผิดต่อชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอกตำมวงเงิน
ที่คณะกรรมกำรแร่ก ำหนด เพ่ือให้ผู้ขอจัดท ำประกันภัยที่คุ้มครองควำมเสียหำยต่อชุมชนที่อำจจะเกิดขึ้นจำก
ผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองแร่ 

(6) กำรประกอบกำรจะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ซึ่งกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน
และกำรเหมืองแร่จะก ำหนดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตำมควำมเหมำะสม 

กำรบริหำรจัดกำรกองทุนต่ำง ๆ จะใช้หลักเกณฑ์ตำมที่กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมือง
แร่ก ำหนด 

3.4 เพ่ือประโยชน์ ในกำรควบคุมกำรท ำเหมือง กำรแต่งแร่  และกำรประกอบโลหกรรม 
ผู้ประกอบกำรจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดในกำรจัดท ำแนวพ้ืนที่กันชนกำรท ำเหมือง 
และกำรจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน ซึ่งอย่ำงน้อยจะต้องมีกำรศึกษำข้อมูล
ทำงธรณีวิทยำเกี่ยวกับกำรปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสำรพิษ และกำรเจ็บป่วยที่อำจเกิดจำกสำรเคมีหรือ
มลพิษที่เกิดจำกกำรท ำเหมืองของประชำชนในพ้ืนที่ก่อนและหลังกำรท ำเหมือง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับ
เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำเหมืองให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมและตรวจสุขภำพของประชำชน ควรเริ่ม
ด ำเนินกำรตั้งแต่ข้ันตอนกำรส ำรวจแร่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐำนที่สมบูรณ์ที่สุด 

 ๔. ด้านการก ากับดูแลการประกอบการ 
เพ่ือให้กำรพัฒนำแหล่งแร่ทองค ำของผู้ประกอบกำรเป็นไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำย ถูกหลัก

วิชำกำร และสอดคล้องตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ประกอบกำรอนุญำตประทำนบัตร และใบอนุญำตต่ำงๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ให้มั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของผู้ประกอบกำรเป็นไปโดยเรียบร้อย ไม่มีเหตุในกำรสร้ำง
อันตรำย ควำมเสียหำย หรือข้อขัดแย้งกับชุมชนหรือท้องถิ่น ให้กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่
ก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกำรตั้งแต่ขั้นกำรส ำรวจแร่ กำรท ำเหมืองแร่ จนถึงขั้นกำรฟ้ืนฟู
พ้ืนที ่ดังต่อไปนี้ 

4.1 ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบกำรอย่ำงใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนกำรส ำรวจแร่ กำรท ำ
เหมืองแร่ กำรแต่งแร่ กำรประกอบโลหกรรม กำรจัดกำรของเสียจำกโครงกำร กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
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และแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ตลอดจนกำรฟ้ืนฟูสภำพพ้ืนที่ โดยจะบังคับใช้กฎหมำยและใช้ธรร
มำภิบำลสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรด ำเนินกำร 

4.2 เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมและเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำ ต้องมีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองตำมหลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย ตัวแทนผู้ถือประทำนบัตร ผู้แทนกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมือง
แร่ และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนสุขภำพ เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำร
ท ำเหมือง โดยผู้ถือประทำนบัตรต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร 

4.3 เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรำกฏว่ำกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำเกิดผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม
หรือสุขภำพของประชำชนและไม่อำจหำข้อยุติได้ ให้คณะกรรมกำรแร่สอบหำข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโดย
รวดเร็วและเป็นธรรมตำมหลักเกณฑ์ท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผลกระทบเกิดจำกกำรท ำเหมือง ผู้ถือประทำนบัตรจะต้องเยียวยำ
ผลกระทบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หำกผู้ถือประทำนบัตรไม่เยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ ให้กรมอุตสำหกรรม
พ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่น ำเงินจำกหลักประกันหรือค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรประกันภัย มำเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินกำร และแจ้งให้ผู้ถือประทำนบัตรน ำหลักประกันมำวำงหรือจัดท ำประกันภัยให้ครบถ้วนตำมเดิม ใน
กรณีท่ีผู้ถือประทำนบัตรไม่วำงหลักประกันหรือจัดท ำประกันภัยให้ครบถ้วนตำมเดิมภำยในก ำหนดเวลำโดยไม่
มีเหตุอันควร ให้อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่มีค ำสั่งเพิกถอนประทำนบัตร 

4.4 ผู้ได้รับอนุญำตต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำยที่เกิดจำกกำรประกอบ
กิจกำร ในกรณีที่ค่ำเสียหำยเกิดขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญำตให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำควำมเสียหำยดังกล่ำวเกิดจำก
กำรกระท ำของผู้ได้รับอนุญำต ศำลมีอ ำนำจก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับค่ำเสียหำยต่อจิตใจที่เป็นผล
เนื่องมำจำกควำมเสียหำยทำงร่ำงกำย สุขภำพหรืออนำมัยด้วย และหำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำผู้ได้รับอนุญำต
รู้อยู่แล้วว่ำกำรประกอบกิจกำรไม่ปลอดภัยแต่ยังด ำเนินกำร หรือไม่รู้เพรำะเหตุประมำทอย่ำงร้ำยแรงแล้วยังไม่
ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมสมควร ให้ศำลมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ประกอบกิจกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเพ่ิมขึ้นจำกจ ำนวน
ค่ำสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศำลก ำหนดได้ตำมท่ีศำลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่ำของค่ำสินไหมทดแทนที่จริง
นั้น ตำมท่ีระบุไว้ในมำตรำ 142 ของพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

 ๕. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียใน

ทุกขั้นตอน ทั้งในด้ำนกำรอนุญำต ตรวจสอบก ำกับดูแล ทั้งนี้ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ เกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำจะเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ รวมถึง
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

5.1 ในกำรขออนุญำตส ำรวจแร่หรือประทำนบัตรเหมืองแร่ จะต้องมีกำรแจ้งให้ประชำชนใน
พ้ืนที่ทรำบล่วงหน้ำตำมหลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

5.2 ในขั้นตอนกำรขอประทำนบัตร ให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชนตำมหลักเกณฑ์ที่ทำง
รำชกำรก ำหนด ส ำหรับกรณีที่ประชำชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับกำรท ำเหมือง และผู้ออกประทำนบัตรไม่
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สำมำรถวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ต้องจัดให้มีกำรท ำประชำมติของประชำชนในพ้ืนที่ที่ขอประทำนบัตรตำม
หลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

5.3 ในขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้มีกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 

5.4 ในขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ให้มีกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 

5.5 ในขั้นตอนกำรประกอบกิจกำร ให้มีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียของประชำชนในพ้ืนที่ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรควบคุมเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองตำมหลักเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนด เพ่ือเกิดกำรมี
ส่วนร่วมในกำรควบคุมและเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรท ำเหมือง 

 6. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
เพ่ือให้กำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำของประเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สำมำรถสร้ำง

ประโยชน์ให้แก่ประเทศ ประชำชน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่ำงเหมำะสมเป็นธรรม  รวมถึงเพ่ือสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้แก่สังคมและท้องถิ่นเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ทองค ำ  ให้กรม
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนจำกกำร
ประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำ ดังต่อไปนี้ 

6.1 ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ และประชำชนผู้มีส่วนได้เสียในกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลกำร
ประกอบกำรเหมืองแร่ทองค ำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งมี
ควำมระมัดระวังต่อกำรป้องกันและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

6.2 ผู้ถือประทำนบัตรต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลำด ำเนิน
โครงกำร โดยต้องผ่ำนกำรทวนสอบมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสำหกรรมแร่ (CSR-DPIM) และต้อง
ให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วมโครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่
และชุมชนท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง  

6.3 ยกระดับกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำให้มีควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนสำกล 
(Responsible gold mining practice) ทั้งด้ำนกำรท ำเหมือง กำรประกอบโลหกรรม และกำรหลอมทองค ำ
บริสุทธิ์ โดยมีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนเป็นระยะ ๆ 

 7. ด้านอ่ืน ๆ 
7.1 ผู้ถือประทำนบัตรแร่ทองค ำ หรือแร่ชนิดอ่ืนและแร่ทองค ำรวมอยู่ด้วยมีควำมประสงค์ขอต่อ

อำยุประทำนบัตร หรือผู้ถือประทำนบัตรแร่ชนิดอ่ืนมีควำมประสงค์ขอเพ่ิมชนิดแร่ทองค ำ  อีกชนิดหนึ่งลงใน
ประทำนบัตร ให้ใช้นโยบำยนี้โดยอนุโลม 

7.2 นโยบำยนี้ไม่ครอบคลุมถึงกำรร่อนแร่ทองค ำ โดยกระทรวงอุตสำหกรรมจะประกำศก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรอนุญำต ควบคุม และก ำกับดูแลกำรร่อนแร่เป็นกำรเฉพำะ 
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7.3 บรรดำนโยบำย ระเบียบ ค ำสั่ง และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่
ทองค ำในส่วนที่ก ำหนดไว้แล้วในนโยบำยนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับนโยบำยนี้ ให้ใช้นโยบำยนี้แทน 
 

กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 
มิถุนำยน 2560 
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กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 

 
 

 
หมำยเหตุ: นโยบำยนี้ใช้กับกำรต่ออำยุประทำนบัตรและกำรเพิ่มชนิดแร่ทองค ำโดยอนุโลม แต่ไม่บังคับใช้กับกำรร่อนแร่ทองค ำ 

ด้านการบริหารจัดการ 
แหล่งแร่ทองค า  

• กำรเปิดประมูลสิทธิเข้ำส ำรวจและ
ท ำเหมือง 

• กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่อง
จำกกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำตลอด
ห่วงโซ่กำรผลิต 

• โดยกำรไม่อนุญำตให้ส่งออกโลหะ
ผสมทองค ำที่ได้จำกกำรท ำเหมือง 

• ยกระดับกำรมีส่วนร่วมในเชิง
นโยบำยระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต 

• ไม่ให้สิทธิประโยชน์ดำ้นส่งเสริมกำร
ลงทุน 

ด้านผลประโยชน์ตอบแทนแก่
รัฐและท้องถิ่น 

• กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ผลประโยชน์
พิเศษและพิกัดอัตรำคำ่ภำคหลวงแร่
ให้เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นธรรม 

• กำรจัดสรรผลประโยชน์ให ้อปท. ที่
ประทำนบัตรเหมืองแร่ทองค ำตั้งอยู่ 
และ อปท. ที่อยู่ติดกัน 

• กำรต้ังกองทุนพัฒนำหมู่บำ้นรอบ
พื้นที่เหมืองแร่ 

ด้านความปลอดภัย การ
ป้องกันรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่  

• กำรต้ังกองทุน วำงหลักประกัน กำร
ท ำประกันภัย ที่เกี่ยวกับกำรป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพรวมถึงกำรฟื้นฟูพื้นที่อย่ำง
ชัดเจน 

• กำรก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแนวพื้นที่
กันชนกำรท ำเหมอืง (Buffer zone) 
และกำรจัดท ำข้อมูลพื้นฐำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพของ
ประชำชน (Baseline data) เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำอยำ่งเป็น
รูปธรรม 

ด้านการก ากบัดูแลการ
ประกอบการ  

• กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
ของผู้ประกอบกำรอย่ำงใกล้ชิด 

• กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ควบคุมเฝ้ำระวังผลกระทบจำก
กำรท ำเหมือง 

• กำรก ำหนดแนวทำงในกำร
จัดกำรปัญหำเรื่องร้องเรียนและ
เยียวยำผู้ได้รับผลกระทบอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

• กำรเพิ่มบทลงโทษกำรกระท ำ
ควำมผิด 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

• กำรแจ้งให้ประชำชนในพื้นท่ี
ทรำบล่วงหน้ำ 

• กำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำม
หลักเกณฑ์และแนวทำงท่ีทำง
รำชกำรก ำหนด 

• กำรท ำประชำมติของประชำชน
ในกรณีท่ีประชำชนในชุมชนไม่
เห็นด้วยกับกำรท ำเหมือง 

• กำรให้มีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย
ของประชำชนในพื้นท่ีร่วมเป็น
คณะกรรมกำรควบคุมเฝ้ำระวัง
ผลกระทบจำกกำรท ำเหมือง  
 

ด้านความรบัผดิชอบตอ่สังคม 
และชุมชน  

• ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรต้อง
ผ่ำนกำรทวนสอบมำตรฐำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ
อุตสำหกรรมแร่ (CSR-DPIM) 

• กำรยกระดับกำรประกอบกิจกำร
เหมืองแร่ทองค ำให้มีควำม
รับผิดชอบตำมมำตรฐำนสำกล 
โดยมีกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนเป็นระยะ ๆ 
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 

ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเรียกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “สุวรรณภูมิ” แปลว่าแผ่นดินทอง ในอดีต
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นส าคัญ ทั้งนี้ มีบันทึกเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ทองค าในประเทศไทยตั้งแต่ในรัชสมัย
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แหล่งแร่ทองค าที่ส าคัญในอดีต ได้แก่ แหล่งบ้านป่าร้อน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แหล่งบ้านบ่อทอง จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งโต๊ะโมะ จังหวัดนราธิวาส (แร่ทองค า, ออนไลน์, 
2560) 

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค าที่ยังไม่หมดอายุอยู่ 2 ราย จ านวน
ประทานบัตรของทั้ง 2 ราย รวม 19 แปลง ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 5 พันไร่ ผู้ประกอบการรายแรก คือ 
บริษัท ทุ่งค า จ ากัด ที่จังหวัดเลย ซึ่งขณะนี้หยุดการประกอบกิจการเนื่องจากใบอนุญาตใช้ที่ดินในป่าสงวน
แห่งชาติและใบอนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหมดอายุ  ประกอบกับมีประชาชนร้องเรียน
และคัดค้านในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมถึงก่อให้เกิดความแตกแยกของประชาชนในพ้ืนที่ 
ส าหรับผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค าอีกหนึ่งราย คือ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) โดยอยู่ใน
พ้ืนที่บริเวณรอยต่อของจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ซึ่งมีปัญหาร้องเรียนและคัดค้านการประกอบ
กิจการทั้งด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน ตลอดจนปัญหาข้อขัดแย้งอ่ืน ๆ เช่นเดียวกัน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศึกษาและเสนอแนะนโยบายในการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าโดยเร็ว 
โดยระหว่างการศึกษาให้ชะลอการออกอาชญาบัตรส ารวจแหล่งแร่ทองค าไว้ก่อน  ต่อมาวันที่ 3 มีนาคม 
2552 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการศึกษานโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2550 และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับรายงานดังกล่าวไปพิจารณา โดยให้น าความเห็นของ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติไปพิจารณาด้วย 

ในปี 2556 กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกอาชญาบัตรเพ่ือการส ารวจและท าเหมืองแร่
ทองค า แต่หลังจากนั้นส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องกลับให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เนื่องจากรัฐบาลประกาศยุบสภา 

ในปี 2558 กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท าร่างนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า โดยน าไป
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ และประสงค์จะจัดรับฟังความคิดเห็นจาก
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ประชาชนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องในช่วงปลายปี 2558 ก่อนที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป อย่างไรก็ตาม 
ภายหลังมีประชาชนคัดค้านการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างนโยบายการส ารวจและท า
เหมืองแร่ทองค า รวมถึงร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัคราฯ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงระงับการด าเนินการใด ๆ 
เกี่ยวกับนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าไว้ก่อน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า  
1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ข้อจ ากัดของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่

ทองค าในอดีต  
1.2.3 เพ่ือจัดท ากรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าที่

ค านึงถึงประเด็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 
1.3 แนวทำงกำรจัดท ำกรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ 

กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าถูกยกร่างโดย  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และได้ถูกน าเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม
คณะท างานติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า ซึ่งมีผู้แทนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาร่วมพิจารณาด้วย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2560 และ 26 พฤษภาคม 2560  

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่ (คนร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าแล้ว ในการประชุม คนร. เมื่อวันที่ ... 

กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าเป็นแนวทางที่จะใช้ใน
การบริหารจัดการการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 คนร. 
จะจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลให้
สาธารณชนทราบเป็นระยะ และให้มีการจัดท าหรือปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ทุก 5 ปี ทั้งนี้ ใน
การจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่จะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย 
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แผนภำพที่ 1-1 ขั้นตอนกำรยกร่ำงกรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำร 
ทรัพยำกรแร่ทองค ำโดยกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ กระทรวงอุตสำหกรรม 

 
แผนภำพที่ 1-2 ขั้นตอนเสนอกรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ  

ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 72/2559 

 

แผนภำพที่ 1-3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรแร่ ตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประเทศไทยสามารถน าแหล่งแร่ทองค ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยสามารถป้องกันปัญหา

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน และมีข้อขัดแย้งจากการท าเหมืองแร่ทองค าในระดับที่
สมเหตุสมผล 

Input 

รายงานการศึกษาของ สศช. 
และความเห็นหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 
3 มี.ค. 52 กฎหมายและ

ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการเหมืองแร่
ทองค าในอดีตและในอนาคต 
เช่น พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 
รายงานวิชาการ งานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่โครงการ

เหมืองแร่ เป็นต้น 

Process 

การศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
วิเคราะหส์ภาพปัญหาและ

ข้อจ ากัดของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ในการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรแร่ทองค าในอดีต 

 

 

 

 

 

Output 

ร่างกรอบนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ในการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรแร่ทองค าที่ค านึงถึง
ประเด็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็น
ท่ียอมรับ 

 

 

 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

พิจารณากรอบนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากร

แร่ทองค า 

คณะกรรมการนโยบายบรหิารจัดการแร่
แห่งชาติ (คนร.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรอบนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
แร่ทองค า 

คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรแร่ทองค า 

คณะกรรมการนโยบายบรหิารจัดการแร่
แห่งชาติ (คนร.) จดัท ำแผนแมบ่ทกำร

บริหำรจัดการแร่  

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่มและ
เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบเป็น

ระยะ  
เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 

 
ในบทนี้จะน ำเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ ตลอดจนงำนศึกษำวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
กำรจัดเก็บและกำรจัดสรรผลประโยชน์ที่เหมำะสม กำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวมถึงกำรป้องกันและ
เยียวยำผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ 

2.1 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ภำรดร (2552) ชี้ให้เห็นว่ำ ในมุมมองของนักเศรษฐศำสตร์ปัญหำมลพิษเกิดขึ้นเพรำะกลไกตลำดไม่
ท ำงำน หรือเรียกตำมศัพท์ทำงเศรษฐศำสตร์ว่ำควำมล้มเหลวของตลำด (Market failure) ซึ่งหมำยควำมว่ำ
ล ำพังของกลไกตลำด หรือระบบรำคำจะไม่สำมำรถชักน ำให้หน่วยเศรษฐกิจต่ำงๆ ใช้ทรัพยำกรเพ่ือกิจกรรม
ทั้งหลำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือเกิดสวัสดิกำรสูงสุดแก่สังคมได้นั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจำกกิจกรรมของปัจเจก
บุคคลหนึ่ง ๆ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบภำยนอก (Externalities) ขึ้นในสังคม ซึ่งผลกระทบภำยนอก หมำยถึง 
ผลของกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจหนึ่งที่ตกกระทบไปยังหน่วยเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่มิได้
เป็นผู้ด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจนั้นโดยตรง ผลกระทบภำยนอกที่เกิดขึ้นอำจจะเป็นต้นทุนหรือผลประโยชน์
ทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ผลกระทบภำยนอกที่เป็นควำมเสียหำยหรือต้นทุนเรียกว่ำผลกระทบ
ภำยนอกเชิงลบ (Negative externality) ตัวอย่ำงเช่น โรงงำนผลิตน้ ำตำลปล่อยกำกของเสียลงในแม่น้ ำ 
ล ำคลองยังผลให้น้ ำเน่ำเสีย ชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ริมฝั่งได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกควำมสกปรกของน้ ำ ท ำให้
ต้องใช้น้ ำจำกแหล่งอ่ืนซึ่งจะท ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยหรือลงทุนเพ่ิมข้ึน 

 ในทำงเศรษฐศำสตร์นั้น ปริมำณกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรใด ๆ ก็ตำมจะก่อให้เกิดประสิทธิภำพ หรือ
สวัสดิกำรสังคมสูงสุดก็ต่อเมื่อปริมำณกำรผลิตนั้นอยู่ ณ ระดับที่ท ำให้ต้นทุนสังคมส่วนเพ่ิม (Social marginal 
cost) เท่ำกับผลประโยชน์สังคมส่วนเพ่ิม (Social marginal benefit) พอดี กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งคือระดับที่ท ำ
ให้ผลประโยชน์สุทธิของสังคมสูงสุด 

ถ้ำเรำมีควำมเชื่อในสมมติฐำนที่ว่ำกำรตัดสินใจกระท ำกำรใด ๆ ของปัจเจกบุคคลมีเป้ำหมำยที่กำร
แสวงหำผลประโยชน์สุทธิส่วนตนสูงสุดแล้ว หำกไม่มีมำตรกำรบังคับ ปัจเจกบุคคลย่อมค ำนึงถึงต้นทุนและ
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่จะได้รับเท่ำนั้น ในกรณีผลกระทบภำยนอกเชิงลบ (เช่นกำรปล่อยมลพิษ) ต้นทุนส่วนตัว
หรือต้นทุนของเอกชนจะต่ ำกว่ำต้นทุนของสังคม  

กำรท ำเหมืองแร่อำจก่อให้เกิดมลพิษทั้งจำกตัวแร่ กำรขุดตักแร่ และกำรน ำแร่ไปใช้ ดังนั้น สำมำรถ
กล่ำวได้ว่ำกำรท ำเหมืองแร่อำจก่อให้เกิดผลกระทบภำยนอกเชิงลบ เนื่องจำกมลพิษส่งผลกระทบทำงลบต่อ
บุคคลหรือสังคมอ่ืน ๆ โดยที่ผู้ประกอบกำรซึ่งเป็นผู้ก่อมลพิษไม่ได้ตั้งใจจะท ำให้เกิดขึ้น ดังนั้น หำกภำครัฐไม่
แทรกแซงกำรท ำงำนของกลไกตลำด ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะค ำนึงถึงเฉพำะต้นทุนกำรผลิตส่วนตัว ไม่ได้
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ค ำนึงถึงต้นทุนทำงสังคม  ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตและรำคำของสินค้ำที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ ำกว่ำระดับที่ควรจะเป็น 
อีกท้ังปริมำณของสินค้ำที่ก่อให้เกิดมลพิษจะมำกกว่ำระดับที่ควรจะเป็น  

เครื่องมือของภำครัฐในกำรบริหำรจัดกำรปัญหำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรประกอบกำรแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก  

1)  มำตรกำรบังคับและควบคุม (Command and control) ซ่ึง นิรมล (2547) แบ่งมำตรกำรบังคับ
และควบคุมในกำรแก้ปัญหำมลภำวะออกเป็น 3 ประกำร ได้แก่ 1) กำรห้ำมผลิตสินค้ำหรือบริกำรที่ก่อให้เกิด
มลพิษ 2) กำรอพยพผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกมลพิษให้ห่ำงจำกแหล่งก ำเนิด 3) กำรก ำหนดมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่  มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมด้ำนเทคนิค หมำยถึง
มำตรฐำนที่ก ำหนดให้ผู้ปล่อยมลพิษใช้เทคนิค เทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือกระบวนกำรผลิตเพ่ือควบคุมมลพิษ
ตำมที่หน่วยงำนภำครัฐก ำหนด และมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมแบบมุ่งเน้นผลส ำเร็จ คือ กำรก ำหนดมำตรฐำนที่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยีใดๆ ตรำบใดที่แหล่งก ำเนิดมลพิษสำมำรถควบคุมปริมำณมลพิษให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน (หรือต่ ำกว่ำ) ได้ 

2) มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ (Economic instrument) ซึ่งหมำยถึง สิ่งจูงใจให้แหล่งก ำเนิดของ
เสียที่อยู่ในกระบวนกำรผลิตและกำรบริโภค ให้มีกำรลงทุน หรือมีพฤติกรรมไปในทำงที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือ 
มีกำรลงทุนหรือมีพฤติกรรมในกำรลดกำรท ำให้เกิดของเสีย หรือภำวะมลพิษ ทั้งนี้ นวรัตน์ และไอลดา 
(2550) แบ่งมำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ตำมประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1) มำตรกำร
ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจทำงเศรษฐศำสตร์ เป็นมำตรกำรที่จูงใจให้มีกำรกระท ำสิ่งที่พึงประสงค์ เช่น มำตรกำร
อุดหนุน ทั้งในรูปแบบของเงินให้เปล่ำ กำรให้เงินกู้ในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ และสิทธิพิเศษทำงภำษี  เป็นต้น  
2) มำตรกำรที่ลดแรงจูงใจทำงเศรษฐศำสตร์ เป็นมำตรกำรที่จูงใจให้ไม่กระท ำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์  
ซึ่งส่วนมำกใช้หลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter pay principles: PPPs) เช่น กำรเก็บภำษีหรือ
ค่ำธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม และกำรค้ ำประกันควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552 : 72 - 74) เสนอให้ก ำหนด
มำตรกำรกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังปิดโครงกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำให้ชัดเจนมำกข้ึน เช่น กำรก ำหนดเงื่อนไขกำรปลูก
ป่ำชดเชยในรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) กำรตั้ง
กองทุนฟ้ืนฟูหรือเงินค้ ำประกันกำรฟื้นฟูที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ รวมถึงก ำหนดให้มีหน่วยงำน
รับผิดชอบกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังปิดเหมืองไว้ในกฎหมำยแร่ด้วย นอกจำกนี้ เสนอแนวทำงกำรก ำหนดอัตรำ
ค่ำภำคหลวงแร่ทองค ำให้ผันแปรตำมศักยภำพและผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองด้วย1  

                                                           
1 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนควำมปลอดภัย กำรป้องกันรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและกำรฟื้นฟูพื้นที่ ก ำหนดให้มีผู้ประกอบกำรตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ วำงหลักประกันกำรฟื้นฟูสภำพพื้นที่
กำรท ำเหมืองและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรท ำเหมือง และท ำประกันภัยควำมรับผิดต่อชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สิ นของ
บุคคลภำยนอก นอกจำกน้ี ในด้ำนผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐและท้องถิ่น ได้ก ำหนดให้พิกัดอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ครอบคลุม
ปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ต้นทุนกำรผลิต และสถำนกำรณ์รำคำทองค ำ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมและคุ้มค่ำแก่ทุกฝ่ำย ดังรำยละเอียด
ที่ปรำกฏในบทท่ี 7 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ 
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สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (2555 : 7-11) เสนอว่ำ ค่ำภำคหลวงแร่ควรมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บค่ำเช่ำทรัพยำกรจำกกำรท ำเหมืองแร่เท่ำนั้น และค่ำภำคหลวงแร่ไม่ใช่ภำษีสิ่งแวดล้อม หำกเห็นควร
แก้ปัญหำผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยใช้มำตรกำรภำษี ควรตรำระบบภำษีสิ่งแวดล้อมขึ้นมำท ำหน้ำที่นั้นโดยตรง
และควรบังคับใช้ในวงกว้ำง เนื่องจำกกำรประกอบกิจกำรอื่น ๆ สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน  

2.2 การจัดเก็บและจัดสรรผลประโยชน์ที่เหมาะสม 

2.1.1 การจัดเก็บผลประโยชน์ 
ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2552 : 8-6) ระบุว่ำ ผลประโยชน์โดย

ตรงที่เป็นตัวเงินจำกกำรพัฒนำแหล่งแร่ทองค ำในทำงเศรษฐศำสตร์เรียกว่ำ ค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจ หรือค่ำเช่ำ
ทรัพยำกร (Resource rent) ซึ่งหมำยถึง ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรขำยทองค ำหักด้วยต้นทุนและผลตอบแทน
จำกกำรลงทุนแล้ว  

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2552 : 8-6) ให้ข้อเสนอแนะว่ำ รัฐควร
ก ำหนดค่ำเช่ำทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมตำมศักยภำพหรือโอกำสที่จะค้นพบแหล่งแร่ทองค ำที่พัฒนำได้คุ้มค่ำ 
ซึ่งแต่ละประเทศจะแตกต่ำงกันตำมศักยภำพทำงธรณีวิทยำของตนเอง ทั้งนี้ โดยทั่วไปขนำดและควำมสมบูรณ์
ของแหล่งแร่จะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนกำรท ำเหมืองแร่ หำกประเทศใดมีแหล่งแร่ที่มีควำมได้เปรียบในแง่ของ
ต้นทุนกำรผลิตต่ ำกว่ำ จะท ำให้เกิดค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจของทรัพยำกรมำกกว่ำ (แผนภำพที่ 2-1) 

แผนภาพที่ 2-1 ความสัมพันธ์ของค่าเช่าทางเศรษฐกิจกับศักยภาพทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่ทองค า 

ที่มำ: ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2552 : 8-7) 

 

 

ราคาทองค าต่อออนซ ์

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 

ต้นทนุการผลิตรวมตอ่ออนซ์ 

(รวมคา่ใช้จา่ยในการส ารวจและ

พฒันาและผลตอบแทนของเงินทนุ 

แหล่งแร่ขนาดใหญแ่ละความสมบรูณส์ูงมี
ต้นทุนการผลิตต า่กว่า 

แหล่งแร่ขนาดเล็กและความสมบูรณ์น้อย
มตี้นทุนการผลิตสูงกวา่ 

$/oZ 

ศักยภาพทางธรณีวิทยาของแหล่งแร่ทองค่า 
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ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2552 : 8-8) ชี้ให้เห็นว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำร
ส ำรวจและท ำเหมืองแร่ทองค ำส่วนหนึ่งจะถูกกระจำยโดยตรงสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบ  
ต่ำง ๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อวัตถุดิบและบริกำรของไทย เงินเดือนค่ำจ้ำง
แรงงำนของพนักงำนชำวไทย เป็นต้น (แผนภำพที่ 2-2) 

แผนภาพที่ 2-2 ผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งแร่ทองค า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ: ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2552 : 8-9) 

นอกจำกนี้ ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2552 : 8-9) ชี้ให้เห็นว่ำ กำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมเหมืองแร่ก่อให้เกิดผลทวีคูณทำงเศรษฐกิจ เกิดกำรกระจำยรำยได้ ลดปัญหำกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนจำกชนบทเข้ำสู่เมืองหลวง ก่อให้เกิดกำรพัฒนำสำธำรณูปโภค รวมถึงสร้ำงควำมเชื่อมโยงไปข้ำงหน้ำ
ในฐำนะวัตถุดิบส ำหรับอุตสำหกรรมต่อเนื่องอีกด้วย (แผนภำพที่ 2-3) 

รายได้จากการขายทองค าและเงิน 

ต้นทุนในการด าเนินงานและการซ่อมบ ารุง 

 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำเหมืองแร่และถลุงโลหะ 

ค่าเช่าท่ีได้จากแหล่งแร่ 

 ก ำไร ค่าภาคหลวง 

ผลประโยชน์โดยตรงต่อประเทศ 

จ่ายให้
ผู้รับเหมา
ของไทย 

จ่ายค่า
วัตถุดิบและ
บริการของ

ไทย 

เงินเดือน 
ค่าจ้าง

แรงงานให้แก่
พนักงานไทย 

ค่าใช้จ่ายของ
พนักงาน

ต่างชาติที่เข้า
มาท างานใน

ไทย 

ภาษีและค่า 
ธรรมเนียมที่
จ่ายให้รัฐ 

กำรลงทุนเพิ่ม
ในประเทศ 

- กำรขยำยโรงงำน 
- กำรส ำรวจแหล่งแร่ 
- กำรซื้อท่ีดิน 
- ช่วยเหลือสังคม 

รายได้ของรัฐ 

ผลประโยชน์โดยอ้อมต่อประเทศ 

ผลทวีคูณ (Multiplier Effects) 
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้นเปน็ผลจำกควำม
ต้องกำรปัจจัยกำรผลิตและกำรบรโิภคที่เพิ่มข้ึนจำก
กำรมีรำยได้จำกกำรจ้ำงงำน 

ผลกระทบภำยนอก (External Effects) 
-  กำรพัฒนำทักษะ 
-  กำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
-  ผลจำกกำรทดลองปฏิบตัิงำนจริง 
-  กำรพัฒนำชนบท 
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แผนภาพที่ 2-3 ผลประโยชน์ทางอ้อมจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มำ: ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2552 : 8-10) 

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2552 : 37) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์จำกกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำเอำไว้หลำยประกำร เช่น ควรจ ำแนกประเภทแหล่ง
แร่ทองค ำออกเป็นเหมืองแร่มำตรฐำนขนำดใหญ่ หรือเหมืองขนำดกลำงและขนำดเล็ก ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
กำรขออนุญำตส ำรวจให้สอดคล้องกับศักยภำพของแต่ละพ้ืนที่ โดยส่งเสริมให้มีกำรประมูลพ้ืนที่ศักยภำพแร่
ทองค ำในโครงกำรขนำดใหญ่ที่มีศักยภำพแหล่งแร่ เพ่ือให้ได้ผู้ประกอบกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรผลิตเข้ำมำ
ด ำเนินกำร โดยภำครัฐสำมำรถได้ประโยชน์สูงสุดจำกกำรประมูล ก ำหนดให้ผู้ผลิตทองค ำจำกเหมืองแร่ทองค ำ
ต้องท ำกำรปรับปรุงคุณภำพทองค ำโดยกำรถลุงแร่ทองค ำภำยในประเทศ เพ่ือส่งเสริมควำมต่อเนื่องของ
อุตสำหกรรมทองค ำให้ครบวงจร2  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552 : 42-43) ชี้ให้เห็น
ว่ำ แท่งโลหะทองค ำผสมที่ได้จำกกำรผลิตในประเทศทั้งหมดจะถูกส่งไปท ำให้บริสุทธิ์ในต่ำงประเทศ โดยเสีย
ค่ำ Refine ประมำณ 8.9 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม หรือประมำณร้อยละ 0.235 ของมูลค่ำโลหะทองค ำ

                                                           
2 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งแร่ทองค ำ 
ก ำหนดให้รัฐสำมำรถเปิดประมูลสิทธิเข้ำส ำรวจและท ำเหมืองแร่ทองค ำในพื้นที่ที่ภำครัฐได้ส ำรวจและมีข้อมูลเพียงพอ ดัง
รำยละเอียดที่ปรำกฏในบทท่ี 7 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ 

การสร้างเงินทุน :  

จำกกำรลงทุนทั้งเงินทุน
จำกภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
Mining Industry 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ  (GDP), กิจกรรมทางเศรษฐกิจ, การจ้างงาน,  
ภาษีเงินได้จากผู้เกี่ยวข้อง 

ตัวทวีคูณของรายได้จากการขายแร่  
ได้แก่ ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

และดลุกำรช ำระเงิน 

รายจ่ายจากการบริโภค

ของพนกังานเหมืองแร่ 

การเชื่อมโยงไป
ด้านหน้า :  

วัตถุดิบส ำหรับ
อุตสำหกรรม

ต่อเนื่อง 

การเชื่อมโยงไปด้านหลัง 
: กำรซื้อสินค้ำและ

บริกำรจำกอุตสำหกรรม
ในประเทศ 

ตัวทวีคูณทางสังคม :   
กำรจ้ำงงำน, สำธำรณสุขชุมชน, 

กำรศึกษำ, โครงสร้ำงพื้นฐำนอ่ืน ๆ  
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ผสม และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งประมำณร้อยละ 0.17 ของมูลค่ำโลหะทองค ำผสม ในขณะเดียวกันผู้ค้ำ
ทองค ำในประเทศมีกำรน ำเข้ำทองค ำบริสุทธิ์มำแปรรูป เพ่ือใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ หรือส่งออกต่อไป  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552 : 56, 61) ระบุว่ำ 
นโยบำยกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำในปัจจุบันถูกระบุไว้ในประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม มุ่งส่งเสริมกำรท ำ
เหมืองแร่ทองค ำเพ่ือประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ โดยอำจจะยังไม่ครอบคลุมมิติกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม ทั้งนี้ เห็นว่ำภำยหลังจำกมีกำรปรับอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ทองค ำจำกอัตรำคงที่ในระดับร้อยละ 2.5 
มำเป็นอัตรำก้ำวหน้ำตำมรำคำทองค ำ ส่งผลอัตรำค่ำภำคหลวงแร่ทองค ำของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ ำอัตรำ
ค่ำภำคหลวงแร่ทองค ำที่จัดเก็บในต่ำงประเทศ ทั้งเอเชียและยุโรป อย่ำงไรก็ตำม มิได้หมำยควำมว่ำกำรจัดเก็บ
ในอัตรำดังกล่ำวจะมีควำมคุ้มค่ำในเชิงเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ต้อง
สูญเสียไป อีกท้ังอุตสำหกรรมนี้ยังได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ท ำให้รัฐสูญเสียรำยได้ในรูปภำษีเงินได้นิติบุคคล 
จึงเสนอให้ยกเลิกกำรส่งเสริมกำรลงทุนกำรท ำเหมืองแร่เนื่องจำกเป็นขั้นตอนกำรผลิตสินค้ำต้นน้ ำ ไม่ก่อให้เกิด
กำรพัฒนำมูลค่ำเพ่ิมตำมห่วงโซ่กำรผลิต โดยให้มีกำรส่งเสริมกำรลงทุนในขั้นตอนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมตำมห่วง
โซ่กำรผลิตแทน เช่น กิจกรรมกำรน ำแยกแร่ทองค ำออกจำกโลหะ กิจกรรมกำรแปรรูปทองค ำเป็น
เครื่องประดับ เป็นต้น3 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (2555 : 7-1 ถึง 7-8) ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรผลประโยชน์จำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่หลำยประกำร เช่น กำรปรับอัตรำค่ำธรรมเนียม
กำรใช้เนื้อท่ีเป็นอัตรำก้ำวหน้ำเพื่อกระตุ้นให้ผู้ขอเร่งส ำรวจและคืนพ้ืนที่ที่ผ่ำนกำรส ำรวจแล้ว กำรประมูลเสนอ
ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเพ่ือสิทธิขออนุญำตอำชญำบัตรพิเศษ กำรปรับอัตรำผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐในอัตรำ
ก้ำวหน้ำตำมมูลค่ำแหล่งแร่ เป็นต้น 

Maxwell Stamp Plc. (2015 : 16) ศึกษำผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคมจำกกำร
ประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำในต่ำงประเทศ พบว่ำ กำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหลำยรูปแบบ และชี้ให้เห็นว่ำผลประโยชน์จำกกำรประกอบกิจกำร
เหมืองแร่หรือค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ใช้จ่ำยภำยในประเทศส่วนใหญ่จะตกอยู่กับภำคธุรกิจหรือ 
Supplier ที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเหมืองแร่ ในขณะที่ผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับภำครัฐมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
14 ซึ่งค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ช ำระให้แก่รัฐส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปภำษีเงินได้ถึงประมำณร้อยละ 58 
ในขณะที่ค่ำภำคหลวงแร่และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ที่ดินมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 15 เท่ำนั้น (แผนภำพที่ 2-4 
และ 2-5) 

 
 

                                                           
3 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งแร่ทองค ำ ก ำหนด
ว่ำไม่มีกำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนส่งเสริมกำรลงทุนให้กับโครงกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำในด้ำนภำษีต่ำง ๆ และ จะไม่อนุญำตให้
ส่งออกโลหะผสมทองค ำที่ได้จำกกำรท ำเหมืองไปต่ำงประเทศ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรท ำเหมืองแร่
ทองค ำตลอดห่วงโซ่กำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มภำยในประเทศ ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏในบทที่ 7 กรอบนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ 
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แผนภาพที่ 2-4 สัดส่วนค่าใช้จ่ายภายในประเทศของผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค า 

 
ที่มำ: Maxwell Stamp Plc. (2015 : 16) 

แผนภาพที่ 2-5 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค าช าระให้แก่ภาครัฐ 

 
ที่มำ: Maxwell Stamp (2015 : 16) 

สมลักษณ์ หุตำนุวัตร (2559 : 1) ชี้ให้เห็นว่ำ กำรท ำเหมืองแร่ทองค ำได้ถูกส ำรวจและให้
สิทธิ์ขำดในกำรท ำเหมืองด้วย พ.ร.บ.แร่ และ พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรลงทุน ท ำให้นักลงทุนต่ำงชำติได้รับข้อยกเว้น
ส ำคัญหลำยประกำร คือ กำรได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนท ำให้ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 2 ครั้ง ครั้งละ 
8 ปี รวม 16 ปี นอกจำกนี้ ผลผลิตทองค ำถูกส่งออกไปต่ำงประเทศทั้งหมด อันไม่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมใน  
ห่วงโซ่กำรผลิตตำมเจตนำรมณ์ของกำรส่งเสริมกำรลงทุนแต่อย่ำงใด ซึ่งประเทศไทยกลับได้รับผลตอบแทน
เป็นค่ำภำคหลวงและเงินผลตอบแทนพิเศษน้อยมำกเมื่อเทียบกับมูลค่ำผลผลิตทองค ำที่ผลิตได้4 
                                                           
4 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งแร่ทองค ำ ก ำหนด
ว่ำไม่มีกำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนส่งเสริมกำรลงทุนให้กับโครงกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำในด้ำนภำษีต่ำง ๆ และ จะไม่อนุญำตให้
ส่งออกโลหะผสมทองค ำที่ได้จำกกำรท ำเหมืองไปต่ำงประเทศ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกกำรท ำเหมืองแร่
ทองค ำตลอดห่วงโซ่กำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มภำยในประเทศ ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏในบทที่ 7 กรอบนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ 

Payments to government 14% 

Payments to suppliers 54% 

Wages and salaries 16% 

Community investments 1% 

Payments to providers of capital 15% 

Royalities and land-use 
payments 15% 

Income and other corporate 
tax 58% 

Employee tax 13% 

Other 14% 
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2.1.2 การจัดสรรผลประโยชน์ 
ปกป้อง จันวิทย์ (2554 : 66 - 83) ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำประสิทธิภำพ (ในทำงเศรษฐศำสตร์) 

หมำยถึง กำรที่สังคมได้รับประโยชน์สูงสุดจำกทรัพยำกรที่มี หำกสังคมมีเป้ำหมำยของกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรอย่ำงชัดเจน และมรรควิธีสู่เป้ำหมำยดังกล่ำวมีหลำยทำง สังคมควรเลือกทำงที่มีประสิทธิภำพที่สุด 
โดยเลือกทำงที่ให้ผลลัพธ์มำกที่สุด ใช้ต้นทุนต่ ำที่สุด สมำชิกในสั งคมพึงพอใจมำกที่สุด หรือสังคมได้รับ
สวัสดิกำรสูงสุด ตำมแต่เป้ำหมำยท่ีสังคมต้องกำร ทั้งนี้ วิลเฟรโด พำเรโต (Vilfreso Pareto) นักเศรษฐศำสตร์
ชำวอิตำเลียน เป็นผู้น ำเสนอหลักเกณฑ์มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยประสิทธิภำพ โดยหลักประสิทธิภำพแบบ
พำเรโต คือ สภำพกำรณ์ที่ไม่สำมำรถท ำให้คน ๆ หนึ่งได้รับสวัสดิกำรสูงขึ้น โดยที่ไม่ท ำให้คนอ่ืนมีสวัสดิกำรแย่
ลงกว่ำสถำนะเดิมแม้แต่คนเดียว หำกกำรแลกเปลี่ยน กำรต่อรอง หรือกำรตัดสินใจอันใดทำงเศรษฐกิจอยู่ใน
สถำนกำรณ์เช่นนั้น ถือว่ำ บรรลุประสิทธิภำพแบบพำเรโต (Pareto Optimality)  

ปกป้อง จันวิทย์ (2554 : 66 - 83) ชี้ให้เห็นว่ำ หำกใช้หลักประสิทธิภำพแบบพำเรโต 
บทบำทท่ีพึงปรำรถนำของรัฐบำลย่อมมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น นั่นคือ กำรประกำศนโยบำยหรืออกกฎหมำย
ที่มีแต่ผู้ชนะโดยไม่มีผู้แพ้เลย ซึ่งเป็นไปได้ยำก และท ำให้สังคมเสียผลประโยชน์ที่พึงได้ เนื่องจำกในหลำยกรณี 
แม้จะมีผู้เสียผลประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยหรือกฎหมำย แต่ก็มีผู้ได้ผลประโยชน์เสมอ และ
เป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ที่เกิดแก่สังคมสูงกว่ำต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับ ซึ่งท ำให้สวัสดิกำรสุทธิของสังคมสูงขึ้น 
ทั้งนี้ นิโคลัส คำลดอร์ (Nicholas Kaldor) และจอห์น ฮิกส์ (John Hicks) เสนอเกณฑ์ว่ำด้วยประสิทธิภำพที่
สอดคล้องกับปรำกฏกำรณ์ทั่วไปในโลกควำมจริงกว่ำหลักพำเรโต กล่ำวคือ กำรเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวพันกับกำร
จัดสรรทรัพยำกรถือว่ำมีประสิทธิภำพแบบคำลดอร์-ฮิกส์ (Kaldor-Hicks Efficiency) หำกท ำให้สวัสดิกำรสุทธิ
ของสังคมส่วนรวมสูงขึ้น หรือท ำให้ควำมมั่งคั่งของสังคมสูงขึ้นเท่ำที่จะเป็นไปได้ (Wealth maximization) 
หำกควำมสูญเสียได้รับกำรชดเชยจำกผู้ได้รับผลประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลง หรือกล่ำวอีกแบบหนึ่ง หำกมี
หนทำงในกำรแบ่งสรรและกระจำยควำมมั่งคั่งหรือผลประโยชน์ผู้เสียประโยชน์และผู้ได้รับประโยชน์เสียใหม่
เพ่ือชดเชยควำมสูญเสียของผู้สูญเสียสวัสดิกำรในภำยหลัง  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552) พบว่ำ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรท ำเหมืองแร่ของประเทศไทยยังไม่มีกำรก ำหนดเรื่องกำรแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับประชำชน
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบและไม่มีกำรก ำหนดพ้ืนที่แนวกันชนรอบเหมือง (Buffer zone) ตลอดจนไม่
มีกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมตรวจสอบเรื่อง
สิ่งแวดล้อมตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 นอกจำกนี้ พบว่ำกำรจัดสรรผลประโยชน์จำกค่ำหลวงแร่ให้ท้องถิ่นยังไม่มีควำมเป็นธรรมต่อพ้ืนที่
ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรแบ่งค่ำภำคหลวงให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) หรือ
เทศบำลอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ประทำนบัตรร้อยละ 20 ในขณะที่พ้ืนที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตประทำนบัตรแต่ได้รับ
ผลกระทบจะได้รับเงินเฉลี่ยจำกส่วนแบ่งร้อยละ 10 ของค่ำภำคหลวงแร่ทั้งหมด ซึ่งเท่ำกับ อบต. หรือ
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เทศบำลอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมด นอกจำกนี้ ยังเสนอให้มีกำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำชุ มชนเพ่ือ
ช่วยเหลือด้ำนสำธำรณูปโภคในชุมชน และกองทุนพัฒนำ อบต. อีกด้วย5 

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (2555) ได้ให้ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำร
เหมืองแรใ่นประเทศไทย ซึ่งโครงกำรทั้งหลำยได้ส่งผลกระทบในหลำย ๆ ด้ำนต่อประชำชนและชุมชนในพ้ืนที่ 
หน่วยงำนของรัฐและบริษัทเหมืองแร่ที่ เกี่ยวข้อง ควรใช้หลักกำรของ Kaldor-Hicks วิเครำะห์เพ่ือ
ประกอบกำรตัดสินใจ เพรำะหลักกำรนี้ได้พิจำรณำถึงผลกระทบทั้งทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมในวงที่กว้ำง
กว่ำกำรวิเครำะห์ผลได้-ผลเสียของโครงกำร หรือกำรวิเครำะห์ถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่เพียงอย่ำง
เดียว และกำรวิเครำะห์ผลกระทบตำมหลักกำรของ Kaldor-Hicks จะให้ควำมยุติธรรมกับประชำชน หรือ
ชุมชนที่อยู่ทั้งในและรอบ ๆ บริเวณท่ีตั้งโครงกำร ซึ่งกำรพิจำรณำตำมหลักกำรดังกล่ำวจะช่วยให้ประชำชนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในโครงกำรได้มำกขึ้น นอกจำกนี้ ได้เสนอให้มีกำรจัดสรรรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่
บำงส่วนให้ประชำชนและชุมชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรท ำเหมือง หรือจัดตั้งกองทุนพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของชุมชนในพื้นท่ี เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นท่ี เป็นต้น  

2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

จุฑำรัตน์ ชมพันธุ์ (2555 : 126, 133-134) ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
หมำยถึง กระบวนกำรที่ควำมกังวล ควำมต้องกำร และคุณค่ำของประชำชน ได้รับกำรบูรณำกำรใน
กระบวนกำรตัดสินใจของภำครัฐ ผ่ำน กระบวนกำรสื่อสำรแบบสองทำง โดยมีเป้ำหมำยโดยรวมเพ่ือที่จะท ำให้
เกิดกำรตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับ กำรสนับสนุนจำกประชำชน ทั้งนี้ หลักกำรเน้นระดับกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนสำมำรถแบ่งได้หลำยวิธี และหลำยระดับ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และควำมละเอียดในกำรแบ่ง  
จำกงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  กำรมีส่วนร่วมของ ประชำชนอำจสำมำรถจัดระดับจำกระดับต่ ำสุดไปสู่ระดับ
สูงสุดได้ 7 ระดับ (แผนภำพที่ 2-6) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนควำมปลอดภัย กำรป้องกันรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและกำรฟื้นฟูพื้นที่ ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแนวพื้นที่กันชนกำรท ำเหมือง นอกจำกนี้ ด้ำนผลประโยชน์ตอบแทนแก่
รัฐและท้องถิ่น ก ำหนดให้มีกำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่ท้องถิ่นให้ท้ัง อบต. หรือเทศบำล ท่ีประทำนบัตรตั้งอยู่และ อบต. 
หรือเทศบำล ท่ีอยู่ติดกัน รวมถึงก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อใช้เป็นงบประมำณในกำร
ด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบเหมืองแร่ ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏในบทที่ 7 กรอบนโยบำย
และแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ 



2-10 
 

แผนภาพที่ 2-6 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: จุฑำรัตน์ ชมพันธุ์ (2555 : 133) 

1. ระดับกำรให้ข้อมูล (Informing) เป็นระดับกำรมีส่วนร่วมที่ต่ ำที่สุด โดยรัฐหรือเจ้ำของ
โครงกำร ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชำชนเมื่อกิจกรรม หรือโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ได้ถูกคิดริเริ่มแล้ว โดย
ประชำชน มีสิทธิเพียงกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเท่ำนั้น โดยไม่มีช่องทำงในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือเกี่ยวข้อง
ใด ๆ กับกำรตัดสินใจนั้น ๆ วิธีกำรให้ข้อมูลมีได้หลำยเทคนิควิธีกำร เช่น กำรประกำศผ่ำนหนังสือพิมพ์ กำร
แจกแผ่นพับ กำรแสดงนิทรรศกำร เป็นต้น 

2. ระดับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน (Information Provision) เป็นระดับที่สูงขึ้น ซึ่ง
เมื่อประชำชนผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลข่ำวสำรแล้ว พวกเขำก็สำมำรถที่จะค้นหำสำเหตุของปัญหำ วิเครำะห์
ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของกิจกรรมหรือโครงกำร และพิจำรณำถึงข้อดี ข้อเสียของทำงเลือกต่ำง ๆ ได้
ดียิ่งขึ้น โดยที่รัฐหรือผู้มีอ ำนำจตัดสินใจเชิญชวนให้ประชำชน ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่ อ
กิจกรรม หรือโครงกำรนั้น ๆ เพื่อให้ผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจต่อไป  

3. ระดับกำรปรึกษำหำรือ (Consultation) เป็นระดับที่มีกำรเปิดโอกำสให้มีกำรเจรจำกันอย่ำง
เป็นรูปแบบระหว่ำงผู้ก ำหนดนโยบำย เจ้ำของโครงกำร ประชำชนผู้ได้รับผลกระทบและสำธำรณชนมี

อ ำนำจของรัฐบำล/
ผู้มีอ ำนำจ

ตัดสินใจ/เจ้ำของ
โครงกำร 

อ ำนำจของ
ประชำชน 

ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) 
กำรสนับสนุนควำมคิดของประชำชนโดยประชำชนเป็นผู้คิดวำงแผน 

และด ำเนินโครงกำรเอง เช่น กำรลงประชำมติ 

ระดับการร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามตรวจสอบ (Delegated  Power) 
คณะกรรมกำรติดตำมกำรตรวจสอบ 

ระดับการร่วมด าเนินงาน (Partnership) 
ประชำชนและเจ้ำของโครงกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน 

ระดับการสร้างความร่วมมือ การวางแผนร่วมกัน (Involvement) 
กำรมีส่วนร่วมที่กว้ำงข้ึน มีควำมรับผิดชอบร่วมกันในกำรวำงแผนและผลที่จะเกิดข้ึน  
ใช้ส ำหรับประเด็นที่ซับซ้อน และมีข้อโต้แย้งมำก  เช่น  กลุ่มที่ปรึกษำ  คณะวำงแผน 

ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) 
กำรเจรจำกันอย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำงผู้วำงแผนโครงกำรและประชำชน เพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำ 
หรือระบุประเด็น หรือข้อสงสัยต่ำง ๆ เช่น  กำรจัดประชุม กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรเปิดกว้ำง
รับข้อคิดเห็น 

ระดับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Information Provision) 
ผู้วำงแผนโครงกำรเชิญชวนให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลมำกข้ึนและเพื่อให้ประเด็นในกำร
ประเมินผลชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น  กำรส ำรวจ กำรบรรยำยให้ประชำชนฟังถึงกิจกรรม แล้วรับข้อคิดเห็น 

ระดับการให้ข้อมูล (Informing) 
ผู้เป็นวิธีกำรที่ง่ำยที่สุดของกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้วำงแผนโครงกำรและประชำชนเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชำชนเกี่ยวกับ
กำรตัดสินใจของผู้วำงแผนโครงกำรหรือกิจกรรมนั้น ๆ แต่ไม่เปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงข้อคิดเห็น หรือเข้ำมำ
เกี่ยวข้องใด ๆ เช่น  กำรแถลงข่ำว กำรแจกข่ำว  กำรแสดงนิทรรศกำร กำรท ำหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 

สูง ต่ า 

ต่ า สูง 



2-11 
 

จุดมุ่งหมำยเพ่ือน ำข้อมูล และผลกำรศึกษำมำปรึกษำหำรือกับประชำชนในประเด็นปัญหำ ทำงเลือก ทำงแก้ไข
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย/โครงกำรนั้น ๆ  โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ แต่ไม่มี
หลักประกันว่ำแนวควำมคิดเหล่ำนั้นจะถูกน ำเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำอย่ำงเหมำะสม  และมีผลต่อกำร
ตัดสินใจเพียงใด ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำกำรมีส่วนร่วมในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับนี้6  

4. ระดับกำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรวำงแผนร่วมกัน (Involvement) เป็นระดับที่เปิดโอกำสให้
มีกำรสื่อสำรแบบสองทำง มีขอบเขตที่กว้ำงขึ้น  มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับโครงกำร เปิด
โอกำสให้มีกำรวำงแผนร่วมกันในกำรเตรียมหรือกำรด ำเนินโครงกำร  โดยเฉพำะควำมคิดเห็นที่น ำไปสู่กำรลด
ผลกระทบที่อำจเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรหรือกำรลดปัญหำควำมขัดแย้ง เหมำะส ำหรับกำรพิจำรณำ
ประเด็นที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน หรือมีข้อโต้แย้งมำก อย่ำงไรก็ตำม ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจยังคง อ ำนำจกำร
ตัดสินใจขั้นสุดท้ำย วิธีกำรมีส่วนร่วม เช่น กำรประชุมวำงแผนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มที่ปรึกษำ 

5. ระดับกำรร่วมด ำเนินกำร (Partnership) ระดับนี้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ ผู้ด ำเนินนโยบำย/
โครงกำร และประชำชนร่วมกันจัดท ำหรือด ำเนินกำรตำมนโยบำยหรือโครงกำรนั้น ๆ เป็นกำรปฏิบัติตำม
นโยบำย หรือด ำเนินโครงกำรร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่วำงไว้ 

6. ระดับกำรร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตำมตรวจสอบและประเมินผล (Delegated Power) เป็น
ระดับท่ีประชำชนมีสิทธิในกำรแลกเปลี่ยนกับผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ และสำมำรถเข้ำร่วมตรวจสอบและติดตำมผล
กำรด ำเนินกำรกิจกรรมหรือโครงกำรนั้น ๆ  ว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในระดับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินนโยบำยและโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมำก เนื่องจำกประชำชนจะท ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง ติดตำม 
ตรวจสอบ และเตือนภัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกรรม หรือโครงกำรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพประชำชน สังคม 
และคุณภำพสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบของกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลอำจอยู่ในรูปของกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรกลำงที่ประกอบจำกผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุมทุกภำคส่วน  

7. ระดับกำรควบคุมโดยประชำชน (Citizen Control) เป็นระดับกำรมีส่วนร่วมขั้นสูงสุด โดย 
ประชำชนสำมำรถริเริ่มนโยบำย วำงแผนและด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ได้เองตั้งแต่ต้น โดยเจ้ำหน้ำที่ / หน่วย 
งำนของรัฐเป็นเพียงผู้ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552 : 53, 70) พบว่ำ ใน
อดีตที่ผ่ำนมำกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำยังด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ครบถ้วน

                                                           
6 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ได้ยกระดับ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำให้สูงขึ้น โดยในขั้นตอนกำรขอประทำนบัตร ให้มีกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของชุมชน ส ำหรับกรณีที่ประชำชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับกำรท ำเหมือง และผู้ออกประทำนบัตรไม่สำมำรถ
วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ต้องจัดให้มีกำรท ำประชำมติของประชำชนในพ้ืนท่ี นอกจำกนี้ ในขั้นตอนกำรประกอบกิจกำร ก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรควบคุมเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรท ำเหมือง โดยให้มีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียของประชำชนในพื้นที่ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรด้วย ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏในบทที่ 7 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่
ทองค ำ ทั้งนี้ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนข้ำงต้นได้ถูกระบุเอำไว้ใน พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 รวมถึงสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 58 ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอีกด้วย 
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ตำมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในขณะนั้น โดยเฉพำะเรื่องสิทธิชุมชน ที่ก ำหนดสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ
และชุมชนในกำรอนุรักษ์ บ ำรุงรักษำ กำรได้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ และในกำรคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ำรงชีพอยู่ได้อย่ำงปกติและ
ต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิกำร หรือคุณภำพชีวิตของตน ย่อม
ได้รับควำมคุ้มครองตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ได้เสนอให้เพ่ิมรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจของ
ประชำชนให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในพ้ืนที่โครงกำรและผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงกำร โดย
พัฒนำกระบวนกำรให้ประชำชน/ชุมชน สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ช่วงก่อนกำรอนุญำต ระหว่ำงกำรท ำ
เหมือง และช่วงก่อนกำรปิดเหมือง 

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2552 : 8-22 และ 8-34) น ำเสนอแนวคิด
กำรสร้ำงควำมสมดุลในกำรพัฒนำแหล่งแร่ โดยใช้หลักกำร “ให้มีกำรมีส่วนร่วมระบบไตรภำคี (Public, 
Private and People Participation: 4P)” เสนอให้มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรพัฒนำ
แหล่งแร่ทองค ำของประเทศไทย เพ่ือลดช่องว่ำง เชื่อมควำมสัมพันธ์ และสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมที่
เหมำะสมระหว่ำงเหมืองแร่กับชุมชน นอกจำกนี้ เสนอให้มีกำรส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคมได้มีส่วนรับรู้
และแสดงควำมคิดเห็นตั้งแต่ขั้นตอนกำรขออนุญำตส ำรวจ จนถึงกำรพัฒนำแหล่งแร่ไปเป็นเหมืองแร่ทองค ำ
และกำรพัฒนำพ้ืนที่หลังกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำ ในแง่ของเทคโนโลยีกำรผลิตทองค ำ ต้นทุนกำรส ำรวจและ
พัฒนำ รวมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งมีควำมไม่แน่นอนทำงธรณีวิทยำ พร้อมทั้งผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับในระดับที่มีควำมเหมำะสมอย่ำงเป็นธรรมทุกฝ่ำย ทั้งนี้ เสนอให้จัดตั้งเครือข่ำยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นจริงและมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงชุมชนที่อยู่ในแหล่งแร่
ทองค ำ เพ่ือร่วมกันก ำหนดแนวทำงที่เหมำะสมและสร้ำงควำมพร้อมของชุมชนต่อกำรพัฒนำ เพ่ือลดปัญหำ
ด้ำนสังคมที่อำจจะเกิดขึ้นเมื่อมีกำรพัฒนำแหล่งแร่7  

 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (2555 : 6-27 และ 7-16) พบว่ำ ประชำชนและชุมชน
สำมำรถมีส่วนร่วมในขั้นกำรพิจำรณำอนุญำตกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ได้ 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1)  ขั้นตอน
กำรขอควำมเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้ผู้ใหญ่บ้ำนเชิญคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ประชำชน
ในหมู่บ้ำนซึ่งเป็นที่ตั้งค ำขอประทำนบัตร องค์กำรเอกชนที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน ที่มีส ำนักงำนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต ำบลซึ่งเป็นที่ตั้งค ำขอ
ประทำนบัตร ประชำชนที่มีบ้ำนเรือนอยู่ห่ำงจำกแนวเขตค ำขอประทำนบัตรในรัศมี 500 เมตร และผู้
ครอบครองที่ดินที่อยู่ติดกับแนวเขตค ำขอประทำนบัตรเข้ำร่วมประชุมด้วย 2) ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งก ำหนดให้ที่ปรึกษำผู้จัดท ำรำยงำน EIA ต้องด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำงน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรกในระหว่ำงเริ่มต้นโครงกำร โดยรับฟัง
ควำมคิดเห็นต่อร่ำงข้อเสนอโครงกำรและขอบเขตกำรศึกษำ เพ่ือให้ข้อมูลกับประชำชนและหน่วยงำนที่
                                                           
7 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรควบคุมเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรท ำเหมือง โดยให้มีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียของประชำชนในพื้นที่ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรด้วย ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏในบทที่ 7 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่
ทองค ำ 
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เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงกำรที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นทั้งทำงบวกและทำงลบ รวมถึงขอบเขต
กำรศึกษำด้วย และครั้งที่สองในระหว่ำงกำรเตรียมจัดท ำร่ำงรำยงำนและมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชำชนมีควำมมั่นใจในรำยงำน EIA ทั้งนี้ เห็นว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน
ทั้ง 2 ขั้นตอน ไม่ใช่เป็นกำรให้อ ำนำจประชำชนและชุมชนเป็นผู้ตัดสินอนุญำตหรือไม่อนุญำตโครงกำรท ำ
เหมืองแร่โดยเด็ดขำด แต่เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงกำรระหว่ำงประชำชนและ
ผู้ประกอบกำร ซึ่งกำรรับฟังควำมคิดเห็นทั้ง 2 ขั้นตอนน่ำจะเพียงพอตำมจุดประสงค์ อย่ำงไรก็ตำม ภำครัฐ
ควรก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงครบถ้วนและโปร่งใสตำมหลักกำรและวัตถุประสงค์ของกำรมีส่วนร่วม
และรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและชุมชนอย่ำงแท้จริง8 

2.4 การป้องกันและเยียวยาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่  

2.4.1 ผลกระทบและมาตรการในการป้องกันผลกระทบ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552 : 43-45) พบว่ำ 

กำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรจัดกำรกองมูลดิน ระบบกัก
เก็บกำกแร่ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เป็นต้น รวมถึงมีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมทั้งคุณภำพอำกำศ 
ควำมดังของเสียง คุณภำพน้ ำ น้ ำในบ่อกักเก็บกำกแร่ ปริมำณไซยำไนด์ คุณภำพน้ ำใต้ดิน ตำมที่ก ำหนดไว้
ภำยใต้มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552 : 63-64) ระบุว่ำ กำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตชุมชน กำรย้ำยถิ่นฐำน รวมถึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้ำงเนื่องจำกมีกำรใช้พ้ืนที่
จ ำนวนมำก กำรระเบิดท ำให้เกิดฝุ่น เสียง และแรงสั่นสะเทือน และอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอีกด้วย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552) พบว่ำ มีหน่วยงำน
กำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำหลำยหน่วยงำนซึ่งมีกฎหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรก ำกับ
ดูแลแตกต่ำงกัน และขำดกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องท ำให้เกิดช่องว่ำงในกระบวนกำรก ำกับดูแล
กำรท ำเหมืองแร่ นอกจำกนี้ ยังไม่มีกระบวนกำรในกำรแก้ไขปัญหำกรณีควำมขัดแย้งระหว่ำงชุมชนและบริษัท
ที่ได้สิทธิในกำรส ำรวจและท ำเหมืองแร่ และในกรณีของกำรท ำเหมืองแร่ทองค ำ ยังไม่มีมำตรกำรหรือกฎหมำย
ที่บังคับใช้ในเรื่องกำรฟื้นฟูพ้ืนที่หลังกำรปิดเหมืองที่ชัดเจน แม้ว่ำจะมีกำรก ำหนดพ้ืนที่แนวกันชนไว้ในขั้นตอน
กำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงเรื่องพ้ืนที่แนวเขตติดต่อที่ได้รับ
ผลกระทบ ส่งผลให้กำรก ำกับดูแล เป็นไปอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้ปรับปรุงกระบวนกำร
ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบ โดยเฉพำะกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

                                                           
8 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ก ำหนดให้มี
กำรท ำประชำมติของประชำชนในพื้นที่ ในกรณีที่ประชำชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับกำรท ำเหมือง และผู้ออกประทำนบัตรไม่
สำมำรถวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏในบทที่ 7 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรแร่ทองค ำ 
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สิ่งแวดล้อมให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น โดยเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรท ำเหมืองให้เป็นไปตำมมำตรกำรในรำยงำน EIA9 

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2552) เสนอให้มีกำรจัดตั้งกองทุนและ
ก ำหนดมำตรกำรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรท ำเหมืองแร่และ
ถลุงทองค ำ ทั้งนี้ เสนอให้มีกำรติดตำมตรวจสอบแบบไตรภำคีเพ่ือควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรท ำ
เหมือง โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง
ก ำหนดเงินกองทุนเพ่ือค้ ำประกันกำรฟ้ืนฟูพ้ืนที่และกองทุนพัฒนำชุมชนด้วย รวมถึงเสนอให้ปรับอัตรำวงเงิน
ค้ ำประกันกำรท ำเหมืองให้เหมำะสม10 

คณะท ำงำนย่อยกำรวำงระบบกำรติดตำมและเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อม (2559) ศึกษำ
วิเครำะห์ปัจจัยที่อำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำ รวมถึงควำม
เชื่อมโยงของกิจกรรมกำรท ำเหมืองและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรระเบิด กำรเจำะ กำรขน
ย้ำย กำรเทกอง อำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนคุณภำพเสียง ควำมสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง ซึ่งฝุ่นละอองท ำให้
เกิดผลพิษทำงอำกำศ อำจส่งผลต่อกำรปนเปื้อนน้ ำผิวดิน และดิน เป็นต้น ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนวทำงกำรเฝ้ำ
ระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อมจำกกำรท ำเหมืองทองค ำหลำยประกำร ได้แก่ กำรตั้งคณะกรรมกำร 3 ฝ่ำยในกำร
ร่วมกันตรวจติดตำมเพ่ือให้เกิดควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน ควรมีกำรตรวจวัดข้อมูลพ้ืนฐำนก่อนท ำเหมือง 
(Baseline data) ควรตรวจวัดเป็นระยะทุก 3-6 เดือน หรือตำมฤดูกำล ควรมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ (กำรเทียบกับค่ำมำตรฐำน กำรเปลี่ยนแปลงจำก Baseline ควำมสัมพันธ์กับฤดูกำล กำร
เปรียบเทียบแต่ละจุด และกำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง) ในกรณีที่จุดตรวจวัดเป็นตัวแทนของพ้ืนที่
ขนำดใหญ่ เสนอให้เก็บตัวอย่ำงแบบผสมรวม กำรเก็บตัวอย่ำงต้องควบคุมคุณภำพค ำนึงถึงประเด็นเรื่องห่วงโซ่
แห่งกำรคุ้มครองวัตถุพยำน (Chain of custody) และควำมน่ำเชื่อถือของห้องวิเครำะห์ด้วย11  

                                                           
9 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกำร ก ำหนดให้
มีคณะกรรมกำรควบคุมเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรท ำเหมือง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของภำคส่วนต่ำง ๆ ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรด้วย ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏในบทที่ 7 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่
ทองค ำ 
10 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐและท้องถิ่น 
ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรตั้งกองทุนพัฒนำหมู่บ้ำนรอบพื้นที่เหมืองแร่ นอกจำกนี้ในด้ำนควำมปลอดภัย กำรป้องกันรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมและกำรฟื้นฟูพื้นที่ ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรตั้งกองทุนต่ำง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำผลกระทบจำก
กำรท ำเหมือง ได้แก่ กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้ำระวังสุขภำพ กองทุนประกันควำมเสี่ยง กำรวำงหลักประกันกำร
ฟื้นฟูสภำพพ้ืนท่ีกำรท ำเหมืองและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรท ำเหมือง กำรท ำประกันภัยควำมรับผิดต่อชีวิต ร่ำงกำร 
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏในบทที่ 7 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรแร่ทองค ำ 
11 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกำร 
ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควบคุมเฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำรท ำเหมือง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของภำคส่วนต่ำง ๆ ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรด้วย นอกจำกนี้ ในด้ำนควำมปลอดภัย กำรป้องกันรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมและกำรฟื้นฟูพื้นที่ ก ำหนดให้มี
กำรจัดท ำแนวพื้นที่กันชนกำรท ำเหมือง และจัดท ำข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนในพื้นที่ ดัง
รำยละเอียดที่ปรำกฏในบทที่ 7 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ 
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2.4.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมจากการประกอบกิจการ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (2552 : 2-5) ระบุว่ำ ธนำคำรโลกให้ค ำ

จ ำกัดควำมว่ำ Corporate Social Responsibility (CSR) คือ ควำมมุ่งมั่นขององค์กำรธุรกิจที่จะพัฒนำ
เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน โดยดูแลบุคลำกรขององค์กำรรวมไปถึงครอบครัวของบุคลำกร ตลอดจนชุมชนและสังคม 
โดยมุ่งที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนเหล่ำนี้ให้ดีขึ้น โดย CSR สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดแรก 
CSR แท้ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกิจกรรม CSR โดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ตั้ง ตัวอย่ำงกิจกรรมที่เป็น CSR 
แท้ เช่น กิจกรรมที่น้อมน ำให้องค์กรและสมำชิกขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม ท ำให้เกิดควำม
ใกล้ชิด ควำมร่วมมือกันในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม โดยกิจกรรมนั้นไม่ใช่ธุรกิจขององค์กร กิจกรรมที่ท ำให้
องค์กร สมำชิกขององค์กร เกิดควำมสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับชุมชนหรือสังคมที่องค์กรตั้ งอยู่  คือ 
ควำมสัมพันธ์บนฐำนผลประโยชน์ร่วมกันในฐำนะสมำชิกของชุมชนหรือสังคมเดียวกัน ไม่ใช่ควำมสัมพันธ์ใน
ฐำนะผู้ให้บริกำรลูกค้ำ กิจกรรม CSR ที่เข้ำไปร่วมสร้ำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนหรือสังคม เน้นกำร
พัฒนำจำกรำกฐำนของชุมชน เป็นต้น ชนิดที่สอง CSR เทียม ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกิจกรรม CSR โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ต่อองค์กรเป็นที่ตั้ง ตัวอย่ำงกิจกรรมที่เป็น CSR เทียม เช่น กิจกรรมที่ท ำเพ่ือประชำสัมพันธ์องค์กร
เป็นเป้ำหมำยหลัก กำรบริจำคเพ่ือสำธำรณประโยชน์โดยปรำศจำกจิตส ำนึก กิจกรรมที่พนักงำนขององค์กร
ไม่ได้มีส่วนร่วม เป็นต้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552 : 64) ได้ศึกษำ
เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนพบว่ำ ผู้ประกอบกำรเหมืองแร่ทองค ำได้จัดให้มีงบประมำณส ำหรับ
ด ำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ประทำนบัตรและพ้ืนที่ใกล้เคียงจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งกฎหมำยไม่ได้บังคับ
ว่ำต้องมีจ ำนวนเท่ำไร ซึ่งในกรณีของกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำบริเวณจังหวัดพิจิตรมีงบประมำณ
เพ่ือพัฒนำชุมชนคิดเป็นประมำณร้อยละ 0.1 ของมูลค่ำทองค ำที่ผลิตได้ ซึ่งถือว่ำเป็นจ ำนวนไม่มำกนัก12 

กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ร่วมกับสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (MASCI) 
จัดท ำโครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมแร่ให้มีมำตรฐำนสำกลเพ่ือควำมรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ถึง
ปัจจุบัน รวมถึงได้ประกำศใช้มำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมแร่ (CSR-
DPIM) และน ำไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมืองแร่ในกำรประยุกต์ใช้ โดยมำตรฐำน CSR-DPIM 
ครอบคลุม 7 ประเด็น ได้แก่ กำรก ำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน สิ่งแวดล้อม กำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรม ผู้ใช้แร่ และกำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน ทั้งนี้ มำตรฐำน CSR-DPIM เป็น
มำตรฐำนที่มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำน ISO 26000 Guidance on Social Responsibility 13 

                                                           
12 กรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
ก ำหนดให้ผู้ถือประทำนบัตรต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลำด ำเนินโครงกำร โดยผ่ำนกำร
ทวนสอบมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสำหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏในบทที่ 7 กรอบ
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำ 
13 http://csr.dpim.go.th/ ออนไลน์ เข้ำถึงเมื่อ 26 พฤษภำคม 2560 

http://csr.dpim.go.th/
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Maxwell Stamp Plc (2015: 26-27) พบว่ำ เหมืองแร่ทองค ำในต่ำงประเทศมีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในกำรพัฒนำชุมชนประมำณร้อยละ 0.9 ของรำยได้จำกกำรขำย โดยงบประมำณส่วนใหญ่จะเป็น
กำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริกำรชุมชน สนับสนุนกำรศึกษำ และกำรพัฒนำสำธำรณูปโภค (แผนภำพที่ 2-7) 

แผนภาพที่ 2-7 สัดส่วนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนของผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค า  

 
Maxwell Stamp Plc (2015: 27) 

2.5 สรุป 

บทที่ 2 ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงำนศึกษำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
แร่ทั้งด้ำนเศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์และกำรจัดสรรผลประโยชน์ที่เหมำะสม กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน รวมถึงกำรป้องกันและเยียวยำผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ โดยจำกกำรศึกษำ
พบว่ำแนวคิดและทฤษฎีต่ำง ๆ สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดท ำกรอบนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ใน
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำได้ เช่น กำรใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์เกี่ยวกับกำรค้ ำประกันกำรท ำ
เหมือง กำรใช้วิธีกำรประมูลในกำรดึงค่ำเช่ำทำงเศรษฐกิจจำกกำรประกอบกิจกำร กำรจัดสรรผลประโยชน์
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบเพ่ือให้เป็นไปตำมหลักประสิทธิภำพแบบ Kaldors-Hicks 
กำรยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจำกระดับกำรปรึกษำหำรือ (Consultation) ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น กำร
ตรวจวัดข้อมูลพ้ืนฐำนก่อนท ำเหมือง (Baseline data) เพ่ือเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่ทองค ำ รวมถึงกำรยกระดับควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เพ่ือให้ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรประกอบกิจกำรเหมืองแร่เพ่ิมขึ้นและลด
ปัญหำข้อขัดแย้งระหว่ำงเหมืองกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ มำตรกำรเหล่ำนี้ได้ถูกก ำหนดเอำไว้กรอบนโยบำยและ
แผนยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ทองค ำแล้ว โดยรำยละเอียดอยู่ในบทที่ 7 

Community services 23% 

Education 22% 

Infrastructure 16% 

Other 16% 

Health 15% 

Local businesses and 
alternative livelihoods 6% 
Sponsorships 2% 
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บทท่ี 3 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าของโลก 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าของโลกในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณส ารองและการ

ผลิตหรืออุปทาน การใช้หรืออุปสงค์ การค้าระหว่างประเทศ ราคาทั้งในอดีตและแนวโน้มในอนาคต รวมถึง
ระบบการคลังอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าซึ่งจะเปรียบเทียบข้อมูลภาษีส าคัญที่ประเทศต่าง ๆ จัดเก็บจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค า 

3.1 ปริมาณส ารอง และการผลิต (อุปทาน) 
จากข้อมูลของ Natural Resource Holding (2013) พบว่า มีแหล่งแร่ทองค า 580 แห่งทั่วโลก 

โดยอเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่มีแหล่งทรัพยากรแร่ทองค ามากที่สุดในโลก ปริมาณแร่ทองค าประมาณ 
1,130.9 ล้านออนซ์ จากแหล่งแร่ทองค า 199 แห่ง แอฟริกาเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรแร่ทองค ารองลงมา 
โดยมีปริมาณแร่ทองค าประมาณ 841.7 ล้านออนซ์ จากแหล่งแร่ทองค า 109 แห่ง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ในเชิงคุณภาพพบว่า แอฟริกาเป็นภูมิภาคที่มีแหล่งแร่ทองค าที่มีคุณภาพหรือเกรดสูงกว่าภูมิภาคอ่ืน โดยมี
คุณภาพเฉลี่ยประมาณ 2.87 กรัมต่อตัน 

แผนภาพที่ 3-1 แหล่งแร่ทองค าทั่วโลก แยกตามภูมิภาค 

 

ที่มา: Natural Resource Holding (2013) 
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Natural Resource Holding (2013) เปิดเผยว่า แหล่งแร่ทองค า 580 แหล่งทั่วโลก มีคุณภาพ
ทองค าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.01 กรัมต่อตัน และในจ านวนนี้ เป็นแหล่งแร่ทองค าที่มีการผลิตแล้วจ านวน 
199 แห่ง ซึ่งมีคุณภาพเฉลี่ยประมาณ 1.18 กรัมต่อตัน ส่วนแหล่งแร่ทองค าที่ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาหรือยัง
ไม่มีการผลิต 381 แห่ง มีคุณภาพเฉลี่ยประมาณ 0.89 กรัมต่อตัน หรือกล่าวได้ว่าคุณภาพของแหล่งแร่
ทองค าที่มีการผลิตแล้วสูงกว่าคุณภาพของแหล่งแร่ทองค าที่ยังไม่มีการผลิตประมาณร้อยละ 33  

แผนภาพที่ 3-2 เปรียบเทียบแหล่งแร่ทองค าที่มีการผลิตแล้วและยังไม่มีการผลิต 

 

ที่มา: Natural Resource Holding (2013) 
 

 จากข้อมูลของ World Gold Council (2017) พบว่า ในปี 2559 อุปทานทองค าของโลกอยู่ที่
ระดับประมาณ 4,571 ตัน เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งเป็นอุปทานที่มาจาก
ผลผลิตของเหมืองแร่ทองค าประมาณ 3,236 ตัน หรือประมาณร้อยละ 70 ของอุปทานรวม นอกจากนี้เป็น
อุปทานที่มาจากทองค าที่น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycled gold) ประมาณ 1,308 ตัน หรือประมาณร้อยละ 30 
ของอุปทานรวม 

ตารางท่ี 3-1 อุปทานทองค าของโลกในช่วงปี 2558 - 2559 

Tonnes 2015 2016 YoY (%) 
Total supply 4,363.1 4,570.8 5 
Mine production 3,233.0 3,236.0 0 
Net producer hedging 13.5 26.3 95 
Recycled gold 1,116.5 1,308.5 17 

ที่มา: World Gold Council (2017) 
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 จากข้อมูลของ USGS (2017) พบว่า ในปี 2559 มีการผลิตแร่ทองค าจากเหมืองแร่ประมาณ 
3,100 ตัน โดยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการผลิตทองค ามากที่สุด คือ 455 ตัน รองลงมา ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ ในขณะที่ประเทศที่มีปริมาณส ารองแร่ทองค ามากที่สุด 
ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้ ตามล าดับ  

ตารางท่ี 3-2 ผลผลิตทองค ารายประเทศในปี 2558 – 2559 
หน่วย : ตัน 

Country 
Mine production 

Reserves 
2015 2016 

United States 214 209 3,000 
Australia 278 270 9,500 
Brazil 81 80 2,400 
Canada 153 170 2,400 
China 450 455 2,000 
Ghana 88 90 990 
Indonesia 97 100 3,000 
Mexico 135 125 1,400 
Papua New Guinea 60 65 1,500 
Peru 145 150 2,400 
Russia 252 250 8,000 
South Africa 145 140 6,000 
Uzbekistan 102 100 1,700 
Other countries 897 900 13,000 
World total (rounded) 3,100 3,100 57,000 
ที่มา: USGS (2017) 

ส าหรับประเทศไทยจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าประเทศไทยมีแหล่งแร่ทองค าในประเทศ
รวม 76 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 31 จังหวัด มีปริมาณทองค าส ารองทางธรณีวิทยาสูงถึงประมาณ 700 ตัน (ทอง 
700 ตัน กระจาย 31 จังหวัด พร้อมให้ขุด!, ออนไลน์, 2560) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปริมาณทรัพยากรแร่ที่
มีศักยภาพเป็นไปได้ในพื้นที่แหล่งแร่1พบว่า ณ สิ้นปี 2557 ประเทศไทยมีปริมาณทรัพยากรทองค า 144 ตัน 
(กรมทรัพยากรธรณี, รายงานสถานการณ์ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 2558) 

 

                                                           
1 ปริมาณทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพเป็นไปได้ เป็นการประเมินทางสถติิและวิชาการธรณีวิทยา ซึ่งยังไมม่ีการประเมินความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและสังคม และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
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Natural Resource Holding (2013) เปิดเผยว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีแหล่งแร่ทองค าที่มี
ปริมาณทองค ามากที่สุด โดยมีปริมาณทองค าประมาณ 473.6 ล้านออนซ์ จากทั้งหมด 59 แหล่ง รองลงมา 
ได้แก่ แคนาดา แอฟริกาใต้ และรัสเซีย ตามล าดับ  

ตารางท่ี 3-3 ประเทศที่มีแหล่งแร่ทองค าปริมาณมากที่สุด 

Countries Million ounces Deposits 
USA 473.6 59 
CANADA 471.5 99 
SOUTH AFRICA 466.6 33 
RUSSIA 328.3 33 
AUSTRALIA 258.6 56 
CHILE 147.5 15 
MEXICO 136.6 33 
GHANA 122.0 16 
PAPUA NEW GUINEA 109.9 8 
INDONESIA 105.6 8 

ที่มา: Natural Resource Holding (2013) 

ถึงแม้ว่าแอฟริกาใต้จะไม่ได้มีทรัพยากรแร่ทองค ามากที่สุดในโลก แต่แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีแหล่ง
แร่ทองค าคุณภาพดีที่สุดในโลก โดย Natural Resource Holding (2013) เปิดเผยว่า แหล่งแร่ทองค าของ
แอฟริกาใต้มีคุณภาพสูงถึง 6.04 กรัมต่อตัน ประเทศที่มีแหล่งแร่ทองค าคุณภาพสูงรองลงมา ได้แก่ 
แทนซาเนีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และมาลี ซึ่งมีคุณภาพแหล่งแร่ทองค าประมาณ 2.3-2.8 
กรัมต่อตัน  

ตารางท่ี 3-4 ประเทศที่มีแหล่งแร่ทองค ำคุณภำพสูง 

Countries Grade (g/t) Deposits 
SOUTH AFRICA 6.04 33 
TANZANIA 2.84 10 
DRC 2.59 7 
MALI 2.27 9 
RUSSIA 2.02 33 
GHANA 1.94 16 
IVORY COAST 1.76 5 
ECUADOR 1.54 8 
KYRGYZSTAN 1.45 6 
PAPUA NEW GUINEA 1.29 8 

ที่มา: Natural Resource Holding (2013) 
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ส าหรับประเทศไทย จากข้อมูลของ Natural Resource Holding (2013) พบว่า ประเทศไทยมี
แหล่งแร่ทองค าเพียง 1 แห่ง คือ แหล่งแร่ทองค าชาตรี มีปริมาณทองค าประมาณ 4.6 ล้านออนซ์ มีคุณภาพ
ทองค าที่ระดับ 1.2 กรัมต่อตัน 

3.2 ราคา  
ทองค านอกจากจะเป็นแร่โลหะมีค่าและเครื่องประดับแล้ว ทองค าถือเป็นสวรรค์แห่งการลงทุนที่

ปลอดภัย (Safe heaven) ของนักลงทุนอีกด้วย ดังนั้น ในบางช่วงเวลาราคาทองค าจะมีความผันผวน
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ในช่วงปี 1970-2005 ราคาทองค าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า คืออยู่ในระดับไม่เกิน 500 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หลังจากนั้นราคาทองค ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไปอยู่ในระดับที่สูงที่สุด
ในประวัติการณ์ที่ระดับ 1,774 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 หลังจากนั้นราคา
ทองค าได้ปรับตัวลดลงจนมาอยู่ที่ระดับ 1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในปัจจุบัน 

แผนภาพที่ 3-3 แนวโน้มราคาทองค า ในช่วงปี 2513 –พฤษภาคม 2560 
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

 
http://www.gold.org/investment/interactive-gold-price-chart 

  ราคาทองค าเฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ระดับประมาณ 1,249 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เพ่ิมข้ึนจาก
ระดับราคาเฉลี่ย 1,161 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในปีก่อน ส าหรับราคาทองค าในปี 2560 นักวิเคราะห์
ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าราคาทองค าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน   

ตารางท่ี 3-5 การคาดการณร์าคาทองค า 
หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

 Forecast date 2017 2018 
World Bank April 2017 1,225 1,206 
LBMA January 2017 1,244 n.a. 
UBS April 2017 1,300 1,325 
Bank of America Merrill Lynch March 2017 1,400 n.a. 

ที่มา:  World Bank Commodity Markets Outlook, April 2017 
 และ http://www.gold-eagle.com/forecasts_predictions  
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3.3 การใช้ (อุปสงค์) 
World Gold Council (2017) เปิดเผยว่า ปริมาณการใช้ทองค าของโลกในปี 2559 อยู่ที่ระดับ 

4,308.7 ตัน เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการใช้ทองค าจากอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับประมาณ 2,042 ตัน หรือประมาณร้อยละ 47 ของการใช้ทองค าทั้งหมด รองลงมาเป็น
การใช้ทองค าเพ่ือการลงทุน 1,561 ตัน การใช้ทองค าของธนาคารกลางหรือสถาบันอ่ืน ๆ 384 ตัน และการ
ใช้ทองค าท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 322.5 ตัน 

ตารางท่ี 3-6 การใช้ทองค าของโลก ปี 2558 - 2559 

 ปริมาณในปี 2558  
(ตัน) 

ปริมาณในปี 2559 
(ตัน) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(%) 

Total demand 4,215.8 4,308.7 2% 
Jewellery 2,388.6 2,041.6 -15% 
Investment 918.7 1,561.1 70% 

- Bar and coin 1,047.0 1,029.2 -2% 
- Gold backed ETFs -128.3 531.9 - 

Central banks and other 
institution 

576.5 383.6 -33% 

Technology 332.0 322.5 -3% 
- Electronics 262.2 254.5 -3% 
- Other Industrial 50.9 50.0 -2% 
- Dentistry 18.9 18.0 -5% 

ที่มา: World Gold Council (2017) 

3.4 การค้าระหว่างประเทศ  
3.4.1 การส่งออกและน าเข้าทองค า 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศผู้ส่งออกทองค ามากที่สุดในโลก โดยในปี 2559 ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์มีการส่งออกทองค าคิดเป็นมูลค่าประมาณ 82,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 25 ของมูลค่าทองค าที่ส่งออกท่ัวโลก ประเทศที่มีมูลค่าส่งออกทองค ารองลงมา ได้แก่ ฮ่องกง 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3-7 สถิติการส่งออกทองค าในปี 2559  

Rank Exporter 
Gold Export Value 

(US$ billions) 
World Total 

(%) 
1 Switzerland 82.3 25.3 
2 Hong Kong 54.1 16.7 
3 United Arab Emirates 25.4 7.8 
4 United States 17.7 5.4 
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Rank Exporter 
Gold Export Value 

(US$ billions) 
World Total 

(%) 
5 United Kingdom 15.7 4.8 
6 Australia 13.5 4.1 
7 Canada 12.5 3.8 
8 Turkey 8.2 2.5 
9 Japan 7.3 2.3 

10 Thailand 7.3 2.2 
ที่มา: http://www.worldstopexports.com/gold-exports-country/  

ตารางท่ี 3-8 สถิติการน าเข้าทองค าในปี 2558 

Rank Importers Gold Imports 
(US$ billions) 

World Total 
(%) 

1 Switzerland 70.7 29.7 
2 Hong Kong 36.2 15.2 
3 India 35.0 14.7 
4 United Kingdom 18.7 7.9 
5 United Arab Emirates 12.6 5.3 
6 United States 10.8 4.5 
7 Thailand 7.2 3.0 
8 Canada 6.5 2.7 
9 Saudi Arabia 5.1 2.1 

10 Germany 4.5 1.9 
ที่มา: http://www.worldsrichestcountries.com/top_gold_importers.html  

3.4.2 มาตรฐานและการรับรองระหว่างประเทศ 
ทองค าที่มีการซื้อขายกันระหว่างประเทศจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองไปยัง

แหล่งก าเนิดหรือเหมืองแร่ทองค าด้วยว่า การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าเหล่านั้นมีการประกอบกิจการที่
มีมาตรฐาน รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Responsible Sourcing Programme) ทั้งนี้ ใน
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานจัดท ามาตรฐานหรือข้อแนะน า (Guideline) เกี่ยวกับการประกอบกิจการเหมืองแร่
ทองค าในระดับสากลเอาไว้ เช่น 

3.4.2.1 มาตรฐานของ London Bullion Market Association (LBMA) เช่น LBMA 
Responsible Gold Guidance2 เป็นต้น 

3.4.2.2 ข้อแนะน าของ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) เช่น OECD Due Diligence Guidance for Responsible supply Chains of 

                                                           
2 http://www.lbma.org.uk/assets/market/gdl/RGG%20v6.0%20201508014.pdf ออนไลน์ เข้าถึงเมื่อ 26 
พฤษภาคม 2560 

http://www.worldstopexports.com/gold-exports-country/
http://www.worldsrichestcountries.com/top_gold_importers.html
http://www.lbma.org.uk/assets/market/gdl/RGG%20v6.0%20201508014.pdf
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Minerals from Conflict-Affected  and High-Risk Areas3 เป็นต้น 
3.4.2.3 มาตรฐานของ World Gold Council เช่น Conflict-Free Gold Standard4 เป็นต้น 
3.4.2.4 ข้อแนะน าของ International Council on Mining & Metals (ICMM) เช่น 

ICMM Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity5 และ ICMM Indigenous Peoples and 
Mining Good Practice Guide6 เป็นต้น 

ทั้งนี้ เนื่องจากทองค าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ดังนั้น ทองค าที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศจึงมี
การตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่น Perth Mint Gold Certificates ซึ่งได้รับ
การรับรองโดยรัฐบาล Western Australia, LBMA Good Delivery Lists ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับ
การรับรองจ านวนทั้งสิ้น 70 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงสิงคโปร์และอินโดนีเซียด้วย และ Responsible 
Jewellery Council Chain-of-Custody certification ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งขึ้นในปี 2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและรับรองแหล่งก าเนิดที่มีความรับผิดชอบส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับเป็น
การเฉพาะ (Responsible sourced jewellery materials) 

3.4.3 ตลาดทองค า 
ทองค าเป็นแร่โลหะมีค่าที่หายากและมีราคาสูง มีความคงทนต่อการผุกร่อน รวมถึงยังถูกใช้

เป็นทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น ทองค าจึงมีตลาดที่มีการซื้อขายค่อนข้างหลากหลายมาก 
โดยมีตลาดทองค าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะหลัก ได้แก่ ตลาดที่มีการซื้อขายทองค าจริง (Physical or 
real gold) เช่น ตลาดทองค าส าหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับตลาดซื้อขายทองค าลักษณะที่สอง คือ ตลาดซื้อขาย
ทองค าเพ่ือการลงทุนเป็นหลัก (Paper gold) โดยตลาดที่มีการซื้อขายทองค าระหว่างประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ 
Commodity Exchange, Inc (COMEX) ที่นิวยอร์ก London Metal Exchange (LME) ที่ลอนดอน และ 
Shanghai Gold Exchange (SGE) ที่เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ทองค าถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) เนื่องจากมีมาตรฐานสากล ราคาถูก
ก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก และราคาทองค ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก  

3.5 ระบบการคลัง 
Maxwell Stamp Plc. (2015 : 16) เปิดเผยว่า ภาษีเงินได้และค่าภาคหลวงแร่เป็นภาษีส าคัญที่รัฐ

เรียกเก็บจากผู้ประกอบการเหมืองแร่ โดยค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ช าระให้แก่รัฐส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รูปภาษีเงินได้ถึงประมาณร้อยละ 58 ค่าใช้จ่ายรองลงมา คือ ค่าภาคหลวงแร่และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน 
ซึ่งมสีัดส่วนประมาณรอ้ยละ 15  
                                                           
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf ออนไลน์ เข้าถึงเมื่อ 
26 พฤษภาคม 2560 
4 http://www.gold.org/sites/default/files/documents/Conflict_Free_Gold_Standard_English.pdf ออนไลน์ 
เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2560 
5 http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/13.pdf ออนไลน์ เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2560 
6 https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/9520.pdf ออนไลน์ เข้าถึงเมื่อ 26 พฤษภาคม 2560 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.gold.org/sites/default/files/documents/Conflict_Free_Gold_Standard_English.pdf
http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/13.pdf
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/9520.pdf
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PricewaterhouseCoopers (2012) ศึกษาข้อมูลภาษีเงินได้และภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากอุตสาหกรรม
เหมืองแร่เป็นการเฉพาะ (หรือค่าภาคหลวงแร่) ในประเทศที่มีการท าเหมืองแร่ทองค า 19 ประเทศ พบว่า 
อัตราภาษีเงินได้ที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค าอยู่ในช่วงร้อยละ 2-40 ในขณะที่
ค่าภาคหลวงแร่อยู่ในช่วงร้อยละ 0-16 ทั้งนี้ การเก็บค่าภาคหลวงแร่ทองค ามีความหลากหลายในแต่ละ
ประเทศ โดยส่วนใหญ่ใช้มูลค่าหรือรายรับ (Ad-valorem tax) เป็นฐานภาษี แต่มีบางประเทศเก็บจากฐาน
ก าไร และบางประเทศที่เก็บต่อหน่วยผลผลิต 

ตารางท่ี 3-9 ภำษีเงินได้นิตบิุคคลและภำษีเหมืองแร่ (ค่ำภำคหลวงแร่) ทองค ำในต่ำงประเทศ 

 
Top rate of 

CIT (%) 
Mineral tax name Basis Rates (%) 

Argentina 35% Provincial  mining  royalties Mine head  value  3% 
Australia 30% 1: State Royalties 

2: Minerals Resource Rent Tax  
(“MRRT”) 

1: Volume of 
minerals extracted  
2: Mining profit 

1 : 0% -2.5% 
2 : N/A 

Brazil 34% CFEM – Compensation for the 
Exploitation  of Mineral  
Resources 

Adjusted Revenue 1% 

Canada 1 : 15% 
(Federal) 
2 : 10% - 
16% 
(Provincial) 
 

1: Quebec mining tax  
2: British Columba (BC) mining 
tax  
3: Ontario mining tax 

1: Adjusted PBT 
2: Adjusted PBT  
3: Adjusted PBT 

1: 16.0% tax years starting 
after 31 Dec 2011 
2: 2% - net current 
proceeds 
   13% - net revenue  
3: 5% - ten years for new 
mines opened 
10% -Ontario mining tax 

Chile 18.5% Specific Mining Tax Adjusted PBT 0% - 14% 
China 25% 1: Resource Tax  

2: Compensation for Mineral 
Resource  
3: Royalty fee of Exploration 
Right  

1.Units  produced 
(weight) 
2: Revenues 
(Turnover) 
3: Mining area 

1: RMB 1.5 - RMB 7 per 
tonne 
2: 0.5% - 4% 
3: RMB100/annum/km² 
for the first three years 
and additional 
RMB100/annum/km² from 
the fourth year, with the 
ceiling of 
RMB500/annum/km² 

Congo, 
Democratic 
Republic of 

30% (for 
mining 
companies) 
40% 

Mining Royalty Adjusted Revenue 2.5% 
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Top rate of 

CIT (%) 
Mineral tax name Basis Rates (%) 

Congo, 
Republic of 

30% (for 
mining 
companies) 
34% 
standard 
top rate 

Mining Royalty (Redevance 
Minière) 

Market  Value 5% 

Ghana 25% 
Federal 
35% 
Federal -
companies 
engaged in 
mining 

Mineral Royalties Revenue   
(Turnover) 

5% 

India 32.445% 
(Indian 
company) 
42.024% 
(foreign 
company) 

1: Royalty 
2: Deadrent 

1: Units produced  
2: Area of mine 

1: 2% 
2: INR 4,000/Ha 

Indonesia 25% Government royalty Revenues   
(Turnover) 

3.75% 

Kazakhstan 20% Mineral Extraction Tax Value of  minerals 5% 
Peru 30% 1: Mining Royalty  

2: Special Mining Tax 
3: Special Mining Contribution 

1: PBT  
2: PBT  
3: PBT  

1: 1% - 12% 
2: 2% - 8.4% 
3: 4% - 13.12% 

Philippines 1 : 30% 
2 : 2% 
municipalities 
3% cities 

1: Excise tax 
2: Royalties to mineral 
reservations 
3: Royalties to indigenous 
cultural communities 

1: Market Value 
2: Market Value 
3: As agreed; min of 
1%  gross output 

1: 2% 
2: min. 5% - at least  
 of the market value of 
the gross output of the 
minerals 
3: as agreed - between the 
mining company and the 
indigenous cultural 
community but in no case 
shall be less than 1% of 
gross output 

Russian 
Federation 

1 : 20% 
2 : 15.5% 
(regional) 

Mineral Resources  Extraction 
Tax 

Value of extracted 
Mineral  resources   
 
 
 
 

6% 
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Top rate of 

CIT (%) 
Mineral tax name Basis Rates (%) 

South 
Africa 

28% Mining and Petroleum 
Resources Royalty (“MPRD”) 

Adjusted  revenues 0.5% - 5% 
refined minerals is 0.5% 
and the maximum royalty 
percentage is 5%. in the 
case of unrefined 
minerals, the minimum 
royalty percentage is 0.5% 
and the maximum 
royalty percentage is 7% 

Tanzania 30% Government Mining Royalties Market  Value  4% 
Ukraine 21% 1: Charge for use of subsoil 

2: Pollution tax 
1: Units produced  
2: Units produced 

UAH 15.98/tonne 
extracted 

United States 1 : 35% 
2 : 4% - 
9% (state) 

1: Federal Land Royalty  
2: Nevada Net Proceeds Tax 
3: Other State Severance 
Taxes 

1: Revenues 
(Turnover) 
2: Adjusted PBT 
3: Adjusted PBT 

1: 0% 
2:  2% - 5% 
3: 2% - 5% 

ที่มา: PricewaterhouseCoopers (2012) 
หมายเหตุ:  CIT หมายถึง Corporate Income Tax 
 PBT หมายถึง Profit Before Tax 

 ส าหรับประเทศไทย มีเพดานอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ระดับร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ ซึ่งอยู่ใน
ระดับเดียวกับประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันมีการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ 20 ของ
ก าไรสุทธิ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 และมีการเก็บ
ค่าภาคหลวงแร่ทองค าโดยใช้ฐานมูลค่า โดยมีอัตราก้าวหน้าตามราคาแร่ทองค าในช่วงร้อยละ 2.5 – 20 ของ
ราคาทองค า  

3.6 สรุป 

บทที่ 3 ได้น าเสนอสถานการณ์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าของโลก โดยพบว่าทวีปอเมริกาเหนือ
เป็นทวีปที่มีทรัพยากรแร่ทองค าสูงที่สุดในโลก ซึ่งมีปริมาณทองค าประมาณ 1,130.9 ล้านออนซ์ จากแหล่ง
แร่ทองค า 199 แห่ง และพบว่าอุปทานทองค าของโลกในปี 2559 อยู่ที่ระดับประมาณ 4,570 ตัน โดยกว่า
ร้อยละ 70 เป็นอุปทานที่เกิดจากผลผลิตทองค าที่ได้จากการท าเหมือง โดยจีนเป็นประเทศที่มีผลผลิตทองค า
สูงที่สุด คือ ประมาณ 455 ตันต่อปี ในขณะที่แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีคุณภาพแหล่งแร่ทองค าสูงที่สุด คือ 
ประมาณ 6 กรัมต่อตัน ส าหรับข้อมูลด้านราคาชี้ให้เห็นว่าในอดีตราคาทองค าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า แต่
หลังจากปี 2548 ราคาทองค ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไปอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในประวัติการณ์ที่
ระดับ 1,774 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในปี 2555 และได้ปรับตัวลดลงจนมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,260 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในปัจจุบัน และได้รับการคาดหมายว่าราคาทองค าจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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ข้อมูลด้านการใช้หรืออุปสงค์ทองค า ชี้ให้เห็นว่าในปี 2559 ปริมาณการใช้ทองค าของโลกอยู่ที่ระดับ 
4,309 ตัน ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 47 เป็นความต้องการใช้ทองค าในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ รองลงมา คือ ความต้องการใช้ทองค าเพ่ือการลงทุน ในส่วนของข้อมูลด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ ชี้ให้เห็นว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการส่งออกและน าเข้าทองค ามากที่สุดในโลก 
รวมถึงพบว่าทองค าที่มีการซื้อขายกันระหว่างประเทศจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองไปยังเหมืองแร่
ทองค าด้วยว่ามีการประกอบกิจการที่มีมาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีหลาย
หน่วยงานจัดท ามาตรฐานหรือข้อแนะน า (Guideline) เกี่ยวกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าในระดับ
สากล เช่น LBMA และ OECD เป็นต้น  

ในส่วนสุดท้ายของบทชี้ให้เห็นว่าภาษีท่ีแต่ละประเทศเรียกเก็บจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมือง
แร่ทองค ามีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ใช้มูลค่าหรือรายรับ (Ad-valorem tax) เป็นฐานภาษี ซึ่งสอดคล้อง
กับการเก็บค่าภาคหลวงแร่ทองค าของไทย ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการน ามา
พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าของไทยในบทที่ 4 ตลอดจนใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท ากรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแร่ทองค า ซึ่งมีรายละเอียดในบทที่ 7 
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บทท่ี 4 
อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ทองค าของไทย 

ในบทนี้จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าของไทย ในเชิงประวัติศาสตร์
เพ่ือให้เห็นพัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญที่เก่ียวกับนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าในอดีต ข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าของไทย ในด้านศักยภาพ ปริมาณส ารอง แหล่งแร่ทองค า ข้อมูล
การอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าหรือประทานบัตร กระบวนการท าเหมืองแร่ทองค า การผลิต 
การค้า ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าภายในประเทศ 

4.1 พัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าในอดีต 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงพัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร

แร่ทองค า ไม่ว่าจะเป็นมติคณะรัฐมนตรี การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
มาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า 

ทั้งนี้ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าประเทศไทยมีการผลิตแร่ทองค าตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช (แร่ทองค า, ออนไลน์, 2560) โดยมีพัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ทองค าในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 พัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับเหมืองแร่ทองค าในอดีต 

ช่วงเวลา พัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญ 
ก่อน พ.ศ. 
2511 

พบว่ามีการส ารวจและท าเหมืองทองค าหลายพ้ืนที่ เช่น บริเวณอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว บริเวณบ้านโต๊ะโมะ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

พ.ศ. 2511 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหล่งแร่ทองค าและทองแดง โดยมีปลัดกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ ต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวถูกยกเลิกไปในปี 
2514 

พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ให้กรมทรัพยากรธรณีท าสัญญาเกี่ยวกับการส ารวจ และท าเหมืองแร่ทองค า
กับบริษัท อ่าวขามไทย จ ากัด และอนุมัติเกี่ยวกับการก าหนดอายุประทานบัตร ตามที่บริษัทขอให้มี
อายุ 25 ปี และให้มีการไม่ก าหนดอัตราเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ทองค าเกินกว่าอัตราที่ก าหนดอยู่ใน
ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509 และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับป่าไม้และที่ดิน ที่เป็นป่าปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนหรือคุ้มครองตามกฎหมายอ่ืน ให้ช่วย
ไกล่เกลี่ยกับเจ้าของที่ดิน และช่วยเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตในการขอรับใบอนุญาตเพ่ือช่วยเหลือ
แก่บริษัท อ่าวขามไทย และบริษัทท่ีบริษัท อ่าวขามไทย จัดตั้งขึ้น ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

พ.ศ. 2530  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2530 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายว่าด้วยการส ารวจและพัฒนา
แร่ทองค า 4 ประการ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และอนุมัติให้ด าเนินการต่อไปได้  
 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2530 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
นโยบายว่าด้วยการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมีสาระส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  
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ช่วงเวลา พัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญ 
1) การขอสิทธิส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้เป็นพ้ืนที่

เพ่ือการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าเป็นโครงการใหญ่ ผู้ขอจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่นไข ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป 

2) การขอสิทธิส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่ทั่วไป ก าหนดให้การส ารวจแร่ทองค าต้องขอ
อาชญาบัตรพิเศษเท่านั้น โดยผู้ขอจะต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษตอบแทนแก่รัฐในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ในขั้นส ารวจและการท าเหมือง ทั้งนี้ อนุญาตให้ผู้ขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค าได้เฉพาะผู้ที่
ได้รับอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค าในพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอประทานบัตรแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ การ
ขายแร่ทองค าที่ผลิตได้ต้องเสนอขายให้แก่รัฐบาลก่อนเสนอขายให้แก่ผู้อ่ืน 

3) ในระหว่างที่กรมทรัพยากรธรณียังท าการส ารวจแหล่งแร่ทองค าในท้องที่จังหวัดเลยและ
หนองคายไม่แล้วเสร็จ กระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ออกอาชญาบัตรและประทานบัตรส ารวจและท า
เหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่ดังกล่าวให้แก่ผู้ใด 

4) ผู้ถือประทานบัตรชนิดอ่ืนที่มีแร่ทองค าปนอยู่ ต้องขอเพ่ิมชนิดแร่ทองค า พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
ข้อ 1) 2) และ 3)  
 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2530 กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนด
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าเป็นโครงการใหญ่ 5 พ้ืนที่ ได้แก่ 

1) พ้ืนที่อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 95,625 ไร่ 
2) พ้ืนที่อ าเภอกบินทร์บุรี และอ าเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 67,500 ไร่  
3) พ้ืนที่อ าเภอสระแก้ว และอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 27,265 ไร่ 
4) พ้ืนที่อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อท่ีประมาณ 30,000 ไร่  
5) พ้ืนที่อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เนื้อท่ีประมาณ 22,500 ไร่ 

 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2530 กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอสิทธิส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่เพ่ือการ
พัฒนาเหมืองแร่ทองค าเป็นโครงการใหญ่ โดยก าหนดให้ผู้สนใจยื่นซองค าขอที่ปิดผนึกให้กรม
ทรัพยากรธรณีพิจารณา โดยมีเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ฐานะแห่งสินทรัพย์ของผู้ขอ แผนงานโครงการ
ส ารวจ เงินทุนที่จะใช้จ่ายตามโครงการ ความสามารถและประสบการณ์ในการส ารวจและท าเหมือง
ของผู้ขอ ความเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ การเสนอให้บุคคลสัญชาติไทยเข้าถือหุ้นและร่วมประกอบ
กิจการ และการเสนอผลประโยชน์พิเศษเพ่ือประโยชน์แก่รัฐ 

ทั้งนี้ วิษณุ (2557, 8) พบว่าไม่มีผู้สนใจลงทุนในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าเป็น
โครงการใหญ่ เนื่องจากมีการจัดเก็บอัตราค่าภาคหลวงแร่ในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 10 ของราคา
ประกาศ ประกอบกับในขณะนั้นทองค ามีราคาต่ า (ประมาณ 450 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์) ท าให้
ไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากการท าเหมืองแร่เป็นกิจกรรมต้องใช้เงินลงทุนสูง และต้องใช้
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย 

พ.ศ. 2532  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกอาชญา
บัตรและประทานบัตรส าหรับการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่จังหวัดเลยและหนองคายได้ 
 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2532 กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนดพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา
เหมืองแร่ทองค าเป็นโครงการขนาดใหญ่อีก 4 พ้ืนที่ เพ่ือเชิญชวนให้ผู้สนใจลงทุนยื่นขอสิทธิส ารวจ
และท าเหมืองแร่ทองค า ได้แก่ 
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1) พ้ืนที่ภูโล้น – นางิ้ว ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 

และอ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร  
2) พ้ืนที่ปากชม – หาดคัมภีร์ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอปากชม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อ าเภอ

น้ าโสม จังหวัดอุดรธานี และอ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 740 ตารางกิโลเมตร 
3) พ้ืนที่ภูถ้ าพระ – ภูหินเหล็กไฟ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอปากชม อ าเภอเชียงคาน อ าเภอเมือง 

อ าเภอนาด้วง และอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เนื้อที่ประมาณ 740 ตารางกิโลเมตร  
4) พ้ืนที่น้ าคิว – ภูขุมทอง ครอบคลุมพื้นที่ อ าเภอเมือง อ าเภอท่าลี่ อ าเภอภูเรือ และอ าเภอวังสะ

พุง จังหวัดเลย เนื้อที่ประมาณ 545 ตารางกิโลเมตร  
 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2532 กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การให้สิทธิส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าเป็น
โครงการใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย และอุดรธานี โดยก าหนดให้ผู้ขอต้องเสนอข้อเสนอ 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิค ซึ่งหากผ่านการพิจารณาขั้นตอนที่สองให้ยื่น
ข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษเพ่ือประโยชน์แก่รัฐ 

พ.ศ. 2534 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมทรัพยากรธรณี ท าสัญญาว่าด้วยการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า 
แปลงที่สี่ พ้ืนที่น้ าคิว – ภูขุมทอง กับบริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จ ากัด และบริษัท ทุ่งค า จ ากัด ภายหลัง
บริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จ ากัด ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาลงทุนด าเนินการส ารวจและท าเหมืองแร่
ทองค า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2532 

พ.ศ. 2535 ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 ให้ลดค่าภาคหลวงแร่ทองค าลง จากอัตราร้อยละ 10 ของ
ราคาประกาศ เป็นอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาประกาศ โดยใช้ราคาตลาดทองค าลอนดอนเป็นมาตรฐาน 

พ.ศ. 2537 บริษัท อัคราไมนิ่ง จ ากัด ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ได้เริ่ม
ด าเนินการส ารวจแหล่งแร่ทองค า ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ที่อยู่
นอกพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าเป็นโครงการใหญ่ 

พ.ศ. 2538 บริษัท ทุ่งค า จ ากัด ได้ยื่นค าขอประทานบัตรเหมืองแร่จ านวน 6 แปลง ที่ต าบลเขาหลวง อ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย พ้ืนที่ประมาณ 1,291 ไร่  

พ.ศ. 2543  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาการบุกรุกขุดหา
แร่ทองค าบริเวณเขาพนมพา ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยผ่อนผันเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะรายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการขอประทานบัตรในพ้ืนที่ดังกล่าว และให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการค าขอประทานบัตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต่อไป    
 บริษัท อัคราฯ ได้ประทานบัตรส าหรับโครงการชาตรีใต้จ านวน 4 แปลง 

พ.ศ. 2544 บริษัท อัคราฯ ได้เริ่มด าเนินการผลิตทองค าเชิงพาณิชย์  โดยได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี รวมถึง
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 อีก 5 ปี 

พ.ศ. 2546 บริษัท ทุ่งค า จ ากัด ได้รับประทานบัตร 6 แปลง โดยประทานบัตร 3 แปลง มีอายุตั้งแต่วันที่ 27 
กันยายน 2546 - 26 กันยายน 2570 และอีก 3 แปลงมีอายุตั้งแต่ 23 มกราคม 2546 - 22 
มกราคม 2571 
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พ.ศ. 2549 บริษัท ทุ่งค า จ ากัด ได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมืองและประกอบโลหกรรมแร่ทองค า 
พ.ศ. 2550  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีมติมอบหมายกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรม  พิจารณาทบทวนการก าหนด
ค่าภาคหลวงแร่ทองค าให้มีความเหมาะสม 
 กระทรวงอุตสาหกรรมปรับอัตราค่าภาคหลวงแร่จากอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.5 ของราคาทองค า 
เป็นอัตราก้าวหน้าตามราคาทองค า โดยมีช่วงระหว่างร้อยละ 0 – 20 ของราคาทองค า ท าให้อัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ทองค าที่แท้จริง (Effective rate) ในขณะนั้นเพ่ิมขึ้นไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ10 ซึ่ง
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าประเทศอ่ืนทั้งเอเชียและยุโรป (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2552, 61) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศึกษาและเสนอแนะนโยบายในการส ารวจและท าเหมืองแร่
ทองค าโดยเร็ว โดยระหว่างการศึกษาให้ชะลอการออกอาชญาบัตรส ารวจแหล่งแร่ทองค าไว้ก่อน  

พ.ศ. 2551 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ได้ประทานบัตรส าหรับโครงการชาตรีเหนือจ านวน 9 แปลง 
พ.ศ. 2552 วันที่ 3 มีนาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการศึกษานโยบายการส ารวจและท า

เหมืองแร่ทองค าตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับรายงานดังกล่าวไป
พิจารณา โดยให้น าความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย 

พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 มติคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเรียกร้อง
ของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรมไปพิจารณาด าเนินการ โดยในกรณีการท าเหมืองแร่
ทองค าในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการให้สัมปทานเหมืองแร่รายใหม่ ให้มีการตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น และเร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ที่ด าเนินการอยู่แล้ว รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และปัญหาการถูก
ข่มขู่คุกคามด้วย 

พ.ศ. 2555  บริษัท ทุ่งค า จ ากัด หยุดการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า เนื่องจากใบอนุญาตใช้ที่ดินในป่า
สงวนแห่งชาติและใบอนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหมดอายุ ประกอบกับมี
ประชาชนร้องเรียนและคัดค้านในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมถึงก่อให้เกิดความ
แตกแยกของประชาชนในพื้นท่ี 
 บริษัท อัคราฯ ได้รับการอนุมัติให้ขยายโรงงานประกอบโลหกรรม รวมถึงได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนโดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี จากก าไรสุทธิซึ่งได้รับจากการ
ประกอบโลหกรรมส่วนขยาย 

พ.ศ. 2556 กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกอาชญาบัตรเพ่ือการส ารวจและท าเหมืองแร่
ทองค า แต่หลังจากนั้นส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องกลับมาให้กระทรวงอุตสาหกรรม
พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เนื่องจากรัฐบาลประกาศยุบสภา 

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
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4.2 ภาพรวมการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าของไทย 
ในประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าในเชิงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2530 เมื่อกระทรวง

อุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าในเชิงอุตสาหกรรม  ท าให้เริ่มมีการส ารวจ 
และสามารถผลิตทองค าจากเหมืองในเชิงอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ในปี 
2544 ด าเนินการโดยบริษัท อัคราไมนิ่ง จ ากัด และแห่งที่ 2 ที่จังหวัดเลยในปี 2549 ด าเนินการโดยบริษัท 
ทุ่งค า จ ากัด ท าให้แร่ทองค ากลายเป็นแร่ที่มีความส าคัญในล าดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศ
ไทย ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2547-2558 การผลิตทองค าจากเหมืองในเชิงอุตสาหกรรมมีมูลค่าเฉลี่ยปีละประมาณ 
4,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อมูลค่าผลผลิตแร่ทั้งหมดประมาณร้อยละ 8 จากแร่กว่า 40 ชนิดที่
ผลิตได้ทั้งหมดในประเทศไทย 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงสถานการณ์เหมืองแร่ทองค าของไทยในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าของไทย ได้แก่ ปริมาณส ารองซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพแร่ทองค าของ
ประเทศไทย ประทานบัตรหรือสถิติเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า รวมถึง
สถานการณ์การผลิต การส่งออก และการน าเข้าทองค าของไทย 

4.2.1 ศักยภาพทรัพยากรแร่ทองค า  
กรมทรัพยากรธรณีระบุว่า แหล่งแร่ทองค าในประเทศไทยพบได้ในทุกภาคของประเทศ มีทั้งที่

เป็นแร่ปฐมภูมิหรือที่พบเป็นสายแร่ และแร่ทุติยภูมิที่ถูกพัดพาไปสะสมตัวอยู่ในลานแร่ โดยเส้นแนว
แหล่งก าเนิดแร่ทองค าในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 7 แนว ดังนี้ 

แนวที่ 1 จากอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผ่านเชียงแสน พะเยา ล าปาง ลงมาทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ จนถึงอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง และอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

แนวที่ 2 จากทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ ถึงอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
แนวที่ 3 จากเชียงคาน จังหวัดเลย ผ่านหล่มสัก เพชรบูรณ์ ลพบุรี ลงมาทางใต้จนถึงจังหวัด

ราชบุรี 
แนวที่ 4 จากบ่อทอง กบินทร์บุรี ผ่านสระแก้ว วัฒนานคร ไปถึงพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
แนวที่ 5 จากพระเจดีย์สามองค์ ยอดน้ าแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ลงมาทางใต้ถึงจังหวัด

ราชบุรี 
แนวที่ 6 จากเพชรบุรีลงไปทางใต้ผ่านประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ถึงจังหวัดชุมพร 
แนวที่ 7 จากจังหวัดยะลา ลงไปทางใต้ผ่านโต๊ะโมะ จังหวัดนราธิวาส เข้าเขตมาเลเซีย 
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แผนภาพที่ 4-1 แหล่งแร่ทองค าในประเทศไทย 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี goo.gl/71MG6b ออนไลน์, เข้าถึงเม่ือ 26 พฤษภาคม 2560 

ในเชิงปริมาณพบว่า ประเทศไทยมีแหล่งแร่ทองค าในประเทศรวม 76 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 31 
จังหวัด มีปริมาณทองค าส ารองทางธรณีวิทยาสูงถึงประมาณ 700 ตัน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 9 
แสน – 1 ล้าน ล้านบาท (ทอง 700 ตัน กระจาย 31 จังหวัด พร้อมให้ขุด!, ออนไลน์, 2560)  
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4.2.2 ประทานบัตร  
จากฐานข้อมูลประทานบัตรหรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและการเหมืองแร่พบว่า ประเทศไทยมีประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค าจ านวนทั้งสิ้น 33 แปลง พ้ืนที่
ประมาณ 8,165 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ เลย นราธิวาส กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ใน
จ านวนนี้มีประทานบัตรที่ยังไม่สิ้นอายุ 2 แห่ง คือ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดพิจิตร
และเพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันถูกระงับการประกอบกิจการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
72/2559 และบริษัท ทุ่งค า จ ากัด ที่จังหวัดเลย ซึ่งหยุดประกอบกิจการตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจากใบอนุญาต
ใช้ที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติและใบอนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหมดอายุประกอบ รวมถึง
ถูกระงับการประกอบกิจการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 เช่นเดียวกัน  

ตารางท่ี 4-2 ประทานบัตรเหมืองแร่ทองค าในประเทศไทย 

ผู้ถือประทานบัตร ชนิดแร่ 
จ านวน 
แปลง 

จังหวัด 
พื้นที่ 
(ไร่) 

สถานะ หมายเหตุ 

บมจ.อัครา รีซอร์สเซส ทองค า, เงิน 
14  

(สิ้นอายุ 
1 แปลง) 

พิจิตร – 
เพชรบูรณ์ 

3,726 
มีอายุ 

ระงับการ
ประกอบกิจการ

ตามค าสั่ง
หัวหน้า คสช. ที่ 

72/2559 
บจก.ทุ่งค า 

ทองค า, เงิน, 
ทองแดง 

6 เลย 1,291 

บจก.ชลสิน ทองค า 10 นราธิวาส 2,604 

สิ้นอายุ 
  
  
  
  

บจก.สมพงษ์ไมนิ่ง ดีบุก,ทองค า 1 กาญจนบุรี 239 
บจก.เหมืองแร่ด ารง
เกียรติ 

ดีบุก,ทองค า 1 ประจวบคีรีขันธ์ 190 

อบจ.พิจิตร ทองค า 1 พิจิตร 115 
ที่มา : ฐานข้อมูลประทานบัตร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

ตารางท่ี 4-3 รายละเอียดประทานบัตรแร่ทองค าของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

 
ประทานบัตรที ่

วันที่มีผล
บังคับใช้ 

วันที่หมดอาย ุ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
พื้นที่ 
(ไร)่ 

พื้นที่ 
(งาน) 

พื้นที่ 
(วา) 

ชนิดแร่ สถานะ 

1 25528/14714 3/12/2536 2/12/2555 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง 93 1 77 
ควอตซ,์ 

ทองค า,เงิน 
สิ้น
อาย ุ

2 25618/15368 19/6/2543 18/6/2563 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง 299 1 92 ทองค า มีอาย ุ
3 26910/15365 19/6/2543 18/6/2563 พิจิตร ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก 297 0 84 ทองค า มีอาย ุ
4 26911/15366 19/6/2543 18/6/2563 พิจิตร ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก 275 1 81 ทองค า มีอาย ุ
5 26912/15367 19/6/2543 18/6/2563 พิจิตร ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก 294 0 37 ทองค า มีอาย ุ
6 26917/15804 21/7/2551 20/7/2571 พิจิตร ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก 252 3 6 ทองค า,เงิน มีอาย ุ
7 26920/15807 21/7/2551 20/7/2571 พิจิตร ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก 293 2 2 ทองค า,เงิน มีอาย ุ
8 26921/15806 21/7/2551 21/7/2571 พิจิตร ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก 275 2 54 ทองค า,เงิน มีอาย ุ
9 26922/15805 21/7/2551 20/7/2571 พิจิตร ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก 283 1 65 ทองค า,เงิน มีอาย ุ
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ประทานบัตรที ่

วันที่มีผล
บังคับใช้ 

วันที่หมดอาย ุ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
พื้นที่ 
(ไร)่ 

พื้นที่ 
(งาน) 

พื้นที่ 
(วา) 

ชนิดแร่ สถานะ 

10 26923/15808 21/7/2551 20/7/2571 พิจิตร ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก 204 1 26 ทองค า,เงิน มีอาย ุ
11 32529/15809 21/7/2551 20/7/2571 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง 283 1 49 ทองค า,เงิน มีอาย ุ
12 32530/15810 21/7/2551 20/7/2571 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง 299 1 60 ทองค า,เงิน มีอาย ุ
13 32531/15811 21/7/2551 20/7/2571 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง 279 1 79 ทองค า,เงิน มีอาย ุ
14 32532/15812 21/7/2551 20/7/2571 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง 294 1 28 ทองค า,เงิน มีอาย ุ

ที่มา: ฐานข้อมูลประทานบัตร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

ตารางท่ี 4-4 รายละเอียดประทานบัตรแร่ทองค าของบริษัท ทุ่งค า จ ากัด 

# ประทานบัตรที ่ วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่หมดอาย ุ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
พื้นที่ 
(ไร)่ 

พื้นที่ 
(งาน) 

พื้นที่ 
(วา) 

ชนิดแร่ สถานะ 

1 26968/15574 23/1/2546 22/1/2571 เลย วังสะพุง เขาหลวง 130 3 66 
ทองค า,เงิน, 

ทองแดง 
มีอาย ุ

2 26969/15575 23/1/2546 22/1/2571 เลย วังสะพุง เขาหลวง 241 1 96 
ทองค า,เงิน, 

ทองแดง 
มีอาย ุ

3 26970/15576 23/1/2546 22/1/2571 เลย วังสะพุง เขาหลวง 220 1 70 
ทองค า,เงิน, 

ทองแดง 
มีอาย ุ

4 26971/15558 27/9/2545 26/9/2570 เลย วังสะพุง เขาหลวง 281 2 20 
ทองค า,เงิน, 

ทองแดง 
มีอาย ุ

5 26972/15559 27/9/2545 26/9/2570 เลย วังสะพุง เขาหลวง 205 3 4 
ทองค า,เงิน, 

ทองแดง 
มีอาย ุ

6 26973/15560 27/9/2545 26/9/2570 เลย วังสะพุง เขาหลวง 211 0 8 
ทองค า,เงิน, 

ทองแดง 
มีอาย ุ

ที่มา: ฐานข้อมูลประทานบัตร กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

4.2.3 กระบวนการท าเหมืองแร่ทองค า 
ในปัจจุบันการท าเหมืองทองค าในประเทศไทยเป็นเหมืองเปิดตามลักษณะขั้นบันได มีการ

เจาะระเบิดเพ่ือเปิดหน้าเหมือง ขุด ตัก และขนมาบดและคัดแยกแร่ทองค าด้วยวิธีการประกอบโลหกรรม 
ก่อนที่จะหลอมเป็นแท่งโลหะทองค าผสม  

แผนภาพที่ 4-2 กระบวนการท าเหมืองแร่ทองค าในประเทศไทย 

 
ที่มา: คณะท างานย่อยการวางแผนระบบการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2559 : 9) 

การเตรียม/ 
ควบคุม 

การเจาะ/ ระเบิด การขดุตกั/ คดัแยก การขน/ล าเลียง 

การบดหยาบ 
การบดและคดั

แยก 

การชะละลายดว้ย
สารละลาย
ไซยาไนด์ 

การดูดซบัโลหะ
ดว้ยเมด็ถ่านกมั

มนัต ์

การดึงโลหะออก
จากเมด็ถ่านกมั

มนัต ์

การสกดัทองดว้ย
กรรมวิธีทางไฟฟ้า 

การหลอมเป็น
แท่ง 
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แผนภาพที่ 4-3 กระบวนการผลิตทองค าของเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) 

 

ที่มา : http://www.kingsgate.com.au/thailand/process-flowsheet.htm 

ปัจจุบันการสกัดทองค ามีวิธีการที่หลากหลาย  โดยแต่ละวิธีจะให้ผลเปอร์เซ็นต์ของชิ้นงาน
ความบริสุทธิ์ที่ต่างกัน แต่ด้วยวิธีการที่ท าให้ได้ความบริสุทธิ์อยู่ในระดับสูง (เปอร์เซ็นต์มากกว่า 99.5) มี 2 
กระบวนการ  คือ กระบวนการ Cholorination ซึ่งจะนิยมใช้มากในประเทศออสเตรีย และกระบวนการ 
Aqua regia หรือการใช้กรดกัดทอง ซ่ึงจะใช้กันมากในประเทศแถบยุโรป 

แผนภาพที่ 4-4 กระบวนการสกัดทองค าด้วยวิธี Cholorination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุดิบ 
(โลหะทองค าผสม) 

หลอมละลาย +  Cl2 + 
Flux (~ 1,200 °C) 

ได้โลหะทองค า 
95 – 98 % 

หล่อเป็นแผ่น 
Au Anode 

Slag (AgCl, CuCl, Pt, Pd) 

Electrolysis  
(HAuOCl4) 

ได้โลหะทองค า 
99.99 % 

น าไปหลอมและหล่อ 
เป็นทองค าแท่ง 

http://www.kingsgate.com.au/thailand/process-flowsheet.htm
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แผนภาพที่ 4-5 กระบวนการสกัดทองค าด้วยวิธี Aqua regia 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค ามีกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนหลายรูปแบบ เช่น การระเบิดเปิดหน้าเหมือง อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางเสียงและฝุ่นละออง 
ซึ่งฝุ่นละอองดังกล่าวอาจฟุ้งกระจายไปปนเปื้อนคุณภาพสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น น้ า พืชผัก เป็นต้น ส าหรับการ
ประกอบโลหกรรมอาจมีไซยาไนด์แพร่กระจายทางอากาศ รวมถึงโลหะหนักและไซยาไนด์ในบ่อกักเก็บกากแร่ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ า และสัตว์น้ า ที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่การท าเหมือง  เป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็น
จะต้องมีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ซึ่งก าหนด
เอาไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้ท าเหมือง
แร่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบและก ากับดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าว 

4.2.4 การผลิต - การส่งออก 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการผลิตทองค าประมาณ 3 – 5 ตันต่อปี โดยล่าสุดในปี 

2559 ประเทศไทยมีการผลิตทองค าประมาณ 3.3 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,700 ล้านบาท เป็นแร่ที่มี
มูลค่าสูงที่สุดเป็นล าดับที่ 4 รองจากหินปูน ถ่านหินลิกไนต์ และยิปซัม ทั้งนี้ ผลผลิตทองค าที่ผลิตได้จากการ
ท าเหมืองทั้งหมดถูกส่งออกไปขายในต่างประเทศ  

 
 
 
 
 

วัตถุดิบ 
(โลหะทองค าผสม) 

น าไปหลอมเป็นเม็ดขนาดเล็ก 

ละลายด้วย 
กรดกัดทอง + SO2 

ได้ตะกอนทองค า 
~ 98% 

เกิด  NO2 และสารละลายที่ม ี
Pt, Pd, Ag, Cu, Ni 

หลอมและหล่อเป็น 
Au Anode 

ได้โลหะทองค า 
99.99 % 

น าไปหลอมและหล่อ 
เป็นทองค าแท่ง 

Electrolysis  
(HAuOCl4) 
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แผนภาพที่ 4-6 ปริมาณการผลิตและการส่งออกทองค าของไทย 

 
ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

4.2.5 การน าเข้า 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการน าเข้าทองค าที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป ประมาณ 200 ตันต่อปี 

โดยในปี 2559 ประเทศไทยน าเข้าทองค าที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป 145 ตัน  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  203,907 
ล้านบาท ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าทองค าที่สามารถผลิตได้จากเหมืองแร่ทองค าภายในประเทศมาก ทั้งนี้ 
ทองค าที่น าเข้าส่วนใหญ่จะถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  

แผนภาพที่ 4-7 ปริมาณน าเข้าทองค ายังไม่ได้ขึ้นรูปของประเทศไทย 

 
 ที่มา: Global Trade Atlas (สืบค้นจาก HS Code 710812) 

4.2.6 ห่วงโซ่อุปทาน 
ในปัจจุบันผลผลิตทองค าที่ได้จากการท าเหมืองแร่ภายในประเทศจะอยู่ในรูปของแท่งโลหะ

ผสม (Dore) ซึ่งถูกส่งออกไปขาย เพ่ือน าไปผ่านกระบวนการท าให้เป็นทองค าบริสุทธิ์ (Refine) ในต่างประเทศ 
ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีการน าเข้าทองค าบริสุทธิ์จากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก เพ่ือมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือจ าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไป
ขายในต่างประเทศ 
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แผนภาพที่ 4-8 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของทองค าในประเทศไทย  

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552 : 43) 

ส าหรับอุตสาหกรรมกลางน้ าหรือการผลิตทองค าบริสุทธิ์ ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่สามารถ
ผลิตทองค าบริสุทธิ์ได้ภายในประเทศหลายแห่ง ซึ่งมีเทคโนโลยีและก าลังการผลิตที่สามารถรับทองค าจาก
เหมืองแร่ภายในประเทศไปท าให้บริสุทธิ์ได้ 

ตารางท่ี 4-5 ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถผลิตทองค าบริสุทธิ์ได้ภายในประเทศ 

บริษัท ก าลังการผลิตทองค า ก าลังการผลิตเงิน 
บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จ ากัด 0.2 – 0.3 ตันต่อวัน 1-2 ตันต่อวัน 
บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จ ากัด 2 ตันต่อวัน 2 ตันต่อวัน 
บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 24 ตันต่อป ี 400-500 ตันต่อปี 
บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จ ากัด 1 ตันต่อวัน 1 ตันต่อวัน 
ที่มา: จากการประชุมหารือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสกัดโลหะทองค าบริสุทธิ์ประสบปัญหาในการด าเนินงานหลาย
ประการ เช่น  

(1) ผู้ประกอบการสกัดโลหะทองค าบริสุทธิ์ของไทยยังไม่ได้รับมาตรฐาน LBMA เนื่องจากยังมี
คุณสมบัติบางส่วนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของ LBMA เช่น ต้องมีผลผลิตทองค าไม่ต่ ากว่า 10 ตันต่อปี มีทุน
จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 15 ล้านปอนด์ และต้องใช้วัตถุดิบจากเหมืองแร่ทองค าที่ปฏิบัติตาม OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals เป็นต้น ท าให้ประเทศไทยต้องมีการ
ส่งออกทองค าไปสกัดในต่างประเทศและน าเข้ากลับมาในรูปของทองค าบริสุทธิ์มาตรฐาน LBMA เนื่องจาก
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับต้องการวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อความม่ันใจของลูกค้า  

(2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงวัตถุดิบ (เช่น Scrap) ของผู้ประกอบการสกัด
โลหะทองค าบริสุทธิ์ของไทย เนื่องจากท าให้ต้นทุนสูงขึ้น ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบเลือกจึงจะส่งออกไปยังต่างประเทศ
มากกว่าจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการสกัดโลหะทองค าบริสุทธิ์ของไทย เนื่องจากการส่งออกไม่ต้องจ่าย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  
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(3) ฐานในการคิดภาษีน าเข้าและภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงวัตถุดิบ เช่น ทองค า
ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 96.5 ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้าและภาษีมูลค่าเพ่ิม และถ้าน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะคิดภาษีมูลค่าเพ่ิมจากฐานของมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากการแปรรูป แต่ 
Scrap หรือวัตถุดิบอ่ืนที่ทองค าปนอยู่น้อยกว่านั้นจะต้องเสียภาษีน าเข้าและภาษีมูลค่าเพ่ิม และเมื่อผ่าน
กระบวนการสกัดแล้วจะต้องคิดภาษีมูลค่าเพ่ิมอีกครั้งหนึ่ง 

(4) การใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับท าให้ไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากความตกลงทางด้านการค้าต่าง ๆ เนื่องจากไม่ผ่านกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Rule of Origin) 
ท าให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศ แต่หากมีการใช้วัตถุดิบทองค าที่ผลิตได้จาก
การท าเหมืองแร่ในประเทศ จะสามารถใช้สิทธิตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าได้ ซึ่งจะท าให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษีตามกรอบความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ1 นอกจากนี้ ในอนาคตประเทศไทยอาจสามารถ
น าวัตถุดิบทองค าจากเหมืองแร่ในประเทศเพ่ือนบ้านมาใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าและอุปทานภายในประเทศได้ 

ส าหรับอุตสาหกรรมปลายน้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ผลิตสินค้าที่มีทองค าเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้
เป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการภายในประเทศจ านวนมาก และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะ
ในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเริ่มจากการน าโลหะมีค่า เช่น ทองค า เงิน แพลตินัม ที่
ผ่านการท าให้บริสุทธิ์แล้วมาผ่านกระบวนการคัดสรร ตกแต่ง ขึ้นรูป ทั้งขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับที่ท าจาก
ทองค าล้วน หรือขึ้นรูปเป็นตัวเรือนเพ่ือน าไปประกอบกับอัญมณีทั้งแท้และเทียม กลายเป็นเครื่องประดับแท้
และเครื่องประดับแท้ฝังอัญมณี ก่อนน าส่งขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กระบวนการเหล่านี้เพ่ิม
มูลค่าของสินค้าขึ้นเป็นช่วงกว้าง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเครื่องประดับนั้น ๆ เนื่องจากกระบวนการผลิตแต่ละ
ส่วนล้วนอาศัยฝีมือจากแรงงานท่ีมีทักษะในการผลิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของไทยอันดับที่ 3 โดยในปี 2559 มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยมีมูลค่า 14,248 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 10,993 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีก่อน (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สถานการณ์การน าเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2559) 
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แผนภาพที่ 4-9 ห่วงโซ่มูลค่าของทองค าในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
ที่มา: สุรรีัตน์ และคณะ (2556) 
หมายเหต:ุ เส้นประ หมายถึง ยังขาดการเช่ือมต่อที่ด ี

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) เป็น 1 ใน ๑๐ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth หรือ S-Curve) โดยใน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก โดยสินค้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า เป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของไทยในปัจจุบัน  

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้โลหะมีค่าเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในวงจรของ
บอร์ดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในหลายรูปแบบ ขึ้นกับ
กระบวนการผลิตที่ใช้และลักษณะการใช้งาน เช่น ผงโลหะ สารละลาย ลวด เป็นต้น ราคาของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวขึ้นกับความเข้มข้นของสัดส่วนปริมาณโลหะที่ใช้และความซับซ้อนของเทคโนโลยีการผลิต เช่น เส้น
ลวดทองค า แผ่นทองค า ทองค าผสม 18k ราคาประมาณ 1,800 บาทต่อกรัม ขณะที่ผงทองค าราคา 3,000 
บาทต่อกรัม และกลุ่มสารละลายที่มีทองค าผสมอยู่ร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก มีราคาประมาณ 2,200 บาทต่อ
กรัม นอกจากนี้  การสกัดทองค าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เป็นที่นิยมมาก เนื่องจากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณมาก มีราคารับซื้อต่ าแต่สามารถขายโลหะมีค่าที่สกัดแล้วกลับคืนได้ในราคาตลาดโลก 
ซึ่งเพ่ิมมูลค่าได้ถึงร้อยละ 20-100  
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แผนภาพที่ 4-10 ห่วงโซ่มูลค่าของทองค าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ที่มา: สุรรีัตน์ และคณะ (2556) 
หมายเหต:ุ เส้นประ หมายถึง ยังขาดการเช่ือมต่อที่ด ี

4.3 สรุป 
บทที่ 4 ในส่วนแรกแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับเหมืองแร่ทองค าในอดีต 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละช่วงเวลา โดยในช่วงแรกภาครัฐมีนโยบายที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการลงทุนท าเหมืองแร่
ทองค าเพ่ือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก จะเห็นได้จากนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า
ในปี 2530 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งแร่ทองค าเพ่ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ การประกาศก าหนด
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าเป็นโครงการใหญ่เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ลงทุนยื่นขอสิทธิส ารวจและท าเหมือง
แร่ทองค าในปี 2530 และ 2532 การปรับลดอัตราค่าภาคหลวงแร่ทองค าจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 2.5 
ในปี 2535 การอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค า และการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแก่
กิจการเหมืองแร่ทองค า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาต่อมานโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
ทองค ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในระยะหลังเริ่มให้
ความส าคัญกับผลตอบแทนของภาครัฐ สิ่งแวดล้อม และชุมชนมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากการปรับอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ทองค าจากอัตราคงทีเป็นอัตราก้าวหน้า รวมถึงการชะลอการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษในปี 
2550 เป็นต้น  

นอกจากนี้ บทนี้ได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าของไทยทั้งข้อมูล
ศักยภาพแหล่งแร่ทองค า ประทานบัตร กระบวนการท าเหมืองและการสกัดทองค า รวมถึงสถิติต่าง ๆ ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าผลผลิตที่ได้จากการท าเหมืองแร่ทองค าภายในประเทศทั้งหมดถูกส่งออกไปขายในต่างประเทศ หรือ
กล่าวได้ว่ายังไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าตลอดห่วงโซ่อุปทาน2 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2559 – 

                                                           
2 กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า ด้านการบริหารจัดการแหล่งแร่ทองค า ก าหนด
ว่าจะไม่อนุญาตให้ส่งออกโลหะผสมทองค าที่ได้จากการท าเหมืองไปต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
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2560 มีการออกกฎหมายที่ส าคัญซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าเป็นอย่างมาก ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในบทที่ 5 หัวข้อที่ 5.4 เรื่องการปรับ
โครงสร้างการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า 

                                                                                                                                                                                     

จากการท าเหมืองแร่ทองค าตลอดห่วงโซ่การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในบทที่ 7 กรอบ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 
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บทท่ี 5 
ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าในประเทศไทย 

ในปัจจุบันปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าเป็นหนึ่งในปัญหาส าคัญที่
ประชาชนให้ความสนใจในวงกว้าง และมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข
ปัญหาเป็นจ านวนมาก ในบทนี้จะน าเสนอสภาพปัญหาข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ทองค า การส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นท่ีโครงการเหมืองแร่ทองค า การปรับโครงสร้างการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า 

5.1 สภาพปัญหาข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า  
ในระยะหลังการท าเหมืองแร่ทองค าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ

จากการประกอบกิจการค่อนข้างมาก ท าให้รัฐต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีนโยบายเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าเป็นการเฉพาะ โดยในหัวข้อนี้จะน าเสนอความเป็นมาและสภาพปัญหา 
ข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าที่ยังไม่สิ้นอายุประทานบัตร 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท อัครา  
รีซอร์สเซส จ ากัด  (มหาชน) และบริษัท ทุ่งค า จ ากัด เพ่ือให้เห็นมุมมองของทางฝั่งผู้ร้องเรียนหรือผู้คัดค้าน
การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า 

5.1.1 ข้อร้องเรียนการประกอบกิจการของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด  (มหาชน) 
บริษัท อัคราฯ ได้รับประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค าเมื่อปี 2543 เริ่มมีผลผลิตในช่วง

ปลายปี 2544 ในช่วงแรกของการท าเหมืองมีเรื่องร้องเรียนคัดค้านในพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด และไม่เป็นประเด็น
ทางสังคมในวงกว้าง เช่น ปัญหาฝุ่นละออง และเสียงรบกวน เป็นต้น 

เรื่องร้องเรียนคัดค้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัคราฯ เริ่มเป็นประเด็น
ทางสังคมในวงกว้างอย่างชัดเจนภายหลังจากเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท าเหมือง
แร่ทองค าจังหวัดพิจิตรยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเดือนมิถุนายน 2557 
โดยระบุว่าได้รับผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น ปัญหาฝุ่นละออง เสียงรบกวน การปนเปื้อนใน
น้ าอุปโภคบริโภค ประชาชนมีอาการเจ็บป่วย หลังจากนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ รวมถึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นขึ้นมาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

ประเด็นข้อร้องเรียนด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจากการท าเหมือง
แร่ทองค าของบริษัท อัคราฯ รวมทั้งข้อขัดแย้ง และข้อเรียกร้องต่าง ๆ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

5.1.1.1 ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในพืชผัก
สวนครัว พืชผลทางการเกษตร รวมถึงข้าว ท าให้ไม่สามารถรับประทานได้ ต้องรอรับบริจาคคูปองเพ่ือซื้อ
พืชผักเพ่ือยังชีพ ประชาชนมีค่าแมงกานีสในเลือดและสารหนูในปัสสาวะสูงเกินค่ามาตรฐาน มีการเจ็บป่วย 
ผื่นคันตามตัว อาการทางเดินหายใจ เจ็บป่วยบ่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นมะเร็ง DNA เสียหาย มีประชาชนที่
อาศัยอยู่ใกล้เหมืองเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ  
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5.1.1.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ าอุปโภคบริโภค 
ท าให้ไม่สามารถน าน้ าในพ้ืนที่มาอุปโภคบริโภคได้ และน้ ามีไม่เพียงพอต่อการบริโภค ต้องซื้อน้ าจากที่อ่ืน 
พบน้ าปนเปื้อนไซยาไนด์ผุดบริเวณแปลงนาข้าวที่อยู่ใกล้บ่อกักเก็บกากแร่ที่ 2 (TSF 2) ชุมชนได้รับผลกระทบ
ด้านเสียงและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการระเบิดเพ่ือท าเหมืองแร่ทองค า  

5.1.1.3 ข้อร้องเรียนอื่น ๆ เช่น การท าเหมืองสร้างความขัดแย้ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงกับพ้ืนที่ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและอาชีพ และ
การล่มสลายของชุมชน การบุกรุกเส้นทางสาธารณะที่อยู่ภายในพ้ืนที่โครงการ 

5.1.2 ข้อร้องเรียนการประกอบกิจการของบริษัท ทุ่งค า จ ากัด 
บริษัท ทุ่งค า จ ากัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค า จ านวน 6 แปลง เนื้อที่

ประมาณ 1,290 ไร่ บริเวณภูทับฟ้า และภูซ าป่าบอน และได้รับอนุญาตให้เปิดการท าเหมืองและประกอบ 
โลหกรรมแร่ทองค าวันที่ 11 กันยายน 2549 ประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการท า
เหมืองแร่ทองค าของบริษัท ทุ่งค า สามารถสรุปได้ ดังนี้  

5.1.2.1 ด้านเกษตรกรรม มีการร้องเรียนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า มีโรครา แมลง 
และใบหงิกงอ 

5.1.2.2 ด้านสุขภาพ ประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงมีอาการผื่นคันขึ้นตามตัว พร้อม
ทั้งมีการตรวจพบไซยาไนด์ในเลือด และได้มีการเสนอให้ด าเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) 

5.1.2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบด้านคุณภาพน้ า ซึ่งพบการปนเปื้อนของสาร
ไซยาไนด์และโลหะหนักในแหล่งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค พบน้ าผุดจาก
ผิวดินบริเวณด้านหลังเขื่อนกักเก็บกากแร่ ซึ่งมีปริมาณโลหะหนักสูงเกินมาตรฐาน ผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศและเสียง และผลกระทบด้านกลิ่นสารเคมี 

5.1.2.4 ประเด็นอ่ืน ๆ ได้แก่ การคัดค้านการขยายพ้ืนที่ใหม่และขอประทานบัตรใหม่ ความ
มั่นคงแข็งแรงของเขื่อนกักเก็บกากแร่ การทรุดตัวของสันเขื่อนด้านทิศเหนือของบ่อกักเก็บกากแร่ การปิดกั้น
ทางเข้าออก และการปะทะกันระหว่างชาวบ้านและกลุ่มผู้ขนแร่ 

ทั้งนี้ ภายหลังจากมีเรื่องร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า 
ภาครัฐได้แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า การ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ จริงหรือไม่ อย่างไร 

5.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ทองค า  
ภายหลังจากเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ทองค าจังหวัดพิจิตร

ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเดือนมิถุนายน 2557 โดยระบุว่าได้รับ
ผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น ปัญหาฝุ่นละออง เสียงรบกวน การปนเปื้อนในน้ าอุปโภค
บริโภค ประชาชนมีอาการเจ็บป่วย หลังจากนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ  

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับดิน น้ า และโรค โดยจะต้องเร่งด าเนินการและเสนอหนทางแก้ไขให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุด  ต่อมาเมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 กระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา 
ข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการท าเหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัคราฯ โดยมีผู้แทน
ของกระทรวงที่เก่ียวข้องทั้ง 4 กระทรวง และภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ นักวิชาการ ประชาชน และผู้ประกอบการ 

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้าน
ต่าง ๆ จ านวน 4 คณะท างาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้มีการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของการด าเนินการของคณะท างานชุดต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้
อย่างชัดเจนว่าการท าเหมืองแร่ทองค าเป็นสาเหตุของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
หรือไม่ โดยในปัจจุบันมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะท างานชุดต่าง ๆ ดังนี้ 

5.2.1 คณะท างานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน  อยู่ระหว่าง
การปรับแก้ไขรายงานสรุปผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่รอยต่อ 3 จังหวัด พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ รวมถึงอยู่ระหว่าง
การปรับร่าง TOR การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ้างอิง 

5.2.2 คณะท างานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  จัดท ารายงานผล
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสร็จ
แล้ว แตเ่นื่องจากข้อจ ากัดของข้อมูล ท าให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าเหมืองสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่  

5.2.3 คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา 
รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) จัดท าโครงการส ารวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกาก
แร่ (TSF1) โดยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น 
ด าเนินการตรวจสอบด้าน Geophysics และไอโซโทปแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2560  

5.2.4 คณะท างานตรวจสอบผลกระทบด้านฝุ่นละอองของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) ข้อเสนอโครงการด้านเทคนิคเพ่ือตรวจสอบผลกระทบด้านฝุ่นละอองของบริษัท อัคราฯ ผ่านความ
เห็นชอบของคณะท างานแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอขอใช้งบประมาณจากกองทุนประกันความเสี่ยงฯ ในขณะที่
ข้อเสนอโครงการด้านเทคนิคเพ่ือตรวจสอบปริมาณ ขนาด รูปร่าง และองค์ประกอบธาตุทางเคมีของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อเสนอตามข้อคิดเห็นของคณะท างาน  

5.3 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการเหมืองแร่ทองค า 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเหมืองแร่ทองค า  เพ่ือให้เห็น

มุมมองของประชาชนที่อยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการเหมืองแร่ทองค า ซึ่งอาจมีมุมมองที่แตกต่างจากด้านผู้ร้องเรียน
หรือผู้คัดค้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนที่บริเวณรอบเหมืองแร่ทองค า พบว่าชุมชน
มีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ด้านหนึ่งมีความเห็นว่า การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าก่อให้เกิดผลดีต่อ
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ชุมชน ทั้งในด้านการจ้างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน การศึกษาของบุตรหลาน การพัฒนาสาธารณูปโภค 
เป็นต้น แต่อีกด้านหนึ่งมีความเห็นว่า การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพของประชาชน และด้านอ่ืน ๆ โดยที่ผ่านมามีการด าเนินการส ารวจความเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่บริเวณเหมืองแร่ทองค าหลายครั้ง โดยมีการด าเนินการส ารวจโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้ 

5.3.1 ผลการส ารวจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในเดือนมีนาคม 2559 
เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนพ้ืนที่เหมืองแร่ทองค าของบริษัท อัคราฯ ช่วงวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2559 โดยส ารวจในรัศมี 500 
เมตร จ านวน 98 ครัวเรือน (จาก 111 ครัวเรือน) และส ารวจในรัศมี 500 เมตร – 3 กิโลเมตร จ านวน 548 
ครัวเรือน (จาก 1,359 ครัวเรือน) ผลการส ารวจความคิดเห็นพบว่า ประชาชนประมาณกึ่งหนึ่งเห็นควรให้มีการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า  

ตารางท่ี 5-1 ความเห็นของประชาชนการส ารวจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ในเดือนมีนาคม 2559 

 
เหตุผล 

เห็นชอบให้ท าเหมือง 

- ชาวบ้านมีงานท า 
- ท าได้ แต่ต้องแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
- ท าให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 
- ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ 
- ดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชน 

ไมเ่ห็นชอบให้ท าเหมือง 

- เหมืองไม่ได้ช่วยชาวบ้าน ไม่ได้แก้ปัญหาใด ๆ 
- ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- ไม่กล้ากินพืชผัก น้ าไม่เพียงพอ และปัญหาสุขภาพ 
- ได้รับความเดือดร้อนทั้งกายและใจ และเหมืองไม่เข้ามาช่วยเหลือ 
- กังวลเรื่องสารพิษ และสุขภาพ 
- ท าให้เกิดปัญหาความแตกแยกในชุมชน 

ไม่มีความเห็น 
- ต้องการให้เหมืองดูแลให้ชุมชนอยู่ร่วมกันได้ หรือจัดชุมชนให้ห่างจากเหมือง 
- ควรแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบก่อน หรือย้ายชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ 
- อยากให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องสารปนเปื้อนว่าเกิดจากสาเหตุใด 

ที่มา: จากการส ารวจโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ในเดือนมีนาคม 2559 
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แผนภาพที่ 5-1 ความเห็นของประชาชนการส ารวจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ในเดือนมีนาคม 2559 

ความเห็นของประชาชนในรัศมี 500 ม. ความเห็นของประชาชนในรัศมี 500 ม. – 3 ก.ม. 

           
ที่มา: จากการส ารวจโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ในเดือนมีนาคม 2559 

5.3.2 ผลการส ารวจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย   
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขต  

ทับคล้อ ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ในพ้ืนที่อ าเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร และอ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 596 คน ผลการส ารวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 
78 ต้องการให้บริษัท อัคราฯ เปิดด าเนินการเหมืองแร่ทองค าต่อไป เนื่องจากเหตุผลทางด้านการจ้างงาน  
การกระจายรายได้ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การศึกษา และไม่ได้รับผลกระทบ และพบว่าประชาชนที่ย้าย
เข้ามาพักอาศัยในชุมชนเป็นเวลาไม่นาน (ไม่เกิน 10 ปี) มีความต้องการให้ปิดเหมืองสูงกว่าประชาชนที่อยู่ใน
ชุมชนเป็นระยะเวลานานกว่า  

ตารางท่ี 5-2 ความเห็นของประชาชนต่อการปิดเหมือง จากการส ารวจของศูนย์ข้อมูลวิจัย 
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย 

 จ านวนคน ร้อยละ 

ให้ปิดเหมือง 133 22% 

ไม่ควรปิด 463 78% 

รวม 596 100% 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (2559) 

 

 

เห็นชอบ
ให้ท า
เหมือง 
48% 

ไม่เห็นชอบ
ให้ท า
เหมือง 
31% 

ไม่มี
ความเห็น 

21% 
เห็นชอบ
ให้ท า
เหมือง 
52% 

ไม่
เห็นชอบ
ให้ท า
เหมือง 
19% 

ไม่มี
ความเห็น 

29% 
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ตารางท่ี 5-3 ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชนกับความเห็นต่อการปิดเหมือง จากการส ารวจของศูนย์
ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย 

 จ านวนตัวอย่าง (คน) %ที่ไม่เห็นด้วยกับ
การปิดเหมือง  ให้ปิดเหมือง ไม่ควรปิด รวม 

ไม่เกิน 10 ปี 21 39 60 65% 

11 – 20  ป ี 22 61 83 73% 

21 – 30  ป ี 18 92 110 84% 

31  ปีขึ้นไป 72 271 343 79% 

 133 463 596 78% 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (2559) 

5.3.3 ผลการส ารวจของบริษัท อัคราฯ  
บริษัท อัคราฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนรอบเหมืองแร่ทองค าของ

บริษัท อัคราฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโรงงานประกอบ       
โลหกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ 17 หมู่บ้าน พบว่า ประชาชนร้อยละ 93.6 ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการท า
เหมือง ประชาชนร้อยละ 90.4 ไม่มีความวิตกกังวลต่อการด าเนินการของบริษัท อัคราฯ และประชาชน   
ร้อยละ 88 หรือ 1,573 ครัวเรือน มีความพึงพอใจต่อการท างานของบริษัท อัคราฯ  

5.3.4 ผลการส ารวจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล) 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินกิจการ

เหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่ อบต.เขาเจ็ดลูก จ.พิจิตร อบต.ท้ายดง จ.พิษณุโลก โดยส ารวจกับประชาชนที่พัก
อาศัยอยู่รอบเหมืองแร่ทองค าภายในรัศมี 10 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2559 กลุ่มตัวอย่าง 
1,121 คน มีสรุปผลการส ารวจที่ส าคัญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-4 ความคิดเห็นต่อการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า  
จากการส ารวจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล) 

 
ร้อยละ เหตุผล 

ควรด าเนินการต่อไป 75.02 
เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ ลดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพตดิ ท าให้เกิด
การพัฒนาหมู่บ้าน สร้างความเจรญิ ไมไ่ด้เกดิผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อน ควรมีแต่ควร
ดูแลให้ความส าคญักับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ไม่ควรด าเนินการ
ต่อไป 

22.66 
กังวลเรื่องสารเคมี (สารไซยาไนด์) สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และน้ าอุปโภค – บริโภค ประชาชนท่ี
พักอาศัยใกล้เหมืองแร่อาจไดร้ับอนัตรายหรือผลกระทบ กลัวส่งผลกระทบในระยะยาว ได้รับ
ผลกระทบในหลายด้าน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เป็นต้น 

ไม่แสดงความคดิเห็น 2.32 - 
ที่มา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์, หนังสือ, วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
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5.4 การปรับโครงสร้างการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า 
ในอนาคตการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าจะมีการปรับโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงจากใน

อดีตค่อนข้างมาก จะเห็นได้จากกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ส าคัญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ทองค าที่ส าคัญ ดังนี้ 

5.4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เชื่อมโยงกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรแร่ทองค าในส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การอนุญาต และการเยียวยาผลกระทบ
แก่ชุมชน ดังนี้ 

มาตรา ๕๘ การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้ าการนั้นอาจมี 
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย  ส าคัญ
อ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษา  และประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา  ด าเนินการหรืออนุญาต
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการ
ด าเนินการ หรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  

ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยา  ความ
เดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 

5.4.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ  
เพ่ือให้การบริหารจัดการแร่ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ  โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2559 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ  มี
สาระส าคัญก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ  (คนร.) ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่เสนอ
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้การบริหารจัดการแร่เกิด
ประโยชน์สูงสุด ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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5.4.3 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559  
จากปัญหาการร้องเรียนและคัดค้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าเนื่องจากผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพ้ืนที่โครงการท า
เหมืองแร่ทองค าหลายแห่ง ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบ วิเคราะห์ และวินิจฉัยในข้อเท็จจริงและปัญหา จึงมี
ความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการในการป้องกันและระงับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
รวมทั้งก าหนดมาตรการในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีค าสั่งที่ ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

5.4.3.1 ให้ผู้มีอ านาจในการอนุญาตระงับการอนุญาตส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า และ
การต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ จนกว่า คนร. จะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

5.4.3.2 ให้ผู้ประกอบการระงับการประกอบกิจการ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ จนกว่า คนร. จะ
มีมติเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยังคงมีหน้าที่ในการฟื้นฟูพ้ืนที่ 

5.4.3.3 ให้หน่วยงานแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการระงับการประกอบกิจการ  ทั้ง
ด้านการก ากับดูแลการฟื้นฟูพ้ืนที่ ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี และดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบ 

5.4.3.4 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อเท็จจริงและ
ปัญหา เสนอมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเสนอกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ใน
การบริหารจัดการแร่ทองค าให้ คนร. พิจารณาให้ความเห็นชอบและรายงาน ครม. เพ่ือทราบต่อไป 

5.4.4 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 

โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ 29 สิงหาคม 
2560 โดย พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ถือเป็นกฎหมายที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ มี
บทบัญญัติส าคัญที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า ทั้งนี้ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 มีการปรับ
โครงสร้างจาก พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ดังนี้ 

5.4.4.1 การบริหารจัดการแร่ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอ่ืนมากยิ่งขึ้น ทั้งภาครัฐ 
และภาคประชาชน ผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คนร. คณะกรรมการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบจาก
การท าเหมือง เป็นต้น 

5.4.4.2 ระบุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการแร่ชัดเจน โดยระบุไว้ในมาตรา 7 ว่ารัฐมี
หน้าที่ในการบริหารจัดการแร่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน โดยต้อง
ค านึงถึงดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
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ประชาชนอย่างรอบด้าน รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ท าเหมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม  

5.4.4.3 ก าหนดให้ คนร. จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ซึ่ งอย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วยการส ารวจทรัพยากรแร่ แหล่งแร่ส ารอง การจ าแนกเขตพ้ืนที่ศักยภาพแร่ พ้ืนที่หรือชนิดแร่ที่
สมควรสงวนหวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ พ้ืนที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่จะก าหนดให้
เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง เป็นต้น 

5.4.4.4 มีการปรับโครงสร้างการอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยเปิดโอกาสให้มีการ
ประมูลสิทธิส ารวจและท าเหมือง อีกทั้งแบ่งประเภทของเหมืองแร่ออกเป็น 3 ประเภทตามขนาดและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการท าเหมือง  

5.4.4.5 ก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ที่ชัดเจน โดยจะต้องอยู่ใน
เขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีมาตรการป้องกัน
ผลกระทบที่เหมาะสม นอกจากนี้ ส าหรับเหมืองที่มีผลกระทบสูงต้องท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง (Buffer 
Zone) และข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน (Baseline data) 

5.4.4.6 ก าหนดมาตรการในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน เช่น การวางหลักประกันการฟื้นฟู การท าประกันภัยความรับผิด เป็นต้น 

5.4.4.7 เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยก าหนดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนก่อนการท าเหมือง กรณีประชาชนไม่เห็นด้วย และไม่ได้ข้อยุติให้มีการท าประชามติ 
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมือง 

5.4.4.8 มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกัน รวมถึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ชัดเจนด้วย 

5.4.4.9 ปรับเพิ่มบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
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ตารางท่ี 5-5 การเปรียบเทียบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 และ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติแร่  2560  พระราชบัญญัติแร่  2510 

คณะกรรมการ 
นโยบายบริหารจัดการ
แร่แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 
1. ประธานกรรมการ  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
2. รองประธานกรรมการ     1) รมต. ทส   2) รมต. อก.  3) รมต. มท.  4). รมต. กษ. 
3. กรรมการโดยต าแหน่ง    1) ปลัดกระทรวงกลาโหม   2) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    4) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข     5) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  6) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  7) อธิบดีกรมธนารักษ์   8) อธิบดีกรมศิลปากร 
  9) เลขาธิการ สปก.   10) เลขาธิการ สผ.   11) ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่  12) ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   13) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินหกคน 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เป็นเลขานุการร่วม 
อ านาจหน้าที่โดยสรุป (ม.12) 
1.  เสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดแร่เสนอต่อ ครม. โดย กพร. และ ทธ. ร่วมจัดท า
ฐานข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท าเหมืองของประเทศ การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ 
และความเป็นไปได้ ในการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการท าเหมือง และการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชน 
2. ก ากับดูแล ตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้เป็นไปตามที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ก าหนด 
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่รวมถึง
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและก าหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแร่  

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการแร่ องค์ประกอบ   1. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ  2. อธิบดีกรมการปกครอง   
3. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ   4. อธิบดีกรมควบคุมโรค   5. อธิบดีกรมเจ้าท่า  6. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง  7. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  8. อธิบดีกรมที่ดิน  9. อธิบดีกรมป่าไม้  10. อธิบดีกรมศิลปากร 
11. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  12. อธิบดีกรมอนามัย  13. เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม  14. เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15. ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่  16. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง รวอ. แต่งต้ังจ านวนไม่เกิน 8 คน 
       อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นเลขานุการ 
อ านาจหน้าที่  
  1. ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการประกาศให้มีการประมูลเขตแหล่งแร่ 
  2. ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
  3. ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การต่ออายุ การโอน การเพิกถอน และก าหนดเง่ือนไขใดๆ 
เกี่ยวกับประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 

องค์ประกอบ 
      1. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
      2. อธิบดีกรมชลประทาน 
      3. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
      4. อธิบดีกรมที่ดิน 
      5. อธิบดีกรมป่าไม้ 
      6. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
      7.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง รวอ.  แต่งต้ังจ านวนไม่เกิน  3  คน 
      ผู้อ านวยการส านักเหมืองแร่และสัมปทาน เป็นเลขานุการ     
อ านาจหน้าที่ 
  1. ให้ค าปรึกษา แนะน า และความเห็นแก่รัฐมนตรี เกี่ยวกับการออก
อาชญาบัตรส ารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตรในพื้นที่เขตป่า
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 พระราชบัญญัติแร่  2560  พระราชบัญญัติแร่  2510 
  4. ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การเพิกถอน และการก าหนดเง่ือนไขใดๆ เกี่ยวกับอาชญาบัตร
พิเศษ 
  5. พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการท าเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 
  6. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง 

สงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามของทางราชการ 
  2. การต่ออายุประทานบัตร 
  3. การโอนประทานบัตร 
  4. การส่ังเพิกถอนอาชญาบัตรหรือประทานบัตร 
 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ร่
จังหวัด 

องค์ประกอบ   1. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ   2. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด    3. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  5. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
6. ผู้แทนกรมเจ้าท่า  7. ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี 8. ผู้แทนกรมศิลปากร  9. ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่  10. นายอ าเภอในท้องที่ที่ขอประทานบัตร  11. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ขอประทาน
บัตร  12. ผู้แทนสภาการเหมืองแร่  13. ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินแปดคนซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มี
ประสบการณ์ ด้านเหมืองแร่ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม  และด้านสุขภาพ ด้านละ 1 คน ผู้แทนองค์กรเอกชน 2 คน 
และผู้แทนองค์กรชุมชน 2 คน  
    เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่เป็นเลขานุการ  
อ านาจหน้าที่โดยสรุป 
1. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การต่ออายุ การโอน การเพิกถอน หรือการก าหนดเง่ือนไขใด ๆ 
เกี่ยวกับประทานบัตรส าหรับการท าเหมืองประเภทที่ 1  
 2.  พิจารณาข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากการอนุญาตให้ท าเหมืองประเภทที่ 1 
 3. ให้ค าปรึกษา แนะน า และความเห็นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการแร่ในจังหวัดนั้น 

ไม่มี 

การส ารวจแร่ อาชญาบัตร  3 ประเภท 
1. อาชญาบัตรส ารวจแร่  (นิยาม) หนังสือส าคัญที่ออกให้เพื่อส ารวจแร่ในเบื้องต้น ไม่รวมถึงการส ารวจแร่ในทะเล 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ - เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่นั้นๆ 
 ผู้มีอ านาจในการอนุญาต – เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 อายุ  1 ปีนับแต่วันที่ออก 
 การติดตาม   -  แจ้ง กพร. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้อนุญาต 

2. อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  ออกให้เพื่อผูกขาดส ารวจแร่ภายในท้องที่ที่ก าหนด  แต่ไม่รวมถึงการส ารวจแร่ใน
ทะเล (การส ารวจแร่ในทะเลให้ขอเป็น อาชญาบัตรพิเศษ  เพื่อเป็นพื้นที่กว้าง)    

 เนื้อ  2,500ไร/่ค าขอ 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ - เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 ผู้มีอ านาจในการอนุญาต - อธิบดี  

 *(เจตนารมณ์ที่ให้อธิบดีอนุญาตเพื่อความคล่องตัว)* 
 อายุอาชญาบัตร  2 ปี นับแต่วันที่ออก แต่ยกเลิกการส ารวจได้ก่อนอายุ  
 การยื่นรายงานผลการส ารวจแร่ - ต้องยื่นรายงานผลการด าเนินงานและการส ารวจทุก 180 วันนับแต่

อาชญาบัตร 3 ประเภท 
1. อาชญาบัตรส ารวจแร่  หนังสือส าคัญที่ออกให้เพื่อส ารวจแร่ภายใน
ท้องที่ที่ระบุในหนังสือ 
  เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ – เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 ผู้มีอ านาจในการอนุญาต – เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 อายุ   1 ปีนับแต่วันที่ออก 
2. อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่  ออกให้เพื่อผูกขาดส ารวจแร่ภายในเขตที่
ก าหนด  
 เนื้อที่ – 2,500 ไร/่ค าขอ เว้นแต่ค าขออาชญาบัตรส ารวจแร่ในทะเล 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ -  เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 ผู้มีอ านาจในการอนุญาต – รัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 อายุอาชญาบัตร – หนึ่งปีนับแต่วันที่ออก 
 การยื่นรายงานผลการส ารวจแร่ - ต้องลงมือส ารวจแร่ภายใน 60วัน
นับแต่ได้รับอาชญาบัตร และรายงานผลการส ารวจแร่ทุก 180 วันนับแต่
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ได้รับอาชญาบัตร  

ฝ่าฝืน ใบอนุญาตสิ้นสุด จ าคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งแสน หรือทั้งจ าทั้งปรับ  (มาตรา 44 และมาตรา 45) 
3. อาชญาบัตรพิเศษ (นิยาม)  ออกให้เพื่อผูกขาดส ารวจแร่ภายในเขตที่ก าหนด ผู้ยื่นค าขอต้องเสนอข้อผูกพันส าหรับ
การส ารวจและเสนอผลประโยชน์พิเศษ                                    

 เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ – เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
 ผู้มีอ านาจในการอนุญาต   (ม.47) -  อธิบดี โดยความเห็นของคณะกรรมการแร่ 
 อายุอาชญาบัตร (ม. 47 ว.2)  -  ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออก  
 ผลการส ารวจบ่งชี้ว่าแร่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์  ขอยกเลิกหรือขอเวนคืนพื้นที่บางส่วนได้   (ม.48) 

 ข้อเสนอผลประโยชน์พิเศษ จะผูกพันไปจนถึงการได้รับประทานบัตร  
          **กรณีผู้ถือ อพ. ยินยอมให้ผู้อื่นมายื่นค าขอประทานบัตรในพื้นที่ที่ตนได้รับ อพ. ก็ให้ผลประโยชน์พิเศษ
ดังกล่าว มีผลผูกพันผู้ขอประทานบัตรต่อไปด้วย (มาตรา 46) 
                  เงินผลประโยชน์ จัดสรรให้กับ อบต. อันเป็นที่ตั้งของเขตพื้นที่ตามค าขออาชญาบัตรพิเศษ เพื่อใช้ใน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่หรือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 **  ค่าสิทธิส ารวจแร่ **   อผ. และ อพ.  ต้องเสียค่าสิทธิส ารวจในอัตราก้าวหน้า   (ม. 135)  

ได้รับอาชญาบัตร 
ฝ่าฝืน ใบอนุญาตสิ้นสุดและปรับไม่เกินสองพันบาท (ม. 134) 
3. อาชญาบัตรพิเศษ ออกให้เพื่อผูกขาดส ารวจแร่เป็นกรณีพิเศษภายใน
เขตที่ก าหนด 

  เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ                                        
         เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 

  ผู้มีอ านาจในการอนุญาตรัฐมนตรี 
  อายุอาชญาบัตร - ห้าปีนับแต่วันที่ออก 
  ผลการส ารวจบ่งชี้ว่าแร่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ ขอยกเลิก
หรือขอเวนคืนพื้นที่บางส่วนได้ 

  
**  เงินผลประโยชน์พิเศษ  
                ผลักเป็นรายได้ของแผ่นดินทั้งหมด 
 ** ค่าใช้เนื้อที่ **  มาตรา 26 ตามอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่และ
อาชญาบัตรพิเศษ ไร่ละ  6 บาท/ปี 

การท าเหมือง แบ่งเหมืองออกเป็น 3 ประเภท (ม. 53) 
 หลักเกณฑ์การแบ่งประเภทเหมือง เนื้อที่ พื้นที่ที่ตั้งของเหมือง  ชนิดแร่ ลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ วิธีการท า
เหมือง และการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดจากการท าเหมือง 
  เหมืองประเภทที่ 1      -  เนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่    
 หลักเกณฑ์ - ไม่อยู่ในพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม /ไม่ใช้วัตถุระเบิดหรือสารเคมีเป็นพิษในการท าเหมือง/ ไม่
ก่อให้เกิดมลพิษทางเคมีหรือจ าพวกโลหะหนัก/กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย/ และเป็นประเภทโครงการท าเหมืองที่
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดว่าไม่ต้องจัดท า EHIA  EIA   หรือ IEE   
(ขณะนี้มี 7 ชนิดแร่ /ทรายแก้ว ดินเหนียวสี ดินซีเมนต์ ดินมาร์ล บอลเคลย์ ดินทนไฟ และดินเบา) 
ผู้อนุญาต   - จรท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่จังหวัด 
เหมืองประเภทที่ 2  -  เนื้อที่ไม่เกิน 625 ไร ่
หลักเกณฑ์  -  ไม่อยู่ในพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม /ไม่ใช้สารเคมีเป็นพิษในการท าเหมือง ** ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางเคมีหรือจ าพวกโลหะหนัก**  
เหมืองประเภทที่ 3   -  ไม่ได้ก าหนดเนื้อที่  
หลักเกณฑ ์
     -  การท าเหมืองในทะเล การท าเหมืองใต้ดิน 
     -  เป็นเหมืองที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง /หรือเป็นการท าเหมืองในพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม /และ
ต้องไม่ใช่เหมืองประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2  

 ไม่ได้แบ่งประเภทเหมือง 
  300 ไร่ต่อหนึ่งค าขอ 
  รัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจอนุญาต โดยคณะกรรมการแร่มีหน้าที่

ในการให้ค าปรึกษา แนะน า หรือให้ความเห็น  
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    - โครงการเหมืองที่เข้าลักษณะต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องก าหนดเป็นเหมือง
ประเภท 2 และประเภทที่ 3  
ผู้อนุญาต     -  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่ 

หลั ก เ ก ณฑ์ ก า ร ข อ
ประทานบัตร 

การยื่นค าขอ ( ม.54) 
 - พื้นที่ต้องอยู่ในแผนแม่บทฯ ก าหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง 
-  ชนิดแร่ วิธีการท าเหมือง เข้าข่ายเหมืองประเภทใด 
- ต้องไม่ยื่นค าขอเหลื่อมล้ าทับซ้อนกับค าขอผู้อื่น หรือเหลื่อมล้ าทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีการอนุญาตแล้ว เว้นแต่จะเข้า
ข้อยกเว้น 
- ยื่นขอต่อ จรท. ทุกประเภทเหมือง 
หลักฐานที่ยื่นพร้อมกับค าขอ 
       1)  หลักฐานการพบแร่ชนิดที่จะท าเหมืองตามค าขอตามระเบียบก าหนด 
       2) แผนการฟื้นฟู  การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน 
       3) ต้องเสนอผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ จัดสรรให้กับ อบต. ที่ตั้งโครงการและ อบต. ที่มีเขตติดต่อและได้รับ
ผลกระทบจากการท าเหมือง เพื่อใช้ในการส ารวจหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแร่หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
       4) หลักฐานการยินยอมของเจ้าของพื้นที่/พท. รัฐ ยื่นก่อนอนุญาต 
      5) หลักฐานอื่นตามที่กฎกระทรวงก าหนด 
การรับฟังความคิดเห็น (กว้าง) (ม. 56) 
     -  เมื่อ จรท. รับค าขอ/ก าหนดเขตแล้ว 
1.  ให้ประกาศการขอประทานบัตรโดยปิดประกาศในที่เปิดเผย (ที่ สนง. จรท./ ที่ว่าการอ าเภอ/ที่ท าการก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/อบต. ที่มีการขอประทานบัตร) ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
2. ครบก าหนดให้  จรท. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นกับชุมชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รมต. ประกาศก าหนด 
การจัดท าประชามติ (แคบ) (ม.56 ว. 3) 
 1. ถ้าประชาชนในชุมชน ไม่เห็นด้วยกับการท าเหมืองและผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ให้  จรท. 
จัดท าประชามติของประชาชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร โดยกฎหมายไม่ค านึงถึงสัดส่วนของเสียงที่ไม่เห็นด้วย 
       2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชามตินั้นให้ผู้ยื่นค าขอ    เป็นผู้รับผิดชอบ 
       3. ให้ รมต. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดท าประชามติ 
 
 
 
 
 

การยื่นค าขอ 
     - ยื่นขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ 
    - หลักฐานประกอบค าขอ 
       1)  หลักฐานการพบแร่ที่จะเปิดการท าเหมือง หลักฐานอื่น ๆ ตามที่
กฎกระทรวงและระเบียบก าหนด 
         2) จะเสนอให้ผลประโยชน์พิเศษก็ได้/ ผลักเป็นรายได้แผ่นดิน 
การประกาศค าขอประทานบัตร 
    - ปิดประกาศในที่เปิดเผย   ณสนง. จรท./ ที่ว่าการอ าเภอ/ที่ท าการ
ก านัน/ ภายใน ยี่สิบวัน ไม่มีผู้ใดโต้แย้ง  ให้ จรท.ด าเนินการค าขอต่อไป 
ทางปฏิบัติ - ถ้ามีการคัดค้าน ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเห็น
ทางด้านวิชาการ  ส่งเรื่องราวค าขอประทานบัตรให้ อบต. เมื่อได้รับเรื่อง
แจ้งการขอประทานบัตร ให้ส่งเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านจัดท าประชาคมหมู่บ้าน
ร่วมกับ จรท. และเจ้าของโครงการ 
    - ผลการจัดท าประชาคม อบต. น าเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการขอประทานบัตรแล้วส่งความเห็นให้ จรท. เพื่อ
รวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
    - ถ้า อบต. ไม่เห็นด้วยกับการขอประทานบัตร ประมวลเรื่องเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด เพื่อตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้นพิจารณาให้
ความเห็น 
ตรวจสอบปัญหามวลชน 
    - ก่อนเสนอ รวอ. ลงนามอนุญาตประทานบัตร 
    - ตรวจสอบพื้นที่ค าขอประทานบัตร 
    - สอบถามก านันท้องที่เกี่ยวกับปัญหามวลชนหรือการคัดค้านของ
ราษฎร 
    - สรุปประเด็นการร้องเรียนคัดค้าน ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหา รวมถึง
ความเห็นของคณะกรรมการระดับจังหวัด 
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หลักเกณฑ์ 
การอนุญาตประทาน
บัตร 

กรอบในการพิจารณา ให้ออกเป็นอนุบัญญัติ (ม. 52)  
1. พื้นที่ที่ยื่นค าขอต้องอยู่ในแผนแม่บทฯ ก าหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง   
2. ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ  
3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการท าเหมืองต้องเหมาะสม  
4. มาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนต้องเหมาะสม  
5.เหมืองเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสูง ต้องจัดท าแนวพื้นที่แนวกันชนการท าเหมือง และข้อมูล
พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั้งก่อนและหลังการท าเหมือง  
6. แผนฟื้นฟู  การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับที่เสนอ
ไว้ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
อายุประทานบัตร (ม. 58)  -  ไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันออก  
 การต่ออายุประทานบัตร ( ม.58 ว.2)  
   - ต้องยื่นค าขอก่อนประทานบัตรสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
   - เมื่อประทานบัตรสิ้นอายุ และยังไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ แต่ยังไม่มีการปฏิเสธ ต้องหยุดการท าเหมือง   
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้ต่ออายุ (ม.58 ว. 4) 
    ให้มีการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชน  
การเริ่มนับระยะเวลาการต่ออายุ  -  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ออกประทานบัตรอนุญาตให้มีการต่ออายุ (ช่วงเวลาการ
พิจารณาไม่นับรวม) 

 
 
 
 
 
 
 
อายุประทานบัตร 
    ไม่เกินยี่สิบห้าปีนับแต่วันออก 
การต่ออายุประทานบัตร 
    - ยื่นค าขอก่อนประทานบัตรสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
    - เมื่อประทานบัตรสิ้นอายุแล้วและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุแต่ยัง
ไม่มีการปฏิเสธท าต่อได้อีกหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจากนั้นต้องหยุด 
 
การนับระยะเวลาการต่ออายุ 
    เริ่ มนับตั้ งแต่ วันที่ ประทานบัตรสิ้ นอายุ  (นั บรวมระยะเวลา 
การพิจารณาเป็นอายุประทานบัตรด้วย) 

สิทธิหน้าที่ของ ผู้ถือ
ประทานบัตร 

เขตเหมืองแร่/เขตประทานบัตร  (นิยาม)  - เขตประทานบัตร  หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก าหนดในประทานบัตร 
- เขตเหมืองแร่ หมายถึง เขตประทานบัตร เขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้แต่งแร่ ประกอบโลหกรรม ทิ้งมูลดินทรายซ่ึงมี
เขตติดต่อกับเขตประทานบัตร 
สิทธิในเขตเหมืองแร่   (ม.59) 
- เตรียมการท าเหมืองในเขตประทานบัตร 
**- แต่งแร่ ประกอบโลหกรรม หรือทิ้งมูลดินทราย      (มีใบอนุญาต แต่ถ้าเป็นการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรม
ในเขตประทานบัตรได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตตาม ม. 106 และ ม. 111)- ท าเหมืองในเขตประทานบัตร 
ขายแร่ที่ระบุใน ประทานบัตรและแร่ที่เป็นผลพลอยได้ 
การท าเหมือง/เปิดการท าเหมือง /หยุดการท าเหมือง (ม. 66) 
  - การท าเหมืองต้องมีปริมาณงาน และระยะเวลาไม่น้อยกว่าตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีก าหนด 
 - ต้องเปิดการท าเหมืองภายในหนึ่งปีนับแต่ได้รับประทานบัตร เว้นแต่มีเหตุขัดข้องเปิดการไม่ได้ และได้รับอนุญาตจาก 
จรท.  
- ก่อนเปิดการท าเหมืองต้องแจ้งมีหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องน า พนจ. ไปตรวจสอบ  เมื่อ จรท. 
อนุญาตเป็นหนังสือจึงเปิดการท าเหมืองได้ 
- หลังได้รับอนุญาตให้หยุดการ  และจะเร่ิมเปิดท าเหมืองหลังหยุดการ  ให้แจ้ง จรท.  และจะท าได้ ต้องได้รับอนุญาต

เขตเหมืองแร่ 
- เขตพื้นที่ที่ก าหนดไว้ในประทานบัตร 
 
สิทธิในเขตเหมืองแร่ 
- เตรียมการท าเหมืองในเขตประทานบัตร 
- ท าเหมืองขายแร่ที่ระบุในประทานบัตร ส่วนแร่พลอยได้ต้องได้รับอนุญาต
จึงจะขายได้ 
- แต่งแร่ เก็บขังน้ าขุ่นข้น หรือมูลดินทราย 
การท าเหมืองตามมาตรา 60 
    ก าหนดว่าการท าเหมืองต้องมีคนงานและระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนด ถ้าขัดข้องก็ขอรับใบอนุญาตหยุดการท าเหมืองและโดยนัยของ
มาตรา 60 วรรคท้ายก็ต้องเปิดการท าเหมืองภายในหนึ่งปีหลังจากได้
รับประทานบัตร 
 
การเปิดการท าเหมือง (ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 28)  
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เป็นหนังสือจาก จรท.  
 - การท าเหมืองโดยไม่แจ้งขอเปิดการ หรือหยุดการท าเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต   มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่
เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
การร่วมแผนผังโครงการท าเหมือง  
     ผู้ถือประทานบัตรคนเดียว มีประทานบัตรหลายฉบับ มีเขตติดต่อกันให้ถือว่ามีเขตเหมืองแร่เดียวกัน (มาตรา 60)  
     ผู้ถือประทานบัตรหลายคนมีเขตประทานบัตรติดต่อกันอาจร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกนั  
โดยได้รับอนุญาตจาก จรท. (มาตรา 60) 
****บังคับร่วมแผนผังโครงการท าเหมือง เพื่อประโยชน์   ในการน าแร่มาใช้อย่างคุ้มค่าและอย่างปลอดภัย (ม. 60 ว.3) 
       ** ผู้ถือประทานบัตรหลายคน มีประทานบัตรซ่ึงเขตประทานบัตรติดต่อกัน และมีพื้นที่เหมืองแร่ที่ไม่อาจท า
เหมืองได้ฝ่ายเดียวอย่างปลอดภัย หรือไม่อาจน าแร่ในเขตนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าได้ จรท. มีอ านาจก าหนดให้ร่วมแผนผัง
โครงการท าเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันได้ ตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่อธิบดีก าหนด** 
การท าเหมืองใกล้ทางหลวง ทางน  าสาธารณะ  
    - ทางหลวงต้องเป็นทางหลวงที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 
            - เหมืองประเภทที่ 1 ห้ามท าในระยะ 100 เมตร 
             - เหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3  ห้ามท าในระยะ  300 เมตร  
            - ยกเว้น ประทานบัตรก าหนดให้ท าได้  หรือได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแผนผังโครงการท าเหมือง  
     (การเปลี่ยนแผนผัง ถ้ากระทบต่อ EIA ในสาระส าคัญ ที่ คชก. ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ต้องขอความเห็นชอบใหม่) 
การปิดกั น ท าลาย ทางหลวง ทางน  าสาธารณะ 
- ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ส่วน จรท. จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 
- ผู้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือฟื้นฟูทางหลวง ทางน้ าให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าเดิม 
การฟื้นฟูสภาพพื นที่การท าเหมือง  (ม. 68 (8)) 
 - ต้องฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมือง  ตามแผนฟื้นฟู    การพัฒนา การใช้ประโยชน์และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่ ทั้งในระหว่างการท าเหมือง
และหลังปิดเหมือง 
- สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ผู้ออกประทานบัตรอาจก าหนดให้มีการปรับปรุงแผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ 
และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
ก าหนดให้วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื นที่การท าเหมือง (ม. 68 (9)) 
      เพื่อเป็นหลักประกันว่า  ผู้ถือประทานบัตรจะฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองตามแผนฟื้นฟูฯ รวมถึงการ
เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง (วงเงินหลักประกัน คณะกรรมการแร่เป็นผู้ก าหนด)  
 
 

      - ก่อนเปิดการท าเหมืองครั้งแรก ต้องน าพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจ 
และได้รับอนุญาตจาก จรท.  จึงจะเปิดการได้ 
      โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
- ผู้ถือประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับมีเขตติดต่อกันให้ถือ
ว่ามีเขตเหมืองแร่เดียวกัน (มาตรา 60 และมาตรา 113) 
- ผู้ถือประทานบัตรหลายคนมีเขตเหมืองแร่ติดต่อกัน อาจร่วม

แผนผังโครงการท าเหมืองเป็นเหมืองเดียวกันได้โดยได้รับอนุญาตจาก 
จรท.  และให้ถือว่าเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน (มาตรา 60 และมาตรา 
113) 
 
การท าเหมืองใกล้ทางหลวง ทางน  าสาธารณะ (มาตรา 62)  
- เว้นระยะ 50 เมตร เว้นแต่ประทานบัตรก าหนดให้ท าได้ หรือได้รับ
อนุญาตจาก จรท.  
 
การปิดกั น ท าลาย ทางหลวง ทางน  าสาธารณะ 
     ต้องได้รับอนุญาตจาก จรท. (ในทางปฏิบัติต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ) 
การฟื้นฟูสภาพพื นที่การท าเหมือง 
- ม า ต ร า  7 2  ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ ถื อ ป ร ะ ท า น บั ต ร จั ด ก า ร ถ ม ห ลุ ม 
ขุมปล่องหรือท าที่ดินให้เป็นตามเดิมเสียทุกแห่งไม่ว่าประทานบัตรจะสิ้น
อายุแล้วหรือไม่ 
- ฟื้นฟูพื้นที่ตามเง่ือนไขสิ่งแวดล้อม หรือตามเง่ือนไขที่ประทานบัตร
ก าหนดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โครงการเหมืองแร่ ที่ได้รับความเห็นชอบตาม EHIA /EIA/IEE ก าหนดให้ผู้
ถือประทานบัตรจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ กองทุนฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมือง กองทุน
ทางด้านสุขภาพ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน หรือกองทุนประกันความเสี่ยง ซ่ึง
ก าหนดให้ผู้ถือประทานบัตรเก็บเงินเข้ากองทุนและด าเนินการตาม
เจตนารมณ์ของกองทุนนั้น  ซ่ึงถ้าผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการฟื้นฟู
พื้นที่  เยียวยา     ผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง หรือปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมก าหนดหรือที่
ประทานบัตรก าหนด หลักประกันที่เรียกเก็บตามกฎหมายใหม่ก็ให้คืนแก่ผู้
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การก าหนดให้จัดท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
เฉพาะเหมืองประเภทที่ 2 และที่ 3 ต้องจัดท าประกันภัยต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (วงเงินที่
คณะกรรมการแร่ก าหนด และรัฐเป็นผู้รับผลประโยชน์) 
ถ้าไม่ฟื้นฟูตามแผนฯ  ไม่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
      - รัฐจะน าเงินจากหลักประกัน หรือสินไหมทดแทนจากประกันภัย มาด าเนินการทันที  
 
 

ถือประทานบัตรทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี  
จัดท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 ก าหนดให้ท าเฉพาะเหมืองใต้ดิน กรณีพื้นดินบริเวณเหมืองแร่ประทาน
บั ต ร ท า เ ห มื อ ง ใ ต้ ดิ น ท รุ ด ตั ว ล ง  แ ล ะ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย 
แก่บุคคลภายนอก 

การจัดการ 
ข้อร้องเรียนระหว่าง
การท าเหมือง 

ข้อร้องเรียนระหว่างการท าเหมือง (ม.69)  -  ในระหว่างการท าเหมือง ถ้ามีผู้ร้องเรียนหรือการท าเหมืองใด ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชน และหาข้อยุติไม่ได้ ให้ อพร . หรือ จรท. เสนอให้
คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการแร่จังหวัดแล้วแต่กรณี สอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยโดยรวดเร็วและอย่างเป็นธรรม  
   ผลเป็นจริงตามข้อร้องเรียน ให้คณะกรรมการแร่หรือคณะกรรมการจังหวัด สั่งเป็นหนังสือให้เยียวยา 
      -  ถ้าไม่เยียวยา ให้ กพร. น าเงินจากหลักประกันหรือเรียกให้ประกันภัยรับผิดชอบ แล้วให้ผู้ถือประทานบัตรจัดหา
หลักประกันมาวางใหม่ ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้ง  
      -  ถ้าไม่น ามาวางโดยไม่มีเหตุอันควร/ เพิกถอน ประทานบัตร  
      -  ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ไม่มี 

คณะกรรมการควบคุม
เ ฝ้าระวังผลกระทบ
จากการท าเหมือง 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมือง ให้ รวอ. มีอ านาจประกาศก าหนดให้ การท า
เหมืองในพื้นที่หรือชนิดแร่ใด ต้องมีคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมือง (ม. 67) 
ประกอบด้วย 
1)  ตัวแทนผู้ถือประทานบัตร  2) ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย  3) ตัวแทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ 
หน้าที่  -  ตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง ผลกระทบจากการ ท าเหมือง 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของคณะกรรมการ เป็นภาระของผู้ถือประทานบัตร 

ไม่มี 

การท าเหมือง 
ใต้ดิน 
(เฉพาะที่แก้ไข 
เพิ่มเติม) 

การท าเหมืองใต้ดิน  (ม. 77)  
 -ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยที่ไม่รุกล้ าแดนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของบุคคลอื่น  
- หรือเป็นการท าเหมืองใต้ดินที่อยู่ภายในเขตเหมืองแร่ในประทานบัตรที่ออกตามความในหมวด 5 ส่วนที่ 3 ไม่อยู่ใน
บังคับของบทบัญญัติว่าด้วยการท าเหมืองใต้ดิน แต่ให้ไปปฏิบัติตามบทบัญญัติตามความในหมวด 5  (เหมืองเปิด)  
การคุ้มครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย์  
      มาตรา 90 ในกรณีพื้นดินบริเวณใดในเขตประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินทรุดตัวลง ในลักษณะก่อให้เกิดความ
เสียหาย ให้น าหลักความรับผิดต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับความเสียหายทั้งปวดที่เกิดขึ้น 
      (1) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า การทรุดตัวของพื้นดินนั้นเกิดจากการท าเหมืองใต้ดิน 
      (2) หาก กพร. พิจารณาแล้วเห็นว่าการท าเหมืองใต้ดินเป็นต้นเหตุแห่งการทรุดตัวของพื้นที่ดินนั้น ให้ กพร . น า
หลักประกันตามมาตรา 81 (9)  หรือสินไหมทดแทนจากการประกันภัยตามมาตรา 81 (7) มาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่

เพิ่มเติมจากมาตรา 88/6 
 
 
 
การคุ้มครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 
     มาตรา 88/13  ในกรณีพื้นดินบริเวณใดในเขตเหมืองแร่ประทาน
บัตรท าเหมืองใต้ดินทรุดตัวลง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ให้น าหลักความรับผิดต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับ
ความเสียหายทั้งปวดที่เกิดขึ้น  
      (1) ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า การทรุดตัวของพื้นดินนั้นเกิดจากการท า
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ผู้เสียหาย และแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรน าหลักประกันหรือประกันภัยมาวางภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้ง และเสนอ
ให้ผู้ออกประทานบัตรก าหนดเป็นเง่ือนไขมิให้ท าเหมืองใต้ดินในบริเวณนั้น 
      ถ้าไม่น าหลักประกันหรือจัดหาประกันภัยใหม่มาวางภายในก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร  ให้เพิกถอนประทานบัตร 
ก าหนดให้มีเงินค่าทดแทน 
- การท าเหมืองใต้ดิน ในระดับความลึกจากผิวดินเกินกว่าหนึ่งร้อยเมตร ผ่านที่ดินแปลงใด  
- ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือผู้มีสิทธิท ากินตามกฎหมาย  เช่น สค.1 หนังสือ
รับรองการท าประโยชน์  หรือการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามกฎหมายอื่น ๆ  มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากผู้ถือ
ประทานบัตรท าเหมืองใต้ดิน  
- คณะกรรมการจะเป็นผู้ก าหนดเงินทดแทน 
คณะกรรมการก าหนดเงินทดแทน ประกอบด้วย 
1. ประธานกรรมการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ที่เหมืองใต้ดินตั้งอยู่ส่วนใหญ่  2. ผู้แทน กพร   3. ธนารักษ์พื้นที่ 
4. เจ้าพนักงานที่ดิน  5. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน  ซ่ึงปลัด อก. แต่งต้ัง  
7. จรท. เป็นเลขานุการ 

เหมืองใต้ดิน 
       (2) หากเป็นที่ยุติว่าการท าเหมืองใต้ดินเป็นต้นเหตุแห่งการทรุดตัว
ของพื้นที่ดินนั้น ให้ผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินและหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการท าเหมือง ร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายใน
ทุกกรณี และหากหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้เสียหายแล้ว ให้ใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อผู้ถือประทานบัตรท าเหมืองใต้ดินได้ 
 

การรับช่วง/ 
การโอน 
ประทานบัตร 

การรับช่วงการท าเหมือง -  - ยังคงหลักการเดิม ให้มีการรับช่วงการท าเหมือง เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 
2510 โดยได้รับอนุญาตจากผู้ออกประทานบัตร 
การโอนประทานบัตร  - ยังคงหลักการเดิม ให้มีการโอนประทานบัตรได้ 
การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด (ม.74)  -  หลักการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด  
 - ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นค าขอและมีหนังสือแจ้งชื่อทายาทที่จะประกอบกิจการแทน ต่อ จรท. ภายใน 90 วัน
นับแต่ผู้ถือประทานบัตรตาย ถ้าไม่ยื่นหรือไม่อนุญาต สิทธิตามประทานบัตรสิ้นสุดลง 
 - ในระหว่างการพิจารณา จะไม่ตัดสิทธิทายาทคนอื่นหรือผู้จัดการมรดกที่จะยื่นค าขอเข้ามาได้อีก 

การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด (มาตรา 81) 
ก าหนดให้ทายาท เป็นผู้ยื่นค าขอประทานบัตรภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้
ถือประทานบัตรตาย 
ถ้าไม่ยื่นหรือไม่อนุญาต สิทธิตามประทานบัตรสิ้นสุดลง 
 

การคืนสิทธิ 
ประทานบัตร 

การคืนสิทธิประทานบัตร  (ม.61) 
- เคลียร์หนี้หมด /ฟื้นฟูพื้นที่เสร็จ /ท าตามเง่ือนไขครบถ้วน  
- ถ้าไม่อยากท าเหมืองต่อไป คืนสิทธิตามประทานบัตรได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
- การคืนสิทธิบางส่วน ผู้ถือประทานบัตรต้องมีค่าใช้จ่ายในการก าหนดเขตใหม่ 
-  การพิจารณาค าขอคืนสิทธิ จรท. ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอคืนสิทธิ 
- สิทธิสิ้นสุด เมื่อ จรท. ได้ตรวจสอบทุกอย่างครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว  

การเวนคืนประทานบัตร  (ม.84) 
- คืนทั้งแปลง 
      - เมื่อคืนแล้ว ประทานบัตรจะสิ้นอายุเมื่อครบก าหนด 180 วันนับ
แต่ จรท. ได้รับค าขอ  
      - ยกเว้นจะตกลงก้นให้สิ้นอายุน้อยกว่าเวลาที่ก าหนด 
 

สิทธิ 
ประทานบัตรสิ้นสุด 

สิทธิตามประทานบัตรสิ นสุดลงก่อนอายุประทานบัตร  
    - ผู้ถือตาย(และไม่ได้ยื่นขอโอนตกทอด) หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล     - ผู้ถือตกเป็นบุคคลล้มละลาย  
    - ขาดคุณสมบัติผู้ถือตามที่กฎกระทรวงก าหนด               - ถูกเพิกถอนประทานบัตร/สิ้นอายุตามที่ก าหนด 
    - คืนสิทธิตามประทานบัตรทั้งหมด 
**  - ผู้ถือไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตประทานบัตรหรือเขตเหมืองแร่ตามค าสั่งศาลหรือ
ค าพิพากษาถึงที่สุด /ประทานบัตรจะสิ้นสุดเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินไม่ให้ความยินยอม 

ประทานบัตรสิ นอายุ   1)ผู้ถือตาย (ไม่ยื่นขอโอนตกทอด) หรือสิ้นสภาพ
นิติบุคล    2) ผู้ถือตกเป็นบุคคลล้มละลาย   3) ถูกเพิกถอนประทาน
บัตร/สิ้นอายุตามที่ก าหนด  4)ขาดคุณสมบัติผู้ถือตามที่กฎกระทรวง
ก าหนด 5)เวนคืนประทานบัตร 
แร่คงเหลือภายหลังสิทธิตามประทานบัตรสิ นสุดลง 
- มาตรา 105  (1)  แร่ที่ได้รับใบอนุญาตให้ครอบครอง 
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**  - ไม่ช าระค่าภาคหลวง หรือช าระค่าหลวงแร่ไม่ถูกต้องครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่คณะกรรมการประเมิน
ค่าภาคหลวงแจ้งผลการประเมิน 
แร่คงเหลือภายหลังสิทธิตามประทานบัตรสิ นสุดลง 
- ผู้ถือประทานบัตรหรือทายาทต้องยื่นค าขอครอบครองแร่คงเหลือภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิทธิตามประทานบัตร
สิ้นสุดลง  มิฉะนั้นแร่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

- ระเบียบ กพร. ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับแร่ที่ขอมีไว้ในครอบครอง 
พ.ศ. 2558 
      ก าหนดให้แสดงหลักฐานที่มาของแร่ที่จะขอครอบครองสิทธิในแร่  
ถ้าไม่ครอบครองเอง ให้ผู้อื่นครอบครองแทน ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้มี
สิทธิในแร่ 

การสวมสิทธิ 
ท าเหมือง 

หลักการสวมสิทธิท าเหมือง 
- ในกรณีที่สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลงก่อนที่ประทานบัตรก่อนอายุประทานบัตร และถ้ายังมีเหลืออยู่เพียงพอ
ในเชิงพาณิชย์ ไม่ควรปล่อยเป็นเหมืองร้าง   
- ผู้ออกประทานบัตรอาจจัดให้มีการประมูล เพื่อให้ผู้ชนะการประมูลเข้าสวมสิทธิการท าเหมืองตามประทานบัตรนั้น 
ต่อไป   
- การสวมสิทธิ คงท าเหมืองได้ตามระยะเวลาที่ประทานบัตรเดิมเหลืออยู่  

- 

การแต่งแร่ นิยามศัพท์หมายความว่า การกระท าใดๆ เพื่อท าให้แร่หรือวัสดุที่มีส่ิงเจือปนสะอาด หรือเพื่อให้แร่หรือวัสดุที่ปนกันอยู่
ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน  และหมายความรวมตลอดถึงการบดแร่ คัดขนาด หรือน าแร่ไปผ่านกระบวนการ
แล้วได้สสารชนิดใหม่ตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ผู้มีอ านาจในการอนุญาต  (ม.106) อธิบดี เว้นแต่ ผู้ถือประทานบัตรแต่งแร่ภายในเขตประทานบัตรไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตแต่งแร่ 
การแจ้งเปิดการแต่งแร่ (ม.107) ก่อนเปิดการให้ท าหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สิบห้าวันและเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 
จึงเริ่มด าเนินการได้ 
ฝ่าฝืนโทษจ าคุก ไม่เกิน 2 เดือน ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (เท่ากับกรณีเปิดการท าเหมือง) 
ให้อ านาจอธิบดีก าหนดหลักเกณฑ์  (ม.108) 
  - การขยายหรือลดเขตแต่งแร่   - การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่    - การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว 
  - การแจ้งการแต่งแร่ใหม่        - การเลิกการแต่งแร่                  - การโอนใบอนุญาตแต่งแร่/โอนโดยการตกทอด
หลักการเดียวกับการโอนประทานบัตรโดยการตกทอด 
อายุใบอนุญาตแต่งแร่ (ม.106) 
  - ห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต  
  - ต่ออายุได้ครั้งละห้าปีนับแต่วันอนุญาตให้ต่ออายุ 
  - เมื่อยื่นค าขอต่ออายุแล้ว ให้ถือเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาต และประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุ 

นิยามศัพท์หมายความว่า การกระท าอย่างใดๆ เพื่อท าให้แร่สะอาด หรือ
เพื่อให้แร่ที่ปนกันอยู่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน และหมายความ
รวมตลอดถึงบดแร่ หรือคัดขนาดแร่  
 
ผู้มีอ านาจในการอนุญาต 
จรท.  เว้นแต่การแต่งแร่ภายในเขตประทานบัตรไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
แต่งแร ่
 
แจ้งเปิดการแต่งแร่ 
ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติตามระเบียบ กพร. ว่าด้วยการออกใบอนุญาตแต่ง
แร่ การจัดท า และการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแผนผัง และกรรมวิธีการ 
แต่งแร่ พ.ศ. 2558 
 
อายุใบอนุญาตแต่งแร่ 
- มีอายุตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตแต่ไม่เกินสามปีนับแต่วันออก 
- ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกินสามปีนับแต่วันต่อ 

การประกอบ 
โลหกรรม 

นิยามศัพท์ โลหกรรม  หมายความว่า  การท าแร่ หรือวัตถุดิบที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ ให้เป็นโลหะ หรือสารประกอบ
โลหะด้วยวิธีการถลุงแร่หรือวิธีอื่นใด และหมายความรวมตลอดถึงการท าโลหะให้บริสุทธิ์ การผสมโลหะ การผลิตโลหะ
ส าเร็จรูป หรือกึ่งส าเร็จรูปชนิดต่าง ๆ โดยวิธีการหลอม หล่อ รีด หรือวิธีอื่นใด 
ผู้มีอ านาจอนุญาต (ม. 111) -  อธิบดี  ผู้ถือประทานบัตรที่ประกอบโลหกรรมในเขตประทานบัตร และผู้ประกอบโลหกรรม

นิยาม ศัพท์  โลหกรรม  หมายความว่ า   การถลุ งหรื อการท าแร่ 
ให้เป็นโลหะด้วยวิธีอื่นใด และหมายความรวมตลอดถึงการท าโลหะให้
บริสุทธิ์ การผสมโลหะ การผลิตโลหะส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปชนิดต่างๆ 
โดยวิธีหลอม หล่อ รีด หรือวิธีอื่นใด 
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ควบคุมตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต 
การเริ่มประกอบโลหกรรม  -  ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงเริ่มด าเนินการ ฝ่าฝืน 
จ าคุกไม่เกินสองเดือน ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ให้อ านาจอธิบดีก าหนดหลักเกณฑ์  (ม. 113) 
  - การขยายหรือลดเขตโลหกรรม - การเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม  
  - การหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว  - การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ 
  - การเลิกประกอบโลหกรรม -  การโอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม/โอนโดยการตกทอดหลักการเดียวกับการโอน
ประทานบัตรโดยการตกทอด 
อายุใบอนุญาต   - ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  - ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่อนุญาตให้ต่อ 
  - ยื่นค าต่ออายุแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตและประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะไม่อนุญาต 

 
ผู้มีอ านาจในการการอนุญาต 
อธิบดี ยกเว้นผู้ประกอบโลหกรรมที่ก าหนดยกเว้นโดยกฎกระทรวง   
 
 
 
 
อายุใบอนุญาต 
    - ให้มีอายุตามใบอนุญาต แต่ไม่เกินยี่สิบห้าปีนับแต่วันออก  
    - ต่ออายุได้แต่ต้องก าหนดเวลาไม่เกินยี่สิบห้าปีนับแต่วันต่อ 

การขุดหาแร่ 
รายย่อยและการร่อน
แร่ 

การขุดหาแร่รายย่อย 
วิธีการได้มาซ่ึงแร่ 
  - ใช้แรงคนหรือเครื่องจักรรวมกันไม่เกิน 35 แรงม้า 
  - ท้องที่ ขนาดพื้นที่ ชนิดแร่ วิธีการขุดหาแร่ รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ 
**- แร่ที่ได้มาจากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ (ม. 131) 
   - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ก าหนดเพดานตามบัญชีท้ายกฎหมาย ไม่เกิน 5,000 บาท 
ผู้อนุญาต  -  เจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่มีการขุดหาแร่รายย่อย และมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
อายุใบอนุญาต - ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันออก  
 
การร่อนแร่ 
 - ใช้แรงคน 
 - ชนิดแร่ ท้องที่ วิธีการร่อนแร่ เป็นไปตามประกาศรัฐมนตรี 
 - มีหน้าที่ต้องช าระค่าภาคหลวงแร่ (ม. 131) 
 
 การอนุญาต  -  แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น 

การขุดหาแร่รายย่อย /การร่อนแร่ 
วิธีการได้มาซ่ึงแร่ 
  - ใช้แรงคนเท่านั้น 
  -  ท้องที่  ขนาดพื้นที่  ชนิดแร่  วิธีการขุดหาแร่ หลักเกณฑ์ตามที่
กฎกระทรวงก าหนด 
 - ไม่เก็บค่าภาคหลวงจากแร่ที่ได้มาจากใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 
 - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 
(พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 เรียกเก็บ
ค่าใบอนุญาต  20 บาท 
ผู้อนุญาต 
  - ยื่นค าขอต่อนายอ าเภอท้องที่ 
  - จรท. หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 
อายุใบอนุญาต -  ให้มีอายุถึง 31 ธันวาคมของปีที่ออก 
หลักการเดิม  
  ผู้ซ้ือเป็นผู้ช าระค่าภาคหลวงแร่ 
การอนุญาต - จรท. หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้อนุญาต 

การประกอบธุรกิจแร่ การประกอบธุรกิจแร่  (ม. 97-98) 
หลักการ 
- ลดใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่ ให้มีเฉพาะเท่าที่จ าเป็น 
- เฉพาะชนิดแร่ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นชนิดแร่ที่อยู่ในความควบคุมจึงจะมีใบอนุญาตซ้ือ ครอบครอง เก็บแร่ หรือขนแร่ 
ถ้าไม่ใช่ชนิดแร่ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นแร่ควบคุม และเป็นแร่ที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย(จากประทานบัตร/แร่
พลอยได้จากการท าเหมือง/ ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่) เมื่อช าระค่าภาคหลวงครบถ้วนแล้ว สามารถ 

 
หลักการ 
- ช าระค่าภาคหลวงแร่ให้ครบถ้วนตามปริมาณแร่ก่อนขนแร่ออกจาก
ประทานบัตร (มาตรา 104) 
- ต้องมีใบอนุญาตก ากับทุกกิจกรรม ยกเว้น ชนิดแร่ที่รัฐมนตรีประกาศ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าการซ้ือ การขาย การเก็บ (มาตรา 
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ซ้ือ ขาย เก็บ ขน ครอบครอง ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตก ากับ 
 
การก ากับดูแล/การตรวจเช็คการช าระค่าภาคหลวงแร่ 
- ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแร่ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือผู้ใช้แร่ รายงานการใช้แร่ 
หรือรายงานที่มาของแร่ที่น ามาประกอบธุรกิจ 
- การไม่รายงานหรือรายงานเป็นเท็จ ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองเดือน ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
อายุใบอนุญาต (ม.102)  -  ใบอนุญาตซ้ือ  ครอบครองแร่ การเก็บแร่ ยกเว้นใบขนแร่มี อายุไม่เกินห้าปีนับแต่วันออก
ใบอนุญาต 
    - ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกินห้าปีนับแต่วันอนุญาตให้ต่ออายุ (ม. 115) 
    - เมื่อยื่นค าขอแล้ว ให้ถือเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตและให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต (หลักเดียวกับ กม. โรงงาน) 
- ผู้ถือใบอนุญาตตาย ใบอนุญาตจะโอนโดยการตกทอดไปยังทายาทที่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป (ม.117) 
หลักการเดียวกับกับการโอนประทานบัตรโดยการตกทอด  

103 ทวิ) การครอบครอง และการขน (มาตรา 105 และมาตรา 108) 
อายุใบอนุญาต 
- ใบอนุญาตซ้ือแร่ เก็บแร่ ครอบครองแร่ ให้มีอายุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
ของปีที่ออก 
  - ใบอนุญาตเดิมสิ้น ต้องขอมีใบอนุญาตใหม่ 
  
 - การตกทอดถึงทายาทมีเฉพาะใบอนุญาตซ้ือแร่ 
 

แร่ครอบครอง/การขอ
ครอบครองแร่กร ณี
พิเศษ 

แร่ขอครอบครอง  (ม. 103) 
        - แร่ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครอง เมื่อใบอนุญาตครอบครองแร่สิ้นอายุลง ถ้าผู้ครอบครองไม่ได้ยื่นขอต่ออายุ 
หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ ให้แร่ตกเป็นของแผ่นดิน 
การขอครอบครองแร่กรณีพิเศษ (ม. 97) 
หลักการ 
    - แร่ที่ได้มาจากกิจกรรมอื่น ซ่ึงไม่ประสงค์จะให้ได้มาซ่ึงตั้งแต่ต้น อธิบดีอาจจะอนุญาตให้ครอบครองได้เป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย 
     - ที่มาของแร่ มาด้วยวิธีการใด ให้อธิบดีก าหนดหลักเกณฑ์  
     - การจะขอขน หรือขอขาย ต้องช าระค่าภาคหลวงให้ครบถ้วน 
    - อธิบดีจะอนุญาตให้ขนหรือขายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้งนั้นๆ  

- ไม่ได้ก าหนดหลักการเรื่องระยะเวลาครอบครองให้ชัดเจน ท าให้เกิด
ปัญหาเรื่องสภาพพื้นที่ การก ากับดูแล การพิสูจน์ที่มาของแร่ การน าแร่
สวมสิทธิแร่ 
การขอครอบครองกรณีพิเศษ  
หลักการ 
- การซ้ือขายแร่ที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 104 วรรคท้าย 
- แร่ที่ได้มาโดยประการอื่นอื่นๆ ซ่ึงมิใช่แร่ที่ได้จากกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซ่ึง
แร่ตั้งแต่ต้น  และอธิบดีอนุญาตให้ครอบครองได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
- การขน การขาย อนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะครั้ง 

ก า ร น า แ ร่ เ ข้ า ใ น
ราชอาณาจักร/ส่งออก
นอกราชอาณาจักร 

เพื่อประโยชน์เรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน ให้อ านาจ
รัฐมนตรีก าหนดหลักเกณฑ์ 3 ระดับ  (ม.104) 
1) ชนิดแร่และสภาพแร่ที่ห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไหล่ทวีปหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
2) ชนิดแร่และสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไหล่ทวีปหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ
ไหล่ทวีป 
3) ชนิด สภาพ และปริมาณแร่ที่ต้องแจ้งการน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป 
ยกเว้น  การน าแร่เข้ามาเพื่อการศึกษาวิจัย แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
 

- ชนิดแร่ สภาพ ปริมาณแร่เท่าใด จะให้อยู่ในความควบคุมการน าเข้าหรือ
ส่งออกนอกราชอาณาจักรให้ก าหนดโดยกฎกระทรวง  
- ชนิดแร่ที่อยู่ในความควบคุมต้องได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าหรือส่งออก
นอกราชอาณาจักร(มาตรา 129) 
 



5-21 
 

 พระราชบัญญัติแร่  2560  พระราชบัญญัติแร่  2510 
แร่ที่มีแหล่งก าเนิด 
นอกราชอาณาจักร 

แร่ที่มีก าเนิดนอกราชอาณาจักร ถ้าน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป  (ม. 105) ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ - ควบคุมการขนแร่              - การจัดเก็บแร่ 
  - น าเข้ามาแต่ง หรือประกอบโลหกรรม ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายแร่ 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  ไม่ครอบคลุมถึงแร่ที่มีก าเนิด
นอกราชอาณาจักร 
 

การพัฒนาและการ
ส่งเสริม 

เจตนารมณ์ 
1) ต้องการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติให้ได้มาตรฐานที่สูงกว่า
กฎหมายก าหนด ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม และการท าประโยชน์ให้กับสังคม   
2) อาจก าหนดสิทธิพิเศษ การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นๆ ซ่ึงจะออกกฎหมายล าดับรอง ก าหนด
รายละเอียดในเร่ืองมาตรการส่งเสริม เพราะไม่สามารถที่ก าหนดไว้ในกฎหมายได้อย่างละเอียดทั้งหมด 
3) กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติเกี่ยวการก าหนดให้ กพร. จัดท าเอกสารที่จ าเป็นในการขอประทานบัตร รวมถึงการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของพื้นที่ เสนอขอความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วย
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการท าเหมืองในพื้นที่นั้น  เมื่อรายงานได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแล้ว ใน
การออกประทานบัตรให้ กพร. น าพื้นที่ออกประมูล เพื่อให้มีการท าเหมืองในพื้นที่ที่รัฐได้มีการท า EIA เชิงพื้นที่ได้ 
ซ่ึงผู้ประกอบการชั้นดี จะได้รับสิทธิพิเศษ ในการได้รับการคัดเลือกก่อน 

มีการด าเนินการเหมืองแร่สีเขียว / CSR-DPIM อยู่แล้ว 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแร่  
1) เข้าไปในเขตเหมืองแร่ เขตประกอบธุรกิจแร่ เขตแต่งแร่ เขตประกอบโลหกรรม เขตขุดหาแร่รายย่อย หรือเขตที่มี
การร่อนแร่ เพื่อตรวจสอบในระหว่างเวลา พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการของสถานที่
ดังกล่าว ถ้าเข้าไปแล้วยังตรวจไม่เสร็จจะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการได้ (มาตรา 143 (1) และ
วรรคท้าย) 
2) สั่งเป็นหนังสือให้ระงับการกระท าการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม 
หรือจัดการป้องกันอันตรายจากการประกอบกิจการ 3) ในกรณีสมควร ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจมอบหมายให้ พนจ. 
ผูกมัด ประทับตรา เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อมิให้ท างานในระหว่างการปฏิบัติตามค าสั่ง  (มาตรา 143 (2) มาตรา 129) 
3)  การฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ (ม. 172)  และให้ พนจ. รายงานอธิบดี หรือผู้มีอ านาจอนุญาต เพื่อให้พิจารณาพักใช้ ระงับการประกอบ
กิจการ หรือเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงและไม่อาจแก้ไขได้     (ม. 129 /ม. 130 / ม.144)  
 4) วิธีการส่งหนังสือ ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังภูมิล าเนา หรือตามที่อยู่ที่จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ และถือว่า
ได้รับแจ้งค าสั่ง เมื่อครบก าหนดเจ็ดวัน นับแต่วันส่งหนังสือในประเทศ   กรณีส่งไปต่างประเทศ เมื่อครบ 15 วันนับแต่
วันส่งหนังสือ  (มาตรา  36  ประกอบกฎหมาย วิ. ปกครอง มาตรา 71 )  
5) ยึด/ อายัด แร่ และบรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ที่บุคคลได้มาหรือได้ใช้ในการกระท า
ความผิด 
    เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ท าการยึดหรืออายัด ให้ผูกมัด 
ประทับตรา จัดท าบัญชี  และจัดท าฐานข้อมูลของผู้กระท าความผิดและเก็บรักษาไว้ (ม. 148) 
 

 
1)  เข้าไปในเขตเหมืองแร่เพื่อตรวจสอบการท าเหมืองได้ทุกเวลา และมี
อ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ป้องกันอันตรายอันเกิดจากการท าเหมืองหรือแต่ง
แร่ (มาตรา 70) 
 
การฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 
 มาตรา 9  ก าหนดวิธีการส่งหนังสือ ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง
ภูมิล าเนาหรือตามที่อยู่ที่จดแจ้งไว้ต่อทางราชการ  เมื่อส่งแล้วให้ถือว่า
ได้รับหนังสือหรือค าสั่งแล้ว 
 
หลักการเดียวกับตามมาตรา 15 ทวิ ที่ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ยึด/อายัดของกลาง  
   แต่เพิ่มหลักการให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องผูกมัดประทับตราของ
กลางและจัดท าฐานข้อมูลผู้กระท าความผิดไว้เป็นหลักฐาน 
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ค่าภาคหลวงแร่ • อัตราการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่  -   ไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาตลาดแร่ 

• พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  -  ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
• การประกาศราคาตลาดแร่  -   ราคาตลาดแร่แต่ละชนิด อธิบดีเป็นผู้ประกาศก าหนด 
• ผู้มีหน้าที่ช าระค่าภาคหลวงแร่ 

    1) ผู้ถือประทานบัตร       2) ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย    3) ผู้แจ้งการร่อนแร่ 
    4) ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่  5) ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม   6) ผู้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ 
การต้ังคณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่ 
- กรณีที่ไม่ได้ช าระค่าภาคหลวง หรือมีเหตุสงสัยว่าการช าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
- อธิบดีจะมีหนังสือเรียกให้มาชี้แจง แสดงหลักฐาน 
- ไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานรับฟังไม่ได้ หรือไม่ชี้แจงให้อธิบดีตั้งคณะกรรมการประเมินค่าภาคหลวงแร่ เพื่อท าหน้าที่
ประเมินว่าจะต้องช าระค่าภาคหลวงเป็นจ านวนเท่าใด 
- เมื่อคณะกรรมการประเมินแล้ว ต้องช าระในส่วนที่ยังไม่ได้ช าระหรือในส่วนที่ขาดภายใน 30 วัน 
- ถ้าไม่ช าระภายในก าหนดเวลา ต้องเสียเงินเพิ่มสองเท่าของค่าภาคหลวงในส่วนที่ขาดหรือที่ยังไม่ช าระ พร้อมกับเงิน
ค่าภาคหลวงในส่วนที่ไม่ได้ช าระ หรือในส่วนที่ขาดและถ้าไม่มีการช าระอีก สิทธิตามประทานบัตรจะสิ้นสุดลงตาม
กฎหมายโดยไม่ต้องเพิกถอน (ม. 62 (7) 

• อัตราการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ - ไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบของ
ราคาตลาดแร่ 

• พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ - ก าหนดโดยกฎกระทรวง ก าหนด
อัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2550 

• การประกาศราคาตลาดแร่ - อธิบดีเป็นผู้ประกาศก าหนด 
• ผู้มีหน้าที่ช าระค่าภาคหลวงแร่ 

    พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 104 
    1) ผู้ถือประทานบัตร 
    2) ผู้รับใบอนุญาตซ้ือแร่ 
    3) ผู้ครอบครองแร่อื่นที่ได้จากการแต่งแร่ 
    4) ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
    5) ผู้ซ้ือแร่จากผู้รับใบอนุญาตร่อนแร่ 
 

เงินบ ารุงพิเศษ หลักเกณฑ์ ผู้ถือประทานบัตร ต้องช าระในอัตราไม่เกินร้อยละสิบ ของค่าภาคหลวงแร่ที่ผลิตได้จากประทานบัตร 
วัตถุประสงค์ 
 - เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น     - การศึกษาวิจัยด้านแร่ 
 - การปรับสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้วตามหลักภูมิสถาปัตย์ 
 -  การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายแร่ 
การลดหย่อน/การยกเว้น  ในกรณีมีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจให้อ านาจรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้แร่ชนิดใด ได้รับ
การลดหย่อนหรือยกเว้นไม่ต้องเรียกเก็บเงินบ ารุงพิเศษได้ 

หลักเกณฑ์ (มาตรา 55) 
 ผู้ถือประทานบัตร ต้องช าระในอัตราไม่เกินร้อยละสิบขอค่าภาคหลวงแร่ที่
ผลิตได้จากประทานบัตร 
วัตถุประสงค์  - เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงท้องถิ่นในจังหวัดที่มีการท า
เหมือง 
 - การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว 
 -  การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายแร่ 

ค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 
  - เพิ่มขึ้น 100 เท่าของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
  - ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละรายการให้อ านาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อ 
1) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละรายการไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ  2) ยกเว้น หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมที่ยกเลิก 
    1) ค่าค าขอต่างๆ      2) ค่าจดทะเบียนหนังสือมอบอ านาจ  
    3) ค่าใช้เนื้อที่อาชญาบัตร (ก าหนดเป็นค่าสิทธิส ารวจแร่ในอัตราก้าวหน้าแทน   4) ค่าใช้เนื้อที่ประทานบัตร 
 
 

การมอบอ านาจตามมาตรา 8 เดิม ยกเลิก แต่ให้ไปด าเนินการเรื่องการตั้ง
ตัวการตัวแทนตามมาตรา 24 ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เหตุผลที่ยกเลิก เนื่องจากว่า ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่ซ่ึง
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว ส่วนการท าเหมืองในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ก็ไม่ควรเรียกเก็บ 
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เงินค้างจ่าย - บรรดาค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ที่ค้างจ่ายในความรับผิดชอบของ กพร. หรือ จรท. หรือ เจ้า

พนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
     - ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกคืนภายในหนึ่งปีนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก อธิบดี/จรท./เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

กฎหมายมิได้ก าหนด 

ความรับผิด 
ทางแพ่ง 

ความรับผิดทางแพ่ง 
  1) ผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายที่เกิดจากการประกอบ
กิจการต่อความเสียหาย ความเดือดร้อนร าคาญอันเกิดขึ้นแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม  
 ในกรณีเกิดความเสียหายขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญาตให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความเสียหายนั้น เกิดจากการกระท าของผู้
ได้รับอนุญาตรายนั้น 
** 2) ให้ศาลมีอ านาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ 2 กรณี กล่าวคือ 
(1) ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจที่เป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายทางร่างกาย สุขภาพหรืออนามัย 
(2)  การประกอบกิจการที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ปลอดภัย หรือไม่รู้ เพราะเหตุประมาทอย่างร้ายแรง หรือรู้แล้วว่า  
ไม่ปลอดภัยแต่ยังด าเนินการ ให้ศาลสั่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าจากค่าสินไหมทดแทนที่จริง 
**3)  การท าเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือท าเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร หรือท าเหมืองเข้าไปในเขตที่ 
เว้นระยะห้ามท าเหมือง หรือเขตห้ามท าตามกฎหมายอื่น นอกจากรับผิดทางอาญาแล้ว ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐ
ตั้งแต่สองเท่า แต่ไม่เกินสามเท่าของมูลค่าแร่ที่ได้จากการท าเหมืองในบริเวณนั้น 
    กรณีหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท าไว้สูญหาย ผู้ถือต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าหลักหมายเขต
ใหม่ ถ้าไม่แจ้งและมีการท าเหมืองออกนอกเขต ถือว่าเป็นการจงใจท าเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร  
4) ผู้ถูกจ าหน่ายค าขอ เพราะเหตุได้มีการประกาศให้พื้นที่ตามค าขอนั้นเป็นพื้นที่ประมูลแหล่ง เพื่อให้ผู้ชนะการประมูล
ได้สิทธิในการส ารวจหรือท าเหมือง ได้รับเงินค่าทดแทนค่าเสียหายจากการถูกจ าหน่ายค าขอ 

ความรับผิด 
มาตรา 131/1 ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตร หรือใบอนุญาตอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องรับผิดชอบในการกระท าของตนต่อความ
เสียหาย หรือความเดือนร้อนร าคาญใดอันเกิดขึ้นแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือ
สิ่งแวดล้อม 
 ในกรณีเกิดความเสียหายขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญาตให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระท าของถืออาชญาบัตรหรือประทานบัตร 
 

บ ท ก า ห น ด โ ท ษ 
(อาญา) 

ปรับโทษอาญาสูงขึ้น 
- ปรับปรุงบทก าหนดโทษทางอาญาให้การกระท าความผิดทุกกรณีมีโทษจ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
- อัตราส่วนโทษจ าคุกหนึ่งปี ต่อโทษปรับสามแสนบาท  
ผู้สนับสนุน การกระท าความผิด หรือผู้ได้รับผลตอบแทนจากการกระท าความผิดตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
   กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กระท าความผิด ถ้าความผิดนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล บุคคลเหล่านี้ต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น 
บทลงโทษเจ้าหน้าที่ 

• พนักงานเจ้าหน้าที่  
• เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่  
• หรือผู้ใดที่เกี่ยวข้องโดยทุจริต กระท าหรือไม่     กระท าการใด โดยทุจริตมิให้ด าเนินการตามที่กฎหมาย

- มีทั้งโทษปรับสถานเดียว โทษจ าคุก หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
    
  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  
บทลงโทษเจ้าหน้าที่ 

•   ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
•   วินัยข้าราชการ 
•   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เจ้าพนักงานปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใด หรือปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  จ าคุก 1-10 ปี ปรับ 
สองพันถึงสองหมื่นบาท โทษจ าเท่ากับมาตรา 157 ป. อาญา โทษปรับ 
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 พระราชบัญญัติแร่  2560  พระราชบัญญัติแร่  2510 
ก าหนด ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง สิบปี หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสามล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ความผิดที่เปรียบเทียบได้ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ แทนการเปรียบเทียบปรับโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
      ความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือมีโทษปรับสถานเดียว ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
1) ในเขตกรุงเทพฯ 
- ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานกรรมการ -  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 
- ผู้แทน กพร. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
2) ในจังหวัดอื่น 
- อัยการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  - ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด เป็นกรรมการ -  จรท. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

สูงกว่า  ม. 157 ป. อาญา  
อ านาจเปรียบเทียบปรับของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
1) ให้อธิบดีมีอ านาจเปรียบเทียบปรับความผิดเกี่ยวกับการขนแร่หรือ
ครอบครองแร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดเกี่ยวกับแร่ขาดหายไปจาก
บัญชี 
2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเปรียบเทียบปรับ ส าหรับความผิดที่มี
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

บทเฉพาะกาล การตั งคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติต้องแต่งต้ังให้เสร็จภายใน 180 วันนับแต่กฎหมายใช้บังคับ 
2. คณะกรรมการแร่และคณะกรรมการแร่จังหวัด   ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้คณะกรรมการแร่ตามที่กฎหมายก าหนดปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน แต่ต้องแต่งตั้งให้เสร็จภายใน 180 วันนับแต่
กฎหมายใช้บังคับ 
พื นที่ตามมาตรา 6 ทวิ  -  ให้มีผลใช้บังคับต่อไป  แต่ไม่เกินห้าปี 
การออกกฎหมายล าดับรอง -  ให้กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 ให้
มีผลใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง แต่ต้องด าเนินการออกกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติแร่ พ .ศ. 
2560 ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่กฎหมายใช้บังคับ    
ค าขอที่ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
ค าขอทุกประเภทที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560  และให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
การอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ให้คงมีผลต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
หรือถูกเพิกถอน  แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายนี้ก าหนด ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้ 
 - เร่ืองการจัดท าแนวพื้นที่กันชนการท าเหมือง     - การจัดข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
-  การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมือง                 -  การวางหลักประกัน และการจัดท าประกันภัย 

      ประทานบัตรที่ออกตาม พ.ร.บ. แร่ 2510 ไม่ต้องท าแต่ให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในประทานบัตร 
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5.5 สรุป 
 บทที่ 5 ส่วนแรกชี้ให้เห็นถึงปัญหาข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าของทั้งบริษัท 
อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทุ่งค า จ ากัด ทั้งเรื่องร้องเรียนด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพของประชาชน รวมถึงข้อร้องเรียนอ่ืน ๆ ส่วนต่อมาได้น าเสนอข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพของ
ประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบ่อกักเก็บกากแร่ และด้านฝุ่นละออง ส่วนที่สามได้น าเสนอข้อมูลผลการ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่โครงการเหมืองแร่ทองค าทั้งที่จัดท าโดยหน่วยงานภาครัฐและภาค
ส่วนอ่ืน ๆ และในส่วนสุดท้ายได้ชี้ให้เห็นว่ามีการปรับโครงสร้างทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลัก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ในอนาคต อันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงไปจาก พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ที่
ยังคงมีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านนโยบายการบริหารจัดการแร่ การอนุมัติ อนุญาต การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การก ากับดูแล มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร่ เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพิจารณาจัดท ากรอบ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าในบทที่ 7 
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บทท่ี 6 
แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 

 
6.1 ข้อจ ากัดของนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 

จากการทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับนโยบายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าของไทย หรืองานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าไปวิเคราะห์ร่วมกับ แนวคิด 
ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าในบทที่ 2 ท าให้สามารถระบุข้อจ ากัดของ
นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าในปัจจุบันได้ 3 ด้าน ดังนี้ 

6.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 
6.1.1.1 ผลตอบแทนของภาครัฐยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า แม้จะมีศักยภาพทรัพยากรแร่

ทองค าค่อนข้างสูง สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนแก่การประกอบกิจการ
เหมืองแร่ทองค า โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552, 61) พบว่า 
การที่บริษัท อัคราฯ ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุนในรูปการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ท า
ให้รัฐสูญเสียรายได้ในรูปภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ งานศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้างต้นยังไม่ได้รวมถึงการสูญเสียที่เกิดจากการยก เว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบที่ 2 ที่บริษัท อัคราฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการโรงประกอบโลหกรรม
ส่วนขยายเป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งการที่ผลตอบแทนของภาครัฐยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าในขณะที่ศักยภาพ
ทรัพยากรแร่ทองค าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดด้านการจัดเก็บผลประโยชน์จากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ที่เหมาะสมซึ่งควรจัดเก็บผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับศักยภาพทรัพยากรแร่ 

6.1.1.2 การกระจายผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมต่อท้องถิ่นใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ 
เนื่องจากหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ซึ่งก าหนดให้จัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้ อบต. หรือเทศบาลใน
พ้ืนที่ประทานบัตรร้อยละ 20 ในขณะที่ อบต. หรือเทศบาลอ่ืนที่อยู่นอกเขตประทานบัตร จะได้รับเงินเฉลี่ย
จากส่วนแบ่งค่าภาคหลวงแร่ร้อยละ 10 เท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ท าให้อาจไม่เป็นธรรมต่อ
พ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยที่เสนอ
ให้ปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์ให้พ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ใน
อัตราเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ประทานบัตรเพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบและเป็นงบประมาณในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (กระทรวงมหาดไทย, หนังสือด่วนที่สุด, 2552) 
ทั้งนี้ เมื่อน าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจัดสรรผลประโยชน์ที่เหมาะสมมาพิจารณาพบว่า การจัดสรรผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับหลักประสิทธิภาพแบบคาลดอร์-ฮิกส์ ซึ่ง
ก าหนดให้จัดสรรผลประโยชน์จากผู้ได้รับผลประโยชน์ให้แก่ผู้เสียประโยชน์หรือผู้ได้รับผลกระทบเพ่ือชดเชย
ความสูญเสีย  

6.1.1.3 ขาดการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากผลผลิตทองค าที่ได้จากการท า
เหมืองถูกส่งออกไปท าให้บริสุทธิ์ในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ามีอุตสาหกรรมต่อเนื่องสามารถถลุงหรือมีกรรมวิธีที่
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สามารถผลิตโลหะทองค าบริสุทธิ์ภายในประเทศได้ก็ตาม ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องน าเข้าวัตถุดิบ
ทองค าจากต่างประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ท าให้ประเทศชาติสูญเสียประโยชน์ที่พึงได้รับจากการเพ่ิม
มูลค่าแรท่องค าภายในประเทศ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552, 
63) พบว่าการลงทุนด าเนินการส าหรับโรงงานท าทองค าให้บริสุทธิ์ (Refine stage) จะต้องมีก าลังการผลิต
ประมาณ 9.3 ตันต่อปี จึงจะเกิดความคุ้มทุน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานที่สามารถท า
ทองค าให้บริสุทธิ์หลายแห่ง เช่น Bangkok Assay Office Co., Ltd. Gold Field Refinery Co., Ltd. SPC 
Precious Metal Co., Ltd. Umicore Precious Metals (Thailand) Co., Ltd. เป็นต้น ซึ่งโรงงานเหล่านี้
บางแห่งมีก าลังการผลิตทองค าบริสุทธิ์ 1 – 2 ตันต่อวัน และสามารถน าทองค าที่ได้จากการท าเหมืองแร่
ภายในประเทศไปผลิตโลหะทองค าบริสุทธิ์ เ พ่ือป้อนให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ เช่น 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้  

6.1.2 ด้านสังคมหรือชุมชน 
6.1.2.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าอยู่ในระดับ

ค่อนข้างต่ า โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555 : 6-27) ระบุว่าในปัจจุบันประเทศไทยไม่มี
มาตรการทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนที่บังคับใช้เป็นการเฉพาะในการก ากับควบคุม
การท าเหมืองแร่ (มีเฉพาะเหมืองใต้ดิน) สาเหตุอาจเนื่องมาจากการก ากับควบคุมการท าเหมืองแร่และกิจกรรม
ต่อเนื่องต้องใช้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งประชาชนโดยทั่วไปไม่มี มีแต่เฉพาะขั้นตอนการขอความ
เห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมรับฟังการชี้แจงการด าเนินโครงการ
ท าเหมืองแร่ และขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งก าหนดให้จัดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 2 ครั้งในช่วงเริ่มต้นโครงการและในช่วงเตรียมจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนมีขึ้นก่อนการอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้ง 2 ขั้นตอนข้างต้นกับแนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งมี 
7 ระดับ พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจการเหมืองแร่อาจจัดอยู่ ในระดับการปรึกษาหารือ 
(Consultation) หรืออยู่ในระดับที่ 3 จาก 7 ระดับ เนื่องจากมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ แต่ไม่มีหลักประกันว่าแนวความคิดของประชาชนจะถูกน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่าง
เหมาะสม และมีผลต่อการตัดสินใจเพียงใด  

6.1.2.2 ระดับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือการพัฒนาชุมชนของผู้ประกอบ
กิจการเหมืองแร่ทองค าค่อนข้างต่ า โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(2552, 64) พบว่า กฎหมายไม่ได้บังคับให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค าต้องมีงบประมาณส าหรับด าเนิน
กิจกรรมร่วมกับชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ประทานบัตรและพ้ืนที่ใกล้เคียงจ านวนเท่าไร ซึ่งในกรณีของการประกอบ
กิจการเหมืองแร่ทองค าบริเวณจังหวัดพิจิตรมีงบประมาณเพ่ือพัฒนาชุมชนคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1 ของ
มูลค่าทองค าที่ผลิตได้ ในขณะที่ Maxwell Stamp Plc (2015: 26-27) พบว่า เหมืองแร่ทองค าใน
ต่างประเทศมีการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาชุมชนประมาณร้อยละ 0.9 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ 
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ระดับความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการพัฒนาชุมชนที่ค่อนข้างต่ า อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่น ามาซึ่งการต่อต้าน
คัดค้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ 

6.1.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
6.1.3.1 ไม่มีการก าหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับเหมืองแร่หรือพื้นที่กันชน (Buffer 

zone) ที่ชัดเจน แม้ทางผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าจะมีการปลูกแนวต้นไม้ เพ่ือเป็นแนวกันฝุ่น และ
เสียง แต่อาจไม่สามารถป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค ามีความเป็นไปได้หลายรูปแบบ เช่น ฝุ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน 
การปนเปื้อนน้ า การปนเปื้อนดิน การปนเปื้อนพืชผัก ฯลฯ 

6.1.3.2 ไม่มีการท าฐานข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนก่อนการประกอบกิจการเหมืองแร่ ทั้งนี้ การไม่มีข้อมูลพ้ืนฐานก่อนท าเหมืองแร่ทองค า ท าให้
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค ามีความยุ่งยากซับซ้อน 
และใช้ระยะเวลาในการด าเนินการค่อนข้างมาก จะเห็นได้จากในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถสรุปได้
อย่างชัดเจนว่าการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนตามที่มีการร้องเรียน 

6.1.3.3 ขาดหลักประกันการฟื้ นฟูพื้ นที่ การท า เหมืองที่ ชั ด เจน  โดยส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552, 61) พบว่า ปัจจุบันมาตรการฟ้ืนฟูพ้ืนที่และ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในประทานบัตรและรายงาน EIA เป็นเพียงแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนที่รายปี ยังไม่มีมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการหรือกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องการฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังการปิดเหมืองให้กลับมาใช้ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจที่ชัดเจน 

6.2 แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแร่ทองค า 
6.2.1 วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยมีกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยค านึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

6.2.2 เป้าประสงค์  
ภาครัฐและท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าที่

เหมาะสม 
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าเพ่ิมขึ้น และปัญหา

ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าลดลง 
ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค ามีการประกอบกิจการที่มีมาตรฐานสากล มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
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6.2.3 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า เป็นยุทธศาสตร์ในเชิงแก้ไขปัญหา หรือ

ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าในอดีต ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมหรือ
ชุมชน รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านเศรษฐกิจ 
นโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าของไทยในปัจจุบันมีข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนทางด้าน

เศรษฐกิจหลายประการ เช่น ผลตอบแทนของภาครัฐอยู่ในระดับต่ า การกระจายผลประโยชน์แก่ท้องถิ่นยังไม่
เป็นธรรม ขาดการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้นโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่
ทองค าของไทยมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ในหัวข้อนี้จะน าเสนอข้อเสนอแนะการปรับปรุงแนว
ทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ข้อ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 การยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการเหมืองแร่ทองค า 
ในอดีตภาครัฐมีนโยบายมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ จึงให้การส่งเสริม

การลงทุนส าหรับกิจการเหมืองแร่ทองค า โดยการให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงด
เว้นหรือลดหย่อนการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีประสิทธิผลในแง่ของการจูงใจให้เกิดการ
ลงทุนประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวท าให้
สัดส่วนผลประโยชน์ที่ภาครัฐได้รับจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าลดลง 

ในปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพ่ิม  รวมถึงส่งเสริมกิจการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (นโยบายส่งเสริมการลงทุน 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564), ออนไลน์, 2560) ดังนั้น จึง
เสนอให้ยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการเหมืองแร่ทองค า แต่ให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการ
ต่อเนื่องจากการท าเหมืองแร่ทองค า เช่น การผลิตโลหะทองค าบริสุทธิ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมที่จะเกิดจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าภายในประเทศ ทั้งนี้ การยกเลิกการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการเหมือง
แร่ทองค าจะท าให้ภาครัฐได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าเพ่ิมข้ึน  

 กลยุทธ์ที่ 1.2 การประมูลสิทธิส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า 
การให้อนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ของไทยโดยทั่วไปมีลักษณะที่เรียกว่ามาก่อนได้

ก่อน (First come, first served) ซึ่งผู้ขอประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ครบถ้วนก่อน
จึงจะได้รับประทานบัตรไป โดยวิธีการนี้มักใช้กับการจัดสรรทรัพยากรที่มีความต้องการไม่มากนัก (การ
ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ 3G ของประเทศไทย, ออนไลน์, 2560)  

ภูรีและณพล (2555) เปิดเผยว่า หากเปรียบเทียบการให้ใบอนุญาตโดยกระบวนการ
บริหารจัดการของรัฐกับการประมูลแล้วจะพบว่า การประมูลเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลในการดึงค่าเช่าทาง
เศรษฐกิจออกมาให้แก่รัฐได้ดีกว่าการใช้กระบวนการบริหารจัดการของรัฐ แต่วิธีการประมูลจะต้องมี
ประสิทธิภาพ ความแน่นอน และข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ประมูลที่ให้
ผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการประมูล (Bidding parameters) ที่สูงที่สุด โดยรัฐจะใช้ 
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Bidding parameters ประเภทเดียวหรือหลายประเภทก็ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
มักเป็นเครื่องมือทางการคลังซึ่งประกอบด้วยโบนัส ค่าภาคหลวง และ/หรือ ส่วนแบ่งผลก าไร 

ในปัจจุบันความต้องการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าในประเทศไทยมีค่อนข้างมาก จะ
เห็นจะได้จากจ านวนค าขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค า อีกทั้งภาครัฐมีข้อมูลพ้ืนที่ที่มีศักยภาพแร่ทองค า
ในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงเสนอให้มีการประมูลสิทธิส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าได้ในพ้ืนที่ที่ภาครัฐได้ส ารวจ
และพบว่ามีศักยภาพทรัพยากรแร่ทองค า เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับภาครัฐในการจัดสรรสัมปทานหรือประทาน
บัตรท าเหมืองแร่ทองค า นอกจากนี้ การประมูลอาจจะช่วยให้ภาครัฐได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการ
อนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค ามากขึ้น 

ทั้งนี้ การประมูลสิทธิการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าจะต้องมีการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม  

 กลยุทธ์ที่ 1.3 การปรับปรุงการจัดการเก็บผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐและท้องถิ่น 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในอดีตภาครัฐมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ทองค า จึงให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุนท าเหมืองแร่ทองค า ดังนั้น 
อัตราผลประโยชน์ที่ภาครัฐเรียกเก็บจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าในอดีตจึงอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก  

ในปัจจุบันเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป เป้าหมายของภาครัฐ
มิได้อยู่ที่การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนท าเหมืองแร่ทองค าดังเช่นในอดีต ดังนั้น จึงเสนอให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนแก่ภาครัฐและท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์พิเศษเพ่ือประโยชน์แก่รัฐ รวมถึงการตั้ง
กองทุนเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ด้วย อย่างไรก็ตาม ส าหรับอัตราค่าภาคหลวงแร่เห็นว่ายังไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงใหม่ เนื่องจากได้มีการปรับอัตราค่าภาคหลวงแร่ทองค าจากอัตราคงที่ที่ระดับ
ร้อยละ 2.5 มาเป็นอัตราก้าวหน้าตามราคาทองค า ท าให้ในปัจจุบันอัตราค่าภาคหลวงแร่ทองค าของไทยอยู่ใน
ระดับท่ีสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศอยู่แล้ว  

 กลยุทธ์ที่ 1.4 การจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์พบว่า มีเอกสารหลายชิ้นที่เห็นสอดคล้องกันว่า ใน

ปัจจุบันการจัดสรรผลประโยชน์จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าให้แก่ท้องถิ่นยังไม่มีความเป็นธรรม 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าได้รับการจัดสรร
ผลประโยชน์เฉพาะในรูปแบบของค่าภาคหลวงแร่เท่านั้น นอกจากนี้ ค่าภาคหลวงแร่ที่ได้รับการจัดสรรยังมี
อัตราที่ต่ ากว่าท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นที่ตั้งของประทานบัตรเหมืองแร่ทองค าค่อนข้างมาก 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดสรรผลประโยชน์จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าเป็นไปตาม
หลักประสิทธิภาพแบบคาลดอร์-ฮิกส์ ซึ่งก าหนดให้จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้เสียประโยชน์หรือผู้ได้รับ
ผลกระทบเพ่ือชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม จึงเสนอให้มีการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปแบบของ
ผลประโยชน์พิเศษเพ่ือประโยชน์แก่รัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นที่ตั้งของประทานบัตรเหมืองแร่ทองค าด้วย 



6-6 
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลประโยชน์ถูกกระจายไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร่ทองค าอย่างแท้จริง สมควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับการ
จัดสรรด้วย เช่น ใช้ในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 กลยุทธ์ที่ 1.5 การห้ามส่งออกทองค าที่ได้จากการท าเหมืองแร่ 
ในปัจจุบันผลผลิตทองค าที่ได้จากการท าเหมืองแร่ภายในประเทศถูกส่งออกไปท าให้เป็น

ทองค าบริสุทธิ์ในต่างประเทศ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีความต้องการใช้ทองค าบริสุทธิ์จ านวนมากก็ตาม โดยมี
การน าเข้าสูงถึง 200 – 300 ตันต่อปี  

ในอดีตผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค ามีความจ าเป็นจะต้องส่งออกทองค าไปยัง
ต่างประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินมาลงทุนประกอบกิจการ (Gold loan) ส่งผลให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าไม่มีการพัฒนาตลอดห่วงโซ่มูลค่า แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ประกอบกับในปัจจุบันมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตโลหะทองค า
บริสุทธิ์ในประเทศที่มีศักยภาพหลายรายซึ่งสามารถน าทองค าที่ได้จากการท าเหมืองแร่ภายในประเทศมาเพ่ิม
มูลค่าโดยการท าให้บริสุทธิ์ภายในประเทศได้แล้ว ดังนั้น จึงเสนอให้มีนโยบายห้ามไม่ให้ส่งออกโลหะทองค าที่
ได้จากการท าเหมืองแร่ไปถลุงและจ าหน่ายในต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อระบบเศรษฐกิจผ่านการ
เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward linkage)  

ทั้งนี้ การห้ามส่งออกสินค้าถือเป็นมาตรการจ ากัดการส่งออกตามกรอบความตกลงว่าด้วย
การค้าเสรีระหว่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปไม่สามารถด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม การจ ากัดการส่งออกทองค า
และเงินสามารถด าเนินการได้เนื่องจากเข้าข่ายข้อยกเว้นทั่วไปในกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าเสรีระหว่ าง
ประเทศ  

นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้มีช่องทางในการปรึกษาหารือและยกระดับการมีส่วนร่วมในเชิง
นโยบายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
(Forward linkages) เพ่ือให้สินค้าที่ใช้วัตถุดิบทองค าภายในประเทศได้รับการรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 
ตลอดจนเกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเหมือง
แร่ทองค า 

ตารางท่ี 6-1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านเศรษฐกิจ 

ข้อจ ากัด 
แนวคิด ทฤษฎี และ 
วรรณกรรมปริทัศน์ 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1. ผลตอบแทน
ของภาครัฐ
และท้องถิ่น
ค่อนข้างน้อย 

รัฐควรจัดเก็บผลประโยชน์ให้
เหมาะสม สอดคล้องกับ
ศักยภาพทรัพยากรแร่ 

 ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนเหมืองแร่ทองค า  
 ปรับปรุงอัตราผลประโยชน์ที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการเหมืองแร่

ทองค า โดยเฉพาะผลประโยชน์พิเศษเพ่ือประโยชน์แก่รัฐและท้องถิ่น  
 อัตราค่าภาคหลวงแร่ทองค ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 การประมูลสิทธิการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า ในพ้ืนที่ที่รัฐ

ส ารวจพบว่ามีศักยภาพ โดยการประมูลจะต้องมีการแข่งขันและเป็น
ธรรม 
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ข้อจ ากัด 
แนวคิด ทฤษฎี และ 
วรรณกรรมปริทัศน์ 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

2. การกระจาย
ผลประโยชน์
ไม่เป็นธรรม 

การจัดสรรผลประโยชน์ตาม
หลักประสิทธิภาพแบบ 
คาลดอร์-ฮิกส์ ก าหนดให้
จัดสรรผลประโยชน์จากผู้
ได้รับประโยชน์ให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบหรือผู้เสียประโยชน์ 
เพ่ือท าให้สวัสดิการของทุก
ฝ่ายไม่ลดลง 

 การปรับเพิ่มผลประโยชน์จากการท าเหมืองแร่ทองค าที่จัดสรรให้แก่ 
อปท. ที่ตั้งอยู่ติดกับ อปท. ในพ้ืนที่ประทานบัตร 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับการจัดสรร 
เช่น ใช้ในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3. ขาดความ
เชื่อมโยง
ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

การเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
(Forward linkage) หรือ 
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการน า
แร่ที่ผลิตได้ไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ภายในประเทศ 

 ห้ามมิให้มีการส่งออกทองค าที่ได้จากการท าเหมืองแร่ภายในประเทศ 
 การห้ามส่งออกทองค าสามารถด าเนินการได้โดยไม่ขัดต่อข้อตกลง

การค้าเสรี 
 ให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการท า

เหมืองแร่ทองค า 
 ส่งเสริมให้มีช่องทางในการปรึกษาหารือในเชิงนโยบายระหว่างผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าตลอด
ห่วงโซ่การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสังคมและชุมชน 
นโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าของไทยในปัจจุบันมีข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนทางด้าน

สังคมและชุมชนบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ดังนั้น เพ่ือให้นโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากร
แร่ทองค าของไทยมีความเหมาะสมทางสังคมและชุมชนมากยิ่งขึ้น ในหัวข้อนี้จะน าเสนอข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสังคมและชุมชน 3 ประการ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 การยกระดับการส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
ทองค า 
ในอดีตชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ประกอบกิจการเหมืองแร่

ทองค ามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าค่อนข้างน้อย โดยจะมีส่วนร่วมเฉพาะ
ในช่วงก่อนการอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าเท่านั้น นอกจากนี้พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน
ดังกล่าวอยู่ในระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) หรือระดับที่ 3 จากทั้งหมด 7 ระดับเท่านั้น เนื่องจาก
แม้จะมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่มีหลักประกันว่าแนวคิดของชุมชนจะถูกน าเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาอย่างเหมาะสมและมีผลต่อการตัดสินใจเพียงใด 

ดังนั้น เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าเพ่ิมขึ้น เสนอให้
เพ่ิมโอกาสและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า โดยในช่วงก่อนการ
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อนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า นอกจากจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนแล้ว ในกรณีที่
ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการท าเหมืองแร่ทองค า ให้มีการท าประชามติของประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย 
ทั้งนี้ จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่า การลงประชามติ ถือเป็นการมีส่วนร่วมในระดับการ
ควบคุมโดยประชาชน (Citizen control) ซึ่งเป็นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงที่สุด  

นอกจากนี้ เสนอให้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า
ในช่วงระหว่างการประกอบกิจการด้วย โดยให้มีตัวแทนของชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวังผลกระทบจากการท า
เหมืองแร่ทองค า ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะนี้ ถือเป็นการมีส่วนร่วมในระดับการร่วมติดสินใจ
และร่วมติดตามตรวจสอบ (Delegated power) ซึ่งเป็นระดับการมีส่วนร่วมในระดับสูง คือ ระดับที่ 6 จาก 7 
ระดับ 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 การยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ 
ในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่นอกจากจะต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ

จากภาครัฐแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องได้รับความเห็นชอบให้ประกอบกิจการจากชุมชน หรือ Social license 
to operate อีกด้วย ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมการประกอบ
กิจการเหมืองแร่ทองค าเมื่อพิจารณาจากงบประมาณด้านการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
กับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าในต่างประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่
ทองค าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมจากการประกอบกิจการ (CSR) เนื่องจากจะช่วยลดปัญหาความ
ขัดแย้งและท าให้การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

นับตั้งแต่ปี 2553 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้ก าหนดมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 
26000 ครอบคลุมแนวปฏิบัติ 7 หัวข้อหลักด้วยกัน คือ การก ากับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้าน
แรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้ใช้แร่ และการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค ายังไม่เคยผ่านการทวนสอบตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ดังนั้น จึงเสนอให้
ยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค า โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการ
เหมืองแร่ทองค าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ โดย
ต้องผ่านการทวนสอบมาตรฐาน CSR-DPIM ด้วย 

 กลยุทธ์ที่ 2.3 การตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ 
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการจัดสรรผลประโยชน์จากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าให้แก่

ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจถูกน าไปใช้ในรูปแบบอื่นและไม่ตกถึงมือประชาชนในชุมชน
บริเวณเหมืองแร่ทองค าอย่างแท้จริง ดังนั้น เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนา
หมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ทองค า เพ่ือพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน โดยให้มี
ตัวแทนจากหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการกองทุนได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
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ตารางท่ี 6-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสังคมและชุมชน 

ข้อจ ากัด 
แนวคิด ทฤษฎี และ 
วรรณกรรมปริทัศน์ 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

1. ชุมชนมีส่วน
ร่วมค่อนข้าง
น้อย 

 ชุมชนมีส่วนร่วมเฉพาะ
ช่วงก่อนการอนุญาต 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน
ดังกล่าวอยู่ในระดับการ
ปรึกษาหารือ 
(Consultation) เท่านั้น 

 ในช่วงก่อนการอนุญาต หากชุมชนไม่เห็นด้วย ให้มีการท า
ประชามติของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมในระดับ
การควบคุมโดยประชาชน (Citizen control)   

 ในช่วงระหว่างการประกอบกิจการ ให้มีตัวแทนของชุมชนร่วมเป็น
คณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ซึ่ง
เป็นการมีส่วนร่วมในระดับการร่วมติดสินใจและร่วมติดตาม
ตรวจสอบ (Delegated power) 

2. CSR อยู่ใน
ระดับ
ค่อนข้างต่ า 

 ผู้ประกอบการจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบให้
ประกอบกิจการจาก
ชุมชน หรือ Social 
license to operate 

 ระดับ CSR ของเหมือง
ทองค าของไทยอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ าเมื่อ
เทียบกับในต่างประเทศ 

 การก าหนดให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค าจะต้องผ่านการทวน
สอบมาตรฐาน CSR-DPIM 

 การก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่
เหมืองแร่ทองค า เพ่ือพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชน 

 การยกระดับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าให้มีความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานสากล (Responsible gold mining 
practice) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 การก าหนดให้มีกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ  
ในปัจจุบันประเด็นร้องเรียนที่ส าคัญอันสืบเนื่องมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร่

ทองค า คือ ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการ
เหมืองแร่ทองค า แม้ว่าจะยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุของผลกระทบดังกล่าว แต่การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญที่ภาครัฐจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา  

ดังนั้น เพ่ือให้มีงบประมาณในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าในกรณีฉุกเฉิน เสนอ
ให้มีการตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพด้วย 
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 กลยุทธ์ที่ 3.2 การก าหนดให้มีกองทุน และหลักประกันการฟื้นฟูพื้นที่ที่ชัดเจน 
แม้ว่าในปัจจุบันผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าจะมีหน้าที่ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่การ

ประกอบกิจการซึ่งเป็นไปตามแผนผังโครงการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการออกประทานบัตร อย่างไร  
ก็ตาม บทลงโทษตามกฎหมายของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอาจไม่มากพอที่จะท าให้ผู้ประกอบการด าเนินการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการประกอบกิจการ และหากผู้ประกอบการไม่ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องด าเนินการเอง ซึ่งเป็นการสูญเสียงบประมาณของแผ่นดิน และไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle: PPP)  

ดังนั้น เพ่ือให้มีหลักประกันการฟ้ืนฟูพ้ืนที่และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ภาครัฐ 
เสนอให้เพ่ิมเติมมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูพ้ืนที่เอาไว้ในแนวนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า
อย่างน้อย 2 ประการ  

ประการแรก ก าหนดให้มีกองทุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่  เพ่ือใช้เป็น
งบประมาณในการด าเนินงานฟื้นฟูพ้ืนที่จากการท าเหมืองแร่ และสภาพแวดล้อมในเขตประทานบัตร ตามที่ได้
ก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเงื่อนไขในการอนุญาต 

ประการที่สอง ก าหนดให้มีการวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประกอบการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่านการท าเหมือง
แร่และจัดการสภาพแวดล้อมในเขตประทานบัตรตามที่ได้ก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ครบถ้วน และดูแลสภาพพ้ืนที่โครงการภายหลังสิ้นสุดการท าเหมืองเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ตามความเหมาะสม รวมทั้งเป็นหลักประกันในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่เกิดผลกระทบจากการ
ท าเหมืองแร่ด้วย 

 กลยุทธ์ที่ 3.3 การจัดท าข้อมูลพื้นฐานก่อนการท าเหมือง (Baseline data) 
ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า แต่ใน
ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปหรือข้อยุติที่ชัดเจนว่าการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าเป็นสาเหตุของผลกระทบ
ตามที่ประชาชนร้องเรียนหรือไม่ สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้
เนื่องมาจาก การขาดข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนก่อนการท าเหมือง ท า
ให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ยาก และใช้ระยะเวลายาวนาน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น เสนอให้มีการก าหนดให้ผู้ประกอบการ
จะต้องจัดท าข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนก่อนการท าเหมือง 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการติดตามและเฝ้าระวังในช่วงระหว่างการท าเหมืองรวมถึง
ภายหลังสิ้นสุดการท าเหมือง 

 กลยุทธ์ที่ 3.4 การจัดท าแนวพื้นที่กันชนการท าเหมือง (Buffer zone) 
แม้ว่า พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มีการก าหนดระยะห่างจากทางหลวงหรือทางน้ าสาธารณะ แต่

ยังไม่มีการก าหนดแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง (Buffer zone) ท าให้เหมืองแร่ทองค าบางแห่งมีพ้ืนที่ตั้งที่อยู่ใกล้
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ชุมชนค่อนข้างมาก แม้ว่าผู้ประกอบการเหมืองแร่จะมีการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนเพ่ือลดผลกระทบแต่ไม่ได้
ช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างเหมืองกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า
ต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง สมควรก าหนดให้มีการจัดท า Buffer zone ระหว่างเหมืองกับชุมชน ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ราชการก าหนด 

ตารางท่ี 6-3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

ข้อจ ากัด 
แนวคิด ทฤษฎี และ 
วรรณกรรมปริทัศน์ 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

1. มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณใน
ปัญหากรณี
ฉุกเฉิน 

การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญที่ภาครัฐ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
มีงบประมาณเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินการ
ดังกล่าว 

 ก าหนดให้มีการตั้งกองทุนประกันความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม  

 ก าหนดให้มีการตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 

2. ขาดมาตรการ
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ภายหลังการปิด
เหมืองที่ชัดเจน 

 บทลงโทษตามกฎหมายของการไม่ฟ้ืนฟูพ้ืนที่
อาจไม่มากพอที่จะท าให้ผู้ประกอบการ
ด าเนินการ  

 หากหน่วยงานภาครัฐด าเนินการฟื้นฟูพ้ืนที่จะ
เป็นการสูญเสียงบประมาณของแผ่นดิน และ
ไม่สอดคล้องกับแนวคิดผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
(Polluter Pay Principle: PPP) 

 ก าหนดให้มีกองทุนการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 

 ก าหนดให้มีการวางหลักประกันการฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 

3. ไม่มีข้อมูล 
Baseline data 
ก่อนการท า
เหมือง 

การไม่มี Baseline data ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนก่อนการท าเหมือง ท าให้
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปได้ยาก และใช้
เวลานาน 

ก าหนดให้มีการจัดท า Baseline data ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนก่อนการ
ท าเหมือง 

4. ไม่มี Buffer 
zone ระหว่าง
เหมืองกับชุมชน 

การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายรูปแบบ เช่น อากาศ 
น้ า เสียง แรงสั่นสะเทือน เป็นต้น ซึ่งการปลูก
ต้นไม้เป็นแนวกันชน อาจไม่สามารถป้องกัน
ผลกระทบได้อย่างเหมาะสม 

ก าหนดให้มีการจัดท า Buffer zone ระหว่าง
เหมืองกับชุมชน 

6.3 สรุป 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานศึกษาวิจัย ตลอดจนการศึกษาพัฒนาการและเหตุการณ์ส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าท าให้พบข้อจ ากัดในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า
ในอดีต 3 ประการที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านเศรษฐกิจ ข้อจ ากัดด้านสังคมและชุมชน และข้อจ ากัดด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงน ามาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 
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3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมุ่งเพ่ิม
ผลตอบแทนให้แก่ภาครัฐและท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสังคมและชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การกระจายผลประโยชน์จากการประกอบกิจการให้แก่ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซ่ึงจะยกระดับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า โดยการท า Buffer zone และ Baseline 
data รวมถึงการจัดตั้งกองทุนหรือหลักประกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านจะถูกน าไปแปลงเป็นกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าในบทที่ 7  
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บทท่ี 7 
กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบรหิารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า1 

 
7.1 กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 

เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ประเทศ ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ภาครัฐและประชาชน มีความเหมาะสม
และเป็นธรรม ขณะเดียวกันการด าเนินงานด้านการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าของภาคเอกชนจะต้อง
เป็นไปโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเหมาะสมตามหลักวิชาการ สามารถป้องกันอันตรายและป้องกัน
ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนดกรอบนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าไว้ ดังนี้ 

7.1.1 ด้านการบริหารจัดการแหล่งแร่ทองค า  

เนื่องจากแร่ทองค าเป็นแร่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ  ให้กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการลงทุนส ารวจและลงทุนท าเหมืองแร่ทองค า  
ทั้งการลงทุนของคนไทยเองและร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ได้ผล
ประโยชน์ตอบแทนแก่ประเทศสูงสุด โดยก าหนดวิธีการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาแหล่งแร่ทองค า 
ดังต่อไปนี้ 

7.1.1.1 ในพ้ืนที่ศักยภาพแหล่งแร่ทองค าที่ภาครัฐได้ส ารวจและมีข้อมูลเพียงพอ กระทรวง
อุตสาหกรรมจะประกาศก าหนดเขตเป็นพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าเป็นโครงการใหญ่และเปิดประมูล
สิทธิเข้าส ารวจและท าเหมืองในพ้ืนที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป 
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่แหล่งแร่ โดยในการประกาศก าหนดเขตเป็นพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเหมืองแร่ทองค า
เป็นโครงการใหญ่นั้น จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพ้ืนที่ประกอบการด าเนินการด้วย  
ทั้งนี ้จะบริหารจัดการไม่ให้การประกาศพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการผลิตแร่ชนิดอื่น 

7.1.1.2 การขอสิทธิส ารวจแร่ทองค าในพ้ืนที่ทั่วไป นอกจากพ้ืนที่ตาม ข้อ 7.1.1.1 สามารถ
ท าได้โดยการขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพ่ือการส ารวจแร่ทองค า 

7.1.1.3 การท าเหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่ทั่วไป นอกจากพ้ืนที่ตาม ข้อ 7.1.1.1 สามารถท าได้
โดยการขออนุญาตประทานบัตรเพื่อท าเหมืองแร่ทองค า โดยผู้ขอต้องได้รับอาชญาบัตรพิเศษเพ่ือการส ารวจแร่
ทองค ามาแล้วในพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอประทานบัตร 

7.1.1.4 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการท าเหมืองแร่ทองค าตลอดห่วงโซ่
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภายในประเทศ การท าเหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่แหล่งแร่ที่สามารถผลิตเป็นโลหะ

                                                           
1 การจัดท ากรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า เป็นไปตามข้อ 5 ของค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า  
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ผสมทองค าในเชิงธุรกิจได้ ผู้ประกอบการเหมืองแร่ต้องสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการ
เพ่ิมมูลค่าแร่ทองค าด้วยการท าเป็นโลหะทองค าบริสุทธิ์ภายในประเทศโดยส่งเข้าโรงงานของผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ หรือโดยการจัดตั้งโรงงานเองหรือร่วมกับผู้ลงทุนรายอ่ืน ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะ
ไม่อนุญาตให้ส่งออกโลหะผสมทองค าที่ได้จากการท าเหมืองไปต่างประเทศอีก 

7.1.1.5 ในกรณีที่มีการน าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงาน จะต้องมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ปฏิบัติงานชาวไทยสามารถปฏิบัติงานแทนได้ภายในเวลา 5 ปี และการจ้างเหมางาน
ก่อสร้าง งานพัฒนาหรือท าเหมือง และงานบริการต่าง ๆ จะต้องใช้บริการจากผู้ประกอบการไทยเป็นหลัก 

7.1.1.6 ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุนให้กับโครงการท าเหมืองแร่ทองค าใน
ด้านภาษีต่าง ๆ  

7.1.1.7 ส่งเสริมให้มีช่องทางในการปรึกษาหารือและยกระดับการมีส่วนร่วมในเชิงนโยบาย
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า (Forward 
linkages) เพ่ือให้สินค้าท่ีใช้วัตถุดิบทองค าภายในประเทศได้รับการรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า ตลอดจนเกิดการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค า 

7.1.2 ด้านผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐและท้องถิ่น  

เพ่ือให้การพัฒนาแหล่งแร่ทองค าของประเทศ เป็นไปโดยเหมาะสมทั้งทางด้านมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง ให้กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนดนโยบายในการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการพัฒนา
แร่ทองค าในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ค่าภาคหลวงแร่ การจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาคุณภาพชีว ิตของชุมชนในพื้นที ่ เ พื ่อการตอบแทนแก่ร ัฐและท้องถิ ่น  ให้เกิดความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดังต่อไปนี้ 

7.1.2.1 ผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ 
 นอกจากค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ผู้ขอ

จะต้องจ่ายให้แก่รัฐตามกฎหมายแล้ว ผู้ขอจะต้องจ่ายผลประโยชน์พิเศษในรูปของเงิน หรือผลประโยชน์อย่าง
อ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันให้แก่รัฐ ทั้งในขั้นการขออาชญาบัตรพิเศษและการขออนุญาต
ประทานบัตร ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม คุ้มค่า 
และเป็นธรรมต่อภาครัฐ ครอบคลุมปัจจัยด้านราคาทองค า ความผันแปรตามศักยภาพของแหล่งแร่ และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งจะก าหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
ต้นทุนการผลิต และสถานการณ์ราคาทองค า เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มค่าแก่ทุกฝ่าย 

7.1.2.2 ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ท้องถิ่น 
ผู้ขอจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ท้องถิ่นในรูปของเงิน หรือผลประโยชน์

อย่างอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่ประทานบัตร
เหมืองแร่ทองค าตั้งอยู่  และองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่อยู่ติดกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนด โดยอาจใช้พื้นฐานจากสัดส่วนของรายได้จากการผลิตแร่ หรือ
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อัตราต่อหน่วยการผลิตแร่ หรือหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  นอกจากนี้ผู้ขอจะต้องจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่ เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมู่บ้าน
รอบเหมืองแร่  ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่  โดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านเป็นคณะ
กรรมการบริหารกองทุนร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่และหน่วยราชการอ่ืนเพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการกองทุนได้ตรงกับความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยให้เก็บ
สะสมเงินในบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนด  ทั้งนี้ หากโครงการท า
เหมืองเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังคงมีเงินกองทุนเหลืออยู่ให้คณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนต่อไป 

7.1.3 ด้านความปลอดภัย การป้องกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่  

เพ่ือให้การพัฒนาแหล่งแร่ทองค าเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเคร่งครัดต่อการป้องกันและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือปกป้องรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านกิจกรรมการส ารวจแร่ หรือการท าเหมืองแร่แล้วให้กลับคืนสู่ธรรมชาติหรือ
สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนดนโยบายในการป้องกันและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ รวมทั้งการให้ผู้ขอจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการเยียวยาต่าง ๆ กรณีเกิดปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนการจัดระบบการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้ ดังต่อไปนี้ 

7.1.3.1 ในขั้นตอนการส ารวจแร่ ผู้ขอจะต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ
รายละเอียดเงื่อนไขตามแผนงานที่ได้รับอนุญาต แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ 
และต้องวางหลักประกันการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังเสร็จสิ้นโครงการส ารวจแร่  แต่ทั้งนี้
หากตรวจพบว่าการปฏิบัติไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด อาจเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

7.1.3.2 ในขั้นตอนการขอประทานบัตร ใบอนุญาตแต่งแร่ ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
หรือใบอนุญาตอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ ๑: โครงการเหมืองแร่ทองค าที่เข้าข่ายโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ขอจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ตามท่ีทางราชการก าหนด ทั้งนี้ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไข
เพ่ิมเติมจะเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขประกอบการอนุญาตประทานบัตร ซึ่งหากผู้ขอไม่ปฏิบัติตามจะเป็นเหตุให้
ถูกเพิกถอนประทานบัตรได ้

ประเภทที่ ๒: โครงการเหมืองแร่ทองค าที่เข้าข่ายโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  
ผู้ขอจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการที่เข้าข่ายอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) ตามที่ทางราชการ
ก าหนด ทั้งนี้ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขเพ่ิมเติมจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในเงื่อนไขประกอบการอนุญาตประทานบัตร ซึ่งหากผู้ขอไม่ปฏิบัติตามจะเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนประทานบัตรได้ 
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7.1.3.3 ในขั้นตอนการท าเหมือง ผู้ขอจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขที่ได้รับ
อนุญาต ทั้งเงื่อนไขที่เป็นข้อบังคับตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
ก าหนดเพ่ิมเติมในส่วนการจัดตั้งกองทุน การเอาประกันภัย การปิดเหมือง การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ รวมถึงการฟื้นฟูพ้ืนที่ในช่วงระหว่างการท าเหมืองและภายหลังการปิดเหมือง 

 (1) กองทุนฟ้ืนฟูพ้ืนที่เหมืองแร่ เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่โครงการ 
ทั้งพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว พื้นที่กิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง และพ้ืนที่ที่ไม่เก่ียวข้องกับการท าเหมือง เพ่ือฟ้ืนคืน
สภาพพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับแผนการท าเหมือง และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 (2) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ทั้งในช่วงระหว่างการท าเหมืองและ
ภายหลังสิ้นสุดการท าเหมือง 

 (3) กองทุนประกันความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นงบประมาณส าหรับแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดจากการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  

 (4) การวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการท าเหมืองตามที่คณะกรรมการแร่ก าหนด เพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้ประกอบการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 
ทีผ่่านการท าเหมืองแร่และจัดการสภาพแวดล้อมในเขตประทานบัตรตามที่ได้ก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ครบถ้วน และดูแลสภาพพ้ืนที่โครงการภายหลังสิ้นสุดการท าเหมืองเป็น
ระยะเวลาหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ 7.1.3.2 และแผนการ
ปิดเหมือง รวมทั้งเป็นหลักประกันในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในกรณีท่ีเกิดผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 

 (5) การจัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ตามวงเงินที่คณะกรรมการแร่ก าหนด เพ่ือให้ผู้ขอจัดท าประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายต่อชุมชนที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 

 (6) การประกอบการจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะก าหนดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม 

 การบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ จะใช้หลักเกณฑ์ตามที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่ก าหนด 

7.1.3.4 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการท าเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม 
ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดในการจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง 
และการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีการศึกษาข้อมูล
ทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารพิษ และการเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากสารเคมีหรือ
มลพิษที่เกิดจากการท าเหมืองของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนและหลังการท าเหมือง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการท าเหมืองให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันและแก้ไข
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ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและตรวจสุขภาพของประชาชน ควรเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ข้ันตอนการส ารวจแร่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ที่สุด 

7.1.4 ด้านการก ากับดูแลการประกอบการ  

เพ่ือให้การพัฒนาแหล่งแร่ทองค าของผู้ประกอบการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ถูกหลัก
วิชาการ และสอดคล้องตามเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบการอนุญาตประทานบัตร และใบอนุญาตต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานต่าง ๆ ของผู้ประกอบการเป็นไปโดยเรียบร้อย ไม่มีเหตุในการสร้าง
อันตราย ความเสียหาย หรือข้อขัดแย้งกับชุมชนหรือท้องถิ่น ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลการประกอบการตั้งแต่ขั้นการส ารวจแร่ การท าเหมืองแร่ จนถึงขั้นการฟ้ืนฟู
พ้ืนที ่ดังต่อไปนี้ 

7.1.4.1 ก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจแร่ 
การท าเหมืองแร่ การแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม การจัดการของเสียจากโครงการ การปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ โดยจะบังคับใช้กฎหมายและ
ใช้ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ 

7.1.4.2 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ทองค า ต้องมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย ตัวแทนผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมือง 
โดยผู้ถือประทานบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของคณะกรรมการ 

7.1.4.3 เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏว่าการท าเหมืองแร่ทองค าเกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนและไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้คณะกรรมการแร่สอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัย
โดยรวดเร็วและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าผลกระทบเกิดจากการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
เยียวยาผลกระทบภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากผู้ถือประทานบัตรไม่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ให้กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่น าเงินจากหลักประกันหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย มา
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรน าหลักประกันมาวางหรือจัดท าประกันภัยให้
ครบถ้วนตามเดิม ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรไม่วางหลักประกันหรือจัดท าประกันภัยให้ครบถ้วนตามเดิม
ภายในก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุอันควร ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มีค าสั่งเพิกถอน
ประทานบัตร 

7.1.4.4 ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการ ในกรณีที่ค่าเสียหายเกิดขึ้นในเขตที่ได้รับอนุญาตให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าความเสียหายดังกล่าว
เกิดจากการกระท าของผู้ได้รับอนุญาต ศาลมีอ านาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนส าหรับค่าเสียหายต่อจิตใจที่เป็น
ผลเนื่องมาจากความเสียหายทางร่างกาย สุขภาพหรืออนามัยด้วย และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ได้รับ
อนุญาตรู้อยู่แล้วว่าการประกอบกิจการไม่ปลอดภัยแต่ยังด าเนินการ หรือไม่รู้เพราะเหตุประมาทอย่างร้ายแรง 
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ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่
ศาลก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่จริงนั้น ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 
142 ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  

7.1.5 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุกขั้นตอน ทั้งในด้านการอนุญาต ตรวจสอบก ากับดูแล ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวกับการ
ส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ รวมถึงกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

7.1.5.1 ในการขออนุญาตส ารวจแร่หรือประทานบัตรเหมืองแร่ จะต้องมีการแจ้งให้
ประชาชนในพื้นท่ีทราบล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด 

7.1.5.2 ในขั้นตอนการขอประทานบัตร ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนตาม
หลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด ส าหรับกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการท าเหมือง และผู้ออก
ประทานบัตรไม่สามารถวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ต้องจัดให้มีการท าประชามติของประชาชนในพ้ืนที่ที่ขอประทาน
บัตรตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 

7.1.5.3 ในขั้นตอนการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้มีการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีทางราชการก าหนด 

7.1.5.4 ในขั้นตอนการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ให้มีการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีทางราชการก าหนด 

7.1.5.5 ในขั้นตอนการประกอบกิจการ ให้มีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนในพ้ืนที่ร่วม
เป็นคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมืองตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด เพ่ือเกิด
การมีส่วนร่วมในการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมือง 

7.1.6 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  

เพ่ือให้การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าของประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ประเทศ ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรม  รวมถึงเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่สังคมและท้องถิ่นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค า  ให้กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและขุมชนจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า ดังต่อไปนี้ 

7.1.6.1 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการส่งเสริมและก ากับดูแล
การประกอบการเหมืองแร่ทองค าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง
มีความระมัดระวังต่อการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
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7.1.6.2 ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมตลอด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ โดยต้องผ่านการทวนสอบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมแร่ 
(CSR-DPIM) และต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่และชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

7.1.6.3 ยกระดับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า ให้มีความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานสากล (Responsible gold mining practice) ทั้งด้านการท าเหมือง การประกอบโลหกรรม และ
การหลอมทองค าบริสุทธิ์ โดยมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นระยะ ๆ 

7.1.7 ด้านอ่ืน ๆ  

7.1.7.1 ผู้ถือประทานบัตรแร่ทองค า หรือแร่ชนิดอ่ืนและแร่ทองค ารวมอยู่ด้วยมีความ
ประสงค์ขอต่ออายุประทานบัตร หรือผู้ถือประทานบัตรแร่ชนิดอ่ืนมีความประสงค์ขอเพ่ิมชนิดแร่ทองค า  อีก
ชนิดหนึ่งลงในประทานบัตร ให้ใช้นโยบายนี้โดยอนุโลม 

7.1.7.2 นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงการร่อนแร่ทองค า โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาต ควบคุม และก ากับดูแลการร่อนแร่เป็นการเฉพาะ 

7.1.7.3 บรรดานโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ทองค าในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในนโยบายนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับนโยบายนี้ ให้ใช้นโยบายนี้แทน 
 
7.2 การเปรียบเทียบกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค ากับกับ

ข้อเสนอในรายงานของ สศช. และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการยกร่างกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า กระทรวง

อุตสาหกรรมได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 โดยได้น ารายงานการศึกษา
นโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาประกอบการพิจารณา
ยกร่างกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าด้วย  

ข้อเสนอแนะในรายงานของ สศช. และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ได้ถูกน ามาใช้และ
ระบุเอาไว้ในกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าแล้ว  นอกจากนี้ 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นบางส่วนได้ถูกน ามาปรับปรุงและก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักท่ีใช้ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทุกชนิดด้วย 
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ตารางท่ี 7-1 การเปรียบเทียบกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค ากับกับข้อเสนอในรายงานของ สศช.  
และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอในรายงานของ สศช. และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สาระส าคัญของกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 
หมายเหตุ 

1. ข้อเสนอในรายงาน สศช. 
1.1 ข้อเสนอด้านนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ในภาพรวม 

1.1.1 ก าหนดนโยบายเหมืองแร่ในภาพรวมใหม่ โดยมีประเด็นที่ควรน ามาประกอบการ
พิจารณา ได้แก่ 

 ก าหนดประเภทแร่ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจทุกประเภทจะต้อง
สามารถใช้เป็นปัจจัยน าเข้าส าหรับอุตสาหกรรมอื่นภายในประเทศ หรือเป็นแร่ที่สามารถพัฒนาให้เกิด
ความเช่ือมโยงตามห่วงโซ่การผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศได้ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต 
ส าหรับแร่ประเภทอื่น ๆ ควรสงวนไว้จนกว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาให้เกิดความเช่ือมโยงตาม
ห่วงโซ่การผลิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 ทบทวนประเภทกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนใหม่  โดยยกเลิกการส่งเสริม
กิจกรรมประเภทการท าเหมืองแร่ของ BOI เนื่องจากเป็นขั้นตอนการผลิตสินค้าต้นน้ าเท่านั้น ไม่
ก่อให้เกิดการพัฒนามูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่การผลิต โดยให้มีการส่งเสริมการลงทุนในขั้นตอนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่การผลิตแทน อาทิ กิจกรรมการน าแยกแร่ทองค าออกจากโลหะ กิจกรรมการแปร
รูปทองค าเป็นเครื่องประดับ เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
ข้อ 7.1.1.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การท าเหมืองแร่ทองค าตลอดห่วงโซ่การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มภายในประเทศ จะไม่อนุญาตให้ส่งออกโลหะผสม
ทองค าที่ได้จากการท าเหมืองไปต่างประเทศอีก 
ข้อ 7.1.1.7 ส่งเสริมให้มีช่องทางในการปรึกษาหารือและ
ยกระดับการมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า (Forward linkages) เพื่อให้สินค้าท่ีใช้วัตถุดิบทองค า
ภายในประเทศได้รับการรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า ตลอดจน
เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมตลอด
ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค า 
 

ข้อ 7.1.1.6 ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุน
ให้กับโครงการท าเหมืองแร่ทองค าในด้านภาษีต่าง ๆ  
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ข้อเสนอในรายงานของ สศช. และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สาระส าคัญของกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 
หมายเหตุ 

 ก าหนดเขตพ้ืนที่ท าเหมืองแร่ โดยให้มีการส ารวจแหล่งแร่ที่มีศักยภาพให้แล้ว
เสร็จ ก่อนก าหนดเขตพื้นที่ท าเหมืองแร่ซึ่งต้องรวมถึงพื้นที่แนวกันชน เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ท าเหมืองแร่ และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อพ้ืนท่ีใกล้เคียง แล้วจึงเชิญชวนเอกชนให้ขออาชญา
บัตรและประทานบัตร หรือใช้วิธีประมูลสัมปทาน หรือการร่วมลงทุนตามแต่ประเภทแร่ 
 
 
 
 
 
 

 วิธีด าเนินการ ควรด าเนินการจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ในภาพรวมใหม่  เช่น พิจารณา
หลักเกณฑ์ในการก าหนดประเภทแร่ การก าหนดเขตพื้นที่การท าเหมืองแร่ และก าหนดหน่วยงานที่
รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 7.1.3.4 ผู้ประกอบการจะต้องจัดท าแนวพื้นที่กันชนการ
ท าเหมือง และการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชน  
ข้อ 7.1.1.1 ในพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่ทองค าที่ภาครัฐได้
ส ารวจและมีข้อมูลเพียงพอ กระทรวงอุตสาหกรรมจะประกาศ
ก าหนดเขตเป็นพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าเป็น
โครงการใหญ่และเปิดประมูลสิทธิเข้าส ารวจและท าเหมืองใน
พื้นที ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 หมวด 1 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่ (คนร.) ท าหน้าที่
เสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ ซึ่งรวมถึง
พื้นที่หรือชนิดแร่ที่สมควรสงวนหวง
ห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ และเขตแหล่งแร่
เพื่อการท าเหมือง เป็นต้น โดยให้มี
การจัดท าหรือปรับปรุงแผนมีบทการ
บริหารจัดการแร่ทุก 5 ปี  
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ข้อเสนอในรายงานของ สศช. และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สาระส าคัญของกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 
หมายเหตุ 

1.1.2 เห็นควรให้มีการศึกษาในเชิงลึกเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ตลอดห่วงโซ่การ

ผลิต หรือขั้นตอนการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่ควรสนับสนุนให้มีการลงทุนภายในประเทศไทย  โดยใน
การศึกษาให้มีประเด็นครอบคลุมเรื่องส่วนแบ่งการตลาด และความเป็นไปได้ของตลาดที่จะรองรับกับ
อุตสาหกรรมที่เกิดจากการต่อยอดการผลิตด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศึกษาความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการท ากิจการ
เหมืองแร่ และรูปแบบการเก็บผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม โดยควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงความ
คุ้มค่าและเป็นธรรมที่ภาครัฐและชุมชนควรได้รับ และอาจใช้รูปแบบการประมูล การร่วมลงทุน รวมทั้ง
จะต้องครอบคลุมถึงการฟื้นฟูพื้นที่หลังปิดโครงการ โดยการศึกษาอาจเปรียบเทียบกับการด าเนิน
กิจการอื่นท่ีใช้ทรัพยากรในลักษณะเดียวกัน เช่น กิจการก๊าซและน้ ามัน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 7.1.1.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การท าเหมืองแร่ทองค าตลอดห่วงโซ่การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มภายในประเทศ จะไม่อนุญาตให้ส่งออกโลหะผสม
ทองค าที่ได้จากการท าเหมืองไปต่างประเทศอีก 

ข้อ 7.1.1.7 ส่งเสริมให้มีช่องทางในการปรึกษาหารือและ
ยกระดับการมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า (Forward linkages) เพื่อให้สินค้าที่ใช้วัตถุดิบทองค า
ภายในประเทศได้รับการรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า ตลอดจน
เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมตลอด
ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค า 
 
 
ข้อ 7.1.1.1 ในพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่ทองค าที่ภาครัฐได้
ส ารวจและมีข้อมูลเพียงพอ กระทรวงอุตสาหกรรมจะประกาศ
ก าหนดเขตเป็นพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเหมืองแร่ทองค าเป็น
โครงการใหญ่และเปิดประมูลสิทธิเข้าส ารวจและท าเหมืองใน
พื้นที ่ 
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1.2 ข้อเสนอด้านนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า 
1.2.1 ปรับนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าใหม่ โดยหากผลการพิจารณาความ

เหมาะสมพบว่าแร่ทองค าเป็นแร่เชิงเศรษฐกิจที่ควรน ามาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ควรก าหนดให้มี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เกิดความเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต และสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มภายในประเทศต่อไปโดยเร็ว ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและมีการดูแลสิ่งแวดล้อม
ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมทั้งมีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ โดยการใช้มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนที่มากพอเป็นเครื่องมือในการจูงใจนักลงทุนให้มาลงทุนในขั้นตอนการสร้างและ
พัฒนาต่อเช่ือมห่วงโซ่มูลค่า อาทิ กิจกรรมการแยกแร่ทองค าออกจากโลหะผสม กิจกรรมการแปรรูป
ทองค าเป็นเครื่องประดับ เป็นต้น และเมื่อการศึกษาแล้วเสร็จให้น ามาเป็นแนวทางในการปรับนโยบาย
การส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าใหม่ 

กรณีพื้นที่ท่ีได้ยื่นค าขออาชญาบัตรในการส ารวจไว้แล้วแต่ยังไม่มีผลทางกฎหมาย ให้
ชะลอการอนุมัติไว้ก่อน โดยให้รอผลการก าหนดประเภทแร่ การก าหนดเขตพื้นที่ท าเหมือง และการ
ปรับนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าใหม่ ส าหรับพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติอาชญาบัตรพิเศษใน
การส ารวจและมีสิทธิขออนุมัติประทานบัตรเพื่อท าเหมือง ซึ่งถือว่ามีผลผูกพันทางกฎหมายแล้วตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 (บริษัทที่ได้รับอนุมัติอาชญาบัตรพิเศษแล้ว บริษัทอื่นจะยื่นค าขอ
ประทานบัตรในพื้นที่ที่ ได้อาชญาบัตรพิเศษนั้นมิได้ ) และอยู่ ในอ านาจการพิจารณาของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นั้นให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ โดยให้ค านึงถึงบทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
การจัดท ารายงานผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งเพิ่มมาตรการฟื้นฟูพื้นที่หลังปิดโครงการให้ชัดเจนใน
ประทานบัตร 

 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 7.1.1.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การท าเหมืองแร่ทองค าตลอดห่วงโซ่การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มภายในประเทศ จะไม่อนุญาตให้ส่งออกโลหะผสม
ทองค าที่ได้จากการท าเหมืองไปต่างประเทศอีก 

ข้อ 7.1.5.2 ในขั้นตอนการขอประทานบัตร ให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชน ส าหรับกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่
เห็นด้วยกับการท าเหมือง และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถ
วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ต้องจัดให้มีการท าประชามติของประชาชน
ในพื้นที ่

ข้อ 7.1.5.5 ในขั้นตอนการประกอบกิจการ ให้มีตัวแทนผู้มี
ส่วนได้เสียของประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุม
เฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมือง 

ข้อ 7.1.3.3 ในขั้นตอนการท าเหมือง ผู้ขอจะต้องจัดตั้ง 
กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุน
ประกันความเสี่ยง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ
ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง การ
จัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 
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1.2.2 แก้ไขกฎหมาย ประกาศกระทรวง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และนโยบายเหมืองแร่ โดยก าหนดให้การท าเหมืองแบบ
เปิดใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเหมืองใต้ดิน เพิ่มรูปแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 
ปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล และปรับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถบูรณาการ
ขั้นตอนการด าเนินการร่วมกันได้ ตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจ การให้ประทานบัตร การก าหนดอัตรา
ค่าภาคหลวง การติดตามและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูหลังปิดเหมือง เพื่อให้หน่วยงาน
ปฏิบัติสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางและแปลงสู่การปฏิบัติได้ และก าหนดกลไกการท างานร่วมกันเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพบนพืน้ฐานของความยั่งยืน ดังนี ้

 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ประทานบัตรใหม่ ก าหนดให้การท าเหมืองแบบ

เปิดใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเหมืองใต้ดิน ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ การปรึกษากับผู้มี
ส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน และเพิ่มเรื่องการจัดท ารายงานผลกระทบด้านสุขภาพในกระบวนการขอ
ประทานบัตร และเรื่องการก าหนดให้มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก
มาตรการเป็นเงื่อนไขในการอนุมัติประทานบัตร เนื่องจากการท าอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองค าจะเกิด
ปัญหาด้านมลภาวะและผลกระทบทั้งต่อวิถีชีวิตชุมชน พื้นที่ป่าไม้ แหล่งน้ า ตลอดจนสภาพแวดล้อม
โดยทั่วไปอย่างมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 7.1.5.2 ในขั้นตอนการขอประทานบัตร ให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชน ส าหรับกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็น
ด้วยกับการท าเหมือง และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถ
วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ต้องจัดให้มีการท าประชามติของประชาชน
ในพื้นที ่

ข้อ 7.1.3.2 ในขั้นตอนการขอประทานบัตร ใบอนุญาตแต่งแร่ 
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ขอจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) หรือ (EHIA) 
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(2) เพ่ิมรูปแบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน ให้ครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งในพื้นที่โครงการ และผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีโครงการ โดยพัฒนากระบวนการให้
ประชาชนและชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ช่วงก่อนการอนุญาต ช่วงระหว่างการท าเหมือง
แร่ และช่วงก่อนการปิดเหมืองแร่ 

 
 
 
 
 
 

(3) ปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล โดยให้มีผู้แทนของส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในพื้นที่ประทานบัตรหลังปิดท าเหมือง และเพื่อให้กระบวนการก ากับดูแลมี
หน่วยงานที่มีผู้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย รวมทั้งในการก ากับดูแลฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการท า
เหมืองสิ้นสุดลง ควรก าหนดให้มีการจัดการถมหรือปรับพื้นท่ีดินให้เป็นตามเดิมให้มากที่สุด โดยไม่ต้อง
มีข้อยกเว้น (มาตรา 63 และมาตรา 72) เพื่อให้สามารถรักษาสภาพแวดล้อมได้ใกล้เคียงกับสภาพเดิม 
และก าหนดให้มีการตั้งกองทุนฟื้นฟู หรือเงินค้ าประกันการฟื้นฟู และกองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุน
พัฒนา อบต. ตลอดจนก าหนดให้มีการจัดท าแผนมวลชนสัมพันธ์ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และทั่วถึง เพื่อลด
ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนและสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 7.1.5.2 ในขั้นตอนการขอประทานบัตร ให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชน ส าหรับกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็น
ด้วยกับการท าเหมือง และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถ
วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ต้องจัดให้มีการท าประชามติของประชาชน
ในพื้นที ่

ข้อ 7.1.5.5 ในขั้นตอนการประกอบกิจการ ให้มีตัวแทนผู้มี
ส่วนได้เสียของประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุม
เฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมือง 
 
 
ข้อ 7.1.4.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการท าเหมือง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้
เสีย ตัวแทนผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
สุขภาพ  

ข้อ 7.1.3.3 ในขั้นตอนการท าเหมือง ผู้ขอจะต้องจัดตั้ง 
กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุน
ประกันความเสี่ยง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ
ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง การ
จัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 
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(4) ปรับปรุงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
บูรณาการการด าเนินการร่วมกันได้ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจ การให้ประทานบัตร การ
ก าหนดอัตราค่าภาคหลวง การติดตามและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการฟื้นฟูพ้ืนท่ีหลังปิด
เหมือง พร้อมทั้งกลไกการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็น
แนวทางและแปลงสู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน   

 
 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ให้เพิ่มเรื่องพื้นที่แนวกันชน การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าภาคหลวงให้ อบต. ในพื้นที่ใกล้เคียงที่
ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบ และการจัดตั้งกองทุนหรือเงินประกัน
การฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการปิดเหมืองไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บจาก
ผู้ประกอบการและมีการบริหารจัดการภายใต้ขอบเขตอ านาจของภาครัฐ เพื่อให้มีเงินทุนในการฟื้นฟู
พื้นที่หลังปิดเหมืองที่แน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 7.1.3.4 ผู้ประกอบการจะต้องจัดท าแนวพื้นที่กันชนการท า
เหมือง และการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน  

ข้อ 7.1.2.2 ผู้ขอจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่ประทานบัตรเหมืองแร่
ทองค าตั้งอยู่ และองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่อยู่
ติดกัน 

ข้อ 7.1.3.3 ในขั้นตอนการท าเหมือง ผู้ขอจะต้องจัดตั้ง 
กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุน
ประกันความเสี่ยง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ
ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง การ
จัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 
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 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรับเปลี่ยนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงาน และการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเฉพาะการท าเหมืองขนาดเล็ก รวมทั้ง
ให้มีกระบวนการสร้างองค์ความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว และก าหนดให้การใช้
เงินค่าภาคหลวงที่แบ่งสรรให้ อบต. ใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 ทบทวนวิธีการค านวณผลประโยชน์ตอนแทนที่เก็บจากการท าเหมืองในปัจจุบันให้
สอดคล้องกับแนวโน้มราคาทองค าในตลาดโลกและผลตอบแทนจากการบริหารจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนควรจะต้องติดตามแนวโน้ม
สถานการณ์ทองค าอย่างใกล้ชิด โดยก าหนดให้มีการทบทวนอัตราค่าภาคหลวงใหม่ในกรณีที่ราคา
ทองค าในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นผิดปกติ เ ช่น สูงขึ้นถึงค่าเพดานขั้นสูงสุดที่ก าหนดไว้ (ปัจจุบัน
ก าหนดไว้ว่า ราคาทองค าสูงกว่ากรัมละ 1,500 บาทเป็นต้นไป ให้เก็บค่าภาคหลวงร้อยละ 20 ของ
มูลค่าที่ผลิตได้) เนื่องจากราคาทองค ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 7.1.2.1 ผู้ขอจะต้องจ่ายผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐ โดย
จะก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นธรรมต่อ
ภาครัฐ ครอบคลุมปัจจัยด้านราคาทองค า ความผันแปรตาม
ศักยภาพของแหล่งแร่ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
อีกทั้งจะก าหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ครอบคลุมปัจจัยต่าง 
ๆ เช่น ต้นทุนการผลิต และสถานการณ์ราคาทองค า 
 
 
 
 

พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 
แ บ่ ง ก า ร ท า เ ห มื อ ง อ อ ก เ ป็ น  3 
ประเภท ตามขนาดและผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน โดยเหมืองแร่ประเภทที่ 1 
ซึ่ ง เ ป็ น เ ห มื อ ง ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ มี
ผลกระทบน้อย  ให้ เ จ้ าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่
จังหวัดเป็นผู้ออกประทานบัตร 
นอกจากนี้ ยังก าหนดวัตถุประสงค์
การใช้ผลประโยชน์พิเศษที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร
อย่างชัดเจน 
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1.2.4 ปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลการท าเหมืองแร่ให้มคีวามเหมาะสมมากข้ึน 
 ปรับบทบาทของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.) จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการก ากับดูแล ด าเนินงานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และตรวจสอบในพ้ืนท่ีประทานบัตร เพื่อให้การด าเนินการท าเหมืองแร่เป็นไปตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยในการท างานให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทน กพร. และผู้แทนจาก อบต. ชุมชน หน่วยราชการในพื้นท่ท่ีตั้งเหมืองที่เกี่ยวข้อง 
โดยมี สผ. ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และ กพร. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทบทวนการกระจายอ านาจให้องค์การบริหารราชการส่วนต าบล (อบต.) ให้
เหมาะสมกับขีดความสามารถที่จะด าเนินการได้ โดยก าหนดให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะในเหมืองขนาดเล็กเท่านั้น ส าหรับเหมือง
ขนาดใหญ่ต้องการผู้มีความรู้ทางเทคนิคสูง จึงควรจัดตั้งเป็นคณะท างานเพื่อก ากับ ดูแล อาจจะเป็นชุด
เดียวกับข้อ 2.4.1  

 เพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยงานท้องถิ่น เชน่ เจ้าหน้าท่ี อบต. โดยการให้องค์ความรู้ 
ฝึกอบรม เป็นต้น เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการตามที่ได้รับมอบอ านาจตามพระราชบัญญัติ
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรในขั้นตอน
แรก รวมทั้งให้มีศักยภาพในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเหมืองขนาดเล็ก ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานกับชุมชนในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 7.1.4.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการท าเหมือง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้
เสีย ตัวแทนผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
สุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 
แ บ่ ง ก า ร ท า เ ห มื อ ง อ อ ก เ ป็ น  3 
ประเภท ตามขนาดและผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน โดยเหมืองแร่ประเภทที่ 1 
ซึ่ ง เ ป็ น เ ห มื อ ง ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ มี
ผลกระทบน้อย  ให้ เ จ้ าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่
จังหวัดเป็นผู้ออกประทานบัตร 
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1.2.5 ก าหนดมาตรการในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังปิดโครงการให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิ 
การก าหนดแผนการใช้ที่ดินในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาให้เป็นแหล่งเกษตรกรรม 
หรือพัฒนาให้เป็นแหล่งป่าไม้ เป็นต้น และให้มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน รวมทั้งเพิ่มเง่ือนไขในการฟื้นฟู
พื้นที่ ดังนี ้

 ก าหนดเงื่อนไขให้มีการปลูกป่าชดเชย โดยให้ผู้ได้รับอาชญาบัตรพิเศษส ารวจ
เหมืองแร่ทองค า และประทานบัตรท าเหมือง จะต้องปลูกป่าชดเชยพื้นที่ป่าที่ถูกท าลายทั้งจ านวนและ
พันธุ์ไม้ อาทิ ไม่น้อยกว่า 3 เท่า รวมถึงให้มีการดูแลรักษาพื้นที่ที่ได้ท าการฟื้นฟูภายหลังประทานบัตร
สิ้นสุดลงแล้วอย่างต่อเนื่อง อาทิ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยระบุไว้ในการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ก าหนดให้มีการต้ังกองทุนฟ้ืนฟู หรือเงินค้ าประกันการฟ้ืนฟูที่ชัดเจน และแยก
ต่างหากจากกองทุนที่ใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของภาครัฐ และ
อาจพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยให้ผู้ได้รับอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค าและ
ประทานบัตรท าเหมืองจะต้องจัดตั้งกองทุนฟื้นฟู รวมถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยเหลือ
การสร้างสาธารณูปโภคในชุมชน และกองทุนพัฒนา อบต. โดยก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 

 ก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังปิดเหมือง โดยท าหน้าที่ใน
การควบคุม ดูแลการด าเนินงาน ตามมาตรการฟื้นฟูพื้นที่หลังปิดเหมือง โดยก าหนดไว้ใน พ .ร.บ. แร่ 
พ.ศ. 2510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 7.1.3.3 ในขั้นตอนการท าเหมือง ผู้ขอจะต้องจัดตั้ง 
กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุน
ประกันความเสี่ยง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ
ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง การ
จัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 
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2. ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2.1 การให้สิทธิส ารวจและการให้ประทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค า อาจต้องพิจารณาปรับปรุง

กฎระเบียบใหม่ โดยต้องค านึงถึงขีดความสามารถของผู้ประกอบการต่อจ านวนพ้ืนท่ีที่ได้รับสิทธิการท า
เหมือง เพราะจากข้อเท็จจริงมีผู้ประกอบการเพียงน้อยรายที่ได้สิทธิท าเหมืองในขณะที่ได้รับอนุญาต
พื้นที่ท าเหมืองเป็นจ านวนมาก และในการท าเหมืองต้องค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนต่อรัฐ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชน และความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในข้ันตอนการแต่งแร่ให้เป็นทองค าบริสุทธ์ิด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 7.1.2.1 ผู้ขอจะต้องจ่ายผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐ โดย
จะก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นธรรมต่อ
ภาครัฐ ครอบคลุมปัจจัยด้านราคาทองค า ความผันแปรตาม
ศักยภาพของแหล่งแร่ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
อีกทั้งจะก าหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ครอบคลุมปัจจัยต่าง 
ๆ เช่น ต้นทุนการผลิต และสถานการณ์ราคาทองค า  
ข้อ 7.1.3.3 ในขั้นตอนการท าเหมือง ผู้ขอจะต้องจัดตั้ง 
กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุน
ประกันความเสี่ยง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ
ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง การ
จัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 
ข้อ 7.1.5.2 ในขั้นตอนการขอประทานบัตร ให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชน ส าหรับกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็น
ด้วยกับการท าเหมือง และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถ
วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ต้องจัดให้มีการท าประชามติของประชาชน
ในพื้นที ่
ข้อ 7.1.5.5 ในขั้นตอนการประกอบกิจการ ให้มีตัวแทนผู้มี
ส่วนได้เสียของประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุม
เฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมือง 
ข้อ 7.1.1.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การท าเหมืองแร่ทองค าตลอดห่วงโซ่การผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มภายในประเทศ จะไม่อนุญาตให้ส่งออกโลหะผสม
ทองค าที่ได้จากการท าเหมืองไปต่างประเทศอีก 
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2.2 ควรให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและขั้นตอนการท าเหมืองแร่ทุกประเภท ใน
ภาพรวมทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะแต่การท าเหมืองแร่ทองค าเท่านั้น โดยพิจารณาความคุ้มค่าของ
ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับผลกระทบในระยะยาวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน สังคม รวมถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ และการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมให้มากที่สุด 
 
 

2.3 การก าหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ทองค า ควรพิจารณาก าหนดให้ผันแปรตามศักยภาพและ
ผลกระทบจากการท าเหมืองด้วย นอกเหนือจากที่ก าหนดให้เป็นอัตราก้าวหน้าตามระดับราคาทองค า 
เนื่องจากในแต่ละพื้นท่ีมีศักยภาพและผลกระทบจากการท าเหมืองไม่เท่ากัน รวมทั้งควรค านึงถึงมูลค่า
ของแร่ทุกชนิดที่ได้จากการท าเหมืองด้วย 
 
 
 

2.4 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นหลัก ๆ ที่ควรให้ความส าคัญในการพิจารณาให้ประทานบัตรท า
เหมืองแร่ ได้แก่ 

2.4.1 พ้ืนที่การท าเหมือง การก าหนดพื้นที่ในการท าเหมืองต้องระบุให้ ชัดเจน 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ ซึ่งเป็นเขตพื้นท่ีต้นน้ านั้น เห็นควรให้หลีกเลี่ยงโดยก าหนดให้เป็น
พื้นที่ห้ามท าเหมือง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 7.1.2.1 ผู้ขอจะต้องจ่ายผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐ โดย
จะก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นธรรมต่อ
ภาครัฐ ครอบคลุมปัจจัยด้านราคาทองค า ความผันแปรตาม
ศักยภาพของแหล่งแร่ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
อีกทั้งจะก าหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ครอบคลุมปัจจัยต่าง 
ๆ เช่น ต้นทุนการผลิต และสถานการณ์ราคาทองค า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 หมวด 1 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่ (คนร.) ท าหน้าที่
เสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ ซึ่งรวมถึง
พื้นที่หรือชนิดแร่ที่สมควรสงวนหวง
ห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ และเขตแหล่งแร่
เพื่อการท าเหมือง เป็นต้น โดยให้มี
การจัดท าหรือปรับปรุงแผนมีบทการ
บริหารจัดการแร่ทุก 5 ปี  
 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 หมวด 1 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่ (คนร.) ท าหน้าที่
เสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ ซึ่งรวมถึง
พื้นที่หรือชนิดแร่ที่สมควรสงวนหวง
ห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ และเขตแหล่งแร่
เพื่อการท าเหมือง เป็นต้น โดยให้มี
การจัดท าหรือปรับปรุงแผนมีบทการ
บริหารจัดการแร่ทุก 5 ปี  
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2.4.2 การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการด าเนินการอย่างจริงจัง ท าให้
เกิดปัญหาตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาให้หน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาตประทานบัตรและมีหน้าที่โดยตรงใน
การก ากับดูแล หรือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ ควรมีการ
พิจารณารูปแบบของการจัดตั้งกองทุนจัดการด้านสิ่งแวดล้อมว่าควรจะด าเนินการในลักษณะใดจึงจะ
เหมาะสม โดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 

2.4.3  เทคโนโลยีที่ใช้ในการท าเหมือง ในการอนุมัติประทานบัตรการท าเหมือง ควรมี
การพิจารณาเทคโนโลยีที่ใช้ในการท าเหมือง โดยควรค านึงถึงเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 
 
 
 

2.4.4 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการท าเหมืองเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่
เสี่ยงต่อการพังทลายของดินและพื้นที่ลุ่มน้ า ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา การท าเหมืองในประเทศไทยยังไม่
สามารถฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ จึงควรมีการก าหนดแนวทางหรือมาตรการที่จะด าเนินการไว้ให้ชัดเจน 
 
 

ข้อ 7.1.4.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการท าเหมือง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้
เสีย ตัวแทนผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
สุขภาพ  
ข้อ 7.1.3.3 ในขั้นตอนการท าเหมือง ผู้ขอจะต้องจัดตั้ง 
กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุน
ประกันความเสี่ยง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ
ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง การ
จัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 7.1.3.3 ในขั้นตอนการท าเหมือง ผู้ขอจะต้องจัดตั้ง 
กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุน
ประกันความเสี่ยง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ
ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง การ
จัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 หมวด 1 
ก าหนดให้มีการพิจารณาความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีที่ ใ ช้ ในการท า เหมื อง 
มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน  
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2.4.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากแต่ไม่ค่อยมีการพูดถึงหรือ
ได้รับความสนใจน้อยมาก โดยในกรณีของการท าเหมืองแร่ทองค าอาจใช้บริษัทปูนซีเมนต์ที่จังหวัด
สระบุรี เป็นตัวอย่างของความรับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบธุรกิจ 
 
 
 
 

ข้อ 7.1.6.1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการ
ส่งเสริมและก ากับดูแลการประกอบการเหมืองแร่ทองค าให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รวมทั้งมีความระมัดระวังต่อการป้องกันและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ข้อ 7.1.6.2 ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ โดยต้อง
ผ่านการทวนสอบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) และต้องให้ความร่วมมือเข้าร่วม
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่และชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

ข้อ 7.1.6.3 ยกระดับการประกอบกิจการเหมืองแร่
ทองค าให้มีความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล 
(Responsible gold mining practice) ทั้งด้านการท า
เหมือง การประกอบโลหกรรม และการหลอมทองค า
บริสุทธิ์ โดยมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานเป็นระยะ ๆ 
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3. ความเห็นของกระทรวงการคลัง 
3.1 เห็นด้วยกับข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามที่

เสนอคณะรัฐมนตรี 
3.2 ส าหรับการทบทวนวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ทองค า เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยใน

การก าหนดอัตราค่าภาคหลวงดังกล่าว จะต้องครอบคลุมถึงต้นทุนของการแก้ไขและรักษาสภาพแวดลอ้มทีถ่กู
ท าลายไปจากการท าเหมืองแร่ด้วย นอกจากนี้ ในการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าภาคหลวงแร่ทองค า ควรให้
กระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาเรื่องรายได้ของรัฐบาลร่วมพิจารณาการก าหนดอัตรา
ค่าภาคหลวงแร่ทองค า ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เนื่องจากการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่มีลักษณะเหมือนกับการ
จัดเก็บภาษีอากรทั่วไป ที่กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 

3.3 ส าหรับการให้สิทธิส ารวจและการให้สัมปทานบัตรท าเหมืองแร่ทองค า เห็นควรให้มีการปรับปรุง
กฎระเบียบให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงขีดความสามารถของผู้ประกอบการต่อจ านวนพื้นที่ท่ีได้รบั
สิทธิการท าเหมือง และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเกินไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศ และความมีประสิทธิภาพในการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 7.1.2.1 ผู้ขอจะต้องจ่ายผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐ โดย
จะก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นธรรมต่อ
ภาครัฐ ครอบคลุมปัจจัยด้านราคาทองค า ความผันแปรตาม
ศักยภาพของแหล่งแร่ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
อีกทั้งจะก าหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ครอบคลุมปัจจัยต่าง 
ๆ เช่น ต้นทุนการผลิต และสถานการณ์ราคาทองค า  

ข้อ 7.1.3.3 ในขั้นตอนการท าเหมือง ผู้ขอจะต้องจัดตั้ง 
กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุน
ประกันความเสี่ยง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ
ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง การ
จัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 
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4. ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 
4.1 ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ประทานบัตร ซึ่งควรมีการก าหนด
ขั้นตอนหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอประทานบัตร มาตรการในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน ทั้งในพื้นที่โครงการและพื้นที่
ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ตั้งแต่ช่วงก่อนอนุญาต ระหว่างการท าเหมืองแร่ และการฟื้นฟูพื้นที่
หลังการปิดเหมือง 
 
 
 
 
 

4.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์จากอากรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ยงั
ไม่มีความเป็นธรรมต่อพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการซึ่งได้รับการจัดสรรอากรค่าภาคหลวงแร่
เท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับผลกระทบ จึงควรปรับหลักเกณฑ์ฯ ให้พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับ
ผลกระทบได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ในอัตราเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่
ประทานบัตรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบและเป็นงบประมาณในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้
ควรก าหนดไว้ในกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.3 ก าหนดมาตรการฟื้นฟูพื้นที่หลังปิดโครงการให้มีความชัดเจน เช่น การก าหนดให้มีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการฟื้นฟูพ้ืนที่ การจัดท าแผนปฏิบัติการในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อย่างชัดเจน โดยก าหนด
มาตรการให้ผู้รับอาชญาบัตรหรือประทานบัตรมีหน้าที่ในการฟื้นฟูพื้นที่ เช่น การปลูกป่าทดแทน การจัดตั้ง
กองทุนฟื้นฟูเพื่อเป็นกองทุนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 
 
 

 
ข้อ 7.1.3.2 ในขั้นตอนการขอประทานบัตร ใบอนุญาตแต่งแร่ 
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม หรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ขอจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) หรือ (EHIA) 

ข้อ 7.1.5.2 ในขั้นตอนการขอประทานบัตร ให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชน ส าหรับกรณีที่ประชาชนในชุมชนไม่เห็น
ด้วยกับการท าเหมือง และผู้ออกประทานบัตรไม่สามารถ
วินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ ต้องจัดให้มีการท าประชามติของประชาชน
ในพื้นที ่

 

ข้อ 7.1.2.2 ผู้ขอจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่ประทานบัตรเหมืองแร่
ทองค าตั้งอยู่ และองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่อยู่
ติดกัน 
 
 
 
ข้อ 7.1.3.3 ในขั้นตอนการท าเหมือง ผู้ขอจะต้องจัดตั้ง 
กองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุน
ประกันความเสี่ยง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ
ท าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง การ
จัดท าประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 
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5. ความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม 
5.1 เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของ สศช.  ข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.2 (1) (2) (3) (4) และ (5) ที่

มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรบัขอ้เสนอดา้นนโยบาย
การส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค ามาด าเนินการ โดยน าความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติประกอบการพิจารณาด้วย เว้นแต่ กรณี ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอให้ก าหนดพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 
1 เอ เป็นพื้นที่ห้ามท าเหมือง เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการค าขอสิทธิส ารวจและ
ท าเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าวไว้แล้ว โดยก าหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเป็นราย ๆ ไป ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

5.2 ส าหรับข้อเสนอของ สศช. ข้อ 2.3.2 (6) ที่ให้ชะลอการอนุญาตอาชญาบัตรในการส ารวจแร่
ทองค าไว้ก่อนเพื่อรอผลการศึกษาของคณะท างานร่วมในการก าหนดประเภทแร่เศรษฐกิจ การก าหนดเขต
พื้นที่ท าเหมือง และการปรับปรุงนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา
แล้วเห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่เหมาะสมที่จะใช้บังคับในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจาก 

(1)  การอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพื่อการส ารวจแร่ทองค าเป็นการให้สิทธิแก่ภาคเอกชนในการ
ด าเนินการส ารวจทางธรณีวิทยาในขั้นรายละเอียดเพื่อพิสูจน์ทราบว่าพื้นที่บริเวณใดมีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ โดยยังมิได้รับสิทธิในการท าเหมือง ผู้รับสิทธิน าการส ารวจยังไม่มีผลตอบแทนทาง
การเงินจากการส ารวจแหล่งแร่ การส ารวจแร่ทองค าต้องใช้เงินทุนและระยะเวลามาก ตลอดจนต้องใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการด าเนินการ นอกจากนี้ การส ารวจแร่ในขั้นรายละเอียดเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูง
มาก โอกาสที่จะพบแหล่งแร่ที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ต่ า การชะลอการอนุญาตอาชญาบัตรในการส ารวจแร่
ทองค าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเช่ือมั่นในการลงทุนของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้
สูญเสียโอกาสในการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศ ขณะเดียวกันในปัจจุบันเง่ือนไขการ
ลงทุนส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค าเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อประเทศ กล่าวคือในขั้นตอนของการส ารวจ
แหล่งแร่ซึ่งเป็นการลงทุนที่ยังไม่มีผลตอบแทนจากการผลิตแร่ ภายใต้กฎหมายการลงทุนของคนต่างด้าวนัก
ลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่จ ากัด หากพบแหล่งแร่ที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์การขอประทานบัตรท าเหมืองแร่
จะต้องมีผู้ถือหุ้นชาวไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 พร้อมทั้งต้องช าระผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่รัฐ และ
ค่าภาคหลวงแร่ในอัตราที่สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ 

(2) การที่ภาคเอกชนได้รับอาชญาบัตรส ารวจแร่จะต้องด าเนินการส ารวจแร่ขั้นรายละเอียด 

 
 

 
พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 หมวด 1 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการแร่ (คนร.) ท าหน้าที่
เสนอยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ ซึ่งรวมถึง
พื้นที่หรือชนิดแร่ที่สมควรสงวนหวง
ห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ และเขตแหล่งแร่
เพื่อการท าเหมือง เป็นต้น โดยให้มี
การจัดท าหรือปรับปรุงแผนมีบทการ
บริหารจัดการแร่ทุก 5 ปี  
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พร้อมทั้งรายงานผลการส ารวจต่อภาครัฐ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ภาครัฐสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรแร่ในอนาคต 

(3) ปัจจุบันมีค าขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค าที่ผ่านการพิจารณาของหน่วยงานต่าง ๆ 
แล้ว และอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอนุญาต จ านวน 50 ค าขอ การชะลอการอนุญาตต่อไปเพื่อรอผล
การศึกษาของคณะท างานที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ขออาชญาบัตร
พิเศษดังกล่าว ซึ่งผู้ขอฯ อาจน าเรื่องขึ้นสู่ศาลปกครอง จะท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อคณะรัฐมนตรีและ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การส ารวจแหล่งแร่ของภาคเอกชน ซึ่งมีความพร้อม
ด้านการลงทุนค้นหาศักยภาพของแร่ภายในประเทศ และเพื่อให้ได้มีข้อมูลในการพัฒนาทรัพยากรแร่อันเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ จึงเห็นควรให้ด าเนินการค าขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจ
แร่ทองค าตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ก าหนดไว้เดิม และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
จนกว่าการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการส ารวจและท าเหมืองแร่ทั่วไปในภาพรวมของคณะท างานร่วมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน 
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6. ความเห็นของประธานกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.1 ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและด าเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่ท าเหมืองแร่แล้ว 
 
 
 

6.2 ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตการประกอบ
กิจการ ให้ความเห็นค าแนะน าและการรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้มีอ านาจตามกฎหมาย หากรัฐบาลมีนโยบายให้
อาชญาบัตรพิเศษแก่เอกชนรายใด ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้ง 2 
ข้อ ด้วย 
 
 
 
 
 
 

6.3 เห็นควรในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการอนุญาตการท าเหมืองแร่และการปิด
เหมือง 
 
 
 

6.4 การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอก
พื้นที่ประทานบัตรที่ได้รับผลกระทบและเห็นว่าการจัดสรรไม่เป็นธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการอ านวยการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่จะน าขอ้มลูผลการศกึษา
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาประกอบ 

 
ข้อ 7.1.4.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการท าเหมือง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้
เสีย ตัวแทนผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
สุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 7.1.2.2 ผู้ขอจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่ประทานบัตรเหมืองแร่
ทองค าตั้งอยู่ และองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่อยู่
ติดกัน 

 
 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 
แ บ่ ง ก า ร ท า เ ห มื อ ง อ อ ก เ ป็ น  3 
ประเภท ตามขนาดและผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน โดยเหมืองแร่ประเภทที่ 1 
ซึ่ ง เ ป็ น เ ห มื อ ง ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ มี
ผลกระทบน้อย  ให้ เ จ้ าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่
จังหวัดเป็นผู้ออกประทานบัตร 
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7. ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเห็นให้งดการให้อาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตร

เพิ่มเติมแก่บริษัท อัคราฯ เนื่องจากตรวจสอบแล้ว เห็นว่า ภาครัฐไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่ากับการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1 เห็นสมควรให้ บริษัท อัคราฯ ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าและเงิน ตามประทานบัตรจ านวน 4 
แปลง ได้แก่ ประทานบัตรที่ 26910/15365, 26911/15366 และ 26911/15367 ชนิดแร่ทองค า
ในพื้นที่ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และประทานบัตรที่ 26168/15368 ชนิดแร่ทองค า 
ในพื้นที่ต าบลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จนเสร็จสิ้นเท่านั้น 

7.2 หน่วยงานของรัฐควรพิจารณางดให้ประทานบัตรเหมืองแร่ทองค าและเงิน ตามค าขอประทานบัตร
ของบริษัท อัคราฯ จ านวน 5 แปลง ได้แก่ ค าขอประทานบัตรที่ 1/2546, 5/2546, 6/2546 และ 
1/2547 ชนิดแร่ทองค า และค าขอประทานบัตรที่ 4/2546 ชนิดแร่ทองค าและเงิน ในพื้นที่ต าบลเขาเจ็ด
ลูก อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  

7.3 หน่วยงานของรัฐควรพิจารณางดให้อาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ ตามค าขอประทานบัตรของบริษัท 
อัคราฯ จ านวน 105 แปลง ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ และหน่วยงานของรัฐควรไม่
พิจารณาการท าเหมืองแร่ตามอาชญาบัตรพิเศษอีก (เนื่องจากการได้อาชญาบัตรพิเศษ มีข้อผูกพันตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 48 ที่ก าหนดให้ผู้ที่จะยื่นค าขอประทานบัตรต่อไป ได้เฉพาะแต่ผู้ถือ
อาชญาบัตรพิเศษเท่านั้น) เพื่อเก็บรักษาทรัพยากรทองค าและเงินไว้เป็นสมบัติของประเทศชาติและอนุชนรุ่น
หลัง 

7.4 ให้หน่วยงานของรัฐก ากับควบคุมการส ารวจแร่ มิให้มีการส ารวจในที่ดินของราษฎร เว้นแต่ได้รับ
การยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นผลจากการส ารวจแร่แก่ราษฎรจน
ครบถ้วน 

7.5 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเตรียมการให้พื้นท่ีประทานบัตร จ านวน 4 แปลง ตามข้อ 7.1 
ภายหลังการประกอบกิจการ พื้นที่ค าขอประทานบัตร จ านวน 5 แปลง ตามข้อ 7.2 และพื้นที่ค าขออาชญา
บัตรพิเศษส ารวจแร่ จ านวน 105 แปลง ตามข้อ 7.3 เป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

7.6 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณางดส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทต่างชาติในกิจการเหมืองแร่ทองค าและ
เงินที่ด าเนินการในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 7.1.1.6 ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุน
ให้กับโครงการท าเหมืองแร่ทองค าในด้านภาษีต่าง ๆ  

 
พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 หมวด 1 
ก าหนดให้มีการพิจารณาความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีที่ ใ ช้ ในการท า เหมื อง 
มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน  
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7.3 สรุป 
บทที่ 7 น าเสนอกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านการบริหารจัดการแหล่งแร่ทองค า ก าหนดให้มีการประมูลสิทธิส ารวจและท าเหมืองแร่ทองค า

ในพ้ืนที่ที่รัฐได้ส ารวจและมีข้อมูลเพียงพอ ไม่อนุญาตให้ส่งออกโลหะผสมทองค าไปต่างประเทศ ไม่ให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี จ้างเหมาบริการต่าง ๆ จากผู้ประกอบการไทย
เป็นหลัก รวมถึงส่งเสริมให้มีช่องทางในการปรึกษาหารือและยกระดับการมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่การผลิต 

2) ด้านผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐและท้องถิ่น ปรับปรุงผลประโยชน์ให้แก่รัฐให้เหมาะสม ปรับเพ่ิม
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ อบต. จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ 

3) ด้านความปลอดภัย การป้องกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่  ก าหนดให้มีการวาง
หลักประกันการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่  จัดตั้งกองทุน หลักประกัน และการประกันภัยต่างๆ 
จัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง (Buffer Zone) จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน (Baseline Data) ก่อนการท าเหมือง 

4) ด้านการก ากับดูแลการประกอบการ ก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบ
จากการท าเหมือง และเมื่อมีการร้องเรียนให้คณะกรรมการแร่สอบหาข้อเท็จจริงอย่างทันท่วงทีและเป็นที่
ยอมรับ รวมถึงก าหนดมาตรการเยียวยาและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

5) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในข้ันตอนการจัดท า EIA หรือ EHIA ในขั้นตอนการขอประทานบัตรต้องมีการรับฟังความคิดเห็น ถ้าไม่ได้
ข้อยุติต้องมีการจัดท าประชามติของประชาชนในพ้ืนที่ ในขั้นตอนประกอบกิจการให้มีตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมเฝ้าระวังผลกระทบจากการท าเหมือง  

6) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามและผ่านการ
ทวนสอบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM เข้าร่วมโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาครัฐและชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยกระดับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค าให้มีความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานสากล (Responsible gold mining practice) 

7) ด้านอื่น ๆ ก าหนดให้ใช้นโยบายนี้โดยอนุโลมกับผู้ถือประทานบัตรที่ขอต่ออายุหรือขอเพ่ิมชนิดแร่
ทองค า แตไ่ม่ใช้บังคับกับการร่อนแร่ทองค า  

ทั้งนี้ ในส่วนท้ายของบทที่ 7 ได้เสนอข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าข้อเสนอแนะในรายงานของ สศช. และ
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ได้ถูกน ามาใช้และระบุเอาไว้ในกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค าแล้ว 
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