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ช่ือทุนวิจัย : งบประมาณดานวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจําปงบประมาณ 2565

ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (หลัก) : KR2.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชในทางปฏิบัติ เพ่ือการแกไข

ปญหา หรือยกระดับ การพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม (รอยละ 60 เทียบกับ

องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

ประเภทโครงการ วน. โครงการวิจัย โครงการนวัตกรรม

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการกับตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) ของยุทธศาสตรหนวยงาน

เปาประสงค (Objectives) ขอเสนอแนะของ กสม. เกิดผลใหมีและเปลี่ยนแปลงในดานนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรา

กฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะตอง

ปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) จํานวนองคความรูที่สามารถพัฒนาเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ ขอเสนอแนะ ในการ

ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน

ความสอดคลองของขอเสนอโครงการกับแผนดาน ววน.

แพลตฟอรม (Platform) Platform 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม

ตัวชี้วัดเปาหมาย (KR) KR2.2 รอยละขององคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกนําไปใชในทางปฏิบัติ เพื่อการแกไข

ปญหา หรือยกระดับ การพัฒนาอยางย่ังยืน เพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม (รอยละ 60 เทียบกับ

องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสรางทั้งหมดใน 3 ป คือ 2563-2565)

(ภาษาไทย) ธุรกิจเหมืองทองคํากับการละเมิดสิทธิชุมชน : ปญหาและแนวทางการแกไขในอนาคตกรณี

ตัวอยางจากจังหวัดจันทบุรี

(ภาษาอังกฤษ) Gold Mines  Business and Community Rights Violation: Problems and

Solutions in the Future An Example from Chanthaburi

หนวยงานสังกัดนักวิจัย สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

หนวยงานโครงการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

สถานภาพ โครงการวิจัยใหม

ประเภทโครงการ โครงการเด่ียว

งบประมาณดานวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจําปงบประมาณ 2565

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 2/3/2565 10:56:03

171097 ชื่อโครงการ ธุรกิจเหมืองทองคํากับการละเมิดสิทธิชุมชน : ปญหาและแนวทางการแกไขในอนาคตกรณีตัวอยางจากจังหวัดจันท....
หนา 1 / 11



คําสําคัญ

สาขาการวิจัย

รายละเอียดของคณะผูวิจัย

ระยะเวลาโครงการ 1 ป   

งบประมาณเสนอขอ 479,000 บาท

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 479,000 บาท

เริ่มรับงบประมาณในป 2565

ภาษาไทย สิทธิชุมชน,การละเมิดสิทธิมนุษยชน,ธุรกิจเหมืองทองคํา,คําสําคัญ,จันทบุรี

ภาษาอังกฤษ Community Rights,Gold Mines,Violation,Gold Mines Business,Chantaburi

สาขาการวิจัยหลัก OECD สังคมศาสตร

สาขาการวิจัยยอย OECD สังคมศาสตรอ่ืนๆ

ชื่อ - สกุล
ตําแหนงใน

โครงการ

สัดสวนการมีสวน

รวม

นายจรรยา แผนสมบูรณ

หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ

หัวหนาโครงการ 100.00
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บทสรุปผูบริหาร

หลักการและเหตุผล

                   ป พ.ศ. 2548 มีการสํารวจแรทองคําในจังหวัดจันทบุรี มีขอมูลวามีบริษัทที่ยื่นขอสํารวจแหลงแรทองคําแลว จํานวน 4

บริษัท มีการสํารวจพื้นที่ 13 แปลง มีพื้นที่ทั้งหมด จํานวน 100,262 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ ไดแก อําเภอแกงหางแมว นายายอาม และ เขา

สอยดาว และหนึ่งในบริษัทที่มาขอสํารวจคือ บริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เขามาสํารวจในจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 3 แปลง ซึ่ง

บริษัทดังกลาวเปนบริษัทลูกของบริษัทอัครา รีซอรสเซส ไมนิ่ง จํากัด และบริษัทนี้ เปนบริษัทลูกของ บริษัทคิงสเกต ออสเตรเลีย ตามลําดับ และตอ

มาวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุมงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ไดปดประกาศจํานวน 5 ฉบับ ไดแก ศาลา

กลางจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด อําเภอแกงหางแมว อบต.สามพี่นอง และ ที่วาการกํานันผูใหญบาน 22 หมูบาน ครอบคลุม 2 พื้นที่ คือ ตําบลพวา

และตําบลสามพี่นอง ประกาศดังกลาวประกาศ เพื่อแจงวาบริษัท ริชภูมิ  ไมนิ่ง จํากัด มายื่นขออาชญาบัตรพิเศษจํานวน 2 ใบคําขอ โดยปดประกาศ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม2563   เปนคําขอที่ 9/2549  มีพื้นที่สํารวจ จํานวน 14,650 ไร เนื่องจากใบอนุญาตสํารวจแรทองคําฉบับเดิมที่เคยสํารวจเมื่อ

ครั้ง ป พ.ศ.2549 กําลังจะหมดอายุ (5ป)

                 ขาวดังกลาวสรางความต่ืนตกใจใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีเปนอยางมาก เน่ืองจากชุมชนดังกลาวเปนชุมชนเกษตรกรรม ไดแก

การทําสวนยางพารา สวนผลไม ท่ีสําคัญคือทุเรียนหมอนทอง และเปนชุมชนท่ีอยูในเขตปาอุทยานโดยพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีตนน้ําลําธารท่ีสําคัญของ

ภาคตะวันออกและเปนที่ตั้งของโครงการพัฒนาลุมนํ้าวังโตนดที่ประกอบดวยอางเก็บนํ้าจํานวน 4 โครงการ นอกจากนี้พื้นที่สํารวจเหมืองทองคํายัง

เปนพื้นที่ทับซอนของโครงการดังกลาวที่มีพื้นที่จํานวน 14,650 ไร ความกังวลเกิดขึ้นเพราะวาประชาชนในพื้นที่เชื่อวาหากรัฐบาลใหบริษัท ริชภูมิ ไม

น่ิง จํากัด มีการสํารวจเหมืองแรทองคําแลวยอมจะนําไปสูการอนุญาตใหเปดการสัมปทาน และดําเนินกิจกรรมเหมืองแรทองในท่ีสุด เน่ืองจากเปนการ

ขอสิทธิสํารวจแรเปนกรณีพิเศษ เมื่อไดสิทธิการสํารวจแรตามอาชญาบัตรพิเศษแลว ผูอื่นจะยื่นขอสํารวจประเภทใด ๆ ซอนทับพื้นที่เดี่ยวกันไมได

และสามารถไดสิทธิทําเหมืองแร โดยมีหนังสือรับรอง 2 ชนิดคือ ประทานบัตรช่ัวคราว และประทานบัตร ในท่ีสุด

              นอกจากน้ีจากกรณีตัวอยางท่ีรัฐบาลใหมีการอนุญาตใหบริษัทอัครา รีซอรสเซส ไมน่ิง จํากัด ดําเนินกิจกรรมเหมืองแรทองคําใน

จังหวัดพิจิตรกอนหนาน้ี ไดกอใหเกิดปญหานานานับประการท่ีมีผลกระทบตอชุมชนโดยรวมเปนวงกวาง คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จึงมีคํา

สั่งใหมีการปดเหมืองทองคําของบริษัทอัครา รีซอรสเซส ไมนิ่ง จํากัด โดย ใชมาตรา 44 ใหยุติการดําเนินกิจการอยางสิ้นเชิงใน ป พ.ศ.2557 ผล

ดําเนินการดังกลาวทําใหบริษัทเอกชนดังกลาวยื่นฟองรองคาเสียหายแกรัฐบาลไทย หากรัฐบาลไทยตองสูญเสียงบประมาณเพื่อจายใหเปนคาปรับดัง

กลาวแลวเทากับวาประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมหาศาล และการฟนฟูพื้นดินและสิ่งแวดลอมทั้งหมดยอมไมสามารถทําให

เหมือนเดิมได ความเสียหายน้ีไมสามารถท่ีจะประมาณเปนตัวเงินได

              กลุมงานวิจัยสิทธิมนุษยชนในฐานะท่ีเปนหนวยงานศึกษาดานสิทธิมนุษยชน เล็งเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาหา

แนวทางเพื่อการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศ จึงเห็นควรที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นการทําเหมืองทองคํา เพื่อ

ใหไดขอเสนอแนะมาตรการในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอไป

                   ธุรกิจเหมืองแรทองคํา เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลไทยในการสงเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยหวังผลใหเกิด

ประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศโดยในสวนของอุตสาหกรรมเหมืองแรทองคํา ไดถูกผลักดันผานมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ

พ.ศ. 2530 ซึ่งเห็นชอบใหมีการสํารวจและพัฒนาแรทองคําที่พบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และตอมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2532 ไดมีมติ

เพิ่มเติม โดยมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูออกอาชญาบัตรผูกขาดการสํารวจแร อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตรสําหรับการสํารวจ

และการทําเหมืองแรทองคําในพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และบริเวณใกลเคียง ตอมามีการกําหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนาเหมืองแรทองคํา เปน

โครงการใหญหลายบริเวณ และเปดใหเอกชนมาสํารวจ และพบวามีเพียง 2 แหลงเทาน้ันท่ีมีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชยสามารถลงทุนผลิตแรทองคําได

อยางคุมคา คือเหมืองทองชาตรี ตั้งอยูในพื้นที่เขตรอยตอของอําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร และอําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ดําเนินงานโดยบริษัท

อัคราไมนิ่ง จํากัด และเหมืองทองภูทับฟา ตั้งอยูตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดําเนินงานโดยบริษัท ทุงคํา จํากัด (ชุติมา คลอง
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สําราญ,2557) ตอมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 มีประกาศเกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ของกลุมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ประกาศวาบริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จํากัด ไดยื่นคําขออาญาบัตรพิเศษแรทองคํา และรับจดทะเบียน

ไวเปนคําขอที่ 8/2549 และ 9/2549 รวม 2 คําขอ มีเนื้อที่ประมาณ 24,650 ไร ที่ตําบลพวา,สามพี่นอง อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี

(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี,2563) และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 บริษัทอัครา รีซอรสเซส ไมนิ่ง จํากัดจํากัด ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษ

จํานวน  1 คําขอท่ีจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 208,894 ไร(สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ,2563)

               จากทบเรียนท่ีผานมา ประเทศประสบปญหาของผลกระทบหลายคร้ัง ท่ีเกิดจากการทําธุรกิจเหมืองแรโลหะ เชน โรงงานแตงแร

ตะกั่วในจังหวัดกาญจนบุรี การปนเปอนแคดเมียมในนาขาว จากการทําเหมืองแรสังกะสีในจังหวัดตาก และปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมในการ

ประกอบกิจการเหมือง และโรงแตงแรทองคําในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ และเลย ซ่ึงกิจกรรมเหมืองแรเหลาน้ีมีการยุติการดําเนินการไปแลวเน่ืองจาก

ปญหาหลายๆ ดาน จะเห็นไดวาหากพิจารณาปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอมในการประกอบกิจการ เหมืองแรและโรงแตงแรทองคําในจังหวัดพิจิตร โดย

มีเขตติดตออีกสองจังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ และมีความสัมพันธเกี่ยวกับการใชอํานาจของรัฐในการอนุญาตใหกลุมทุนขามชาติเขามาสํารวจและ

ดําเนินการกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรและเขตพ้ืนท่ีติดตอ และกลุมทุนยังพยายามขยายพ้ืนท่ีในการเขาไปขอสํารวจเหมือง

แรในจังหวัดเพชรบูรณ ในเขตอําเภอหนองไผ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรีและลาสุดที่จังหวัดจันทบุรี พื้นที่อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

สถานการณในปจจุบัน กลุมนายทุนพยายามเขาพ้ืนท่ีโดยขอเขาสํารวจในพ้ืนท่ีอําเภอบึงสามพัน โดยผานกลุมคนท่ีมีอํานาจในทองท่ีในการลักล่ันในการ

เขาสํารวจสายแรในพื้นที่ดังที่ปรากฏเปนขาวในสื่อตางๆ ทําใหเกิดการลุกขึ้นสูของประชาชนที่รวมกลุมกันในจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อชี้ใหเห็นถึงผลกระ

ทบจากการทําเหมืองแรทองคําที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตางๆ (วริยา ดวงนอย, 2562) จากสถานการณกรณีจังหวัดจันทบุรี หลังจากมีประกาศของ

อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีเมื่อประชาชนทราบขาว ทําใหมีการรวมตัวกันในการตอตานการทําเหมืองแรเปนวงกวาง โดยประชาชนในพื้นที่มีความ

รูสึกกังวลอยางยิ่งตอการขอสํารวจแรทองคํา เนื่องจากพื้นที่ที่ขอสํารวจแรทองคํานั้น เปนพื้นที่ทับซอนกับพื้นที่ปาสงวน และพื้นที่อุทยานแหงชาติ

อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง หากมีการอนุญาตใหสํารวจแรและเปดเหมืองแรทองคํา อาจเกิดการปนเปอนมลพิษจากเหมืองทองคําไปสูแหลงนํ้า

กินนํ้าใชตลอดลํานํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และกระทบแหลงเพาะปลูกทุเรียนสงออกสําคัญของ

ประเทศ จังหวัดจันทบุรี เพราะพื้นที่สํารวจแรทองคําของบริษัทริชภูมิ ไมนิ่ง จํากัดนั้น เปนพื้นที่ตนนํ้าและเปนแหลงนํ้าที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรี

และจังหวัดระยอง (จากคําใหสัมภาษณของนายทิวา  แตงออน, 2563) นอกจากนี้ ผลที่เกิดจากการทําเหมืองแรทองคําที่ผานมา มีผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมคอนขางสูง เน่ืองจากมีการบุกเบิกพ้ืนท่ี ตัดตนไมและพ้ืนดินถูกจะทําลายเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดผลเสียท่ีติดตามมา

ตอพื้นที่เปนวงกวาง มีการทําลายระบบนิเวศนและทําใหขาดความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ และถาการดําเนินการทําเหมืองแรทองคําในพื้นที่ที่ทับ

ซอนของอุทยาน ปาสงวน และพ้ืนท่ีอันเก่ียวของกับการทํามาหากินของประชาชน เชน การทําสวนยาง สวนทุเรียน เปนตน ยอมสงผลกระทบตอชุมชน

โดยรวม ทั้งดานการประกอบอาชีพ ดานการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

2560 และที่สําคัญตําบลพวา และตําบลสามพี่นองที่มีการขออนุญาตขออาญาบัตรของบริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จํากัด เปนพื้นที่ตนนํ้าที่สําคัญของภาค

ตะวันออก หากธรรมชาติถูกทําลาย ยอมสงผลกระทบถึงประชาชนโดยรวม ต้ังแตพ้ืนท่ีตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ตลอดจนจังหวัดใกลเคียงจํานวน

มาก ขณะเดียวกันการที่บริษัทอัครา รีซอรสเซส ไมนิ่ง จํากัดจํากัด ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษจํานวน  1 คําขอที่จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 208,894 ไร

ทําใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นวาที่ดิน ปาไม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะถูกทําลายลงไปเปนจํานวนมาก หากมีการดําเนินธุรกิจเหมืองทองคําเกิดขึ้นในอาน

คต

              จากผลการดําเนินการเก่ียวกับการทําธุรกิจเหมืองทองคําท่ีผานมา จะเห็นวานโยบายเก่ียวกับการอนุญาตใหเอกชนมาดําเนินการ

สํารวจและไดรับสัมปทานบัตรในการทําเหมืองทองคํา สงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในวงกวาง รวมถึงชุมชนที่อยูโดยรอบสถานที่

ประกอบการธุรกิจเหมืองแรทองคําน้ัน จากสถานการณท่ีผานมาจะเห็นวามีการดําเนินการทําเหมืองทองคําในเขตภูเขาหรืออุทยานเปนพ้ืนท่ีปราศจาก

การเขาไปจับจองทํามาหากินของประชาชน แตถึงอยางไรผลที่เกิดขึ้นนั้นก็ถือวาเปนผลกระทบที่เสียหายจํานวนมาก แตสําหรับในพื้นที่ตนนํ้าของ

ประเทศ เชน พื้นที่ตนนํ้าภาคตะวันออก เปนพื้นที่ที่มีความตองการเปนแหลงตนนํ้าที่สําคัญที่จะตองผลิตนํ้าดิบสูการบริโภค อุปโภค ภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดมีความสําคัญและเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนมาก ที่อาจจะนําไปสูการละเมิดสิทธิชุมชนของประเทศและเกิด

ความขัดแยงในพื้นที่ในอนาคตได ผูวิจัยคาดหวังวาการศึกษาเรื่องการทําธุรกิจเหมืองทองคํากับการละเมิดสิทธิมนุษยชน จะเปนประโยชนตอการ
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วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการวิจัย

กรอบการวิจัย

พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมและสรางองคความรูดานสิทธิชุมชนของประเทศไทยเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหารวมถึงการฟนฟูและเยียวยาใน

อนาคตตอไป

1. เพ่ือวิเคราะหสถานการณธุรกิจเหมืองแรทองคําท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตนน้ําภาคตะวันออกหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆของประเทศไทย

2. เพ่ือวิพากษผลกระทบจากธุรกิจเหมืองแรทองคําท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตนน้ําภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี

3. เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายมาตรการแนวทางการบริหารจัดการการทําธุรกิจเหมืองแรทองคําท่ีกระทบตอสิทธิชุมชน ตลอดจนแนวทางการ

ฟนฟูเยียวยาในอนาคต

วิธีการดําเนินงาน

          1. การศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยมีการศึกษาขอมูลจากภาคประชาสังคมในพื้นที่ ประกอบดวย องคกรดานการศึกษา องคกรพัฒนา

เอกชน และผูนําชุมชน ตั้งแตขั้นตอนการมีสวนรวมในออกแบบการวิจัยในพื้นที่ การรวมลงมือปฏิบัติการวิจัย และการรวมวิเคราะห สรุปผล จัด

ทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทําเหมืองแรทองคําที่จะสงผลกับชุมชน ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในกลุมประชาชนที่มี

สวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาในพ้ืนท่ี และในเชิงนโยบาย

          2. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล

          วิธีเก็บรวบรวมขอมูลจะพิจารณาจากการแบงการศึกษาออกเปน 2 ระดับคือ

                  1) การศึกษาในเชิงภาพรวม ไดแก การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกตการณ และศึกษาจากเวทีสาธารณะ

                  2) การศึกษาเปนกรณีศึกษา ไดแก การเลือกกรณีศึกษาจากการเลือกตัวอยางในเชิงคุณภาพท่ีเจาะจงเปนกรณีศึกษาท่ีให

ขอมูลมากที่สุดตามวัตถุประสงคของการศึกษาโดยใช 2 กรณี คือ การณีศึกษา ตําบลพวา และตําบลสามพี่นอง อําเภอแกงหางแมว จังหวัด

จันทบุรี 

          3. การวิเคราะหขอมูล

                การวิเคราะหขอมูลในท่ีน้ีจะใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ กลาวคือ เปนการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษา

โดยอาศัยการตีความทางสังคมเพื่อทําความเขาใจถึงความหมาย (meaning) ของขอมูล นอกจากน้ี ฐานการวิเคราะหเชิงสาเหตุและผลขอมูลท่ีมอง

เห็นความสัมพันธสาเหตุและผลเช่ือมโยงทุกเหตการณในอดีตสูปจจุบันท่ีเปนอยูและคาดการณสูอนาคตท่ีจะเปนไป (ชัยยนต ประดิษฐศิลป,2563)

กรอบและแนวทางการศึกษาวิจัย (Methodological Approach)

                   ผูวิจัยจะใชวิธีวิทยาการวิเคราะหเชิงโครงสรางและผูกระทําการ (Structure and Agency) ภายใตหลักการหลักวิพากษ

วิธี (Dialectics) ที่เนนปฏิสัมพันธระหวางผูกระทําทางสังคม (Agency) และพลังโครงสรางสังคม (Structure) ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดย

จะวิเคราะหจะใหความสําคัญกับการวิเคราะหผูกระทําการทางสังคม (Social Actor) กระบวนการทางสังคม (Social process) และโครงสราง

สังคม (Social Structure) (ชัยยนต ประดิษฐศิลป,2563)
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แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย

วิธีการดําเนินงานวิจัยและแผนการดําเนินงานวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการสํารวจแนวคิด ทฤษฎีที่ใชเปนกรอบแนวคิดในเชิงนามธรรมและรูปธรรมมาใชในการวางฐานกรอบแนวคิดใน

การศึกษาและวิเคราะหปรากฏการณที่เกิดขึ้นในการศึกษา โดยแนวคิดแรกที่เปนฐานในการศึกษา คือ แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน เปนแนวคิดที่มอง

ถึงความสัมพันธชุมชนและหนวยงานการบริหารองคกรสวนทองถิ่น โดยมองวาการผลิตและการบริโภคเปนวิถีทางเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อรับใชสังคม

ของกลุมชนในระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับประเทศ ตามแนวคิดสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในรัฐธรรมนูญแหงพระ

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

                   แนวคิดทฤษฎีที่สองที่ใชในการศึกษาคือทฤษฎีทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแยง (Conflict Theory) เปนแนวความคิดที่ มีขอ

สมมุติฐานวา พฤติกรรมของสังคมสามารถเขาใจไดจากความขัดแยงระหวางกลุม และบุคคลตางๆ เพราะการแขงขันกันในการเปนเจาของทรัพยากรท่ี

มีคาและหายาก (ชัยยนต ประดิษฐศิลป,2563)

                  แนวคิดท่ีทฤษฎีท่ีสามคือเก่ียวกับแนวคิดสันติวิธีคือวิธีการแกไขปญหาในสังคมการเมืองท่ีตองมีการขับเคล่ือนใหเกิดการ

ปฏ ิบ ัต ิ  (Problem Solving) มิใชการยอมจํานนตอปญหาหรือการนิ่งเฉย โดยใหความสําคัญกับการอยูรวมกันฉันทมิตร (ชัยยนต ประดิษฐ

ศิลป,2563)

                  แนวคิดเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาล (Good governance)

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

สัดสวน

ของงาน

ตอ

โครงการ

ความ

สําเร็จ

ตอ

กิจกรรม

ป 2565

ศึกษาสถานการณ นโยบาย

กฎหมาย มาตรการท่ีเก่ียวกับ

การทําเหมืองทองคํา

10

ศึกษาขอมูลเอกสารเก่ียวกับ

สถานการณท่ีสงผลกระทบจาก

การทําเหมืองทองคําใน

ประเทศไทยในชวงระยะเวลา 5

ปหลัง

10

การออกแบบเคร่ืองมือ ในการ

เก็บขอมูลท้ังในเชิงคุณภาพ รวม

ท้ังเคร่ืองมือในการติดตามตรวจ

สอบ สนับสนุน และเสริมสราง

กระบวนการศึกษาผลกระทบ

ของชุมชนจากเหมืองทองคํา

10

วิเคราะหชองวางในการคุมครอง
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และสงเสริมสิทธิของชุมชนเก่ียว

กับเหมืองทองคําท่ีเกิดข้ึนจาก

นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่

ใชอยูในปจจุบันเปรียบเทียบกับ

พันธกรณีระหวางประเทศท่ีไทย

เปนภาคีและมาตรฐานดานสิทธิ

ชุมชนเพ่ือนําไปออกแบบเคร่ือง

มือ

10

ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลกับชุมชนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ท้ังการ

สัมภาษณ จัดสนทนากลุม

(Focus group) และเก็บขอมูล

เชิงคุณภาพ

10

จัดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็น

ดานสิทธิชุมชนในการทําเหมือง

ทองคํา ประกอบดวย ผูทรง

คุณวุฒิ และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของไมวาภาครัฐ ภาค

เอกชน และภาคประชาสังคม

ในพ้ืนท่ี

10

. วิเคราะหขอมูลและผลการ

ศึกษาท่ีดําเนินการตามขอบเขต

ขอ 1-6 และจัดทําขอเสนอแนะ

นโยบายหรือมาตรการเชิง

ประจักษ (evidence-base) ใน

การคุมครองและสงเสริมสิทธิ

ชุมชน ตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ

10

จัดทํารางรายงานผลการศึกษา

วิจัย (draft final report) ที่ได

ดําเนินการตามขอ 1-7 แลว

10

จัดประชุม/สัมมนารับฟงความ

คิดเห็นจากผูเก่ียวของตอราง

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับ

สมบูรณ เพ่ือพัฒนา และ

ปรับปรุงรายงานวิจัยใหมีความ

สมบูรณ

10

จัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัย
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สถานที่ทําวิจัย

แผนการใชจายงบประมาณของโครงการวิจัย

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ

มาตราฐานการวิจัย

หนวยงานรวมดําเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่รวมลงทุนหรือดําเนินการ

ฉบับสมบูรณ (final report) ที่

ไดปรับปรุงแกไขตามความเห็น

และขอเสนอแนะในขอ 8-9 แลว

10

ประเภท ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที่

- ไมมีขอมูลสถานที่ทําวิจัย -

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด ป65 รวม

งบดําเนินงาน -คาใชสอย คาใชสอยในการบริหารโครงการ ตาง ๆ 407,860 407,860

งบดําเนินงาน -คาใชสอย คาวัสดุ 11,140 11,140

งบดําเนินงาน -คาตอบแทน คาท่ีปรึกษาโครงการ 60,000 60,000

รวม(บาท) 479,000 479,000

ขอมูลครุภัณฑ

- ไมมีขอมูลการจัดซื้อครุภัณฑ -

การใชสัตวทดลอง ไมมี

การวิจัยในมนุษย ไมมี

การวิจัยที่เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

ไมมี

การใชหองปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ไมมี

เลขทะเบียน

หองปฎิบัติการ

สถานที่

ปฏิบัติการวิจัย

- ไมมีขอมูลหองปฎิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี -

ชื่อหนวยงาน/

บริษัท
ป

แนวทางรวมดําเนิน

การ

การรวมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-

cash)

การรวมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-

kind)

- ไมมีขอมูลหนวยงานรวมดําเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนท่ีรวมลงทุนหรือดําเนินการ -
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ระดับความพรอมที่มีอยูในปจจุบัน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL)

TRL ณ ปจจุบัน ระดับ

รายละเอียด

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ

รายละเอียด

ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)

SRL ณ ปจจุบัน ระดับ

รายละเอียด

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ

รายละเอียด

ดานการนําไปใชประโยชนหลัก วิชาการ สังคม นโยบาย เศรษฐกิจ

ระบุคําอธิบาย

ผูไดรับประโยชนจากโครงการ
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ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคลองกับ OKR (Output/Outcome/Impact)

 ผลผลิต (Output) (ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (หลัก))

ผลผลิต

จํานวน

นําสง/

หนวยนับ

รายละเอียดผลผลิต

7. ฐานขอมูล ระบบและกลไก หรือ

มาตรฐาน - 7.2 ฐานขอมูล (Database)

1 ฐาน

ขอมูล

ขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณการอนุญาตธุรกิจเหมืองแรทองคํากับความคุมคา

ในภาพรวมของประเทศ

10. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy

Recommendation) และมาตรการ

(Measures) - 10.1 ขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย – สมุดปกขาว (White paper)

1 เร่ือง/

ประเด็น

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการหรือแนวทางในการนําไปใชในการตัดสินใจ

อนุญาตธุรกิจเหมืองแรทองคําในจังหวัดจันทบุรี ประกอบดวยกระบวนการและ

ข้ันตอนการอนุญาตธุรกิจเหมืองแรทองคํา รวมถึงการบังคับใชข้ันตอน มาตรฐาน

การมีรวนรวมของประชาชน การส่ือสาร และนวัตกรรมรพบบธรรมาภิบาล

 ผลลัพธ (Outcome)

ผลที่คาดวาจะได

รับ

จํานวน/

หนวยนับ
รายละเอียดผลลัพธ

ผูใชประโยชน/ผูได

รับผลประโยชน

การใชประโยชน

จากนวัตกรรม

1 ครั้ง/

หนวย

งาน

ระบบการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการอนุญาตธุรกิจเหมืองแร

ทองคําโดยไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและตรงตามมาตรฐานสากล

กสม. รัฐบาล

ชุมชน

ผลงานตีพิมพ

(Publications)
1 เร่ือง บทคัดยอ ผูสนทั่วไป

 ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ

ที่คาดวา

จะไดรับ

ตัว

เลือก

ยอย

ดาน

สังคม

รายละเอียดผลกระทบ

ดาน

เศรษฐกิจ

ผลของงานวิจัยเปนเคร่ืองมือชวยในการกําหนดนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการทําธุรกิจเหมืองทองคําในพ้ืนท่ีตนน้ํา

และแหลงเกษตรกรรมท่ีสําคัญท่ีมีผลผลิตสูง เชนทุเรียน เม่ือเปรียบเทียบระหวางรายไดจากการเก็บภาคหลวงแรท่ี

รัฐบาลไดรับกับผลผลิตทุเรียนท่ีสงออกในแตละป งานวิจัยจะช้ีใหเห็นถึงผลกระทบความเสียหายและความคุมคา ท่ี

จะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ดาน

สังคม

หนวยงานภาครัฐยอมรับขอเสนอแนะแนวทางของ กสม.นําไปประกอบการตัดสินใจอนุญาตธุรกิจเหมืองแรทองคําใน

จังหวัดจันทบุรี ทําใหยุติปญหาความขัดแยงของประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ดานส่ิง

แวดลอม

งานวิจัยทําใหไดขอเสนอแนะมาตรการเก่ียวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ตลอดจนการฟนฟูเยียวยาส่ิงแวดลอม และชุมชน โดยความรวมมือจากชุมชนและเพ่ือใหมีความย่ังยืนตอไป

ดาน

สังคม
การขยายผลการใชขอเสนอแนะสําหรับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศไทย
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เอกสารแนบ

ชื่อไฟล ประเภทเอกสาร ประเภทไฟล

- ไมมีขอมูลไฟลขอเสนอโครงการ -

แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูผลลัพธและผลกระทบ

 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทําการวิจัยทในและตางประเทศ(ถามี) (Connections with other experts

within and outside Thailand) และแผนที่จะติดตอหรือสรางความสัมพันธกับผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งการสรางทีมงานวิจัยในอนาคตดวย

 การเชื่อมโยงหรือความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัย (Connections with stakeholder and user

engagement) โดยระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดําเนินงานรวมกันและการเชื่อมโยง

การขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดําเนินงานตอเนื่องของผูใชประโยชนจากงานวิจัย

เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

การประเมินตนเองระดับโครงการวิจัย (Self-assessment)

ความสอดคลองและความเปนไปไดในการตอบ 

OKR ของแผนดาน ววน. ของประเทศ

ประสบการณการบริหารงานของหัวหนาโครงการ ในการบริหารโครงการยอนหลังไมเกิน 5 ป (โครงการที่เกิดผลกระทบสูงสุด

5 อันดับแรก)

ชื่อโครงการวิจัย หนวยงานที่ไดรับทุน ปที่ไดรับงบประมาณ งบประมาณ

- ไมมีขอมูล -

งบประมาณดานวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจําปงบประมาณ 2565

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 2/3/2565 10:56:03
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