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โครงการสร้างความโปร่งใสในการสกดัทรพัยากรธรรมชาติ  

               (Extractive Industry Transparency Initiative: EITI) 

 

มปีญัหาความขดัแยง้ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก อนัเน่ืองมาจากความเหน็ไมต่รงกนัเกีย่วกบัการ

บรหิารจดัการความมัง่คัง่จากการสกดัหรอืขดุเจาะทรพัยากรธรรมชาต ิ ถงึแมว้่าทุกประเทศจ าเป็นตอ้งน า

ทรพัยากรธรรมชาตขิองตนขึน้มาเพื่อใชห้รอืขายออกไปเพื่อสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศ ซึง่จะน าไปสู่การพฒันา

ทีจ่ าเป็นต่อไป แต่ประชาชนกลบัเชื่อว่าตนไมไ่ดร้บัประโยชน์เท่าทีค่วรจากทรพัยากรเหล่านัน้ เนื่องมาจาก

การคอรร์ปัชนั การบรหิารจดัการทีข่าดธรรมาภบิาล การบดิเบอืนตวัเลขทางเศรษฐกจิหรอืเกดิการท าลาย

สิง่แวดลอ้มหรอืสรา้งผลกระทบแก่ชุมชนโดยขาดความรบัผดิชอบกต็าม  

 

ความไม่ไว้วางใจท่ีเกิดจากความไม่โปร่งใส 

การพดูคุยระหว่างภาคประชาชนกบัรฐัและภาคธุรกจิยงัเป็นไปไดย้าก เพราะทีผ่่านมาภาครฐัและ

เอกชนผูไ้ดร้บัสมัปทานจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัโครงการน้อยมาก ท าใหป้ระชาชนที่ตอ้งการประเมนิผล

กระทบจากโครงการและคุณค่าหรอืผลประโยชน์ของชาตทิีไ่ด้รบัว่าคุม้ค่าเป็นธรรมหรอืไม ่ กลบัท าไดย้าก 

เพราะการเขา้ถงึขอ้มลูของรฐัทีถู่กตอ้งและเพยีงพอดจูะเป็นไปไมไ่ดเ้ลย ท าใหป้ระชาชนตอ้งดิน้รนสบืคน้

ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ รวมทัง้แหล่งขอ้มลูจากต่างประเทศ การรบัรูจ้งึเป็นไปอยา่งจ ากดั  

ภาพทีม่กัเหน็ตามมาคอื การตอบโตจ้ากฝ่ายรฐัว่า “ขอ้มลูทีภ่าคประชาชนหรอืกลุ่มเอน็จโีอไดม้านัน้

ไมถู่กตอ้งหรอืมกีารบดิเบอืน เป็นขอ้มูลทีไ่ม่รูจ้รงิ พดูโดยไมห่วงัดหีรอืมอีคต”ิ เป็นตน้ ท่าทเีช่นนี้ท าใหอ้กี

ฝา่ยรูส้กึว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่อี านาจและกุมขอ้มลูทัง้หมดอยูใ่นมอื ไมไ่ดใ้ส่ใจในความเหน็ของประชาชน 

แต่ไดร้อจงัหวะทีจ่ะตอบโต้หาเหตุปฏเิสธ การปฏบิตัต่ิอกนัเช่นน้ีจงึเป็นเหตุใหเ้กดิความหวาดระแวงซึง่กนั

และกนั จนกลายเป็นอุปสรรคต่อความรว่มมอืในการพฒันาและสรา้งสงัคมทีส่งบสุขอยา่งทีเ่หน็กนัทุกวนัน้ี    
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ต้องเร่ิมต้นจากความโปร่งใส 

เพื่อลดความขดัแยง้และยตุไิมไ่วว้างใจกนั จงึจ าเป็นตอ้งสรา้งโอกาสในการพดูคุยกนั โดยเริม่จาก

ท าใหทุ้กฝา่ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเท่าเทยีมกนั เพื่อใหเ้กดิการยอมรบัและปรบัมุมมองที่

ต่างกนั ดว้ยการสรา้งกตกิาใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเตม็ทีใ่นรปูแบบทีเ่หมาะสม ทนัเวลา และได้

มาตรฐานสากล โดยสาธารณชนสามารถเขา้ถงึและสบืคน้เพิม่เตมิไดง้่าย  

เม่ือมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถกูต้องรอบด้านแล้ว กง่็ายท่ีภาคประชาชนจะน าความรู้น้ีไป

ศึกษาวิเคราะห ์ วิพากษ์วิจารณ์ เสนอแนะและน าไปขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงการก าหนด

นโยบายของรฐัท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 ดงันัน้จงึมกีารเสนอใหร้ฐับาลน า “โครงการสรา้งความโปรง่ใสในการสกดัทรพัยากรธรรมชาต”ิ มา

เป็นกลไกใหเ้กดิการพูดคุยแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัตามมาตรฐานสากล 

EITI คืออะไร  

EITI : Extractive Industries Transparency Initiative มสี านกังานอยูท่ีป่ระเทศนอรเ์วย ์ ก่อตัง้ในปี 

ค.ศ. 2003 เป็นองคก์รไมแ่สวงหาผลก าไร เพื่อช่วยประเทศสมาชกิในการพฒันาระบบความโปรง่ใสเกีย่วกบั

การจดัการรายไดจ้ากทรพัยากรธรรมชาต ิ เช่น น ้ามนั ก๊าซ และเหมอืงแร ่  โดย EITI ไดร้บัการสนับสนุน

จากทัง้ภาคเอกชนและองคก์รระหว่างประเทศ ตลอดจน NGOs กว่า 400 แห่ง เช่น บรษิทัขดุเจาะชัน้น า 

World Bank, IMF, International Council on Mining and Metals และสถาบนัการลงทุนกว่า 90 แห่ง 

ปจัจบุนัมสีมาชกิ 48 ประเทศ  

บทบาทของ EITI 

EITI จะสนับสนุนประเทศสมาชกิในการจดัตัง้กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี (Multi - Stakeholder Group : 

MSG.) ขึน้มาเป็นองคค์ณะ “EITI ระดบัประเทศ” ซึง่จะประกอบไปดว้ยตวัแทนของภาครฐั ภาคอุตสาหกรรม

และภาคประชาสงัคม เพื่อท าหน้าทีว่างระบบการเปิดเผยขอ้มลูและการเผยแพรข่อ้มลูสู่สาธารณะใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานทีเ่รยีกว่า “EITI Standard” ทีทุ่กภาคส่วนในสงัคมสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งไมเ่คลอืบแคลงใจ 

ภายใตม้าตรฐาน EITI Standard นี้ รฐับาลตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากบรษิทัทีป่ระกอบ

ธุรกจิสกดัทรพัยากรในประเทศ ไมว่่าอยูใ่นรปูของภาษหีรอืประโยชน์อื่นใด และบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิสกดั

ทรพัยากรในประเทศจะตอ้งเปิดเผยรายไดท้ัง้หมดทีไ่ดส้่งมอบใหร้ฐับาลในลกัษณะเดยีวกนั และอาจรวมถงึ
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ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ เช่น สญัญาสมัปทาน ขอ้มลูการผลติ ภาษ ีและการจดัสรรรายไดจ้ากทรพัยากร ฯลฯ 

โดยขอ้มลูทัง้หมดจะถูกตพีมิพแ์ละเผยแพรใ่นรปูของรายงาน “EITI Report” โดยมกีลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นผู้

ควบคุมการด าเนินงาน ดว้ยกลไกนี้เชื่อว่าทุกคนจะสามารถรบัรูแ้ละเหน็ขอ้มลู รบัรูค้วามจรงิที่เป็นจรงิมาก

ทีสุ่ดว่า ใครท าอะไร ใครไดอ้ะไร  

 

การสมคัรเข้าร่วม EITI 

1. รฐับาลแต่งตัง้ตวัแทนเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นประธานการด าเนินโครงการ EITI ของประเทศ (EITI 

Champion) และตัง้ผูป้ระสานงาน (National Coordinator)     

2. รฐับาลอ านวยการใหม้กีารจดัตัง้กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี (Multi – Stakeholders Group = MSG) ที่

ประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานของรฐัที ่ เช่น กระทรวงพลงังาน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม กระทรวงการคลงั ตวัแทนภาคอุตสาหกรรมในธุรกจิน ้ามนั - เหมอืงแร่  และตวัแทน

จากภาคประชาสงัคม 

3.  เมือ่รฐับาลแสดงเจตจ านงและสมคัรเขา้รว่มเป็นสมาชกิของ EITI แลว้ ตอ้งลงมอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดอืน จากนัน้จงึจะไดเ้ลื่อนชัน้จาก “ประเทศผูส้มคัร” (EITI  

Candidate) ขึน้เป็น “ประเทศทีป่ฏบิตัไิดต้ามมาตรฐาน” (EITI Compliant)  

 

ประโยชน์ท่ีไทยจะได้รบั 

1. EITI จะสนับสนุนการสรา้งเวทสี าหรบัการแลกเปลีย่นมุมมอง ขอ้มลู และประสานความรว่มมอื

ระหว่างภาครฐั   ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสงัคมทีค่อยใส่ใจตรวจสอบผลประโยชน์ของ

สาธารณะ เช่น ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม สทิธชิุมชน สทิธขิองผูบ้รโิภค การคอรร์ปัชนั และ

ผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมทีร่ฐัควรไดร้บั เป็นต้น 

2. คนไทยสามารถเขา้ถงึกตกิาและแบบอยา่งการปฏบิตัทิีป่ระทศอื่นๆ ใชก้นัอยู ่ และขอ้มลูทีน่่าสนใจ

และมกีารเปิดเผยอยูแ่ลว้ในประเทศสมาชกิเพื่อเป็นแนวทางเรยีนรูร้ว่มกนั 

3. ขอ้มลูจากการเปิดเผยจะช่วยใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเดน็ทีก่ าลงัเป็นทีถ่กเถยีง

สาธารณะไดม้ากขึน้ เช่น การใหก้ารสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน ้า  การคดิค านวนหรอืรปูแบบ

การรบัเอาผลประโยชน์ของรฐั รวมถงึการบรหิารจดัการ 
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4. ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และน่าเชื่อถอื จะเป็นประโยชน์

ในระยะยาวต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิ การวางแผนพลงังานในอนาคต และลดความขดัแยง้

ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กดิจากความเขา้ใจไมต่รงกนั 

5. การเป็นสมาชกิ EITI เป็นปจัจยับวกต่อการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศและบรรยากาศการ

ลงทุน เพราะแสดงถงึศกัยภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรไดอ้ยา่งโปรง่ใส เป็นทีย่อมรบั 

6. ขัน้ตอนการปฏบิตัติาม EITI สามารถปรบัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของไทย เพราะเป็นไปตามขอ้ตกลง

ของกลุ่มผูส้่วนไดเ้สยีของประเทศภายใตก้ารแนะน าของ EITI ท าใหม้คีวามยดืหยุน่ และเอือ้ต่อการ

ตอบโจทยเ์ฉพาะหน้าของประเทศ แต่ยงัตัง้บนพืน้ฐานการยอมรบักตกิาสากล  

7. ตวัแทนของภาคประชาชนอาจถอนตวัเมือ่ไหรก่ไ็ดโ้ดยไมม่เีงือ่นไขผกูมดั รวมถงึสามารถปฏเิสธ

ขอ้มลูทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืไปด าเนินการเคลื่อนไหวตามวถิทีางของตนอย่างอสิระ 

 

บทสรปุ 

EITI ถูกออกแบบมาเพื่อสานประโยชน์และสนับสนุนการพฒันาประเทศ การปฏบิตัติามมาตรฐาน 

EITI ถอืเป็นพนัธสญัญาของรฐั ทีต่อ้งน าปฏบิตัโิดยรฐั ดว้ยความรว่มมอืของภาคธุรกจิและภาคประชาชน 

ดงันัน้ถ้าทุกฝา่ยไม่รว่มมอืกนักเ็ป็นไปไมไ่ด ้ผลประโยชน์ทีทุ่กฝ่ายตอ้งการกไ็มเ่กดิ  

วนัน้ีหมดยคุทีร่ฐับาลหรอืบรรดาผูม้อี านาจและนกัธุรกจิจะท าอะไรตามอ าเภอใจอกีแลว้ แต่ตอ้งเปิด

ใหป้ระชาชนมสี่วนรบัรูร้ว่มตดัสนิใจในเรือ่งนโยบายสาธารณะผ่านกลไกการเปิดเผยขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ  

เพราะ “ความโปร่งใสเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้คนต้องปฏิบติัหน้าท่ีอย่างรบัผิดชอบ จนส่งผลให้เกิดความ

ไว้เน้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนัในท่ีสดุ”  

         ดร. มานะ นิมิตรมงคล  

  เลขาธกิาร องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย), 15 ตค. 2558                                     

 

ขอ้มลูประกอบจาก “Initiative meeting of Thai Civil society on EITI” จดัโดย TDRI ดว้ยการสนบัสนุนจาก

สถานฑตูองักฤษฯ วนัที ่2/9/2558 ที ่รร. อนิเตอรค์อนตเินนตลั กทม. และ เอกสารประกอบการประชุม 

“คณะกรรมการต่อตา้นการทุจรติแห่งชาต”ิ 21/4/58 โดยคณุบรรยง พงษ์พานิชและคณุธนากร จว๋งพานิช 


