(ต. ๒๒)

คาพิพากษา
(อุทธรณ์)

คดีหมายเลขดาที่ อ.๕๘๖/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๓๓/๒๕๔๙
ในพระปรมาภิ ไธยพระมหากษัตริ ย์
ศาลปกครองสูงสุด
วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
นายสมพิศ มีแสง

ผูฟ้ ้ องคดี

ระหว่าง
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
(กรมทรัพยากรธรณี เดิม) ที่ ๑
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(สานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม เดิม) ที่ ๒
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๓
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี
เรื่อ ง คดีพ ิพ าทเกี่ ย วกับ การที่ เ จ้า หน้ า ที่ ข องรัฐ ออกค าสัง่ โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
(อุทธรณ์คาพิพากษา)
ผู้ ฟ้ องคดี ย่ื น อุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษา ในคดี ห มายเลขด าที่ ๖๑๒/๒๕๔๕
หมายเลขแดงที่ ๑๓๖๗/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชัน้ ต้น (ศาลปกครองกลาง)
คดีน้ี ผู้ฟ้ อ งคดีฟ้ องว่ า ผู้ฟ้ อ งคดีเคยเป็ นผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตจากกรมที่ดิน
ให้ประกอบกิจการระเบิดและย่อยหินในทีด่ นิ ของรัฐ ซึง่ ตัง้ อยูท่ เ่ี ขาคมน้อย หมู่ท่ี ๔ ตาบลตลิง่ งาม
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐
/ต่อเนื่อง…

๒
ต่อเนื่องตลอดมาจนครบอายุใบอนุ ญาตเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ได้ย่นื
คาขอประทานบัตรต่อสานักงานทรัพยากรธรณีจงั หวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อขอทาเหมืองแร่หนิ
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ในท้องทีต่ าบลตลิง่ งาม อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้ อที่ ๔๖ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา ตามคาขอประทานบัตร เลขที่
๒๒/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ โดยผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื คาขอประทานบัตรชัวคราว
่
ต่อสานักงานทรัพยากรธรณีจงั หวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทาเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมชนิดหินปูน
(เพือ่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง) โดยวิธกี ารทาเหมืองหาบใช้เครื่องจักรบนบก ในท้องทีต่ าบลตลิง่ งาม
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ๒ ไร่ ๙๐ ตารางวา ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม
พิจ ารณาแล้ว มีค าสังอนุ
่ ญ าตประทานบัต รชัวคราว
่
เลขที่ ๗๕/๒๕๔๑ ให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี
โดยกาหนดอายุประทานบัตร ๑ ปี นับแต่วนั ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒
พื้ น ที่ ท่ี ผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ ย่ื น ค าขอประทานบั ต รท าเหมื อ งแร่ เป็ นพื้ น ที่ ท่ี
กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศให้เป็ นพื้นที่เพื่อการระเบิดและย่อยหินในที่ดนิ ของรัฐ
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐
เห็นชอบและอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ ลุ่มแม่น้ าชัน้ ที่ ๑ บี ๑ บีอาร์ และ ๑ บีเอ็ม เพื่อกิจการ
เหมือ งหิน อุ ต สาหกรรมได้ท ัง้ ๒๐ แห่ ง ใน ๑๓ จังหวัด และกระทรวงอุ ต สาหกรรมได้
ประกาศให้พน้ื ที่ดงั กล่าวเป็ นแหล่งหินอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ โดยในการขอ
ประทานบัตรของผูฟ้ ้ องคดีน้ีได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมสภาเทศบาลตาบลเกาะสมุยแล้ว
ผู้ฟ้ องคดีไ ด้จ ัด ท ารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ มโครงการ
เหมื อ งแร่ หิ น อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิ น ปู น (เพื่ อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง) โดยผู้ ฟ้ องคดี
ได้ม อบหมายให้บริษัท ซึ่งได้รบั อนุ ญ าตจากผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ให้เป็ น ผู้มีสิท ธิท ารายงาน
เกี่ย วกับ การศึก ษาและมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่งแวดล้อ ม
เป็ นผูด้ าเนินการแล้วเสนอต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาคาขอประทานบัตร
ของผู้ฟ้ อ งคดี ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ได้เสนอเรื่อ งให้ค ณะกรรมการผู้ช านาญการพิจ ารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ โครงการสารวจและหรือ
ผลิตปิ โตรเลียม พิจารณาในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
แต่ ค ณะกรรมการผู้ช านาญการพิจ ารณารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม
ด้า นโครงการเหมือ งแร่ โครงการส ารวจและหรือ ผลิต ปิ โตรเลีย ม มีม ติไ ม่ เห็น ชอบกับ
รายงานดังกล่าว และแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีจดั ทารายงานการวิเคราะห์ฯ เพิม่ เติม แต่เมื่อผูฟ้ ้ องคดี

/ได้เสนอ…

๓
ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ
ในการประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ ก็ยงั คงมีมติไม่เห็นชอบให้มี
การด าเนิ น การโครงการอีก โดยอ้า งรายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการอนุ ร ัก ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒
ซึ่งมีม ติว่าไม่ส มควรให้มีก ารทาเหมืองแร่หิน อุ ตสาหกรรมในพื้น ที่ของเกาะสมุย โดยให้
เหตุ ผ ลเพี ย งว่ า มีผ ลกระทบต่ อ บรรยากาศการท่ อ งเที่ย ว กระทบต่ อ สภาพแวดล้อ ม
และมีค วามเห็น ให้เพิก ถอนพื้น ที่ด งั กล่าวออกจากประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อ ง
การกาหนดพืน้ ทีแ่ หล่งหินอุตสาหกรรม
ผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสืออุทธรณ์ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ของคณ ะกรรม การผู้ ช าน าญ การฯ เพื่ อขอให้ ท บ ท วน ม ติ ด ั ง กล่ า ว
แต่คณะกรรมการผูช้ านาญการฯได้พจิ ารณาในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แล้วมีมติไม่สมควรให้มกี ารดาเนินโครงการเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมของ
ผู้ฟ้ องคดี โดยให้ เป็ นไปตามมติข องคณะอนุ ก รรมการอนุ ร กั ษ์ สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติ
และศิลปกรรม ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ที่มมี ติ
ไม่สมควรให้มกี ารทาเหมืองแร่และโรงโม่หนิ บนเกาะสมุย เนื่องจากเห็นว่า จะส่งผลกระทบ
ต่อทัศนียภาพและบรรยากาศการท่องเทีย่ ว ก่อให้เกิดความราคาญหรือมลพิษต่อชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อ มในบริเวณพื้น ที่ด งั กล่าว ประกอบกับ บริเวณพื้น ที่ขอประทานบัต รมีป ริม าณ
หินสารองเพียง ๑,๐๖๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้เพียงระยะสัน้ ๆ เท่านัน้ และ
ประการส าคัญ คื อ มี ข้ อ ก าหนดห้ า มมี กิ จ กรรมประเภทโรงโม่ หิ น ในพื้ น ที่ ด ั ง กล่ า ว
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึง่ กรมการผังเมืองมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ผู้ฟ้ องคดีเห็น ว่า จากรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ มปรากฏ
ข้อ เท็จ จริงว่ า พื้น ที่บ ริเวณดังกล่า วเป็ น ป่ าดิบ ชื้น ที่มีค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ อ ยู่ในระดับ ต่ า
พืน้ ทีป่ ่ าส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถาง และในส่วนทีเ่ กี่ยวกับชีวภาพทางน้ าก็ไม่พบทางน้ าธรรมชาติ
ทีเ่ ป็ นน้ าจืดแต่อย่างใด ทะเลบริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการมีความสมบูรณ์อยูใ่ นระดับปานกลางและ
ไม่ปรากฏว่ามีการทาประมงในพืน้ ที่ดงั กล่าว อีกทัง้ ไม่เป็ นแหล่งสาคัญทางด้านประวัตศิ าสตร์
แหล่งโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี หรือ เป็ น แหล่งท่ อ งเที่ย วที่ส าคัญ ของท้อ งถิ่น
แต่อย่างใด และพื้นที่โครงการตัง้ อยู่บริเวณซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ของปะการังอยู่ในระดับต่ า
โดยในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิง่ แวดล้อมดังกล่าวก็ได้วางมาตรการป้ องกันและ
/แก้ไข…

๔
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว อีก ทัง้ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ได้เคยตรวจสอบแล้ว พบว่า
บริเวณเขาคมน้ อยไม่ได้เป็ นบริเวณที่มศี กั ยภาพด้านการท่องเที่ยว ที่ดนิ บริเวณโดยรอบ
แหล่งหิน ก็เป็ นที่ดิน กรรมสิท ธิ ์ของผู้ฟ้ อ งคดีเอง ส่วนประเด็น ที่พ้ืน ที่โครงการมีป ริม าณ
หินสารองเพียง ๑,๐๖๐,๐๐๐ ตัน ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า พืน้ ทีด่ งั กล่าวกระทรวงมหาดไทยได้ออก
ประกาศก าหนดให้ เป็ นพื้น ที่เพื่อ การระเบิด และย่ อ ยหิน ในที่ดิน ของรัฐ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๓๖ และกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกาหนดให้เป็ นพื้นที่แหล่งหิน
อุตสาหกรรม โดยรายงานแผนการจัดการเหมืองหินอุตสาหกรรมบริเวณเขาคมน้ อยของ
สานัก งานทรัพ ยากรธรณี จงั หวัด สุราษฎร์ธานี ย งั ระบุ ว่า จานวนปริม าณแร่ส ารองที่มีอ ยู่
จะใช้เวลาในการผลิต นานถึ ง ๑๐ ปี ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เองก็ เคยตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง
และมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า แหล่งหินเขาคมน้อยเป็ นแหล่งหินที่มคี วามเหมาะสมต่อ
การพัฒ นาเป็ น แหล่งหิน อุ ต สาหกรรมเพื่อ การก่ อ สร้าง ส าหรับ ประเด็น ที่ก ฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
มีขอ้ กาหนดห้ามมีกจิ การประเภทโรงงานทีก่ ่อให้เกิดความราคาญ หรือมลพิษต่อชุมชน หรือ
สิง่ แวดล้อมในบริเวณพืน้ ทีด่ งั กล่าว โดยโรงโม่หนิ เข้าข่ายตามข้อกาหนด นัน้ กรณีกม็ ไิ ด้เป็ น
การกาหนดห้ามโดยเด็ดขาด หากแต่โรงงานนี้ได้รบั อนุ ญาตมาก่อนก็ไม่ขดั ต่อกฎกระทรวงดังกล่าว
ดัง นั ้น การที่ ค ณะกรรมการผู้ ช านาญการฯ มี ม ติ ไ ม่ ส มควรให้ มี ก าร
ดาเนิ น การโครงการเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมของผู้ฟ้ องคดี และการที่ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๒
มีค วามเห็น ไม่ อ นุ ญ าตให้ท าเหมือ งแร่แ ละโรงโม่ หิน ในพื้น ที่เกาะสมุ ย โดยเชื่อ ตามมติ
ที่ประชุมของคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ทัง้ ที่มติดงั กล่าวปราศจากการวิเคราะห์ วิจยั
ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงทีจ่ ะนาไปใช้ประกอบการพิจารณาลงมติทถ่ี ูกต้องและเป็ นธรรม
อีก ทัง้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ยัง รับ เอามติด ัง กล่ า วมาเป็ นข้อ พิจ ารณาในการไม่ ด าเนิ น การ
ตามขัน้ ตอนเพื่อออกใบอนุ ญาตประทานบัตรให้แก่ผฟู้ ้ องคดี จึงเป็ นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็ นการใช้ดุลพินิ จโดยไม่ชอบ การกระทาของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
เป็ นการจงใจกระทาละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีทาให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย
ขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือมีคาสัง่ ดังนี้
๑. เพิก ถอนมติ ท่ีป ระชุ ม คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจ ารณารายงาน
การวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ ม ด้า นโครงการเหมือ งแร่ โครงการส ารวจและหรือ
ผลิต ปิ โตรเลีย ม ครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อ วัน ที่ ๒๗ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๔๔ ที่มีม ติไม่ ส มควร

/ให้ดาเนิน…

๕
ให้ด าเนิ น โครงการเหมือ งแร่หิน อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิน ปู น (เพื่อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า ง)
ตามคาขอประทานบัตร ที่ ๒๒/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘
๒. ให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ด าเนิ น การพิจ ารณาค าขออนุ ญ าตประทานบัต ร
ที่ ๒๒/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ให้แก่ผูฟ้ ้ องคดีต่อไป โดยให้ถือเสมือนว่า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้ผา่ นการเห็นชอบจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ แล้ว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ให้การว่า ในกระบวนการดาเนินการเพื่อให้มกี ารอนุ ญาต
ประทานบัตรแก่ผูย้ ่นื คาขอ ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยได้รบั
การอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์ในการทาเหมืองแร่จากผูม้ กี รรมสิทธิ ์ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
หรือ สิท ธิค รอบครองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยป่ าไม้ และต้ อ งจั ด ท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม ตามประกาศกระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดล้อ ม
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีของ
ผูฟ้ ้ องคดีนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีได้จดั ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมสาหรับโครงการ
ทาเหมืองหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตามคาขอประทานบัตร ที่ ๒๒/๒๕๓๘ ลงวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ พิจารณา และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้นากรณีดงั กล่าว
เสนอต่ อ คณ ะอนุ กรรมการอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมพิ จ ารณ า
ในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติไม่สมควร
อนุ ญาตการทาเหมืองหินในพืน้ ที่เกาะสมุย และเห็นควรให้ผถู้ ูก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เพิกถอนพื้นที่
ดัง กล่ า วออกจากแหล่ ง หิ น อุ ต สาหกรรมของจัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า
การท าเหมืองจะมีผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ ได้ น าผลการพิ จ ารณ าของคณ ะอนุ กรรมการดั ง กล่ า วเสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้ ช านาญการพิ จ ารณารายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้า นโครงการเหมือ งแร่ โครงการส ารวจและหรือ ผลิต ปิ โ ตรเลีย ม ในการประชุ ม ครัง้ ที่
๘/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ โดยที่ประชุมได้มมี ติไม่เห็นชอบให้มกี ารดาเนิน
โครงการเหมืองแร่ต่อไปตามผลการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการฯ
ผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื อุทธรณ์ ในเรื่องดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่
ไปท าการศึกษาและเก็บ ข้อ มูล รายละเอียดเพื่อ วิเคราะห์ค วามจาเป็ น ในการใช้แหล่งหิน

/เขาคมน้อย…

๖
เขาคมน้ อย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดท ารายงานการตรวจสอบแล้ว
ประสานกับผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เพื่อให้พ ิจารณาทบทวนโครงการทาเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
หิ น ปู น (เพื่ อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า ง) ของผู้ ฟ้ องคดี ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ จึ ง เสนอเรื่อ ง
ให้ ค ณะกรรมการผู้ช านาญการพิจ ารณารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
ด้านโครงการเหมืองแร่ โครงการสารวจและหรือผลิตปิ โตรเลียมพิจารณา ในการประชุม
ครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ทีป่ ระชุมมีมติไม่สมควรให้มกี ารดาเนินโครงการ
โดยให้เป็ น ไปตามมติท่ีป ระชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการอนุ รกั ษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแ ละ
ศิลปกรรม ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จึงได้มีห นังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ว่า คณะกรรมการ
ผูช้ านาญการฯมีมติไม่เห็นชอบให้มกี ารดาเนินโครงการอีกต่อไป และมีมติไม่สมควรให้มี
การทาเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมในพืน้ ที่บนเกาะสมุย เนื่องจากมีผลกระทบต่อบรรยากาศ
การท่องเที่ยวผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และปั จจุบนั สามารถขนส่งหินจากแผ่นดินใหญ่
เข้ามาได้ จึงไม่อาจดาเนินการเพื่อออกประทานบัตรให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้เสนอเรื่อ งค าขอประทานบัต รของผู้ฟ้ อ งคดีให้ค ณะกรรมการตามพระราชบัญ ญัติแ ร่
พ.ศ. ๒๕๑๐ พิจารณา โดยคณะกรรมการฯได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เห็นควรไม่อนุ ญาต และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้มคี าสังไม่
่ อนุ ญาตคาขอ
ประทานบัตรดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ให้การว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุต สาหกรรมชนิ ดหินปูน (เพื่ออุต สาหกรรมก่อสร้าง)
คาขอประทานบัตร ที่ ๒๒/๒๕๓๘ ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ พิจารณา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๑
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ พิ จ ารณาแล้ ว เสนอความเห็ น เบื้ อ งต้ น เพื่ อ น าเสนอคณะกรรมการ
ผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่
โครงการสารวจและหรือผลิตปิ โตรเลียมพิจารณา ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๒ เมื่อวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ โดยที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม เนื่องจากขาดข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมหลายประการ
โดยเฉพาะการประเมิน ผลกระทบทางด้า นทัศ นี ย ภาพ เมื่อ มีมุ ม มองจากแนวเส้น ทาง
การเดินเรือเฟอร์รร่ี ะหว่างเกาะสมุย-สุราษฎร์ธานี และจากเกาะแตน และผลกระทบทีจ่ ะมีต่อ
ป่ าพรุ ซึ่งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพืน้ ทีโ่ ครงการ รวมทัง้ พืน้ ทีค่ าขอประทานบัตร

/อยูบ่ น…

๗
อยูบ่ นเกาะสมุย ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญของประเทศ จึงให้ผฟู้ ้ องคดีจดั ทารายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ต่ อ มาคณะกรรมการผู้ ช านาญการฯ ได้ มี ห นั ง สือ สอบถามข้อ คิ ด เห็ น จาก
คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหว่างนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ด้เสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมชนิดหินปูน
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ฉบับเพิ่มเติมต่ อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒ ๕๔ ๒ จากนั ้ น เลขานุ การคณ ะอนุ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ฯ จึ ง ได้ ส่ ง ความ เห็ น ของ
คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ ในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒
ให้เลขานุ การคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงนารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมฉบับเพิม่ เติม พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ เสนอ
คณ ะกรรมการผู้ ช านาญการฯ พิ จ ารณ าในการประชุ ม ครัง้ ที่ ๘/๒๕๔๒ เมื่ อ วั น ที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การทาเหมืองหินบริเวณนี้จะเป็ นการ
ทาลายทัศนียภาพธรรมชาติและขัดแย้งกับการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนเกาะสมุย
ประกอบกับผลการศึกษาของแผนการจัดการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติบริเวณเกาะสมุย
จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยสถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ประเทศไทย
ได้กาหนดให้พน้ื ทีบ่ ริเวณนี้เป็ นพืน้ ทีส่ งวนเพือ่ การอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ เนื่องจากมีความสาคัญ
ควรอนุ ร กั ษ์ เป็ นแหล่ งมรดกทางธรรมชาติประเภทที่มีระบบนิ เวศหลายระบบอยู่ในพื้นที่
บริเวณเดียวกัน และมีความสาคัญต่อโครงสร้างการยึดเกาะของชายฝั ง่ และเป็ นระบบนิ เวศ
ที่มีความซับซ้อนและเอื้อ ประโยชน์ ต่ อ การด ารงชีวิต ของประชาชนในท้อ งถิ่น ตลอดทัง้
มีความสาคัญ เป็ นแหล่งธรรมชาติท่มี ีความงาม รวมทัง้ ได้เสนอให้ยกเลิกการท าเหมืองแร่หิน
โดยไม่ต่อสัมปทานเมื่อหมดอายุ ทัง้ นี้ เนื่ องจากการระเบิด หินมีความไม่เหมาะสมสาหรับ
เกาะสมุย เนื่องจากมีผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเทีย่ วและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
อีกทัง้ ปั จจุบนั สามารถขนส่งหินจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาได้จงึ ไม่จาเป็ นต้องมีการทาเหมืองหิน
อีกต่อไป โดยที่ประชุมได้นามติของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ ที่มมี ติไม่สมควรอนุ ญาต
การทาเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิ ดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในพื้นที่บนเกาะสมุ ย
และควรประสานงานกั บ กรมทรัพ ยากรธรณี เพื่ อ เพิ ก ถอนพื้ น ที่ น้ี อ อกจากประกาศ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง ก าหนดพื้ น ที่ แ หล่ ง หิ น อุ ต สาหกรรม มาพิ จ ารณาด้ ว ย
จนในที่ สุ ด คณะกรรมการผู้ ช านาญ การฯ มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของ
คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ จึงมีมติไม่เห็นชอบให้มกี ารดาเนินโครงการของผูฟ้ ้ องคดี

/ต่อมา…

๘
ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือประสานผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เพื่อให้พจิ ารณา
ทบทวนโครงการท าเหมือ งแร่หิน อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิน ปู น (เพื่อ อุ ต สาหกรรม ก่ อ สร้าง)
ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้ย่นื คาร้องต่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ เพื่อขอให้ทบทวนโครงการ
ท าเหมือ งแร่ด ังกล่ า วด้ว ย กองวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ มในฐานะเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ จึงมีหนังสือขอความร่วมมือจากกองอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม ในฐานะเลขานุ การของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ เพื่อนาเรื่องของผูฟ้ ้ องคดี
เสนอต่อคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ โดยคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ ในการประชุมครัง้ ที่
๑๓/๒๕๔๓ เมื่อ วัน ที่ ๒๑ พฤศจิก ายน ๒๕๔๓ ได้พ ิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า กฎหมายของ
กรมการผังเมืองได้กาหนดให้บริเวณดังกล่า วเป็ นเขตที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
และก าหนดห้ า มการใช้ป ระโยชน์ ในที่ดิน เพื่อ กิจ กรรมโรงงานทุ ก ประเภทที่ก่ อ ให้เกิด
เหตุราคาญหรือเป็ นมลพิษต่อชุมชนหรือสิง่ แวดล้อม ซึ่งโรงโม่หนิ เข้าข่ายตามข้อห้ามดังกล่าว
นอกจากนัน้ พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้ ในแผนการจัดการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติบริเวณเกาะสมุย
ได้เสนอให้เป็ นพืน้ ทีส่ งวน เนื่องจากมีความสาคัญต่อโครงสร้างการยึดเกาะของชายฝั ง่ ทะเล
และเป็ นระบบนิ เวศที่มีค วามซับ ซ้ อ น ในส่ ว นความต้ อ งการใช้หิน บนเกาะสมุ ย ควร จะ
พิจารณานาหินมาจากบนแผ่นดินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อป้ องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
บนเกาะสมุย ซึ่งปั จจุบนั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่สี าคัญ จึงมีมติไม่เห็นด้วยกับ
การทาเหมืองแร่หนิ และโรงโม่หนิ ในพืน้ ทีเ่ กาะสมุย
ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ได้นาเรื่องการขอให้พจิ ารณา
ทบทวนโครงการท าเหมือ งแร่หิน อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิน ปู น (เพื่อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้าง)
ของผูฟ้ ้ องคดี และความเห็นพร้อมมติของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
ผูช้ านาญการฯ ในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติยนื ยันตามมติเดิม คือไม่สมควรให้มกี ารดาเนินโครงการเหมืองแร่อุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของผูฟ้ ้ องคดี ต่อมาคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ
ได้มีก ารประชุ ม ครัง้ ที่ ๕/๒๕๔๔ เมื่อ วัน ที่ ๑๖ มีน าคม ๒๕๔๔ ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ จึงน า
รายงานการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เสนอทีป่ ระชุมเพือ่ รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้แก้ไขความในส่วนที่เป็ นความเห็นของผูแ้ ทน
กรมทรัพยากรธรณีวา่ เหตุผลในการไม่เห็นชอบให้มกี ารทาเหมืองแร่ตามคาขอประทานบัตร
แปลงนี้ ควรยึ ด หลัก ข้ อ ก าหนดห้ า มมี กิ จ กรรมประเภทโรงโม่ หิ น ในพื้ น ที่ ด ั ง กล่ า ว

/ตามกฎกระทรวง…

๙
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ในส่วนของเหตุผลอื่น ทัง้ ทางด้านปริมาณหินสารองมีน้อยและด้านทัศนียภาพ
เป็ น เหตุ ผ ลที่ส ามารถโต้แย้งได้ รวมทัง้ ได้มีก ารจัด ท าแผนการจัด การแหล่งหิน ดังกล่าว
เพื่ อ ก าหนดมาตรการในการท าเหมื อ งแร่ แ ละการป้ องกั น แก้ ไ ขผลกระทบ จากนั ้น
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ จึ ง ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ อ ธิ บ ดี ก รมทรัพ ยากรธรณี ท ราบถึ ง มติ ข อง
คณะกรรมการผูช้ านาญการดังกล่าว
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ ได้ มี ห นั ง สื อ ขอความเห็ น จากกรมการผั ง เมื อ งว่ า
การประกอบกิจการเหมืองแร่และโรงโม่หิน ของผู้ฟ้ องคดี เป็ น การขัด แย้งต่ อข้อก าหนด
เกี่ย วกับ การใช้ ป ระโยชน์ ท่ีดิน ภายในเขตผังเมือ งรวม ตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒๕๑
(พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ ก ารผัง เมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือ ไม่
โดยกรมการผังเมืองได้มหี นังสือแจ้งผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ว่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๑
(พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ กาหนดให้พน้ื ที่โครงการดังกล่าวเป็ นการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ประเภทชนบท
และเกษตรกรรม (สีเขีย ว) ซึ่งการดาเนิ น โครงการดังกล่าวเข้าข่ายโครงการที่ก่ อให้เกิด
เหตุ ร าคาญตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการสาธารณสุ ข เป็ นมลพิษ ต่ อ ชุ ม ชนและสิ่งแวดล้อ ม
หากโรงงานนี้ได้รบั อนุ ญาตมาก่อนก็ไม่ขดั ต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญัติก ารผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งในเรื่อ งนี้
ผู้ฟ้ องคดีจะอ้างว่าตนเป็ น ผู้ได้รบั อนุ ญ าตให้ท าการระเบิดและย่อยหินมาก่อ นแล้วไม่ได้
เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่ากฎกระทรวงดังกล่าวใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๘
แต่ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ใบอนุ ญาตจากกรมที่ดนิ ให้ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหินในที่ดนิ
ของรัฐ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ และสิน้ สุดการอนุ ญาตในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘
ตามใบอนุ ญาตเลขที่ ๗/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ และผูฟ้ ้ องคดีได้ย่นื คาขอ
ประทานบัตรชัวคราวต่
่
อทรัพยากรธรณี จงั หวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙
อันแสดงว่าช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
ผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้รบั ประทานบัตรหรือประทานบัตรชัวคราวแต่
่
อย่างใด
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการเหมืองแร่
ดังกล่าวของคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ดังกล่าวโดยให้ผูฟ้ ้ องคดีจดั ทารายละเอียดเพิม่ เติมนัน้ เป็ นการใช้อานาจตามมาตรา ๔๙

/แห่งพระราชบัญญัต…
ิ

๑๐
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และเป็ น
การพิจ ารณาภายใต้อานาจหน้ าที่ท่ีได้รบั จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ ทัง้ นี้
ตามคาสังคณะกรรมการสิ
่
ง่ แวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๐
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ และคณะกรรมการ
ผูช้ านาญการฯ ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมภายใต้กรอบอานาจหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนด และชอบด้วยเหตุผลแล้ว
สาหรับการที่คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุ การฯ
สอบถามข้อ คิด เห็ น จากคณะอนุ ก รรมการอนุ ร กั ษ์ สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติแ ละศิล ปกรรม
เนื่องจากเห็นว่าเกาะสมุยมีชายหาดทีเ่ ป็ นแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุ รกั ษ์ การสอบถามดังกล่าว
ก็เพื่อประโยชน์ในการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทีจ่ ะใช้ประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการนี้ อัน เป็ นการกระทาภายใต้อานาจหน้ าที่ท่ไี ด้รบั มอบจาก
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ โดยความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการอนุ ร ัก ษ์ ฯ
เป็ นความเห็น ที่ทรงคุณ ค่ายิง่ เนื่ องจากคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ ฯ ที่พ ิจารณาในเรื่องนี้
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทัง้ จากภาครัฐและเอกชน ส่วนที่ผฟู้ ้ องคดี
อ้างว่าคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ มิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสารวจพืน้ ที่แล้วมีมติออกมา
ถือเป็ นมติท่ไี ม่ชอบด้วยกฎหมายนัน้ ประเด็นนี้ เป็ นดุลพินิจของคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ
ที่จะพิจารณาจากข้อ เท็จจริงใดบ้าง จึงจะเป็ น การเพีย งพอในการพิจ ารณ าโครงการนั น้
มิได้หมายความว่าคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ จะต้องเข้าตรวจสถานที่โครงการทุกโครงการ
จึงจะพิจารณาและมีมติได้ ส่วนที่ว่าปริมาณหินสารองตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อ มระบุ ว่ าต้ องใช้ เวลาในการผลิต ถึ ง ๑๐ ปี นั ้น คณะกรรมการผู้ ช านาญการฯ
มิได้พจิ ารณาเฉพาะปริมาณแร่ทม่ี อี ยูแ่ ละระยะเวลาทีใ่ ช้ในการผลิตเท่านัน้ แต่ตอ้ งพิจารณา
ถึงความเหมาะสม ความคุม้ ทุนในเชิงเศรษฐกิจ รวมทัง้ ความคุม้ ค่ากับสภาพแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติทต่ี อ้ งสูญเสียไปด้วย
ส่วนประเด็นทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอา้ งว่าได้ใช้สทิ ธิอุทธรณ์การพิจารณาผลการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมต่อคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๓ นัน้
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ตรวจสอบระบบการลงรับเอกสารของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ แล้ว ไม่ปรากฏว่า
ในวันดังกล่าวผูฟ้ ้ องคดีได้ใช้สทิ ธิอุทธรณ์แต่อย่างใด และหนังสือทีผ่ ฟู้ ้ องคดีมถี งึ ผูถ้ ู กฟ้ องคดีท่ี ๒
ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ก็เป็ นเพียงหนังสือขอความเป็ นธรรมเท่านัน้ จึงมิใช่เป็ นการ

/อุทธรณ์…

๑๑
อุทธรณ์ คาสังทางปกครองตามพระราชบั
่
ญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ส่วนการทีค่ ณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ได้ทบทวนการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมโครงการดังกล่าวในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
มิใช่เป็ นการพิจารณาการขออุทธรณ์ คาสังทางปกครองของผู
่
้ฟ้องคดี เนื่ องจากผู้ฟ้องคดี
ไม่ไ ด้อุ ท ธรณ์ ค าสังทางปกครองเกี
่
่ย วกับ การพิจ ารณารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อ มต่อ คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ แต่เป็ น การพิจารณาทบทวนตามหนังสือ
กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งผูฟ้ ้ องคดีได้ขออุทธรณ์ การดาเนินการตามคาขอประทานบัตร ที่ ๒๒/๒๕๓๘
ต่อกรมทรัพยากรธรณี ดังนัน้ เมื่อคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ มีมติโดยยืนตามมติเดิม
ผู้ ฟ้ องคดี จึ ง ไม่ มี สิ ท ธิ ฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองเพื่ อ ให้ พ ิ จ ารณาพิ พ ากษาว่ า มติ ข อง
คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ในการประชุ ม ครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ ในวัน ที่ ๒๗ กุ ม ภาพัน ธ์
๒๕๔๔ เป็ นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
ผูฟ้ ้ องคดีคดั ค้านคาให้การว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ยอมรับว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ดาเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาและเก็บข้อมูลรายละเอียดเพื่อวิเคราะห์ความจาเป็ น
ในการใช้แหล่งหิน เขาคมน้ อย อาเภอเกาะสมุ ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดท ารายงาน
การตรวจสอบไว้ โดยคณะผู้ตรวจสอบมีความเห็นว่า แหล่งหินเขาคมน้ อยเป็ นแหล่งที่มี
ความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ นแหล่งหินอุตสาหกรรมเพือ่ การก่อสร้างของอาเภอเกาะสมุ ย
เนื่องจากเคยได้รบั อนุ ญาตให้ทาการระเบิดและย่อยหิน เป็ นแหล่งทีม่ กี ารจัดทาแผนการจัดการ
มาก่อนซึ่งสามารถทีจ่ ะทาเหมืองได้ตามหลักวิศวกรรม และเป็ นบริเวณทีไ่ ม่มศี กั ยภาพทีจ่ ะ
พัฒ นาด้านการท่องเที่ยว อีกทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะประกาศ
กาหนดเป็ นแหล่งหินเพื่อการอุตสาหกรรม และหน่ วยงานต่างๆ หลายหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐ
เอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ และชุมชนก็ไม่คดั ค้านทีจ่ ะมีโครงการเหมืองแร่ในบริเวณ
ดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการใช้หนิ ภายในเกาะสมุยทีข่ ยายตัวอย่างรวดเร็ว การพัฒนา
แหล่งหินเขาคมน้อยมาใช้เป็ นแหล่งหินอุตสาหกรรมเพือ่ การก่อสร้างตามคาขอประทานบัตร
ที่ ๒๒/๒๕๓๘ สามารถควบคุมและกากับดูแลการทาเหมืองให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
น้อยทีส่ ุดได้ตามแผนผังโครงการทาเหมืองและเงือ่ นไขทางด้านสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ จึงเท่ากับ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ เห็นชอบด้วยกับการที่จะอนุ ญาตตามคาขอประทานบัตรให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี
แต่กลับอ้างว่า เมื่อผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่เห็นชอบด้วยกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของผูฟ้ ้ องคดี ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงไม่อาจดาเนิ นการตามขัน้ ตอนเพื่อให้มกี าร

/อนุ ญาต…

๑๒
อนุ ญาตประทานบัตรได้ และปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ
ครัง้ ที่ ๕/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ว่า ผูแ้ ทนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ให้ความเห็น
ต่อที่ประชุมว่า เหตุผลในการไม่เห็นชอบให้มกี ารทาเหมืองตามคาขอประทานบัตรแปลงนี้
ควรยึดหลักข้อกาหนดห้ามมีกจิ กรรมประเภทโรงโม่หนิ ในพื้นที่ดงั กล่าวตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ไม่ปรากฏว่าผูแ้ ทนของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้พยายามดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมแก่ผู้ฟ้ องคดี ทัง้ นี้ การอ้างถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ
ก็ไม่ได้เกีย่ วข้องกับอานาจหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ แต่อย่างใด การกระทาของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
จึงเป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยเหตุผลและไม่เป็ นธรรม
ตามหนั ง สือ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่ อก ๐๓๑๕/ปบ. ๔๑ ลงวัน ที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๔๔ ที่ระบุว่า คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ พิจารณาแล้วมีมติ ไม่เห็นชอบ
ให้มกี ารทาเหมืองแร่และโรงโม่หนิ บนเกาะสมุย จึงเห็นควรไม่อนุ ญาตประทานบัตรตามคาขอ
โดยอ้างมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ นัน้ มาตรา ๕๔ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
เหตุท่ปี รากฏในหนังสือดังกล่าวเลย เพราะกรณีของผูฟ้ ้ องคดีมใิ ช่การขอต่อประทานบัตร
หรือเป็ นกรณีตามมาตรา ๕๔ หากแต่เป็ นเรื่องการยืน่ คาขอประทานบัตรใหม่
ตามค าให้ ก ารของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ที่ว่ า ในการประชุ ม คณะกรรมการ
ผูช้ านาญการฯ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ทีป่ ระชุมมีมติไม่เห็นชอบ
กับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ฟ้ องคดีจ ัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมนัน้
ผูฟ้ ้ องคดีได้จดั ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติมเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่เมื่อพิจารณาจากคาให้การของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ แล้ว ย่อมรับฟั งได้ว่า ในการประชุม
คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๔๒ นัน้ ไม่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเพิม่ เติมที่ผูฟ้ ้ องคดีได้จดั ทาไว้ใหม่แต่อย่างใด และในการประชุมครัง้ ดังกล่าว
ก็ไม่ปรากฏว่ามีการพิจารณาโดยอาศัยหลักฐานข้อมูลจากแหล่งใดและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปั ญ หาดังกล่า วเพีย งใด ไม่ ป รากฏว่า ได้มีก ารวิเคราะห์ วิจ ยั หรือ มีก ารพิจ ารณาอย่า ง
ละเอีย ดรอบคอบแต่ อ ย่ า งใด และไม่ ป รากฏเลยว่ า ได้มีก ารลงไปตรวจสอบข้อ เท็จ จริง
ยังที่เกิดเหตุ ด้วย ส่วนในการประชุมของคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ครัง้ ที่ ๘/๒๕๔๒
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ นัน้ แม้จะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

/สิง่ แวดล้อม…

๑๓
สิ่งแวดล้อ มเพิ่ม เติ ม และยัง มีร ายงานการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
พร้อมทีจ่ ะนามาประกอบการพิจารณาได้ แต่คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ก็มไิ ด้หยิบยกขึน้
มาเป็ น ข้อ พิจ ารณา คงฟั งแต่ เพีย งความคิด เห็น และมติข องคณะอนุ ก รรมการอนุ ร กั ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเท่านัน้
ตามคาให้การของผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ที่กล่าวถึงมติและเหตุ ผลของที่ประชุม
คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๔๓ เมื่อวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ที่มีมติไม่เห็นด้วยกับการทาเหมืองแร่และโรงโม่หนิ นัน้ ข้ออ้าง
เหตุผล ข้อวินิจฉัยและลักษณะของการประชุมก็เหมือนกับการประชุมของคณะอนุ กรรมการ
อนุ รกั ษ์ สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติแ ละศิลปกรรม ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อ วัน ที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๔๒ ต่ างกัน ตรงที่ก ารประชุ ม ครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๔๓ มีก ารกล่าวอ้างถึ งกฎหมายว่าด้ว ย
การผัง เมือ งเพิ่ม เติม ขึ้น มาเท่ า นั น้ และเมื่อ มีก ารน ามติข องคณะอนุ ก รรมการอนุ ร ัก ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๔๓ เสนอต่อคณะกรรมการ
ผูช้ านาญการฯ ในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ที่ประชุม
ก็มมี ติยนื ตามมติเดิมโดยมีความเห็นไม่สมควรให้มกี ารดาเนินการทาเหมืองแร่ในทีด่ นิ ดังกล่าว
ทัง้ นี้ โดยไม่มีการตรวจสอบว่า การอ้างกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองดังกล่าวนัน้ ถูกต้อง
ชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลแล้วหรือไม่ ทัง้ ที่ความจริงแล้วหนังสือที่กรมการผังเมืองมีถงึ
ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ฉบับ ลงวัน ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ มิได้กาหนดห้ามไว้เป็ นการเด็ด ขาด
หากเป็ นโรงงานที่ได้รบั อนุ ญาตมาก่อน ก็ไม่ขดั ต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ทราบดี อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ นผู้ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตให้ ท าการระเบิ ด และย่ อ ยหิ น มาก่ อ น
นอกจากนี้ โดยอ านาจหน้ า ที่ข องคณะอนุ ก รรมการอนุ ร กั ษ์ สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติแ ละ
ศิลปกรรม และคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ก็มคิ วรก้าวล่วงไปถึงเรื่องกฎกระทรวงทีอ่ อก
ตามความในพระราชบัญ ญัติก ารผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ อัน เป็ นเรื่อ งที่ก รมการผังเมือ ง
ซึง่ รับผิดชอบโดยตรงจะเป็ นผูพ้ จิ ารณา
ผู้ถูก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ให้การเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ของผูฟ้ ้ องคดี มีการนาเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ พิจารณา
รวมทัง้ สิ้น ๓ ครัง้ คือ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุ มภาพันธ์ ๒๕๔๒ ครัง้ ที่ ๘/๒๕๔๒

/เมื่อวันที…
่

๑๔
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุน ายน ๒๕๔๒ และครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๔๔
ซึ่งในการประชุมแต่ละครัง้ ผูแ้ ทนผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในฐานะกรรมการได้ช้แี จงข้อมูลเพิ่มเติม
ในส่ ว นที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งให้ท่ีป ระชุ ม ทราบแล้ว โดยในการพิจ ารณา
ค าอุ ท ธรณ์ ข องผู้ฟ้ อ งคดี ในการประชุ ม คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔
เมื่อวันที่ ๒๗ กุ มภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้แทนผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ให้ความเห็นว่า การอ้างว่า
ปริมาณหินสารองของพืน้ ทีค่ าขอประทานบัตรที่จะทาเหมืองได้มนี ้อยเป็ นเหตุผลทีส่ ามารถ
โต้ แ ย้ ง ได้ เนื่ อ งจากไม่ มี ต ั ว ชี้ ว ัด ที่ แ น่ น อน ขึ้ น อยู่ ก ั บ ความคิ ด เห็ น ของแต่ ล ะบุ ค คล
ซึ่งผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูแ้ ทนผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ในคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ได้ช้แี จง
โดยตลอด ดังนัน้ เมื่อมีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ห้ามการประกอบกิจการประเภทโรงงานที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญ
หรือมลพิษต่อชุมชนหรือสิง่ แวดล้อมในบริเวณพืน้ ที่ดงั กล่าวใช้บงั คับ โดยโรงโม่หนิ เข้ าข่าย
ตามข้อกาหนดดังกล่าว จึงควรเป็ นเหตุผลที่คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ จะใช้พจิ ารณา
ไม่เห็นชอบให้มกี ารทาเหมืองตามคาขอประทานบัตรของผูฟ้ ้ องคดี ซึ่งเป็ นกิจกรรมต้นน้ า
เพื่อผลิตหินป้ อนโรงโม่หินของผูฟ้ ้ องคดี และเนื่ องจากเป็ นข้อห้ามตามกฎหมายที่ส่วนราชการ
และประชาชนทัวไปจะต้
่
องปฏิบตั ิตาม ทัง้ นี้ หากผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการผู้ ช านาญการฯ ก็ จ ะต้ อ งไปอุ ท ธรณ์ หรือ ด าเนิ น การขอผ่ อ นผัน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะขออุทธรณ์ การพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป ส่วนการออกประทานบัตรให้ทา
เหมือ งแร่ต ามพระราชบัญ ญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ เป็ น อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญ ญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ และ
ในการพิจ ารณาว่า จะอนุ ญ าตประทานบัต รหรือ ไม่ นั น้ เป็ นดุ ล พินิ จ ของรัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตาม
มาตรา ๑๙ แห่ งพระราชบัญ ญัติแ ร่ พ.ศ.๒๕๑๐ รวมทัง้ ข้อ มู ล อื่น ๆ ในหลาย ๆ ด้า น
เพื่อประกอบการพิจารณาให้เป็ นไปโดยถูกต้องและรอบคอบ โดยในทางปฏิบตั ิ การเสนอ
เรื่องอนุ ญาตหรือไม่อนุ ญาตสิทธิต่าง ๆ ตามพระราชบัญ ญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ จะต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวก่อน สาหรับคาขอประทานบัตร
ของผูฟ้ ้ องคดี ไม่ได้รบั ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
จึง ได้ ด าเนิ น การเพื่ อ ไม่ อ นุ ญ าตค าขอประทานบัต รแปลงนี้ โดยผ่ า นการพิ จ ารณา

/จากคณะกรรมการ…

๑๕
จากคณะกรรมการตามพระราชบัญ ญัติน้ี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มี
คาสังไม่
่ อนุ ญาตคาขอประทานบัตรตามนัยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ให้การเพิม่ เติมว่า ตามคาคัดค้านคาให้การของผูฟ้ ้ องคดีท่วี ่า
มติ แ ละเหตุ ผ ลของคณะอนุ กรรมการอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม
ในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็ นการประชุมโดยไม่มี
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติมที่ผูฟ้ ้ องคดี
ได้จดั ทาใหม่นัน้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ขอให้การว่า คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ มิได้มีหน้ าที่
ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม จึงอาจจะประชุมโดยมีขอ้ มูล
รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติมที่ผฟู้ ้ องคดีได้จดั ทาไป
หรือ ไม่ก็ได้ ในการประชุ ม ครัง้ ดังกล่าว คณะอนุ ก รรมการอนุ รกั ษ์ ฯ ได้อ าศั ย ข้อ มูล จาก
แผนการจัด การอนุ ร ัก ษ์ สิ่ง แวดล้อ มธรรมชาติ บ ริเ วณเกาะสมุ ย จัง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี
ประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็ นงานวิจยั ที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ว่าจ้างให้สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็ นผูศ้ กึ ษา โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้นาผลการวิจยั ดังกล่าว
มากาหนดเป็ นแผนการจัดการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มาโดยตลอด และใช้แ ผนการจัด การอนุ ร กั ษ์ สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติ บริเวณเกาะสมุ ย นี้
เป็ นแนวทางกาหนดเพื่อของบประมาณในการจัดการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติบริเวณ
เกาะสมุ ย ด้ว ย ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่ า ผลงานการวิจ ัย ดัง กล่ า ว มีข้อ มู ล ครบถ้ ว นทุ ก เรื่อ ง
ทุ ก ขัน้ ตอน และการที่ค ณะอนุ ก รรมการอนุ รกั ษ์ ฯ เป็ น ผู้พ ิจ ารณาและก ากับ การศึก ษา
งานวิจยั โครงการจัดทาแผนการจัดการและอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติบริเวณเกาะสมุย
จังหวัด สุ ร าษฎร์ธ านี มาตัง้ แต่ เริ่ม จนกระทัง่ งานวิ จ ัย โครงการดังกล่ า วเสร็จ สิ้น อีก ทัง้
คณะอนุ กรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน ซึ่ ง ได้ ร ับ การแต่ ง ตั ง้ โดยคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ย่ อ มแสดงว่ า
คณะอนุ กรรมการนี้เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละเข้าใจปั ญหาต่างๆ ในบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็ น อย่า งดี ดังนั น้ การที่ค ณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ในการประชุ มครัง้ ที่ ๘/๒๕๔๒
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ นาความเห็นของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ มาประกอบการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการดังกล่าว จึงเป็ นการกระทาที่
ชอบด้วยเหตุผล และโดยทีก่ ฎหมายให้อานาจคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ พิจารณาข้อเท็จจริง
จากรายงานหรือ จากความเห็น ของผู้ท รงคุณ วุฒ ิได้ การที่ค ณะกรรมการผู้ชานาญการฯ

/นาความเห็น…

๑๖
นาความเห็นของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ มาประกอบการพิจารณา จึงชอบด้วยกฎหมาย
ถือได้ว่าเป็ นการพิจารณาบนพืน้ ฐานของการรับฟั งพยานหลักฐาน ซึ่งกระทาโดยชอบด้วย
กฎหมายและเหตุ ผล รวมทัง้ มีพ ยานหลักฐานอ้างอิงได้จากงานวิจยั ของสถาบันอันเป็ นที่
ยอมรับทางวิชาการและผ่านการกากับของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ แล้ว
ศาลได้ มี ค าสัง่ เรีย กรัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม เข้ า มาเป็ น
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ให้การว่า คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
ได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เห็นควรไม่อนุ ญาต
ประทานบัตรตามคาขอ ที่ ๒๒/๒๕๓๘ ของผูฟ้ ้ องคดี โดยมีเหตุผล ดังนี้
ในกระบวนการดาเนินการเพื่อให้มีการอนุ ญ าตประทานบัตรแก่ผูย้ ่นื คาขอ
ต้องดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มตามประกาศกระทรวงวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดล้อ ม
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ซึ่ งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผูฟ้ ้ องคดี
ได้จ ัด ส่ ง รายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ มส าหรับ โครงการท าเหมือ งแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตามคาขอประทานบัตร ที่ ๒๒/๒๕๓๘
ให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ พิจารณาแล้ว คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ โครงการสารวจและหรือผลิตปิ โตรเลียมได้
พิจ ารณามีม ติไม่ ให้มีก ารท าเหมือ งแร่แ ละโรงโม่ หิน บนเกาะสมุ ย ผู้ ฟ้ อ งคดีไ ด้อุ ท ธรณ์
การพิ จ ารณารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มดังกล่ าว แต่ ค ณะกรรมการ
ผูช้ านาญการฯ ยืนยันมติไม่เห็นชอบให้มกี ารทาเหมืองแร่และโรงโม่หนิ บนเกาะสมุย เมื่อ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ไม่เห็นชอบรายงานดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงไม่อนุ ญาตคาขอประทานบัตร
ที่ ๒๒/๒๕๓๘ ทัง้ นี้ ตามทีค่ ณะกรรมการตามพระราชบัญญัตแิ ร่ฯ เสนอ
ศาลปกครองชัน้ ต้น พิจารณาแล้วเห็น ว่า คดีมีป ระเด็น ที่จะต้อ งวินิ จฉัย ว่า
การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ไม่ออกประทานบัตรการทาเหมืองแร่ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีทย่ี ่นื ขออนุ ญาต
ทาเหมืองแร่ชนิดหินปูน ทีเ่ ขาคมน้อย หมู่ท่ี ๔ ตาบลตลิง่ งาม อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็ นคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีเคย

/ได้รบั อนุ ญาต…

๑๗
ได้รบั อนุ ญาตให้ระเบิดและย่อยหินตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ มาก่อน ตาม
ใบอนุ ญาตเลขที่ ๗/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ โดยได้รบั อนุ ญาตให้ระเบิดและ
ย่อยหินในที่ดนิ ของรัฐระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ และสิ้นสุดการอนุ ญาตในวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้โอน
ความรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ระเบิดและย่อยหินดังกล่าวไปอยู่ ในความรับผิดชอบของ
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ผู้ฟ้ องคดีจึงได้ย่ืน ค าขออนุ ญ าตต่ อ ส านั ก งานทรัพ ยากรธรณี จ งั หวัด
สุราษฎร์ธานีเพื่อขอรับประทานบัตรเหมืองแร่ ตามคาขอเลขที่ ๒๒/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๓๘ และได้จดั ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการเหมือง
แร่หิน อุ ต สาหกรรมชนิ ดหินปู นเพื่ออุ ตสาหกรรมก่ อสร้าง โดยมอบให้บริษัท เอส.พี.เอส.
คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิ
ท ารายงานเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาและมาตรการป้ องกัน และแก้ ไ ขผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมดาเนินการแล้วเสนอต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ได้นารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ
ผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่
โครงการสารวจและหรือผลิตปิ โตเลียมเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคณะกรรมการ
ผูช้ านาญการฯได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และมีมติไม่เห็นชอบกับ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และได้แจ้งมติของที่ประชุมให้ผูฟ้ ้ องคดีทราบ
โดยให้จดั ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม เนื่องจากยังขาดข้อมูล
ที่จาเป็ น ต่อการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลายประการ โดยเฉพาะการประเมินผล
ทางด้ า นทัศ นี ย ภาพการท่ อ งเที่ ย วเมื่ อ มี มุ ม มองจากแนวเส้ น ทางการเดิน เรือ เฟอร์ ร่ี
ระหว่างเกาะสมุ ย – สุราษฎร์ธานี และจากเกาะแตน และผลกระทบที่มีต่ อ ป่ าพรุ ซึ่งอยู่
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทีต่ งั ้ โครงการ โดยทีพ่ น้ื ทีป่ ระทานบัตรอยูบ่ นเกาะสมุย
อันเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของประเทศ ซึ่งต่อมาผูฟ้ ้ องคดีได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมือ งแร่หิน อุต สาหกรรมชนิ ด หิน ปู น เพื่อ อุ ต สาหกรรม
ก่อสร้างเพิม่ เติมต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯได้มีค วามเห็น ให้ ส อบถามข้อ คิด เห็ น จาก
คณะอนุ ก รรมการอนุ ร ัก ษ์ สิ่ง แวดล้อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม อัน เป็ นการใช้ อ านาจ

/ตามความใน…

๑๘
ตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมได้ประชุมครัง้ ที่
๖/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ลงมติว่า การทาเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ในบริเ วณที่ ข อประทานบัต รจะเป็ นการท าลายทัศ นี ย ภาพธรรมชาติ แ ละขัด แย้ง กับ
การเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทยได้กาหนดให้พ้นื ที่บริเวณที่ขอประทานบัตร
เป็ นพื้นที่สงวนเพื่อการอนุ รกั ษ์ ธรรมชาติ เนื่ องจากมีความสาคัญ ควรอนุ รกั ษ์เป็ นแหล่ง
มรดกทางธรรมชาติป ระเภทที่มีร ะบบนิ เวศหลายระบบอยู่ในพื้น ที่บ ริเวณเดีย วกัน และ
มีความสาคัญต่อโครงสร้างการยึดเกาะของชายฝั ง่ และเป็ นระบบนิ เวศที่มีความซับซ้อน
และเอื้อประโยชน์ ต่อการดารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดทัง้ มีความสาคัญ เป็ น
แหล่งธรรมชาติท่มี คี วามงาม การระเบิดหินมีความไม่เหมาะสมสาหรับเกาะสมุย เนื่องจาก
มีผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และในปั จจุบนั
สามารถขนส่งหินจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาได้ จึงไม่จาเป็ นต้องมีการทาเหมืองหินอีกต่อไป
จึงมีม ติไม่สมควรอนุ ญาตการทาเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมชนิ ดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้างในพืน้ ทีเ่ กาะสมุย
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ครัง้ ที่ ๘/๒๕๔๒ เมื่อวันที่
๒๕ มิถุน ายน ๒๕๔๒ ที่ป ระชุมได้พ ิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
ฉบับ เพิ่ ม เติ ม และความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการอนุ ร ัก ษ์ สิ่ง แวดล้อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมดังกล่าวแล้ว มีมติไม่เห็นชอบให้มกี ารดาเนินโครงการอีกต่อไป และแจ้งมติให้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ทราบ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้น าเรื่อ งดังกล่ า วเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มมี ติในการประชุม
ครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เห็นควรไม่อนุ ญาตคาขอประทานบัตร
ของผู้ฟ้ อ งคดี ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓ จึงมีค าสังไม่
่ อ อกประทานบัต รให้แก่ ผู้ฟ้ อ งคดี เมื่อวัน ที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ จึงเห็นว่า การที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ได้พจิ ารณาแล้วมีคาสังไม่
่ อนุ ญาต
ให้มกี ารทาเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมที่เขาคมน้ อย อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แม้ว่า พื้น ที่ด ังกล่ าวกระทรวงอุ ต สาหกรรมจะได้ป ระกาศให้เป็ นแหล่ งหิน อุ ต สาหกรรม
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ ก็ตาม แต่โดยทีก่ ารขออนุ ญาตโครงการดังกล่าวมีขนั ้ ตอนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดว่า

/โครงการดังกล่าว…

๑๙
โครงการดัง กล่ า วต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาด้ า นผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มก่ อ น ในเมื่ อ
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯได้พ ิจ ารณารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
แล้วมีค วามเห็น ว่าไม่ ค วรอนุ ญ าต เนื่ อ งจากมีผ ลกระทบต่ อ ทัศ นี ย ภาพและบรรยากาศ
การท่องเที่ยวและมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยไม่ปรากฏว่าเป็ นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ
ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓ จึง ไม่ อ าจออกประทานบัต รอนุ ญาตให้ ผู้ ฟ้ องคดี ท าเหมื อ งแร่ หิ น
อุ ต สาหกรรมได้ ตามนั ย มาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญัติส่ งเสริม และรัก ษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ ไม่ออกประทานบัตร
ให้มีก ารท าเหมือ งแร่หิน อุต สาหกรรมชนิ ด หิน ปูน เพื่ออุต สาหกรรมก่อ สร้างแก่ ผู้ฟ้ องคดี
จึงเป็ นคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้ อง
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์วา่
ตามที่ ศ าลปกครองชั น้ ต้ น วิ นิ จ ฉั ย ว่ า คณ ะกรรมการผู้ ช านาญการฯ
ได้พจิ ารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมแล้ว มีความเห็นว่าไม่ควรอนุ ญาต
เนื่องจากมีผลกระทบต่อทัศนียภาพและบรรยากาศการท่องเทีย่ วและมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยไม่ปรากฏว่าเป็ นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบ นัน้ ศาลมิได้ช้แี จงแสดงเหตุผลในคาวินิจฉัยเลยว่า
เหตุ ผ ลของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯที่ว่า ไม่ ค วรอนุ ญ าตนั ้น เป็ น ความจริงหรือ ไม่
มีหลักฐานพยานบุคคลหรือเอกสารใดทีย่ นื ยันหรือสนับสนุ น และพยานหลักฐานที่ผฟู้ ้ องคดี
น าเสนอต่ อ ศาลนั ้น ไม่ น่ า เชื่อ ถื อ หรือ ไม่ ส ามารถลบล้ า งเหตุ ผ ลของคณะกรรมการ
ผูช้ านาญการฯได้ เนื่องจากเหตุผลใด คาพิพากษาหรือคาสังชี
่ ้ขาดของศาลปกครองชัน้ ต้น
จึงขัดต่อมาตรา ๖๙ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลปกครองชัน้ ต้นไม่ได้ห ยิบ ยกเหตุ ผลในการประชุม ของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯขึ้นพิจารณาทัง้ หมด ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟั งเป็ นที่ยุติแล้วว่า มีการประชุ มรวม
๔ ครัง้ ดังนี้
การประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ทีป่ ระชุมมีมติ
ไม่เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงได้แจ้งให้
ผูฟ้ ้ องคดีจดั ทารายละเอียดเพิม่ เติม
การประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ ที่ประชุมก็ยงั มี
มติไม่เห็นชอบ แม้จะได้รบั รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อ มฉบับเพิ่มเติมจาก

/ผูฟ้ ้ องคดี…

๒๐
ผู้ ฟ้ องคดี โดยได้ อ้ า งเหตุ ผ ลจากรายงานการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการอนุ ร ัก ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ซึง่ ให้
เหตุผลเพียงว่า มีผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเทีย่ วและมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ทีป่ ระชุมมีมติ
ไม่ ส มควรให้มีก ารด าเนิ น โครงการเหมือ งแร่หิน อุ ต สาหกรรมของผู้ฟ้ อ งคดี โดยอ้างมติ
ทีป่ ระชุมของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมแห่งชาติและศิลปกรรม ครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๔๓
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งมีมติไม่สมควรให้มกี ารทาเหมืองแร่และโรงโม่หนิ บน
เกาะสมุ ย โดยอ้า งเหตุ ผ ลว่า การท าเหมืองแร่จะก่ อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนี ยภาพต่ อ
การท่องเที่ยวที่เดินเรือรอบเกาะ และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ อบรรยากาศการท่องเที่ยว
ซึ่งพืน้ ที่ในโครงการมีปริมาณหินสารองเพียง ๑ ล้านตัน สามารถแก้ไขปั ญหาได้ในระยะเวลา
สัน้ ๆ และขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งห้ามมีกจิ การประเภทโรงงานทีก่ ่อให้เกิดเหตุความราคาญหรือ
มลพิษต่อชุมชน
การประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งมีการเพิม่ เติม
ความในรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ ว่า ผูแ้ ทนกรมทรัพยากรธรณีได้ให้ความเห็น
ต่อที่ประชุมว่า เหตุผลในการที่ไม่เห็นชอบให้มกี ารทาเหมืองตามคาขอประทานบัตรแปลงนี้
ควรยึดหลักข้อกาหนดห้ามมิให้มกี ิจการประเภทโรงโม่หนิ ในพื้นที่ดงั กล่าวตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ ในส่วนของเหตุผลอื่น ๆ ทัง้ ทางด้านปริมาณหินสารองมีน้อย
และด้านทัศนียภาพเป็ นเหตุผลทีส่ ามารถโต้แย้งได้
จากรายงานการประชุม ดังกล่าว จะเห็น ว่า คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ
มิได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ แต่ไปอ้างความเห็นของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณารายงานการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๔๔ แล้วเห็นได้ว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ยอมรับว่า เหตุผลในเรื่องปริมาณหินสารอง
มีน้อยและในเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนี ยภาพเป็ นเหตุผลที่สามารถโต้แย้งได้ ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑
จึง เสนอความเห็ น ว่ า การจะปฏิ เ สธการขอออกประทานบัต รควรยึด หลัก ว่ า ขัด กั บ
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ เหตุ ผ ลดังกล่าวจึงไม่ใช่เหตุ ผ ลหลัก ในการ
ปฏิเสธไม่ออกประทานบัตรให้ผฟู้ ้ องคดีตามทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นวินิจฉัย

/เหตุผล…

๒๑
เหตุผลทีค่ ณะกรรมการผูช้ านาญการฯอ้างถึงดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีรายงาน
การส ารวจ วิเคราะห์ วิจยั หรือเอกสารอ้างอิงเพื่อสนับ สนุ นแต่ อย่างใด ขณะที่ผู้ฟ้ องคดี
มีรายงานการวิเคราะห์การสารวจ กล่าวคือ
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั เอส.พี.เอส
คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ในการทารายงาน
เกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้ องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อ คุณภาพสิง่ แวดล้อม
ได้กล่าวเกีย่ วกับพืน้ ทีโ่ ครงการไว้วา่ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับป่ าไม้เป็ นป่ าดิบชืน้ มีความอุดมสมบูรณ์
อยู่ในระดับต่ า พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อใช้ทาเกษตรกรรม มีความหนาแน่ น
ของไม้ใหญ่ เฉลี่ย ๒๑ ต้นต่อไร่ ซึ่งนับว่าเบาบางมาก ทัง้ นี้ ในส่วนชีวภาพทางน้ าในระยะ
๓ กิโลเมตร โดยรอบไม่ พ บทางน้ า ธรรมชาติท่ีเป็ นน้ า จืด ทะเลบริเวณพื้น ที่โครงการ
มีค วามสมบู รณ์ ในระดับ กลาง ไม่ พ บอาชีพ การท าประมง และปะการังมีค วามสมบู ร ณ์
ในระดับต่ า เป็ นกลุ่มปะการังทีข่ น้ึ อยูบ่ นพืน้ ทรายและเป็ นปะการังทีต่ ายแล้ว ซึ่งไม่พบแหล่ง
สาคัญทางด้านประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน โบราณคดี และไม่ได้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ
ของท้องถิ่น โดยในรายงานดังกล่าวก็ได้วางมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ไว้แล้ว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้เคยส่งเจ้าหน้ าที่ไปตรวจสอบและทารายงานการศึกษา
ยืน ยัน ว่ า บริเ วณเขาคมน้ อ ยไม่ ไ ด้ เ ป็ นบริเ วณที่ มี ศ ัก ยภาพทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ทีด่ นิ บริเวณโดยรอบแหล่งหินก็เป็ นทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ของผูฟ้ ้ องคดี และบริเวณท้องทะเลด้านนี้
ยังเป็ นบริเวณร่องน้ าตืน้ เขินไม่เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทางน้ า
ในเรื่องปริมาณหินสารองมีน้อยนัน้ ตามรายงานแผนการจัดการเหมืองหิน
อุตสาหกรรมบริเวณเขาคมน้ อยของผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก็ปรากฏว่า สามารถใช้เวลาในการ
ผลิตได้ถงึ ๑๐ ปี ซึง่ ตรงกับรายงานวิเคราะห์ทบ่ี ริษทั เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วสิ จากัด
จัดทาไว้ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ก็เคยทารายงานยอมรับว่า แหล่งหินเขาคมน้อยเป็ นแหล่งหิน
ทีม่ คี วามเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ นแหล่งหินอุตสาหกรรมเพือ่ การก่อสร้าง
สาหรับข้ออ้างที่ว่าขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ นัน้ กรมการผังเมืองก็ได้มหี นังสือยืนยัน
ว่าหากโรงงานนี้เคยรับอนุ ญาตมาก่อนก็ไม่ขดั กับกฎกระทรวงดังกล่าว

/ด้วยเหตุผล…

๒๒
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา การทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นรับฟั งข้อเท็จจริงและเชื่อตาม
ความเห็นของคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โดยกล่าวอ้างในคาวินิจฉัยเพียงว่าไม่ปรากฏว่าเป็ น
การใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ จึงเป็ นการไม่ถู กต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นธรรมแก่
ผูฟ้ ้ องคดี
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น
โดยพิพากษาให้เป็ นไปตามคาขอท้ายฟ้ องของผูฟ้ ้ องคดี
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ แก้อุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี ดังนี้
ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ต้องทาหน้ าที่ต รวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน
เกีย่ วกับคาขอประทานบัตร ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตแิ ร่
พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่ อ นการใช้ดุ ล พินิ จ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ เพื่อ ใช้อ านาจตามมาตรา ๕๔
แห่งพระราชบัญ ญัติดงั กล่าว กรณี ท่ีเกี่ย วข้องกับ การบังคับใช้กฎหมายอื่น ผู้ท่ยี ่นื ค าขอ
ประทานบัตรก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายดังกล่าวด้วย เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับ ให้ผู้ย่นื ค าขอต้องจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ฟ้ องคดีก็ต้องปฏิบ ตั ิตาม เพราะกฎหมายดังกล่าว
มีม าตรฐานในการปฏิ บ ัติ ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม ในขณะที่ พ ระราชบัญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ.๒๕๑๐
มิ ใ ช่ ก ฎหมายที่ มี ส ภาพบั ง คับ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มไว้ เ ป็ นการเฉพาะ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑
จึงต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องด้วยและต้องรวบรวมเอกสาร
ห ลั ก ฐาน เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า ว เพื่ อ ประกอบ การพิ จ ารณ าของคณ ะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตแิ ร่ฯ และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของผู้ ฟ้ องคดี ไ ม่ ไ ด้ ร ับ
ความเห็นชอบจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ประกอบกับพืน้ ที่ตามคาขอประทานบัตร ที่ ๒๒/๒๕๓๘
ของผูฟ้ ้ องคดี อยู่ภายใต้บงั คับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งการออกประทานบัตรเพื่อทาเหมืองหินเข้าข่าย
ต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว
ด้ ว ยเหตุ ด ัง กล่ า วข้า งต้ น ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ จึง ไม่ อ าจพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ประทานบัตรให้ผฟู้ ้ องคดีได้ ตามที่ศาลปกครองชัน้ ต้นพิพากษายกฟ้ องชอบด้วยกฎหมาย
และเป็ นธรรมแล้ว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ แก้อุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดี ดังนี้

/ตามคาอุทธรณ์…

๒๓
ตามคาอุทธรณ์ ของผูฟ้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดียอมรับในเรื่องปริมาณหินสารองว่ามี
น้ อ ย และเรื่อ งขัด ต่ อ กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็ นความเห็นของคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ
นอกจากนี้ ในการประชุ ม คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๔๒ เมื่อ วัน ที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ทีป่ ระชุมมีมติไม่เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ของผูฟ้ ้ องคดี โดยให้ผฟู้ ้ องคดีจดั ทารายละเอียดเพิม่ เติม จึงเป็ นอีกกรณีหนึ่งที่คณะกรรมการ
ผูช้ านาญการฯมิได้อ้างความเห็นของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ส่วนในการประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ ทีป่ ระชุมได้
พิจารณาทัง้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมฉบับเพิม่ เติม และความเห็นของ
คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ตามที่คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ
ได้สอบถามข้อคิดเห็นจากคณะอนุ กรรมการดังกล่าว โดยการสอบถามนี้ก็เพื่อประโยชน์ใน
การได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่จะใช้ประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และเป็ น การกระท าภายใต้อานาจหน้ าที่ท่ีได้รบั จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อัน แสดงให้เห็น ถึงการใช้ดุ ล พินิ จ โดยอิส ระและชอบด้ว ยกฎหมาย มิใช่ เป็ น การไปอ้า ง
ความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการอนุ ร ัก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม ตามที่
ผูฟ้ ้ องคดีอา้ ง
นอกจากนี้ ผูฟ้ ้ องคดียอมรับว่า ในการประชุมของคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ
ครัง้ ที่ ๕/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ได้มกี ารขอให้เพิ่มเติมข้อความในรายงาน
การประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เกี่ยวกับความเห็นของผูแ้ ทนกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็ นหนึ่ง
ในกรรมการผูช้ านาญการฯ อันเป็ นการแสดงถึงการใช้ความคิดเห็นทีเ่ ป็ นอิสระและมีดุลพินิจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย มิได้มกี ารอ้างความเห็น ของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้างแต่ประการใด และการที่กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ขอแก้ไขรายงานการประชุมถือเป็ นเรื่องปกติท่หี น่ วยงานภาครัฐประพฤติปฏิบตั ิ ซึ่งในการ
ประชุมดังกล่าวเป็ นการให้ความเห็นเพื่อใช้เป็ นเหตุผลในการไม่เห็นชอบต่อรายงานการ
วิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม มิใ ช่ เป็ นการเสนอความเห็ น เพื่ อ ปฏิ เสธการขอออก
ประทานบัต ร เนื่ อ งจากคณะกรรมการผู้ ช านาญการฯ ซึ่ ง มี ผู้ แ ทนผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑
เป็ นกรรมการอยูด่ ว้ ยนัน้ มีหน้าทีใ่ นการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรายงานฯ
เท่ า นัน้ ส่ว นหน้ า ที่ในการออกประทานบัต รเป็ น อ านาจหน้ าที่ข องผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓ แต่
เมื่ อ คณะกรรมการผู้ ช านาญการฯมี ม ติ ไ ม่ เห็ น ชอบรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
/สิง่ แวดล้อม…

๒๔
สิง่ แวดล้อม ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงไม่ออกประทานบัตรให้แก่ผฟู้ ้ องคดี อันเป็ นการชอบด้วย
มาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
ตามค าอุ ท ธรณ์ ข องผู้ฟ้ องคดีท่ีว่ า ศาลปกครองชัน้ ต้ น รับ ฟั ง ข้อ เท็ จ จริง
โดยเชื่อตามความเห็นของคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โดยไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการ
ผูช้ านาญการฯดังกล่าวมีหลักฐานพยานบุคคล พยานเอกสาร รายการวิเคราะห์ การวิจยั
หรือการสารวจประกอบข้อกล่าวอ้างแต่อย่างใด และผูฟ้ ้ องคดียงั อ้างว่า การใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการผูช้ านาญการฯเป็ นการให้เหตุผลโดยเชื่อตามความเห็นของคณะอนุ กรรมการ
อนุ ร กั ษ์ สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติแ ละศิล ปกรรม ซึ่งไม่ ป รากฏหลัก ฐานรายงานใดเกี่ย วกับ
การส ารวจ วิเ คราะห์ วิจ ัย ที่ จ ะยืน ยัน ให้ ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ เ ช่ น นั ้น ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒
ขอแก้อุท ธรณ์ ว่า ในการประชุม ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อวัน ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ของ
คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้อาศัยข้อมูลจากแผนการ
จัดการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบการพิจารณา
ซึ่งเป็ นงานวิจ ัย ที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ว่ า จ้า งสถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทยเป็ นผูศ้ กึ ษา และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้นาผลการวิจยั ดังกล่าวมากาหนดเป็ น
แผนการจัดการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติบริเวณเกาะสมุย โดยในการทาวิจยั ย่อมจะต้อง
มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ในทุ ก เรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั ง้ จะต้ อ งมี ก ารลงภาคสนาม
เพื่อตรวจสอบให้เห็น สภาพที่แท้จริง ผลงานวิจยั ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากากับของ
คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมทุกขัน้ ตอน จนเป็ นผลงาน
การวิจยั ที่เป็ นที่ยอมรับของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
และผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ย่อมแสดงว่าผลงานการวิจยั นี้มขี อ้ มูลครบถ้วนทุกเรื่องทุกขัน้ ตอน
การที่ค ณะอนุ ก รรมการอนุ ร กั ษ์ สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติแ ละศิล ปกรรมเป็ น
ผู้ พ ิ จ ารณ าและก ากั บ การศึ ก ษ างานวิ จ ั ย โครงการจั ด ท าแผนการจัด การอนุ รัก ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติ บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตัง้ แต่เริม่ จนกระทัง่ เสร็จสิน้
อีก ทัง้ คณะอนุ ก รรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิ และผู้เชี่ย วชาญด้านต่ าง ๆ
ทัง้ จากภาครัฐและเอกชน ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ คณะอนุ กรรมการ
นี้จงึ มีความรูแ้ ละเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ ในบริเวณเกาะสมุยเป็ นอย่างดี ดังนัน้ การทีค่ ณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯน าความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการอนุ ร ัก ษ์ สิ่ง แวดล้อ มธรรมชาติ แ ละ

/ศิลปกรรม…

๒๕
ศิล ปกรรมมาประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเป็ น
การกระทาที่ชอบและมีเหตุผลเพียงพอ ดังนัน้ การที่ศาลปกครองชัน้ ต้นรับฟั งข้อเท็จจริง
โดยเชื่อตามความเห็นของคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ จึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายและ
เป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายแล้ว
ศาลปกครองสูงสุ ด ออกนั ง่ พิจ ารณาคดี โดยได้ร บั ฟั งสรุ ป ข้อ เท็จ จริงของ
ตุลาการเจ้าของสานวน และคาชีแ้ จงด้วยวาจาประกอบคาแถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ ถลงคดี
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทัง้ หมดในสานวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ทีเ่ กีย่ วข้องประกอบแล้ว
ข้อ เท็จ จริงรับ ฟั งได้ว่า ผู้ฟ้ อ งคดีเคยเป็ น ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตตามความใน
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ให้ประกอบกิจการระเบิดและย่อยหินในที่ดนิ ของรัฐ
ที่เขาคมน้ อย ตาบลตลิง่ งาม อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่
๑ งาน ๒๐ ตารางวา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จนสิน้ สุดการอนุ ญาตเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘
ทัง้ นี้ เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ซึ่งกาหนดให้มกี ารผ่อนผัน
การต่ออายุใบอนุ ญาตระเบิดและย่อยหินในพืน้ ที่ลุ่มน้ าชัน้ ๑ บี อีก ๑ ครัง้ เป็ นครัง้ สุดท้าย
สิน้ อายุใบอนุ ญาตในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ ทุกราย โดยที่บริเวณเขาคมน้อย หมู่ท่ี ๔
ต าบลตลิ่งงาม อาเภอเกาะสมุ ย จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี ได้มีป ระกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวัน ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ กาหนดเป็ น พื้น ที่เพื่อการระเบิด และย่อ ยหิน ในที่ ดิน ของรัฐ
ผู้ ฟ้ องคดี จึง ได้ ย่ืน ค าขอประทานบัต รเพื่ อ ท าเหมื อ งแร่ หิ น อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิ น ปู น
(เพื่ อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า ง) ในท้ อ งที่ ด ัง กล่ า วใหม่ มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ ๔๖ ไร่ ๓ งาน
๔๘ ตารางวา ซึ่งทรัพยากรธรณีจงั หวัดสุราษฎร์ธานีได้จดทะเบียนเป็ นคาขอ ที่ ๒๒/๒๕๓๘
ลงวัน ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ในการนี้ ผู้ฟ้ องคดีได้ย่นื คาขอต่ อทรัพ ยากรธรณี จงั หวัด
เพื่ อ ขอรับ ประทานบั ต รชั ว่ คราวในการท าเหมื อ งแร่ หิ น อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิ น ปู น
(เพื่อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้าง) โดยวิธีเหมือ งหาบบนเนื้ อ ที่ ๒ ไร่ ๙๐ ตารางวา ในท้อ งที่
ดังกล่าวด้วย
ในระหว่างนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้ดาเนินโครงการเพื่อจัดทาแผนการจัดการ
อนุ รกั ษ์ สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติ บริเวณเกาะสมุ ย จังหวัด สุ ราษฎร์ธ านี อัน เป็ น เรื่อ งที่สืบ
เนื่องมาจากแผนแม่บทเพื่อการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณามีมติเมื่อวันที่

/๓ กรกฎาคม…

๒๖
๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ และมีข้อ เสนอแนะให้จ ัด ท าแผนปฏิบ ัติก ารอนุ ร กั ษ์ สิ่งแวดล้อ ม
ธรรมชาติเฉพาะแหล่งขึน้ โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้มอบหมายให้สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็ นผู้จดั ทา และให้รายงานต่อคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์
สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติแ ละศิล ปกรรม ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติแ ต่ งตัง้ ขึ้น
ให้มีอ านาจหน้ า ที่ร บั ผิด ชอบเกี่ย วกับ การวางแผนอนุ ร กั ษ์ เฉพาะพื้นที่และพื้นที่คุ้มครอง
เพื่อ การอนุ รกั ษ์ เพื่อพิจารณาในแต่ ล ะขัน้ ตอนจนกระทังด
่ าเนิ น การแล้วเสร็จ และได้มี
การรายงานให้คณะอนุ กรรมการดังกล่าวรับทราบในการประชุมครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๓๘ เมื่อวันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ซึ่งตามแผนการจัดการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้จดั ให้พ้นื ที่
บริเวณที่ผฟู้ ้ องคดีขอประทานบัตรเป็ นพืน้ ทีส่ งวน ที่หา้ มมิให้มกี ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ
นอกจากจะเป็ นไปตามขบวนการพัฒ นาของธรรมชาติ แต่ ห ลังจากนั น้ ก็ไ ด้มีป ระกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดพืน้ ทีแ่ หล่งหินอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
ก าหนดให้พ้ืน ที่บ ริเวณที่ผู้ฟ้ องคดีย่นื ขอประทานบัต ร เป็ น พื้น ที่แ หล่งหิน อุ ต สาหกรรม
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบและอนุ มตั ใิ ห้ใช้ประโยชน์ พน้ื ที่ลุ่มน้ าชัน้ ที่ ๑ บี เพื่อกิจการ
เหมืองหินอุ ตสาหกรรม ต่ อมาผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงได้อนุ ญ าตประทานบัตรชัวคราวให้
่
แก่
ผูฟ้ ้ องคดีมอี ายุ ๑ ปี นับแต่วนั ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒
ในการยื่น ค าขอประทานบัต รของผู้ฟ้ องคดี ที่ ๒๒/๒๕๓๘ ลงวัน ที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๓๘ ผูฟ้ ้ องคดีได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึ่งจัดทา
โดยบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจากผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิทารายงานเกีย่ วกับการศึกษา
และมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม โดยผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒
ได้นาเสนอคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ด้านโครงการเหมืองแร่ โครงการสารวจและหรือผลิตปิ โตรเลียม พิจารณาในการประชุม
ค รั ้ง ที่ ๓ /๒ ๕ ๔ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒ ๓ กุ ม ภ า พั น ธ์ ๒ ๕ ๔ ๒ แ ต่ ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ ให้
ผูฟ้ ้ องคดีจดั ทารายละเอียดเพิม่ เติม ในการนี้คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ยังได้มหี นังสือ
สอบถามความเห็น จากคณะอนุ ก รรมการอนุ รกั ษ์ สิ่งแวดล้อ มธรรมชาติแ ละศิล ปกรรม
เกีย่ วกับคาขอประทานบัตรของผูฟ้ ้ องคดีดว้ ย คณะอนุ กรรมการฯ ได้พจิ ารณาในการประชุม
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ แล้วมีมติไม่สมควรให้มกี ารทาเหมืองแร่
หิ น อุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ เ กาะสมุ ย และควรประสานงานกั บ กรมทรัพ ยา กรธรณี
(ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เดิม ) เพื่อ เพิก ถอนพื้น ที่น้ี อ อกจากประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม

/เรื่อง…

๒๗
เรื่อ ง ก าหนดพื้น ที่แ หล่ ง หิน อุ ต สาหกรรมลงวัน ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๐ โดยมีเหตุ ผ ลคือ
การทาเหมืองหินบริเวณนี้ จะเป็ นการทาลายทัศนี ยภาพธรรมชาติและขัดแย้งกับการเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนเกาะสมุย ประกอบกับแผนการจัดการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กาหนดให้พน้ื ทีบ่ ริเวณนี้เป็ นพืน้ ทีส่ งวน
เพื่อการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ เนื่องจากมีความสาคัญควรอนุ รกั ษ์เป็ นแหล่งมรดกทางธรรมชาติ
ประเภทที่มรี ะบบนิเวศที่มคี วามซับซ้อน และเอื้อประโยชน์ ต่อการดารงชีวติ ของประชาชน
ในท้องถิน่ ตลอดทัง้ มีความสาคัญเป็ นแหล่งธรรมชาติทม่ี คี วามงาม รวมทัง้ ได้เสนอให้ยกเลิก
การทาเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมโดยไม่ต่อสัมปทานเมื่อหมดอายุ ทัง้ นี้ เนื่องจากการระเบิดหิน
มีความไม่เหมาะสมสาหรับเกาะสมุย เนื่ องจากมี ผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว
และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อีกทัง้ ปั จจุบนั สามารถขนส่งหินจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาได้
จึงไม่จาเป็ นต้องมีการทาเหมืองหินอีกต่อไป คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ได้พจิ ารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติมทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเสนอ ประกอบกับ ความเห็น
ของคณะอนุ กรรมการอนุ ร ัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม ในการประชุ ม
ครัง้ ที่ ๘/๒๕๔๒ เมื่อ วัน ที่ ๒๕ มิถุ น ายน ๒๕๔๒ แล้ว มีม ติไม่เห็น ชอบให้มีก ารด าเนิ น
โครงการอีกต่อไป และเห็นสมควรให้มกี ารประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณีเพื่อเพิกถอน
พื้นที่น้ี ออกจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม
ลงวันที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๔๐ รวมทัง้ ให้ยกเลิกการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม โดยไม่ต่ อ
สัมปทานเมื่อหมดอายุ
ผู้ฟ้ อ งคดีได้มีห นังสือขอให้ท บทวนผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ จึงส่งเจ้าหน้ าที่ไปศึกษาและเก็บ ข้อมูล
รายละเอียดเพื่อวิเคราะห์ความจาเป็ นในการใช้แหล่งหินเขาคมน้อย จากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ส่งเรื่องอุทธรณ์ ของผูฟ้ ้ องคดีไปยังผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ พร้อมทัง้ ได้เสนอผลการศึกษาและ
เก็บข้อมูลดังกล่าว สรุปได้วา่ แหล่งหินเขาคมน้อยมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ นแหล่ง
หิน อุต สาหกรรมเพื่อการก่ อสร้าง และความต้อ งการใช้หิน เพื่อ การก่ อ สร้างในเกาะสมุ ย
มีเพิม่ ขึน้ มาก การขนส่งหินจากแผ่นดินใหญ่ท่ตี ้องขนส่งทางเรือมาพร้อมกับนักท่องเที่ยว
อาจไม่ปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังล่าช้าและมีราคาแพง ประกอบกับ
บริเวณดังกล่าวไม่มศี กั ยภาพด้านการท่องเที่ยว ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๒ จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าว

/ต่อคณะกรรมการ…

๒๘
ต่อคณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ด้านโครงการ
เหมืองแร่ โครงการสารวจและหรือผลิตปิ โตรเลียม
คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ได้ขอความเห็นจากคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยคณะอนุ กรรมการดังกล่าวได้พจิ ารณาในการประชุม
ครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เห็นว่า กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ได้ก าหนดห้ า มการใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน เพื่อ กิจ กรรมโรงงานทุ ก ประเภทที่ก่ อ ให้เกิ ด เหตุ
ความร าคาญหรือ เป็ นมลพิษ ต่ อ ชุ ม ชนหรือ สิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ งโรงโม่ หิน เข้า ข่ า ยดัง กล่ า ว
นอกจากนัน้ พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้ในแผนการจัดการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติบริเวณเกาะสมุย
ได้เสนอให้เป็ นพืน้ ทีส่ งวน เนื่องจากมีความสาคัญต่อโครงสร้างการยึดเกาะของชายฝั ง่ ทะเล
และเป็ น ระบบนิ เวศที่มีค วามซับ ซ้ อ น ในส่ ว นความต้อ งการใช้หิน บนเกาะสมุ ย ควรจะ
พิจ ารณาน าหิ น มาจากบนแผ่ น ดิน ในจัง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี เพื่อ ป้ องกัน ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมบนเกาะสมุ ย ซึ่งปั จ จุบ นั เป็ น แหล่งท่ องเที่ย วทางธรรมชาติท่ีส าคัญ จึงมีม ติ
ไม่เห็นด้วยกับการทาเหมืองแร่หนิ และโรงโม่หนิ บนเกาะสมุย คณะกรรมการผูช้ านาญการฯ
ได้ พ ิ จ ารณาเรื่อ งอุ ท ธรณ์ ข องผู้ ฟ้ องคดีใ นการประชุ ม ครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่ อ วัน ที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดยฝ่ ายเลขานุ การฯ เสนอความเห็นว่า ในการทาเหมืองแร่แปลงนี้จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพต่อการท่องเที่ยวที่เดินเรือรอบเกาะ และในการกล่าวอ้าง
ความต้องการใช้หนิ นัน้ พื้นที่โครงการมีปริมาณหินสารองเพียง ๑,๐๖๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งสามารถ
แก้ปัญหาได้ในระยะสัน้ ๆ เท่านัน้ นอกจากนี้ คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ
และศิล ปกรรมได้ มีม ติไ ม่ เห็ น สมควรให้มีก ารท าเหมือ งแร่ แ ละโรงโม่ หิน บนเกาะสมุ ย
เนื่ อ งจากเกาะสมุ ย เป็ น แหล่ง ท่ องเที่ยวที่มีความส าคัญ หากมีการท าเหมืองจะก่ อให้เกิด
ผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติก ารผังเมือ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีข้อ ก าหนดห้า มมีกิจ การ
ประเภทโรงงานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุ ค วามร าค าญหรือ มลพิ ษ ต่ อ ชุ ม ชนหรือ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในบริเวณพื้นที่ดงั กล่าว โดยโรงโม่หนิ เข้าข่ายตามข้อกาหนดดังกล่าว และได้มมี ติให้แจ้ง
กรมทรัพ ยากรธรณี พ ิจ ารณาประกาศยกเลิก พื้น ที่ด ังกล่ าวออกจากพื้น ที่แ หล่งหิน ของ
จังหวัด สุ ราษฎร์ธ านี ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ว มีม ติย ืน ยัน ตามมติเดิม คื อ ไม่ ส มควรให้มี
การด าเนิ น โครงการเหมือ งแร่ หิน อุ ต สาหกรรมชนิ ด หิ น ปู น เพื่อ อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้า ง
ของผู้ฟ้ องคดีต ามคาขอประทานบัตร ที่ ๒๒/๒๕๓๘ โดยคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ

/ได้พจิ ารณา…

๒๙
ได้พจิ ารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๔๔ เมื่อวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ โดยเพิม่ เติมข้อความเกี่ยวกับความเห็นของผูแ้ ทนกรมทรัพยากรธรณี
ในเรื่องของเหตุผลในการไม่เห็นชอบให้มกี ารทาเหมืองตามคาขอประทานบัตรดังกล่าว
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้เสนอเรื่องการขอประทานบัตรของผูฟ้ ้ องคดีตามคาขอ
ที่ ๒๒/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พร้อมทัง้ มติของคณะกรรมการผูช้ านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ โครงการสารวจ
และหรือ ผลิต ปิ โตรเลีย มดังกล่าวต่ อ คณะกรรมการตามพระราชบัญ ญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
คณะกรรมการฯ ได้พ ิจ ารณาเรื่อ งดังกล่าวในการประชุ ม ครัง้ ที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อ วัน ที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๔๔ แล้วมีมติเห็นควรไม่อนุ ญาตประทานบัตร ต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ จึงมี
คาสังลงวั
่ นที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ไม่อนุ ญาตประทานบัตรตามคาขอ ที่ ๒๒/๒๕๓๘ ลงวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ของผู้ฟ้ องคดี ผู้ฟ้ องคดีจึงฟ้ องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนมติของ
คณะกรรมการผู้ ช านาญการพิ จ ารณารายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้านโครงการเหมืองแร่ โครงการสารวจและหรือผลิตปิ โตรเลียมดังกล่าว และให้ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ดาเนินการพิจารณาคาขออนุ ญาตประทานบัตรของผูฟ้ ้ องคดีต่อไป โดยถือเสมือนว่ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้ผา่ นการเห็นชอบแล้ว
คดีมปี ระเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ มีคาสังไม่
่ อนุ ญาต
ประทานบัต รการท าเหมือ งแร่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีต ามค าขอ ที่ ๒๒/๒๕๓๘ ลงวัน ที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็ นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และโดยที่การมีคาสังไม่
่
อนุ ญ าตประทานบัต รดังกล่า วของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี ท่ี ๓ สืบ เนื่ อ งมาจากการที่ร ายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการทีเ่ สนอขอประทานบัตรไม่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ชานาญการตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีน้ีจงึ ต้องพิจารณาว่า
การที่ค ณะกรรมการผู้ช านาญการฯมีม ติ ไ ม่ เห็ น ชอบรายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้อมของโครงการทีเ่ สนอขอประทานบัตรดังกล่าวเป็ นการกระทาทีช่ อบด้วยกฎหมาย
หรือไม่เป็ นสาคัญ
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตราขึ้น ใช้บ ังคับ โดยมีเหตุ ผ ลปรากฏตามหมายเหตุ ท้า ยพระราชบัญ ญัติ
ดังกล่าว ซึ่งเหตุ ผลส่วนหนึ่ งก็คอื จัดระบบการบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปตาม

/หลักการ…

๓๐
หลักการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม และกาหนดอานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และราชการส่วนท้องถิน่ ให้เกิดการประสานงาน และมีหน้าทีร่ ว่ มกันในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมและกาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นส่วนทีไ่ ม่มหี น่ วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง
มาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว จึงได้บญ
ั ญัติ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมอี านาจหน้ าที่เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทัง้ นี้ ก็เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดระบบ
การบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อม นอกจากนัน้ บทบัญญัติในส่วนที่ ๔ เรื่อง การทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ก็ได้บญ
ั ญัติเกี่ยวกับการประสานงานกันของหน่ วยงานใน
ภาครัฐ เมื่อมีการดาเนินโครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมไว้ โดยมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
บัญ ญัติว่า ในกรณี ท่ีโครงการหรือ กิจ การซึ่งต้อ งจัด ท ารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๔๖ เป็ นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รบั อนุ ญาตจากทางราชการ
ตามกฎหมาย ก่อนเริม่ การก่อสร้างหรือดาเนินการ ให้บุคคลผูข้ ออนุ ญาตเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซ่งึ มีอานาจตามกฎหมายนัน้ และต่อสานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม วรรคสองบัญ ญัติว่า ให้เจ้าหน้ าที่ซ่ึงมีอานาจอนุ ญ าตตาม
กฎหมายรอการสังอนุ
่ ญาตสาหรับโครงการหรือกิจการตามวรรคหนึ่งไว้ก่อนจนกว่าจะทราบ
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๔๙ จากสานักงาน
นโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม และวรรคสี่บญ
ั ญัตวิ ่า ในกรณีท่สี านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อ มพิจารณาเห็นว่า รายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ มและเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน ให้สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิจารณาเสนอความเห็นเบือ้ งต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกาหนดสามสิบวัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั การเสนอรายงานนัน้ เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณา
ต่ อไป และมาตรา ๔๙ วรรคสอง ได้บ ัญญัติถึงการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ
ไว้ว่ า ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการผู้ช านาญการให้ ค วามเห็ น ชอบ หรือ ในกรณี ท่ี ให้ ถื อ ว่ า
คณะกรรมการผู้ชานาญการให้ค วามเห็น ชอบแล้ว เจ้าหน้ าที่ซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมาย
จึง จะสัง่ อนุ ญ าตแก่ บุ ค คลซึ่ ง ขออนุ ญ าตได้ โดยในการพิจ ารณาของคณะกรรมการ
ผูช้ านาญการดังกล่าวย่อมจะต้องคานึงถึงนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติต ามมาตรา ๑๓ (๑) ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ก ารบริห ารงานด้านสิ่งแวดล้อ ม
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันด้วย

/คดีน้ี…

๓๑
คดี น้ี ข้ อ เท็ จ จริง ปรากฏว่ า คณะรัฐ มนตรีไ ด้ พ ิ จ ารณาแผนแม่ บ ทเพื่ อ
การอนุ รกั ษ์ธรรมชาติแล้วมีมติให้จดั ทาแผนปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติเฉพาะ
แหล่งขึ้น อันเป็ นที่มาของการจัดทาแผนการจัดการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ บริเวณ
เกาะสมุ ย จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ ได้ ม อบหมายให้ ส ถาบัน วิจ ัย
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ งประเทศไทยเป็ น ผู้จ ดั ท า ซึ่งต้อ งมีก ารรวบรวมข้อ มู ล
ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การสารวจในภาคสนาม โดยให้รายงานการดาเนิ นการแต่ละขัน้ ตอน
ต่ อ คณะอนุ ก รรมการอนุ ร ัก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม ที่ ค ณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติแต่งตัง้ ขึ้นให้มอี านาจหน้ าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จนกระทังด
่ าเนินการ
เสร็จสิ้น และรายงานให้คณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมทราบ
ในการประชุ มครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๓๘ เมื่อวัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ดังนัน้ เมื่อ ผู้ฟ้ อ งคดี
ยืน่ คาขอประทานบัตรเพื่อทาเหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ที่บ ริเวณเขาคมน้ อ ย ในท้อ งที่ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมุ ย จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี ต่ อ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑ และได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการดังกล่าวต่อ
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ เพื่อ เสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจ ารณา คณะผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ โครงการสารวจ
และหรือ ผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม จึ ง ชอบที่ จ ะขอความเห็ น จากคณ ะอนุ กรรมการอนุ รัก ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้ อ มและศิ ล ปกรรม เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณารายงาน
การวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ มที่ผู้ฟ้ องคดี เสนอได้ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ก ารบริห ารงาน
ด้า นสิ่งแวดล้อ มเป็ นไปในแนวทางเดีย วกัน และปรากฏว่ า คณะอนุ ก รรมการดังกล่ า ว
ได้ พ ิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ในการจัด ท าแผนการจัด การอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ
บริเวณเกาะสมุ ย จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี แล้วมีค วามเห็น ไม่ส มควรให้มีก ารท าเหมืองหิน
ในบริเวณเกาะสมุย ซึง่ พิเคราะห์ได้ดงั นี้
ตามรายงานขัน้ สุ ด ท้ า ยของสถาบั น วิ จ ัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทยที่เสนอคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ ในการจัดทาแผนการจัดการอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติ บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุว่า บริเวณเขาคมน้ อย
ตาบลตลิ่งงาม อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ผู้ฟ้ องคดีขอประทานบัตรเพื่อท า
เหมืองแร่หนิ อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) นี้ อยู่ในลุ่มน้ าชัน้ ที่ ๑ บี
ตามมติค ณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ ๗ พฤศจิก ายน ๒๕๓๒ อัน หมายถึง พื้น ที่ลุ่ม น้ าชัน้ ที่ ๑

/(กล่าวคือ…

๓๒
(กล่าวคือ พื้นที่ภายในลุ่มน้ าที่ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เป็ นพื้นที่ต้นน้ าลาธารโดยเฉพาะ
เนื่องจากมีลกั ษณะและสมบัตทิ อ่ี าจมีผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมจากการเปลีย่ นแปลงการใช้
ทีด่ นิ ได้งา่ ยและรุนแรง) ซึง่ สภาพป่ าส่วนใหญ่ในพืน้ ทีไ่ ด้ถูกทาลาย ดัดแปลง หรือเปลีย่ นแปลง
ไปเพื่อพัฒนาการใช้ทด่ี นิ รูปแบบอื่นก่อนหน้าปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และการใช้ทด่ี นิ หรือการพัฒนา
รูป แบบต่ าง ๆ ที่ด าเนิ น การไปแล้ว จะต้อ งมีม าตรการควบคุ ม เป็ น พิเศษ โดยรายงาน
ดังกล่าวได้จดั ให้พ้นื ที่บริเวณที่ผฟู้ ้ องคดีขอประทานบัตรเป็ นพื้นที่สงวนที่มคี วามสาคัญสูงใน
การจัด การอนุ ร ัก ษ์ เนื่ อ งจากเป็ นพื้ น ที่ ท่ี มีค วามส าคัญ ต่ อ ระบบนิ เวศวิท ยาของเกาะ
หากได้รบั ผลกระทบกระเทือ นจากการใช้ป ระโยชน์ แ ล้วจะส่ งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่ อ
ระบบนิเวศวิทยาซึ่งเกี่ยวพันไปถึงการเกษตร การใช้น้ า และการท่องเทีย่ วของเกาะสมุย นอกจากนี้
รายงานดังกล่าวยังได้กล่าวถึงแหลมท้องโตนด ประกอบด้วยแหลมหินคม อ่าวพังกา ป่ าชายเลน
และภูเขา อันรวมถึงบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีขอประทานบัตรด้วย ซึ่งมีความสาคัญต่อโครงสร้าง
การยึดเกาะของชายฝั ง่ และเป็ นระบบนิ เวศหลายระบบที่อยู่ติดกัน มีความสลับซับซ้อน
เหมาะเป็ นแหล่งศึกษาวิจยั มีความสาคัญเป็ นพืน้ ฐานต่อการดารงชีวติ แบบยังชีพของชาวประมง
โดยได้กาหนดพื้นที่สงวนภูเขา สาหรับกรณี ท่ไี ด้มกี ารทาเหมืองหิน บริเวณภูเขาด้านใต้นัน้
ควรพิจารณายกเลิกโดยไม่ต่อสัมปทานเมื่อหมดอายุ ทัง้ นี้ เนื่ องจากการระเบิด หินเพื่อ
การทาเหมืองมีความไม่เหมาะสมสาหรับเกาะสมุย เนื่องจากมีผลกระทบต่อบรรยากาศการ
ท่องเที่ยวและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อีกทัง้ สามารถขนส่งหินจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาได้
จึงไม่จ าเป็ นต้องมีการท าเหมืองหินอีกต่ อไป นอกจากนี้ ในการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการ
อนุ รักษ์ ฯ ยัง ได้ พ ิ จ ารณ าถึ ง ผั ง เมื อ งรวมในท้ อ งที่ ต าบลตลิ่ ง งาม อ าเภอเกาะสมุ ย
จังหวัด สุ ร าษฎร์ธ านี ตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใช้บงั คับอยู่ในขณะที่มกี ารยื่นและพิจารณา
คาขอประทานบัตรของผู้ฟ้ อ งคดี ที่ก าหนดให้ท่ีดินบริเวณที่ผู้ฟ้ อ งคดีข อประทานบัต รนี้
เป็ นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งโดยหลักการแล้วห้ามใช้ประโยชน์ ท่ดี ินเพื่อ
กิจ การโรงงานทุ ก ประเภท อัน แสดงให้เห็น ว่า พื้น ที่ด ังกล่ า วไม่ เหมาะสมที่ให้มีก ารท า
เหมืองหินด้วย
จากข้อมูลดังกล่าวย่อมเห็นได้วา่ บริเวณพืน้ ทีท่ ผ่ี ฟู้ ้ องคดียน่ื ขอประทานบัตรนัน้
ไม่อาจจะจัดให้มกี ารทาเหมืองหินได้ และโดยทีแ่ ผนการจัดการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ
บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จดั ทาเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ การที่ปรากฏว่า
ก่อนหน้านี้ได้เคยมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ กาหนดบริเวณ
/เขาคมน้อย…

๓๓
เขาคมน้ อย ตาบลตลิง่ งาม อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็ นพืน้ ที่เพื่อการระเบิด
และย่อยหินในทีด่ นิ ของรัฐ จึงมิใช่เรื่องทีผ่ ดิ ปกติแต่อย่างใด กรณีคงมีประเด็นปั ญหาเฉพาะ
แต่การทีต่ ่อมาได้มปี ระกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดพืน้ ทีแ่ หล่งหินอุตสาหกรรม
ลงวัน ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๐ ก าหนดให้บ ริเวณดังกล่ า วเป็ น แหล่ งหิน อุ ต สาหกรรม โดย
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบและอนุ มตั ิให้ใช้ประโยชน์ พ้นื ที่ลุ่มน้ าชัน้ ที่ ๑ บี เพื่อกิจการ
เหมืองหินอุตสาหกรรมได้เท่านัน้ แต่เมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่า ประกาศดังกล่าวเป็ นเพียง
การกาหนดบริเวณที่มแี หล่งหินอุดมสมบูรณ์ทอ่ี าจออกประทานบัตร แต่การจะออกประทานบัตร
ให้นัน้ ต้องมีการดาเนินการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อั น รวม ถึ งพ ระราช บั ญ ญั ติ ส่ งเส ริ ม แ ละรั ก ษ าคุ ณ ภ าพ สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้ว ย จึงมิไ ด้ห มายความว่ า ถ้ า มีผู้ย่ืน ขอประทานบัต รในพื้น ที่ ที่ก าหนด
ในประกาศดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะต้องมีคาสังอนุ
่ ญาตคาขอประทานบัตรนัน้ โดยมิอาจ
พิจารณาเป็ นอย่างอื่นได้แต่อย่างใดไม่
เมื่ อ คณ ะอนุ กรรมการอนุ รัก ษ์ ฯ ได้ เ สน อความเห็ น ไม่ ส มควรให้ มี
การทาเหมืองหินในบริเวณเกาะสมุยต่อคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ แม้ในการพิจารณา
ของคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ได้ปรากฏข้อมูลข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการทีผ่ ถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ตรวจสอบพืน้ ทีบ่ ริเวณทีผ่ ฟู้ ้ องคดีขอประทานบัตรแล้วเห็นว่า เหมาะสมทีจ่ ะทาเหมืองหิน
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของผู้ฟ้องคดีก็ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์
ถึงผลกระทบของการทาเหมืองหิน และพยายามวางมาตรการป้ องกันเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้ อ มแล้ ว แต่ ก็ เห็ น ได้ ว่ า การท าเหมื อ งหิ น ในบริเวณดั งกล่ าว อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด
ย่อมส่งผลให้สูญเสียพืน้ ที่ท่เี ป็ นภูเขาไปอย่างถาวร ซึ่งเป็ นความเสียหายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
อันจะส่งผลกระทบต่อสภาพสิง่ แวดล้อมของเกาะสมุยตามข้อมูลในการจัดทาแผนการจัดการ
อนุ รกั ษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณเกาะสมุ ย จังหวัด สุ ราษฎร์ธ านี และเมื่อค านึ งถึง
ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการท าเหมืองดังกล่าว ซึ่ง มีเพียงทาให้หิน ที่ใช้ในการอุตสาหกรรม
ก่อสร้างบนเกาะสมุ ย หาได้ง่ายและมีราคาถูก ลงแล้ว กรณี ย่อมไม่อ าจเทีย บได้กบั ความ
เสีย หายที่ จ ะเกิด ขึ้น แก่ ส ภาพสิ่งแวดล้อ มของเกาะสมุ ย ดังนั ้น การที่ค ณะกรรมการ
ผูช้ านาญการฯ ได้พจิ ารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการทีผ่ ฟู้ ้ องคดี
ขอประทานบัตรแล้วเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะอนุ กรรมการอนุ รกั ษ์ฯ อันมีท่มี า
และอาศัยฐานข้อมูลจากแผนการจัด การอนุ รกั ษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณเกาะสมุ ย
จังหวัด สุ ร าษฎร์ธ านี และมีม ติไม่ เห็น ชอบรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
/ดังกล่าว…

๓๔
ดังกล่าว จึงเป็ น การใช้ดุ ลพินิจโดยชอบด้วยเหตุ ผล และเป็ น การชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ที่ผูฟ้ ้ องคดีอ้างว่า คณะกรรมการผู้ชานาญการฯ ได้พจิ ารณามีมติดงั กล่าวโดยปราศจาก
รายงานการสารวจ วิเคราะห์ วิจยั หรือเอกสารสนับสนุ น และไม่ชอบด้วยเหตุผล ฟั งไม่ขน้ึ
เมื่ อ การที่ ค ณะกรรมการผู้ ช านาญการพิ จ ารณารายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ โครงการส ารวจและหรือ ผลิตปิ โตรเลีย ม
พิจารณามีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมในโครงการทาเหมืองแร่หนิ
ชนิ ดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตามคาขอประทานบัตรของผูฟ้ ้ องคดี ที่ ๒๒/๒๕๓๘
ลงวัน ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็ น การกระท าที่ช อบด้วยกฎหมายดังที่ได้วินิ จ ฉัย แล้ว
การที่ผถู้ ูกฟ้ องคดีท่ี ๓ มีคาสังไม่
่ อนุ ญาตประทานบัตรตามคาขอของผูฟ้ ้ องคดี จึง ย่อมเป็ น
การกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชัน้ ต้นพิพากษายกฟ้ อง ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน
นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสานวน

นายดาริ วัฒนสิงหะ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
นายปรีชา ชวลิตธารง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายวิชยั ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการผูแ้ ถลงคดี : นายจิรศักดิ ์ จิรวดี
วันทีอ่ ่าน ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐
สุพชิ ฌาย์ : ผูพ้ มิ พ์
ภัคพล : ผูต้ รวจ

