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คําพิพากษา 
(อุทธรณ) 

(ต. ๒๒) 

นายสมพงษ  ชินแสง  ที ่๑ 
นายสุเทพ  แดงนา  ที่ ๒ 
นายแสวง  ศรีบุญเรือง  ที่ ๓ 
นางสมรัก  สัตรัตนะ  ที ่๔ 
นายถวิล  แกวเรืองแสง  ที่ ๕ 
นางสาวบุญสอน  อินทชยั  ที่ ๖ 
นางสมจิตร  แกวเรืองแสง  ที่ ๗ 
นายลําพอง  ใสสัตย  ที่ ๘ 
นายขาน  วงคนอย  ที ่๙ 
นางสาวนวลละออง  ไชยชวย  ที ่๑๐ 
นายเสถียร  พันธชุิน  ที ่๑๑ 
นางสาวสงวน  สีดา  ที่ ๑๒ 
นายบุตร  พทุธเสน  ที่ ๑๓ 
นายสาคร  เบาทอง  ที ่๑๔ 
นางอรุณ  วงคคําจันทร  ที่ ๑๕ 
นางพู  แกวไพทูรย  ที่ ๑๖ 
นายนิรันดร  บุตรโคตร  ที่ ๑๗ 
นายสนิท  ภักดี  ที่ ๑๘ 

ผูฟองคด ี

 

/นางเปอง... 

 



 

 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเปอง  อนุเวช  ที่ ๑๙ 
นางสาวดี  แกวไพทูรย  ที่ ๒๐ 
นางจําป  วังมนตรี  ที่ ๒๑ 
นายไสว  บญุยอด  ที่ ๒๒ 
นายเทพพร  ภูขํา  ที่ ๒๓ 
นายอุน  ทองคําแสน  ที ่๒๔ 
นายสมคิด  ศรีหอม  ที่ ๒๕ 
นายลําดวน  วิชัย  ที่ ๒๖ 
นางนอย  คณุแกว  ที ่๒๗ 
นายจันที  นรสีหา  ที่ ๒๘ 
นายตี๋  นันทะทอง  ที่ ๒๙ 
นายกุศล  ลามคํา  ที่ ๓๐ 
นางรัตนสมยั  แสงตน  ที่ ๓๑ 
นางสาวสุจิตรา  ประโคทงั  ที่ ๓๒ 
นายอุดร  กองปาน  ที ่๓๓ 
นางดวง  อนุเวช  ที่ ๓๔ 
นายถิน  กองปาน  ที่ ๓๕ 
นายสมสี  นาโสก  ที่ ๓๖ 
นายเหลือง  นาหัวนิล  ที่ ๓๗ 
นางบุญนอย  เรียงโหนง  ที่ ๓๘ 
นายอไุรวรรณ  จันทรเพชร  ที ่๓๙ 
นายสุก  ทองคําแสน  ที ่๔๐ 
นายจอย  ปานาพุต  ที ่๔๑ 
นางพัศนก  โมงทา  ที่ ๔๒ 
นายยงยุคร  เทียมศักดิ์  ที่ ๔๓ 
นางบุญเรือง  พลซา  ที ่๔๔ 
นายออนสี  เทียมศักดิ์  ที่ ๔๕ 
นายแหวน  เปปรีดา  ที่ ๔๖ 
 

/นางพันธุ... 



 

 

๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพันธุ  สขุโสภา  ที่ ๔๗ 
นางเดือน  เหลามา  ที่ ๔๘ 
นายคูณ  ไชยชวย  ที่ ๔๙ 
นางมาลา  ศรีบุญเรือง  ที่ ๕๐ 
นายลี  แกวศิลา  ที่ ๕๑ 
นางกอง  อสัสาภัย  ที่ ๕๒ 
นายตุย  พรมษา  ที ่๕๓ 
นายสวรรค  เปลปรีดา  ที่ ๕๔ 
นางเชียม  ดีเจริญ  ที ่๕๕ 
นายเสริม  หินโงม  ที่ ๕๖ 
นายถวิล  ดีเจริญ  ที ่๕๗ 
นายทอง ทาวงศ  ที่ ๕๘ 
นายโสภา  สงคราม  ที ่๕๙ 
นางสาวนงนุช  เทียมศกัดิ์  ที่ ๖๐ 
นางทองหลอ  กองปาน  ที่ ๖๑ 
นางวัน  แตงนอย  ที่ ๖๒ 
นางคําเผย  ทองขาว  ที ่๖๓ 
นางสาวคําพลอย  ปานาพุต  ที ่๖๔ 
นางหาร  ภูจําเริญ  ที ่๖๕ 
นางเขียน  พวงหาญ  ที่ ๖๖ 
นางสําราญ  ถาโงดโม  ที่ ๖๗ 
นางเวียง  บดุดาวงษ  ที ่๖๘ 
นางคําเพื่อน  ชะตะ  ที ่๖๙ 
นางสาวลําพึง  ชะตะ  ที่ ๗๐ 
นางเคียวัน  ศรีชัยมูล  ที่ ๗๑ 
นางสาวดอกไม  อมคิม้  ที่ ๗๒ 
นางบุญ  สงคราม  ที ่๗๓ 
นายออน  ปองศิริ  ที่ ๗๔ 
 

/นางพรอมพรรณ... 



 

 

๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพรอมพรรณ  สิมมะพาด  ที่ ๗๕ 
นายทองมวน  ศรีชัยมูล  ที่ ๗๖ 
นายศรีสวุรรณ  แกวไพทูรย  ที่ ๗๗ 
นางไทยวัลย  เบาทอง  ที่ ๗๘ 
นายสิงห  สุโพธิ์  ที่ ๗๙ 
นายถวิล  แพนสมบตัิ  ที่ ๘๐ 
นางสาวคํานึง  เทียมศักดิ์  ที่ ๘๑ 
นางบังอร  ชะตะ  ที่ ๘๒ 
นายทวี  ทองขาว  ที่ ๘๓ 
นางหนูภัก  ทาวงศ  ที่ ๘๔ 
นางคําพุก  แกวสุวรรณ  ที่ ๘๕ 
นางสําลาน  เบาทอง  ที ่๘๖ 
นางสมนึก  จวงจันทร  ที่ ๘๗ 
นางประหยัด  ทองทัน  ที่ ๘๘ 
นายสงัด  สิมมะพาด  ที ่๘๙ 
นายวันที  กองปาน  ที ่๙๐ 
นายคําพา  อนอารี  ที่ ๙๑ 
นายบัวจันทร  พรรณรังษี  ที่ ๙๒  
นางสาวลักษณ  บญุยอด  ที่ ๙๓ 
นายพรมมา  พวงหาญ  ที่ ๙๔ 
นายศรรีุง  แกวไพทูรย  ที่ ๙๕ 
นางจันทรดี  ชัยศรี  ที่ ๙๖ 
นายนิมิต  สตัรัตนะ  ที ่๙๗ 
นางสาวหนูนิต  ดีเจรญิ  ที่ ๙๘ 
นายคําภา  ศรีบุญเรือง  ที่ ๙๙ 
นายบุญเลิศ  สีหาไชย  ที่ ๑๐๐ 
นางสาวบุญสนอง  สมชยั  ที่ ๑๐๑ 
นางประหยัด  พรรณรังษี  ที่ ๑๐๒ 
 

/นายเชษฐา... 



 

 

๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเชษฐา  โมงทา  ที่ ๑๐๓ 
นางมูล  องอาจ  ที ่๑๐๔ 
นายเต็ง  ศาลา  ที่ ๑๐๕ 
นางหมาน  สุโพธิ์  ที่ ๑๐๖ 
นางกลอย  ทะทอง  ที่ ๑๐๗ 
นายบัวขาว  นาคสีพา  ที่ ๑๐๘ 
นางคํามี  หอมหรมมา  ที่ ๑๐๙ 
นางลําดวน  วงศคําจันทร  ที่ ๑๑๐ 
นางตวน  ทองคําแสน  ที่ ๑๑๑ 
นายแดง  สําราญ  ที่ ๑๑๒ 
นางยุน  อินทชัย  ที่ ๑๑๓ 
นายนอย  สุภาผล  ที่ ๑๑๔ 
นางสมร  บตุรโคตร  ที่ ๑๑๕ 
นายพายุ  มหาพรม  ที่ ๑๑๖ 
นางสาวโสภาดี  พลซา  ที่ ๑๑๗ 
นางบัวไข  เขตบุตรสี  ที ่๑๑๘ 
นายสมร  เบาทอง  ที ่๑๑๙ 
นางสมาน  คลังจันทร  ที่ ๑๒๐ 
นางเดือนเพ็ญ  บตุรโคตร  ที่ ๑๒๑ 
นายนิพนธ  โพธิ์ศรี  ที่ ๑๒๒ 
นางทองดํา  แกวไพทูรย  ที่ ๑๒๓ 
นางสาคร  กองปาน  ที ่๑๒๔ 
นางสําสั้น  สาลีมาตย  ที่ ๑๒๕ 
นายเผือ  นามศิริ  ที่ ๑๒๖ 
นางไพรวัน  จันทรเพชร  ที่ ๑๒๗ 
นางสาวแจง  ปญญาใส  ที่ ๑๒๘ 
นายทา  สาลิกา  ที่ ๑๒๙ 
นายโฮม  สีดา  ที่ ๑๓๐ 
 

/นางหนู... 



 

 

๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางหนู  นาหัวนิล  ที่ ๑๓๑ 
นางสาวกฤษดา  เรียงโหนง  ที่ ๑๓๒ 
นายสุริยันต  เหลาสอน  ที่ ๑๓๓ 
นางคําแกว  โพธิ์ศรี  ที่ ๑๓๔ 
นางนอย  สโุพธิ์  ที่ ๑๓๕ 
นายมา  ภาโนมัย  ที่ ๑๓๖ 
นางสอน  คาํแจม  ที ่๑๓๗ 
นางสาวไพบูลย  เฮียงมา  ที่ ๑๓๘ 
นายเซ็ง  ดวงกอน  ที่ ๑๓๙ 
นางลําไย  บุญเหลือง  ที่ ๑๔๐ 
นางบาศรี  ศรรุง  ที่ ๑๔๑ 
นางสุวรรณ  อรกุล  ที ่๑๔๒ 
นางสาวมินตา  วงศคําจันทร  ที ่๑๔๓ 
นางบุตรดี  ทรงกาสี  ที่ ๑๔๔ 
นางบุญจันทร  สีสูญ  ที่ ๑๔๕ 
นางบุญเลิศ  ภักดี  ที่ ๑๔๖ 
นางทองปาน  ใสสัตย  ที่ ๑๔๗ 
นางติ๋ม  แกวตัน  ที่ ๑๔๘ 
นางสมควร  พันธชุิน  ที ่๑๔๙ 
นางสาวดวงฤทัย  ทองคาํแสน  ที่ ๑๕๐ 
นายจันทรศรี  แพนสมบตัิ  ที่ ๑๕๑ 
นายสมาน  หมอมขุนทด  ที่ ๑๕๒ 
นางหมุน  เทียมศักดิ์  ที่ ๑๕๓ 
นายบุญ  บญุสุโข  ที่ ๑๕๔ 
นายดม  ทะทอง  ที ่๑๕๕ 
นายสมสี  เรียงโหนง  ที่ ๑๕๖ 
นายวิเชียร  มีมาก  ที ่๑๕๗ 
นางนวล  ปองศิริ  ที่ ๑๕๘ 
 

/นางบุญหลาย... 



 

 

๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางบุญหลาย  ปญญาใส  ที่ ๑๕๙ 
นายบุญชู  คําแจม  ที่ ๑๖๐ 
นางสมบัติ  แงสันเทียะ  ที่ ๑๖๑ 
นายกอง  เข็มจันทร  ที่ ๑๖๒ 
นายสุวรรณ  สุดแสวง  ที่ ๑๖๓ 
นางรัตนีย  คนบุญ  ที่ ๑๖๔ 
นายสุพัด  ผลทองวิจิตร  ที่ ๑๖๕ 
นางกลม  เรยีงโหนง  ที่ ๑๖๖ 
นางสาวรัตนา  เขตบุตรสี  ที่ ๑๖๗ 
นายสมจิตร  ศรีหอม  ที ่๑๖๘ 
นายสมศักดิ์  มูลราช  ที ่๑๖๙ 
นางติ้ม  ดวงกอน  ที ่๑๗๐ 
นางสาวสํารวย  บุตรโคตร  ที ่๑๗๑ 
นางกัน  ทองคําแสน  ที ่๑๗๒ 
นางเปยม  สุวรรณสนธ  ที่ ๑๗๓ 
นางบุญลอด  โสธิระ  ที่ ๑๗๔ 
นางบัวรอง  ภูขํา  ที่ ๑๗๕ 
นางสาวนะรอน  จันดาลุย  ที่ ๑๗๖ 
นางลุน  ภูกองชัย  ที ่๑๗๗ 
นางสมจิตร  ทองคําแสน  ที่ ๑๗๘ 
นายอน  มหาพรม  ที่ ๑๗๙ 
นายนาด  จันดาลุย  ที่ ๑๘๐ 
นายออย  นนัทะทอง  ที ่๑๘๑ 
นายอรุณรุง  คุณแกว  ที ่๑๘๒ 
นางสํารี  เปปรีดา  ที่ ๑๘๓ 
นายอินทร  ศรีสอาด  ที่ ๑๘๔ 
นายชาย  ชนะบุญ  ที่ ๑๘๕ 
นางจินดา  นาทา  ที่ ๑๘๖ 
  

/นางหนูเจียง... 



 

 

๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางหนูเจียง  ภาโนมัย  ที่ ๑๘๗ 
นายสุพล  พมิพศรี  ที ่๑๘๘ 
นายชอน  แกวตัน  ที่ ๑๘๙ 
นายทองจันทร  ตรีสาตร  ที่ ๑๙๐ 
นายกุหลาบ  วังมนตร ี ที่ ๑๙๑ 
นางหนูจันทร  แสงทมาตย  ที่ ๑๙๒ 
นายพอง  แกวสุวรรณ  ที่ ๑๙๓ 
นายประดิษฐ  ภูเดน  ที ่๑๙๔ 
นายประเสริฐ  อินทชัย  ที่ ๑๙๕ 
นายบัวภา  พัสดร  ที่ ๑๙๖ 
นางสาวบาลเย็น  ทานิล  ที่ ๑๙๗ 
นายจันทรา  สิมลี  ที่ ๑๙๘ 
นางนาง  พมิพศรี  ที ่๑๙๙ 
นางสวย  ศรีสวัสดิ์  ที่ ๒๐๐ 
นายสงกราน  สมหวัง  ที่ ๒๐๑ 
นายทรงศักดิ์  แสงอุทัย  ที่ ๒๐๒ 
นายอุดร  จนัดาลุย  ที่ ๒๐๓ 
นางบุญเลิศ  มหาพรม  ที่ ๒๐๔ 
นายคําเพียง  จวงจันทร  ที่ ๒๐๕ 
นางกาน  พมิพศร ี ที ่๒๐๖ 
นายธานินทร  พลบูรณ  ที่ ๒๐๗ 
นายจอย  ดีโงน  ที่ ๒๐๘ 
นาวรัตนา  จวงจันทร  ที่ ๒๐๙ 
นายมานิตร  บริทัศน  ที ่๒๑๐ 
นางสาวทองคํา  ชะตะ  ที่ ๒๑๑ 
นายบุญมี  จวงจันทร  ที่ ๒๑๒ 
นายหนูชาย  พลซา  ที ่๒๑๓ 
นางกานกอง  ปองศิริ  ที่ ๒๑๔ 
 

/นางนิตยา... 



 

 

๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนิตยา  ขจรมณี  ที ่๒๑๕ 
นายสําราญ  ราชสุวอ  ที ่๒๑๖ 
นางดาหวัน  เรียงโหนง  ที่ ๒๑๗ 
นายสาคร  จันดาลุย  ที่ ๒๑๘ 
นางนอย  ทลูลี  ที่ ๒๑๙ 
นางดวงจันทร  สุภาผล  ที่ ๒๒๐ 
นายชวง  มลูราช  ที่ ๒๒๑ 
นางบุญธรรม  สมปู  ที่ ๒๒๒ 
นายเสาร  ลอยนอก  ที ่๒๒๓ 
นางหนูจันทร  ศิริป  ที ่๒๒๔ 
นางสาวสัญญา  เจรญิตา  ที่ ๒๒๕ 
นางจอย  พมิพโกธา  ที ่๒๒๖ 
นางที  สีเหล่ียมงาม  ที่ ๒๒๗ 
นางสาวบานเย็น  ชวยชัย  ที่ ๒๒๘ 
นางสุบรร  โวสงคราม  ที่ ๒๒๙ 
นางสงัด  พมิพโกธา  ที ่๒๓๐ 
นางรัชนี  ศรีคําวรรณ  ที่ ๒๓๑ 
นางทองบน  ศรีคําวรรณ  ที่ ๒๓๒ 
นางนอย  โพธิ์นอย  ที ่๒๓๓ 
นายบุญทวง  เปาภูเขียว  ที่ ๒๓๔ 
นายสุริยา  โวสงคราม  ที่ ๒๓๕ 
นางหนูล้ิม  เรืองอยู  ที ่๒๓๖ 
นางจันที  สหีาไชย  ที่ ๒๓๗ 
นายคําเภา  สมปู  ที ่๒๓๘ 
นายวงเดือน  อนุเวช  ที ่๒๓๙ 
นายอดุลย  สมปู  ที่ ๒๔๐ 
นายสมัย  สีเหล่ียมงาม  ที่ ๒๔๑ 
นางสาวทองจันทร  อรัญวาสน  ที่ ๒๔๒ 
 

/นายสอาด... 



 

 

๑๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสอาด  ศิริโนนรัง  ที่ ๒๔๓ 
นายวสันต  โวสงคราม  ที่ ๒๔๔ 
นายเคน  ภบูุญเลิศ  ที่ ๒๔๕ 
นายทองดา วรรณศรี  ที ่๒๔๖ 
นายมนูญ  ศรีคําวรรณ  ที่ ๒๔๗ 
นางหนูพิศ  บาลออน  ที ่๒๔๘ 
นางสาวอัมพร  จันดาลุย  ที่ ๒๔๙ 
นางสาวปยวรรณ  พุทธเสน  ที่ ๒๕๐ 
นางสาวอรณุ  ขุยคํามี  ที่ ๒๕๑ 
นายกีด  คราวกลาง  ที่ ๒๕๒ 
นายรอด  พนิทะ  ที ่๒๕๓ 
นางสอง  พรมพล  ที ่๒๕๔ 
นายอดุลยเดช  พรมพล  ที่ ๒๕๕ 
นางปุน  รัตพลที  ที่ ๒๕๖ 
นายแสวง  สีดา  ที่ ๒๕๗ 
นางสมหมาย  ระภักดี  ที่ ๒๕๘ 
นายแสวง  ระภักดี  ที ่๒๕๙ 
นางสาวตุก  ทานิล  ที่ ๒๖๐ 
นางสาคร  บุญสุโข  ที่ ๒๖๑ 
นางภู  ตนกญัญา  ที ่๒๖๒ 
นางสาววิจิตรา  ตนกญัญา  ที่ ๒๖๓ 
นางสาววันนา  โวสงคราม  ที่ ๒๖๔ 
นางสั้น  สุนนัต  ที ่๒๖๕ 
นางศิริคม  ลอยนอก  ที ่๒๖๖ 
นางศรี  อาษาพนม  ที่ ๒๖๗ 
นางบุญสม  ดีโงน  ที่ ๒๖๘ 
นางสาวนารอน  จันดาลุย  ที่ ๒๖๙ 
นายคําสินทร  ชาพิมพ  ที่ ๒๗๐ 
  

/นายบุดดี... 



 

 

๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบุดดี  ทานิล  ที่ ๒๗๑ 
นายทองเขียน  ศรีสวัสดิ ์ ที่ ๒๗๒ 
นายมนตรี  พุทธบุญยัง  ที่ ๒๗๓ 
นายทุน  พรมตีด  ที ่๒๗๔ 
นางสุดตา  พรมตีด  ที่ ๒๗๕ 
นางสาวนุช  ลือกระโทก  ที่ ๒๗๖ 
นางบุญโฮม  ทุงจันทร  ที่ ๒๗๗ 
นางสาวมณรีัตน  ทมุเทอืง  ที ่๒๗๘ 
นางหวาน  ศรีหริ่ง  ที่ ๒๗๙ 
นางสาวทองอาน  พาสุทธิ  ที่ ๒๘๐ 
นางสงา  ทานิล  ที่ ๒๘๑ 
นางบัว  มะยุรา  ที่ ๒๘๒ 
นายหัตถ  พุทธบุญยัง  ที่ ๒๘๓ 
นายวิทยา  ตนกัลยา  ที่ ๒๘๔ 
นายประหยัด  สําโรง  ที่ ๒๘๕ 
นายสมร  สาํโรง  ที่ ๒๘๖ 
นายประนอม  คลังจันทร  ที่ ๒๘๗ 
นายอําคา  สีคลัง  ที่ ๒๘๘ 
นายสี  สีคลัง  ที่ ๒๘๙ 
นายสิงห  อนุเวช  ที่ ๒๙๐ 
นางลุน  สีคลัง  ที่ ๒๙๑ 
นางสาวทองสี  บุญสุโข  ที่ ๒๙๒ 
นางสาวจันทรหอม  โพธิ์นาน  ที่ ๒๙๓ 
นางผัน  บญุสุโข  ที่ ๒๙๔ 
นางสังวาล  ชวยชัย  ที ่๒๙๕ 
นายสํารวย  คําเบา  ที่ ๒๙๖ 
นายอรุณ  เสนสาย  ที่ ๒๙๗ 
นางบุ  ลอยนอก  ที ่๒๙๘ 
 

 

/นายสวาท... 



 

 

๑๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสวาท  บาลออน  ที ่๒๙๙ 
นางบัวหอม  บุญทม  ที ่๓๐๐ 
นายสมหมาย  ลอยนอก  ที่ ๓๐๑ 
นางหนูเลียง  ดารา  ที่ ๓๐๒ 
นายสากล  บุรีรักษา  ที ่๓๐๓ 
นางทองดี  แกวพิมพพรม  ที ่๓๐๔ 
นางเจริญ  มีศิลป  ที่ ๓๐๕ 
นางสาวแต  เลพล  ที่ ๓๐๖ 
นางตา  สีดา  ที่ ๓๐๗ 
นายประสิทธิ์  ภักดี  ที่ ๓๐๘ 
นายประจวบ  หงจันทร  ที่ ๓๐๙ 
นางสาวเสมือน  ศรีแสนทาว  ที่ ๓๑๐ 
นางสาวอิศริยา  นามวันดี  ที่ ๓๑๑ 
นางหนูเตียน  ราชสวุอ  ที่ ๓๑๒ 
นางทองมวน  หมื่นประทุม  ที่ ๓๑๓ 
นายบุญมี  ทิพยสอน  ที่ ๓๑๔ 
นางสาวสุนิชา  หงจันทร  ที่ ๓๑๕ 
นางพิกุล  ภมูิสัตย  ที่ ๓๑๖ 
นายจําเนียร  ภูมิสตัย  ที่ ๓๑๗ 
นางทองสา  ชัยศรี  ที่ ๓๑๘ 
นางสาววิลัยพร  ชัยศรี  ที่ ๓๑๙ 
นายคําพอง  กังทอง  ที่ ๓๒๐ 
นางสาวพุฒ  ดวงกอน  ที่ ๓๒๑ 
นางพุทธทา  กังทอง  ที ่๓๒๒ 
นายศรีทน  คนบุญ  ที่ ๓๒๓ 
นายคําผาย  พิราบ  ที่ ๓๒๔ 
นายภูชิต  เสเมืองปก  ที่ ๓๒๕ 
นายอวย  เสเมืองปก  ที่ ๓๒๖ 
 

 

/นางวาสนา... 



 

 

๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวาสนา  เสเมืองปก  ที่ ๓๒๗ 
นายขจรจิตร  ดวงคําจนัทร  ที่ ๓๒๘ 
นายพูน  ดอนเปะ  ที่ ๓๒๙ 
นายสุดใจ  ศรีหานนท  ที่ ๓๓๐ 
นางคําภู  ศรีหานนท  ที ่๓๓๑ 
นายดอกรัก  ศรีหานนท  ที่ ๓๓๒ 
นางสมัย  วงคชาลี  ที่ ๓๓๓ 
นายจตุรงค  วงคชาลี  ที ่๓๓๔ 
นางสาวลําไย  วงคชาลี  ที่ ๓๓๕ 
นายคําผอง  อนุเวช  ที ่๓๓๖ 
นางคําใส  อนุเวช  ที่ ๓๓๗ 
นางสี  ไทยวังชัย  ที ่๓๓๘ 
นายโสภา  ไทยวังชัย  ที่ ๓๓๙ 
นางสาวสมปอง  นามศิริ  ที่ ๓๔๐ 
นายสมพงษ  ศรีภูธร  ที ่๓๔๑ 
นางเสวย  ศรีภูธร  ที ่๓๔๒ 
นายฉลอง  เชี่ยวชาญ  ที ่๓๔๓ 
นางสาวลําปาง  คําพรหม  ที่ ๓๔๔ 
นายดํารง  กระจาด  ที ่๓๔๕ 
นายเดือน  แกวนอย  ที ่๓๔๖ 
นายเตียงคํา  ศรีทุม  ที่ ๓๔๗ 
นางสาวพุฒ  ดวงสุวรรณ  ที่ ๓๔๘ 
นายชาลี  วาละพิลา  ที่ ๓๔๙ 
นายแสวง  ทะทอง  ที่ ๓๕๐ 
นางสาวตุก  ดีโงน  ที่ ๓๕๑ 
นางสาวนฤมล  เชี่ยวชาญ  ที่ ๓๕๒ 
นายโฮม  คาํพรหม  ที่ ๓๕๓ 
นายใจเพชร  อัสสาภัย  ที่ ๓๕๔ 
 

/นายกมล... 



 

 

๑๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกมล  สัตรัตนะ  ที ่๓๕๕ 
นายบาลี  พิมพโกธา  ที ่๓๕๖ 
นางจตุพงษ  พมิพโกธา  ที่ ๓๕๗ 
นายแสงจันทร  แกวไพทูรย  ที่ ๓๕๘ 
นางบุญลอด  แกวไพทรูย  ที่ ๓๕๙ 
นางสาวบุษราคัม  แกวไพทูรย  ที่ ๓๖๐ 
นายจรูญ  พรมพล  ที ่๓๖๑ 
นางออน  พัว่สุ  ที่ ๓๖๒ 
นายสมชาย  พั่วส ุ ที่ ๓๖๓ 
นายลี  เมืองผง  ที่ ๓๖๔ 
นางสาวทองแดง  สีดา  ที่ ๓๖๕ 
นายรั่ว  หมืน่ประทุม  ที ่๓๖๖ 
นางสาวไพรวรรณ  จันทรหอม  ที ่๓๖๗ 
นายเดชา  ตนกัญญา  ที่ ๓๖๘ 
นายสุนทร  นามี  ที่ ๓๖๙ 
นางสาวใคร  พินจิมนตร ี ที่ ๓๗๐ 
นางวันนา  พินิจมนตรี  ที่ ๓๗๑ 
นางบัวไข  อนุเวช  ที่ ๓๗๒ 
นางปรีดา  ตนกัลยา  ที่ ๓๗๓ 
นางลําไพ  ชะตะ  ที่ ๓๗๔ 
นางหนูพัด  สําโรง  ที่ ๓๗๕ 
นายอํานวย  ชะตะ  ที่ ๓๗๖ 
นางสมัย  ชะตะ  ที่ ๓๗๗ 
นายสมศรี  ทองขาว  ที ่๓๗๘ 
นายสังข  ทรงกาสี  ที่ ๓๗๙ 
นายทองพูล  ชาวลําปาง  ที่ ๓๘๐ 
นายสุจี  เรียงโหนง  ที่ ๓๘๑ 
นายทวีศักดิ์  ระภักดี  ที ่๓๘๒ 
 

 

/นางสาวแสงสวาง... 



 

 

๑๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
   (อุทธรณคําพิพากษา)  
 
  ผูถูกฟองคดีทั้งสองยื่นอุทธรณคําพิพากษา ในคดีหมายเลขดําที่ ๒๑๘/๒๕๔๕ 
หมายเลขแดงที่ ๓๒๕/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองขอนแกน) 
 คดีนี้ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน ฟองวา ผูฟองคดีเปนราษฎรหมูที่ ๗ 
หมูที่ ๘ และหมูที่ ๑๒ ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อประมาณปลาย 
ป พ.ศ. ๒๕๔๑ ราษฎรในพื้นที่ไดรับทราบจากองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟวาจะมีการ 
เขาไปสํารวจเขาภูผาจันได เขาภูผาฮวก และเขาภูผาน้ําลอด เพื่อใหประทานบัตรแกผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน เกรงวาการระเบิดและยอยหินจะสรางความเดือดรอน
ใหกับชาวบาน จึงไดทําหนังสือลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๒ โตแยงคัดคานการใหประทานบัตร

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  ที่ ๑ 
นายดุสิต  ตรีวัฒนสุวรรณ  ที่ ๒ 

นางสาวแสงสวาง  สีดา  ที่ ๓๘๓ 
นางสาวกาลี  สีดา  ที่ ๓๘๔ 
นายสาคร  สีดา  ที่ ๓๘๕ 
นายวิชัย  ใสสัตย  ที่ ๓๘๖ 
นายบุญสง  สายจันคาม  ที่ ๓๘๗ 
นายวีระพงษ  กลาหาญ  ที่ ๓๘๘ 
นายเคน  ดารา  ที่ ๓๘๙ 
นางเพ็ง  แดงนา  ที่ ๓๙๐ 
นายสวาท  พาเตาะ  ที ่๓๙๑ 
นางภาพ  พาเตาะ  ที่ ๓๙๒ 
นายเหรียญ  ภูมิสัตย  ที ่๓๙๓ 

ระหวาง 

ผูถูกฟองคด ี

/ดังกลาว... 



 

 

๑๖

ดังกลาวตอนายอําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพิกเฉยและ 
ยังคงดําเนินการออกประทานบัตรใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามประทานบัตร ที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ มีกําหนดเวลา ๑๐ ป นับตั้งแตวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน เห็นวาพื้นที่การขอประทานบัตร 
มีสภาพพื้นที่เปนแหลงตนน้ําลําธาร ประกอบไปดวยหวยปูน หวยปอก และหวยสาวโฮ ที่ราษฎร 
ในพื้นที่ไดอาศัยแหลงน้ําเพื่อทํานาและเลี้ยงสัตว อีกทั้ง บนภูเขายังมีพันธุไมหลายชนิด 
ที่เปนแหลงเรียนรูธรรมชาติของโรงเรียนและเปนเขตปาชุมชนของราษฎรหมูที่ ๗ หมูที่ ๘  
และหมูที่ ๑๒ ที่ไดรวมกันปลูกเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ 
ยังมีภาพเขียนสีที่อยูหางจากพื้นที่ประทานบัตรเพียง ๗๐๐ เมตร มีวัดปาถ้ําผาโขงที่อยูหางจากพื้นที่
ประทานบัตรเพียง ๓๐๐ กวาเมตร การดําเนินการตามประทานบัตรในพื้นที่ดังกลาว จะสงผลกระทบ
ตอแหลงน้ําใชสําหรับอุปโภคบริโภค และกอใหเกิดมลภาวะทางเสียงและฝุนละอองในอากาศ 
ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเขาไปดําเนินการตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ราษฎรหมูที่ ๑๑  
จึงมีหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรมไปยังอธิบดีกรมปาไม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
ผูบังคับการกองตําบลปาไม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี เดิม) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ และขอความเปนธรรมไปยังนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ แตไมไดรับคําชี้แจงจากหนวยงานใด ๆ ในขณะเดียวกันไดรองเรียน
ไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของ
ประชาชนวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและคณะกรรมาธิการการมีสวนรวม
ของประชาชนวุฒิสภาไดสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ หยุดดําเนินการจนกวาจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 
แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมหยุดดําเนินการ ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน เห็นวาการออก
ประทานบัตรดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง 
 ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ 
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ และขอใหระงับการดําเนินการใด ๆ ในพื้นที่ประทานบัตร 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเสียหายเปนการชั่วคราว 
 ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหการวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. ๒๕๑๐ และเปนผูมีอํานาจในการออกประทานบัตร ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

/ซึ่งในการพิจารณา… 



 

 

๑๗

ซึ่งในการพิจารณาออกประทานบัตรใหแกผูขอประทานบัตร นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑที่กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบกรมทรัพยากรธรณี วาดวยการดําเนินการ 
คําขอประทานบัตร การตออายุประทานบัตรและการโอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ สําหรับในการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดย่ืนคําขอประทานบัตร ที่ ๑๑/๒๕๓๗ ในทองที่ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา  
จังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ซึ่งเปนการยื่นคําขอ
ประทานบัตรแรหินอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘  
ที่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อเปล่ียนแปลง
การระเบิดและยอยหินไปเปนเทคโนโลยีการทําเหมืองหิน ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกลาว 
ไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ มิใชเปนการดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายแร  ดังนั้น กอนประกาศแหลงหินจึงไมตองเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาหรือใหความเห็นชอบอีก สวนการพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนั้น เนื่องจาก 
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนการเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ซึ่งเปนผูเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อเปล่ียนแปลงการระเบิดและยอยหินไปเปนเทคโนโลยี 
การทําเหมืองหิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการระเบิดและยอยหิน 
ใหมีการจัดการอยางเปนระบบ ใหมีการรวมกลุมผูประกอบการ เพื่อลดจํานวนผูขออนุญาตให
นอยลง และมีจํานวนพื้นที่ที่เหมาะสมตอการทําเหมืองหิน  ทั้งนี้ ใหจังหวัดเขามามีสวนรวม
ในการจัดการดวย เมื่อจังหวัดไดกําหนดแหลงหินแลว ก็ไดกําหนดใหผูประกอบการทํา
เหมืองหินจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการกําหนดแหลง
หินอุตสาหกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีก็เพื่อใหมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด จึงใหมีคณะกรรมการกําหนดแหลงหินระดับจังหวัด ซึ่งใกลชิดกับพื้นที่
เปนผูพิจารณากําหนดแหลงหินเพื่ออุตสาหกรรมในเบื้องตน และศึกษาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใหมีผลกระทบนอยที่สุด อีกทั้ง คํานึงถึงความจําเปนในการใชหินและศักยภาพของแหลงหิน 
ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข 
ตลอดจนนโยบายในการคัดเลือกแหลงหิน ดังนี้ ๑. การคัดเลือกแหลงหินใหอาศัยขอมูล

/สํารวจธรณวีิทยา… 



 

 

๑๘

สํารวจธรณีวิทยาของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ขอมูลการกําหนดเขต 
ระเบิดและยอยหินของกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย และขอมูลการวางแผนการจัดทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ ลุมน้ําของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม เดิม) ๒. ใหกําหนดพื้นที่ที่มีการระเบิดและยอยหินอยูแลว
เปนแหลงหินเพื่ออุตสาหกรรมเปนอันดับแรก ๓. หากพื้นที่เดิมไมเพียงพอจะพิจารณาแหลง
หินเพิ่มเติมจากขอมูลพื้นฐานของหนวยงานตางๆ โดยคํานึงถึงความตองการใชหิน  
และศักยภาพของแหลงหินในพื้นที่นั้น ๔. การกําหนดพื้นที่แตละจุดจะคํานึงถึงระยะทาง
ขนสงที่เหมาะสม โดยหางกันไมเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ๕. การกําหนดแหลงหินแตละแหง 
ใหไดรับความเห็นชอบในระดับจังหวัด ซึ่งจะมีผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
๖. การกําหนดแหลงหินจะกําหนดพื้นที่ใหนอยที่สุดแตมีปริมาณหินสํารองเพียงพอตอ 
ความตองการใชหินในระยะยาว ๗. หากเปนไปไดจะพยายามผลักดันใหมีการเปดการทําเหมืองหิน
ในพื้นที่ราบ ๘. ข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกแหลงหิน ใหคณะกรรมการกําหนดแหลง 
หินระดับจังหวัด ไดมีการประชุมรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาคัดเลือกแหลง
หินอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด แลวเสนอใหคณะกรรมการกําหนดแหลงหินอุตสาหกรรม  
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเปนหนวยงานหลัก พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ 
ที่เหมาะสมเพื่อกําหนดเปนแหลงหินอุตสาหกรรม และแหลงหินสํารองภายใตมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘  
 สําหรับคดีนี้คณะกรรมการกําหนดแหลงหินอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
ไดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๙ เห็นวา จังหวัดหนองบัวลําภู 
ไดมีปญหาการขาดแคลนหินกอสรางเนื่องจากเปนจังหวัดที่กอตั้งข้ึนใหมมีสิ่งที่จะตอง
กอสรางอีกมาก นอกจากนี้ยังเปนจังหวัดที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยูมาก ควรจะนําทรัพยากร
ดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด โดยเฉพาะแหลงหินที่เขาภูผาจันได พิกัด N 1949850  
E 201050 เปนภูเขาลูกโดดไมเปนเทือกเขา ไมเปนพื้นที่อนุรักษ หรือลุมน้ําชั้น ๑ เอ ชั้น ๑ บี  
มีศักยภาพทางธรณีวิทยาที่จะพัฒนาเปนเหมืองหินอุตสาหกรรม จึงไดกําหนดใหเขาภูผาจันได 
ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู เปนแหลงหินอุตสาหกรรม แลวเสนอให
คณะกรรมการกําหนดแหลงหินอุตสาหกรรมที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

/เปนหนวยงาน... 



 

 

๑๙ 

เปนหนวยงานหลักพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการกําหนดแหลงหินดังกลาวไดเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการกําหนดแหลงหินอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภูเสนอ จึงมีมติกําหนด 
ใหแหลงหินตําบลดงมะไฟเปนแหลงหินอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศ 
ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๑ ใหแหลงหินตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา  
จังหวัดหนองบัวลําภู เปนแหลงหินอุตสาหกรรม สวนแหลงหินเขาภูผาจันได ใหคณะกรรมการ 
ไปตรวจสอบสภาพพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อความรอบคอบ 
และไดมีมติกําหนดใหเขาภูผาจันไดเปนแหลงหินอุตสาหกรรม โดยตัดพื้นที่บางสวน 
ที่อาจเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมออก อีกทั้ง กําหนดใหทําแผนผังโครงการทําเหมือง  
เพื่อปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศ ฉบับที่ ๑๒  
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ ใหแหลงหินเขาภูผาจันได ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา  
จังหวัดหนองบัวลําภู เปนแหลงหินอุตสาหกรรม เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดย่ืนคําขอประทาน
บัตร โดยไดกําหนดพื้นที่บริเวณแหลงหินเขาภูผาจันได ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแรจะตองทําการรังวัดและไตสวนสภาพของพื้นที่ ตลอดจนแหลงแรในพื้นที่
ประทานบัตร แลวดําเนินการประกาศการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยปด
ประกาศไวในที่เปดเผย ณ คือ สํานักงานเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
(สํานักงานทรัพยากรธรณีประจําทองที่ เดิม) ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ และ 
ที่ทําการกํานันแหงทองที่ซึ่งขอประทานบัตรแหงละหนึ่งฉบับ เมื่อไมมีผูใดโตแยงภายใน 
ย่ีสิบวันนับแตวันปดประกาศ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะดําเนินการสําหรับคําขอนั้นตอไป  
ตามนัยมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ขอเท็จจริงในคดีนี้ เจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) (ทรัพยากรธรณีประจําทองที่ (จังหวัดเลย) เดิม) 
ไดประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เรื่องการขอประทานบัตรทําเหมืองแร 
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒ เพื่อใหผูที่มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินหรือเกี่ยวของ
ดวยเหตุใดในเขตพื้นที่การขอประทานบัตรไดโตแยงพื้นที่เขตการขอประทานบัตร และ 
ไดขอใหผูวาราชการจังหวัดหนองบัวภูมีหนังสือถึงนายอําเภอสุวรรณคูหา และกํานันตําบลดงมะไฟ  
เพื่อปดประกาศการขอประทานบัตร ณ ที่วาการอําเภอสุวรรณคูหาและที่ทําการกํานัน 
ตําบลดงมะไฟ ตามลําดับ โดยเฉพาะที่ทําการกํานันตําบลดงมะไฟ ซึ่งไดปดประกาศ เมื่อวันที่ 

/๒๑ มกราคม... 



 

 

๒๐

๒๑ มกราคม ๒๕๔๒ เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว นับแตวันปดประกาศไมมีผูใด 
โตแยงคัดคาน ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะไดดําเนินการตามคําขอตอไป นอกจากนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดกําหนดนโยบายในการพิจารณาคําขอประทานบัตรวาพื้นที่การขอประทานบัตร ผูย่ืนคําขอ
ตองไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบล เมื่อการขอประทานบัตรตามคําฟอง 
ไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟแลว  สวนผลกระทบ 
ดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับฝุนและเสียง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทําเหมือง เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ 
กับรายงานดังกลาว ซึ่งผลตามกฎหมายสิ่งแวดลอมทําใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแรสามารถพิจารณาดําเนินการออกประทานบัตรตอไปได  
 กรณีที่ ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน อางวา ไดมีการโตแยงการ 
ขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอนายอําเภอสุวรรณคูหา นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
เห็นวา ข้ันตอนการโตแยงการขอประทานบัตร ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติแร  
พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดกําหนดวา เมื่อไดกําหนดเขตพื้นการขอที่ประทานบัตรแลว ใหเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ประกาศการขอประทานบัตรของผูย่ืนคําขอ โดยปดประกาศ 
ไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ ที่วาการอําเภอ 
หรือที่วาการกิ่งอําเภอ และที่ทําการกํานันแหงทองที่ซึ่งขอประทานบัตรแหงละหนึ่งฉบับ  
เมื่อไมมีผูโตแยงภายในยี่สิบวันนับแตวันปดประกาศ เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่
จะไดดําเนินการสําหรับคําขอนั้นตอไป เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ไดมีการประกาศการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒  
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย)  
ที่วาการอําเภอสุวรรณคูหา และที่ทําการกํานันตําบลดงมะไฟ โดยแจงวาหากมีผูใดจะโตแยง
ใหโตแยงตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) โดยตรง ภายในวันที่  
๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เมื่อผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน ไดย่ืนหนังสือลงวันที่  
๒๗ มกราคม ๒๕๔๒ คัดคานการตั้งโรงโมหินที่เขาภูผาอีดํา เขาภูผาฮวก ตอนายอําเภอสุวรรณคูหา 
และนายอําเภอสุวรรณคูหาไดรายงานใหผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูทราบ ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดหนองบัวลําภูไดสงเรื่องใหอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู และอุตสาหกรรม 
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จังหวัดหนองบัวลําภูไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ สงใหอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดเลยไดรับหนังสือดังกลาว ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ สงหนังสือ
โตแยงของผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน ใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
(จังหวัดเลย) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ จึงถือวาผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน 
มิไดโตแยงตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) โดยตรง ภายใน
กําหนดยี่สิบวันตามประกาศดังกลาว ซึ่งเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่  
(จังหวัดเลย)  จึงไดพิจารณาคําขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลวเห็นวา  
การขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการถูกตองตามพระราชบัญญัติแร  
พ.ศ. ๒๕๑๐ และระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรตลอดจนนโยบาย
ของกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดพิจารณาออกประทานบัตรใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
การออกประทานบัตรใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงชอบดวยกฎหมาย แตอยางไรก็ตาม  
เมื่อคําโตแยงการขอประทานบัตรสงถึงเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย)  
ภายหลังที่ไดดําเนินกระบวนการตามคําขอประทานบัตรไปแลว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรก็ยังรับไวพิจารณาและเห็นวาคําโตแยงไมมีเหตุผลเพียงพอ เนื่องจากพื้นที่
การขอประทานบัตรดังกลาวเปนพื้นที่ปาไม ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใชพื้นที่ดังกลาวแลว ผูฟองคดีทั้งสามรอย 
เกาสิบสามคน จึงไมใชผูมีสวนไดเสียในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขต 
การขอประทานบัตรดังกลาว สวนที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน อางวาไดรับผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอมจากฝุนและเสียงนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดพิจารณา
เห็นวา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ปฏิบัติและใหจัดทําแผนผังโครงการทําเหมืองแร โดยวิธีเหมืองหาบ ซึ่งมาตรการดังกลาวได
กําหนดหลักเกณฑการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมจากฝุนและเสียงถูกตองตามหลักวิชาการแลว 
ประกอบกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบพิจารณา เมื่อหนวยงานดังกลาวไดใหความเห็นชอบแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงไดพิจารณาออกประทานบัตรใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ นอกจากนี้การขอประทานบัตรของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในทองถิ่น
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ไดใหความเห็นชอบแลว  ดังนั้น การพิจารณาออกประทานบัตรใหผูถูกฟองคดีที่ ๒  
จึงเปนการไดดําเนินที่ถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย     
  ศาลปกครองชั้นตนไดมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ กําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุมครองอยางใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยสั่งให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยแรใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ หยุดการทําเหมือง
ไวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอื่น เนื่องจากรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทําเหมืองแรในพื้นที่ประทานบัตรไมมีขอสรุปที่ชัดเจนวา  
ไดกระทําการวิเคราะหครบถวนในทุกดานและทุกพื้นที่ที่ควรตองพิจารณา โดยเฉพาะในสวน 
ของสภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน กลาวอาง คือ แหลงซับน้ําบริเวณ
เขาภูผาจันได และถํ้าธรรมชาติหลายถ้ําบริเวณเขาภูผาจันได ยังไมไดถูกนํามาเปนขอมูล 
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพิจารณา รวมทั้งเขาภูผาฮวก ซึ่งมีสภาพ 
ทางภูมิศาสตรตอเนื่องเปนภูเขาลูกเดียวกับเขาภูผาจันได อยูในภาวะที่เสี่ยงตอความเสียหาย
อันเกิดจากแรงสั่นสะเทือน หากปลอยใหมีการทําเหมืองแร 
 เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
ไดทําคําชี้แจงตามคําสั่งศาล กรณีผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนผูขอรับประทานบัตรไดมอบอํานาจ 
ใหบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรม ตามคําขอประทานบัตรที่ ๑๑/๒๕๓๗ ตั้งอยูที่ตําบลดงมะไฟ 
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการดังกลาวแลวในเบื้องตนเห็นวา
มีความถูกตองเหมาะสม จึงเสนอความเห็นตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบกับการรายงานดังกลาว เนื่องจากในรายงานมีขอมูลในสวน 
ที่เกี่ยวกับสภาพธรรมชาติของถ้ําผาจันได ซึ่งอยูหางพื้นที่การขอประทานบัตรไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ๖๘๐ เมตร มีโครงสรางหินปูนแบบ Karst – Tower เปนถ้ําคลายเพิงผา  
๒ คูหา ปากถ้ําเปดโลงตลอด ความกวางของปากถ้ํา ๑๖.๕๐ เมตร ลึกประมาณ ๘ เมตร 
คูหาแรกเพดานถ้ําสูง ๑๐ เมตร คูหาสองเพดานถ้ําสูง ๓ เมตร สภาพธรรมชาติดั้งเดิม 
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ไดมีการเปล่ียนแปลงไปบางสวน เนื่องจากมีการตั้งสํานักสงฆและไดมีการนําดินมาถม 
เพื่อปรับปรุงเปนสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและเปนที่พักอาศัย ซึ่งบริเวณถ้ําผาจันไดไมพบ
หลักฐานทางโบราณคดีหรือแหลงประวัติศาสตรใด ๆ และจากการศึกษาทางดาน
ประวัติศาสตรโบราณคดี โบราณสถาน และโบราณวัตถุไดมีการประเมินคุณคาและ 
ศักยภาพเกี่ยวกับความสมบูรณและการคงสภาพดั้งเดิมของถ้ําในปจจุบันอยูในระดับต่ํามาก 
อีกทั้ง จากการตรวจสอบทางดานโบราณคดีของสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติที่ ๗ ขอนแกน ไมพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุแตอยางใด อยางไรก็ดี
ในพื้นที่ตําบลดงมะไฟ มีแหลงโบราณคดีใกลเคียง คือ แหลงภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตร 
ที่เขาภูผายา ซึ่งอยูหางไปทางทิศเหนือของพื้นที่กําหนดแหลงหินฯ ประมาณ ๒ กิโลเมตร 
สําหรับลักษณะการซับน้ําของบริเวณพื้นที่ถ้ําผาจันได โดยธรรมชาติแลวน้ําฝนที่ตกลง 
สูพื้นที่ใดสวนหนึ่งจะไหลซึมผานผิวดินไปตามรอยแยกของหินปูนและไหลภายในดินตอไป
เปนน้ําใตดิน อีกสวนหนึ่งจะไหลไปตามผิวดินไปตามสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โดยจะไหล
จากที่สูงลงสูที่ต่ําตามความลาดเอียงของภูมิประเทศและแรงโนมถวงของโลกกลายเปนน้ําทา  
ดังนั้น ในชวงฤดูฝนถ้ําผาจันไดไมสามารถใชเปนที่พักอาศัยและปฏิบัติศาสนกิจได เพราะมีน้ําฝน
ไหลลงเปยกทั่วบริเวณถ้ําทั้ง ๒ คูหา ซึ่งเปนปรากฏการณเฉพาะในชวงฤดูฝนเทานั้น ในการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการดังกลาวไดคํานึงถึงผลกระทบตอถ้ําผาจันได 
จึงกําหนดใหมีการใชวัตถุระเบิดไมเกิน ๑๒๐ กิโลกรัม / จังหวะถวง ซึ่งจะไมมีผลกระทบ 
ตอถ้ําผาจันได นอกจากนี้ในการใหความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการทําเหมืองแรนั้น สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
กําหนดพื้นที่ใหทําเหมืองไดเฉพาะตอนกลางของแปลงคําขอประทานบัตรดานทิศตะวันตกเทานั้น 
(ใหเวนการทําเหมืองแรบริเวณทิศเหนือ ทิศใตและทิศตะวันออกของแปลง) การที่เขาภูผาจันได
ถูกกําหนดเปนแหลงหินอุตสาหกรรม โดยหลักการแลวถือวาเปนพื้นที่ที่จะดําเนินการตามคําขอ
ประทานบัตรแรหินอุตสาหกรรม แตไมไดมีเงื่อนไขผูกพันที่จะตองออกประทานบัตร ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับการพิจารณาของสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน คัดคานคําใหการของผูถูกฟองคดีที่ ๑ วา  
มติขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที่ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมตามประทานบัตรเปนมติที่ไมสมบูรณ เนื่องจากโครงการที่มีผลกระทบ 

/ตอประชาชน... 



 

 

๒๔ 

ตอประชาชนและสิ่งแวดลอมมากจะตองผานการทําประชาพิจารณ โดยมีความเห็นชอบ 
จากประชาชนทุกสาขาอาชีพ อีกทั้ง เปนมติที่ไมมีเสียงเอกฉันท สวนการปดประกาศ 
การขอประทานบัตร นั้น ไมมีการปดประกาศ จนกระทั่งนายทองมวน  คําแจม กํานันตําบล 
ดงมะไฟไดทราบจากเพื่อนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟวาไดมีการปดประกาศ
การขอประทานบัตร จึงเกิดความสงสัยวาทําไมไมสงไปปดประกาศ ณ.ที่ทําการตําบลดงมะไฟ  
จึงไดคนที่โตะทํางานของประธานองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ และไดพบประกาศ 
อยูในล้ินชักโตะทํางานของประธานองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ กํานันทองมวน 
จึงไดพาชาวบานประมาณ ๓๐๐ คน ไปย่ืนหนังสือคัดคานการขอประทานบัตรตอรองผูวาราชการ
จังหวัดหนองบัวลําภู วาหากใหมีการดําเนินการตามประทานบัตรจะมีผลกระทบตอพื้นที่ทําไรทํานา
ของชาวบานอยูรอบเขาภูผาฮวก เขาภูผาจันได และกระทบตอตนน้ําลําธาร ซึ่งในฤดูแลงชาวบาน 
ไดอาศัยเล้ียงสัตวและปลูกผักสวนครัว นอกจากนี้ ยังกระทบตอชุมชนใน ๖ หมูบาน ไดแก 
หมูที่ ๑๐ หมูที่ ๕ หมูที่ ๗ หมูที่ ๘ หมูที่ ๑๑ และหมูที่ ๑๒ ซึ่งอยูหางเพียง ๑,๐๐๐ ถึง  
๑,๘๐๐ เมตร ตองไดรับฝุนละอองอันเกิดจากการระเบิดและยอยหิน อีกทั้ง ตนไมในปาชุมชน 
จะถูกปกคลุมดวยฝุนละอองจนตองตายหรือแคระแกร็น สัตวปาในปาชุมชนจะตองกินอาหาร
ที่มีฝุนหินปูน เด็กนักเรียนขาดแหลงเรียนรู และอาจกระทบตอแหลงวัตถุโบราณ ซึ่งเปนภาพสี
กอนประวัติศาสตร ซึ่งอยูหางเพียง ๔๔๐ เมตร และยังกระทบตอสํานักปฏิบัติธรรมของพระสงฆ
และประชาชน ที่อยูบริเวณใกลเคียง 
 ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหการเพิ่มเติม ดังนี้ 
 กรณีผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน อางวา ไมไดมีการปดประกาศ 
การขอประทานบัตร ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ขอชี้แจงวาเมื่อครั้งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดย่ืนคําขอประทานบัตรที่ ๑๑/๒๕๓๗ เมื่อวันที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดนําเจาหนาที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแรทําการรังวัดและไตสวนประกอบการขอประทานบัตรทําเหมืองแร เมื่อวันที่  
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ นายทองมวน ในฐานะกํานันตําบลดงมะไฟไดลงนามรับรองรายงาน 
การไตสวนการขอประทานบัตรดังกลาว อีกทั้ง ไดลงนามในหนังสือลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒  
ในฐานะประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ถึงเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ (จังหวัดเลย) แจงมติขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟซึ่งเห็นชอบ 

/ใหพิจารณา... 



 

 

๒๕ 

ใหพิจารณาการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอไป จากขอเท็จจริงที่นายทองมวน
ไดรูอยูแลววาผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดขอประทานบัตร อีกทั้ง ไดรับรองการไตสวนการขอ
ประทานบัตร และภายหลังเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ไดมีหนังสือ 
ถึงประธานองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟเพื่อขอทราบมติองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
ไดสงสําเนาประกาศเรื่องการขอประทานบัตรใหทราบ ซึ่งนายทองมวนก็เปนผูลงนาม 
ในหนังสือแจงมติองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
(จังหวัดเลย) ทราบ ตอมา นายทองมวนจะอางวาไมทราบการปดประกาศ จึงไมอาจรับฟงได 
ประกอบกับไดรับการยืนยันจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ วานายทองมวนเปนผูลงนามปดประกาศ
การขอประทานบัตรดวยตนเอง  ดังนั้น การประกาศการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดดําเนินการถูกตองครบถวน ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ แลว 
เมื่อผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน มิไดโตแยงตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร 
ประจําทองที่ (จังหวัดเลย) โดยตรง ภายในยี่สิบวันนับแตวันประกาศ เจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) จึงไดดําเนินการตามการขอประทานบัตรตอไป 
นอกจากนี้ เจตนารมณในการประกาศการขอประทานบัตร ตามมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว ก็เพื่อใหผูที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตการ 
ขอประทานบัตร หรือมีสวนเกี่ยวของดวยเหตุประการใดในเขตการขอประทานบัตร 
ไดดําเนินการโตแยงเขตการขอประทานบัตรนั้น ขอเท็จจริงปรากฏวาพื้นที่กําหนด 
เขตการขอประทานบัตรเปนพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม และผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมแลว ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน จึงไมเปนผูมีสวนไดเสีย
เกี่ยวกับพื้นที่การขอประทานบัตรที่จะโตแยงการกําหนดเขตการขอประทานบัตร 
ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐   
 กรณีที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน อางวา การออกประทานบัตร 
ตองมีการทําประชาพิจารณ เนื่องจากเปนโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ขอเรียนวา ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแล 
การทําเหมืองแร มิไดมีบทบัญญัติใหการทําเหมืองหรือการออกประทานบัตรตองทํา 
ประชาพิจารณ กอนออกประทานบัตร ตามที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน กลาวอาง 
ประกอบกับในการพิจารณาออกประทานบัตรตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๒ สํานักงาน

/นโยบาย... 



 

 

๒๖ 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยคณะกรรมการผูชํานาญการ 
และไดทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และไดมีมติเห็นชอบกับมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรม ตามคําขอประทานบัตร
ดังกลาว  ดังนั้น การออกประทานบัตรใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว   
 สวนที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน อางวา การดําเนินการขอประทานบัตร
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีผลกระทบสิ่งแวดลอมมากนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ชี้แจงวาพื้นที่ 
ประทานบัตรดังกลาวอยูในเขตปาสงวนแหงชาติซึ่งเปนปาเสื่อมโทรม โดยไมมีไมมีคา  
ตั้งอยูบนเขาภูผาฮวก อันเปนภูเขาลูกโดด และอยูในเขตพื้นที่กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลุมน้ําชายแดน ชั้น ๓ ชั้น ๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ซึ่งหมายความวาสามารถใชพื้นที่ทําประโยชนไดโดยไมจํากัด  
อีกทั้ง พื้นที่ประทานบัตรไมใชแหลงตนน้ํา เนื่องจากเปนลานหินจํานวนมากมีชั้นดินนอย 
เมื่อมีฝนตกน้ําฝนจะไหลผานอยางรวดเร็ว ไมไดซึมลงดินพอที่จะเปนแหลงตนน้ํา 
นอกจากนี้ พื้นที่ประทานบัตรเปนภูเขาคนละลูกกับเขาภูผายาและเขาภูผาโขง ซึ่งเปนที่ตั้ง
สํานักปฏิบัติธรรม การทําเหมืองในพื้นที่ประทานบัตรจึงไมมีผลกระทบตอสํานักปฏิบัติธรรม 
และพื้นที่การขอประทานบัตรอยูหางจากชุมชนพอสมควร อีกทั้ง ไมทําใหเสียทัศนียภาพ
เนื่องจากมีแนวภูเขาดานติดกับถนนบดบังอยู 
 สําหรับเรื่องฝุนละอองและเสียง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว
เห็นวาไมมีผลกระทบรุนแรงตามที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน กลาวอาง เพราะการทําเหมือง
ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะ 
ที่กํากับดูแลในการทําเหมืองมิใหเกิดอันตรายตอบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน และ 
ตองปฏิบัติภายในกรอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดจนแผนผัง
โครงการทําเหมือง ซึ่งไดกําหนดโดยถูกตองตามหลักวิชาการแลว นอกจากนี้ หากผูถือ
ประทานบัตรไมทําเหมืองแรในแผนผังโครงการทําเหมืองตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร มีอํานาจสั่งการเพื่อปองกันอันตรายหรือแกไขวิธีการทําเหมือง ตลอดจน
ใหหยุดการทําเหมืองจนถึงเพิกถอนประทานบัตรหากมีการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว ดังนั้น 

/การออกประทานบัตร... 



 

 

๒๗ 

การออกประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการตามขั้นตอน
ของพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ และกฎหมายที่เกี่ยวของ อีกทั้ง ไดปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและระเบียบตาง ๆ ถูกตองแลว  
 ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรียกใหนายดุสิต  
ตรีวัฒนสุวรรณ เขามาเปนคูกรณีโดยกําหนดใหเปนผูถูกฟองคดีที่ ๒ เพราะอาจเปนผูไดรับผลกระทบ
หรือมีสวนไดเสียตามกฎหมายในผลแหงคดี 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหการวา พื้นที่ขอประทานบัตรอยูในเขตที่ทางราชการ
กําหนดใหเปนแหลงหินที่อนุญาตออกประทานบัตรได โดยไมตองผานความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเปนการยื่นคําขอประทานบัตรแรหินอุตสาหกรรม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ ที่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการขอประทานบัตรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ กําหนดไวทุกประการ โดยภายหลังเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ไดรับคําขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดขอความเห็นชอบ
จากองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เพื่อประกอบการพิจารณาออกประทานบัตรและ 
ที่ประชุมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟมีมติเห็นชอบใหดําเนินการได แมวาตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับการขอประทานบัตร ไมไดกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากองคการบริหาร
สวนตําบลในพื้นที่กอนก็ตาม และเมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) 
พิจารณาคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลว เห็นวาถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย  
อีกทั้ง ไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงมีความเห็นไมขัดของ 
ที่จะออกประทานบัตรแปลงนี้ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทั้งนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองหินอุตสาหกรรม พรอมมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมเพื่อพิจารณา ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมอบอํานาจใหบริษัท เอส.พี.เอส  
คอนซัลติ้ง จํากัด เปนผูจัดทํา และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว  ดังนั้น เมื่อมีการกําหนดเขตเปนแหลงหิน
อุตสาหกรรม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดย่ืนคําขอประทานบัตรตามเลขรับที่ ๑๑/๒๕๓๗ ในทองที่ 
ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
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(จังหวัดเลย) จึงไดประกาศการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหผูมีกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองที่ดินในพื้นที่ที่ไดกําหนดเขตการขอประทานบัตรหรือมีสวนเกี่ยวของ
ดวยเหตุใดในเขตการขอประทานบัตรไดโตแยงแนวเขตการขอประทานบัตร หากมีผูโตแยง
ใหโตแยงตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) โดยตรงภายในยี่สิบวัน
นับแตปดประกาศ แตผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน โตแยงพื้นที่ เขตการขอ 
ประทานบัตรไปยังหนวยงานอื่น อีกทั้ง ไมเปนผูมีสวนไดเสีย คือ มีบานเรือน สิ่งปลูกสราง
อยูในรัศมีที่จะไดรับความเสียหายจากการทําเหมืองแร เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดย่ืนคําขอ
ประทานบัตรถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
(จังหวัดเลย) จึงมีความเห็นไมขัดของที่จะออกประทานบัตรใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ พรอมทั้ง
สงคําขอและเอกสารหลักฐานที่ตรวจถูกตองแลวไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
เพื่อเสนอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแรพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว 
ไดใหความเห็นชอบ แลวเสนอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาออกประทานบัตร  
เมื่อ ผูถูกฟองคดีที่  ๑ พิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
จึงออกประทานบัตรใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒  ดังนั้น ประทานบัตรที่ออกใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จึงชอบดวยกฎหมาย สําหรับบริเวณที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับประทานบัตร คือ บริเวณ 
เขาภูผาจันได – เขาภูผาฮวก ก็มิไดเปนแหลงตนน้ํา จึงไมมีผลกระทบตอน้ําอุปโภค 
และบริโภคตามที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคนกลาวอางแตอยางใด อีกทั้ง ไมมีผลลกระทบ
ตอพื้นที่ทําไร - ทํานาและเลี้ยงสัตว เนื่องจากเปนภูเขาหินไมมีผูใดสามารถทํานาบนภูเขา
หินได สวนที่เล้ียงสัตวก็สามารถหาพื้นที่ที่มีตนหญาอุดมสมบูรณใหสัตวกินแทนพื้นที่ 
บนเขาภูผาจันได – เขาภูผาฮวก ซึ่งเปนหินไมมีตนหญาอุดมสมบูรณ สวนที่ผูฟองคดี 
ทั้งสามรอยเกาสิบสามคน กลาวอางวาไดมีหลักสูตรการเรียนรูปาและมีการปลูกปาของ
โรงเรียนนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา การออกไปศึกษาและปลูกปาในบริเวณเขาภูผาจันได 
ลวนแตพึ่งเกิดขึ้นเมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับประทานบัตรโดยกอนหนานั้นไมมีหลักสูตร
ดังกลาว ซึ่งเปนการกลั่นแกลงผูถูกฟองคดีที่ ๒ นอกจากนี้ ที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน 
กลาวอางวามีภาพเขียนสีอยูหางเพียง ๗๐๐ เมตร และมีวัดปาอยูหางเพียง ๓๐๐ เมตร  
ก็ไมเปนความจริง ภาพเขียนสีนั้นอยูที่เขาภูผายาหางออกไปจากบริเวณที่ขอประทานบัตร
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร และสํานักสงฆก็อยูหางออกไปจากบริเวณที่ขอประทานบัตร
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ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตรเชนกัน ซึ่งการระเบิดหินบริเวณเขาภูผาจันได อยูหางจากหมูบาน 
เมื่อวัดระดับความดังของเสียงที่หมูบานจะมีความดังอยูในระดับที่ควบคุมตามที่กฎหมาย
กําหนด ไมทําใหราษฎรในหมูบานไดยินเสียงดังจนเปนมลภาวะแตอยางใด อีกทั้ง  
การระเบิดหิน จะทําการระเบิดเปนครั้งคราวมิไดระเบิดตลอดเวลา 
 อนึ่ง การมอบอํานาจใหผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ เปน 
ผูฟองคดีแทนเปนการมอบที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะใชบัญชีรายชื่อที่คัดคานการปดประกาศ
การขอประทานบัตรมาตอทาย ไมมีลักษณะเปนการบันทึกมอบอํานาจจากผูมอบไปยังผูรับ
มอบแตอยางใด หากศาลเห็นวาการมอบอํานาจชอบดวยกฎหมายก็จะเปนการเปดโอกาส 
ใหผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ นําบัญชีอะไรก็ไดมาแนบทายคําฟองแลว
กลาวอางวาเปนผูมอบอํานาจใหเปนผูฟองคดีแทน อีกทั้ง ผูฟองคดีบางคนมีภูมิลําเนาอยู 
ไกลจากบริเวณที่ขอประทานบัตรมาก และบางคนมีภูมิลําเนาอยูในภาคอื่น จึงมิใชผูรับความเดือดรอน
หรือเสียหาย  
 ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน คัดคานคําใหการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ วา 
การระเบิดและยอยหินที่เขาภูผาจันได - เขาภูผาฮวก ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อางวาไมกระทบ 
ตอน้ําอุปโภคบริโภคนั้นไมเปนความจริง เพราะบริเวณที่ขอประทานบัตรอยูหางจากหมูบาน
เพียง ๑,๕๐๐ เมตร เทานั้น ซึ่งชาวบานในเขตพื้นที่ตําบลดงมะไฟทุกหลังคาเรือนหรือ 
รอยละ ๙๐ ที่อาศัยน้ําฝนอุปโภค บริโภค ตองไดรับผลกระทบจากฝุนละอองที่เกิดจากการ
ระเบิดและยอยหินที่ปนเปอนมากับน้ําฝน และฝุนละอองดังกลาวยังปกคลุมตนขาวและ
ตนหญาที่สัตวเล้ียงจะตองกิน อีกทั้ง ปกคลุมตนไมที่ชาวบานปลูกตามโครงการปลูกปา 
เพื่อคืนชีวิตใหกับธรรมชาติ เพื่อเปนแนวกันไฟรอบ ๆ เขาภูผาฮวก เขาภูผาน้ําลอด  
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งชาวบานไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการกฎระเบียบการใชปา ผูใดฝาฝน
ตัดไมทําลายปาจะถูกปรับ เมื่อมีกฎระเบียบชาวบานก็ใหความเคารพตอกฎระเบียบ 
ที่ชาวบานไดรวมกันจัดตั้งข้ึน นอกจากนี้ การระเบิดและยอยหินยังทําใหขาดแหลงเรียนรูทองถิ่น 
ซึ่งเปนหลักสูตรเกิดจากจิตสํานึกของเด็กนักเรียนที่อยากจะเรียนรูปาและสัตวปา ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
อางวาบริเวณที่ขอประทานบัตรอยูหางเขาภูผายาแหลงภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตร  
๑,๐๐๐ เมตรนั้นไมเปนความจริง ซึ่งความจริงอยูหางเพียง ๔๔๐ เมตรเทานั้น ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒  
กลาวอางวาบริเวณที่ขอประทานบัตรไมเปนแหลงตนน้ํา ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน 
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ขอยืนยันวาบริเวณเขาภูผาจันได - เขาภูผาฮวก ยังมีปาไมอยูบนเขาอีกมากและเปนแหลงซึมซับ 
ตนน้ําหวยปูนและหวยสาวโฮ ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กลาวอางวา การมอบอํานาจในการฟองคดี 
ไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน คัดคานวาประชาชน ๖ หมูบานที่
รวมกันฟองคดี คือ หมูที่ ๕ หมูที่ ๑๑ หมูที่ ๑๐ หมูที่ ๗ หมูที่ ๘ และ หมูที่ ๑๒ เปนหมูบาน
ที่อยูหางจากจุดขอประทานบัตร เพียง ๑,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐ เมตร ซึ่งเปนผูเดือดรอนเสียหาย 
จึงไดใชสิทธิฟองคดี สวนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กลาวอางวาผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน 
ไมมีสิทธิฟองคดีเพราะมีภูมิลําเนาอยูที่ภาคอื่น ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคนขอยืนยัน
วาบุคคลใน ๖ หมูบานมีการฟองคดีจริง และจะไดรับผลกระทบจากเสียงและฝุนละออง 
ในการระเบิดและยอยหิน สําหรับที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กลาวอางวา การขอประทานบัตรถูกตอง 
ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน เห็นวา การขอประทานบัตร
ขาดการมีสวนรวมของประชาชนทุกขั้นตอน จึงขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐  
 ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหการเพิ่มเติมวา  กรณีการมอบอํานาจและสิทธิการฟองคดี  
ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน อางแตเพียงวาประชาชน ๖ หมูบานรวมฟองคดีและ 
เปนการใชสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา เปนการใชสิทธิไมชอบ
ดวยกฎหมาย เพราะการใชสิทธิฟองคดีผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน จะตองลงลายมือชื่อ
ฟองคดีดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหคนอื่นฟองคดีแทน ซึ่งการมอบอํานาจจะตองชอบดวยกฎหมาย 
คือ มีการลงลายมือชื่อผูมอบ ผูรับมอบอํานาจ และพยาน หรือหากมีการตั้งตัวแทนก็ตองมีบันทึก
การประชุมตั้งตัวแทนแนบมาดวย เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไมมีการมอบอํานาจ หรือ 
ตั้งตัวแทนโดยชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน จึงคงมีเพียงผูฟองคดีที่ ๑ 
ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ เปนผูฟองคดี เทานั้น 
 กรณีผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน อางวา การระเบิดและยอยหินกระทบ 
ตอน้ําฝนและตนหญาเล้ียงสัตวตลอดจนที่ทํากินนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา การระเบิดยอยหิน
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดทําการระเบิดเปนครั้งคราวเทานั้น และ ไดมีการปลูกแนวตนไมกันฝุน  
๒ ชั้น ตามแนวทางการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบกับไดใชเทคนิคการระเบิดหิน
ที่ใชตัวถวงตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร อีกทั้ง ในการระเบิดและยอยหินจากรายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแลว เห็นวา อยูในเกณฑ
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มาตรฐานที่ไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย ซึ่งเปนเหตุผลหลักในการออก
ประทานบัตรในครั้งนี้ การกระทบตอน้ําฝนตามที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน  
กลาวอาง แมจะกระทบบางก็เปนครั้งคราวและอยูภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด  
ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม นอกจากนี้บนเขาภูผาจันได ไมมีหญาที่สมบูรณ
พอที่จะเปนทําเลเลี้ยงสัตวไดและหากการระเบิดยอยหินจะเกิดฝุนปลิวไปติดตนหญาบางก็
อยูในเกณฑมาตรฐานที่ไดวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว ซึ่งไมเปนอันตราย สําหรับที่ดิน
บริเวณที่ขอประทานบัตรเขาภูผาจันไดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒ โดยมีผูฟองคดีบางคนบุกรุกเขาไปทํากิน จึงไมอาจอางสิทธิฟองคดี 
สวนกรณีที่ดินที่ครอบครองของบางคนที่เปนที่ดิน สปก. และที่อยูใกลเขาภูผาจันได 
หากไดรับความเดือดรอนจากการระเบิดยอยหินจริงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยินดีจะชดเชยคาเสียหาย 
ในราคาที่เปนธรรม 
 กรณีผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน อางเรื่องการปลูกปาและหลักสูตร
การเรียนรูทองถิ่น โดยไดนํานักเรียนไปปลูกปาหนาบริเวณที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอประทานบัตร  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา เดิมไมเคยมีหลักสูตรดังกลาวเพิ่งจะมีหลักสูตรตอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดขอประทานบัตร ซึ่งเปนการดําเนินการเพื่อกล่ันแกลงผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยปกติ 
การนําเด็กนักเรียนออกนอกสถานที่จะตองมีการอนุมัติหลักสูตรและผานการเห็นชอบ 
ของผูมีอํานาจ แตกรณีดังกลาวเปนการที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน นําเด็กนักเรียน
ออกไปศึกษานอกสถานที่เอง นอกจากนี้หมูบานตามที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน กลาวอาง 
ก็มีพื้นที่ปาชุมชนที่ทําการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติอยูแลว การที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน  
กลับพาชาวบานและนักเรียนไปปลูกปาบริเวณเขตพื้นที่ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับประทานบัตร 
จึงเปนการปลูกปาโดยมวีัตถุประสงคอื่นแอบแฝง สวนที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน อางวา
บนภูเขายังมีปาไมอยูหนาแนนและมีสมุนไพร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชี้แจงวา เขาภูผาจันไดมีสภาพพื้นที่ 
เปนปาเสื่อมโทรมเปนภูเขาลูกโดดไมมีสมุนไพรถามีก็มีเพียงสวนนอยมากและไมใชแหลงซึมซับน้ํา 
สวนที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน อางวาการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ขาดการมีสวนรวมของประชาชน จึงขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐  ดังนั้น การออกประทานบัตรจึงไมชอบดวยกฎหมาย  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชี้แจงวาตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ไมไดมีบทบัญญัติกฎหมาย 
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ในมาตราใดที่ตองบังคับใหประชาชนมีสวนรวม สวนที่ผูฟองคดีสามรอยเกาสิบสามคน อางวา 
การระเบิดและยอยหินจะมีผลกระทบตอภาพเขียนสีนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชี้แจงวา 
จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในการระเบิดและยอยหินไมมีผลกระทบตอภาพเขียนสี
แตอยางใด ประกอบกับในการระเบิดหินไดใชเทคนิคตามหลักวิศวกรรม และใชระเบิด 
ในปริมาณอัตราตามที่กฎหมายกําหนด   
 ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดย่ืนคํารองลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ ขอใหศาลมีคําสั่ง
กําหนดวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนในระหวางพิจารณา เนื่องจากในการขอประทานบัตร 
ไดมีการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว อีกทั้ง ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีการลงทุน
โดยจัดซื้อเครื่องจักร และมีการจางคนงานดูแลรักษาพื้นที่ ซึ่งมีคาใชจายเดือนละประมาณ  
๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท 
 ศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาคํารองขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือ 
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาแลว เห็นวา คํารองขอดังกลาว
ไมไดแสดงขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่ศาลจะอาศัยเปนหลักในการมีคําสั่งกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว หรือกําหนดวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนใด ๆ 
กอนการพิพากษาและคําสั่งที่ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข 
กอนการพิพากษา ฉบับลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ เปล่ียนแปลงไปประการใด อีกทั้ง 
ไมมีเหตุผลสนับสนุนวาผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน จะไมไดรับความเดือดรอน 
หรือเสียหาย หากใหมีการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมตามคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๒ กรณี 
จึงไมมีเหตุผลเพียงพอหรือมีเหตุอันสมควรประการอื่นที่ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ 
หรือมีคําสั่งอื่นใด ทั้งนี้ ตามขอ ๗๗ แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๒๖๑ แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง สําหรับขออางเกี่ยวกับความสมบูรณครบถวนของรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ศาลเห็นวาเปนการพิจารณาในเนื้อหาของคดีในชั้นทําคําพิพากษา  
จึงมีคําสั่งยกคํารองของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
 ศาลปกครองชั้นตนทําการแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม โดยใหสํานักงาน
ศิลปากรที่ ๙ ขอนแกน และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐ ใหจัดสงความเห็นใหศาล ดังนี้  
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  สํานักงานศิลปากรที่ ๙ ขอนแกนไดจัดสงรายงานและเสนอความเห็น  
เกี่ยวกับภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรบริเวณเขาภูผายาวา ในดานคุณคาศิลปะถ้ําเขาภูผา
ยาจัดเปนโบราณสถานที่มีคุณคาสูงทางวิชาการ เปนหลักฐานสําคัญถึงรองรอยกิจกรรม 
ของมนุษยกอนประวัติศาสตรในพื้นที่บริเวณนี้ ซึ่งมีความสัมพันธกับกลุมภาพเขียนสี 
กอนประวัติศาสตรบนเทือกเขาภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ความสําคัญ 
และคุณคามิไดมีเฉพาะตัวภาพเขียนสี แตหมายรวมถึงเพิงผาถ้ําดวย สําหรับภาพเขียนสีบางภาพ
จะลบเลือนและมีสภาพชําระทรุดโทรม แมวาหลักฐานแหลงโบราณคดีหรือโบราณสถานใด ๆ  
จะมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเพียงใด ก็ยังมีคุณคาตอการศึกษาทางโบราณคดี และทางประวัติศาสตร 
ทั้งในแงมุมของการศึกษาวิเคราะหตัวแหลง และในแงมุมของการศึกษาเปรียบเทียบกับ 
แหลงอื่น  ๆที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ถึงแมวาแหลงภาพเขียนสีจะอยูหางไกล และเดินทางไมสะดวก 
อีกทั้ง หากจะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวตองใชงบประมาณและการบูรณาการของ 
หลายหนวยงานที่เกี่ยวของก็ตาม แตคุณคาที่แทจริงไมไดมุงเพื่อหารายไดทางเศรษฐกิจ  
แตมุงเปดโอกาสใหประชาชนไดศึกษา เรียนรู เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ รักและเขาใจ 
ถึงการดูแลรักษาหวงแหนไวใหคงอยูเปนทรัพยแผนดิน สําหรับภาพเขียนสีดังกลาวยัง 
มิไดประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ขณะนี้อยูระหวางการนําเสนอเพื่อประกาศขึ้น
ทะเบียน สําหรับโบราณวัตถุที่วัดภูผายาธรรมสถิตไมไดประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ  
แตสํานักงานศิลปากรที่ ๙ ขอนแกน ไดบันทึกขอมูลบัญชีรายการโบราณวัตถุเหลานี้ 
ไวเปนหลักฐานแลว สวนภาพเขียนสีที่อยูใกลพื้นที่รับประทานบัตรมากที่สุด คือ ภาพเขียน 
สีถ้ําหางฮะ (ถ้ําเสือ) โดยวัดระยะถึงเขตหมายเลข ๕ ของพื้นที่ประทานบัตรมีระยะหาง
ประมาณ ๔๕๐ เมตร สําหรับการศึกษาผลกระทบในดานแรงสั่นสะเทือน และปริมาณฝุนละออง
ตอพื้นที่และชุมชนใกลเคียงจากการระเบิดหินนั้น กรมควบคุมมลพิษ โดยสํานักงานสิ่งแวดลอม 
ภาคที่ ๑๐ ไมสามารถดําเนินการวัดผลจากการระเบิดได สํานักงานศิลปากรที่ ๙ ขอนแกน 
จึงไมมีขอมูลประกอบการในประเด็นนี้  
  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐ ไดรายงานและเสนอความเห็น ดังนี้  
ในดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่อการกอสราง ตามคําขอประทานบัตร ที่ ๑๑/๒๕๓๗ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมคือ ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒ และฉบับเดือน
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มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเพิ่มเติมฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื่อประกอบการขอประทาน
บัตรโครงการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมบริเวณแหลงหิน ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลําภู ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดพิจารณาในเบื้องตนแลว  
จึงเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานโครงการเหมืองแร ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๔๓ เมื่อวันที่  
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานดังกลาว แตทั้งนี้ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และจะตอง
นําเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังจะตองปฏิบัติ 
ตามวิธีการทําเหมืองและแผนการทําเหมืองตามที่กําหนดไว อีกทั้ง ใหเปดการทําเหมือง
บริเวณตอนกลางของพื้นที่ประทานบัตรจํานวนเนื้อที่ประมาณ ๗๐ ไร เพื่อปองกันผลกระทบ
ดานทัศนียภาพและแรงสั่นสะเทือนจากการใชวัตถุระเบิด และสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดแจงผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร หากผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและวิธีการทําเหมืองตามท่ี
กําหนดก็จะชวยปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นได   
 ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา  
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ 
ที่ออกใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ชอบดวยกฎหมายหรือไม โดยที่ตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๕๔ 
แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติแร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนผูออกประทานบัตร ขอเท็จจริงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดย่ืนคําขอ
ประทานบัตรตามคําขอที่ ๑๑/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ตอสํานักงาน 
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) เจาหนาที่ไดตรวจสอบเอกสารแลว
เห็นวา ถูกตองครบถวนจึงมีคําสั่งรับคําขอไวพิจารณา เมื่อไดรังวัดพื้นที่ที่ขอประทานบัตร 
และคํานวณเนื้อที่พรอมทั้งไดข้ึนรูปแผนที่แลว เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
(จังหวัดเลย) ก็จะประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เรื่อง การขอประทานบัตร

/ทําเหมือนแร... 
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ทําเหมืองแรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ พรอมกับสงรูปแผนที่แสดงจุดที่ตั้งการขอประทานบัตร
ดังกลาว เสนอผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูเพื่อใหจัดสงประกาศการขอประทานบัตรไป
ใหนายอําเภอสุวรรณคูหาและกํานันตําบลดงมะไฟ เพื่อปดประกาศใหผูมีสวนไดเสียทราบทั่วกัน 
โดยประกาศไดระบุวาหากมีขอโตแยงใหโตแยงตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
(จังหวัดเลย) โดยตรงภายในยี่สิบวันนับแตวันปดประกาศ ทั้งนี้ เจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ไดมีหนังสือ ที่ ๑๕ (จังหวัดเลย)/๑๐๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๒ 
ถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดนําเสนอประชุมคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะไฟพิจารณา และที่ประชุมไดมีมติเห็นควรใหดําเนินการตอไป จึงถือวา 
ไดปฏิบัติตามบันทึกของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๑๐๐/๒๕๘ ลงวันที่  
๘ กุมภาพันธ ๒๕๒๘ และมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ ประกอบกับ
ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี วาดวยการดําเนินการคําขอประทานบัตร การตออายุประทาน
บัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๑ แลว ตอมา  
ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน ไดย่ืนหนังสือลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๒ คัดคาน 
การตั้งโรงโมหินเขาภูผาอีดํา เขาภูผาฮวก ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอนายอําเภอสุวรรณคูหา 
โดยโตแยงคัดคานวาการตั้ งโรงโม หินจะสงผลเสีย  ตอประชาชนชาวไร  ชาวนา 
อีกทั้ ง  เปนการทําลายสภาพแวดลอมตนน้ํ า ลําธาร  และเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ของประชาชนบริเวณใกลเคียง นายอําเภอสุวรรณคูหาจึงมีหนังสือ ที่ นภ ๐๕๑๘/๒๔๒  
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๒ รายงานการคัดคานดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู  
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ นภ ๐๐๑๘/๑๘๕๑ ลงวันที่  
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แจงการคัดคานดังกลาวใหอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู  
และอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัว ลําภูไดมีหนั งสือ  ที่  นภ  ๐๐๓๔ /๑๐๔  ลงวันที่  
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แจงการคัดคานดังกลาวใหอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เพื่อแจง 
ให เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย ) ตรวจสอบขอเท็จจริง  
ซึ่งเจาพนักงานอุตสาหกรรมประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ไดพิจารณาคําคัดคานของ 
ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคนแลว เห็นวาไมมีเหตุผลเพียงพอเนื่องจากพื้นที่ 
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การขอประทานบัตรเปนพื้นที่ปาไมอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม และผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใชพื้นที่ดังกลาวแลว ผูคัดคานไมใชผูมีสวนไดเสียในฐานะ
เจาของพื้นที่ในบริเวณที่ขอประทานบัตร จึงไมอาจคัดคานการขอประทานบัตร ตามมาตรา ๔๙ 
แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ได สวนกรณีผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน  
อางวาจะไดรับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับฝุนและเสียงในการระเบิดและยอยหิน  
กรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแรไดพิจารณาการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
เห็นวาการขอประทานบัตรเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรการการแกไขผลกระทบ
สิ่ งแวดลอมตามหลักวิชาการแลว  ตอมา  ผูถูกฟองคดีที่  ๒  ไดมีหนั งสือลงวันที่  
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ สงรายงานลักษณะธรณีวิทยาแหลงแรและแผนผังโครงการทําเหมือง 
ตออุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อประกอบการพิจารณาออกประทานบัตร เจาหนาที่
พนักงานจังหวัดหนองบัวลําภูมอบใหนายภัทราวุธ   มณีรัตน  วิศวกรเหมือแร  ๕  
ออกไปตรวจสอบลักษณะธรณีวิทยาแหลงแร เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ พบวา บริเวณ
ที่ขอประทานบัตร เลขที่ ๑๑/๒๕๓๗ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา  
จังหวัดหนองบัวลําภู มีแรชนิดอุตสาหกรรมหินปูนเครื่องอุตสาหกรรมกอสราง อีกทั้ง 
แผนผังโครงการทําเหมืองมีความเหมาะสมและถูกตองตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร ตลอดจนหลักการทางวิศวกรรมเหมืองแร ทั้งนี้ ไดคํานวณอายุประทานบัตร 
ควรกําหนดให ๑๐ ป อันเปนการดําเนินการตามขอ ๙ (๓) ข. ค. และ ง. ของระเบียบกรมทรัพยากรธรณี  
วาดวยการดําเนินการคําขอประทานบัตร การตออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ตอมา ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
ไดมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ ขอใหปาไมจังหวัดหนองบัวลําภูและปาไม 
เขตอุดรธานีตรวจสอบสภาพปาในพื้นที่การขอประทานบัตร อีกทั้ง ไดมีหนังสือลงวันที่  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ ขอใหอธิบดีกรมปาไมพิจารณาการขออนุญาตเขาทําประโยชนภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกากลอย-นากลาง เพื่อทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมและ 
สรางบานพักของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งอธิบดีกรมปาไมไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๔๓ แจงผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู วารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณไดมีคําสั่งลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ อนุญาตใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ เขาทํา
ประโยชนในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดังกลาว เพื่อทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
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เครื่องอุตสาหกรรมกอสราง ตามที่ขอโดยมีกําหนด ๑๐ ป นอกจากนี้เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือ ที่ วว ๐๘๐๔/๖๖๘๐  
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แจงอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรวา 
คณะกรรมการผูชํานาญการไดพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
โครงการเหมืองแรตามคําขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๓ 
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานดังกลาว หลังจากที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลว อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานคําขอประทานบัตร เลขที่ ๑๑/๒๕๓๗ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
แลว เห็นวาถูกตองตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย และไมมีขอขัดของที่จะออกประทานบัตร
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเสนอผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูเพื่อพิจารณา ซึ่งผู 
วาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับขอเสนอของอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองบัวลําภู จึงมีหนังสือ ที่ นภ ๐๐๓๔/๗๘๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓  
สงเรื่องใหอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเพื่อพิจารณาและเสนอให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกประทานบัตรใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอไป เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดดําเนินการขอประทานบัตรถูกตองครบถวนทุกขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจึงไดเสนอคําขอประทานบัตรใหคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติแร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการไดมีมติเห็นควร
ออกประทานบัตรใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยกําหนดอายุประทานบัตรให ๑๐ ป หลังจากนั้น
ไดสงเรื่องใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณา ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาแลวเห็นชอบ 
กับมติดังกลาว จึงออกประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓  
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีกําหนดอายุประทานบัตร ๑๐ ป และอธิบดีกรมอุตสาหกรรมและ 
การเหมืองแรไดมีหนังสือ ที่ อก ๐๓๑๕/๑๐๓๗๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ แจงสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภูทราบ จากขอเท็จจริงดังกลาวถือวาผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไดดําเนินการตามรูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวแลว 
เวนแตกรณีที่ผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๓ กับพวก ไดรวมกันมีหนังสือ ที่ พิเศษ/๒๕๔๒  
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๒ ถึงนายอําเภอสุวรรณคูหาโตแยงคัดคานการออกประทานบัตร
ตามคําขอของผูถูกฟองคดี ท่ี ๒ ที่ ๑๑ /๒๕๓๗ ซึ่งเปนการยื่นภายในกําหนดเวลา 

/ตามประกาศ... 
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ตามประกาศ แมการยื่นจะไมไดย่ืนโดยตรงตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
(จังหวัดเลย) ตามประกาศก็ตาม แตนายอําเภอสุวรรณคูหาซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐไดรับหนังสือ
โตแยงคัดคานและจัดสงตอใหผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูดําเนินการจนไดจัดสงคําโตแยง
คัดคานไปถึงเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) และระยะเวลา 
จะลวงเลยตามที่กําหนดก็ตองถือวา ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคนไดย่ืนหนังสือ 
โตแยงคัดคานภายในกําหนดเวลา แตเน่ืองจากการโตแยงคัดคานตามมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
หมายถึงการเปดโอกาสใหผูมีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่การขอประทาน
บัตรไดโตแยงคัดคานการขอประทานบัตร อยางไรก็ดีในกรณีที่หนวยงานของรัฐจะอนุญาต
ใหผูใดดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น บุคคลนั้น
ยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจงและเหตุผล รวมถึงมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนใน 
เรื่องดังกลาว อีกทั้ง ยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ 
ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน  
ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เมื่อกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐ กอนที่จะออก
ประทานบัตรตามคําขอ เปนการดําเนินการเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง จึงเปนการพิจารณา 
ทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดไววา วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ตามกฎหมายตางๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใด
กําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑที่ประกัน 
ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อการพิจารณาการออกประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหแก 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาจกระทบกระเทือนตอสิทธิของผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน   
โดยมิอาจหลีกเล่ียงได ซึ่งพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ และกฎกระทรวงตลอดจน 
ระเบียบตาง ๆ มิไดบัญญัติถึงสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่อาจจะถูกกระทบกระเทือน
โดยมิอาจหลีกเล่ียงไดจากคําสั่งทางปกครอง จึงตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ 

/วิธีปฏิบัติราชการ... 
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
ไดกําหนดวา คูกรณี หมายถึงวา ผูย่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง ประกอบกับ
มาตรา ๒๑ ไดกําหนดวา บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเปนคูกรณี 
ในการพิจารณาทางปกครองไดตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือน หรือ 
อาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได  ดังนั้น ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน 
จึงเปนคูกรณีที่สามารถยื่นคําโตแยงคัดคานตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๒ 
เพื่อโตแยงคัดคานการออกประทานบัตรตามคําขอเลขที่ ๑๑/๒๕๓๗ ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ได 
เมื่อเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ซึ่งเปนเจาหนาที่ผูพิจารณา 
ทางปกครองไดรับหนังสือโตแยงคัดคานของผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน จึงชอบที่จะ
ดําเนินการพิจารณาทางปกครอง โดยถือวาผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน เปนคูกรณี
ทางปกครองในกรณีดังกลาว และจะตองแจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณา 
ทางปกครองใหคูกรณีทราบตามความจําเปนแกกรณี  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ก็หาไดกระทําไม โดยเฉพาะอยางย่ิงในการพิจารณา
พยานหลักฐาน นั้น มาตรา ๒๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ไดกําหนดใหเจาหนาที่ตองพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นวาจําเปนแกการพิสูจน
ขอเท็จจริงในการนี้ อีกทั้ง ใหรวมถึงการดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
และการรับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจงหรือความเห็นของคูกรณี และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ 
ฉบับเดียวกันเจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงเพียงพอ และ 
มีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน นอกจากนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีบันทึก  
ดวนมาก ที่ อก ๐๑๐๐/๒๕๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ เรื่อง การตรวจสอบเอกสาร 
คําขอประทานบัตร และไดแจงเวียนใหเจาหนาที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมถือปฏิบัติ  
ใหตรวจสอบคําขอประทานบัตรนั้นวามีประชาชนคัดคานหรือไม แตขอเท็จจริงปรากฏวา 
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดรับฟง
พยานหลักฐาน และหรือคําชี้แจงใดๆ ของผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน รวมทั้งไมได
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ใหโอกาสแกบุคคลดังกลาวที่จะโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน  ดังนั้น เมื่ออธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเสนอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติแร 
เพื่อพิจารณาการออกประทานบัตรใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ กลับระบุวา ไดประกาศใหราษฎร
ทราบตามกฎหมายแลว ไมมีผูใดคัดคาน จึงไมสอดคลองกับความเปนจริง  ดังนั้น 
กระบวนการพิจารณาทางปกครองของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ในการออกประทานบัตรที่ 
๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนคําสั่ง 
ทางปกครองที่ไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไว 
ตามกฎหมาย จึงไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจัดทําขึ้นโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด เมื่อเดือนมีนาคม 
๒๕๔๓ สรุปไดความวา ผลการศึกษารอบพื้นที่คําขอในรัศมี ๕๐๐ เมตร ไมพบโบราณสถาน 
แหลงโบราณคดี โบราณวัตถุ หลักฐานทางโบราณคดี หรือแหลงประวัติศาสตรใดๆ ในรัศมี 
๒,๐๐๐ เมตร โดยการสุมตัวอยางบริเวณถ้ําและเพิงผา พบถ้ํา ๖ แหง ไดแก ๑. ถ้ําภูผายา 
ซึ่งอยูหางจากพื้นที่การขอประทานบัตรประมาณ ๘๐๐ เมตร พบภาพเขียนสีบนผนังถ้ํา   
๒. ถ้ําเกีย ตั้งอยูเชิงเขาดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเขาภูผาโขงและอยูหางจากพื้นที่ 
การขอประทานบัตร ๑ กิโลเมตร พบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบสมัยกอนประวัติศาสตร  
๓. ถ้ําชาง ตั้งอยูเชิงเขาดานทิศใตของเขาภูผาโขงหางจากถ้ําเกียไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ ๑๐๐ เมตร ปจจุบันไดปรับปรุงเปนที่ประกอบศาสนกิจและที่พักสงฆ ซอกหิน 
บนยอดเขาภูผาโขงพบเครื่องถวยชามลายครามและเครื่องถวยลายสีของจีนสมัยราชวงศหมิง   
๔. ถ้ําผาโขง อยูหางพื้นที่การขอประทานบัตรทางดานตะวันออกเฉียงใตประมาณ ๘๐๐ เมตร 
ปจจุบันเปนสํานักสงฆ ไมพบโบราณวัตถุหรือหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรใดๆ   
๕. ถ้ําผาจันได อยูหางพื้นที่การขอประทานบัตรทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ  
๖๐๐ เมตร ปจจุบันเปนสํานักสงฆ ไมพบโบราณวัตถุหรือหลักฐานทางโบราณคดี 
และประวัติศาสตรใด  ๆ ๖. ถ้ําวัดภูผายา อยูหางพื้นที่การขอประทานบัตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ ๑ กิโลเมตร ปจจุบันเปนที่พักสงฆ ไมพบโบราณวัตถุหรือของโบราณใดๆ ยกเวน
ภาพเขียนสีทางทิศตะวันตกเฉียงใต สําหรับการประเมินคุณคาและศักยภาพทางวิชาการ
โบราณคดีและประวัติศาสตรของถํ้าภาพเขียนสีที่เขาภูผายาอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก
ภาพเขียนสีมีจํานวนนอย ไมชัดเจน ไมสามารถอธิบายปรากฏการณทางวัฒนธรรม 

/และสังคม... 
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และสังคมไดมากนัก สวนถ้ําผาจันไดและถ้ําวัดภูผายามีศักยภาพต่ํามาก แตจากรายงาน 
ของสํานักงานศิลปากรที่ ๙ ขอนแกน ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ ชี้แจงขอเท็จจริงตอศาล 
วาพบโบราณสถานและหลักฐานทางโบราณคดี นอกจากที่ปรากฏตามรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด ที่ระบุวามีถ้ําเพียง 
๖ แหง แลวยังมีภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรอีก ๑ แหง คือ ภาพเขียนสีถ้ําหางฮะ  
(ถ้ําเสือ) อยูบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเขาภูผายา ซึ่งอยูหางจากหลักเขต
หมายเลข ๕ ของพื้นที่การขอประทานบัตรเปนระยะทาง ๔๕๐ เมตร และภาพเขียนสีกอน
ประวัติศาสตรเขาภูผายามีคุณคาสูงทางวิชาการ โดยมีความสัมพันธกับกลุมภาพเขียนสี
กอนประวัติศาสตรบนเทือกเขาภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ความสําคัญและ
คุณคาของแหลงมิไดมีเฉพาะตัวภาพเขียนสี แตหมายรวมถึงเพิงผาถ้ําภูผายา ซึ่งเปน
สิ่งแวดลอมทางโบราณคดี แมภาพเขียนสีจะมีสภาพชํารุดทรุดโทรม แตยังมีคุณคา 
ตอการศึกษาทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร ทั้งในแงมุมของการศึกษาวิเคราะหตัวแหลง  
และในแงมุมของการศึกษาเปรียบเทียบกับแหลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน แมแหลง
ภาพเขียนสีจะอยูหางไกลเดินทางไมสะดวก อีกทั้ง หากจะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวตองใช
งบประมาณมากและการบูรณาการของหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ แตคุณคาที่แทจริง 
ไมไดมุงหมายเพื่อหารายไดทางเศรษฐกิจ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญในการเรียนรูศึกษาถึงชนชาติ สังคมและเผาพันธุมนุษย เปนเกียรติและเปนศักดิ์ศรี
ของความเปนชาติและทองถิ่น เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาวิจัยทางวิชาการ  
ทําใหเกิดความรัก หวงแหน ประกอบกับรายงานของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐  
ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ชี้แจงตอศาล ระบุวา พบภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตร 
ที่ถ้ําเสืออยูทางดานทิศตะวันออกของเขาภูผายา อยูหางจากหลักเขตหมายเลข ๕ ของพื้นที่
การขอประทานบัตร เปนระยะทาง ๔๐๐ เมตร หากใหมีการดําเนินโครงการ แรงสั่นสะเทือน
และความดันอากาศ จะสงผลใหเกิดความเสียหายได จึงเห็นวารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและรายงานเพิ่มเติมซึ่งจัดทําโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง 
เซอรวิส จํากัด อันเปนขอมูลที่คณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม รวมตลอดถึง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชในการพิจารณาออกประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ ลงวันที่  
๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ เปนขอมูลที่ รวบรวมขอเท็จจริงไมสมบูรณ โดยขาดขอมูล 
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ของแหลงโบราณคดี คือ ถ้ําหางฮะ (ถ้ําเสือ) อีกทั้งความเห็นทางดานการประเมินคุณคา 
และศักยภาพทางวิชาการโบราณคดี และประวัติศาสตรของแหลงโบราณสถานดังกลาว 
ก็ไมสอดคลองกัน พิจารณาแลวเห็นวา รายงานของสํานักงานศิลปากรที่ ๙ ขอนแกน  
และรายงานของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐ ซึ่งรายงานขอเท็จจริงตอศาลตามคําสั่งของศาล 
เปนการจัดทําโดยหนวยงานของรัฐที่ไมมีประโยชนไดเสียในคดีนี้ และผูจัดทํารายงาน
ดังกลาวก็เปนเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องโบราณสถาน โบราณคดี และส่ิงแวดลอม 
ซึ่งรายงานทั้ง ๒ ฉบับดังกลาว จึงนาเชื่อถือกวารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ซึ่งจัดทําโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด อันเปนบริษัทเอกชนที่รับจาง 
จากผูถูกฟองคดีที่ ๒  ดังนั้น คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ออกประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ 
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการออกคําสั่งไมชอบดวยกฎหมาย  
จึงมีคําพิพากษา ดังนี้ 
 ๑. ใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ 
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ออกประทานบัตรเปนตนไป 
 ๒. ใหคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวหรือ 
กําหนดวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา  
คงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาคดีจะถึงที่สุด หรือมีการอุทธรณคําพิพากษานี้และศาลปกครองสูงสุด
มีคําสั่งเปนอยางอื่น  
  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อุทธรณวา เนื่องดวยหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ
ที่กํากับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ตองถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือ 
คําพิพากษาของศาลเปนบรรทัดฐานในการใชดุลพินิจในกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองตอไป  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงจําเปนตองอุทธรณคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน โดยเห็นวากระบวนพิจารณา
ออกประทานบัตรใหสิทธิการทําเหมืองแรเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติแร  
พ.ศ. ๒๕๑๐ เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดย่ืนคําขอรับสิทธิการทําเหมืองแรตามมาตรา ๔๔  
แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) 
พ .ศ . ๒๕๒๒  จึงตองดําเนินการประกาศกําหนดเขตการขอประทานบัตร เพื่อให 
ผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตการขอประทานบัตรไดโตแยงการกําหนด 
เขตพื้นที่ประทานบัตรตามนัยมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ แตผูฟองคดี
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ทั้งสามรอยเกาสิบสามคน ไดคัดคานการตั้งโรงโมหินซึ่งโรงโมหินคือโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทโรงโม บด ยอยหินตามบัญชีทายกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการทําเหมืองแรเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. ๒๕๑๐ สวนการประกอบกิจการโรงงานโม บด และยอยหินเปนการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สามารถแยกการดําเนินการตางหากคนละพื้นที่ 
ไดไมจําตองเปนพื้นที่ติดกัน การโมหินเปนกระบวนการนําวัตถุดิบที่ไดจากการทําเหมืองแร
มาแปรรูปเพื่อใชประโยชน ซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่ไวชัดเจน สวนการประกาศกําหนดเขต
การขอประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดบัญญัติใหเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ มีหนาที่ประกาศ
การขอประทานบัตรและรับคําโตแยงหรือไมมีผูโตแยงภายในยี่สิบวันนับแตวันที่ปดประกาศ 
เพื่อการดําเนินการสําหรับคําขอประทานบัตรนั้นตอไป ประกอบกับไมมีกฎ ระเบียบใด 
กําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐอื่น ๆ ซึ่งไมมีหนาที่ในการพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. ๒๕๑๐ รับคําโตแยงหรือคําคัดคานในกระบวนการดําเนินการตามมาตรา ๔๙  
แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐  ดังนั้น การที่ศาลปกครองมีคําวินิจฉัยยอมรับให
นายอําเภอสุวรรณคูหาเปนเจาหนาที่ของรัฐในการพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
แร พ.ศ. ๒๕๑๐ ยอมเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการใหเจาหนาที่ของรัฐหนวยงานใด 
ก็ไดสามารถรับคําโตแยงหรือคําคัดคานเขาสู ระบบการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจ 
ตามกฎหมายในการตัดสินใจออกคําสั่งทางปกครอง นอกจากนี้แมมีการโตแยงคัดคาน 
การกระทําภายหลังย่ีสิบวัน นับแตวันประกาศการขอประทานบัตรแลวก็ตาม เจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ก็ไดมีการพิจารณาคําโตแยงคัดคานและ 
เห็นวาคําโตแยงคําคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอ เนื่องจากพื้นที่การขอประทานบัตรดังกลาว
เปนพื้นที่ปาไมอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับอนุญาตจาก 
กรมปาไมใหใชพื้นที่แลว สําหรับผลกระทบทางดานฝุนและเสียงตามที่รองคัดคาน  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ไดพิจารณามาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองและแผนผังโครงการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมแลว 
เห็นวา ไดกําหนดหลักเกณฑการแกไขผลกระทบทั้งดานฝุนและเสียงถูกตองตามหลักวิชาการ
และมาตรการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
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และส่ิงแวดลอม ตลอดจนคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว นอกจากนี้คําขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับความ
เห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ซึ่งถือเสมือนเปนตัวแทนประชาชนในทองถิ่น 
ซึ่งมีหนาที่ในการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตามมาตรา ๒๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดนโยบายใหคําขอประทานบัตรตองไดรับความเห็นชอบ 
จากสภาตําบลทุกแปลง ตามบันทึก ดวนมาก ที่ อก ๐๑๐๐/๒๕๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ แลว 
ประกอบกับในการกําหนดแหลงหินอุตสาหกรรมระดับจังหวัด สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ที่ ๗ ขอนแกน ไดตรวจสอบพื้นที่เพื่อการกําหนดแหลงหินแลว 
ไมพบโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุแตอยางใด อยางไรก็ดีในพื้นที่ตําบลดงมะไฟมีแหลงโบราณคดี
ใกลเคียงคือแหลงภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรที่เขาภูผายา อยูหางไปทางทิศเหนือ
ของพื้นที่กําหนดแหลงหินประมาณ ๒ กิโลเมตร หากพื้นที่กําหนดแหลงหินตําบลดงมะไฟ
ไดมีการขอประทานบัตรตามขั้นตอนก็ขอใหกําหนดเปนเงื่อนไขเพื่อหลีกเล่ียงและ 
ปองกันรักษาแหลงภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรเขาภูผายาตอไปดวย ตามหนังสือ
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ ๗ ขอนแกน ที่ ศธ ๐๗๐๘.๑๔/๑๓๑๖ 
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ในขั้นตอนการดําเนินการตามคําขอประทานบัตร นอกจาก
การพิจารณาเรื่องแหลงโบราณคดีดังกลาวแลว ยังจะตองพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม เสนอตอ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดทําการศึกษาระบบอุทกวิทยา
ของน้ําผิวดิน และสํารวจถ้ําที่อยูในพื้นที่โครงการโดยรอบแปลงคําขอประทานบัตรที่คาดวา
จะไดรับผลกระทบจากการทําเหมือง พรอมทั้งประเมินความสําคัญของถ้ํา การเปนแหลงทองเที่ยว 
โบราณคดี หรือแหลงที่อยูของสัตวปา การเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโรงโมหิน การขนสงแร 
การสํารวจทัศนคติของราษฎรบานดงมะไฟ การศึกษาผลกระทบของแหลงโบราณคดี  
ตามหนังสือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่ วว ๐๘๐๔/๑๔๖๔ 
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการแลว และคณะกรรมการผูชํานาญ 
การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดเห็นชอบกับรายงานดังกลาว  

/แตทั้งนี้... 
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แตทั้งนี้ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัด ตามหนังสือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ที่ วว ๐๘๐๔/๖๖๘๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา คําขอประทานบัตร
ดังกลาวไดมีการพิจารณาประเด็นคัดคานแลวแมจะเกินย่ีสิบวัน นับแตวันปดประกาศ  
การรับฟงความเห็นขององคการบริหารสวนตําบล การพิจารณาแหลงโบราณคดี ตลอดจน
การปองกันผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของครบถวนแลว  ดังนั้น การออกประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงชอบดวยกฎหมายแลว สวนกรณีการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด หรือบุคคล 
หรือนิติบุคคลใดก็ตาม ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการผูชํานาญการ ตามนัยมาตรา 
๔๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยตอง
ผานกระบวนการไตสวนขอเท็จจริง การตรวจสอบทางดานวิชาการตามมาตรฐานของการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของ
เจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว นอกจากนี้ผลของการตรวจสอบและ
ใหความเห็นชอบตามกฎหมายยอมตองถือเปนกฎ ระเบียบที่สามารถใหความเชื่อถือไดใน
ระหวางหนวยงานของรัฐดวยกัน 
 สําหรับกรณีที่สํานักงานศิลปากรที่ ๙ ขอนแกน สงรายงานและความเห็น 
ตอศาลปกครองชั้นตนในประเด็นเกี่ยวกับภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรบริเวณเขาภูผายาวา 
ภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตรเขาภูผายามีคุณคาสูงทางวิชาการ และสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ ๑๐ สงรายงานและความเห็นตอศาลปกครองชั้นตนวา หากมีการดําเนินการโครงการ
เหมืองหินอุตสาหกรรมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐ ไดเปดเวทีรับฟงความคิดเห็น ปรากฏวาราษฎรสวนใหญไมตองการ 
ใหมีการทําเหมือง นอกจากนี้ยังใหความเห็นวาแมพื้นที่ประทานบัตรจะไมพบแหลง
โบราณคดี แตบริเวณใกลเคียงมีการพบหลักฐานที่สําคัญทางดานโบราณคดี ทางดาน
ประวัติศาสตร การดําเนินการโครงการตอไปอาจสงผลกระทบตอแหลงประวัติศาสตร  
และสถานที่สําคัญ ซึ่งศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณารายงานของทั้งสองหนวยงานดังกลาวแลว
เห็นวา เปนการจัดทําโดยหนวยงานของรัฐไมมีประโยชนไดเสียในคดีนี้ และผูจัดทํารายงาน

/เปนเจาหนาที่... 
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เปนเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องโบราณสถาน โบราณคดี และส่ิงแวดลอม  
ซึ่งนาเชื่อถือจึงไดวินิจฉัยวา คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ออกประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ 
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการใชดุลพินิจที่คลาดเคลื่อนตอขอเท็จจริงในสาระสําคัญ  
ไมชอบดวยกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา ความเห็นทางดานโบราณคดีของสํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑที่ ๗ ขอนแกน และความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ เปนความเห็นทางวิชาการที่ใชประกอบการออกประทานบัตร ซึ่งเปนไป 
ตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของแลว  ดังนั้น การออกประทานบัตร 
ที่ ๒๗๒๒๑ /๑๕๓๙๓ จึงชอบดวยกฎหมาย แตอยางไรก็ตามหากการทําเหมืองแร 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีผลกระทบกับราษฎร หรือไมถูกตองตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตร 
ในเบื้องตนเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) มีอํานาจสั่งให
เปล่ียนแปลง แกไข หรือหยุดการทําเหมืองไดตามที่เห็นสมควร ตามนัยมาตรา ๗๑  
แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ หรืออาจพิจารณาเพิกถอนประทานบัตร ถามีเหตุ 
ใหตองพิจารณาเพิกถอนตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐  สําหรับในกระบวนการทํา
เหมืองหินอุตสาหกรรม ตามหลักวิศวกรรมเหมืองแรยอมตองใชวัตถุระเบิด ซึ่งทําใหเกิด 
ความสั่นสะเทือนและมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมมากหรือนอยข้ึนอยูกับมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมือง กรณีดังกลาวยังมิไดมีการพิสูจน
ใหเปนที่ประจักษในกระบวนการไตสวนขอเท็จจริงยอมไมเปนธรรมแกผูปฏิบัติในวิชาชีพ
วิศวกรรมเหมืองแร หรือวิชาการดานสิ่งแวดลอมและแมกระทั่งผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนผูรับประทานบัตร
จากรัฐที่จะดําเนินการอยางถูกตองตามกระบวนการที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ภาครัฐ
กําหนด อาศัยเหตุดังกลาวผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นวา การออกประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ 
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงชอบดวยกฎหมาย 
 ขอใหศาลปกครองสูงสุดกลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนและ 
ใหยกคําฟองของผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน 
 ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อุทธรณวา ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน ไมใชผูมี 
สวนไดเสียที่จะอางสิทธิใด ๆ ในพื้นที่เขตการขอประทานบัตร กลาวคือ พื้นที่เขตการ 

/ขอประทานบัตร... 
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ขอประทานบัตรอยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมปาไม และกรมปาไมไดอนุญาตให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เขาทําประโยชนแลว นอกจากนี้การยื่นหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม  
๒๕๔๒ ของผูฟองคดีทั้ งสามรอยเกาสิบสามคน  คัดคานการขอประทานบัตรของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปนการกระทําที่ไมสุจริตเพื่อกล่ันแกลงผูถูกฟองคดีที่ ๒ อีกทั้ง การที่ 
ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน ไดย่ืนหนังสือดังกลาวตอนายอําเภอสุวรรณคูหา  
ที่ศาลปกครองชั้นตนฟงวาเปนการยื่นคําคานตอเจาหนาที่ของรัฐภายในกําหนดแมจะไมได
ย่ืนโดยตรงตอเจ าพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํ าทองที่  (จั งหวัดเลย) ก็ตามนั้น  
เมื่อผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน มิไดมีสวนไดเสียในอันที่จะมีสิทธิโตแยงก็ไมจําเปน 
ที่จะตองพิจารณา และการปดประกาศการขอประทานบัตรตามเจตนารมณของกฎหมาย
มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ ก็เพื่อใหผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตการขอ
ประทานบัตรไดมีโอกาสโตแยงเขตการขอประทานบัตร เมื่อผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน 
ไมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตการขอประทานบัตร ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน 
จึงไมใชผูมีสวนไดเสีย สําหรับการที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน กลาวอางเกี่ยวกับ 
การขอประทานบัตรวาไมไดดําเนินการตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๕๙ และ
มาตรา ๖๐ นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา เนื่องจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนและการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งสองมาตราดังกลาวไดบัญญัติใหเปนไป 
ตามที่กฎหมายในเรื่องนั้นบัญญัติไว และจากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ มิได
บัญญัติใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและการมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณา
ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองเปนกระบวนการในการออกประทานบัตร  
ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ 
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยชอบแลว  
ที่ศาลปกครองชั้นตนเห็นวาการออกประทานบัตรไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนและ 
วิธีการอันเปนสาระสําคัญ อีกทั้ง การรับฟงรายงานของสํานักงานศิลปากรที่ ๙ ขอนแกน 

/ฉบับลงวันที่... 



 

 

๔๘ 

ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ และรายงานของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๐  
ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเปนการจัดทําโดยหนวยงานของรัฐที่ไมมีประโยชน 
ไดเสียในคดีนี้ และผูจัดทํารายงานเปนเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องโบราณสถาน 
โบราณคดี และส่ิงแวดลอม รายงานทั้ง ๒ ฉบับ จึงนาเชื่อถือกวารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งจัดทําโดยบริษัท เอส.พี .เอส. คอนซัลติ้ ง เซอรวิส จํากัด  
ซึ่งเปนบริษัทเอกชนที่รับจางจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมเห็นพองดวย 
เนื่องจากรายงานทั้งสองฉบับเปนความเห็นของบุคคลเพียงคนเดียว และใชวิธีการสุม
ตัวอยางจากกลุมผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมขอให
ศาลปกครองออกไปเดินเผชิญสืบโดยทําการระเบิดหินจะไดเห็นขอเท็จจริงวาจะมีผลกระทบ
อยางใด นอกจากนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดย่ืนคําขอประทานบัตรเลขที่ ๑๑/๒๕๓๗ เมื่อวันที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ในการนําเจาหนาที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทําการ 
ไตสวนประกอบการขอประทานบัตร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ นายทองมวน ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดลงนามรับรองรายงานการ
ไตสวนการขอประทานบัตรดังกลาว และไดมีหนังสือลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒  
ถึงเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) แจงมติขององคการบริหาร 
สวนตําบลดงมะไฟที่เห็นชอบใหพิจารณาคําขอประทานของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอไป การที่ 
นายทองมวนไดรับรองการไตสวนการขอประทานบัตร จึงยอมทราบวามีการยื่นคําขอประทานบตัร 
มาตั้งแตตน อีกทั้ง นายทองมวนก็เปนผูลงนามปดประกาศการขอประทานบัตรดวยตนเอง 
การกลาวอางวาไมทราบการปดประกาศการขอประทานบัตร  จึงไมอาจรับฟงได  
อนึ่ง การประกาศการขอประทานบัตร ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐  
ก็เพื่อใหผูที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่ไดกําหนดเขตการขอประทานบัตรหรือ 
ที่เกี่ยวของดวยเหตุประการใดในเขตการขอประทานบัตรไดโตแยงคัดคานเขตการ 
ขอประทานบัตร ขอเท็จจริงพื้นที่กําหนดเขตการขอประทานบัตรเปนพื้นที่อยู ใน 
ความรับผิดชอบของกรมปาไม ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่จากกรมปาไมแลว  
ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน จึงไมเปนผูมีสวนไดเสียและในการออกประทานบัตร
ดังกลาว อีกทั้ง คณะกรรมการผูชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไดศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว ไดมีมติเห็นชอบกับมาตรการปองกัน 

/และแกไข... 
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และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการทําหินอุตสาหกรรมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ประกอบกับ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟก็ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวดวย นอกจากนี้ 
ยังเปนการดําเนินการตามนโยบายของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ใหมีการตรวจสอบโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งเปนตัวแทนประชาชนในทองถิ่น  ดังนั้น ขอกลาวอางของผูฟองคดีทั้ง 
สามรอยเกาสิบสามคน วาการขอประทานบัตรจะตองทําประชาพิจารณและการมีสวนรวม 
ของประชาชนในกระบวนพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง  
จึงไมอาจรับฟงได สวนพื้นที่ที่การขอประทานบัตรตั้งอยูที่เขาภูผาฮวก ซึ่งเปนภูเขาลูกโดด
อยูหางจากชุมชนและไมทําใหเสียทัศนียภาพเพราะแนวภูเขาดานติดกับถนนบดบังอยู 
ประกอบกับอยูในเขตพื้นที่กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลุมน้ําชายแดน  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ซึ่งสามารถใชพื้นที่ทําประโยชน 
โดยไมจํากัด ประกอบกับเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรม ไมใชแหลงตนน้ํา หรือแหลงซับน้ํา 
อีกทั้ง ไมมีผลกระทบตอสํานักปฏิบัติธรรมวัดถ้ําผายา และสํานักสงฆวัดถ้ําผาโขง นอกจากนี้ 
ถาหากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดําเนินการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมโดยไมปฏิบัติบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมจนกอใหเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานฝุนละออง และเสียง ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
มีอํานาจที่สั่งใหหยุดการทําเหมืองแรและใหแกไขใหถูกตองหรือเพิกถอนประทานบัตรไดอยูแลว 
  สําหรับการยื่นคําโตแยงคัดคานประกาศการขอประทานบัตร ซึ่งประกาศ 
ไดระบุอยางชัดแจงใหย่ืนคําโตแยงคัดคานตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
(จังหวัดเลย) ภายในยี่สิบวันนับแตวันปดประกาศ (ปดประกาศวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๒) 
แตผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน กลับย่ืนคําโตแยงคัดคานตอนายอําเภอสุวรรณคูหา 
และคําโตแยงคัดคานไปถึงเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) เมื่อวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ ซึ่งลวงพนย่ีสิบวันแลว ที่ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา การยื่น 
คําโตแยงคัดคานการขอประทานบัตรของผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน เปนการยื่น
ภายในกําหนดเวลาตามประกาศ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมเห็นพองดวย 
 ที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยวามาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐที่จะดําเนินกิจกรรม
ที่มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมตองใหบุคคลในทองถิ่นมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสาร และ 

/มีสิทธิเขารวม... 
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มีสิทธิเขารวมในกระบวนการพิจารณาในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่มีผลกระทบ 
ตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมเห็นพองดวย เนื่องจาก
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดกําหนดใหมีการปดประกาศเขตพื้นที่การขอประทานบัตร เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย
เกี่ยวของกับเขตที่ดินของตนมีโอกาสโตแยงคัดคานเขตการขอประทานบัตร ประกอบกับ 
ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน ไมมีสิทธิใด ๆ  ในพื้นที่ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ขอประทานบัตร 
อีกทั้ง ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน พักอยูหางจากบริเวณการขอประทานบัตร  
โดยเฉล่ีย ๔ กิโลเมตร ไมไดรับความเสียหายหรือถูกกระทบกระเทือนแตอยางใด นอกจากนี้  
ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน ย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตนขอใหเพิกถอนประทานบัตร
โดยมิไดอางวากระบวนการหรือข้ันตอนไมชอบดวยกฎหมาย แตศาลปกครองชั้นตนกลับหยิบยก
เรื่องกระบวนการหรือข้ันตอนมาเปนเหตุเพิกถอนประทานบัตร ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา  
ศาลปกครองชั้นตนไดพิจารณาพิพากษาเกินคําขอและไมใชปญหาเกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอย 
 นอกจากนี้ ที่ศาลปกครองชั้นตนเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชดุลพินิจ 
คลาดเคลื่อนตอขอเท็จจริงในสาระสําคัญ โดยไมไดนําภาพเขียนสีถ้ําหางฮะ (ถ้ําเสือ)  
มาประกอบการพิจารณา อีกทั้ง รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของบริษัท  
เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด ไมมีผลการวิเคราะหผลกระทบภาพเขียนสีถ้ําหางฮะ 
(ถ้ําเสือ) ไวดวย ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมเห็นพองดวย เนื่องจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของบริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด เปนการศึกษาแบบวิจัยและมีการศึกษา 
โดยวิธีสุมตัวอยางตามหลักวิชาระเบียบวิธีวิจัย จึงไมจําเปนตองสํารวจทุกถ้ําทุกแหง  
ซึ่งศาลปกครองชั้นตนก็ยอมรับวาการสุมตัวอยางตามระเบียบวิธีวิจัยมีความเชื่อถือได  
แตศาลปกครองชั้นตนกลับเชื่อตามรายงานของสํานักงานศิลปากรที่ ๙ ขอนแกน ซึ่งเปนรายงาน 
ที่ไมเปนวิทยาศาสตร ใชแตหลักการคาดเดา การวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นตนจึงคลาดเคลื่อน
ตอความจริง 
 ขอใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน
เปนยกฟอง 

/ผูฟองคดี... 
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 ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน ทําคําแกอุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสองวา  
ที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พยายามจะแยกสวนของกระบวนการใชกฎหมายในการขอประทานบัตร 
กับการขออนุญาตทั้งโรงงานโมบด ยอยหินออกจากกัน แตความเปนจริงทั้งสองกรณีทําให
เกิดผลเสียหายกับสภาพสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน  
ไมมีการแบงแยกสวน ดังเชนผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลาวอาง และการพิจารณาคดีปกครอง 
เปนการพิจารณาตามหลักการของกฎหมายมหาชน ซึ่งจะพิจารณาถึงผลเสียหายที่เกิดจาก 
การละเลยของเจาหนาที่และกระบวนการที่บกพรองเปนสําคัญ  ดังนั้น การใชดุลพินิจ 
ของฝายปกครองจึงไมเปนการสรางบรรทัดฐานใหมแตอยางใด ประกอบกับ คดีนี้ 
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาวา กระบวนการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมนั้น มีนอยจนนาจะทําใหสิทธิของประชาชนตองถูกกระทบกระเทือน 
นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ก็ไมครอบคลุมรอบดานแสดงให 
เห็นถึงพฤติการณที่จะชวยเหลือผูประกอบการอยางชัดเจน โดยเฉพาะคําสั่งของ 
เจาพนักงานเกี่ยวกับเรื่องแหลงโบราณสถานนั้น ไมสอดคลองกับสภาพความจริง แมวา 
ความเสียหายยังไมปรากฏก็ตามแตถารอใหเกิดความเสียหายก็ยากที่จะเยียวยาแกไข สวนคําอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เกี่ยวกับอํานาจในการฟองคดี เมื่อผูฟองคดีทั้งหมดเปนผูมีสวนไดเสีย 
ในฐานะผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากมลภาวะตาง ๆ ที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นจาก 
การดําเนินการตามประทานบัตร จึงมีอํานาจฟองคดีนี้ สําหรับกระบวนการพิจารณาการออก
ประทานบัตรซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของไดกระทําถูกตอง
ตามข้ันตอนของการออกประทานบัตรทุกประการแลวนั้น ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน  
ขอเรียนวานอกจากเหตุผลที่ไดกลาวมาแลวในคําแกอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๑ การที่ 
ผูฟองคดีทั้งหมดเปนชาวบานยอมไมมีอํานาจหรืออิทธิพลใด ๆ  ที่จะไปบีบบังคับหนวยงานราชการใด
ใหโนมเอียงได และการเรียกรองก็กระทําตามสิทธิของประชาชนอันพึงมีตามรัฐธรรมนูญ 
ไมไดเปนการกระทําเพื่อกล่ันแกลงผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด 
 
 ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยไดรับฟงสรุปขอเท็จจริงของ 
ตุลาการเจาของสํานวน คําชี้แจงดวยวาจาประกอบคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี 

/ศาลปกครองสูงสุด... 
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 ศาลปกครองสูงสุดไดตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดี กฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวของประกอบแลว 
 ขอเท็จจริงรับฟงไดวา คดีนี้พื้นที่บริเวณเขาภูผาจันได-เขาภูผาฮวก ตําบลดงมะไฟ 
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดย่ืนคําขอประทานบัตร 
เพื่อทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ซึ่งเดิมไดมีการขออนุญาตทําการระเบิดและ 
ยอยหินตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  
๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่องแผนปฏิบัติการ
เพื่อเปล่ียนแปลงการระเบิดและยอยหินไปเปนเทคโนโลยีการทําเหมืองหิน โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการระเบิดและยอยหิน ใหมีการจัดการอยางเปนระบบ 
ใหมีการรวมกลุมผูประกอบการ ลดจํานวนผูขออนุญาตใหนอยลง และมีจํานวนพื้นที่ 
ที่เหมาะสมตอการทําเหมืองหิน ทั้งนี้ ใหจังหวัดเขามามีสวนรวมในการจัดการดวย เมื่อจังหวัด 
ไดกําหนดแหลงหินแลวก็กําหนดใหผูประกอบการทําเหมืองหินจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการกําหนดแหลงหินเพื่ออุตสาหกรรม
ดั งกล าวก็ เพื่ อ ใหมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมนอยที่ สุ ด  
จึงใหมีคณะกรรมการกําหนดแหลงหินอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ซึ่งใกลชิดกับพื้นที่เปน 
ผูพิจารณากําหนดแหลงหินอุตสาหกรรมเบื้องตนและศึกษาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ใหนอยที่สุด  อีกทั้ง คํานึงถึงความจําเปนในการใชหินและศักยภาพของแหลงหิน ซึ่งตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ ไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข 
ตลอดจนนโยบายในการคัดเลือกแหลงหิน  ดังนี้  ๑. การคัดเลือกแหลงหินใหอาศัยขอมูล
สํารวจธรณีวิทยาของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ขอมูลการกําหนดเขต
ระเบิดและยอยหินของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และขอมูลการวางแผนการ 
จัดทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดลอม ๒. ใหกําหนดพื้นที่ที่มีการระเบิดและยอยหินอยูแลวเปนแหลงหินอุตสาหกรรม
เปนอันดับแรก ๓. หากพื้นที่เดิมไมเพียงพอจะพิจารณาแหลงหินเพิ่มเติมจากขอมูลพื้นฐาน
และขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความตองการใชหิน และศักยภาพของแหลงหิน
ในพื้นที่นั้น ๔. การกําหนดพื้นที่แตละจุดจะตองคํานึงถึงระยะทางขนสงที่เหมาะสมโดยหางกัน

/ไมเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร... 
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ไมเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ๕. การกําหนดแหลงหินแตละแหลงใหไดรับความเห็นชอบในระดับจังหวัด 
ซึ่งจะมีผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  ๖. การกําหนดแหลงหินจะกําหนดพื้นที่ 
ใหนอยที่สุดแตมีปริมาณหินสํารองเพียงพอตอความตองการใชหินในระยะยาว  ๗. หากเปนไปได 
จะพยายามผลักดันใหมีการเปดการทําเหมืองหินในพื้นที่ราบ  ๘. ข้ันตอนการดําเนินการ
คัดเลือกแหลงหินใหคณะกรรมการกําหนดแหลงหินระดับจังหวัดไดมีการประชุมรวมกัน 
กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาคัดเลือกแหลงหินอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด แลว
เสนอใหคณะกรรมการกําหนดแหลงหินอุตสาหกรรมที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแรเปนหนวยงานหลักพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อกําหนดเปน 
แหลงหินอุตสาหกรรม และแหลงหินสํารองภายใตมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ 
สําหรับการคัดเลือกแหลงหินของจังหวัดหนองบัวลําภู คณะกรรมการกําหนดแหลงหิน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู ไดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๙ 
เห็นวา จังหวัดหนองบัวลําภูไดมีปญหาการขาดแคลนหินกอสรางเนื่องจากเปนจังหวัด 
ที่กอตั้ ง ข้ึนใหมมีสิ่ งที่ จะตองกอสรางอีกมาก  นอกจากนี้ ยั ง เปนจังหวัดที่มีแหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติอยูมากควรจะนําทรัพยากรดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
โดยเฉพาะแหลงหินที่เขาภูผาจันได พิกัด N 1949850 E 201050 เปนภูเขาลูกโดดไมเปนเทือกเขา 
ไมเปนพื้นที่อนุรักษ หรือลุมน้ําชั้น ๑ เอ ชั้น ๑ บี มีศักยภาพทางธรณีวิทยาที่จะพัฒนาเปน
เหมืองหินได จึงไดกําหนดใหเขาภูผาจันได เปนแหลงหินอุตสาหกรรม และไดประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ไดกําหนดใหแหลงหินตําบลดงมะไฟ 
อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู เปนแหลงหินอุตสาหกรรม แลวเสนอใหคณะกรรมการ
กําหนดแหลงหินอุตสาหกรรมที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเปนหนวยงาน
หลักพิจารณา โดยคณะกรรมการกําหนดแหลงหินดังกลาวไดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๑/๑๐ 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๑ พิจารณาแหลงหินจังหวัดหนองบัวลําภู ตามที่คณะกรรมการ
กําหนดแหลงหินอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภูเสนอ และมีมติกําหนดใหแหลงหิน 
ตําบลดงมะไฟเปนแหลงหินอุตสาหกรรม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไดออกประกาศฉบับที่ ๑๐ 
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๑ ใหแหลงหินตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู  
เปนแหลงหินอุตสาหกรรม สวนแหลงหินเขาภูผาจันได ใหคณะกรรมการไปตรวจสอบ 
สภาพพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อความรอบคอบ และ 
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ไดมีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๑/๑๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ แลวมีมติกําหนด 
ใหเขาภูผาจันไดเปนแหลงหินอุตสาหกรรม โดยตัดพื้นที่บางสวนที่อาจเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมออก และกําหนดใหทําแผนผังโครงการทําเหมืองเพื่อปองกันผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมดังกลาว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศ ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๔๑ ใหแหลงหินเขาภูผาจันได ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 
เปนแหลงหินอุตสาหกรรม เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดย่ืนคําขอประทานบัตรเพื่อทําเหมืองหิน
อุตสาหกรรมในทองที่ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ตอสํานักงาน 
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) (สํานักงานทรัพยากรธรณีประจําทองที่ 
(จังหวัดเลย) เดิม) ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ ดังกลาว ซึ่งเจาหนาที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดทําการรังวัดพื้นที่ที่ขอประทานบัตรแลวคํานวณ
เนื้อที่พรอมทั้งไดข้ึนรูปแผนที่ และไดทําการไตสวนผูประกอบการขอประทานบัตร อีกทั้ง  
ขอความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
ไดพิจารณาแลว มีมติใหเห็นชอบในการพิจารณาการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ตอไปได โดยที่สภาพพื้นที่กําหนดเขตการขอประทานบัตรอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ และ
เปนปาเสื่อมโทรม ตั้งอยูบนเขาภูผาจันได ภูผาฮวก อันเปนภูเขาลูกโดด และอยูในเขตพื้นที่
กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลุมน้ําชายแดนชั้น ๓ ชั้น ๔ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถใชพื้นที่เพื่อทํา
ประโยชนไดโดยไมจํากัด ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับอนุญาตจากรมปาไมใหใชพื้นที่ดังกลาวแลว 
ตอมาเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ไดประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร เรื่อง การขอประทานบัตรทําเหมืองแรลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒  
เพื่อให ผูที่มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินหรือเกี่ยวของกับเหตุใดในเขตพื้นที่ 
การขอประทานบัตรไดโตแยงพื้นที่เขตการขอประทานบัตร โดยปดไว ณ สํานักงานเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจํ าทองที่  (จั งหวัด เลย )  และไดมีหนั งสือขอให ผู ว าราชการ 
จั งหวัดหนองบัวลําภูมีหนั งสือถึ งนายอํ าเภอสุวรรณคูหาและกํ านันตํ าบลดงมะไฟ 
ใหปดประกาศการขอประทานบัตร ณ ที่วาการอําเภอสุวรรณคูหาและที่ทําการกํานันดงมะไฟ 
เพื่อใหผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตการขอประทานบัตรไดโตแยงพื้นที่เขต
การขอประทานบัตร โดยใหโตแยงโดยตรงตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําหนาที่ 

/(จังหวัดเลย)... 



 

 

๕๕

(จังหวัดเลย) ภายในยี่สิบวันนับแตวันปดประกาศ และไดมีการปดประกาศเมื่อวันที่  
๒๑ มกราคม ๒๕๔๒ ซึ่งครบกําหนดวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เมื่อไมมีผูใดโตแยงภายใน
ระยะเวลาดังกลาว เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) จึงไดดําเนินการ
สําหรับการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอไป ตอมา ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน  
ไดมีหนังสือคัดคานการตั้งโรงโมหิน เขาภูผาฮีดํา เขาภูผาฮวก ตอนายอําเภอสุวรรณคูหา 
ซึ่งนายอําเภอสุวรรณคูหาไดรายงานใหผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูทราบ และ 
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูไดสงเรื่องใหอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งอุตสาหกรรม
หนองบัวลําภูสงเรื่องใหอุตสาหกรรมจังหวัดเลย และอุตสาหกรรมจังหวัดเลยไดรับเรื่องโตแยง 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แลวมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ สงใหเจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) พิจารณา ซึ่งเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ไดสงเรื่องใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรพิจารณา 
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดพิจารณา แลวเห็นวาคําโตแยงของผูฟองคดี
ทั้งสามรอยเกาสิบสามคน ไมมีเหตุผลเพียงพอ เนื่องจากพื้นที่การขอประทานบัตรดังกลาว 
เปนพื้นที่ปาไมซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับอนุญาต
จากกรมปาไมใหใชพื้นที่ดังกลาวแลว ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน จึงไมใชผูมีสวนไดเสีย
ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตการขอประทานบัตรดังกลาว 
ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาคําขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลวเห็นวา 
การขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการถูกตองตามพระราชบัญญัติแร  
พ.ศ.๒๕๑๐ และระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ตลอดจนนโยบาย
ของกระทรวงอุตสาหกรรมแลว จึงออกประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
จํานวนเนื้อที่ ๑๗๕ ไร ๓ งาน ๖๕ ตารางวา มีกําหนด ๑๐ ป โดยที่การดําเนินการเหมืองแร 
ตามประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมโครงการทําเหมืองเสนอสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดวาจางบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด 
เปนผูจัดทํารายงานดังกลาวแลวเสนอสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดพิจารณาเบื้องตน 
แลวเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

/ดานโครงสราง... 



 

 

๕๖

ดานโครงสรางเหมืองแร ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดเห็นชอบกับรายงานดังกลาว แตทั้งนี้
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
และจะตองนําเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  อีกทั้ง ไดกําหนดพื้นที่ 
ใหเปดทําเหมืองบริเวณตอนกลางของพื้นที่การขอประทานบัตรจํานวนเนื้อที่ประมาณ  
๗๐ ไร เพื่อปองกันผลกระทบดานทัศนียภาพและแรงสั่นสะเทือนจากการใชวัตถุระเบิด  
ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน เห็นวา การออกประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอนจากฝุนและเสียง อีกทั้ง 
เปนการทําลายแหลงตนน้ําลําธาร แหลงเรียนรูธรรมชาติของโรงเรียนและจะเปนอันตราย 
ตอแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร นอกจากนี้ ยังขาดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชน (ประชาพิจารณ) และการมีสวนรวมของประชาชน จึงนําคดีมาฟอง 
ศาลปกครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓  
โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ออกประทานบัตรเปนตนไป ผูถูกฟองคดีทั้งสองไมเห็นดวย
กับคําพิพากษาดังกลาว จึงไดอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด 
 คดีนี้มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัย ดังนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน เปนผูมีสิทธฟิองคดีหรือไม 
เห็นวา มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไววาคําฟองจะตองใชถอยคําที่สุภาพและตองมี (๕)  
ลายมือชื่อของผูฟองคดี ถาเปนการยื่นฟองคดีแทนผูอื่นจะตองแนบใบมอบฉันทะให 
ฟองคดีมาดวย ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓  
เปนผูลงลายมือชื่อในคําฟอง สวนผูฟองคดีที่ ๔ ถึงผูฟองคดีที่ ๓๙๓ มิไดลงลายมือชื่อในคําฟอง
และมิไดทําใบมอบฉันทะหรือแตงตั้งตัวแทนใหฟองคดี ผูฟองคดีที่ ๔ ถึงผูฟองคดีที่ ๓๙๓  
จึงมิใชผูฟองคดีในคดีนี้ นอกจากนี้ ในการมอบอํานาจใหนายคุมพงษ ภูมิภูเขียว ดําเนินคดี
แทนผูฟองคดีทั้งหมด ก็เปนการกระทําโดยผูฟองคดีที่ ๑ ผูฟองคดีที่ ๒ และผูฟองคดีที่ ๓ 
เทานั้น จึงเปนที่เชื่อวาคําฟองคดีกระทําโดยผูฟองคดีที่ ๑ ถึงผูฟองคดีที่ ๓ เทานั้น อุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงฟงข้ึน 

/ประเด็นที่สอง... 
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 ประเด็นที่สอง การออกประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๔๓ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดดําเนินการตามกระบวนการหรือข้ันตอน
ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
อันซึ่งเปนกระบวนการหรือข้ันตอนอันเปนในสาระสําคัญหรือไม โดยที่มาตรา ๕๙ ไดบัญญัติไววา 
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใด
ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ 
ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๖๐ ไดบัญญัติไววา 
บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะที่กําหนดหลักเกณฑ
การขอประทานบัตรการทําเหมอืงแร มิไดบัญญัติใหการขอประทานบัตรทําเหมืองแรจะตองรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตอยางไรก็ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ ประกอบกับขอ ๙ (๓) ของระเบียบกรมทรัพยากรธรณี วาดวย 
การดําเนินการคําขอประทานบัตร การตออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร  
พ .ศ .  ๒๕๓๑  กําหนดใหการดําเนินการทําเหมืองแรที่อาจกระทบตอสิ่ งแวดลอม 
ใหมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ขอเท็จจริงปรากฏวาเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ไดสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดทํารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมการขอประทานบัตรดังกลาว ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดมอบอํานาจใหบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด เปนผูจัดทํารายงานดังกลาว
แลวเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในเบื้องตนแลว เห็นวารายงานที่เสนอถูกตองตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนด จึงเสนอรายงานดังกลาวใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา คณะ

/คณะกรรมการฯ... 
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กรรมการฯ ไดประชุมและมีมติเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังกลาว แตทั้งนี้ เนื่องจากในรายงานมีขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับสภาพธรรมชาติของถ้ําผาจันได 
ซึ่งอยูหางพื้นที่การขอประทานบัตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ๖๘๐ เมตร มีโครงสรางหินปูนแบบ 
Karst – Tower เปนถ้ําคลายเพิงผา ๒ คูหา ปากถ้ําเปดโลงตลอด ความกวางของปากถ้ํา ๑๖.๕๐ เมตร  
ลึกประมาณ ๘ เมตร คูหาแรกเพดานถ้ําสูง ๑๐ เมตร คูหาที่สองเพดานถ้ําสูง ๓ เมตร  
สภาพธรรมชาติดั้งเดิมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปบางสวน เนื่องจากมีการตั้งสํานักสงฆและ 
ไดมีการนําดินมาถมเพื่อปรับปรุงเปนสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจและเปนที่อยูอาศัย บริเวณ 
ถ้ําผาจันไดไมพบหลักฐานทางโบราณคดีหรือแหลงประวัติศาสตรใด ๆ และจากการศึกษา
ทางดานประวัติศาสตรโบราณคดี โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ไดมีการประเมินคุณคาและศักยภาพ
เกี่ยวกับความสมบูรณและการคงสภาพดั้งเดิมของถ้ําในปจจุบันอยูในระดับต่ํามาก อีกทั้ง 
จากการตรวจสอบทางดานโบราณคดีของสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ที่ ๗ 
ขอนแกน ไมพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุแตอยางใด อยางไรก็ดี ในพื้นที่
ตําบลดงมะไฟ มีแหลงโบราณคดีใกลเคียง คือ แหลงภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตร 
ที่เขาภูผายา ซึ่งอยูหางไปทางทิศเหนือของพื้นที่กําหนดแหลงหินฯ ประมาณ ๒ กิโลเมตร 
สําหรับลักษณะการซับน้ําของบริเวณพื้นที่ถ้ําผาจันได โดยธรรมชาติแลวน้ําฝนที่ตกลง 
สูพื้นที่ใดสวนหนึ่งจะไหลซึมผานผิวดินไปตามรอยแยกของหินปูนและไหลภายในดินตอไป
เปนน้ําใตดิน อีกสวนหนึ่งจะไหลไปตามผิวดินไปตามสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โดยจะไหล 
จากที่สูงลงสูที่ต่ําตามความลาดเอียงของภูมิประเทศและแรงโนมถวงของโลกกลายเปนน้ําทา  
ดังนั้น ในชวงฤดูฝนถ้ําผาจันไดไมสามารถใชเปนที่พักอาศัยและปฏิบัติศาสนกิจได เพราะมีน้ําฝน
ไหลลงเปยกทั่วบริเวณถ้ําทั้ง ๒ คูหา ซึ่งเปนปรากฏการณเฉพาะในชวงฤดูฝนเทานั้น ในการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมการขอประทานบัตรดังกลาว ไดคํานึงถึง
ผลกระทบตอถ้ําผาจันได จึงกําหนดใหมีการใชวัตถุระเบิดไมเกิน ๑๒๐ กิโลกรัม / จังหวะถวง 
ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอถ้ําผาจันได นอกจากนี้ในการใหความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมการขอประทานบัตรทําเหมืองแรนั้น สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดกําหนดพื้นที่ใหทําเหมืองไดเฉพาะตอนกลางของแปลง
คําขอประทานบัตรดานทิศตะวันตกเทานั้น (ใหเวนการทําเหมืองแรบริเวณทิศเหนือ ทิศใต 
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และทิศตะวันออกของแปลง) จึงเห็นไดวา ในการออกประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดคํานึงผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว สวนกระบวนการหรือข้ันตอน 
การมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน นั้น เห็นวา 
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดบัญญัติกระบวนการหรือข้ันตอนการมีสวนรวมในการ
ออกประทานบัตรการทําการทําเหมืองแรไวโดยเฉพาะแลว กลาวคือ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง 
ประกอบกับมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูมีอํานาจ
ออกประทานบัตร และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติไววาผูใดประสงคจะขอประทานบัตร 
ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ พรอมดวยหลักฐานที่เชื่อถือไดวาพบแร
หรือมีแรชนิดที่ประสงคจะเปดการทําเหมืองอยูในเขตคําขอนั้น และระเบียบกรมทรัพยากรธรณี  
วาดวยการดําเนินการคําขอประทานบัตร การตออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ขอ ๕ ไดกําหนดใหเจาหนาที่จะตองตรวจคําขอวาถูกตองครบถวนหรือไม 
และมีการยื่นแผนที่แสดงเขตที่ขอทําเหมืองหรือไม ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอในพื้นที่ปาไม 
จะตองไดรับอนุญาตจากกรมปาไมตามระเบียบของกรมปาไม เมื่อไดดําเนินการครบถวนแลว  
ใหเสนอคําขอตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่เพื่อรับจดทะเบียนคําขอไวดําเนินการ 
และโดยที่มาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ ประกอบดวยขอ ๘ ของระเบียบกรมทรัพยากรธรณี วาดวยการดําเนินการ 
คําขอประทานบัตร การตออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๓๑  
ไดกําหนดวา เมื่อไดรับคําขอจดทะเบียนไวดําเนินการแลว ใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดเขต
พื้นที่ประทานบัตร โดยนัดหมายผูขอเพื่อนําเจาหนาที่ไปทําการรังวัดกําหนดเขตและ 
ทําการไตสวนคําขอประทานบัตรตามแบบที่กําหนด อีกทั้ง คํานวณขึ้นรูปแผนที่ใหแลวเสร็จ 
มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๖ ประกอบกับขอ ๙ ของระเบียบกรมทรัพยากรธรณี วาดวยการดําเนินการคําขอ
ประทานบัตร การตออายุประทานบัตรและการโอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดกําหนดวา 
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เมื่อไดกําหนดเขตแลวใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ประกาศการขอประทาน
บัตรของผูย่ืนคําขอโดยปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ และท่ีทําการกํานันแหงทองที่ซึ่งขอ
ประทานบัตรแหงละหนึ่งฉบับ เมื่อไมมีผูโตแยงภายในยี่สิบวันนับแตวันปดประกาศ เจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่จะไดดําเนินการสําหรับคําขอนั้นตอไป เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดย่ืนคําขอประทานบัตรตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
(จังหวัดเลย) ตามแบบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เพื่อทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมในทองที่ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งคณะกรรมการ
กําหนดแหลงหินอุตสาหกรรม จังหวัดหนองบัวลําภู ไดเสนอแหลงหินทองที่ตําบลดงมะไฟ 
ตําบลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู ใหคณะกรรมการกําหนดแหลงหินอุตสาหกรรม 
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรซึ่งเปนหนวยงานหลักพิจารณาและคณะกรรมการ
ดังกลาวไดคัดเลือกแหลงหินทองที่ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู  
เปนแหลงหินอุตสาหกรรมและแหลงหินสํารองภายใตมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๓๘ ที่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง แผนปฏิบัติการ 
เพื่อเปล่ียนแปลงการระเบิดและยอยหินไปเปนเทคโนโลยีการทําเหมืองแร เจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ไดตรวจคําขอของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลวเห็นวาถูกตองครบถวน 
จึงจดทะเบียนคําขอประทานบัตร ที่ ๑๑/๒๕๓๗ แลวดําเนินการตามคําขอตอไป ตอมา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ นัดหมายเจาหนาที่ออกไปทําการรังวัด 
ซึ่งเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ไดมอบใหนายทวีสิน  วรรธนะประทีป 
นายชางรังวัด ๕ สํานักงานเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ออกไปทํา
การรังวัดกําหนดเขตและทําการไตสวนคําขอประทานบัตรตามแบบที่กําหนด ตลอดจน
คํานวณขึ้นรูปแผนที่บริเวณที่ขอประทานบัตร หลังจากกําหนดเขตพื้นที่การขอประทานบัตรแลว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดนําเจาหนาที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทําการไตสวนประกอบ 
การขอประทานบัตรทําเหมืองแร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งนายทองมวน   
คําแจม ในฐานะกํานันตําบลดงมะไฟไดลงนามรับรองรายงานการไตสวนการขอประทานบัตร 
และองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดมีมติใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามคําขอ
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ประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอไปได ตอมาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
(จังหวัดเลย) ไดประกาศการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยปดประกาศไวในที่เปดเผย 
ณ สํานักงานเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) และไดสงประกาศ 
ดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อปดประกาศ ณ ที่วาการอําเภอสุวรรณคูหา 
และที่ทําการกํานันตําบลดงมะไฟ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดโตแยงเขตพื้นที่การขอประทานบัตร
โดยใหโตแยงตอเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) โดยตรงภายใน 
ย่ีสิบวันนับแตวันปดประกาศ ซึ่งทองมวนกํานันตําบลดงมะไฟไดรับประกาศดังกลาวแลว 
ไดทําการปดประกาศการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๔๒ ซึ่งครบกําหนดวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  
ปรากฏวาไมมีผู ใดโตแยง เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย)  
จึงไดดําเนินการสําหรับการขอประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตอไป แตอยางไรก็ตามตอมา  
ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสบิสามคน ไดมีหนังสือคัดคานการตั้งโรงโมหิน เขาภูผาฮีดํา เขาภูผาฮวก  
ตอนายอําเภอสุวรรณคูหา และนายอําเภอสุวรรณคูหาไดรายงานใหผูวาราชการ 
จังหวัดหนองบัวลําภูทราบ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภูไดสงเรื่องใหอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองบัวลําภู และอุตสาหกรรมหนองบัวลําภูไดสงเรื่องใหอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 
ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดเลยไดรับเรื่องโตแยงดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ แลว
ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ สงใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ 
(จังหวัดเลย) พิจารณา ซึ่งเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) ไดสงเรื่อง
ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรพิจารณา และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแรไดพิจารณาของ แลวเห็นวาคําโตแยงของผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน 
ไมมีเหตุผลเพียงพอ เนื่องจากพื้นที่การขอประทานบัตรดังกลาวเปนพื้นที่ปาไมซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของกรมปาไม และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใชพื้นที่ดังกลาวแลว 
ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน จึงไมใชผูมีสวนไดเสียในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองที่ดินในพื้นที่เขตการขอประทานบัตรกรณีถือวาดังกลาว ถือวาผูฟองคดี
ไดมีสวนรวมในกระบวนพิจารณาการออกประทานบัตรของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหแก ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
แลว  ดังนั้น การออกประทานบัตรที่ ๒๗๒๒/๑๕๓๙๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ ของ 

/ผูถูกฟองคดี... 



 

 

๖๒ 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนการดําเนินการกระบวนการหรือขั้นตอน  
ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ซึ่งเปนกระบวนการหรือขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญแลว อุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสองจึงฟงข้ึน   
 สวนที่ผูฟองคดีทั้งสามรอยเกาสิบสามคน อางวา การทําเหมืองอุตสาหกรรม 
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีผลกระทบดานฝุนและเสียง ตลอดจนแรงส่ันกระเทือนจะอันตราย 
แกบริเวณภาพเขียนสีถ้ําภูผายา ภาพเขียนสีถ้ําหางฮะ (ถ้ําเสือ) ถ้ําเกีย ซึ่งพบภาชนะดินเผา
ลายเชือกทาบสมัยกอนประวัติศาสตร และซอกหินบนยอดเขาภูผาโขงพบเครื่องถวยชามลายคราม
และเครื่องถวยลายสีของจีนสมัยราชวงศหมิง ตลอดจนสํานักสงฆตางๆ ซึ่งอยูบริเวณรอบๆ 
บริเวณที่ขอประทานบัตรนั้น เนื่องจากคณะกรรมการผูชํานาญการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดลอมไดพิจารณาแลว 
เห็นวา ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐานที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
อีกทั้งบริเวณที่ออกประทานบัตรเปนปาเสื่อมโทรม อยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม  
และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับอนุญาตใหดําเนินการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมจากกรมปาไมแลว 
สวนการเรียนรูของเด็กนักเรียนเมื่อไมไดรับอนุญาตจากกรมปาไม ไมอาจจะอางสิทธิ 
เพื่อไมใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมดําเนินการตามประทานบัตร
ดังกลาว และสําหรับเรื่องการที่หมูบานตั้งกฎระเบียบการใชปาเปนเรื่องที่หมูบานตกลง
กันเองไมมีบทกฎหมายใหอํานาจออกกฎระเบียบดังกลาวได นอกจากนี้ หากการดําเนิน
เหมืองอุตสาหกรรมของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมถูกตองตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตร  
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (จังหวัดเลย) มีอํานาจที่จะสั่งเปล่ียนแปลงแกไข
หรือหยุดการทําเหมืองหรือเพิกถอนประทานบัตรได ซึ่งอุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
จึงฟงข้ึน 
 การที่ศาลปกครองชั้นตนวินิจฉัยโดยเห็นวากระบวนการดังกลาวเปนสาระสําคัญ
ในการออกประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ เมื่อไมมีการดําเนินกระบวนการดังกลาว 
ในการออกประทานบัตร จึงถือวาการออกประทานบัตรที่ ๒๗๒๒๑/๑๕๓๙๓ ลงวันที่  
๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหแกผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมาย นั้น 
ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย  

/พิพากษากลับ... 
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  พิพากษากลับ เปนใหยกฟอง แตทั้งนี้หากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมดําเนินการ 
ทําเหมืองแรหินภายในแนวเขตที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการ หรือใชวัตถุระเบิดเกินกวา 
๑๒๐ กิโลกรัม/จังหวะถวง ก็ไมตัดสิทธิผูฟองคดีที่จะนําคดีมาฟองตอศาลใหมได 
    
นายธงชัย  ลําดับวงศ          ตุลาการเจาของสํานวน 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายจรัญ  หัตถกรรม 
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสงูสุด 
 
นายเกษม  คมสัตยธรรม 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายชาญชัย  แสวงศักดิ์ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายวิษณุ  วรัญ ู
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
                                                       ตุลาการผูแถลงคดี  :  นายธีรรัฐ  อรามทวีทอง 

/มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสดุ  
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจําเปน 
ไมสามารถลงลายมือชื่อได 

วันที่อาน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ธนวรรณ  :  ผูพิมพ 


