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ข้ อร้ องเรียนของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้ างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา
๑.การเลือกเส้ นทางในการก่อสร้ างถนนดังกล่าวอย่างไม่ เหมาะสมและไม่ พจิ ารณาผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
จากการออกแบบและเลือกใช้พ้นื ที่สาหรับการก่อสร้างถนนสายนี้ กรมทางหลวงได้วา่ จ้าง
บริ ษทั เอกชนให้ทาการสารวจและออกแบบทั้งโครงการ เมื่อพิจารณาให้ถี่ถว้ นจะพบว่ามีหลายจุดที่เลือ กใช้
พื้นที่ในการก่อสร้างถนนสายนี้พาดผ่านไม่เหมาะสมเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะช่วงจากมวกเหล็ก จากถนน
มิตรภาพหลัก ก.ม.ที่ ๓๑(ช่วงท้ายตอนที่ ๑ของโครงการ) ถึงบริ เวณกองพันสุ นขั ทหาร ถนนมิตรภาพหลัก
ก.ม.ที่ ๗๘ (ก.ม.ที่ ๑๒๕ ของโครงการ) กล่าวคือพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถนนสายนี้พาดผ่านประกอบด้วย
- ช่วงจากมวกเหล็กถึงกลางดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็ นภูเขา เชิงเขาและที่ลาดเอียงเชิงเขา
สภาพป่ ายังอุดมสมบูรณ์ เป็ นที่อาศัยของสัตว์สงวนหลายชนิดเช่นเรี ยงผา โดยเฉพาะที่หลัก ก.ม.ที่ ๙๔
ของโครงการมีการบุกรุ กตัดถนนเข้าไปยังเขตป่ าสงวนแห่งชาติ มีการสร้างถนนปิ ดทับอุโมงค์ระบายน้ า
ธรรมชาติที่เชิงเขาบริ เวณหมู่บา้ นบุญบันดาลซึ่ งจะก่อให้เกิดปั ญหาน้ าท่วมหมู่บา้ นและบริ เวณใกล้เคียง
อย่างรุ นแรง

หลักแสดงเขตป่ าสงวนแห่งชาติกบั หลัก L94 ของโครงการ

อุโมงค์ระบายน้ าธรรมชาติ

นอกจากนั้นยังตัดถนนผ่านภูเขาในบริ เวณถัดจากหมู่บา้ นบุญบันดาลเป็ นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิง่
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- ช่วงจากกลางดงถึงรอยต่อตาบลหนองน้ าแดง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ลาดเอียงเชิงเขาจากทิศใต้ไปทิศ
เหนือดังนั้นน้ าจากธรรมชาติส่วนใหญ่จะไหลจากทิศใต้ลาดไปทิศเหนือ หากมีการก่อสร้างถนน
ดังกล่าวซึ่ งต้องยกพื้นถนนให้สูงกว่าผิวดินเดิมทาให้แนวถนนจะปิ ดกั้นทางน้ าเมื่อมีฝนตก จึงก่อให้เกิด
น้ าท่วมในพื้นที่ทางด้านทิศใต้ของถนน แม้บางช่วงของโครงการจะมีการขุดเจาะอุโมงค์ลอดใต้พ้นื ถนน
เพื่อใช้เป็ นทางสัญจรเชื่อมระหว่างฟากถนนด้านซ้ายกับด้านขวาของถนน แต่จากรายละเอียดของ
โครงการอุโมงค์ลอดดังกล่าวก็ยงั มีจานวนไม่มากพอที่จะระบายน้ าได้ท้ งั หมด ที่สาคัญอุโมงค์รูลอด
ดังกล่าวนี้ผดู ้ าเนินโครงการชี้แจงว่าใช้สาหรับเป็ นทางสัญจรระหว่างพื้นที่ดา้ นซ้ายกับด้านขวาของถนน
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปอักษร U ในภาษาอังกฤษ กล่าวคือปากอุโมงค์ท้ งั สองด้านจะอยูร่ ะดับ
ผิวถนนแล้วขุดเอียงลึกลงใต้ถนนเพื่อไปโผล่อีกด้าน ดังนั้นเมื่อฝนตกหนักจะมีน้ าไหลรวมปริ มาณมาก
ผ่านเข้าอุโมงค์รูลอดนี้ไปยังอีกด้าน ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อพื้นที่ดา้ นที่เป็ นทางไหลออกของน้ า และ
เมื่อน้ าหยุดไหลก็จะยังคงมีน้ ายังค้างอยูใ่ นอุโมงค์ส่วนที่ต่ากว่าทางออกของน้ ารวมถึงจะมีเศษตะกอน
และดินค้างอยูด่ ว้ ย ทาให้ไม่สามารถใช้เป็ นทางสัญจรได้ ยิง่ กว่านั้นหากมีการสัญจรผ่านอุโมงค์ดงั กล่าว
นี้ขณะที่มีน้ าไหลเข้าอุโมงค์จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สินของผูส้ ัญจรผ่านอีกด้วย พื้นที่
ช่วงดังกล่าวนี้เป็ นแหล่งเพาะปลูกและการเกษตรที่สาคัญของประเทศไทยเช่นผลไม้ที่มีชื่อเสี ยงของ
ประเทศไทยเป็ นแหล่งผลิตอาหารโลก เมื่อถนนสายนี้ตดั ผ่านจะทาลายพื้นที่เกษตรและสภาพธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ของชุมชนให้เสี ยหายเป็ นอย่างมาก

พื้นที่สภาพป่ าอันสมบูรณ์ ที่จะถูกทาลายโดยโครงการนี้พาดผ่าน
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- ช่วงจากมอ กระหาดถึงถนนธนะรัชต์ พื้นที่ส่วนใหญ่จะลาดเอียงจากทิศใต้ไปทิศเหนือและจากทิศ
ตะวันตกไปทิศตะวันออก องศาความลาดเอียงของพื้นที่ค่อนข้างสู งและเป็ นบริ เวณที่มีพ้นื ที่ลาดเอียง
ต่อเนื่องเป็ นผืนใหญ่ เมื่อสร้างถนนพาดผ่านจะทาให้เกิดการกีดขวางทางน้ าซึ่ งมีปริ มาณรวมกัน
ค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดปั ญหาของน้ าไหลรวมที่ถนนธนะรัชต์โดยบางส่ วนจะไหลข้ามถนนธนะรัชต์
บางส่ วนจะไหลเลาะริ มถนนแล้วทั้งหมดจะไหลรวมลงลาตะคองที่อยูด่ า้ นตะวันออก เป็ นการเพิ่ม
ปริ มาณน้ าจานวนมากลงในลาตะคองอย่างรวดเร็ ว อันจะก่อให้เกิดปั ญหาน้ าท่วมชุมชนที่อยูถ่ ดั ไปนัน่
คือชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง

พื้นที่ลาดเอียงเชิงเขาผืนใหญ่ จากมอ กระหาดถึงถนนธนะรัชต์
- ช่วงจากถนนธนะรัชต์ถึงลาตะคอง ลักษณะพื้นที่จะลาดเอียงจากทิศใต้ไปทิศเหนือและจากทิศ
ตะวันตกไปทิศตะวันออกเช่นกัน ปั ญหาที่เกิดขึ้นคือการไหลรวมของน้ าปริ มาณมากลงลาตะคองอย่าง
รวดเร็ วเช่นกัน โดยเฉพาะที่จุดตัดลาตะคองผูด้ าเนินโครงการจะทาการกลบถมสายน้ าลาตะคองบางช่วง
ที่มีลกั ษณะคดเคี้ยวคล้ายอักษร Sในภาษาอังกฤษแล้วขุดลาคลองใหม่ทดแทนเป็ นแนวตรง เพื่อก่อสร้าง
สะพาน ผูด้ าเนินโครงการกล่าวอ้างว่าเพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง และลดค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นจะ
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มีประโยชน์เพิ่มเติมคือทาให้น้ าสามารถไหลระบายได้รวดเร็ วดียงิ่ ขึ้น ปั ญหาที่จะตามมาคือเกิดการไหล
ของน้ าที่รวดเร็ วก่อให้เกิด โอกาสน้ าท่วมในชุมชนเทศบาลเมืองปากช่องมากขึ้น การกลบถมสายน้ าลา
ตะคองที่ไหลคดเคี้ยวตามธรรมชาติแล้วขุดสร้างใหม่เป็ นเส้นตรงทดแทนนั้น เป็ นการทาลายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุ นแรงซึ่ งควรหลีกเลี่ยงเป็ นอย่างยิง่ ประการสาคัญการสร้างสะพานบริ เวณลา
ตะคองดังกล่าวนั้นแม้จะทาการก่อสร้างสะพานโดยไม่มีการถมคลองเดิมแล้วขุดเป็ นแนวตรงก็ตาม
เป็ นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติเช่นกันควรหลีกเลี่ยงเป็ นอย่างยิง่

สายน้ าลาตะคองคดเคี้ยวที่จะมีการกลบถม แล้วขุดสร้างใหม่เป็ นแนวตรง

- ช่วงจากลาตะคองถึงวัดแก่งกลางดง ลักษณะพื้นที่จะลาดเอียงจากทิศใต้ไปทิศเหนือและลาดเอียง
จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก เมื่อน้ าไหลปะทะแนวถนนที่สร้างขึ้นก็จะไหลรวมลงลาตะคอง
เช่นกัน
สรุ ปรวมจากช่วงมอกระหาดถึงวัดแก่งกลางดงนอกจากจะก่อปั ญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรุ นแรงจากการกลบถมลาตะคองแล้วขุดลาคลองใหม่เป็ นแนวตรง และจากการสร้างสะพานบริ เวณ
ลาตะคอง ซึ่ งจะสร้างปั ญหามลพิษให้กบั แหล่งน้ าดิบสาหรับบริ โภคที่สาคัญของภาคอีสานรวมถึงการ
ทาลายระบบนิเวศน์ของลาน้ าธรรมชาติแล้วนั้น ยังมีปัญหาใหญ่ที่จะตามมาอีกประการคือปั ญหาน้ าท่วม
ชุมชนในเทศบาลเมืองปากช่อง สื บเนื่องจากการก่อสร้างถนนดังกล่าวนี้แนวถนนจะกีดขวางทางไหล
ของน้ าเมื่อฝนตก ทาให้ปริ มาณน้ าส่ วนใหญ่ที่เคยกระจายไหลซึ มลงผิวดิน เมื่อปะทะกับแนวถนนจาก
ความลาดเอียงของพื้นที่ ทาให้เกิดการรวมตัวของน้ าแล้วไหลลงสู่ ลาตะคองในปริ มาณที่เพิม่ มากขึ้น
กว่าเดิมหลายเท่าตัว ทาให้มีความเสี่ ยงสู งมากที่ชุมชนตอนล่างในเทศบาลเมืองปากช่องมีโอกาสเกิดน้ า
ท่วมรุ นแรงมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นเนื่องจากเป็ นพื้นที่ต่า ซึ่ งปั จจุบนั พื้นที่ดงั กล่าวก็ประสบปั ญหาน้ า
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ท่วมอยูเ่ ป็ นครั้งคราวอยูแ่ ล้ว เมื่อปริ มาณน้ าในลาตะคองมีเพิ่มมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ วจากการสร้าง
ถนนดังกล่าวทาให้มีโอกาสเกิดน้ าท่วมบ่อยขึ้นและรุ นแรงกว่าเดิมเป็ นอันมาก พื้นที่ที่จะได้รับผล
กระทบจากภัยน้ าท่วมได้แก่ ชุมชนราชประชา ,ชุมชน บขส.เก่า, ชุมชนประชานุสรณ์ , ชุมชนสะพานดา
,ชุมชนโรงสู บ , ชุมชนตรอกแดง , ชุมชนตรอกสุ เหร่ า , ชุมชนนันทเขตต์ ,ชุมชนประปา , ชุมชนหนอง
สาหร่ าย , ชุมชนเจ้าแม่กวนอิม , ชุมชนท่ามะนาว เป็ นต้น ซึ่ งชุมชนทั้งหมดนี้เป็ นพื้นที่ราบลุ่มอยูใ่ นเขต
เทศบาลเมืองปากช่องเกือบทั้งสิ้ น และที่ผา่ นมายังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ชี้แจงหรื อแจ้งให้
ประชาชนในพื้นที่ดงั กล่าวได้รับทราบข้อมูลนี้แต่ประการใด

ภาพน้ าท่วม ชุมชนนันทเขตต์และท่ามะนาว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓

นอกจากนั้นโครงการนี้ยงั ใช้พ้นื ที่มากเกินความจาเป็ นโดยเฉพาะในบริ เวณทางขึ้น-ลง และ
ด่านเก็บเงินปากช่องเพื่อเข้าถนนธนะรัชต์ โดยโครงการทาสะพานที่บริ เวณลาตะคอง(ก.ม.ที่ ๑๑๒ ของ
โครงการ)วกกลับลงด่านเก็บเงินแล้วเข้าสู่ ถนนธนะรัชต์ ระยะทางจากจุดวกกลับถึงถนนธนะรัชต์มีความยาว
มากกว่า ๒ กิโลเมตร ดังนั้นจึงต้องเวนคืนที่ดินซึ่ งมี มูลค่าทางเศรษฐกิจสู งมากของอาเภอปากช่อง มีการตัด
ผ่านพื้นที่ปศุสัตว์ฟาร์ มเลี้ยงโคนม และใช้พ้นื ที่บริ เวณมากเกินความจาเป็ น จุดดังกล่าวมีการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของลาตะคองอย่างรุ นแรงจากการสร้างสะพานดังกล่าว นอกจากนั้นโครงการยังสร้างจุด
บริ การ(Service center) บริ เวณหมู่บา้ นมอกระหาดโดยใช้พ้นื ที่มากเกินจาเป็ นและบริ เวณดังกล่าวมีการสร้าง
รุ กล้ าเข้าพื้นที่โรงงานผลิตน้ านมพร้อมดื่มของสหกรณ์โคนม ปากช่อง จากัด ปั จจุบนั ผลิตนมพร้อมดื่ม
สาหรับโครงการนมโรงเรี ยน เพื่อแจกจ่ายยังโรงเรี ยนทั้งใกล้และไกลออกไป ดังนั้นจึงก่อให้เกิดมลพิษ จาก
ยานยนต์ปนเปื้ อนลงในนมพร้อมดื่มของนักเรี ยน เยาวชนที่ควรได้รับการดูแลเพื่อเป็ นอนาคตของ
ประเทศชาติ จึงควรหลีกเลี่ยงอย่างยิง่
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ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีส่ ร้ างทางขึน้ -ลง ด่ านเก็บเงิน และศูนย์ บริการ(Service center)
จากการประเมินและคาดการณ์ล่วงหน้าของกรมทางหลวง หลังเปิ ดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖
จะมีผใู ้ ช้ถนนในโครงการเพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ เช่นในปี พ.ศ.๒๕๗๔ จะมีจานวนรถยนต์ใช้ถนนในโครงการ
ถึงช่วงอาเภอมวกเหล็กจานวนวันละ ๔๖,๐๐๐ – ๑๐๑,๐๐๐ คัน ทั้งไปและกลับ และปริ มาณจะลดลงเล็กน้อย
เมื่อถึงอาเภอปากช่อง ดังนั้นพื้นที่ในส่ วนของศูนย์บริ การ(Service center) ทางขึ้น-ลงและด่านเก็บเงินที่
อาเภอปากช่อง จึงมีปริ มาณของผูใ้ ช้ถนนดังกล่าวรวมกับพนักงานเจ้าหน้าที่บริ การของโครงการจานวนมาก
เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อวัน ปริ มาณทรัพยากรต่างๆที่ถูกนามาใช้ในโครงการโดยเฉพาะน้ าสะอาดสาหรับ
ระบบสาธารณูปโภค และของเสี ยที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการจึงมีปริ มาณสู งมาก และจะเพิม่ ขึ้นเป็ นลาดับเมื่อ
มีผใู ้ ช้บริ การถนนดังกล่าวเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปั ญหาที่ตามมาหลายประการคือ
๑.แหล่งน้ าดิบที่นามาใช้ผลิตน้ าสะอาดสาหรับระบบสาธารณูปโภค ผูด้ าเนินโครงการ ใช้จากแหล่ง
ใดบ้าง? และปริ มาณเท่าใด?
๒.ของเสี ยและมลพิษที่เกิดขึ้นจากโครงการซึ่ งเกิดขึ้นจาก ๓ ส่ วนคือ
๒.๑ ของเสี ยที่เกิดขึ้นจากการใช้ถนน ประกอบด้วย ฝุ่ นละออง เขม่าและควันพิษ ขยะมูล
ฝอยจากการทิ้งของผูใ้ ช้ถนน และอื่นๆ
๒.๒ ของเสี ยที่เกิดขึ้นที่บริ เวณทางขึ้น-ลง ด่านเก็บเงิน และศูนย์ควบคุมการจราจร ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่พนักงานและผูใ้ ช้ถนน ประกอบด้วย น้ าเสี ยจากระบบ
สาธารณูปโภคและห้องส้วม ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ฝุ่ นละออง เขม่าและควันพิษ
๒.๓ ของเสี ยที่เกิดขึ้นบริ เวณศูนย์บริ การ(Service center)ทั้งสองด้าน จุดนี้จะเป็ นตาแหน่ง
ที่มีปัญหาปริ มาณของเสี ยและมลพิษมากที่สุด เนื่องจากมีจานวนผูใ้ ช้ถนนและ
พนักงานบริ การจานวนมาก ดังนั้นปั ญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู โดยเฉพาะ
ปั ญหาน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจากระบบสาธารณูปโภคและห้องส้วมจะมีปริ มาณสู งมาก
๓.ถนนธนะรัชต์ปัจจุบนั มีปริ มาณรถสู งมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรื อวันหยุด การใช้ถนนธนะ
รัชต์เป็ นทางขึ้น-ลงสาหรับโครงการนี้จึงก่อให้เกิดปั ญหาการจราจรติดขัด เพิ่มมากขึ้นอย่างรุ นแรง
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การใช้ พนื้ ทีส่ าหรับจุดขึน้ -ลง และด่ านเก็บเงิน และศูนย์ บริการ(Service center) มีรายละเอียดดังนี้
ก. ทางขึน้ -ลง และด่ านเก็บเงิน ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ ๘ ต.หนองน้ าแดง ตาแหน่งดังกล่าวอยูห่ ่างจาก ลาตะ
คองประมาณเพียง ๔๐๐ เมตร เท่านั้น ลักษณะพื้นที่จะลาดเอียงสู่ ลาตะคอง ดังนั้นเมื่อมีของเสี ย
ทั้งขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู โดยเฉพาะน้ าเสี ยจากระบบสาธารณูปโภค และห้องส้วม ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่บริ เวณดังกล่าวจะไหลลงสู่ ลาตะคองซึ่ งเป็ นพื้นที่ลาดต่าอยูด่ า้ นล่าง ซึ่งลาตะคองเป็ น
แหล่งน้ าสะอาดสาหรับบริ โภคของอาเภอปากช่อง สี คิ้ว จนถึงจังหวัดนครราชสี มา และพื้นที่
ภาคอีสานตอนล่าง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้พ้นื ที่ดงั กล่าวสาหรับโครงการนี้เป็ นอย่างยิง่
ข. ศูนย์ บริการ(Service center) ทั้งสองด้ านของโครงการ ตั้งอยูท่ ี่หมู่ ๑๑ ต.หนองน้ าแดง เป็ นที่
ลาดเอียงเชิงเขา อยูส่ ู งกว่าถนนธนะรัชต์และตัวเมืองปากช่อง เป็ นอย่างมาก พื้นที่ดงั กล่าวอยูใ่ น
แนวเขานางชี ซึ่ งเป็ นแหล่งต้นน้ าธรรมชาติที่สาคัญของอาเภอปากช่อง โดยเฉพาะเป็ นแหล่งน้ า
ใต้ดินที่มีคุณภาพสู งมากเหมาะสาหรับการบริ โภค และเป็ นแหล่งน้ าดิบสารองเพื่อการบริ โภคที่
สาคัญของปากช่อง ใน พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อเกิดน้ าท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุ งเทพมหานคร
เกิดขาดแคลนน้ าสะอาดสาหรับการบริ โภค ได้มีการนาน้ าใต้ดินจากบริ เวณแนวเขานางชี มา
ผลิตเป็ นน้ าดื่มคุณภาพสู งเพื่อส่ งไปช่วยเหลือในพื้นที่น้ าท่วมเป็ นจานวนมาก ดังนั้นเมื่อมีการ
สร้างศูนย์บริ การในบริ เวณดังกล่าวจะเป็ นการทาลายแหล่งทรัพยากรที่สาคัญของปากช่อง และ
ประเด็นที่น่าวิตกกว่านั้นคือ เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่ลาดเอียงเชิงเขาอยู่ ในระดับที่สูง
กว่าถนนธนะรัชต์และตัวเมืองปากช่องค่อนข้างมากดังนั้นของเสี ยและมลพิษที่เกิดจาก
โครงการนี้ท้ งั ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู โดยเฉพาะน้ าเสี ยจากระบบสาธารณูปโภคและห้องส้วม
จะไหลซึ มลงพื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์และเป็ นแหล่งต้นน้ าของปากช่อง ส่ วนที่เหลือจะไหลลง
สู่ เบื้องล่างนัน่ คือถนนธนะรัชต์และไหลต่อไปยังลาตะคองแหล่งน้ าดิบที่สาคัญของภาคอิสาน
เกิดการปนเปื้ อนและก่อมลพิษที่รุนแรง จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้พ้นื ที่น้ ีเพื่อโครงการดังกล่าว
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ปริมาณการขับถ่ ายของผู้ใช้ บริการในศูนย์ บริการ(Service center)และทางขึน้ ลง อ.ปากช่ อง
จากการคาดการณ์ปริ มาณจราจรบนถนนโครงการ ในปี พ.ศ. 2574จะมีรถผ่าน อ.มวกเหล็กประมาณ
101,000 คัน/วัน (รายงานฉบับสุ ดท้าย พ.ศ.2550 กรมทางหลวง หน้า3-11) จึงมีผใู ้ ช้ถนนดังกล่าวในช่วงปกติ
ประมาณวันละ249,800 คน (ตามประมาณการณ์ชนิดและจานวนรถยนต์ที่ใช้ถนนมอเตอร์ เวย์ที่ผา่ นช่อง อ.
ปากช่องในปี 2574)ดังนั้นจึงมีผใู ้ ช้บริ การห้องส้วมของโครงการในศูนย์บริ การ(Service center) ประมาณ
การณ์ข้ นั ต่า 4% ของผูใ้ ช้ถนน โดยแบ่งเป็ น
1. ปัสสาวะ 3% คิดเป็ นจานวน 7,494 คน ปริ มาณการขับถ่ายปั สสาวะในคนปกติ 250-400
มิลลิลิตรต่อครั้ง ดังนั้นปริมาณปัสสาวะรวมเท่ากับ 1,873 -2,997 ลิตรต่ อวัน ปริ มาณน้ าที่ใช้เพื่อ
ชาระล้างในการปัสสาวะประมาณ 2 ลิตรต่อครั้ง(เพศหญิงใช้มากกว่าเพศชาย) ดังนั้นปริ มาณน้ า
ที่ใช้ประมาณ 15,000 ลิตรต่อวัน และน้ าดังกล่าวจะรวมกับปั สสาวะกลายเป็ นน้ าผสมปั สสาวะ
ปริ มาณ 16,870-18,000 ลิตรต่อวัน
2. อุจจาระ 1% คิดเป็ นจานวน 2,498 คน ปริ มาณการขับถ่ายอุจจาระในคนปกติ 150 กรัม ดังนั้น
ปริ มาณอุจจาระรวมเท่ ากับ 374.7 กิโลกรัมต่ อวัน ปริ มาณน้ าที่ใช้เพื่อชาระล้างในการอุจจาระ
ประมาณ 5 ลิตรต่อครั้ง ดังนั้นปริ มาณน้ าที่ใช้ประมาณ 12,500 ลิตรต่อวัน และน้ าดังกล่าวจะ
รวมกับอุจจาระกลายเป็ นนา้ อุจจาระ มากกว่ า 12,500 ลิตรต่ อวัน
ดังนั้นจะเกิดสิ่ งปฏิกลู ที่ศูนย์บริ การดังกล่าวดังนี้
ชนิดของสิ่ งปฏิกลู
ปริ มาณต่อวัน
อุจจาระ(กิโลกรัม)
374.7
ปัสสาวะ(ลิตร)
2,900
น้ าผสมปั สสาวะอุจจาระ(ลิตร)
30,500

ปริ มาณต่อเดือน
11,241
87,000
915,000

ปริ มาณต่อปี
136,765
1,058,500
11,132,500

ปริ มาณสิ่ งปฏิกลู ดังกล่าวคานวณจากจานวนผูใ้ ช้ถนนเท่านั้นยังไม่รวมกับพนักงานและเจ้าหน้าที่
ของโครงการ และในระหว่างวันหยุดยาวหรื อช่วงเทศกาลจะมีปริ มาณสิ่ งปฏิกลู เพิ่มขึ้นจานวน
หลายเท่าตัวจากวันปกติ
จากรายงานฉบับสุ ดท้าย(Final report) ของกรมทางหลวงระบุวธิ ี การกาจัดสิ่ งปฏิกลู ประกอบด้วย ถังขยะ ถัง
ดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อซึ ม และถัง Septic เท่านั้น จะเห็นได้วา่ วิธีที่กรมทางหลวงนามาใช้น้ นั ไม่สามารถ
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กาจัดสิ่ งปฏิกลู ที่เกิดขึ้นได้จริ ง และสิ่ งปฏิกลู จะไหลซึ มลงพื้นดินลงสู่ ช้ นั น้ าบาดาลส่ วนที่เหลือจะไหลลาด
ลงสู่ เบื้องล่างและท้ายที่สุดจะลงสู่ ลาตะคองจากการชะล้างของน้ าฝน ดังนั้นโครงการดังกล่าวสร้างความ
เสี ยหายต่อธรรมชาติและแหล่งต้นน้ าเป็ นอย่างมากเนื่องจากสร้างจุดขึ้น-ลงใกล้ลาตะคองมากเกินไปโดยมี
ระยะห่างเพียง 400 เมตรเท่านั้น และสร้างศูนย์บริ การ(Service center)บนเชิงเขาที่เป็ นแหล่งต้นน้ าและเป็ น
แหล่งน้ าบาดาลคุณภาพ ที่สาคัญคืออยูใ่ นตาแหน่งที่สูงทาให้สิ่งปฏิกลู สามารถไหลลงสู่ เบื้องล่างได้โดยง่าย
โดยเฉพาะในฤดูฝน ก่อให้เกิดปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างรุ นแรงและต่อเนื่อง

ประมาณการณ์ชนิดและจานวนรถยนต์ทใี่ ช ้ถนนมอเตอร์เวย์ทผ
ี่ า่ นช่วง อ.ปากช่องในปี 2574
จานวนรถ
(ค ัน)

ประเภท
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
รถยนต์รับจ ้างบรรทุกโดยสารไม่เกิน7คน

จานวนคน/
ค ัน

รวมจานวน
คน

48,911

2.5 122,278

2,861

3 8,583

39,713

1.5 59,570

732

3 2,196

ี่ ้อเล็กรับจ ้าง
รถยนต์สล

20

3 60

รถยนต์บริการธุรกิจ

23

2 46

รถยนต์บริการทัศนาจร

22

40 880

รถพ่วง

22

2 44

รถโดยสารประจาทาง

576

45 25,920

รถโดยสารไม่ประจาทาง

323

50 16,150

รถโดยสารส่วนบุคคล

79

50 3,950

รถบรรทุกไม่ประจาทาง

1,634

1.5 2,451

รถบรรทุกส่วนบุคคล

5,077

1.5 7,616

รถโดยสารขนาดเล็ก

7

ิ้
รวมทงส
ั้ น

100,000

10 70
249,813
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หมายเหตุ
1.ชนิดและจานวนรถยนต์อ ้างอิงจากจานวนรถทีจ
่ ดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2558
เอกสารอ ้างอิง:กลุม
่ สถิตก
ิ ารขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก
2.จานวนคน/คัน แสดงจานวนคนบนรถยนต์ เฉลีย
่ โดยประมาณตามความเป็ นจริง
3.จานวนผู ้ใช ้บริการห ้องส ้วมใน Service center ประมาณการขัน
้ ต่าที่ 4 % ของผู ้ใช ้ถนนโดยแบ่งเป็ น
3.1 ปั สสาวะ 3 % คิดเป็ นจานวนคนทีใ่ ช ้บริการห ้องปั สสาวะ 7,494 คน
3.2 อุจจาระ 1 % คิดเป็ นจานวนคนทีใ่ ช ้บริการห ้องอุจจาระ 2,498 คน
4.ปริมาณการขับถ่ายปั สสาวะในคนปกติ 250 - 400 มิลลิลต
ิ รต่อครัง้
(วิชาสุขศึกษามัธยมตอนต ้น)
5.ปริมาณการขับถ่ายอุจจาระในคนปกติ 150 กรัม
(วิชาสุขศึกษามัธยมตอนต ้น)

จานวนรถทีจ่ ดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
Number of Vehicle Registered in Thailand as of 28 February 2015
ประเภทรถ
Type of Vehicle
รวมทั้งสิ้น
Grand Total
ก. รวมรถตามกฎหมายว่ าด้ วยรถยนต์
Total Vehicle under Motor Vehicle Act
รย. 1 รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.)
รย. 2 รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน Microbus & Passenger Van
รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล Van & Pick Up
รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล Motortricycle
รย. 5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด Interprovincial Taxi
รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน Urban Taxi
รย. 7 รถยนต์สี่ลอ้ เล็กรับจ้าง Fixed Route Taxi
รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ Motortricycle Taxi (Tuk Tuk)
รย. 9 รถยนต์บริ การธุรกิจ Hotel Taxi
รย.10 รถยนต์บริ การทัศนาจร Tour Taxi
รย.11 รถยนต์บริ การให้เช่า Car For Hire
รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล Motorcycle
รย.13 รถแทรกเตอร์ Tractor
รย.14 รถบดถนน Road Roller

(คัน : Unit)
ทัว่ ประเทศ
Whole Kingdom
36,049,524
34,888,523
7,378,290
431,508
5,990,851
1,621
3
110,422
3,065
20,413
3,488
3,273
60
20,205,585
456,616
11,719
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รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม Farm Vehicle
รย.16 รถพ่วง Automobile Trailer
รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ Public Motorcycle
ข. รวมรถตามกฎหมายว่ าด้ วยการขนส่ งทางบก
Total Vehicle under Land Transport Act
รวมรถโดยสาร Bus : Total
แยกเป็ น - ประจาทาง Fixed Route Bus
- ไม่ประจาทาง Non Fixed Route Bus
- ส่วนบุคคล Private Bus
รวมรถบรรทุก Truck : Total
แยกเป็ น - ไม่ประจาทาง Non Fixed Route Truck
- ส่วนบุคคล Private Truck
โดยรถขนาดเล็ก Small Rural Bus

99,175
3,300
169,134
1,161,001
147,552
86,958
48,734
11,860
1,012,441
246,548
765,893
1,008

กลุ่มสถิติการขนส่ ง กองแผนงาน กรมการขนส่ งทางบก
(Transport Statistics Sub-Division, Planning Division, Department of Land Transport)

จุดทีค่ วรนามาสร้ างทางขึน้ -ลง ด่ านเก็บเงิน และจุดบริการ(Service center) นั้นควรเลือกใช้ที่บริ เวณ
จุดตัดถนนมิตรภาพสายใหม่กบั ถนนหนองสาหร่ าย-นิคมลาตะคอง(ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๕) อยูท่ ี่
บริ เวณ ก.ม.๑๑๕ ของโครงการ(บริ เวณถนนมิตรภาพสายใหม่ ก.ม.ที่ ๖๕) ซึ่ งมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
ดังกล่าวและพื้นที่ดงั กล่าวยังเป็ นพื้นที่วา่ งเปล่าอยูใ่ นการดูแลของกรมสัตว์ทหารบก ดังจะได้นาเสนอต่อไป

๒.การทาประชาพิจารณ์ ทไี่ ม่ เป็ นจริงและปิ ดกั้นการรับรู้ ของประชาชนทีไ่ ด้ รับผลกระทบโดยตรงจาก
โครงการ
จากการดาเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ ที่ผา่ นมาประชาชนและชาวบ้านที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างถนนสายนี้ ไม่ได้รับข้อมูลหรื อข่าวสารจากผูด้ าเนินโครงการ
ซ้ าร้ายยังพยายามปกปิ ดข้อมูลต่างๆเมื่อประชาชนร้องขอหรื อไต่ถาม อีกทั้งในการทาประชาพิจารณ์เพื่อ
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รับข้อคิดเห็นจากประชาชน ผูด้ าเนินโครงการใช้วธิ ี วา่ จ้างบริ ษทั เอกชนเพื่อทาการสารวจข้อมูลการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งที่ผา่ นมาบริ ษทั เอกชนดังกล่าวเลือกใช้เฉพาะข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินโครงการโดยตัดเอกสารหรื อข้อมูลที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ออกจากรายงานที่
นาเสนอ แม้ประชาชนในหลายส่ วนได้พยายามทาหนังสื อแจ้งเตือนและเสนอข้อร้องเรี ยนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง
หน่วยงานดังกล่าวยังคงดาเนินโครงการนี้ต่อโดยมิได้พิจารณาหรื อใส่ ใจข้อเสนอแนะและข้อร้องเรี ยน
จากประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด ดังนั้นรายงานการทาประชาพิจารณ์และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในพื้นที่ของโครงการนี้จึงเป็ นรายงานที่ไม่เป็ นจริ งและไม่ถูกต้อง

๓. การทารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม(EIA)ทีไ่ ม่ เป็ นจริง
กระบวนการทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม(EIA) ก่อนดาเนินโครงการนั้น
ยังไม่เสร็ จสมบูรณ์หลายส่ วน เช่น ในส่ วนที่มีการบุกรุ กป่ าสงวนแห่งชาติบริ เวณหมู่บา้ นบุญบันดาล ,
บริ เวณถัดจากหมู่บา้ นบุญบันดาลที่มีการตัดถนนพาดผ่านภูเขาซึ่ งต้องมีการขุดทาลายภูเขาดังกล่าว ,
และบริ เวณที่โครงการพาดผ่านลาตะคองซึ่งจะทาการกลบถมลาน้ าเดิมแล้วขุดคลองใหม่ทดแทน เป็ น
ต้น ผูด้ าเนินโครงการมีการของบประมาณเพื่อทารายงานซ่อมเพิ่มเติมให้เสร็ จเฉพาะจุด ดังนั้นรายงาน
ดังกล่าวจึงขาดความต่อเนื่องจากรายงานในส่ วนอื่นๆที่นาเสนอ และยังมีจุดสาคัญอีกหลายแห่งที่ผู ้
ดาเนินโครงการยังคงปกปิ ดข้อมูล สาหรับในส่ วนที่ทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ทาเสร็ จ
แล้วนั้น ทางผูด้ าเนินโครงการใช้ขอ้ มูลเก่ากว่า ๑๐ ปี มาเป็ นข้อมูลในรายงาน ซึ่ งสภาพพื้นที่ในปั จจุบนั
หลายแห่งได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแล้ว ดังนั้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม(EIA)
จึงเป็ นรายงานที่ไม่ถูกต้องเป็ นจริ ง

๔. โครงการดังกล่ าวก่ อให้ เกิดปัญหาการเปลีย่ นแปลงความเป็ นอยู่และวิถีชีวติ ของชุ มชน ละเมิดสิ ทธิ
เสรีภาพของประชาชน
จากการดาเนินโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบ
นิเวศวิทยา และวิถีชุมชนท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้แก่ชนรุ่ นหลัง เนื่องจากมีการตัดถนนพาดผ่านผืน
ป่ าที่อุดมสมบูรณ์ ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมที่สาคัญของประเทศไทยซึ่ งเป็ นแหล่งอาหารโลก ผ่านใกล้
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บริ เวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และบางส่ วนกระทบทาลายสภาพธรรมชาติของลาตะคอง นอกจากนั้น
แนวถนนยังกั้นขวางแบ่งชุ มชนที่เคยอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นปกติสุขออกจากกัน ทาให้วถิ ีชีวติ ชุมชน
เปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงทั้งการสัญจรที่ไม่สะดวก พื้นที่จานวนมากถูกปิ ดกั้นจากแนวถนนจนไม่มี
ทางเข้าออกซึ่ งเป็ นปั ญหาที่สาคัญและต้องได้รับการแก้ไข ปั ญหาการสู ญเสี ยบ้านเรื อน การสู ญเสี ยที่ทา
กิน และมีโอกาสประสบภัยธรรมชาติจากน้ าท่วม ที่บ่อยครั้งและรุ นแรงมากขึ้น
นอกจากนั้นการดาเนินโครงการดังกล่าวในส่ วนการเวนคืนที่ดินที่แนวถนนนี้พาดผ่าน ผู ้
ดาเนินโครงการกาหนดค่าชดใช้ที่ดินที่ถูกเวนคืนไว้ต่ากว่าความเป็ นจริ งหลายเท่า
ในประเด็นนี้ ชาวบ้านเองไม่ได้เต็มใจ ต้องการขายที่ดินใช้เพื่อสร้างถนนสายนี้แต่ประการใด แต่
ถูกบังคับด้วยวิธีต่างๆทั้งกฎหมายทั้งมติ ครม. จนกระทัง่ ชาวบ้านบางส่ วนจายอมถูกเวนคืนแต่กลับได้รับ
ค่าชดเชยที่ดินที่ไม่เป็ นธรรม หลังจากเสี ยที่ดินตนเองให้ ผดู้ าเนินโครงการนาไปสร้างถนนนี้แล้ว
ชาวบ้านไม่สามารถนาเงินที่ได้ไปซื้ อที่ดินที่มีสภาพใกล้เคียงของเดิมได้เพราะจากการถูกกดราคาดังกล่าว
ดังนั้นจึงเป็ นการละเมิดและลิดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ก่อสร้างถนนสายนี้

ถนนสายนี้กระทบต่อพื้นที่ฟาร์มโคนม และพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งผลิตอาหารโลกที่สาคัญ
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แนวทางการแก้ไขปัญหาจากโครงการก่อสร้ างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๖ บางปะอินนครราชสี มา
ที่ผา่ นมาประชาชนในพื้นที่ได้พยายามนาเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาจาการดาเนินโครงการ
นี้มาตลอด แต่มิได้รับการพิจารณาจากผูด้ าเนินโครงการแต่อย่างใด ยังคงยืนกรานดาเนินโครงการนี้
ต่อไปโดยไม่สนใจต่อข้อเรี ยกร้องและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ แม้จะเกิดความเสี ยหายต่อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างใดก็ตาม
ในการแก้ไขปั ญหานั้นประชาชนในพื้นที่ได้ระดมความคิดและร่ วมประชุมปรึ กษาอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอด โดยยึดหลักสาคัญคือ แนวทางแก้ไขที่จะนาเสนอต้องไม่เป็ นการสร้างปั ญหาให้
ประชาชนส่ วนอื่นเพิ่มเติม กล่าวคือไม่ผลักปั ญหาจากตนไปสู่ ผอู ้ ื่น ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นแนวทางแก้ไข
ปั ญหาทั้งหมดนี้อย่างเป็ นรู ปธรรมและสามารถนามาใช้ปฏิบตั ิจริ งได้ดงั นี้
ควรมีปรับเปลี่ยนเส้นทางบางส่ วนและรู ปแบบของถนนในการดาเนินโครงการโดยมิให้มี
ประชาชนในส่ วนอื่นได้รับผลกระทบจากโครงการ มีดงั นี้
สร้างถนนสายดังกล่าวยกคร่ อมถนนสายมิตรภาพเดิมจากบริ เวณศูนย์ ฝึกกีฬาแห่ งชาติ
บริเวณถนนมิตรภาพ ก.ม.ที่ ๓๑+๓๐๐ ถึงทางแยกถนนมิตรภาพเดิมกับถนนมิตรภาพสายใหม่
(เลีย่ งเมือง) บริ เวณถนนมิตรภาพ ก.ม.ที่ ๕๖+๒๐๐ ความยาวทีจ่ ะยกถนนรวม ๒๔.๙๐ กิโลเมตร
ซึ่ งมีรายละเอียดเปรี ยบเทียบกับแนวทางที่ผดู ้ าเนินโครงการจะสร้างถนนตามรายงานฉบับสุ ดท้าย
(Final Report) ฉบับ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ของกรมทางหลวงดังกล่าวดังนี้
- ช่วงจากศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ(ถนนมิตรภาพ ก.ม.๓๑+๓๐๐) กรมทางหลวงจะสร้างเป็ นทางยกระดับ
เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ของ องค์การส่ งเสริ มกิจการโคนม แห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ยกระดับไปจนถึง
ถนนผ่านศึก (ถนนมิตรภาพ ก.ม.๓๖+๔๐๐) รวมระยะทาง ๕.๑ กิโลเมตร
- ช่วงที่ผา่ นพื้นที่เหมืองหิ นปูนบริ ษทั ศิลาสากลพัฒนา จากัด(ถนนมิตรภาพ ก.ม.ที่ ๕๓)มีการยกถนน
มอเตอร์ เวย์เป็ นสะพานข้ามถนนภายในพื้นที่ของบริ ษทั ดังกล่าว
- ช่วงตัดผ่านถนนธนะรัชต์ (ช่วง ก.ม.๓) มีการยกระดับถนนมอเตอร์เวย์ขา้ มถนนธนะรัชต์
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- ช่วงตัดผ่านลาตะคอง(ก.ม.ที่ ๑๑๐ ถึง ๑๑๒ ของโครงการ) ยกถนนข้ามลาตะคองและทาเป็ นสะพาน
โค้งกลับเพื่อเข้าด่านเก็บเงิน
ระยะทางที่ยกผิวถนนมอเตอร์เวย์รวมจากบริ ษิทศิ ลาสากลพัฒนา จากัด รวมกับช่วงผ่าน
ถนนธนะรัชต์ รวมกับที่ยกข้ามลาตะคอง ความยาวรวมประมาณ ๔ กิโลเมตร
ดังนั้นเมื่อคานวณระยะทางที่ประชาชนนาเสนอให้ทาถนนยกระดับคร่ อมถนนมิตรภาพเดิมจากศูนย์ฝึก
กีฬาแห่งชาติ ถึงทางแยกถนนมิภาพเดิมตัดกับถนนมิตรภาพสายใหม่(เลี่ยงเมือง) เทียบกับแนวทางก่อสร้าง
แบบเดิมของกรมทางหลวง จะต้องสร้ างทางยกระดับเพิม่ จากเดิมเป็ นระยะทางเพียง ๑๕.๘๐ กิโลเมตร โดย
รู ปแบบละรายละเอียดจากทางแยกถนนมิตรภาพเดิมตัดกับถนนมิตรภาพสายใหม่ (เลี่ยงเมือง)บริ เวณ ก.ม.ที่
๕๖+๒๐๐ ถึงกองพันสุ นขั ทหารนั้นจะได้แสดงรายละเอียดในลาดับต่อไป
นอกจากนั้น เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๙ นี้ คณะผูต้ รวจการแผ่นดินได้ลงสารวจพื้นที่
แล้วประชุมร่ วมทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคม ชั้น ๑ ที่วา่ การอาเภอปากช่อง เวลา ๑๔.๓๐ น. และมี
การซักถามกรณี การทาทางเชื่อมพื้นที่ท้ งั สองฝั่งที่ถนนสายนี้ตดั ผ่าน โดยตัวแทนตัวแทนชาวบ้านจาก
หมู่บา้ นวงษ์เกษตร แจ้งว่าอุโมงค์รูลอดที่กรมทางหลวงจะสร้างโดยทาเป็ นอุโมงค์ลอดใต้ถ นนมอเตอร์เวย์
ซึ่ งปากอุโมงค์ท้ งั สองด้านจะอยูท่ ี่ระดับผิวถนนแล้วขุดเป็ นทางลาดลึกลงไปใต้พ้นื ถนนมอเตอร์ เวย์แล้วปรับ
เป็ นทางลาดขึ้นไปโผล่อีกด้านของแนวถนนมอเตอร์ เวย์ อุโมงค์ดงั กล่าวกรมทางหลวงจะสร้างหลายขนาด
ตามความเหมาะสมเช่นขนาดอุโมงค์ กว้าง ๒.๔๐ เมตร สู ง ๒.๑๐ เมตร หรื อ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร สู ง
๓.๐๐ เมตร เป็ นต้น ซึ่ งตัวแทนชาวบ้านแจ้งว่าไม่สามารถใช้อุโมงค์ดงั กล่าวเพื่อสัญจรได้โดยสะดวก
เนื่องจากมีขนาดแคบและเตี้ยเกินไปทาให้ใช้ผา่ นเข้าออกได้เฉพาะรถขนาดเล็กเท่านั้น รถขนาดปกติไม่
สามารถใช้การได้ และเมื่อเกิดฝนตกน้ าจะไหลเข้าสู่ อุโมงค์แล้วท่วมขังเนื่องจากลักษณะอุโมงค์ขดุ ลึกลงไป
ใต้ผวิ ถนนอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สินของชาวบ้านที่ใช้อุโมงค์ดงั กล่าว ตัวแทนจากกรม
ทางหลวงยืนยันและรับปากโดยวาจาว่าจะปรับเปลี่ยนรู ปแบบอุโมงค์เสี ยใหม่โดยพื้นอุโมงค์จะไม่ต่ากว่า
ระดับผิวถนนดินเดิม และความสู งของอุโมงค์ไม่นอ้ ยกว่า ๔.๕๐ เมตร เพื่อป้ องกันปั ญหาน้ าท่วมอุโมงค์
ขณะฝนตกและให้รถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านอุโมงค์น้ ีได้โดยสะดวก ซึ่ งจากการชี้แจงดังกล่าวบ่งชี้วา่
จะต้องยกผิวถนนมอเตอร์ เวย์ไม่ต่ากว่า ๕.๕ เมตร เป็ นระยะเพื่อสร้างอุโมงค์ขนาดความสู งไม่ต่ากว่า ๔.๕๐
เมตร ลอดใต้ถนนมอเตอร์เวย์
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ดังนั้นระยะทางรวมที่กรมทางหลวงจะสร้างถนนดังกล่าวโดยยกพื้นถนนขึ้นเป็ นระยะเพื่อสร้าง
อุโมงค์ลอดผิวถนนมอเตอร์ เวย์น้ นั เมื่อนามาคานวณแล้วน่าจะมีความยาวรวมในส่ วนที่จะยกระดับมากกว่า
๑๕.๘๐ กิโลเมตร เสี ยด้วยซ้ าไป หากตัวแทนจากกรมทางหลวงดังกล่าวปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบั
ชาวบ้านและผูต้ รวจการแผ่นดิน
สาหรับทางขึ้นลงและด่านเก็บเงินรวมถึงจุดบริ การ(Service center) นั้นควรใช้บริ เวณจุดตัดถนน
มิตรภาพสายใหม่กบั ถนนหนองสาหร่ าย-นิคมลาตะคอง บริ เวณถนนมิตรภาพ ก.ม.ที่ ๖๕ เป็ นพื้นที่วา่ งเปล่า
ของกรมสัตว์ทหารบก มีจานวนหลายหมื่นไร่

พื้นที่วา่ งเปล่าของกรมสัตว์ทหารบก
ตาแหน่งดังกล่าวมีความสะดวกเหมาะสมต่อเส้นทางการจราจรเป็ นอย่างยิง่ กล่าวคือ
ก. จากจุดดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าเทศบาลเมืองปากช่องได้ ๒ เส้นทางคือ
1.ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๕ เข้าสู่ ชุมชนหนองสาหร่ ายแล้วเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข
๒๔๒๒(มิตรภาพสายเก่า) เข้าเทศบาลเมืองปากช่อง ระยะทางรวมประมาณ ๘ ก.ม.
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2. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒(ถนนมิตรภาพ) ย้อนกลับที่ ก.ม. ๕๘ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข
๒๐๙๐(ถนนธนะรัชต์) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๒ (มิตรภาพสายเก่า)เข้าเทศบาล
เมืองปากช่อง ระยะทางรวมประมาณ ๑๒ ก.ม.
ข. จากจุดดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ ๓ เส้นทาง คือ
1. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒(ถนนมิตรภาพ) ย้อนกลับที่ ก.ม. ๕๘ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข
๒๐๙๐(ถนนธนะรัชต์) มุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะทางจากจุดขึ้น-ลง ดังกล่าวถึงถนน
ธนะรัชต์ รวม ๕ ก.ม.

2.ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๕ เข้าสู่ ชุมชนหนองสาหร่ ายแล้วเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข
๒๔๒๒(มิตรภาพสายเก่า)ผ่านเทศบาลเมืองปากช่อง จนถึงจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐
(ถนนธนะรัชต์)ระยะทางรวมจนถึงถนนธนะรัชน์ประมาณ ๑๓ ก.ม.
3. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๕ เข้าสู่ นิคมลาตะคอง มุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ค. จากจุดดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าสู่ อ.วังน้ าเขียว ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๕ ผ่าน
นิคมลาตะคอง จนถึงทางร่ วมถนนโยธาธิ การ หมายเลข ๓๐๖๐ มุ่งสู่ อ.วังน้ าเขียวโดยสะดวก
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ตาแหน่งและรู ปแบบที่แนะนาให้ใช้เพื่อแก้ปัญหา
รายละเอียดและสภาพถนนมิตรภาพสายใหม่ (เลีย่ งเมือง) ช่ วง ก.ม.ที่ ๕๖+๒๐๐ ถึง กองพันสุ นัขทหาร ก.ม.ที่
๗๘+๘๐๐
เนื่องจากถนนมิตรภาพสายใหม่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นทางเลี่ยงเมืองอาเภอปากช่องในขณะก่อสร้างจึง
เวนคืนแนวถนนที่มีความกว้างของแนวเขตทางไม่ต่ากว่า ๑๐๐ เมตร (จากการลงสารวจและวัดขนาดพื้นที่
ตามจริ ง) ระยะเสาไฟฟ้ าจากเสาฝั่งซ้ายถึงเสาฝั่งขวาของถนนวัดได้ ๘๕ เมตร ซึ่งปัจจุบนั กรมทางหลวงใช้
พื้นที่ในการทาถนนสัญจรจริ งเพียง ๓๐ เมตรเศษเท่านั้น โดยแบ่งเป็ นช่องทางจราจร ขนาด ๓.๖๐ เมตร
จานวนฝั่งละ ๓ ช่องจราจร ขาเข้าและขาออก รวม ๖ ช่องจราจรพร้อมทั้งคูระบายน้ าช่วงกลางที่มีขนาดกว้าง
ถึง ๑๐ เมตร ดังนั้นจึงมีพ้นื ที่วา่ งมากพอที่จะใช้สาหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ ช่วง
ผ่านอาเภอปากช่อง ถนนดังกล่าวนี้มีลกั ษณะเป็ นแนวเส้นทางตรงตลอดเกือบทั้งสาย มีเพียงบางส่ วนที่มี
ความโค้งเล็กน้อย ซึ่ งหากคานวณโดยละเอียดการใช้พ้นื ที่ถนนทั้งหมดโดยยึดจากแนวถนนด้านซ้ายมา
ด้านขวามีรายละเอียดและองค์ประกอบตามมาตรฐานกรมทางหลวงดังนี้
- ระยะเหลือแนวเขตทางจากเสาไฟฟ้ าถึงขอบทางมิตรภาพฝั่งซ้าย ๗.๖๕ เมตร
- Verge ด้านนอกของถนนมิตรภาพฝั่งซ้าย ๐.๕๐ เมตร
- ไหล่ถนนด้านนอกของถนนมิตรภาพฝั่งซ้าย ๓.๐๐ เมตร
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- ผิวจราจรขนาด ๓.๖๐ เมตร จานวน ๓ ช่อง ของถนนมิตรภาพฝั่งซ้ายรวม ๑๐.๘๐ เมตร
- ไหล่ถนนด้านในของถนนมิตรภาพฝั่งซ้าย ๑.๐๐ เมตร
- แนวรั้วเหล็กกั้นระหว่างถนนมอเตอร์ เวย์กบั ถนนมิตรภาพฝั่งซ้าย ๒.๐๐ เมตร
- Verge ด้านนอกของถนนมอเตอร์ เวย์ฝั่งซ้าย ๐.๕๐ เมตร
- ไหล่ถนนด้านนอกของถนนมอเตอร์ เวย์ฝั่งซ้าย ๓.๐๐ เมตร
- ผิวจราจรขนาด ๓.๖๐ เมตร จานวน ๓ ช่อง ของถนนมอเตอร์ เวย์ฝั่งซ้ายรวม ๑๐.๘๐ เมตร
- ไหล่ถนนด้านในของถนนมอเตอร์ เวย์ฝั่งซ้าย ๑.๐๐ เมตร
- ร่ องคูระบายน้ าส่ วนกลางของถนน ๕.๐๐ เมตร
- ไหล่ถนนด้านในของถนนมอเตอร์ เวย์ฝั่งขวา ๑.๐๐ เมตร
- ผิวจราจรขนาด ๓.๖๐ เมตร จานวน ๓ ช่อง ของถนนมอเตอร์ เวย์ฝั่งขวารวม ๑๐.๘๐ เมตร
- ไหล่ถนนด้านนอกของถนนมอเตอร์ เวย์ฝั่งขวา ๓.๐๐ เมตร
- แนวรั้วเหล็กกั้นระหว่างถนนมอเตอร์ เวย์กบั ถนนมิตรภาพฝั่งขวา ๒.๐๐ เมตร
- ไหล่ถนนด้านในของถนนมิตรภาพฝั่งขวา ๑.๐๐ เมตร
- ผิวจราจรขนาด ๓.๖๐ เมตร จานวน ๓ ช่อง ของถนนมิตรภาพฝั่งขวารวม ๑๐.๘๐ เมตร
- ไหล่ถนนด้านนอกของถนนมิตรภาพฝั่งขวา ๓.๐๐ เมตร
- Verge ด้านนอกของถนนมิตรภาพฝั่งขวา ๐.๕๐ เมตร
- ระยะเหลือแนวเขตทางจากเสาไฟฟ้ าถึงขอบทางมิตรภาพฝั่งขวา ๗.๖๕ เมตร
จากการคานวณการใช้พ้นื ที่ของแนวถนนมิตรภาพรวมกับแนวถนนมอเตอร์ เวย์ท้ งั หมดใช้พ้นื ที่
กว้างรวมเพียง ๖๙.๗๐ เมตร เท่านั้นยังคงเหลือพื้นที่อีกไม่นอ้ ยกว่า ๑๕.๓๐ เมตร
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ถนนมิตรภาพสายใหม่(เลี่ยงเมือง)ในปัจจุบนั ระยะจากเสาไฟฟ้ าด้านซ้ายถึงด้านขวา กว้างรวม ๘๕ เมตร

จึงสรุ ปได้วา่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ ควรพิจารณาเลือกใช้แนวทางที่ เสนอให้
ยกระดับถนนจากช่ วงศูนย์ ฝึกกีฬาบริเวณถนนมิตรภาพ ก.ม.ที่ ๓๑+๓๐๐ ถึงทางแยกถนนมิตรภาพเดิมตัด
กับถนนมิตรภาพสายใหม่ (เลีย่ งเมือง)บริเวณ ก.ม.ที่ ๕๖+๒๐๐ จากนั้นให้ ลดระดับเป็ นถนนพืน้ ราบอยู่ใน
ระหว่างกลางถนนมิตรภาพสายใหม่ (เลีย่ งเมือง)จนถึงกองพันสุ นัขทหาร ซึ่ งจะแก้ปัญหาและข้อโต้แย้ง
ทั้งหมดลงได้ ประชาชนในช่วงแนวถนนดังกล่าวมิตอ้ งถูกเวนคืนพื้นที่ เป็ นการประหยัดงบประมาณของ
ชาติที่จะนามาใช้ในโครงการนี้ลงอีกเป็ นจานวนมาก และสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดลงได้โดยสมบูรณ์ไม่วา่
จะเป็ นปั ญหาน้ าท่วมเทศบาลเมืองปากช่อง ปั ญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาด้านสิ ทธิ เสรี ภาพ
ของประชาชนและปัญหาอื่นๆทั้งหมดลงได้ และเป็ นประโยชน์ต่อโครงการดังกล่าวเป็ นอย่างยิง่ เพื่อ ให้
สามารถดาเนินโครงการต่ออย่างรวดเร็ วต่อเนื่องโดยนาหลักวิศวกรรม รวมถึงหลักธรรมชาติ และหลักธรร
มาภิบาลมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างถาวรและต่อเนื่องสื บไป

