ข้ อกังวลต่ อเมืองปากช่ อง
1.กรมทางหลวงเลือกสร้างเส้นทางในพื้นที่ลาดเอียงตลอดทั้งเส้นทาง แนวถนนมอเตอร์เวย์
กลายเป็ นสันเขื่อนขวางทางน้ า เมื่อฝนตกจึงเกิดน้ าท่วมทั้งในแนวถนนและชุมชนที่อยูใ่ กล้เคียง
เหตุใดผูด้ าเนินโครงการจึงเลือกเส้นทางในลักษณะดังกล่าว
2.การนารถจากมอเตอร์เวย์เข้าเชื่อมกับถนนธนะรัชต์(ถนนสายเขาใหญ่)ก่อปัญหารถติดรุ นแรง
มากขึ้นกว่าเดิมเพราะถนนธนะรัชต์มีปัญหาการจราจรติดขัดอยูแ่ ล้ว โครงการต้องการแก้ปัญหา
จราจรแต่กลับดาเนินการในลักษณะสร้างปัญหาการจราจรให้รุนแรงเพิ่มขึ้น???
3.การถมลาตะคองที่คดเคี้ยวเป็ นระยะทางเกือบ 2 ก.ม.แล้วขุดสร้างใหม่เป็ นทางตรงด้วย
คอนกรี ตระยะทางเหลือ 400 เมตร ทาลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุ นแรง และจะเกิดปัญหาน้ า
ไหลลงสู่ ตอนล่างอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดน้ าท่วมอย่างรุ นแรงที่หลายชุมชนในเทศบาลเมืองปาก
ช่องที่อยูด่ า้ นล่าง ...ใครจะรับผิดชอบ??? รับผิดชอบอย่างไร???
4.การสร้างศูนย์บริ การ(Service center) และด่านเก็บเงิน-ทางขึ้นลง ในพื้นที่ที่กรมทางหลวง
เลือกใช้ ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนสิ่ งปฏิกลู จากการขับถ่ายลงสู่ ระบบน้ าบาดาลและไหลลงสู่ ลาตะ
คองซึ่งเป็ นแหล่งน้ าหลักสาหรับทาน้ าประปาของ อ.ปากช่อง อ.สี คิ้ว อ.สู งเนิน อ.เมือง
นครราชสี มา และอีกหลายพื้นที่ ....จากนี้ไปพื้นที่ดงั กล่าวต้องบริ โภคน้ าที่ปนเปื้ อนจากสิ่ ง
ขับถ่ายจากห้องน้ าห้องส้วมของโครงการมอเตอร์เวย์ และอ่างเก็บน้ าคลองไผ่และลาตะคองจะ
เป็ นแหล่งพักน้ าและสิ่ งปฏิกลู จากการขับถ่ายของผูใ้ ช้ถนนมอเตอร์เวย์.... เราจะอยูอ่ ย่างไร??...
5.การเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างศูนย์บริ การ(Service center)มากเกินจาเป็ นโดยบังคับด้วยกฎหมาย
เพื่อเวนคืนจากชาวบ้านในราคาถูก แล้วใช้พ้นื ที่ดงั กล่าวสาหรับสร้างทางและสาธารณะ
ประโยชน์เพียงบางส่ วน แต่เก็บพื้นที่ในส่ วนที่มากกว่าไว้เพื่อให้เอกชนและนักธุรกิจมาใช้
ดาเนินธุรกิจเช่นโรงแรมและศูนย์การค้าในภายหลัง จึงไม่เป็ นธรรมต่อชาวบ้านที่เป็ นเจ้าของ
ที่ดิน เป็ นการดาเนินโครงการที่ไม่โปร่ งใสและขาดธรรมาภิบาลอย่างรุ นแรง

6.แนวถนนมอเตอร์เวย์ตดั ผ่านเข้าในพื้นที่โรงเรี ยนกลางดงปุณณวิทยาที่ ต.กลางดง เนื้อที่รวม 2
งาน 24 ตรว. ทาให้เกิดผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อโรงเรี ยนดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาเรื่ องเสี ยง
และมลพิษจากรถยนต์ที่เด็กนักเรี ยนจะได้รับ แสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบของผู ้
ดาเนินโครงการ ไม่คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรี ยน เยาวชนที่เป็ นอนาคตของชาติ
7.หลวงพ่อขาวพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ที่วดั เทพพิทกั ษ์ปุณณาราม ซึ่งเป็ นปูชณี ยสถานทางพุทธ
ศาสนาที่สาคัญของ อ.ปากช่อง ตั้งอยูท่ ี่เขาสี เสี ยดอ้า ต.กลางดง ขณะนี้เกิดรอยร้าวทั้งในส่ วนที่
เป็ นองค์พระ และโครงสร้างรากฐานที่รองรับองค์พระ ดังนั้นเมื่อมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์
พาดผ่านบริ เวณใกล้กบั วัดดังกล่าวตามที่กรมทางหลวงระบุตาแหน่งแนวเส้นทางไว้ เกรงว่าจะ
เกิดการแตกร้าวเพิ่มขึ้นจนอาจเกิดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงต่อองค์พระ จากแรงสั่นสะเทือนที่
เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างรวมถึงจากรถยนต์ที่แล่นบนถนนดังกล่าวเมื่อเมื่อสร้างแล้วเสร็จ
8.ที่หลักกิโลเมตรที่ 94 ของโครงการมีการบุกรุ กเข้าไปในป่ าสงวนแห่งชาติสีเสี ยดอ้าประมาณ
70 เมตรเป็ นระยะทางยาวรวมกว่า 200 เมตร สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่า
ของปากช่องจะถูกทาลายลงเพียงเพื่อแลกกับถนนมอเตอร์เวย์ซ่ ึงมิใช่ถนนสาธารณะอย่างแท้จริ ง
เพียงหนึ่งสายเท่านั้นหรื อ??? ทาไมเราไม่รักษาทรัพยากรที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานของ
เราเพื่อให้เขาเหล่านั้นนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่าเพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริ ญรุ่ งเรื องในอนาคตโดยแท้จริ ง
9.การละเมิดสิ ทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชน ไม่วา่ กรณี แนวถนนมอเตอร์เวย์ปิดขวางทางเข้าออก ทาให้เกิดที่ดินตาบอด การสร้างทางข้าม-ทางลอด-ทางเชื่อมที่ไม่ไม่เหมาะสมไม่สามารถ
ใช้งานได้จริ ง การละเลยไม่ทาทางคู่ขนานให้เพียงพอ การเวนคืนที่ดินต่ากว่าความเป็ นจริ ง
หลายเท่าตัว... เราชาวบ้านไม่ได้หวังจะร่ ารวยจากการเรี ยกร้องค่าเวนคืนที่ดิน แต่เราเพียง
ต้องการนาเงินที่ได้รับจากการถูกเวนคืนไปหาซื้อที่ดินแห่งใหม่ ทดแทนให้ได้สภาพและจานวน
ใกล้เคียงกับที่ดินเดิมที่ถูกบังคับเวนคืนไปเท่านั้นเอง เรื่ องนี้จะหาทางออกให้พวกเราชาวบ้าน
อย่างไร???

10.ประชาชนชาวปากช่องเสนอให้กรมทางหลวงสร้างถนนมอเตอร์เวย์ช่วงจากกลางดงถึงอ่าง
เก็บน้ าคลองไผ่บนแนวของถนนมิตรภาพ โดยสร้างยกระดับหรื อสร้างบนแนวพื้นราบตามความ
เหมาะสม ซึ่งช่วงที่ผา่ นปากช่องให้สร้างบนถนนเลี่ยงเมืองปากช่องที่มีขนาดของแนวถนนกว้าง
ถึง 100 เมตรแล้วเชื่อมต่อกับทางยกระดับที่กรมทางหลวงออกแบบไว้ในช่วงอ่างเก็บน้ าคลองไผ่
กรมทางหลวงอ้างว่าเส้นทางที่ประชาชนแนะนาให้สร้างตามแนวถนนมิตรภาพมีความ
คดโค้งและมีพ้นื ที่ระดับความลาดชันแตกต่างกันมาก ไม่สามารถสร้างถนนตามแนวดังกล่าวได้
.... แต่เมื่อพิจารณาช่วงที่กรมทางหลวงสร้างทางผ่านอ่างเก็บน้ าคลองไผ่พบว่าพื้นที่ดงั กล่าวมี
ความคดโค้งและความลาดชันมากกว่าแนวถนนมิตรภาพช่วงมวกเหล็กถึงปากช่องเสี ยด้วยซ้ า....
ทาไมกรมทางหลวงมีความสามารถสร้างถนนดังกล่าวที่ผา่ นอ่างเก็บน้ าคลองไผ่ได้โดยไม่เป็ น
อุปสรรคต่อหลักวิศวกรรมที่กล่าวอ้างมาตลอด
..... เราไม่ ต้องการผู้รับผิดชอบต่ อสิ่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ...แต่ เราไม่ ต้องการให้ เกิดปัญหาต่ างๆเหล่านี.้ ..
กรมทางหลวงสามารถยับยั้งไม่ ให้ เกิดปัญหาเหล่านีไ้ ด้ หากไม่ ดึงดันอย่ างไร้ เหตุผลและยึด
ประโยชน์ ของชาติเป็ นหลักตามแนวทางทีเ่ ราชาวบ้ านเสนอคือ...
แนวทางการแก้ปัญหา
1เลือกใช้เส้นทางและรู ปแบบที่เหมาะสมคือสร้างบนแนวถนนมิตรภาพเดิม โดยแบ่งเป็ น 2 ช่วง
ดังนี้
1.1ช่วงกลางดง ถึงทางเลี่ยงเมืองปากช่อง (ถนนมิตรภาพ กม.56)สร้างเป็ นทาง ยกระดับ
1.2 ช่วงทางเลี่ยงเมืองปากช่อง(ถนนมิตรภาพ กม.56) ถึงศูนย์ฝึกสุ นขั ทหาร (กม.78)
สร้างเป็ นแนวราบมากับถนนเส้นเดิมที่มีความกว้างของเขตถนน 100 เมตร ซึ่งปัจจุบนั ใช้พ้นื ที่
เป็ นถนนเพียงไม่ถึง 30 เมตรจึงยังคงเหลือพื้นที่อีกมาก เกินพอ สาหรับสร้างถนนของโครงการ
ดังกล่าว โดยไม่กระทบต่อชุมชนใดๆ

2.ทางขึ้น-ลง ด่านเก็บเงิน และศูนย์บริ การ(Service center) ควรใช้พ้นื ที่วา่ งเปล่าของกรมสัตว์
ทหารบกซึ่งมีพ้นื ที่หลายหมื่นไร่ บริ เวณ ถนนมิตรภาพกม.ที่ 65 จะช่วยลดปัญหาการจราจรได้
อย่างแท้จริ งและไม่ก่อให้เกิดปัญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและการปนเปื้ อนของสิ่ ง
ปฏิกลู ลงแหล่งน้ า
พวกเราชาวบ้ านมิได้ ต่อต้ านการสร้ างถนนมอเตอร์ เวย์ เราเห็นด้ วยกับการ
พัฒนาประเทศให้ เจริญรุ่งเรือง แต่ ทพี่ วกเราออกมาเรียกร้ องเนื่องจากไม่ เห็นด้ วยกับวิธี
ปฏิบัติของผู้ดาเนินโครงการทีข่ าดความรับผิดชอบโดยไม่ ได้ ยดึ ผลประโยชน์ ของชาติ
เป็ นทีต่ ้ัง แต่ กลับดาเนินโครงการโดยไม่ สนใจความเดือดร้ อนของชาวบ้ านประชาชน
พวกเราออกมาเพือ่ ปกป้ องสมบัติของชาติท้งั ในส่ วนของธรรมชาติทที่ รงคุณค่ า ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ ว่าจะเป็ นป่ าเขาสายนา้ ลาธารพืน้ ดินพืชพรรณธัญญาหาร เพือ่
เก็บรักษาไว้ ให้ ลูกหลานของเราได้ นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ทแี่ ท้ จริงต่ อประเทศชาติใน
อนาคต อย่ าทาลายสมบัติทลี่ า้ ค่ าของชาติเพียงเพือ่ แลกกับถนนทีไ่ ม่ ใช่ ถนนสาธารณะ
อย่ างแท้ จริงเพียงหนึ่งสาย ถนนสายนีส้ ามารถสร้ างได้ โดยเลือกพืน้ ทีแ่ ละเส้ นทางที่
เหมาะสมเพือ่ ลดปัญหาและความเดือดร้ อนของประชาชนและเพือ่ คงรักษาสมบัติของ
ชาติไว้ ทีส่ าคัญคือถนนมอเตอร์ เวย์ สายนีเ้ ป็ นสายแรกๆทีก่ ่อสร้ าง ทราบว่ ายังมีอกี หลาย
โครงการทีก่ าลังจะดาเนินการตามมาจึงอยากให้ ถนนสายนีเ้ ป็ นบรรทัดฐานทีด่ ีเพือ่
ดาเนินโครงการอืน่ ๆให้ ถูกต้ องต่ อไป
พวกเราชาวบ้ านขอวิงวอนผ่ านสื่ อนี้กราบเรียนไปถึงท่ านนายกรัฐมนตรีและ
ผู้เกีย่ วข้ องได้ โปรดกรุณารับฟังข้ อเสนอแนะทีบ่ ริสุทธิ์ใจจากพวกเราเพือ่ ให้ เกิดความ
ร่ วมมือร่ วมใจระหว่ างชาวบ้ านประชาชนกับภาครัฐเพือ่ ร่ วมกันขับเคลือ่ นประเทศไทย
ให้ สามารถเดินหน้ าพัฒนาให้ ชาติไทยของเราเจริญรุ่งเรืองในแนวทางทีส่ ั นติปองดอง
และสมานฉันท์ ปราศจากข้ อขัดแย้ งและความแตกแยก อันจะถือได้ ว่าเป็ นการพัฒนา
ประเทศชาติให้ เจริญรุ่งเรืองทีว่ ฒ
ั นาถาวรอย่ างแท้ จริง

