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อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ

วันที่ 17 สิงหำคม 2560

เรื่อง

ขอให้แก้ไขกำรด้ำเนินโครงกำรทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 6

กรำบเรียน

ฯ พณฯ นำยกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ส้ำเนำหนังสือของกลุ่มประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรด้ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงทำง
หลวงพิเศษหมำยเลข 6 เส้นทำงบำงปะอิน-นครรำชสีมำมีถึงอธิบดีกรมทำงหลวง
2 ส้ำเนำรำยงำนผลกำรตรวจสอบอนุกรรมกำรด้ำนสิทธิชุมชนและฐำนทรัพยำกร (อ.กสม.สิทธิ
ชุมชนฯ ที่ 5/2560) ลงวันที่ 17 มีนำคม 2560
3. แผนที่แนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำพระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อ
สร้ำงทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 6 สำยบำงปะอิน-นครรำชสีมำ พ.ศ. 2560 ช่วงกิโลเมตรที่
116 ถึง 133 ของโครงกำรฯ
ตำมที่กรมทำงหลวงได้ด้ำเนิ น โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษหมำยเลข

6 (สำยบำงปะอิน -

นครรำชสีมำ) โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นชอบให้ มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่
จะเวนคืนเพื่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 6 สำยบำงปะอิน-นครรำชสีมำ พ.ศ. 2556 และพระรำชกฤษฎีกำ
ก้ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 6 สำยบำงปะอิน-นครรำชสีมำ พ.ศ.
2560 ขึนใช้บังคับและได้เข้ำด้ำเนินกำรจัดกรรมสิทธิ์ ด้ำเนินกำรอื่นๆ ทังนี ได้ปรำกฏข่ำวจำกสื่อมวลชนว่ำ
กำรลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวนีจะใช้รูปแบบที่รัฐจะเป็นผู้ลงทุนในส่วนกำรก่อสร้ำง กำรจัดกรรมสิทธิ์และกำร
จ่ำยค่ำเวนคืนที่ดินและอสังหำริมทรัพย์ ส่วนกำรลงทุนในระบบกำรจัดกำร เก็บค่ำบริกำรและบ้ำรุงรักษำ
(Operation & Maintenance System) รัฐจะร่วมลงทุนกับเอกชน นัน
พวกข้ำพเจ้ำเครือข่ำยชุมชนซี่งอยู่อำศัยในชุมชนตำมแนวเส้นทำงทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 6ฯ ช่วง
ระหว่ำงต้ำบลกลำงดง ต้ำบลดงพญำเย็นถึงต้ำบลหนองน้ำแดงและต้ำบลขนงพระ อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัด
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นครรำชสีมำ (ต่อไปในหนังสือนีขอเรียกว่ำ “ช่วงเส้นทางมีผลกระทบรุนแรง”) เป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่ำง
รุนแรงจำกกำรด้ำเนินโครงกำรดังกล่ำวนีมำโดยล้ำดับและเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำผลกระทบจะยิ่งมีควำมรุนแรง
ยิ่งขึนเมื่อกำรก่อสร้ำงในพืนที่ได้เกิดขึนและหลังจำกกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเปิดด้ำเนินกำรทำงหลวงพิเศษ
ไปโดยตลอด พวกข้ำพเจ้ำได้พยำยำมเรีย กร้องให้กรมทำงหลวงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแก้ไขรำยละเอียด
โครงกำรที่จะเกิดขึนในช่วงเส้นทำงมีผลกระทบรุนแรงในระดับที่มีนัยส้ำคัญจนสำมำรถแก้ไขปัญหำผลกระทบ
ได้อย่ำงแท้จ ริงโดยไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะที่สังคมและประเทศชำติจะได้รับจำกกำรด้ำเนิน
โครงกำรนี แต่ไม่ได้รับควำมสนใจรับฟังและแก้ไขอย่ำงจริงจังจำกกรมทำงหลวงแต่อย่ำงใด พวกข้ำพเจ้ำจึงมี
ควำมจ้ำเป็นต้องยื่นค้ำร้องฉบับนีเพื่อขอให้ ฯ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้น้ำคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กร
สูงสุดทำงปกครองและฝ่ำยบริหำรพิจำรณำด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบที่เกิดขึนและข้อเสนอและตำมที่
จะได้กรำบเรียนดังต่อไปนี
1. ปัญหาการดาเนินโครงการที่ก่อผลกระทบอย่างรุนแรง กำรด้ำเนินโครงกำรนี ได้ก่อปัญหำ
ผลกระทบที่รุนแรงทังต่อชุมชน บุคคลและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในระยะทำงช่วงตังแต่กิโลเมตร
ที่ 94-112 ของโครงกำรฯ ซึ่งเป็นปัญหำทังในแง่มุมควำมไม่เหมำะสมและแง่มุมควำมไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ดังต่อไปนี
1.1 ปัญหาความไม่เหมาะสม ปัญหำส้ำคัญของประเด็นนีเกิดจำกกำรเลือก (ก) เส้นทำงและกำร
ก้ำหนดจุดบริกำร จุดกลับรถ และจุดตังด่ำนเก็บเงินที่ไม่เหมำะสมและ (ข) กำรออกแบบไม่เหมำะสม
1.1.1 การเลือกเส้นทาง 2B และการกาหนดจุดบริการ จุดกลับรถ และจุดตั้งด่านเก็บ
เงินที่ไม่เหมาะสมนัน ท้ำให้เส้นทำง 2 B ช่วงระหว่ำงกิโลเมตรที่ 94-112 ทีก่ รมทำงหลวงเลือกสร้ำงในปัจจุบัน
ตัดผ่ำนเข้ำไปในพืนที่ป่ำคุ้มครอง(ป่ำสงวนเขำเสียดอ้ำ) พืนที่เขตมรดกโลกหรือพืนที่เขตกันชนมรดกโลกกลุ่ม
ดงพญำเย็น-เขำใหญ่ซึ่งประเทศไทยมีพันธะกรณีตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
มรดกโลกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ (1972 Convention concerning Protection of the World
Cultural and Natural Heritage) ที่ต้องระมัดระวังไม่ให้กำรด้ำเนินกิจกรรมใดๆ มีผลกระทบต่อคุณค่ำสำกล
ของมรดกโลกแห่งนี พืนที่เปรำะบำงของลุ่มน้ำล้ำตะคองที่เป็นทังแหล่งต้นน้ำ -ทำงผ่ำนของน้ำจำกต้นน้ำล้ำตะ
คองไปสู่เขื่อนล้ำตะคอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบ-สะอำดส้ำหรับท้ำประปำเลียงประชำชนในเขตอ้ำเภอปำกช่อง
อ้ำเภอสีคิว อ้ำเภอสูงเนิน อ้ำเภอขำมทะเลสอ รวมถึงอ้ำเภอเมืองนครรำชสีมำ และเป็นล้ำน้ำสำขำของลุ่มน้ำ
ล้ำตะคองที่หล่อเลียงพืชพันธุ์และสัตว์ป่ำคุ้มครอง (เช่น ตัวตะกองซึ่งเป็นสัตว์พืนเมืองใกล้สูญพันธุ์ ฯลฯ ) และ
สัตว์ป่ำอื่นๆ รวมทัง หล่อเลียงพืนที่เกษตรกรรมและประชำชนในพืนที่ชุมชนในเขตลุ่มน้ำลุ่มน้ำล้ำตะคอง กำร
เลือกเส้นทำงสำยนีได้ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะก่อควำมเสียหำยต่อศำสนสถำนวัดเทพพิทักษ์ปุณณำรำมและ
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องค์พระพุทธรูป (พระพุทธสกลสีมำมงคล-หลวงพ่อขำวหรือหลวงพ่อใหญ่ ) ซึ่งแตกร้ำวอยู่เดิม และก่อให้เกิด
มลพิษทำงอำกำศและทำงเสี ย งที่จ ะกระทบรุน แรงต่อ สุ ข ภำพและคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของครูและ
นักเรียนโรงเรียนกลำงดงปุณณวิทยำอย่ำงที่ไม่อำจปฏิเสธได้
1.1.2 เฉพำะกำรก้ำหนดพืนที่ให้เป็นศูนย์บริการทางหลวง (Service Centre) ทังสองฝั่ง
จุดกลับรถ (Ramp) และด่ำนเก็บเงินซึ่งตังอยู่ระหว่ำงกิโลเมตรที่ 107-112 นันนอกจำกจะมีปัญหำกำร
ด้ำเนินกำรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหลำยประกำรดังจะได้เรียนให้ทรำบต่อไปแล้ว ล้วนมีปัญหำควำมไม่เหมำะสม
ตังแต่ (ก) กำรเลือกต้ำแหน่งและพืนที่กำรก่อสร้ำงส้ำหรับกิจกรรมทังสำมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ชุมชน ทรัพยำกรธรรมชำติ และก่อผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมในพืนที่อย่ำงมำกนอกเหนือจำกสิทธิในที่ดินของ
ประชำชนแต่ละคน (ข) กำรเลือกจุดกลับรถที่เห็นได้ว่ำมีควำมประสงค์ที่จะให้รถจ้ำนวนมำกถูกผลักขึนไปบน
อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ของเขตมรดกโลกดงพญำเย็น -เขำใหญ่ซึ่งเป็นพืนที่เปรำะบำงและได้รับควำมคุ้มครอง
ไม่ให้กิจกรรมใดๆ รวมทังกิจกรรมก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคก่อผลกระทบได้ดังกล่ำวมำแล้ว (ค) กำรเลือกขนำด
พืนที่กำรเวนคืนที่กว้ำงใหญ่เกินเหตุผลควำมจ้ำเป็น (ประมำณ 600 ไร่) ซึ่งมีผลเท่ำกับเป็นกำรเพิ่มขนำดกำร
กระทบต่อสิทธิของประชำชนที่รุนแรงอยู่แล้วให้ขยำยเพิ่มขึนไปอีก ทั้งนี้ สิ่งทีบ่งชี้ความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อ
การเลือกพื้นที่ดังกล่าวนอกเหนือจากที่กล่าวมาคือ เป็นการเลือกโดยที่กรมทางหลวงสามารถเลือกใช้พื้นที่อื่น
(ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป) ซึ่งจะไม่ก่อผลกระทบหรือก่อผลกระทบจากัดอย่างยิ่งต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
วิถีชีวิตของชุมชน การประกอบอาชีพของประชาชน สุขภาพของประชาชน คุณภาพการศึกษา และศาสน
สถานดังกล่าวมา แต่กรมทางหลวงหาได้เลือกทางเลือกเช่นนั้น แต่กลับเลือกเส้นทางที่จะก่อประโยชน์สูงสุดแก่
กรมทางหลวงโดยเฉพาะในแง่มุมจะมีสินทรัพย์ (Assets) ที่มีมูลค่าสูงมากในพื้นที่อาเภอปากช่องแทน
1.1.3 การออกแบบทางหลวงพิเ ศษที่ไ ม่เ หมาะสมในพื้น ที่ ตำมแบบกำรก่อสร้ำงทำง
หลวงพิเศษสำยนีในช่วงตังแต่ต้ำบลกลำงดง อ้ำเภอปำกช่อง (กิโลเมตรที่ 87 ของโครงกำรฯ ) ถึงช่วงต้ำบล
หนองน้ำแดง อ้ำเภอปำกช่อง (กิโลเมตรที่ 110 ของโครงกำรฯ) รวมระยะทำงประมำณ 23 กิโลเมตรนัน เป็น
กำรสร้ำงทำงพิเศษบนไหล่เขำที่มีควำมลำดเอียงจำกทิศใต้ไปทิศเหนือโดยตลอดซึ่งด้วยสภำพภูมิประเทศเช่นนี
บริเวณพืนที่ดังกล่ำวจึงเป็นพืนที่ที่มีน้ำฝนและน้ำป่ำไหลระบำยลงสู่ที่ต่้ำและโดยเฉพำะไหลลงสู่ล้ำน้ำล้ำตะคอง
อยู่ตลอดเวลำในช่วงที่มีน้ำป่ำหรือน้ำฝนตกลงมำ ซึง่ โดยปกติก็มักจะมีน้ำท่วมในพืนที่แนวเส้นทำงหลวงพิเศษฯ
ที่ก้ำหนดขึน พืนที่ถนนธนะรัชต์ (ถนนหมำยเลข 2090) รวมทัง ในพืนที่ตัวเมืองปำกช่องที่อยู่ด้ำนล่ำงอยู่เป็น
ระยะๆ อยู่แล้ว ดังนัน กำรออกแบบตำมแบบโครงกำรที่ท้ำให้ทำงหลวงพิเศษฯ ซึ่งมีลักษณะดังจะกล่ำวต่อไปนี
นอกจำกจะก่อให้เกิดสภำพที่เรียกว่ำ “ทัศนะอุจำด” (Sighting) ในทำงสถำปัตยกรรมและจะก่อให้เกิดปัญหำ
มลภำวะและภัยพิบัติต่อพืนที่ทังด้ำนเหนือและด้ำนใต้ของแนวทำงหลวงพิเศษฯ

3

(ก) ควำมกว้ ำ งประมำณ 55 เมตรและสู ง 5-6 เมตรในช่ ว งกิ โ ลเมตรที่ 93 ถึ ง
กิโลเมตรที่ 95 ของโครงกำรฯ
(ข)

ควำมกว้ำงประมำณ 55 เมตรและสูง 4-7 เมตรในช่วงกิโลเมตรที่ 102 ถึง

กิโลเมตรที่ 103 ของโครงกำรฯ
(ค)

ควำมกว้ำงประมำณ 55 เมตรและสูง 4-7 เมตรในช่วงกิโลเมตรที่ 104 ถึง

กิโลเมตรที่ 106 ของโครงกำรฯ
(ง)

ควำมกว้ำงประมำณ 55 เมตรและสูง 10-11 เมตรในช่วงกิโลเมตรที่108

ถึงกิโลเมตรที่111 (ช่วงที่แนวเส้นทำงหลวงพิเศษฯตัดกับถนนธนะรัชต์)
ในแง่ทัศนะอุจาดนัน ระดับควำมสูงที่สูงสุดถึง 11 เมตร และโครงสร้ำงตัน (ไม่โปร่ง) เพรำะทำง
พิเศษที่ถกู ก่อสร้ำงแบบทึบและมีควำมกว้ำงอย่ำงมำกจะกลำยเป็นก้ำแพงยักษ์ที่สูงและหนำยิ่งกว่ำก้ำแพงเมือง
จีนและบดบังทัศนียภำพและควำมงำมของธรรมชำติเมื่อมองจำกด้ำนใดด้ำนหนึ่งของทำงพิเศษฯ ควำมงดงำม
ของตัวเมืองปำกช่องและแม้แต่อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ตลอดจนทัศนียภำพอันสวยงำมโดยรอบจะถูกปิดกัน
จำกสำยตำผู้มองที่อยู่คนละด้ำนกับสิ่งเหล่ำนี ขณะเดียวกัน ควำมสูงและหนำ-กว้ำงของทำงพิเศษตลอดช่วงที่
กล่ำวถึงนี จะเป็นสิ่งขวำงกันทำงไหลตำมธรรมชำติของน้ำจำกทำงทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือของแนวทำงหลวงพิเศษฯ
ซึ่งเป็นมำตลอดหลำยหมื่นหรือหลำยแสนปี พืนที่ด้ำนทิศใต้ของแนวทำงหลวงพิเศษฯ จึงจะกลำยสภำพเป็น
เสมือนหัวเขื่อนกันน้ำฝนและน้ำป่ำ ที่ไหลมำจำกเขำและที่สูงด้ำนใต้ซึ่งระบบกำรระบำยน้ำที่วำงไว้ภ ำยใต้
โครงกำรฯ จะไม่อำจรองรับหรือระบำยน้ำได้ทันในฤดูฝนหรือน้ำหลำกและจะกลำยเป็นภัยพิบัติรุนแรงที่เกิดขึน
ในพืนที่รวมทังเขตเทศบำลเมืองปำกช่องที่อยู่ในตอนล่ำงซึ่งมีปัญหำน้ำท่วมเป็นประจ้ำอยู่แล้ว
ปัญหาความไม่เหมาะสมทั้งหลายดังกล่าวมาเป็นสิ่งที่มีสาเหตุของปัญหาในระดับที่รุนแรงเกินกว่าจะ
กาหนดแนวทางลดผลกระทบด้วยการออกแบบทางลอดฯลฯ หากแต่ต้องแก้ไขในระดับที่ต้องเลือกเส้นทางใหม่
และ/หรือย้ายจุดที่ตั้งศูนย์บริการทางหลวง ทางกลับรถและด่านเก็บเงินไปยังพื้นที่ที่จะไม่ก่อนผลกระทบหรือ
ก่อผลกระทบต่าที่สุดดังจะได้กราบเรียนต่อไป
1.2 ปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหำในข้อนีมีควำมรุนแรงไม่น้อยกว่ำปัญหำควำมไม่
เหมำะสมและหลำยกรณีเป็นเรื่องที่คำบเกี่ย วระหว่ำงปัญหำควำมไม่เหมำะสมและปัญหำควำมไม่ชอบด้วย
กฎหมำยซึ่งมีหลำยประกำร อย่ำงไรก็ดี พวกข้ำพเจ้ำจะขอกล่ำวถึงเฉพำะในประกำรส้ำคัญดังต่อไปนี
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1.2.1 ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเวนคืนและหลักความ
ได้สัดส่วน ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 371 (ซึ่งสอดคล้องใน
หลักกำรส้ำคัญกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่มีพระรำช
กฤษฎี ก ำก้ ำ หนดเขตที่ ดิ น ในบริ เ วณที่ จ ะเวนคื น เพื่ อ สร้ ำ งทำงหลวงพิ เ ศษหมำยเลข 6 สำยบำงปะอิ น นครรำชสีมำ พ.ศ. 2556) ได้ก้ำหนดหลักกำรเวนคืนฯ ที่ส้ำคัญไว้หลำยประกำรรวมทัง (ก) เป็นการเวนคืนฯ
เท่าที่จาเป็น (ข) ต้องชดเชยราคาอย่างเป็นธรรม (ค) ต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะและผลกระทบต่อผู้
ถูกเวนคืน บทบัญญัติที่ก้ำหนดหลักกำรเวนคืนฯ ดังกล่ำวมำนีได้แ สดงให้เห็นว่ำ เป็นหลักกฎหมำยที่ได้อยู่
ภำยใต้หลักรัฐธรรมนูญทั่วไปประกำรหนึ่งคือ หลักความได้สัดส่วนหรือหลักพอสมควรแก่เหตุ (Principle of
Proportionality) ซึ่งบังคับให้รัฐที่ใช้อ้ำนำจด้ำเนินมำตรกำรหรือกิจกรรมอันเป็นกำรจัดท้ำบริกำรสำธำรณะ
และอื่นๆ ต้องด้ำเนินกำรให้สอดคล้องกับหลักย่อย 3 ประกำรได้แก่ (1) หลักประสิทธิผล (Principle of
Efficiency) หมำยถึงมำตรกำรหรือวิธีกำรที่ใช้ (กำรเวนคืนฯ ) ต้องสำมำรถบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ (ของ
กำรด้ำเนิ น โครงกำรฯ ซึ่งหมำยถึงกำรเป็ น เส้ นทำงคมนำคมส้ ำหรับขนส่งคนและสิ นค้ำ เพื่อประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ)ได้ (2) หลักความจาเป็น (Principle of Necessity) หมายถึงมาตรการหรือวิธีการที่ใช้นั้นต้อง
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพน้อยที่สุด (ซึ่งควรจะรวมถึงกำรเกิดผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะด้ำนอื่นๆ ที่
จ้ำกัดที่สุด เช่น กระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงน้อยที่สุด ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับประโยชน์
สำธำรณะด้วย) ดังนั้น ในกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐมีทางเลือกหลายทางในดาเนินมาตรการหรือวิธีการนั้นต้อง
ใช้ทางเลือกที่ก่อผลกระทบที่น้อยที่สุด (จาเป็นที่สุด) และ (3) หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ
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มาตรา 37 บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านี ้ ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทามิได้ เว้ นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ ้นเพื่อการอันเป็ นสาธารณูปโภค
การป้องกันประเทศ หรื อการได้ มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรื อเพื่อประโยชน์ สาธารณะอย่างอื่น และต้ องชดใช้ ค่าทดแทนที่เป็ นธรรม
ภายในเวลาอันควรแก่เจ้ าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้ รับความเสียหายจากการเวนคืน โดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะผลกระทบ
ต่อผู้ถกู เวนคืน รวมทังประโยชน์
้
ที่ผ้ ถู กู เวนคืนอาจได้ รับจากการเวนคืนนัน้
การเวนคืน อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ให้ ก ระท าเพีย งเท่ าที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อการที่ บัญญัติ ไว้ ใ นวรรคสาม เว้ น แต่เ ป็ น การเวนคื น เพื่ อน า
อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถกู เวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ต้องระบุวตั ถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกาหนดระยะเวลาการเข้ าใช้ อสังหาริ มทรัพย์ให้ ชดั แจ้ ง ถ้ า
มิได้ ใช้ ประโยชน์ เพื่อการนัน้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื อมีอสังหาริ มทรัพย์ เหลือจากการใช้ ประโยชน์ และเจ้ าของเดิมหรื อทายาท
ประสงค์จะได้ คืน ให้ คืนแก่เจ้ าของเดิมหรือทายาท
ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถกู เวนคืนที่มิได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อที่เหลือจากการใช้ ประโยชน์ให้ แก่เจ้ าของเดิมหรื อ
ทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ ไป ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริ มทรัพย์หรื อเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจาเป็ น มิ
ให้ ถือว่าเป็ นการขัดต่อมาตรา 26 วรรคสอง
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(Principle of Proportionality in the Narrow Sense) หมำยถึงในกำรด้ำเนินมำตรกำรหรือวิธีกำรนันรัฐ
ต้อ งค้ำ นึ งถึ ง กำรได้สั ด ส่ ว นอย่ ำ งเหมำะสมระหว่ำ งประโยชน์ ส ำธำรณะที่จ ะเกิด ขึ นกั บ สิ ท ธิ เ สรี ภ ำพของ
ประชำชนที่จะถูกกระทบ
กำรด้ำเนิ น โครงกำรนี แม้จ ะเป็นโครงกำรที่ส ำมำรถบรรลุ วัตถุประสงค์ในกำรใช้เส้ นทำงเป็น
สำธำรณูปโภคพืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมได้ก็จริง แต่กำรที่กรมทำงหลวงเลือกที่จะเวนคืนฯ ช่วงต้ำบลกลำงดงต้ำบลหนองน้ำแดงและต้ำบลขนงพระ อ้ำเภอปำกช่อง (กิโลเมตรที่ 87-114 ) แทนกำรสร้ำงทำงหลวงพิเศษ
คร่อมบนถนนมิตรภำพ (ทำงหลวงหมำยเลข 2) ซึ่งจะท้ำให้ ไม่ต้องมีกำรเวนคืนที่ ดินและอสั งหำริมทรัพย์
รวมทังไม่ก่อผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนฯลฯ ดังกล่ำวมำ และการที่กรมทางหลวง
เลือกจุดตั้งศูนย์บริการทางหลวง ทางกลับรถและด่านเก็บเงิน ณ บริเวณพื้นที่ชุมชนในกิโลเมตรที่ 107-112
ของโครงการฯ แทนที่จะเลือกใช้ที่ดินของรัฐซึ่ งได้แก่พื้นว่างเปล่าของกรมการสัตว์ทหารบก ย่อมถือว่าขัดกับ
หลักความจาเป็นที่กรมทางหลวงไม่ได้เลือกทางเลือกที่มีผลกระทบต่อประชาชน ชุมชนและบุคคลน้อยที่สุด
และทาให้การเลือกเส้นทางและกาหนดจุดพื้นที่สาหรับกิจกรรมทั้งสามของกรมทางหลวงขัดต่อหลักความได้
สัดส่วน ซึ่งหมายถึงการขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นเอง
กำรเลือกเส้นทำงและจุดด้ำเนินกิจกรรมทังสำม (ศูนย์บริกำร ด่ำนเก็บเงินและจุดกลับรถ-ทำงขึน
ลง) ดังกล่ำวซึ่งขัดต่อหลักควำมจ้ำ เป็นภำยใต้หลักควำมได้สัดส่วนดังกล่ำวจึงมีผลเป็นการเวนคืนฯ ที่ไม่เป็น
ธรรมที่ท้ำให้เกิดกำรผลักภำระควำมเสี่ ย งหรือผลกระทบจำกกำรด้ำเนินกิจกรรมของรัฐ ให้แก่ชุมชนและ
ประชำชนในพืนที่ดังกล่ ำวต้องแบกรั บ ภำระหนักหน่ว งอย่ำงไม่เ ป็นธรรม (Unfair

Distribution

of

Environmental Risk/Impact) ซึ่งยิ่งจะเห็นความไม่เป็นธรรมที่ หนักหน่วงขึ้นเมื่อเมื่อพิจารณาถึงจานวน
ค่าชดเชยหรือทดแทนการเวนคืนฯ ที่ต่ากว่าราคาท้องตลาดอย่างยิ่ง ในขณะที่กรมทางหลวงมีแผนงานที่ร่วม
ลงทุนกับเอกชนให้เข้ามาลงทุนและดาเนินการระบบการบริหารและซ่อมบารุงในพื้นที่ซึ่งจะทาให้เกิดการใช้
ประโยชน์เชิงธุรกิจตามรูปแบบการร่วมดาเนินการระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) โดยที่รัฐ/กรมทางหลวงและ
เอกชนพยายามทาให้ต้นทุนการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เวนคืนฯ ต่าที่สุด (พรากกรรมสิทธิ์จากเจ้าของโดยกระทบ
หรือไม่คานึงถึงสิทธิในทรัพย์สินและผลกระทบต่อเจ้าของทรัพย์สินอย่างมาก) แต่ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างที่
ความเป็นหน่วยงานรัฐ/องค์กรของรัฐพึงหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น
1.2.2 ปัญหาการศึกษาและทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กรมทำงหลวงได้
ด้ำเนินโครงกำรนีโดยละเลย ควำมเป็นจริงที่ว่ำกำรท้ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติเมื่อปีพ .ศ. 2548 นันเป็นกำรด้ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมำยเพรำะเป็ น กำรด้ำเนิ น กำรที่ ไม่เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย ละเลยหลั กกำรท้ำรำยงำน
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่อยู่บนพืนฐำนของข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในพืนที่ หรือละเลยข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในพืนที่ที่จะ
ได้รับผลกระทบจริงมำศึกษำและประเมินในรำยงำน และไม่ค้ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงแท้จริ ง จนท้ำให้เป็นรำยงำนกำรวิเครำะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่อำจถือได้ว่ำเป็น
เอกสำรที่แสดงกำรศึกษำและประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่จะน้ำมำใช้พิจำรณำให้ ควำมเห็ น ชอบโดย
คณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชำติ และคณะรัฐ มนตรี และมีผ ลท้ำให้ ก ำรอนุมัติให้ ด้ำเนินโครงกำรนีโดย
คณะรัฐมนตรีเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยไปด้วยในรำยละเอียดควำมไม่ชอบด้วยกฎหมำย (ซึ่งได้มีกำรฟ้อง
เพิกถอนรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและค้ำสั่งทำงปกครองที่เห็นชอบกับรำยงำนฯ ดังกล่ำวนี
ต่อศำลปกครองโดยผู้ฟ้องคดีจ้ำนวนหนึ่งต่อศำลปกครองกลำงไว้แล้ว ) ดังกล่ำว พวกข้ำพเจ้ำขอกรำบเรียน
รำยละเอียดดังต่อไปนี
(ก) กำรท้ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทังที่ได้รับควำมเห็นชอบเมื่อ
ปีพ.ศ. 2548 และที่ท้ำเพิ่มเติมและได้รับควำมเห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. 2559 ขำดกำรศึกษำในรำยละเอียดในพืนที่
ที่จะมีกิจกรรมที่จะก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรงโดยเฉพำะในพืนที่บริเวณต้ำบลหนองน้ำแดงและ
ต้ำบลขนงพระที่จะใช้ส้ำหรับกิจกรรมเป็นศูนย์บริกำรทำงหลวง ด่ำนเก็บเงินและจุดกลับรถ-ทำงขึนลงในหลวง
พิเศษฯ (ช่วงกิโลเมตรที่ 107-112 ของโครงกำรฯ)
(ข) ในขณะที่มีกำรศึกษำวิเครำะห์ดังกล่ำวนัน แบบแปลนแผนผังและกำรก้ำหนด
ใช้พนที
ื ่เพื่อกิจกรรมดังกล่ำวตำมข้อ (ก) ไม่ได้ก้ำหนดให้ใช้พืนที่ช่วงกิโลเมตรที่ 107-112 ในต้ำบลหนองน้ำแดง
และต้ำบลขนงพระ อ้ำเภอปำกช่องเป็นพืนที่ก่อสร้ำงและด้ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวนี การกาหนดให้ใช้พื้นที่
ดังกล่าวเพื่อการก่อสร้างและกิจกรรมเช่นว่านั้นเพิ่งปรากฏภายหลังจากการศึกษาและทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน
(ค) ผลของควำมบกพร่องตำม (ก) และ (ข) ประกอบกันข้ำงต้น ท้ำให้เกิดปัญหำ
กำรขำดกำรศึ กษำวิเ ครำะห์ และกำรประเมิ น ผลกระทบทำงสิ่ งแวดล้ อ มจำกกิ จกรรมดั งกล่ ำ วโดยอำศั ย
ข้อเท็จจริ ง “อันเป็ นสำระส้ ำคัญ ” (ส้ำหรับกำรท้ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)เกี่ยวกับ
ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ คุณค่ำต่อชีวิต
สภำพชุมชนและสังคมตำมที่มีอยู่และเป็นอยู่ “ในพืนที่เฉพำะส้ำหรับด้ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว” ในปัจจุบันซึ่ง
เป็นเวลำที่มีกำรด้ำเนินโครงกำรฯ ขึน ซึ่งมีผลท้ำให้กำรประเมินระดับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ กำร
ก้ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไข กำรติดตำมตรวจสอบที่ก้ำหนดไว้ในรำยงำนตำมที่กำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมฉบั บ ที่ ได้รั บ ควำมเห็ น ชอบเมื่อ พ.ศ. 2548 เป็น สิ่ งที่ ไม่ช อบด้ ว ยเหตุผ ลทังในเชิงเทคนิ คและ
เจตนำรมณ์ของกำรศึกษำและท้ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผ ลกระทบทำงสิ่ งแวดล้ อม และมีผ ลให้ ค้ำสั่ งทำง
ปกครองของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่ งชำติและคณะรัฐมนตรีในกำรให้ควำมเห็ นชอบต่อรำยงำนกำร
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วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่ำวไม่ชอบด้วยกฎหมำยและควรต้องถูกเพิกถอน หรืออย่ำงน้อยต้องได้รับ
กำรพิจำรณำใหม่ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539
(ง) นอกจำกนี โดย “ภำพรวมของกำรท้ ำ รำยงำนกำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” แล้ว รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ด้ำเนินกำรตังแต่ต้นทศวรรษที่ 2540 และ
ได้รับ ควำมเห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. 2548 ดังกล่ำวถือว่ำเป็นกำรศึกษำที่เก่ำและไม่สอดรับหรืออยู่บนพืนฐำน
ข้อเท็จจริงของทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ -ชีวภำพ คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ คุณค่ำต่อชีวิต รวมทัง
สภำพชุมชนและสังคมโดยทั่วไปในพืนที่อื่นๆ นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำในข้อ (ข) ข้ำงต้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมำก
ตลอดระยะเวลำถึงเกือบ 20 ปีเมื่อนับถึงเวลำปัจจุบันที่ก้ำลังด้ำเนินโครงกำรฯ ปัญหำควำมเก่ำดั งกล่ำวนีย่อม
ท้ำให้กำรน้ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่ำวมำใช้กับกำรด้ำเนินโครงกำรฯ ที่ก้ำลังเกิดขึน
ในปั จจุบั นเป็ นสิ่งที่ขำดควำมสมเหตุส มผล และถือว่ำ เป็น กำรไม่ช อบด้วยเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ที่ต้องกำรให้กำรท้ำและกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อ
รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกและเครื่องมือคุ้มครองทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
บุคคล สังคมและชุมชน
(จ) รำยงำนกำรวิเครำะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดท้ำขึนเพิ่มเติมและเสนอต่อ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมเมื่อปี พ.ศ. 2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรีนันแม้จะเป็นการศึกษาขึ้นใหม่แต่ก็ไม่ได้
แก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่เดิมที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น หำกแต่เป็นกำรศึกษำใน
ประเด็น เฉพำะเพีย งบำงช่ว งบำงพืนที่ที่ข ำดกำรศึก ษำหรือเพรำะมีกำรปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนแผนผั ง
บำงอย่ ำ งเท่ ำ นั น กำรท้ ำ รำยงำนวิ เ ครำะห์ ผ ลกระทบทำงสิ่ ง แวดล้ อ มเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ ำ วจึ ง มิ ใ ช่ ก ำรแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องร้ำยแรงที่มีอยู่เดิมของกำรท้ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมครำวแรกและกำรมีค้ำสั่งทำงปกครอง
ให้ ค วำมเห็ น ชอบต่ อ รำยงำนผลกระทบทำงสิ่ ง แวดล้ อ มของคณะกรรมกำรสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชำติ แ ละ
คณะรัฐมนตรีที่กล่ำวถึงมำแล้วแต่อย่ำงใด
อนึ่ง พวกข้ำพเจ้ำใคร่ขอให้ท่ำนพิจำรณำสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ซึ่งแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติมใน
ประเด็นปัญหำที่เครือข่ำยฯ หยิบยกขึนมำข้ำงต้น และสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ คณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรธรรมชาติภายใต้คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติเองก็ได้พิจารณา
วินิจฉัยว่ามีความบกพร่องอย่างเป็นสาระสาคัญในเรื่องดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน
กล่ ำ วโดยสรุ ป แล้ ว กำรศึ กษำและท้ำ รำยงำนวิเครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่
เกิดขึนจึงไม่ชอบด้วยพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และมติเห็นชอบกับ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติและคณะรัฐมนตรีจึงเป็น
ค้ำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยและควรต้องถูกเพิกถอนด้วย ซึ่งกรมทำงหลวงในฐำนะหน่วยงำนของ
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รัฐซึ่งเป็นเจ้ำของโครงกำรฯ ควรให้แสดงควำมรับผิดชอบด้วยกำรเสนอให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
และคณะรัฐมนตรีเพิกถอนกำรให้ควำมเห็นชอบ และเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทำงและจุดก่อสร้ำงศูนย์บริก ำรทำง
หลวง ด่ำนเก็บเงินและจุดกลับรถ-ทำงขึนลงทำงหลวงพิเศษเสียใหม่ (ตำมที่จะเสนอต่อไป) แล้วท้ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสียใหม่ภำยใต้ควำมเปลี่ยนแปลงทำงพืนที่ดังกล่ำว
1.2.3 ปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของ
ประชาชน กรมทำงหลวงได้อ้ำงว่ำกำรด้ำเนินโครงกำรนีได้เปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมรับทรำบข้อมูลและแสดง
ควำมคิดเห็นในหลำยวำระและโอกำสทังในระดับจังหวัดและอ้ำเภอ แต่ในควำมเป็นจริง เครือข่ำยฯ ชุมชนและ
บุคคลผู้มีส่ วนได้เสีย ในพืนที่ต้ำบลหนองน้ำแดง ขนงพระ พญำเย็น และกลำงดงได้ถูกละเลยกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ กำรเปิดเผยข้อมูลบำงส่ ว นที่เครือข่ำยฯ หรือสมำชิก
เครือข่ำยฯ ได้ร้องขอไปได้กระท้ำอย่ำงล่ำช้ำจนน่ำเชื่อว่ำเป็นกำรเปิดเผยเมื่อกรมทำงหลวงมั่นใจว่ำตนเอง
สำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์กำรคัดค้ำนโต้แย้งได้แล้ว ส่วนกำรมีส่วนร่วมในแสดงควำมคิดเห็นนัน พวกข้ำพเจ้ำ
เครือข่ำยฯ ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่เห็นด้วยกับกำรเวนคืนฯ หรือกำรด้ำเนินโครงกำรฯ ส่วนที่กระทบต่อ
ตนเองได้ถูกกีดกันออกจำกกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น เช่น มีกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นในสถำนที่
ห่ำงไกลและไม่เปิด ให้มีกำรรับรู้หรือได้รับเชิญ หรือเมื่อผู้มีส่วนได้เสียบำงคนพยำยำมหำทำงไปร่วมประชุมก็
ไม่ได้รับโอกำสให้แสดงควำมเห็น หรือไม่รับฟังควำมเห็น มีกำรบิดเบือนควำมเห็นหรือควำมต้องกำร ฯลฯ
ในขณะที่เปิดกว้ำงให้ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือเห็นด้วยกับโครงกำรฯ เข้ำร่ว ม นอกจำกนี กำรท้ำรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ไม่เปิดโอกำสให้ประชำชน (ทังประชำชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
ในพืนที่ ) ได้มีโ อกำสมีส่ ว นร่ ว มในกำรร่ ว มด้ำเนินกำรในส่ ว นที่ส้ ำคัญ เช่น กำรก้ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ
วิเครำะห์ (Scoping) ฯลฯ ซึ่งท้ำให้ประชำชนผู้มีส่วนได้เสียขำดโอกำสที่จะร่วมก้ำหนดให้มีกำรศึกษำวิเครำะห์
ถึงผลกระทบที่ตนเองวิตกกังวลและท้ำให้รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึนไม่อำจเข้ำถึงประเด็นเนือหำ
ที่ควรต้องเข้ำถึงเพื่อให้กระบวนกำรท้ำและพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรผู้มี
อ้ำนำจพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเป็นไปบนพืนฐำนของควำมเป็นจริง (Reality) และควำมมีเหตุมีผลอันถูกต้อง
(Rightous Rationality) กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยฯ จึงไม่อำจถือว่ำเป็นไปอย่ำงครอบคลุมเพียงพอ ผู้มี
ส่วนได้เสียซึ่งได้รับผลกระทบอย่ำงแท้จริงได้รับกำรรับฟังและน้ำควำมคิดเห็ นไปพิจำรณำ แต่ในทำงตรงกัน
ข้ำม กลับเป็นกำรด้ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมขันตอนและแบบพิธีที่ไม่มุ่งให้เกิดคุณภำพกำรมีส่วนร่วมที่
แท้จริง ดังนัน กำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรมีส่วนร่วมอันเป็นสิทธิของบุคคลและชุมชนที่จะใช้ในกำรมีส่วนร่วมใน
กำรจั ด กำร บ้ ำ รุ ง รั ก ษำ ใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ ได้ ป ระโยชน์ จ ำกทรั พ ยำกรธรรมชำติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และควำม
หลำกหลำยทำงชี วิ ต รวมทั ง เพื่ อ ป้ อ งกั น รั ก ษำสิ ท ธิ ข องตนเองที่ จ ะถู ก กระทบตำมรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2540 มำตรำ 46, 56,58,59, และ 60 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550
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มำตรำ 56, 57,58, 66 และ 67 และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ. 2557 มำตรำ 4
(ซึ่งทังสำมฉบับมีผลบังคับใช้อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรด้ำเนินโครงกำรฯ ก่อนหน้ำนี ) รวมทัง รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 41 (1) 43(2) ประกอบกับมำตรำ 25 รวมทัง สิทธิอันเกิดจำกกำรที่
รัฐธรรมนูญฉบับนีได้ก้ำหนดกำรที่เป็นหน้ำที่รัฐไว้ตำมมำตรำ 51, 53, 57(2), 58 และ 59 จึงถูกลิดรอน
ปฏิเสธ หรือเป็นไปอย่ำงจ้ำกัดยิ่ง ท้ำให้กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นไปอย่ำงไม่มีคุณภำพและถูกต้องตำม
เจตนำรมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและระเบียบส้ำนักนำยกว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. ๒๕๔๘
(โปรดดูรำยละเอียดของปัญหำในประเด็นนีเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และ 2)
1.2.4. ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หลักนิติธรรมและหน้าที่ของรัฐ
ในการดาเนินโครงการฯ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 4 ได้ก้ำหนดให้รัฐสภำ
คณะรัฐมนตรี ศำล องค์กรอิสระและหน่วยงำนรัฐต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย หลักนิติ
ธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติและควำมผำสุกของประชำชนโดยรวม กรมทำงหลวงในฐำนะของ
หน่วยงำนรัฐจึงมีหน้ำที่ที่จะต้องก้ำหนดนโยบำยและใช้อ้ำนำจใดๆ อันเป็นกำรกระท้ำทำงปกครองทุกชนิดทุก
ขันตอนและกระบวนกำรของกำรด้ำเนิน โครงกำรนีให้ เป็นไปตำมรัฐ ธรรมนูญ กฎหมำยและหลักนิติธ รรม
อย่ำงไรก็ดี เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดกำรด้ำเนินโครงกำรนีของกรมทำงหลวง (รวมทังหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฯลฯ (ตำมแต่กรณี) แล้วได้ปรำกกฎกำรใช้อ้ำนำจ
ปฏิบั ติ ร ำชกำรและด้ ำเนิ น กำรที่ไม่ ช อบด้ว ยรัฐ ธรรมนู ญ กฎหมำยและหลั กนิติธ รรมหลำยประกำร ทังนี
นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ยังปรำกฏควำมไม่ชอบดังกล่ำวดังต่อไปนีด้วย
(1) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกาหนดพื้นที่ดาเนินกิจกรรมบางพื้นที่
หำกจะกล่ ำวเฉพำะกำรเวนคืนที่ดินและอสั งหำริมทรัพย์อื่นๆ และกำรเลื อ ก
ก้ำหนดพืนที่ส้ำหรับกำรก่อสร้ำงและด้ำเนินกำรศูนย์บริกำรทำงหลวง ด่ำนเก็บเงิน และจุดกลับรถ-ทำงขึนลงที่
จะใช้ด้ำเนินโครงกำรนีระหว่ำงกิโลเมตรที่ 107-112 ในต้ำบลหนองน้ำแดงและต้ำบลขนงพระ อ้ำเภอปำกช่อง
แล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ ำ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 37 และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 42 (อันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่มีกำรตรำพระรำช
กฤษฎีกำก้ำหนดเขตที่ดิ น ในบริ เวณที่ที่ จ ะเวนคืนเพื่อ สร้ำงทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 6 สำยบำงปะอิน นครรำชสีมำพ.ศ. 2556) ได้ก้ำหนดหลักกำรว่ำ กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ให้กระท้ำได้เท่ำที่จ้ำเป็นและต้อง
ชดใช้รำคำอย่ำงเป็นธรรม ซึ่งเป็นกำรวำงหลักกำรไว้บนพืนฐำนของหลักกฎหมำยรัฐธรรมนูญทั่วไปและหลักนิติ
ธรรมว่ำกำรใช้อ้ำนำจรัฐเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์สำธำรณะนันจักต้องค้ำนึงถึงกำรเกิดควำมสมดุลกับคุ้มครอง
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สิทธิและเสรีภ ำพของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 นันได้
บัญญัติว่ำ กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์นันจะต้องกระท้ำ “เพียงเท่ำที่จ้ำเป็นต้องใช้ ” ซึ่งย่อมหมำยถึง เท่ำที่
จ้ำเป็นแก่กำรด้ำเนินโครงกำรให้บรรลุผลโดยให้กระทบต่อสิทธิเสรีภำพของประชำชน โดยเฉพำะกรรมสิทธิ์
และสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของประชำชน(ในกรณีปัญหำนี) ให้น้อยที่สุดตำมหลักควำมได้สัดส่วนหรือหลัก
พอสมควรแก่เหตุ อันเป็นหลักกฎหมำยรัฐธรรมนูญทั่วไปซึ่งมีหลักกำรว่ำ ในกำรใช้อ้ำนำจรัฐด้ำเนินมำตรกำร
ใดๆ มำตรกำรหรือวิธีกำรที่ใช้จักต้องมีประสิทธิภำพในกำรบรรลุผล และเป็นมำตรกำรหรือวิธีกำรที่กระทบต่อ
สิ ท ธิเ สรี ภ ำพของประชำชนน้ อยที่สุ ดโดยหำกรั ฐ มี ห ลำยทำงเลื อ กให้ เ ลื อ กด้ ำเนิน กำร รัฐ จะต้อ งเลื อ กใช้
มำตรกำรที่กระทบต่อประชำชนน้อยที่ สุด นอกจำกนี รัฐต้องชั่งน้ำหนักให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรเกิด
ประโยชน์ ส ำธำรณะตำมที่มุ่งหมำยกับ กำรคุ้มครองสิทธิเสรีภ ำพของประชำชน ไม่ให้ ประชำชนต้องแบก
รั บ ภำระเกิน ควรตำมหลั ก ควำมได้สั ดส่ ว นในควำมหมำยอย่ำงแคบดังได้กล่ ำวมำแล้ ว ข้ำงต้ น กำรด้ำเนิ น
โครงกำรนีของกรมทำงหลวงที่ผ่ำนมำนันได้ละเลยหลักกฎหมำยรัฐธรรมนูญที่กล่ำวมำเหล่ำนี นับตังแต่กำรไม่
ค้ำนึงถึงเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรจัดท้ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำรไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง กำรหลีกเลี่ยงหรือปิดกันกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิ ดเห็ น และจั ดกำรโครงกำรฯ กำรไม่เคำรพต่อสิ ทธิของชุมชนและบุคคล กำรเร่งรัด ด้ำเนิน กำรจั ด
กรรมสิทธิ์โดยข้ำมขันตอนและกระบวนกำรทำงกฎหมำยหรือใช้เทคนิควิธีกำรด้ำเนินกำรที่ท้ำให้ประชำชนไม่
สำมำรถปกป้องรักษำสิทธิของตนเอง หรือมีภำระเกินสมควรในกำรปกป้องรักษำสิทธิเช่นนัน กำรก้ำหนดค่ำ
ทดแทนที่ต่้ำกว่ำรำคำตลำดและรำคำอันควรที่จะถือว่ำเป็นธรรมเป็นอย่ำงยิ่ง ฯลฯ กำรเลือกทำงเลือกในกำร
ก้ำหนดต้ำแหน่งพืนที่และขนำดพืนทีก่ ่อสร้ำงและด้ำเนินกำรศูนย์บริกำรทำงหลวง ด่ำนเก็บเงิน และทำงขึน-ลง
จ้ำนวนมำกเกินควำมจ้ำเป็น (โดยศูนย์บริกำรทำงหลวงมีส่วนกว้ำงที่สุดถึง 200 เมตรและส่วนยำวสุดส้ำหรับ
พืนที่กิจกรรมดังกล่ำวถึง 1,000 เมตร ต่อหนึ่งด้ำน{ไม่รวมพืนที่ส่วนที่เป็นถนน} ศูนย์บริกำรฯดังกล่ำวมีรวม
สองด้ำน) ในต้ำแหน่งพืนที่ที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูง เป็นพืนที่ซึ่งเป็นฐำนที่ตังส้ำหรับของชุมชน กำรพักอำศัย
และกำรประกอบอำชีพของบุคคลในชุมชน ตลอดจนมีควำมส้ำคัญสูงในเชิงนิเวศ ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ทังที่ยังมีทำงเลือกอื่นคือยั งมีพืนที่คงเหลือและไม่ได้ใช้ประโยชน์จ้ำนวนมำกและกว้ำงขวำงของ
กรมกำรสัตว์ทหำรบกที่ ห่ำงออกไปประมำณเพียง 3 กิโลเมตรที่สำมำรถใช้ด้ำเนินกิจกรรมเหล่ำนีได้หรือมี
ทำงเลือกอื่นที่มีผลกระทบน้อยกว่ำ การที่กรมทางหลวงเลือกใช้พื้นที่ดังกล่าวนี้สาหรับกิจกรรมดังกล่าวทาให้
น่าเชื่อว่า กรมทางหลวงมุ่งที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการที่ดินของบุคคลและชุมชนที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงเพื่อดึงดูดการลงทุนจากเอกชนและเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ของกรมทางหลวงเองด้วยวิธีการที่ใช้ต้นทุนที่ต่าให้
มากที่สุดจากการเวนคืนและชดใช้ค่าทดแทนในอัตราที่ต่าอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่ใช้วิธีการที่ก่อผลกระทบต่อ
บุคคลและชุมชนน้อยกว่าด้วยการขอให้กรมการสัตว์ทหารบกเจ้าของที่ดินอันเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกันเสียสละ
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ที่ดิน ที่ไม่ได้ใช้ป ระโยชน์ ห รือขอให้ คณะรั ฐมนตรีมีมติห รือดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ เกิดการใช้ที่ดิน
ดังกล่าว(ซึง่ แนวถนนของโครงการได้พาดผ่านเข้าในพื้นที่ของกรมการสัตว์ทหารบกดังกล่าวนี้อยู่ด้วยแล้วในช่วง
กม.ที่ 116 ถึง กม.119 ของโครงการฯ โดยกินเนื้อที่มีความกว้างถึงประมาณ 400

เมตรดังรายละเอียดที่

ปรากฏตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ) หรือเลือกใช้ที่ดินแปลงอื่นที่ก่อผลกระทบ
น้อยที่สุด กำรเลือกที่จะแสวงหำประโยชน์สูงสุดด้วยต้นทุนที่ต่้ำที่สุดโดยไม่ค้ำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลและชุมชนอย่ำงรุนแรง ตลอดจนผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและควำม
หลำกหลำยทำงธรรมชำติดังกล่ำวมำนี จึงเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมหลักควำมได้สัดส่วนอันเป็นหลักกฎหมำย
รั ฐ ธรรมนู ญทั่ว ไป และหลั กนิ ติธ รรมที่ใ ห้ ควำมส้ ำคัญกับ หลั กกำรถือกฎหมำยเป็ นใหญ่ห รือปกครองด้ว ย
กฎหมำย รวมทัง กำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน
(2) นอกจำกที่กล่ำวมำแล้ว สิ่งที่ไม่อำจละเลยกำรพิจำรณำก็คือ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้ อมแห่ งชำติ และกรมทำงหลวงในฐำนะองคำพยพของรัฐ หรือหน่วยงำนรัฐ ได้รับกำรก้ำหนดโดย
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 มำตรำ 53 ให้ต้องมี “หน้ำที่”ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งย่อมต้องรวมถึง
(ก) หน้ำที่ที่จะต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ้ำรุงรักษำ ฟื้นฟู บริหำรจัดกำร และใช้หรือจัดให้
มีกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้เกิดประโยชน์อย่ำง
“สมดุลและยั่งยืน” โดยต้องให้ประชำชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด้ำ เนินกำรและได้รับ
ประโยชน์จำกกำรด้ำเนินกำรดังกล่ำวตำมมำตรำ 57(2) ซึ่งในกรณีนี มีประเด็นปัญหำว่ำกรมทำงหลวงมิได้ใช้
“ทำงเลือก” ที่จะกระทบสิ่งที่รัฐธรรมนูญฯ ให้ควำมคุ้มครองดังกล่ำวแต่มิได้ให้ประชำชนในท้องถิ่นและชุมชน
ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมด้ำเนินกำร “อย่ำงแท้จริง” และขณะเดียวกันทำงเลือกดังกล่ำวก็ไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงสมดุลและยั่งยืน ซึ่งหมำยถึง ควำมสมดุลระหว่ำงสำธำรณชนกับประชำชนผู้มีส่วนได้
เสียโดยตรงในพืนที่ ควำมสมดุลของระบบนิเวศ ควำมสมดุลระหว่ำงประโยชน์ของมนุษย์กับธรรมชำติ และ
ควำมยั่งยืนของผลประโยชน์ระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆ ดังกล่ำว รวมทัง ควำมยั่งยืนของธรรมชำติที่รัฐธรรมนูญมุ่ง
คุ้มครอง
(ข) หน้ ำที่ ที่ จะ ต้ อ ง ด้ ำ เ นิ น กำ ร ให้ มี กำ รศึ ก ษำ แ ละ ปร ะ เมิ น ผล กร ะ ทบ ต่ อ
ทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชำชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรงตำม (EHIA) โดย (ข.1) บุคคลและชุมชนได้รับกำรเคำรพและตอบสนอง
ต่อสิทธิได้รับข้อมูล ค้ำชีแจง และเหตุผลของหน่วยงำนรัฐก่อนกำรด้ำเนินกำรหรืออนุญำต “อย่ำงแท้จริง ”
และ “เพียงพอ” (ข.2) ในกำรด้ำเนินกำรและอนุญำตให้ด้ำเนินโครงกำรนีต้องใช้ควำมระมัด ระวังไม่ให้เกิดผล
กระทบต่ อ ประชำชน ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ ม และควำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพหรื อ ให้ เ กิ ด น้ อ ยที่ สุ ด และ
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ด้ำเนินกำรให้มีกำรเยียวยำควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยให้แก่ประชำชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ “อย่ำง
เป็นธรรม”และโดย ไม่ชักช้ำ ”ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 58 อย่ำงไรก็ดี ใน
กำรด้ำเนินโครงกำรซึ่งพึงต้องท้ำรำยงำน EHIA นี กลับมีปัญหำ “อย่ำงแท้จริง” “ควำมเพียงพอ” “อย่ำงเป็น
ธรรม” และ “ไม่ชักช้ำ ” ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและควำมเดือดร้อนเสียหำยแก่ประชำชนและชุมชน
นอกเหนือจำกผลกระทบต่อธรรมชำติดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น
(ค) หน้ำที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในควำมครอบครองของหน่วยงำนรัฐ
ซึ่งมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับควำมมั่นคงของรัฐหรือเป็นควำมลับของทำงรำชกำรและต้องจัดให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูล
หรือข่ำวสำรนันโดยสะดวกตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 59 แต่ในควำมเป็นจริง
ประชำชนผู้มีส่วนได้เสียไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและข่ำวสำรได้ หรือเข้ำถึงได้อย่ำงจ้ำกัดและล่ำช้ำอย่ำงยิ่ง

2.1.5. ปัญหาผลกระทบต่อมรดกโลก
ประเทศไทยได้เข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองมรดกโลกทำงวัฒนธรรม
และธรรมชำติ (1972 Convention concerning Protection of the World Cultural and Natural
Heritage) ตังแต่ปี พ.ศ. 2530 ต่อมำคณะกรรมกำรมรดกโลก (World Heritage Committee) ได้รับขึน
ทะเบียนให้ “กลุ่มป่ำดงพญำเย็น-เขำใหญ่” (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex) ซึ่ง
ประกอบด้วยอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ อุทยำนแห่งชำติทับลำน อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ อุทยำนแห่งชำติตำ
พระยำ และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดงใหญ่เป็นแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยคุณสมบัติ
กำรเป็นสมบัติของโลกที่มีคุณค่ำอันเป็นสำกลที่โดดเด่น (Outstanding Universal Value) โดยเฉพำะในแง่มุม
ของกำรเป็นถิ่นที่อยู่อำศัยของชนิดสัตว์และ พันธุ์พืชที่หำยำกหรือที่ตกอยู่ในสภำวะ อันตรำย แต่ยังคงสำมำรถ
ด้ำรงชีวิตอยู่ได้ รวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวม ควำมอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ควำมสนใจ
ประเทศไทยและรัฐบำลไทยจึงมีพันธะกรณีที่จะต้องปกป้อง รักษำและหลีกเลี่ยงกำรด้ำเนินกำรใดๆ ที่จะมี
ผลกระทบสมบัติของโลกอันมีคุณค่ำสำกลโดยไม่ด้ำเนินกิจกรรมหรือกระท้ำกำรใดๆ ซึ่งจะมีผลกระทบ “ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม” ที่จะท้ำให้เกิดควำมเสื่อมสภำพหรือลดทอนศักยภำพหรือคุณค่ำของมรดกโลกแห่งนี ซึ่ง
ตำมเว็บ ไซท์ของคณะกรรมกำรมรดกโลกได้แสดงข้อควำมตักเตือนให้รัฐ บำลต้องพึงระวังผลกระทบจำก
กิจกรรมต่ำงๆ โดยเฉพำะโครงกำรพัฒนำ กำรท้ำถนน กำรเพิ่มกำรจรำจร กำรเพิ่มจ้ำนวนนักท่องเที่ยว กำรบุก
รุกหรือล่วงล้ำเข้ำไปในเขตมรดกโลกหรือเขตกันชน (Buffer Zone) ฯลฯ ซึ่งจะมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมให้
อุท ยำนแห่ ง ชำติ เ ขำใหญ่ ห รื อ องค์ ป ระกอบของกลุ่ มมรดกโลกแห่ ง นี ต้ อ งรั บ ภำระหนั ก เกิ น ขอบเขตหรื อ
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ควำมสำมำรถในกำรรองรับผลกระทบจำกกำรจรำจรหรือนักท่องเที่ยว ซึ่ งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และ
ควำมสำมำรถที่จะด้ำรงอยู่อย่ำงปกติสุขหรือตำมธรรมชำติของสัตว์ (ซึ่งหลำยชนิดพันธุ์อยู่ในภำวะใกล้สูญพันธุ์
อันเป็นลักษณะที่บ่งบอกคุณสมบัติกำรให้เป็นมรดกโลกของพืนที่แห่งนี ) และพืชพันธุ์ต่ำงๆ ตลอดจนสภำพ
ธรรมชำติทำงกำยภำพต่ำงๆ ซึ่งในที่สุดอำจส่งผลต่อไปถึงกำรถูกขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่ตกอยู่ในภำวะ
อันตรำย (List of World Heritage in Danger) ซึ่งอำจน้ำไปสู่กำรถูกเพิกถอนสถำนะมรดกโลกต่อไป

เ มื่ อ

พิจำรณำรำยละเอียดแนวทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 6 ซึ่งจะมีจุดตัดกับทำงหลวงหมำยเลข 2090 (ถนนธนะ
รัช ต์) ที่เชื่อมต่อตัวเมืองปำกช่องขึนไปยั ง อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่และสำมำรถใช้สั ญจรผ่ ำนไปถึงจังหวัด
นครรำชสีมำ นครนำยก ปรำจีนบุรี และจังหวัดในภำคตะวันออกอื่นๆ ได้ ด้วยโครงข่ำยควำมเชื่อมโยงของ
ถนนดังกล่ำวและกำรวำงจุดกลับรถ ทำงขึนลง ศูนย์บริกำรทำงหลวง และด่ำนเก็บเงินในพืนที่ต่อเนื่องกับ
จุดตัดดังกล่ำว กรณีย่อมเป็นที่คำดหมำยได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำปริมำณรถที่จะมุ่งเดินทำงขึนไปยังอุทยำนแห่งชำติ
เขำใหญ่ อุทยำนแห่งชำติทับลำน อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ อุทยำนแห่งชำติตำพระยำ และเขตรักษำพันธุ์สัตว์
ป่ำดงใหญ่อันเป็นพืนที่มรดกโลกเพื่อกำรท่องเที่ยวโดยตรงและเพื่อกำรใช้เป็นทำงผ่ำนจะมำกขึนและก่อให้เกิด
ปัญหำกำรรับภำระเกินควำมสำมำรถกำรรองรับทำงสิ่งแวดล้อมของพืนที่มรดกโลกแห่งนีและจะส่งผลกระทบ
ต่อสัตว์ พืช และสภำพธรรมชำติอันทรงคุณค่ำทังหลำยอันประกอบกันเป็นมรดกโลก กำรคำดกำรณ์ดังกล่ำวนี
เป็นสิ่งที่มีน้ำหนัก และเหตุผลอย่ำงยิ่งเมื่อ พิจำรณำจำกข้อเท็จจริงว่ำถนนธนะรัชต์เป็นถนนที่มีกำรจรำจร
ติดขัดอย่ำงที่สุดในพืนที่อ้ำเภอปำกช่องในช่วงวันหยุดและเวลำเทศกำล ในขณะที่กำรใช้ถนนเดินทำงผ่ำนหรือ
ขึนไปเที่ยวยังเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ(ซึ่งยังไม่มีกำรก่อสร้ำ งและเปิดใช้ทำงหลวง
พิเศษหมำยเลข 6 นีแต่อย่ำงใด) ก็มีปริมำณมำกอยู่แล้วดังข้อมูลจ้ำนวนยำนพำหนะและจ้ำนวนนักท่องเที่ยวที่
แสดงข้ำงล่ำงนี

ตำรำงที่ 1 จ้ำนวนยำนพำหนะที่เข้ำไปในอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ แยกเป็นรำยเดือน

พ.ศ. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

2560 43,920 31,291
2559 45,359 27,670 17,749 21,375 20,746
2558 37,965 19,246 15,722 18,240 18,950
2557 37,916 22,296 17,006 19,483 17,437

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

75,211
16,870 29,73 28,148 19,441 31,636 139,965 70,529 469,227
9
15,536 18,87 21,892 16,461 29,804 28,276 52,146 293,111
3
14,314 21,00 17,909 16,005 29,510 29,763 51,390 294,030
1
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2556 36,911 23,614 18,498 20,065 18,826

26,491 58,970 286,600

2555 32,398

22,025 50,173 217,176

9,795

2554 31,789 11,834
2553 28,429 13,945
2552 31,249 14,532
2551 19,823 15,283
หน่วย : คัน

;

14,140 19,13 15,602 13,657 20,689
7
9,644 19,085 14,300
9,424 14,03 10,094
- 26,206
2
8,861 13,904 10,826
6,588 14,79 7,264 5,242 18,245
0
12,102 15,712 13,344 11,321 15,56 12,814 11,050 14,099
7
11,052 14,634 12,903
8,563 15,55 12,223 4,756 20,080
8
11,770 12,988 10,934
7,165 11,42 10,835 6,970 15,821
8
แหล่งที่มา : สานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

41,345 27,309 197,997
19,580 40,595 208,558
22,027 37,958 205,535
20,974 39,882 183,873

ตำรำงที่ 2 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ำอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ แยกเป็นรำยเดือน

ม.ค.

ก.พ.

225,156
156,437
180,998
158,198
147,329
111,197
122,093

112,769
114,294
81,269
78,658
92,441
50,651
57,392

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

318,392
207,246
196,635
234,803
216,015
144,371

337,925
1,398,893
1,230,914
1,183,024
1,118,357
928,711
799,137

พ.ศ.
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554

57,422
90,741
66,461
66,815
50,310
45,972

69,303
66,305
75,169
70,152
71,079
64,191

64,072
64,653
61,235
70,009
48,664
55,144

55,369
52,963
47,020
47,712
48,340
34,864

120,310
70,390
86,372
88,212
58,362
51,925
15

116,129
101,011
79,177
59,672
69,189
43,873

71,859
71,406
75,865
61,331
51,220
29,923

131,847
130,757
127,297
78,512
91,499
52,740

123,459
113,175
130,937
101,369
62,185
96,649

2553

110,046

48,642 42,540 55,472 45,358 40,095

69,618

60,936 42,031

53,106

66,640

129,804

764,288

2552

123,470

45,308 42,736 59,537 50,589 35,100

63,769

39,215 27,655

88,280

84,938

135,596

796,193

2551

85,507

44,131 43,197 50,918 43,076 31,136

54,010

48,026 28,118

63,292

81,526

119,200

692,137

หน่วย : คน

;

แหล่งที่มา : สานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประเด็นปัญหำดังกล่ำวนี พวกข้ำพเจ้ำจะได้ท้ำกำรศึกษำตรวจสอบในรำยละเอียดต่อไปและหำกเห็น
ว่ำจ้ำเป็นต้องใช้สิทธิเพื่อให้มีกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรมรดกโลกหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยนอกหรือ
ภำยในประเทศเพื่อปกป้องมรดกโลกจำกกำรออกแบบและก้ำหนดใช้พืนที่โครงกำรที่จะส่งผลให้เกิดกำรท้ำลำย
มรดกโลกไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมก็จะใช้สิทธิเช่นนันต่อไปเช่นเดียวกับที่จะต้องศึกษำตรวจสอบกำรก่อ
ผลกระทบทำงตรงหรื อทำงอ้อมในแง่มุมและต้ำแหน่งพืนที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อมรดกโลกจำกกำรด้ำเนิน
โครงกำรดังกล่ำวนี
2. ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
จำกที่ได้กรำบเรียนมำข้ำงต้นนัน เครือข่ำยฯ ใคร่ขอกรำบเรียนยืนยันว่ำ มิได้มีความประสงค์ที่จะ
โต้ แ ย้ ง หรื อ คั ด ค้ า นการด าเนิ น โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 6 เส้ น ทางบางปะอิ น นครราชสีมานี้ในภาพรวมแต่อย่างใด เครือข่ำยฯ ได้พยายามเสนอให้กรมทางหลวงแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย
วิธีที่สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะอันเป็ นเป้าประสงค์ของโครงการฯ ไว้ได้ทุกประการ แต่สามารถ
หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชุมชน ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯลฯ ดังกล่าวมา แต่ไม่ได้รับ
ควำมใส่ใจที่จะด้ำเนินกำรโดยกรมทำงหลวงแต่อย่ำงใด พวกข้ำพเจ้ำจึงใคร่ขอควำมเมตตำจำกคณะรัฐมนตรี
และฯพณฯ นำยกรัฐมนตรีในฐำนะองค์กรสูงสุดทำงปกครองและฝ่ำยบริหำรพิจำรณำด้ำเนินกำรดังต่อไปนี
2.1 มีมติของคณะรัฐมนตรีให้มีกำรเปลี่ยนแนวเส้นทำงทำงหลวงพิเศษฯ นีช่วงตังแต่ต้ำบลกลำง
ดงถึงบริเวณทำงเลี่ยงเมืองปำกช่องไปใช้แนวเส้นทำงถนนมิตรภำพ (ทำงหลวงหมำยเลข 2) โดยยกคร่อม
เส้นทำงลักษณะเดียวกับที่มีกำรสร้ำงทำงหลวงพิเศษสำยนีคร่อมถนนมิตรภำพในช่วงที่ผ่ำนอ่ำงเก็บน้ำเขื่อนล้ำ
ตะคองตำมแผนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงทำงยกระดับคร่อมบนถนนมิตรภำพเพียงประมำณ 20 กิโลเมตร
เท่ำนัน ทังนี กำรด้ำเนินกำรตำมข้อเสนอนี จะสำมำรถแก้ไขปัญหำผลกระทบต่อมนุษย์และธรรมชำติทังหมดที่
กล่ำวมำได้
2.2 มีมติคณะรัฐมนตรีให้ ย้ำยจุดก่อสร้ำงและด้ำเนินกิจกรรมศูนย์บริกำรทำงหลวง ด่ำนเก็บเงิน
และจุ ก กลั บ รถ-ทำงขึ นลงทำงหลวงพิ เศษจำกจุ ดที่ ก้ำ หนดไว้ ในปัจ จุบั น ออกไปยั งพื นที่ ของกรมกำรสั ต ว์
ทหำรบกซึ่งอยู่ห่ำงออกไปเพียงเล็กน้อย (ซึ่งแนวเส้นทำงหลวงพิเศษฯได้พำดผ่ำนพืนที่ดังกล่ำวนีตำมแผนที่
แนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำดังได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ) โดยพืนที่ดังกล่ำวมีโครงข่ำยกำรจรำจร (ถนนหมำยเลข
2235) รองรับกำรจรำจรที่สะดวกและเหมำะสมต่อกำรจรำจรมำกกว่ำพืนที่ในบริเวณถนนธนะรัชต์ (ถนน
16

หมำยเลข 2290) อนึ่ง กำรด้ำเนินกำรตำม 2.1 หำกเกิดขึนจะท้ำให้ไม่จ้ำเป็นต้องด้ำเนินกำรตำม 2.2 โดย
อัตโนมัติ อย่ ำงไรก็ดี ทังสองกรณีเป็ น กรณีที่คณะรัฐ มนตรีจ้ำเป็นต้องมีมติให้ มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแนวเส้นทำงกำรเวนคืนเฉพำะเพียงบำงส่วนเท่ำนัน
พวกข้ำพเจ้ำเครือข่ำยฯ หวังว่ำจะได้รับควำมกรุณำจำก ฯพณฯ และคณะรัฐมนตรี พิจำรณำปัญหำ
ผลกระทบที่รุนแรงดังกล่ำวและให้ควำมเป็นธรรมด้วยกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรเพียงบำงส่วนตำม
ข้อเสนอข้ำงต้น ทังนี พวกข้ำพเจ้ำมีควำมยินดีที่จะให้ข้อมูล เพิ่มเติมและร่วมเจรจำกับ กรมทำงหลวงและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรแก้ไขปัญหำต่อไป

จึงเรียนมำเพื่อโปรดด้ำเนินกำร

ขอแสดงควำมนับถือ
เครือข่ำยชุมชนต้ำบลกลำงดง ต้ำบลดงพญำ
เย็น
ต้ำบลหนองน้ำแดงและต้ำบลขนงพระ
อ้ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
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