คําพิพากษา

(ต. ๑๘)
คดีหมายเลขดําที่ ๙๐๓/๒๕๕๓
คดีหมายเลขแดงที่ ๗๕๔/๒๕๕๖
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลปกครองกลาง
วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
ที่ ๑
ผูฟ้ ้ องคดี
นายศุภผล เอีย่ มเมธาวี
ที่ ๒
นายพรชัย ศรีสนุ ทรไท
ที่ ๓
ที่ ๔
นางศิรนิ ทร จันทร์ธง
นางสมพิศ สุทธสุวรรณ
ที่ ๕
นางสาวสุมาลี โตกทอง
ที่ ๖
นายศิรชิ ยั ปูรณานุนาค
ที่ ๗
นางสาววรารัตน์ มีเงิน
ที่ ๘
นายอภิชยั แก้วมะลัง
ที่ ๙
ที่ ๑๐
นายวิโรจน์ ดีหมืน่ ไวย์
นายบุญลือ มีเงิน
ที่ ๑๑
นายยรรยง โสภณ
ที่ ๑๒
นางภัทธิรา โสภณ
ที่ ๑๓
นายอุดมศักดิ ์ หมายเหนี่ยวกลาง
ที่ ๑๔
นางสาวสุภทั รา บัวเพิม่
ที่ ๑๕
ที่ ๑๖
นายสมบัติ เจริญสุขเลิศวิทยา
นางสาวพรพรรณ ทองทนงศักดิ ์
ที่ ๑๗
นางสาวพรนุช สถาผลสวัสดิ ์
ที่ ๑๘

๒
นางปาริชาติ สิงหเสนีย์
นางก่องกัญจน์ พุทธาศรี
นายอังกูร สุทธสุวรรณ
นางเพียรศิร ิ เทพที
นางสาวจิราภรณ์ โสภณ
นางสหลวย พรมเสนา
นายสุภทั ร อ่อนราษฎร์
นายอรรถพล รอดสันเทียะ
นางสาวรัตนา บุญศรี
นางสาวสุจนิ ตนา นิจไตรรัตน์
นายอภิชยั ไมอักรี
นายอมรเทพ กมลศักดิ ์กําจร
นางสาวกันทิมา เพชรคง
นางสาวพรทิพา ทองทนงศักดิ ์
นางสาวสายฝน คําภู
นางสาวจุฑารัตน์ บัวชุม
นางสาวลัคนา พิพฒ
ั น์ธราวงศ์
นางสาวปทั มาพร พูนมีทรัพย์
นางสาววาสนา พรมเสนา
นางสาวหนึ่งฤทัย นาคทองหลาง
นางสาวหนึ่งฤดี นาคทองหลาง
นางสาวคนึงนิจ ฉวยสูงเนิน
นางสาวบุญสม เขือ่ นโพธิ ์
นางอรพินท์ ประสิทธิ ์นอก
นายอดิเรก โชติสวุ รรณสิงห์
นายธวัชชัย นาเสงีย่ ม
นางจรินทร์ เสือขํา

ที่ ๑๙
ที่ ๒๐
ที่ ๒๑
ที่ ๒๒
ที่ ๒๓
ที่ ๒๔
ที่ ๒๕
ที่ ๒๖
ที่ ๒๗
ที่ ๒๘
ที่ ๒๙
ที่ ๓๐
ที่ ๓๑
ที่ ๓๒
ที่ ๓๓
ที่ ๓๔
ที่ ๓๕
ที่ ๓๖
ที่ ๓๗
ที่ ๓๘
ที่ ๓๙
ที่ ๔๐
ที่ ๔๑
ที่ ๔๒
ที่ ๔๓
ที่ ๔๔
ที่ ๔๕

๓
นางสาวนิตยิ า ประดับศรี
นายภูรนิ ฐั ทิมงคล
นายวีระ ตัง้ จิตเกษมสุข
นายสาวจตุพร ปานขลิบ
นางสาวปิ ยะมาศ ผิวสะอาด
นายประคอง บัวแก้ว
นางพิธราภรณ์ พรมวิเศษ
นายบุญส่ง ศักดิเจริ
์ ญเกียรติ
นายอัมพร ลีระวีเกียรติ
นางสมใจ งามสุข
นายกิตติพล พุม่ ห่าน
นางสาวลักษ์มกี านต์ จันทะบุตร
นางสาวภวิณี ลีระวีเกียรติ
นางสาวสุมติ า เขือ่ นสันเทียะ
นางสาวมุกดา เร่งประดุงทอง
นางสุดา คาลิตะ
นายกฤษดา ผลทวีสมสกุล
นายบุบผา พิชติ พร
นางสาวปวริศา อธิพรม
นางศรีสงั วาลย์ ปญั ญาเป็ ง
นางวรรณวิมล มีหลง
นางสาวนงลักษณ์ ด้วงชุม
นางสาวประเพียร เจริญสุข
นางสาวมาริษา เนตรใจบุญ
นางสาวพอตา ก้อนทอง
นางสาวพรสุดา ใจชุม่
นางนิภาภรณ์ นันตา

ที่ ๔๖
ที่ ๔๗
ที่ ๔๘
ที่ ๔๙
ที่ ๕๐
ที่ ๕๑
ที่ ๕๒
ที่ ๕๓
ที่ ๕๔
ที่ ๕๕
ที่ ๕๖
ที่ ๕๗
ที่ ๕๘
ที่ ๕๙
ที่ ๖๐
ที่ ๖๑
ที่ ๖๒
ที่ ๖๓
ที่ ๖๔
ที่ ๖๕
ที่ ๖๖
ที่ ๖๗
ที่ ๖๘
ที่ ๖๙
ที่ ๗๐
ที่ ๗๑
ที่ ๗๒

๔
นางสาวอรณัฐ วีระพงษ์สชุ าติ
นายทวี ทองไทย
นางนุชนภา ฤทธิ ์ภักดีกุล
นางเอมอร พงษ์วเิ ชียรโรจน์
นางสาวเขมิกา ก้อนทองมาศ
นางโชษิมา วัชรคุปต์
นางพนิดา ลีระวีเกียรติ
นางสุเพ็ญ พูนศรี
นางสาวสุพร รุจริ าวรรณ
นางสาวลําดวน งอบสูงเนิน
นางอาทิตย์ ศรีแก้ว
นางสาวโชติมา พรอนันต์ฤกษ์
นางคําน้อย บุญตัน
นางสาวพนิดา พิพฒ
ั น์ธราวงศ์
นายกฤษดา ศรีวงษ์ษา
นายกรึก พูนศรี
นายประนอม สิงห์โตแก้ว
นางนาตยา ทองโนนไทย
นางสุนิศา อยูเ่ จริญ
นางกนกกาญจน์ หัดสิม
นายบูรฉัตร เสียงใส
นายสมพจน์ เทียนชัยเกิดศิลป์
นางสาวอุษาสินี ริว้ ทอง
นางนิ่มนวล แปะเง้าสุข
นางสาวรัตนพร อ่อนหลา
นางศรีไพร บุญเพ็ง
นางศิรลิ กั ษณ์ เชือ้ ช่างเขียน

ที่ ๗๓
ที่ ๗๔
ที่ ๗๕
ที่ ๗๖
ที่ ๗๗
ที่ ๗๘
ที่ ๗๙
ที่ ๘๐
ที่ ๘๑
ที่ ๘๒
ที่ ๘๓
ที่ ๘๔
ที่ ๘๕
ที่ ๘๖
ที่ ๘๗
ที่ ๘๘
ที่ ๘๙
ที่ ๙๐
ที่ ๙๑
ที่ ๙๒
ที่ ๙๓
ที่ ๙๔
ที่ ๙๕
ที่ ๙๖
ที่ ๙๗
ที่ ๙๘
ที่ ๙๙

๕
นางนันทนา กุลพฤทธิเมธา
์
นางสาวนฤมล สืบศรี
นางสาวพรรณอุมา สีหะจันทร์
นายโสภณ ขุนอินทร์
นายตรัยพรพล พูลสวัสดิ ์
นางสาววาริชา บุญช่วยสุวรรณ
นางศรีพร หาดอนไพร
นายจรินทร์ ตรีภาชนาเลิศ
นายกุณฑล เวชบุล
นางสาวอรทัย โพธิ ์ศรีเรือง
นางบุญสุข สังฆะมาลา
นางสาวนันทกานต์ พรหมผล
นางสาวยุภาวดี สังฆะมาลา
นายสมควร จิรชาญชัย
นายจตุพร อินทรประชา
นางสาวธวัลรัตน์ กุลกลม
นางสาวรัชนี พิมมณี
นางพัชรี ชูตระกูล
นางสาวกิตติยา ชัยเชียงเอม
นางสาวสุภทั รา ศุภรณ์พานิช
นางสาวสโรชดา ศาตรพร
นายธภัทร อิสสระไพบูลย์
นางสาวเกศรินทร์ นามมนตรี
นายโอฬาร สิงห์โตแก้ว
นางสาววันทอง รัตนสงคราม
นางสาวกานดา พูลสง
นายภูรพิ งศ์ เพชรรัตน์

ที่ ๑๐๐
ที่ ๑๐๑
ที่ ๑๐๒
ที่ ๑๐๓
ที่ ๑๐๔
ที่ ๑๐๕
ที่ ๑๐๖
ที่ ๑๐๗
ที่ ๑๐๘
ที่ ๑๐๙
ที่ ๑๑๐
ที่ ๑๑๑
ที่ ๑๑๒
ที่ ๑๑๓
ที่ ๑๑๔
ที่ ๑๑๕
ที่ ๑๑๖
ที่ ๑๑๗
ที่ ๑๑๘
ที่ ๑๑๙
ที่ ๑๒๐
ที่ ๑๒๑
ที่ ๑๒๒
ที่ ๑๒๓
ที่ ๑๒๔
ที่ ๑๒๕
ที่ ๑๒๖

๖
นางปิ ณฑิรา แก้วณะศรี
ว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิงวิษา ทนขุนทด
ว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิงวาสนา ทองนาค
นางสาวธีรนันท์ เทดี

ที่ ๑๒๗
ที่ ๑๒๘
ที่ ๑๒๙
ที่ ๑๓๐

กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

ที่ ๑
ที่ ๒

ระหว่าง
ผูถ้ กู ฟ้องคดี

เรื่ อ ง คดีพ ิพ าทเกี่ย วกับ การกระทํ า ละเมิด หรือ ความรับ ผิด อย่ า งอื่น ของหน่ ว ยงาน
ทางปกครองอันเกิดจากการใช้อาํ นาจตามกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หนึ่งร้อยสามสิบรายฟ้องและเพิม่ เติมคําฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
และที่ ๒ ได้ร่วมกันหรืออนุ มตั ิ อนุ ญาตให้บริษทั เอกชนดําเนินโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๐ หรือถนนธนะรัชต์ ซึ่งเป็ นประตูส่อู ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มรดกโลกทางธรรมชาติ จากแยกทางหลวงหมายเลข ๒ – ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ตําบลหนองนํ้ าแดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตัง้ แต่ กม.๒ + ๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม.๑๐ + ๑๐๐.๐๐๐
ระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนเป็ นมาตรฐานทางพิเศษ ๔ ช่องจราจร แบ่งทิศทาง
การจราจรด้วยเส้นทึบคู่สเี หลืองกว้าง ๐.๑๐ เมตร ผิวจราจรเป็ นแอสฟสั ต์คอนกรีต (A.C)
ท่อระบายนํ้ า และไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีจุดเริม่ ต้นการก่อสร้างทีจ่ ุดต่อเชื่อมทางต่างระดับ
ปากช่องตะวันตกสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ งบประมาณ ๖๙,๗๓๖,๓๔๒ บาท การดําเนิน
โครงการดังกล่าวได้ทําการตัดฟนั โค่นทําลายต้นไม้และพืน้ ดินตลอดแนวทัง้ ในและนอกเขตทาง
โดยไม่ ได้ร ับอนุ ญาตจากกรมป่ าไม้ ก่ อให้เกิดความเสียหายต่ อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ รมิ ทาง ซึ่งมีพรรณไม้หวงห้าม
ไม้หายาก ขนาดใหญ่ และเล็กกว่า ๑๔ ชนิ ด ก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อ ชุ มชนอย่างรุนแรง
แต่เดิมถนนสายดังกล่าวมีสภาพเป็ นถนนลาดยางขนาด ๒ ช่องจราจร (กว้าง ๗ เมตร)
บางช่วงเป็ น ๔ ช่องจราจร (มี ๒ ช่วงในเขตชุมชน ระยะทาง ๑.๕ กม.) ไหล่ทางกว้างข้างละ
๒.๕ เมตร เขตทางกว้างข้างละ ๓๐ เมตร ลักษณะพืน้ ทีต่ ลอดแนวทางทัง้ สองด้านส่วนใหญ่
ปกคลุม ด้ว ยต้นไม้ทงั ้ ใหญ่ และเล็กอยู่อย่างหนาแน่ น ต้นไม้ใหญ่ บ างต้นเป็ นไม้หวงห้าม

๗
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หากมีการตัดต้องได้รบั อนุ ญาตจากกรมป่าไม้ก่อน ซึ่งจากการ
สํารวจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) พบว่ามีอยู่ถงึ ๑๔ ชนิดไม้ บางต้นมีอายุกว่า
๑๐๐ ปี มีรศั มีวงรอบโคนต้นตัง้ แต่ ๕๐ เซนติเมตร จนถึงกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร บางต้น
เป็ นไม้ดอกขนาดใหญ่ท่แี ผ่กงิ่ ก้านสวยงาม และออกดอกสวยงามตามฤดูกาล การมีต้นไม้
ขนาดใหญ่ ท งั ้ สองข้า งทางตลอดแนวเขตทางดัง กล่า วช่ว ยสร้า งร่ม เงาบัง แดดฝนให้ก ับ
ั ่ ก รยาน และผู้ใ ช้ร ถตลอดระยะเวลากว่ า
ชาวบ้า น นัก ท่อ งเที่ย วผู้นิ ย มเดิน เท้า นั ก ป นจั
๕๐ ปี ทผ่ี า่ นมา ความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ประเมินค่ามิได้ในด้านความรูส้ กึ ของคนไทยและผูท้ ร่ี กั
สิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังต้องสูญเสียอุโมงค์ต้นไม้ ที่เคยมีต้นไม้สองข้างทางโค้งเข้าหากัน
ซึ่งมีระยะทางกว่า ๑ กิโลเมตร สามารถดึงดูดนักลงทุนจํานวนมากที่เห็นประโยชน์ ของ
การเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจํานวนมาก จึงได้ซ้อื ที่ดนิ ของชาวบ้านดัง้ เดิม
บางส่วนไปปลูกสร้างโรงแรม รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ ในพืน้ ทีโ่ ดยรอบอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ และถึงแม้จะมีกจิ การร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท เกิดขึน้ มาก แต่ชาวบ้านผูป้ ระกอบการ
หรือนักท่องเทีย่ วก็มไิ ด้บุกรุก ทําลาย หรือตัดต้นไม้ตลอดแนวเขตทางทัง้ สองด้านของถนน
เพราะทุกคนต่างรู้ดวี ่าการรักษาต้นไม้ พรรณไม้ดงั กล่าว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง
มาสัมผัสกับเอกลักษณ์และความงามของแนวถนน รวมทัง้ การดึงดูดผีเสือ้ หายากให้มาอยู่
อาศัยและขยายพันธุ์จนสามารถสังเกตเห็นได้ตลอดแนวสองข้างทาง อีกทัง้ การขยายผิว
จราจรจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อผืนปา่ มรดกโลกแห่งนี้
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จากการตัดต้นไม้ทม่ี อี ายุร่วมร้อยปี ทแ่ี ผ่กงิ่ ก้านและมีรากทีช่ ่วยอุม้ นํ้า
ใต้ดนิ ไว้ รักษาความชืน้ และให้ร่มเงาตลอดมา ซึง่ แม้ผเู้ กีย่ วข้องอ้างว่าจะทําการปลูกต้นไม้
ทดแทนขึน้ ใหม่นัน้ ก็ไม่สามารถชดเชยกันได้ เพราะกว่าจะเติบโตพอที่จะคืนระบบนิเวศวิทยา
ทีส่ ญ
ู เสียไปกลับคืนมาได้นนั ้ ต้องใช้เวลาหลายสิบปี หลายร้อยปี ขณะเดียวกันหากปล่อยให้
มียานพาหนะจํานวนมากสัญจรผ่านเกินจํานวน ย่อมเกิดผลกระทบจากมลพิษไอเสียและ
เสียงดังจากรถยนต์อย่างไม่อาจควบคุมได้ อีกทัง้ การขยายถนนจะทําให้มนี กั ท่องเทีย่ วมาก
เกินไปส่งผลให้มกี ารปลูกสร้างทีพ่ กั อาศัยเพื่อบริการนักท่องเทีย่ ว ก่อให้เกิดมลภาวะทัง้ ขยะ
นํ้ าเสีย อากาศเป็ นพิษ เสียงดัง ทําให้ผู้ฟ้ อ งคดีแ ละชาวบ้านได้ร บั ผลกระทบโดยตรงต่ อ
กิจ กรรมต่ า งๆ ที่จ ะตามมา รวมทัง้ มีโ อกาสที่จ ะสูญ เสีย วิถีชุ ม ชนท้อ งถิ่น ดัง้ เดิม และ
เมื่อ ขาดการควบคุ ม ที่ดีย่ อ มจะก่ อ ให้ เ กิ ด การเข้า มาของผู้ ล งทุ น ชาวชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น

๘
ทีเ่ หลือน้อยก็ยากทีจ่ ะรักษาวิถชี วี ติ และฐานทรัพยากรของตนไว้ได้ ถนนสายดังกล่าวในอดีต
จัดทําขึน้ เป็ นแนวตรงจากถนนสายมิตรภาพเดิมก่อนถึงอําเภอปากช่อง มีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ วทีน่ ิยมธรรมชาติ นักนิเวศวิทยาและชาวบ้านทัวไปที
่ จ่ ะเดินทางเข้า
ไปสัมผัสกลิน่ ไอของธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และการเดินทางไปเล่นกอล์ฟ
ในเขตอุทยานแห่งชาติของผู้มฐี านะ นักการเมือง และข้าราชการชัน้ ผู้ใหญ่ในอดีต ต่อมา
ในรัฐ บาล นายอานัน ท์ ป นั ยารชุ น เป็ น นายกรัฐ มนตรี ได้ม ีม ติค ณะรัฐ มนตรีใ ห้ย กเลิก
สนามกอล์ฟ ในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติเ ขาใหญ่ แล้ว ปรับ ปรุ ง และปล่ อ ยให้พ้ืน ที่ด ัง กล่ า ว
กลั บ ฟื้ นกลายเป็ นผื น ป่ า ดั ง เดิ ม ทํ า ให้ อุ ทยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ กลั บ ฟื้ นคื น มา
มีความอุ ดมสมบูรณ์ เ หมือ นเดิม จนในที่สุด รัฐ บาลต่ อ ๆ มาเห็น ว่ า มีค วามอุ ด มสมบูร ณ์
และความหลากหลายทางชีวภาพมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก จึงได้ทาํ เรื่องเสนอคณะกรรมการ
คุ้มครองมรดกโลกของสหประชาชาติขอขึน้ ทะเบียนเป็ น “มรดกโลก” ทางธรรมชาติ ต่อมา
คณะกรรมการมรดกโลกได้ประกาศให้พน้ื ทีเ่ ขาใหญ่-ดงพญาเย็น เป็ นมรดกโลก เมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๔๘ สร้า งความภู ม ิใ จให้ก ับ ประชาชนชาวไทย จึง มีก ารเสนอมาตรการ
ลดผลกระทบไว้ว่ า “อย่ า ขยายถนนที่ส ร้า งไว้ก่ อ นการเสนอขึ้น ทะเบีย นนี้ ” โครงการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวงจะต้ อ งเข้ า ข่ า ยเป็ นโครงการที่ ต ั ด ผ่ า นพื้ น ที่ พ ิ เ ศษ
หรือมีลกั ษณะเฉพาะบางอย่าง ทัง้ นี้การขึน้ ทะเบียนให้พน้ื ทีท่ างธรรมชาติพน้ื ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึ่ง
เป็ นมรดกโลกได้แล้วนัน้ มีเงื่อนไขและข้อตกลงว่าจะต้องมีการจัดการทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
คือ ต้องมีแผนการบริหารจัดการ และดําเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด เพือ่ เป็ นหลักประกัน
ว่าแหล่งมรดกโลกนัน้ ๆ จะได้รบั การดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพทีด่ แี ละเหมาะสมตลอดไป
พืน้ ที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องมีระเบียบ ข้อปฏิบตั ทิ ่เี ข้มงวดตามกฎหมายว่า
ด้วยอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาตินัน้ ๆ เป็ นเสมือนแนวกันชน
(Buffer Zone) ที่ ค อยรัก ษาเขตอุ ท ยานไว้ ไ ม่ ใ ห้ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากกิ จ กรรมต่ า งๆ
ของมนุ ษย์ การทีม่ โี ครงการหรือกิจกรรมเพื่อการขยายถนนธนะรัชต์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
และที่ ๒ จึงมีความเสีย่ งสูงทีค่ ณะกรรมการมรดกโลกจะยกประเด็นดังกล่าวขึน้ มาทบทวน
การประกาศขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ดังนัน้ การจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิด
ผลกระทบรุ นแรงต่ อชุ มชน ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม รวมทัง้ อาจกระทบต่ อ
ความเป็ น มรดกโลกของอุ ท ยานแห่ง ชาติเ ขาใหญ่ ไม่ว่ า จะอยู่ใ นขัน้ ตอนการขออนุ ม ัติ

๙
คณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาปรับปรุงหรือขยายถนนดังกล่าวจะต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม เมื่อ พื้น ที่ด ัง กล่ า วมีค วามอ่ อ นไหวต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เงือ่ นไขต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นพืน้ ทีม่ รดก
โลก และผูถ้ ูกฟ้องคดีจะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพ (HIA) ด้วย โดย
ต้องจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ ได้ให้องค์กร
อิ ส ระซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ และผู้ แ ทน
สถาบันอุ ดมศึกษาที่จ ดั การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติห รือ สุ ข ภาพให้
ความเห็นประกอบก่อน แต่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ กลับเพิกเฉยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในฐานะหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ท้วงติง หรือ
แนะนํ าตักเตือน ปญั หาจึงเกิดขึ้น รวมทัง้ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการ
สิ่ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการส่ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ตรวจสอบให้หน่ วยงานรัฐจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ มและปฏิบ ัติต ามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย มาตรา ๖๗ วรรคสอง
การทีผ่ ถู้ กู ฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมโดยไม่เปิ ดโอกาสให้ประชาชน
และผู้ม ีส่ว นได้เ สีย อย่า งแท้จ ริง ครอบคลุ ม ทัว่ ถึง และรอบด้า นได้ใ ห้ค วามคิด เห็น หรือ
ข้อ เสนอแนะที่เ ป็ น ประโยชน์ ร่ ว มกัน จึง เป็ น การดํ า เนิ น การที่ไ ม่ ช อบด้ว ยรัฐ ธรรมนู ญ
นอกจากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมไปก่อน โดยที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ว ยป่า ไม้ กฎหมายว่ าด้ว ยการส่ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิง่ แวดล้อ ม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือ
ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้อ งตัด ทํ า ลายต้ น ไม้ ต่ า งๆ ทัง้ เล็ก ใหญ่ ร วมทัง้ ต้ น ไม้ ห วงห้ า มตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยป่าไม้ ตลอดแนวและนอกเขตทางไปจํานวนมาก อาทิ ไม้ป ระดู่ ไม้ม ะค่า ไม้สกั
โดยยังมิได้รบั หนังสือยินยอม หรือเอกสารแสดงการอนุ ญาตให้ตดั ต้นไม้จากกรมปา่ ไม้ หรือ
พนักงานเจ้าหน้ าที่อ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ ดงั กล่าวจึงเป็ นการใช้อํานาจเกินกว่าที่
กฎหมายกําหนด เข้าข่ายเป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีหรือประชาชนและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย รวมทัง้ หน่ วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องได้พยายามท้วงติง เพื่อให้มกี ารชะลอ
ทบทวนหรือระงับโครงการดังกล่าวไว้ก่อน แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีกลับเพิกเฉยปล่อยให้ผรู้ บั เหมา

๑๐
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวในพืน้ ทีต่ ่อไป จนกระทังภาคประชาชน
่
ภาคประชาสังคม
และหน่ วยงานอื่นของรัฐ ได้นําเรื่องดังกล่าวมาเปิ ดเผยต่ อสื่อมวลชน จนกลายเป็ นข่าว
ไปทัง้ ประเทศและทัง้ โลก ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ จึง ได้ต รวจสอบข้อ ร้อ งเรีย นของ
ผู้ฟ้องคดีหรือประชาชนและผู้มสี ่วนได้เสียอย่างเสียมิได้โดยพาสื่อมวลชนเข้าไปสํารวจ
ั หา ซึ่งผู้ฟ้ องคดีได้ย่ืนหนังสือเปิ ดผนึ กถึงผู้ถูกฟ้ องคดีโดยตรง
ตรวจสอบในพื้นที่ท่ีเกิดป ญ
่
อหน้าสื่อมวลชนให้ดําเนินโครงการต่อไป
แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองกลับเพิกเฉย และสังการต่
โดยไม่ฟ งั เสีย งคัด ค้า น ภาคประชาชนทัง้ ประเทศเริ่ม สะท้อ นความเห็น ไปในแนวทาง
ทีค่ ดั ค้านหรือต่อต้านโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวอย่างรุนแรงมากขึน้ ผ่านสื่อสารสนเทศ
ออนไลน์ เฟซบุ ค ส์ ทํ า ให้น ายกรัฐ มนตรีส ัง่ ให้ยุ ติโ ครงการดัง กล่ า วชัว่ คราว แล้ ว ให้
ั หาดัง กล่า ว
ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ และกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล้อ ม นํ าป ญ
รายงานเพื่ อ หาข้ อ ยุ ติ ใ นที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓
แต่ ม ติ ค ณะรัฐ มนตรีม ิไ ด้ นํ า ข้อ เรี ย กร้ อ งที่ ต้ อ งการให้ ยุ ติ ห รือ ยกเลิ ก การขยายหรือ
ปรับปรุงถนนสายดังกล่าวตัง้ แต่กโิ ลเมตรที่ ๒+๐๐๐.๐๐๐ – กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ ระยะทาง
๘.๑๐๐ กิโ ลเมตร แล้ ว เปิ ด เวทีร ับ ฟ งั ความคิด เห็น ของประชาชนและผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ก่อนทีจ่ ะปรับปรุง ฟื้ นฟูสภาพให้กลับมาเหมือนเดิม
อีกครัง้ แต่คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ยกเลิกการขยายหรือปรับปรุงถนนสายดังกล่าวกิโลเมตร
ที่ ๑๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๖ แทนและอนุ ญาตให้ผถู้ ูกฟ้องคดีดําเนินโครงการในส่วนกิโลเมตร
ที่ ๒+๐๐๐.๐๐๐ – กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ ระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโลเมตร ต่อไปโดยไม่สนใจเสียง
ท้ว งติง คัด ค้า น หรือ ต่ อ ต้า นของผู้ฟ้ องคดีห รือ ประชาชนหรือ ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ผู้ฟ้ องคดี
บางส่ว นอาศัย อยู่ใ นพื้น ที่ต ลอดแนวถนนและใกล้เ คีย งมาโดยสงบ เปิ ด เผย มีวิถีชีวิต
อย่ า งปกติ สุ ข ตามอรรถภาพพร้ อ มทั ง้ ครอบครั ว เครื อ ญาติ ผู้ ฟ้ องคดี บ างส่ ว น
เป็ นนักท่องเที่ยว เป็ นนักอนุ รกั ษ์ เป็ นผู้ท่มี ใี จรักในทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป็ นผู้ท่เี คยเห็นและได้มโี อกาสเดินทางไปสัมผัสใช้ชวี ิตตลอดเส้นทางถนนธนะรัชต์หรือ
สาย ๒๐๙๐ ตลอดมา แต่ พ้นื ที่ดงั กล่าวกลับ ถูกละเมิดโดยคําสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
โดยได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมทีอ่ าจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ผู้ฟ้ องคดีและชาวบ้านอีกมากถูกกระทบสิท ธิต ามรัฐธรรมนู ญและได้ร บั

๑๑
ความเดือดร้อนเสียหายอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากร่มไม้ เงาไม้
ั่
หรืออุโมงค์ตน้ ไม้ตลอดแนวสองฟากฝงถนนดั
งกล่าวได้อกี ต่อไป จึงได้ยน่ื ฟ้องคดีต่อศาล
ขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังดั
่ งนี้
๑. ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ ห้ามดําเนินการใดๆ เกีย่ วกับการขยายหรือ
ปรับปรุงถนนธนะรัช ต์หรือสาย ๒๐๙๐ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ ต่ อเขตอุ ทยาน
แห่ ง ชาติ เขาใหญ่ มรดกโลก ระหว่ าง กม.๒+๐๐๐.๐๐๐ – กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ ระยะทาง
๘.๑๐๐ กิโลเมตร ไว้เป็ นการชัวคราวก่
่
อนจนกว่าจะได้ปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๖๗ วรรคสอง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อ ม พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๕๑
๒. ให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ และที่ ๒ ปรับ ปรุ ง ฟื้ น ฟู ส ภาพความเสีย หาย
ที่เ กิด ขึ้น ตลอดแนวถนนธนะรัช ต์ ห รือ สาย ๒๐๙๐ ให้ก ลับ มามีส ภาพคล้า ยดัง เดิม หรือ
เหมือ นเดิม มากที่สุ ด ภายใต้ ก ระบวนการการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนตามกฎหมาย
โดยเปิ ดโอกาสให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด
อย่างรอบด้านเสียก่อนภายใต้งบประมาณของผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั ้ สอง
๓. ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ นําต้นไม้บางต้นทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีอนุ ญาตหรือ
สังการให้
่
ผู้ร บั เหมาหรือหน่ วยงานรัฐอื่นใด ได้ทําการขุดล้อมนํ าออกไปจากพื้น ที่ ให้นํ า
กลับมาปลูกในจุดหรือพืน้ ทีเ่ ดิม พร้อมกับนํ าต้นไม้ยนื ต้นทีย่ งั มีชวี ติ ทัง้ ชนิด ประเภท และ
ขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับต้นไม้ทถ่ี ูกตัดฟนั โค่นลงไปแล้ว ทีถ่ ูกกฎหมาย นํามาปลูก
ทดแทนในจุดและพืน้ ทีเ่ ดิมพร้อมดูแลให้เจริญเติบโตทุกต้นตลอดแนวเขตทางทัง้ สองด้านของ
ถนนธนะรัช ต์ กม.ที่ ๒ ถึ ง กม.ที่ ๑๐ ไม่ ต่ํ า กว่ า ๑๐,๐๐๐ ต้ น โดยงบประมาณของ
ผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั ้ สองภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน
ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองให้การว่า โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข
๒๐๙๐ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ – ต่ อ เขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติเ ขาใหญ่ ระหว่ า ง
กม. ๒+๐๐๐.๐๐๐ – กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ ระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโลเมตร สภาพทางเดิมทางหลวง
สายดังกล่าวมีระยะทางตลอดสายยาว ๒๓.๗๐๐ กิโลเมตร จุดเริม่ ต้นที่ กม.๐.๐๐๐ ทีต่ ําบล
หนองนํ้ าแดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จุดสิ้นสุดที่ กม.๒๓.๗๐๐ ตําบลหมูส ี
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็ นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวจํานวนมากใช้เดินทาง

๑๒
เข้าสูอ่ ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึง่ เป็ นแหล่งมรดกโลก ทําให้การจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วง
เทศกาลต่าง ๆ สภาพทางเดิมเป็ นทาง ๒ ช่องจราจร มาตรฐานทางชัน้ ๔ ผิวจราจรกว้าง
๗.๐๐ เมตร ไหล่ ท างกว้ า งข้า งละ ๒.๕๐ เมตร เขตทางกว้ า งข้า งละ ๓๐.๐๐ เมตร
มีร ถบรรทุ ก ตัง้ แต่ ๖ ล้ อ ขึ้น ไป ๑๖.๔๑% โดยมีป ริม าณการจราจรคับ คัง่ และติ ด ขัด
๗,๒๗๗ คัน ต่ อ วัน จัง หวัด นครราชสีม าได้ม ีห นั ง สือ ที่ นม ๐๐๑๖.๓/๓๕๙๒ ลงวัน ที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอความอนุ เคราะห์ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ สนับสนุ นงบประมาณในการ
ปรับ ปรุ ง ขยายผิว จราจรทางเข้า อุ ท ยานแห่ ง ชาติเ ขาใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ – ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อรองรับการจราจรทีเ่ พิม่
มากขึน้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการขนส่ง
และคมนาคมเพื่อ อํา นวยความสะดวกและความปลอดภัยต่ อ ผู้ใ ช้ท าง ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
พิจารณาแล้วเห็นว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ – ต่อเขต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม. ๒+๐๐๐.๐๐๐ – กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ ระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโลเมตร
เป็ นเส้นทางที่ม ีการบูรณะใหญ่ ครัง้ สุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ อายุการใช้งาน ๑๖ ปี ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย ๘,๐๑๘ คันต่อวัน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง ซึ่งกําหนดไว้
ดัง นี้ เป็ น โครงข่ า ยทางหลวงสายหลัก และสายสํ า คัญ ที่ ม ี ป ริม าณการจราจรสู ง กว่ า
๓,๐๐๐ คันต่อวัน มีอุบตั เิ หตุบ่อยครัง้ มีความจําเป็ นต้องรีบแก้ไขเพือ่ ลดจุดอันตราย และเพิม่
ความปลอดภัยของประชาชน ทัง้ ผูอ้ ยู่อาศัยและผูใ้ ช้ทาง มีการจราจรรถบรรทุกตัง้ แต่ ๖ ล้อ
ขึน้ ไปเฉลีย่ สูงกว่า ๑๐% หรือมีจาํ นวนโค้งแนวราบและแนวดิง่ มาก มียา่ นชุมชนต่อเนื่องยาว
หรือจุดตัดทางแยกหลายแห่งอยู่ใกล้กนั ทําให้การจราจรติดขัด และส่งเสริมและสนับสนุ น
การท่องเทีย่ วหลักของประเทศและเพิม่ ศักยภาพการพัฒนาพืน้ ที่ ซึ่งจําเป็ นต้องดําเนินการ
ั หาเป็ น บางแห่ ง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑
ก่ อ สร้ า งใหม่ ต ลอดแนวเส้ น ทาง แต่ ม ี ส ภาพป ญ
ได้วางแนวทางในการพิจารณารูปแบบการก่อสร้าง ดังนี้ การปรับปรุงเพิม่ มาตรฐานทางเดิม
เป็ น การปรับ ปรุง เพิ่ม มาตรฐานของชัน้ ทางเดิม ให้เ หมาะสม เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถ
ในการรองรับ ปริม าณการจราจรที่ เ พิ่ ม ขึ้น ปรับ ปรุ ง บริ เ วณที่ม ี ย่ า นชุ ม ชนหนาแน่ น
เป็ นการปรับปรุงทางหลวงและระบบสาธารณู ปโภคภายในเขตทางหลวง เพื่อแก้ไขปญั หา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตชุมชนหรือขยายทางหลวงให้เดินทางสะดวก

๑๓
ระหว่างชุมชนกับชุมชน การปรับปรุงบริเวณทางแยกทางร่วมต่างๆ ให้สอดคล้องและรองรับกับ
เส้นทางสายหลัก เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแก้ไขความแออัดของการจราจรบริเวณ
ทางแยก การแก้ไขทางหลวงด้านเรขาคณิต ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะทางกายภาพของถนน
เพื่อ เพิ่ม ความปลอดภัย และลดความเสี่ย งในการใช้เ ส้น ทาง การปรับ ปรุ ง เพิ่ม ช่อ งทาง
การแซง (Passing Lane) ปรับปรุงเส้นทางในช่วงที่มปี ริมาณการจราจรหนาแน่ นให้ได้รบั
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ปรับปรุงเพิม่ ช่องทางสําหรับรถบรรทุกหนัก
(Climbing Lane) ปรับ ปรุ ง เส้น ทางในช่ ว งที่เ ป็ น ทางลาดชัน และเนิ น เขา ให้ร ถบรรทุ ก
สามารถวิง่ หลีกทางให้กบั รถอื่นทีส่ ามารถใช้ความเร็วผ่านไปได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ปรับปรุงทางหลวงเป็ น ๔ ช่องจราจร แบบประหยัด เป็ นการขยายและเพิม่ ช่องจราจรใน
เส้นทางช่วงทีม่ กี ารจราจรหนาแน่นเกินขีดความสามารถในการให้บริการของเส้นทางเดิมจะ
สามารถรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็ นทางขนาน ๔ ช่องจราจร โดยใช้เกาะสีเป็ นตัว
แบ่ ง ทิศ ทางจราจร ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เสนอคํ า ขอตัง้
งบประมาณไปที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ปรากฏตามบันทึกที่ คค ๐๖๓๒.๕/๑๙๓๖ ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ส่งคําขอตัง้ งบประมาณไปที่สํานักงบประมาณปรากฏ
ตามบัน ทึก ด่ ว นที่สุ ด ที่ คค ๐๘๐๕.๒/๒๑๖๓ ลงวัน ที่ ๑๘ มีน าคม ๒๕๕๒ ซึ่ง ต่ อ มา
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในการดําเนินการโครงการก่อสร้าง
ทางสายดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยสํานักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้ดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
และได้ดําเนินการประกวดราคาตามระเบียบพัสดุโดย บริษทั ราชสีมาบวร (๑๙๙๖) จํากัด
เป็ นผู้เสนอราคาตํ่าสุด ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยแขวงการทางนครราชสีม าที่ ๒ ได้ล งนาม
ในสัญญาจ้างเหมาโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ตอนแยกทาง
หลวงหมายเลข ๒ – ต่ อ เขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ ระหว่ า ง กม.๒+๐๐๐.๐๐๐ –
กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ กับบริษทั ราชสีมาบวร (๑๙๙๖) จํากัด ตามสัญญาเลขที่ นร ๑๕/๒๕๕๓
ลงวัน ที่ ๒๒ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๓ วงเงิน ๖๙,๗๓๖,๓๔๒.๐๑ บาท ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
โดยสํานักทางหลวงที่ ๘ และแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ ได้จดั ประชุมการมีสว่ นร่วมรับ

๑๔
ฟงั ความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ ๑๖ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนํ้ าแดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมรับฟงั และแสดงความคิดเห็นประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่ วยงานราชการ
หน่ ว ยงานของรัฐ องค์ก รปกครองที่เ กี่ย วข้อ ง สื่อ มวลชน ผู้ป ระกอบการภาคเอกชน
ประชาชนในพื้น ที่ โดยที่ป ระชุ ม มีม ติเ ห็น ด้ ว ยที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จะดํ า เนิ น โครงการ
เพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวงสายดังกล่าว ขัน้ ตอนการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับต้นไม้
ในพื้น ที่โ ครงการ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ โดยแขวงการทางนครราชสีม าที่ ๒ ได้ ม ีห นั ง สือ
ขอความอนุ เคราะห์สํารวจต้นไม้ โดยแจ้งไปยัง ผู้อํานวยการสํานัก ทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๘
ตามหนั ง สือ ที่ คค ๐๖๒๓.๒/๑.๑/๒๔๒๘ ลงวัน ที่ ๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ และแจ้ ง ไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือ ที่ คค ๐๖๒๓.๒/๑.๑/๒๔๕๒ ลงวันที่ ๑๔
ตุ ล าคม ๒๕๕๒ นายอติช าติ บุ ญ ยัง รองผู้อํ า นวยการแขวงการทางนครราชสีม าที่ ๒
(ฝ่ายวิศวกรรม) ได้ร่วมตรวจสอบต้นไม้ พร้อมกับนายสุรวุฒ ิ ใจกิจสุวรรณ นักวิชาการป่าไม้
ชํานาญการ นายรติ ลอยทวีนันท์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และนายสันติ เสวกพันธ์ หัวหน้ าสวนป่าสูงเนิน สํานักส่งเสริมและพัฒนา
ไม้เศรษฐกิจนครราชสีมา และร่วมกันจัดทําบันทึก ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึง่ บันทึก
ฉบับดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ แจ้งยืนยันขอสละสิทธิ ์
ไม่ทําประโยชน์จากไม้ดงั กล่าว การปลูกต้นไม้ในเขตทาง ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยแขวงการทาง
นครราชสีมาที่ ๒ ได้มหี นังสือขอความอนุ เคราะห์กล้าไม้เพื่อปลูกเสริมบริเวณทีว่ ่างในเขต
ทางหลวง ตามหนังสือ ที่ คค ๐๖๒๓.๒/๑.๑/๑๓๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ การทําไม้
โดยองค์ก ารอุ ต สาหกรรมป่า ไม้ (อ.อ.ป.) กรมป่า ไม้ไ ด้ม ีหนัง สือ ถึง ผู้ว่า ราชการจัง หวัด
นครราชสีม า ตามหนั ง สือ ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/๗๐๔๑ ลงวัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กรณี
องค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ ข ออนุ ญาตทํ า ไม้ บ ริ เ วณที่ ดิ น เขตทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๙๐ ที่จะก่อสร้างขยายเส้นทางจราจร จังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้ผู้จดั การ
สํานัก งานอนุ รกั ษ์แ ละพัฒนาสวนป่านครราชสีมาเพื่อ สังการให้
่
เจ้าหน้ าที่เริ่ม ตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง กั บ นายวรวุ ฒ ิ วงศ์ ข้ า หลวง เจ้ า พนั ก งานป่ า ไม้ ชํ า นาญงาน ตามหนั ง สื อ
ที่ นม ๐๐๑๓.๓/ว ๑๕๒๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผูแ้ ทนจากแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒
สํานักการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๘ (นครราชสีมา) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

๑๕
จังหวัดนครราชสีมา และสํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจนครราชสีมา ได้รว่ มกันตรวจสอบ
และพิจารณาว่ า เนื่ องจากไม้ท่ีจะนํ าออกตามโครงการดังกล่ าวมีขนาดใหญ่ แ ละอายุ ม าก
การขุดล้อมต้นไม้ออกทําได้ยาก โอกาสรอดตายน้ อยและใช้ระยะเวลานาน ประกอบกับ
มีข้อ จํ า กัด ด้า นระยะเวลาตามสัญ ญาการก่ อ สร้า งถนนและข้อ จํ า กัด ด้า นงบประมาณ
จึงไม่สามารถขุดล้อมต้นไม้ดงั กล่าวได้ ตามบันทึกการตรวจสอบ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๓ จังหวัดนครราชสีมาได้มหี นังสือถึง ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒
ตามหนังสือ ที่ นม ๐๐๑๓.๓/๑๐๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่งเอกสารใบอนุ ญาต
ทําไม้หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สกั ในปา่ และใบอนุ ญาตทําไม้สกั ในปา่ จังหวัดนครราชสีมา
กรมปา่ ไม้ และสํานักงานอนุ รกั ษ์และพัฒนาสวนปา่ นครราชสีมา องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้
(อ.อ.ป.) ได้ม ีก ารประสานงานเกี่ยวกับ การขออนุ ญ าตทํา ไม้บ ริเวณที่ดิน เขตทางหลวง
เพื่อดําเนินการทําไม้ตามขัน้ ตอน เนื่องจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้บนั ทึกสละสิทธิ ์การทําไม้
ดังกล่าว ซึ่งเมื่อ อ.อ.ป. ตัดต้นไม้แล้ว ได้ลากไปรวมกันไว้ท่ีบริเวณ กม.๑๖+๓๐๐.๐๐๐
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ เพื่อ ให้พ นักงานเจ้าหน้ าที่ต รวจวัด ประทับ ตราและคํา นวณ
ค่าภาคหลวงก่อน อ.อ.ป. ทําไม้ออก ภายหลังจากทีม่ วลชนโต้แย้งการก่อสร้าง ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้ขอความร่วมมือบริษทั ราชสีมาบวร (๑๙๙๖) จํากัด ผูร้ บั จ้าง ให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน
เป็ นการชัวคราว
่
ต่อมาคณะรัฐมนตรีมมี ติเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว่าการดําเนินโครงการ
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ (ถนนธนะรัช ต์ ) ตอนแยกทางหลวง
หมายเลข ๒ – ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทีไ่ ด้ดําเนินการไปแล้วให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและหน่ วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
เร่งดําเนินการจัดทําแผนฟื้ นฟูสภาพภูมทิ ศั น์และระบบนิเวศ เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อฟื้ นฟู
พื้น ที่ท่ีเ สีย หาย และการปลู ก หญ้ า แฝกเพื่อ ป้ องกัน การพัง ทลายของดิน ให้แ ล้ว เสร็จ
โดยเร็ว ส่วนต้นไม้ทไ่ี ด้ตดั ไปแล้ว ให้ใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเฉพาะในเขตอุทยาน
แห่ ง ชาติเ ท่ า นั น้ และให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ยุ ติการดํ าเนิ นการโครงการในส่ วนที่ต่ อจาก
กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ และให้สํานักงบประมาณรับไปปรับลดงบประมาณประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ เ ตรี ย มจัด สรรไว้ เ พื่ อ การดํ า เนิ น โครงการให้ ส อดคล้ อ งในส่ ว นของ
การดํา เนิ น โครงการก่ อ สร้า งและปรับ ปรุง ทางหลวงและทางอื่นต่ อไป ให้ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒
ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ ง

๑๖
อย่ า งใกล้ ชิด เพื่อ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น โครงการได้ อย่ างเหมาะสมถู กต้ องตามกฎหมาย
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง สํานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีได้ม ีหนัง สือ ด่ว นที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๗๐๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘
มิถุ น ายน ๒๕๕๓ สอดคล้ อ งกับ ความเห็ น ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ที่ว่ าผู้ ถู กฟ้ องคดี ท่ี ๑
ต้ องดําเนิ นการในช่ วง กม.๒+๐๐๐.๐๐๐ – กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ ต่ อไปให้แล้วเสร็จและเร่ งฟื้ นฟู
สภาพภูมทิ ศั น์ต่อไป ส่วนการยุตโิ ครงการจะยุตใิ นช่วงทีต่ ่อจาก กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ ขึน้ ไปเท่านัน้
หลังจากโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวงสายดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ แขวงการทาง
นครราชสีม าที่ ๒ ได้ดํา เนิ น การปลูก ต้น ไม้เ พื่อ ฟื้ น ฟู ท างหลวงในวัน ที่ ๑๖ กุ ม ภาพัน ธ์
๒๕๕๓ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทัง้ ติดตัง้ ราวกัน
อันตราย หลักนํ าทางและป้ายจราจร เพื่ออํานวยการความสะดวกปลอดภัยในการจราจร
การดําเนินการโครงการข้างต้นเป็ นการก่อสร้าง บูรณะ ขยาย หรือเปลีย่ นแปลงมาตรฐาน
ทางหลวงตามเขตทางหลวงทีก่ ําหนด (เขตทางพึงประสงค์) ซึ่งเป็ นสายทางเดิมทีเ่ ป็ นทางหลวง
ในความรับผิดชอบของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ อยู่เดิม ไม่มกี ารจัดกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ หรือเวนคืนทีด่ นิ
เพิ่ม เติม เป็ นการดําเนิ นการภายใต้ขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ สิท ธิ และความรับ ผิด ชอบ
โดยชอบด้ว ยกฎหมายแล้ว ประกอบกับ ได้ จ ัด ให้ม ีก ารมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนและ
ได้ นํ า ข้ อ คิด เห็น ที่ไ ด้ จ ากการรับ ฟ งั มาพิจ ารณาปรับ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐาน
ทางวิชาการแล้ว ส่วนการทําไม้ในเขตทาง ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่มคี วามประสงค์จะขอทําไม้
ในเขตทางและได้แจ้งยืนยันสละสิทธิ ์ให้กรมปา่ ไม้ทราบแล้ว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการทําไม้ในเขตทางแต่อย่างใด และขณะทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดําเนินโครงการ คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่มปี ระกาศประเภทโครงการหรือกิจการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
ได้มกี ารประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๓ (นัดพิเศษ) โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ได้มปี ระกาศประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จํานวน
๑๑ โครงการ ซึ่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายดังกล่าว ไม่เข้าข่ายประเภท
โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามประกาศข้างต้นที่จะต้อง
ดําเนิ นการตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ประเด็น

๑๗
การปฏิ บ ั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ ที่กําหนดให้โครงการทางหลวงที่ตดั ผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ต้ อ งจัด ทํ า รายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม เพื่อ เสนอขอความเห็น ในชัน้
ขออนุ ม ัติห รือ ขออนุ ญ าตโครงการ แต่ เ นื่ อ งจากโครงการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ – ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ดําเนินการนอกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ กรณีจงึ ไม่เข้าข่ายที่จะต้อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมแต่อ ย่างใด และตามข้อ บัง คับ สมาคม
ต่อต้านสภาวะโลกร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของสมาคม ข้อ ๔.๒... รวมทัง้ เป็ น
ผูแ้ ทนในการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย ค่าชดเชย ให้แก่
ประชาชนชุมชนและสาธารณชน... แต่ในคดีน้ีไม่ปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ยื่นฟ้องคดีต่อศาล
เพือ่ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย ค่าชดเชยให้แก่ประชาชนชุมชนและสาธารณชน
บุ ค คลใด และมิไ ด้ม ีก ฎหมายบัง คับ ว่ า ผู้ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีอํา นาจฟ้ อ งขอให้ร ะงับ โครงการ
ก่ อ สร้ า งซึ่ ง มีฐ านะเป็ น กฎหมายจากงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี การฟ้ องคดี ข อง
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ จึงไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม และไม่ปรากฏจากข้อบังคับของ
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑ ยืน่ ฟ้องหน่วยงานต่างๆ โดยให้ระงับ
การจัด ทํา โครงการซึ่ง เป็ น การใช้จ่ า ยเงิน งบประมาณตามพระราชบัญ ญัติง บประมาณ
รายจ่ายประจําปี ซึ่งมีฐานะเป็ นกฎหมาย หรือมีอํานาจฟ้องให้หน่ วยงานกระทําการหรือ
ละเว้น การกระทํา การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ตามอํ า นาจหน้ า ที่โ ดยฝ่า ฝื น มาตรา ๔๒ แห่ ง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑
จึงไม่มสี ทิ ธิฟ้องคดีน้ี ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ กับพวกไม่ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากมิได้
มีภูมลิ ําเนาอยู่ในพื้นที่พพิ าทแต่อย่างใด ตามที่อ้างว่าฟ้องคดีเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะที่ม ีผ ลกระทบต่ อ ส่ว นได้เ สียของชุม ชนหรือ ของประชาชน อันเป็ น การอ้างว่า
กระทําเพื่อส่วนรวมซึ่งคําว่าชุมชนหรือประชาชนตามที่กล่าวอ้าง จะตีความว่าประชาชน
จํานวนเท่าใดถึงจะถือว่าเป็ นสาธารณะจํานวนเท่าใดถือว่าเป็ นชุมชน ซึ่งการกระทําการแทน
จะต้ อ งเป็ น การกระทํ า การแทนชุ ม ชนหรือ บุ ค คลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีจ ดทะเบี ย นไว้
แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ได้รบั มอบอํานาจจากใคร เพราะตามที่กล่าวอ้างว่า
ต้น ไม้ใ นเขตทางที่ถูก ตัด เป็ น ของสาธารณชน ก็ล้ว นเป็ น สมบัติข องคนไทยทัง้ ประเทศ

๑๘
จํานวน ๖๐ ล้านคน หากจะคํานวณเป็ นส่วนของผูฟ้ ้ องคดีกบั พวกรวม ๑๓๐ คน ที่อ้างว่า
การดํ า เนิ น การไม่ ต รงกับ ความต้ อ งการของตนได้ ร ับ ความเสีย หายก็ น่ า จะมีเ พี ย ง
๑๓๐ ส่วนใน ๖๐ ล้านคน ส่วนทีจ่ ะวินิจฉัยว่าผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิฟ้องคดีจงึ เป็ นเรือ่ งที่
ไกลเกินเหตุ และข้อ ๔.๔ วัตถุประสงค์ของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ กําหนดว่า “ส่งเสริมการปลูกและ
รักษาปา่ รักษาต้นนํ้าและลุม่ นํ้า รักษาสัตว์ปา่ ให้สงั คมตระหนักถึงปญั หาและผลกระทบจาก
สภาพความเสื่อ มโทรมของทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มทัง้ ในเมือ งและชนบท”
ซึ่งเมื่อ พิจ ารณาตามข้อ ความดัง กล่าวแสดงให้เห็น ว่า ตามวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีผู้ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
ได้ร บั การอนุ ญ าตให้จ ดทะเบีย นเป็ น องค์ก รเอกชนตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตามพระราชบัญญัตปิ ่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔ (๑) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ย งั มิได้ม ีบุ ค คลได้ม าตาม
กฎหมายที่ดิน มาตรา ๔ (๒) ไม้ หมายถึง ไม้ส กั และไม้อ่ืน ทุ ก ชนิ ด แต่ ต้ นไม้ในคดีน้ี
มิได้เกิดขึน้ ในเขตป่าหรือในเขตอุทยานแต่เป็ นเขตทางของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึ่งมิใช่ป่า การที่
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ยืน่ ฟ้องคดีน้ีไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ จึงไม่มสี ทิ ธิฟ้องคดีน้ี อนึ่งตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัตวิ ่า
“เพื่อ เป็ น การสนั บ สนุ น การมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ง แวดล้อ มให้อ งค์ก รเอกชนซึ่ง มีฐ านะเป็ น นิ ติบุ ค คลตามกฎหมายไทยหรือ กฎหมาย
ต่ า งประเทศ ที่ม ีกิ จ การเกี่ย วข้อ งโดยตรงกับ การคุ้ ม ครองสิ่ง แวดล้ อ ม หรือ อนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิได้มวี ตั ถุ ประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งค้าหากําไรจากการ
ประกอบกิจ กรรมดัง กล่ า ว มีส ิท ธิข อจดทะเบีย นเป็ น องค์ ก รเอกชนด้า นการคุ้ ม ครอง
สิง่ แวดล้อมและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่เมื่อพิจารณาจากคําฟ้องของผูฟ้ ้ องคดีแล้ว
เห็นว่า การฟ้องคดีเพื่อขอให้ระงับการดําเนินการโครงการก่อสร้างถนน ซึ่งเป็ นโครงการ
ตามกฎหมายและงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี มีผ ลเป็ น กฎหมายเป็ น การบริห ารงาน
ในการจัดทําบริการสาธารณะและเกีย่ วข้องกับการบริหารงานทางการเมือง การขอให้ระงับ
โครงการโดยการกล่าวอ้างว่าไม่เหมาะสม เป็ นการเกี่ยวข้องกับทางการเมือง การฟ้องคดี
ของผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ จึงขัดต่อการมีสทิ ธิขอจดทะเบียนเป็ นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
สิ่ง แวดล้อ มและอนุ ร กั ษ์ ธ รรมชาติต่ อ กระทรวงวิท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยีแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
ผู้ ฟ้ องคดีก ับ พวกมิไ ด้ ก ล่ า วอ้ า งว่ า การดํ า เนิ น การโครงการของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ไ ม่ อ ยู่

๑๙
ในขอบเขตของกฎหมาย แต่เป็ นการกล่าวอ้างขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองปฏิบตั ไิ ม่ใช่อํานาจ
หน้ าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองและเขตทางมิใช่เขตทางที่เวนคืนเพิม่ เติมหรือดําเนิ นการ
ก่อสร้างเข้าไปในพืน้ ทีป่ า่ แต่อย่างใด การก่อสร้างทางตามอํานาจหน้าทีไ่ ม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าดําเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มเี หตุทจ่ี ะยกเลิกหรือระงับการก่อสร้าง ตามคําขอ
ท้ายฟ้ องเป็ นคําขอที่ไม่อาจบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ กล่าวคือ ผู้ฟ้ องคดีกบั พวก ขอให้
ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองระงับโครงการปรับปรุงเส้นทางถนนธนะรัชต์ สาย ๒๐๙๐ ไว้จนกว่า
จะได้ป ฏิบ ัติต ามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย มาตรา ๖๗ วรรคสอง ประกอบ
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ นัน้ การทีจ่ ะพิจารณาว่า
ผู้ ฟ้ องคดีก ับ พวกมีส ิท ธิฟ้ องคดีห รือ ไม่ นั ้น ต้ อ งพิจ ารณาตามพระราชบัญ ญั ติ จ ัด ตัง้
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๗๒
เป็ น หลัก อี ก ทัง้ ผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๑ มิไ ด้ ม ี ภู ม ิ ลํ า เนาในพื้ น ที่ พ ิ พ าทการฟ้ องคดี ด ัง กล่ า ว
มิใช่กรณีสทิ ธิชุมชนทีจ่ ะฟ้องหน่ วยงานของรัฐฯ เพื่อให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา ๖๗ วรรคสาม
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และโครงการมิใช่กจิ การทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง ส่ ว นผลกระทบด้ า นฝุ่ น ควัน เป็ น เพีย งระยะสัน้ ไม่ ก่ อ ให้ เ กิด อัน ตรายใดๆ
ส่วนอุบตั ิเหตุท่เี กิดจากการใช้รถใช้ถนนเป็ นอุบตั ิเหตุ ตามปกติท่เี กิดได้จากหลายสาเหตุ
ซึ่ง ล้ว นแต่ เ กิด จากความประมาทของผู้ใ ช้ท างที่ไ ม่ ป ฏิบ ัติต ามกฎหมาย มิใ ช่ เ กิด จาก
การดําเนินการโครงการพิพาทนี้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองมิใช่หน่ วยงานทีม่ หี น้าทีอ่ นุ รกั ษ์ หรือ
รักษาป่า ตามประราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูฟ้ ้ องคดี
กับพวก จึงไม่อาจอ้างเหตุใดๆ ในคดีน้ีเพื่อฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองได้ ผู้ฟ้องคดีกบั พวก
ไม่มสี ทิ ธิในที่ดนิ ในโครงการพิพาทซึ่งเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โครงการพิพาทได้
จัด ทํ า ในเขตทางของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ผู้ ฟ้ องคดี ก ับ พวกจึ ง ไม่ ใ ช่ ผู้ เ สีย หาย (คํ า สัง่
ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๑/๒๕๔๕) การที่ผู้ฟ้องคดีกบั พวกเห็นว่าได้รบั ความเดือดร้อน
เสีย หายจากโครงการจึง เป็ น การคาดเดาและห่ า งไกลเกิน กว่ า เหตุ ผู้ฟ้ องคดีก ับ พวก
จึงไม่ใช่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายทัง้ นี้เทียบคําสังศาลปกครองสู
่
งสุดที่ ๓๕๐/๒๕๔๕,
๖๒๘/๒๕๔๕ ส่ว นที่ผู้ฟ้ องคดีก ับ พวก ขอให้ศ าลพิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ และที่ ๒
ปรับปรุ ง ฟื้ นฟู ความเสียหายแนวถนนธนะรัชต์ หรือสาย ๒๐๙๐ นั น้ ผู้ถู กฟ้ องคดีท ัง้ สอง

๒๐
มีนโยบายที่จะดําเนิ นการปลูก ต้นไม้ทดแทน ส่วนที่ผู้ฟ้ องคดีกล่าวอ้างว่า ไม่เปิ ดรับฟ งั
ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมดอย่างรอบด้านเสียก่อน ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ได้ ดํ า เนิ น การไปภายใต้ เ งื่ อ นไขของกฎหมายดัง กล่ า วแล้ ว หากผู้ ฟ้ องคดี ก ับ พวก
เห็น ว่ า ตนเองได้ร ับ ความเสีย หายในกรณี ด ัง กล่ า วก็เ ป็ น เพีย งการเสีย หายในส่ว นของ
การเปิ ดโอกาสให้เข้ามีส่วนร่วมเท่านัน้ และยังไม่ถอื ว่าเป็ นผูเ้ สียหายอันเป็ นเหตุให้ฟ้องคดีน้ีได้
เทียบนัยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๙/๒๕๔๕ ส่วนคําขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองนํา
ต้นไม้บางต้นมาปลูกในพื้นที่เดิมหรือจุดเดิมและดูแลให้เจริญเติบโตทุกต้นตลอดแนวเขต
ทางทัง้ สองด้ า นของถนนธนะรัช ต์ กม.ที่ ๒ ถึ ง กม.ที่ ๑๐ ไม่ ต่ํ า กว่ า ๑๐,๐๐๐ ต้ น
โดยงบประมาณของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ทัง้ สองมีแ นวคิด ในการปลูก ต้น ไม้ต ามแนวเขตทาง ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ แม้จ ะไม่ ม ีห น้ า ที่
ในการปลู ก รัก ษา และอนุ ร ัก ษ์ แ ต่ ก็ต ระหนั ก และได้ดํ า เนิ น การตามแนวคิด นี้ ต ลอดมา
ในหลายพื้น ที่ การดํ า เนิ น การโครงการนี้ ไ ม่ ป รากฏว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ดํา เนิ น การ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การขอให้ศาลพิพากษาบังคับว่าจะต้องดําเนินการปลูกต้นไม้
ไม่ต่ํากว่า ๑๐,๐๐๐ ต้น โดยงบประมาณของผูถ้ ูกฟ้องคดีย่อมเป็ นการดําเนินการที่ไม่อาจ
กระทําได้เนื่องจากการใช้งบประมาณจะต้องผ่านการพิจารณาจากสภาผูแ้ ทนราษฎร คําขอ
ในส่วนนี้จงึ เป็ นคําขอทีไ่ ม่อาจบังคับได้ อนึ่งต้นไม้ทอ่ี ยู่ในเขตทางก็เป็ นภาระทีจ่ ะต้องตัดแต่ง
เพื่อมิให้กงิ่ หักร่วงลงมากีดขวางการจราจร หรือถูกลมพัดโค่นล้มทับรถหรือผูค้ นที่ใช้ทาง
ั หาดั ง กล่ า วผู้ ใ ช้ ท างก็ จ ะมาฟ้ องเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทนจาก
เพราะหากเกิ ด ป ญ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทัง้ ทีม่ ไิ ด้มหี น้าทีใ่ นการปลูกหรือรักษาต้นไม้ดงั กล่าว สําหรับผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒
ถึ ง ผู้ ฟ้ องคดีท่ี ๑๓๐ ที่อ้ า งว่ า ได้ ร ับ ความเสีย หายนั ้น ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริง ว่ า ได้ ร ับ
ความเสียหายอย่างไรจากการดําเนินการของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง และไม่ปรากฏว่าเกีย่ วข้อง
หรือ มีส ิท ธิอ ย่ า งใดในต้ น ไม้ท่ีผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ รื้อ ถอนย้า ยออกจากเขตทาง เพราะ
การปลูกต้นไม้ผู้ฟ้องคดีก็สามารถปลูกและใช้สอยประโยชน์ ในที่ดนิ ในชุมชนของตนหรือ
ในทีด่ นิ ส่วนของตนซึง่ ไม่ใช่เขตทางได้อยูแ่ ล้ว ซึง่ ข้อเท็จจริงจากภาพถ่ายโครงการจะเห็นว่า
ชุมชนไม่ได้ให้ความสําคัญของต้นไม้ เนื่องจากเมื่อตัดต้นไม้ในเขตทางออกแล้วจะไม่ม ี
ต้นไม้ใ ดๆ ในชุ ม ชนข้า งทาง ข้อ เท็จ จริง ไม่ป รากฏว่าผู้ถูก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองได้ดํา เนิ น การ
โครงการขยายหรือปรับปรุงเส้นทางถนนธนะรัชต์ หรือสาย ๒๐๙๐ โดยมิชอบและไม่มเี หตุท่ี

๒๑
จะต้องดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายใดอีก การอนุ รกั ษ์ต้องดําเนิ นการไปพร้อมกับการ
พัฒนาบริการสาธารณะ แต่การอนุ รกั ษ์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ก็ต้องมีขอบเขตในพืน้ ทีท่ ่ี
กําหนดไว้เช่นจะไปห้ามเอกชนทีป่ ลูกไม้เศรษฐกิจในทีด่ นิ ของตน มิให้ตดั ไม้ของตนไม่อาจ
ทําได้ และการพัฒนาต้องไม่ขดั ขวางหรือขัดแย้งกับการอนุ รกั ษ์ ผูฟ้ ้ องคดีกบั พวกยังคงใช้
ทางหลวงใช้ไ ฟฟ้ าอัน เป็ น ผลจากการพัฒ นาทางหลวงนับ ว่า เป็ น ป จั จัย ที่เ กื้อ กูล ต่ อ การ
อนุ ร กั ษ์ ส่ว นหนึ่ ง ด้ว ย การดํา เนิ น การของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท งั ้ สองมิไ ด้ข ดั ขวางหรือ ทํา ลาย
สิง่ แวดล้อมแต่อย่างใด และมิได้กระทําในเขตอุ ทยานหรือในเขตป่า ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ได้ดําเนินการโครงการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผูฟ้ ้ องคดีกบั พวก
ผู้ฟ้องคดีทงั ้ หนึ่งร้อยสามสิบคัดค้านคําให้การว่า การดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการเพิ่ม ประสิทธิภ าพถนนหมายเลข ๒๐๙๐ ไม่เ ป็ น ไปตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
ที่เ กี่ย วข้อ ง มีค วามเสี่ย งในการถู ก เพิก ถอนออกจากการเป็ น มรดกโลกทางธรรมชาติ
ซึ่ง เป็ น อุ ท ยานแห่ง ชาติแ ห่ง แรกของประเทศไทย ประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา วัน ที่
๑๘ กัน ยายน ๒๕๐๕ เนื้ อ ที่ ๑,๓๕๕,๔๖๘.๗๕ ไร่ หรือ ๒,๑๖๘.๗๕ ตารางกิโ ลเมตร
และต่อมาได้รบั สมญานามว่าเป็ น “อุทยานมรดกของกลุม่ ประเทศอาเซียน” เป็ นทีย่ อมรับว่าเป็ น
อุทยานแห่งชาติทส่ี าํ คัญของโลก โดยเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทับ ลาน ปางสีด า ตาพระยา และเขตรัก ษาพัน ธุ์ส ัต ว์ป่ า ดงใหญ่ ได้ร ับ การประกาศให้
เป็ น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” จากองค์การยูเนสโก ภายใต้ช่ือกลุ่ม “ดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ”
เพราะคนไทย หน่ ว ยงานของไทยที่ร กั ธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม และองค์ก รระดับ โลก
ต่างเห็นตรงกันว่าบริเวณเขาใหญ่ มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ
ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นหรือป่าเหล่า ซึ่งลักษณะเป็ นป่า
ทีอ่ ยูใ่ นระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล ๔๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตร เป็ นแหล่งทีม่ ชี นิดพันธุพ์ ชื และ
สัตว์ท่ไี ม่สามารถพบได้ท่อี ่ืน โดยในจํานวนพืชราว ๑๕,๐๐๐ ชนิด ที่พบในประเทศไทย
สามารถพบในแหล่งมรดกโลกนี้ถงึ ๒,๕๐๐ ชนิด มีพชื เฉพาะผืนป่านี้ถงึ ๑๖ ชนิด มีสตั ว์ป่า
กว่า ๘๐๐ ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑๑๒ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้ ากว่า
๒๐๙ ชนิ ด นกกว่ า ๓๙๒ ชนิ ด และนกเงือ ก ๔ ชนิ ด ใน ๖ ชนิ ด ที่พ บในประเทศไทย
เมือ่ ยูเนสโกได้ประกาศให้ “ดงพญาเย็น – เขาใหญ่” เป็ นมรดกโลกแล้ว ได้มขี อ้ เสนอแนะ ๗

๒๒
ข้อ ได้แ ก่ ให้ม ีก ารจัด ระบบการจัด ผืน ป่า ทัง้ หมดแบบบูร ณาการ รัฐ บาลต้อ งสนับ สนุ น
งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล เพือ่ การบริหารจัดการพืน้ ปา่ อย่างเต็มที่ ดูแลนโยบายและ
การปฏิบ ัติใ ห้ส อดคล้อ งสนับ สนุ น ซึ่ง กัน และกัน ต้อ งให้ก ารส่ง เสริม การสํา รวจและวิจ ยั
สถานภาพของป่า และสัต ว์ป่า อย่า งจริง จัง จะต้อ งหาทางเชื่อ มผืน ป่าต่ างๆ เข้า ด้ว ยกัน
โดยการเชือ่ มต่อกับปา่ อนุ รกั ษ์ในกัมพูชา ต้องหาทางแก้ปญั หาถนนทีต่ ดั แยกผืนปา่ ออกจาก
กัน โดยจะต้องศึกษาและหามาตรการให้ผนื ป่าเชื่อมต่อกันภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ดําเนิน
กิจ กรรมที่เสริม สร้า งความร่ว มมือ จากชาวบ้านและชุ ม ชนในการอนุ ร กั ษ์ ผืน ป่าเพื่อ เป็ น
หลักประกันในสถานภาพมรดกโลก การทีเ่ ขาใหญ่ได้รบั การปกป้อง โดยเฉพาะการอนุ รกั ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มและแหล่ ง พัน ธุ ก รรมของป่ า ดิบ ชื้น ตอนกลางของ
ประเทศไทยให้เป็ นมรดกตกทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง เพื่อสงวนและรักษาพืน้ ทีต่ น้ นํ้ าสายสําคัญ
๔ สายที่จํ า เป็ น ต่ อ การเกษตรกรรมและการใช้ส อยของชุ ม ชนต่ า งๆ เพื่อ ส่ ง เสริม และ
สนับสนุ นการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ข้ออ้างของผูถ้ ูกฟ้องคดีใน
การปรับ ปรุงขยายผิว การจราจรทางเข้าอุ ทยานแห่ง ชาติเขาใหญ่ เพื่อ รองรับ การจราจร
ที่เ พิ่ม มากขึ้น โดยเฉพาะในช่ ว งวัน หยุ ด วัน นั ก ขัต ฤกษ์ นั น้ มีต รรกะหรือ ไม่ ก ับ การ
ใช้งบประมาณเกือบ ๗๐ ล้านบาท ไปแก้ไขปญั หาจราจรทีอ่ าจมีปญั หาเพียงแค่ปีละไม่กว่ี นั
โดยไม่สนใจผลกระทบหรือผลเสียอื่นที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ โดยเฉพาะการตัดไม้ทําลาย
พืชพรรณ แหล่งพันธุกรรมของสัตว์ต่างๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาประกาศ
ให้พน้ื ทีด่ งั กล่าวเป็ นอุทยานแห่งชาติ เพราะสภาพทางธรรมชาติตลอดแนวถนนหมายเลข ๒๐๙๐ นัน้
เคยมีสภาพทาง ๒ ช่องจราจรทีเ่ หมาะสมดีอยู่แล้ว การขยายถนนมาเป็ น ๔ ช่องจราจรนัน้
ได้ทําลายสภาพพืน้ ทีเ่ ขตทางทีอ่ ุดมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และเล็กทีข่ น้ึ เองตามธรรมชาติ
และทีป่ ลูกขึน้ ใหม่เป็ นจํานวนมาก และพันธุไ์ ม้หลายชนิดเป็ นไม้หวงห้ามตามกฎหมาย ต้อง
ได้รบั การอนุ ญาตตามขัน้ ตอนของกฎหมาย และต้องมีการจัดการพรรณไม้ต่างๆ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม
เสียก่อน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็มไิ ด้ทําตามขัน้ ตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด โดยมี
หลักฐานยืนยันจากรายงานสรุปของนายวิเชียร กีรตินิจกาล ผูท้ รงคุณวุฒดิ ้านสิง่ แวดล้อม
ในคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ ที่ไ ด้ร ับ แต่ ง ตัง้ ให้เ ป็ น ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้ละเมิดหรือฝ่าฝื นกฎหมายในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างไร ซึ่งคณะกรรมการมีขอ้ สรุปชัดเจนแล้วว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้ขออนุ ญาต

๒๓
ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ก่ อ นตัด ต้ น ไม้ พฤติ ก ารณ์ แ ละการกระทํ า ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีม ิไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญต่อการอนุ รกั ษ์และคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า ไม้
พุท ธศัก ราช ๒๔๘๔ และฉบับ แก้ไ ขเพิ่ม เติม และระเบียบสํานัก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ย
การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ การสละสิทธิไม่ยอมทําประโยชน์ จาก
ต้นไม้ตลอดแนวสองข้างทางของถนนหมายเลข ๒๐๙๐ ก็เป็ นไปเพื่อปดั ความรับผิดชอบไปให้
หน่ ว ยงานอื่น โดยไม่ ม ีก ฎหมายรองรับ ทัง้ นี้ ข้อ อ้ า งการไม่ ย อมขุ ด ล้ อ มบอนต้ น ไม้
ทัง้ ขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มคี ุณค่านับ ๑๐,๐๐๐ ต้น เพื่อนํ าไปอนุ บาลเพื่อย้ายไปปลูก
ในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ทีเ่ หมาะสม เป็ นข้ออ้างทีไ่ ม่สมเหตุสมผล ในขณะทีว่ ทิ ยาการของการขุดล้อม
ต้ น ไม้ใ นป จั จุ บ ัน นั น้ พ่ อ ค้า แม่ ค้า ขายไม้ป ระดับ ยืน ต้ น ริม ทางที่ล้อ มต้ น ไม้ข นาดใหญ่
มาวางขาย ก็ ส ามารถทํ า ได้ ซึ่ ง พฤติ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วสอดคล้ อ งกับ การเสนอขอเงิน
งบประมาณก้อ นใหม่ ม าซื้อ ต้ น ไม้จ ากที่อ่ืน ที่แ พง นํ า มาปลู ก แทนและการกระทํ า ของ
ผูถ้ กู ฟ้องคดีทล่ี ะเมิดกฎหมาย มีความเสีย่ งทีแ่ หล่งมรดกโลกจะถูกถอดถอนเพราะได้รบั การ
ลงทะเบี ย นไม่ ถึ ง ๗ ปี โดยเฉพาะผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ก็ ม ี น โยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะว่า “ตระหนักถึงความสําคัญของปญั หาภาวะโลกร้อน และ
การลดผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม ได้แ ก่ การควบคุ ม ให้ม ีม าตรการป้ องกัน และแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มในขัน้ ตอนการก่ อ สร้ า ง ทัง้ เรื่อ งของฝุ่ น เสีย ง และผิว จราจร
โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ใช้เส้นทางเป็ นหลัก และส่งเสริมให้มกี ารปลูก
ต้ น ไม้ใ นเขตทางหลวงทัว่ ประเทศ โดยเน้ น การปลู ก ไม้ยืน ต้ น ที่ก่ อ ให้เ กิด ความยัง่ ยืน
แต่การดําเนินโครงการขยายถนนหมายเลข ๒๐๙๐ เป็ นเหตุให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกปลดจาก
การเป็ นมรดกโลกได้ และกระบวนการออกใบอนุ ญาตตัดไม้บริเวณทางหลวงหมายเลข
๒๐๙๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทัง้ นี้ พบว่าการสํารวจและการทําบัญชีต้นไม้ทจ่ี ะต้องถูกตัด
ทํา ลายที่จ ัง หวัด นครราชสีม าทํา ขึ้น มานั น้ ต้ อ งดํ า เนิ น การตามระเบีย บของกรมป่ า ไม้
ว่าด้วยการสํารวจและการทําไม้ในบริเวณป่าที่เปิ ดใช้ท่ดี นิ เพื่อทําประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕
การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หลบเลี่ยงปญั หาโดยให้ท รัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ ญาตแทนนัน้ เป็ นการดําเนินการทีไ่ ม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มจัง หวัด นครราชสีม าได้เ คยยืน ยัน ต่ อ

๒๔
คณะกรรมาธิก ารสิ่ง แวดล้อ มวุ ฒ ิส ภาว่ า “มีก ารตัด ต้ น ไม้ก่ อ นได้ร ับ อนุ ญ าต” กระบวน
การออกใบอนุ ญาตนัน้ เกิดขึ้นภายหลัง (๒ มิถุนายน ๒๕๕๓) หลังจากที่ได้ทําการตัดไม้
ตัง้ แต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ แล้ว ถือว่าเป็ นการสร้างเอกสารหลักฐานให้พน้ ผิดไปจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบของพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือหน่ วยงานเท่านัน้ ทัง้ นี้ หากพิจารณาถึง
ผูม้ อี ํานาจในการออกใบอนุ ญาตที่แท้จริง คือ กรมป่าไม้นัน้ จะพบว่ามีหนังสือของจังหวัด
นครราชสีมา ที่ นม ๐๐๑๓.๓/๒๒๓๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ส่งไปยังกรมปา่ ไม้ และ
มีหนังสือตอบกลับจากกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/๗๐๔๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ถึง
จังหวัดนครราชสีมาสรุปได้วา่ “เนื่องจากในปจั จุบนั เพือ่ แก้ภาวะโลกร้อนและประโยชน์ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม กรมป่าไม้ เห็นควรขุดล้อมบอนต้นไม้ในเขตทางหลวงดังกล่าวไปใช้ปลูกใน
ราชการ” และขอความร่วมมือจังหวัดนครราชสีมาสังเจ้
่ าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องร่วมกับเจ้าหน้าที่
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๘ (นครราชสีมา) ประสานกับแขวงการทางนครราชสีมา
ที่ ๒ และสํา นัก งานอนุ ร กั ษ์ แ ละพัฒ นาสวนป่า นครราชสีม า ทํา การตรวจสอบ ซึ่ง คํา สัง่
ดังกล่าวถือว่าชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีอํานาจหน้าทีใ่ นการสังการได้
่
โดยตรง ผูร้ บั คําสัง่
ต้องปฏิบตั ิตามเท่านัน้ แต่จากบันทึกการตรวจสอบฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
พบความผิดปกติว่าเหตุใดไม่มรี ายงานหรือบันทึกการชีแ้ จงรายละเอียดการตรวจสอบของ
สํานัก จัดการทรัพ ยากรป่าไม้ท่ี ๘ และเจ้า หน้ าที่พ นัก งานป่าไม้ชํานาญการของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา มีแต่เพียงลายมือชื่อรับรองเพียงเพื่อให้
ครบถ้ ว นตามแบบที่กํ า หนดเท่ า นั น้ ซึ่ง เชื่อ ว่ า มิไ ด้ต รวจสอบต้ น ไม้จ ริง ทัง้ หมดทุ ก ต้ น
ปรากฏตามหนั ง สือ ของสํา นั ก ส่ ง เสริม และพัฒ นาไม้เ ศรษฐกิจ นครราชสีม า องค์ ก าร
อุตสาหกรรมปา่ ไม้ ที่ ทส ๑๔๑๓.๕.๓/๓๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ (ทีถ่ ูกต้องคือ ๒๕๕๓)
ถึงนายอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งการเข้าพื้นที่ทําไม้บริเวณสองข้าง
ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ซึ่งได้ดํา เนิ น การเข้า ตัด โค่น ต้น ไม้ต งั ้ แต่ เดือ นมีน าคม
๒๕๕๒ – เมษายน ๒๕๕๒ (ทีถ่ ูกต้องคือเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ – เมษายน ๒๕๕๓) ดังนัน้
การทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็ นเอกสารเท็จ ซึ่งเป็ นการดําเนินการตามการชี้นําของ
หน่วยงานผูถ้ กู ฟ้องคดี เข้าข่ายการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบด้วย
รายละเอี ย ดของบั น ทึ ก พบว่ า ข้ อ มู ล ตามรายงานปรากฏเพี ย งรายละเอี ย ดเหตุ ผ ล
การตรวจสอบของผู้ แ ทนสํา นั ก ส่ ง เสริม และพัฒ นาไม้เ ศรษฐกิจ นครราชสีมา องค์ การ

๒๕
อุตสาหกรรมปา่ ไม้ (อ.อ.ป.) ซึง่ มีภารกิจหลักด้านการทําไม้ มีอํานาจหน้าทีใ่ นการทําไม้ ตัดไม้ และ
แขวงการทางนครราชสีมาเท่านัน้ มาให้ความเห็นแทน ดังนัน้ ความเห็นของ อ.อ.ป. จึงให้เหตุผลว่า
“ไม้ทส่ี าํ รวจจะทําออกมีขนาดใหญ่และมีอายุมากแล้ว ในการขุดล้อมบอนต้นไม้ออกไปปลูกทําได้
ยาก และโอกาสรอดตายน้ อย ประกอบกับในการล้อมบอนต้นไม้ออกมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทัง้
การเก็บรักษาและการดูแลรักษาก่อนนําไปปลูกเป็ นเรื่องทีท่ าํ ได้ยาก” ซึง่ เข้าข่ายผิดระเบียบของ
องค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ ว่ า ด้ ว ยความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลายประการโดยเฉพาะข้อ ๕ (๘) ข้อ ๖ เหตุ ผลดังกล่าว ถ้าเป็ นเหตุ ผลของหน่ วยงาน
ที่ทํ า หน้ า ที่ใ นการอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มของชาติ ซึ่ง มีอ ยู่หลาย
หน่ วยงานในจังหวัดนครราชสีมา หรือในส่ วนกลาง (สํ านั กจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ท่ี ๘
และเจ้า พนั ก งานป่า ไม้ชํา นาญการของสํา นั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
จังหวัดนครราชสีมา) ผูฟ้ ้ องคดีอาจไม่คดั ค้านก็ได้ แต่ในบันทึกกลับให้หน่ วยงานทีม่ หี น้าทีห่ ลัก
ด้า นการทํ า ไม้แ ละหน่ ว ยงานผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย มาให้ค วามเห็น การสร้า งเอกสารบัน ทึก
การตรวจสอบไม้ในเขตทางหลวงทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีใช้เป็ นพยานหลักฐานในเอกสารเป็ นเท็จนัน้
หากเป็ นเรื่องจริงแนวโครงการขยายถนนหมายเลข ๒๐๙๐ ดังกล่าว มีระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโลเมตร
ซึ่งมีต้นไม้ท่ีเจ้าหน้ าที่ของรัฐอื่นที่ปรากฏตามบันทึกฉบับลงวัน ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
ได้ทําการตรวจสอบและจัดทําบัญชีเฉพาะชนิด ขนาด ไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีถงึ ๑๒๘ ต้น (ไม่รวมต้นไม้อ่นื ทีม่ คี ุณค่าอีกนับ ๑๐,๐๐๐ ต้น) เหตุใด
ใช้ร ะยะเวลาในการตรวจสอบเพีย งไม่ ก่ีน าที ก็ส ามารถสรุ ป ผลการตรวจสอบได้ท ัน ที
เพราะถ้าหากดําเนินการตรวจสอบจริงอาจต้องใช้เวลาอย่างน้ อย ๓ – ๗ วัน แต่จากรายงาน
การบันทึกดังกล่าวกลับไม่ชแ้ี จงรายละเอียดข้อเท็จจริง เนื่องจากการขุดล้อมบอนเพื่อย้าย
ต้นไม้สามารถทําได้กบั ต้นไม้ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกประเภท โดยเฉพาะต้นที่มขี นาดเล็ก
ขนาดกลางจะทําได้ง่ายและใช้ระยะเวลาน้ อยกว่าต้นที่มขี นาดใหญ่ แม้ต้นไทรยักษ์ใหญ่
ขนาด ๓ คนโอบอายุหลายร้อยปี ท่ี อําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ทีข่ น้ึ ขวางการขยายถนน
เชียงราย – แม่สาย ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยังสามารถขุดล้อมบอนย้ายไปปลูกในสวนรุกขชาติ
แม่ฟ้าหลวง บนดอยช้างมูบ จังหวัดเชียงราย แต่บนั ทึกของผูต้ รวจสอบต้นไม้รมิ ถนนสาย
๒๐๙๐ ดังกล่าวกลับสรุปว่า “ทําได้ยาก” แสดงถึงเจตนาทีจ่ ะไม่ดาํ เนินการตรวจสอบ อีกทัง้
เป็ นการแสดงหลักฐานให้เห็นชัดแจ้งว่าไม่สนใจหรือไม่คํานึงถึงการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๒๖
และสิ่ง แวดล้อ มตามนโยบายของรัฐ บาล และเข้า ข่า ยร่ ว มกัน กระทํ า ความผิด ปกปิ ด
ซ่อนเร้นความจริงทีค่ วรจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดแจ้ง พฤติการณ์ดงั กล่าวของผูร้ ว่ มตรวจสอบ
เข้าข่ายการกระทําความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
หรือปฏิบตั หิ น้าที่โดยมิชอบ ทัง้ นี้ นโยบายของรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นผูร้ ่วมอยู่ในคณะรัฐบาล ซึ่งผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในฐานะผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ต้องถือปฏิบตั ิตามนัน้ ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งรัฐมนตรีและ
ข้า ราชการภายใต้ ก ารบริห ารราชการแผ่ น ดิน ฝ่ า ยบริห ารทัง้ ส่ ว นกลางส่ ว นภู ม ิภ าค
และส่วนท้องถิ่น ต้องนํ ามาเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายที่ว่า
“รัฐบาลจะดําเนิ นนโยบายในด้านต่ างๆ ควบคู่กนั ไปกับการแก้ไขปญั หาเร่งด่วนเพื่อให้ม ี
การพัฒนาที่ย งยื
ั ่ น เช่น ... การเปลี่ยนแปลงของภูม ิอากาศและภาวะโลกร้อน ... การพัฒ นา
ธรรมาภิบาล ... “ ซึง่ ปรากฏในรายละเอียดหลายข้อของคําแถลงนโยบาย อาทิ ข้อ ๔.๓.๑๐
เร่งแก้ไขปญั หาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการดําเนินโครงการขนาดใหญ่อย่างจริงจัง
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและการ
กํ า กับ ดู แ ลการพัฒ นาและการให้บ ริก ารโครงการสร้า งพื้น ฐาน เพื่อ คุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค
และมีการแข่งขันที่เป็ นธรรม ข้อ ๕.๒ คุ้มครองและฟื้ นฟูพ้นื ที่อนุ รกั ษ์ท่มี คี วามสําคัญเชิง
ระบบนิเวศ เพื่อการอนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํารวจ จัดทําระบบฐานข้อมูล
อนุ รกั ษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมันคง
่
ด้านอาหาร พลังงาน สุขภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บนฐานภูมปิ ญั ญาและวัฒนธรรม
ท้อ งถิ่น ที่ม ีก ารแบ่ ง ป นั ผลประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น ธรรมรวมทัง้ ให้ก ารคุ้ม ครองเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ข้อ ๕.๖ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สร้างจิตสํานึกในการอนุ รกั ษ์และการใช้ประโยชน์ โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ชุมชน ประชาชน และภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง ในรูปของสมัชชาสิง่ แวดล้อมมีสว่ นร่วม
บริหารจัดการ และจัดให้มกี ารใช้ระบบประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็ น
กลไกกํากับให้เกิดการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น รวมทัง้ สนองโครงการพระราชดําริด้านการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทุกโครงการอย่างจริงจัง การใช้ดุลพินิจอันเป็ นเท็จ และ
การมีส่ว นร่ว มในการฝ่าฝื น กฎ ระเบียบ และข้อ กฎหมายเพียงเพื่อ เอื้อ ประโยชน์ ให้ก ัน
ในหน่ ว ยงานตรวจสอบข้า งต้น ถือ ว่า มีเ จตนาร่ว มกัน กระทําความผิด รวมทัง้ ความผิด

๒๗
อัน เกี่ย วกับ การฝ่า ฝื น นโยบายของรัฐ บาล และการรับ ฟ งั ความคิด เห็น ของประชาชน
ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มสี ่วนได้เสีย ไม่เป็ นไปตามขัน้ ตอนวิธกี ารตามกฎหมาย และไม่ม ี
หลักฐานยืนยันว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับใช้เป็ นข้ออ้าง
อันเป็ นเท็จ ข้ออ้างการจัดรับฟงั ความคิดเห็นของชาวบ้านเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนํ้าแดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นัน้
มิใช่ กระบวนการรับฟ งั ความคิดเห็นที่ถู กต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟ งั
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ การจัดประชุมดังกล่าวเป็ นเพียงการ “จัดฉากโฆษณา
ชวนเชื่อ ” หรือ เป็ น เพีย งพิธีก ารเพื่อ ใช้เ ป็ น ข้อ อ้า ง เพราะชาวบ้า นที่เ ข้า ร่ว มประชุ ม นัน้
ถูกเกณฑ์มา ไม่ได้มกี ารปิ ดประกาศหรือมีหนังสือเชิญหรือส่งเอกสารข้อมูลให้ศกึ ษาก่อน
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย ๑๕ วัน และการประชุมก็เป็ นการโฆษณาชวนเชื่อ โดยวิทยากรของ
ผูถ้ กู ฟ้องคดี เป็ นการให้ขอ้ มูลฝา่ ยเดียว ไม่มกี ารให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นทางลบ หรือข้อเสีย หรือไม่ม ี
การให้รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดงั กล่าว
อาทิ เหตุผลความจําเป็ น และวัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสําคัญของโครงการ ผูด้ ําเนินการ
สถานทีท่ จ่ี ะดําเนินการ ขัน้ ตอนและระยะเวลาดําเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ แก่ประชาชนทีอ่ ยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานทีท่ จ่ี ะดําเนิน
โครงการและพื้น ที่ใ กล้เ คียง และประชาชนทัวไป
่ รวมทัง้ มาตรการป้ อ งกัน แก้ไข หรือ
เยียวยา ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว ประมาณการ
ค่าใช้จา่ ย ในกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐจะเป็ นผูด้ าํ เนินโครงการของรัฐเองให้ระบุทม่ี าของเงินที่
จะนํ ามาใช้จ่ายด้วย นอกจากนัน้ ไม่มกี ารให้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วนตามข้อเท็จจริง เช่น ไม่ยอม
บอกชาวบ้านว่าต้องมีการตัดไม้ขนาดใหญ่รมิ ทางถึง ๑๒๘ ต้น และต้นไม้ขนาดรุ่น ขนาด
กลาง และขนาดเล็กอีกว่า ๑๐,๐๐๐ ต้น รวมทัง้ อุโมงค์ตน้ ไม้ถูกทําลายไปด้วย ไม่ยอมบอก
ว่าเมือ่ ถนนกว้างขึน้ รถจะวิง่ เร็วขึน้ โอกาสทีช่ าวบ้านจะเดินข้ามถนนจะมีความเสีย่ งจากการ
ถูกรถชนมากขึน้ โอกาสทีอ่ ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะถูกถอดออกจากการเป็ นมรดกโลก ก็ไม่ม ี
การบอกชาวบ้าน เป็ นต้น นอกจากนัน้ การจัดประชุมก็ใช้เวลาไม่ถงึ ๓ ชัวโมง
่ เพราะมิได้เป็ นการจัด
ประชุมรับฟงั ความคิดเห็นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการตามกฎหมาย ทีต่ ้องให้ขอ้ มูลทัง้ ทางบวก
ทางลบ ผลดี ผลเสีย ที่อ าจจะเกิดขึ้น รวมทัง้ มาตรการที่เหมาะสม เพื่อรองรับ ปญั หาที่
อาจจะเกิ ด ขึ้น หรือ ที่ม ีต่ อ โครงการ และต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ถ ามรายละเอี ย ดทัง้ หมด

๒๘
อย่างชัดแจ้ง รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม เป็ นรายชื่อทีแ่ อบอ้างขึน้ มา โดยไม่มหี ลักฐานลายมือชื่อ
การเข้าร่วมประชุมของบุคคลต่าง ๆ อีกทัง้ รายงานการประชุมก็มไิ ด้บนั ทึกความเห็นแย้ง
ที่สําคัญไม่มกี ารประกาศให้ประชาชน องค์กร หรือหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เข้าประชุมทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีเ่ สร็จสิน้ การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน และหรือการจัดทํา
บันทึกการประชุม และการรับรองการประชุมจากผูจ้ ดั การประชุมทีไ่ ม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่เป็ นไปตามข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไม่ถอื ว่าเป็ นการจัดประชุมเพื่อรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน
ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย จากผลของการดําเนินการโครงการขยายถนนหมายเลข ๒๐๙๐
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การจัดทําหลักฐานพยานเท็จ การไม่ป ฏิบ ตั ิตามขัน้ ตอนวิธีการที่
กฎหมายกํา หนด เป็ น เหตุ ให้เกิด ความเสีย หายแก่ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล้อ ม
มากมาย รวมทัง้ ความเสียหายทางสังคม ชุมชน ตลอดแนวสองข้างทางของถนนดังกล่าว
โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองประสานงานกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และหน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เร่งดําเนินการ
จัดทําแผนฟื้นฟูสภาพภูมทิ ศั น์และระบบนิเวศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนต้นไม้ทไ่ี ด้ตดั ฟนั โค่น
ไปแล้วให้ใช้เพื่อประโยชน์ ของทางราชการเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติเท่านัน้ ปรากฏตาม
หนั งสือสํ านั กนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๙๕๙๕ ลงวัน ที่ ๑๔ มิถุ น ายน ๒๕๕๓ ถึ ง
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ นอกจากนัน้ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมวุฒสิ ภา
ยังได้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากปญั หาและการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองแล้ว
มีข้อ สรุป ๓ ประเด็น สําคัญสอดคล้องกับคําฟ้ องของผู้ฟ้องคดี คือ ประเด็นที่ ๑ โครงการ
ดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มกี ารรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงก่อนดําเนินโครงการครบถ้วน
หรือไม่ คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงก่อนการ
ดําเนินโครงการครบถ้วน โดยเฉพาะเงื่อนไขการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกป่าดงพญาเย็น –
เขาใหญ่ ประเด็น ที่ ๒ การรับฟ งั ความคิดเห็นของประชาชนได้ดําเนิ นการตามระเบียบ
สํา นั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ าด้วยการรับฟ งั ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม่
มีการให้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการตัดฟนั โค่นต้นไม้หรือไม่ คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า
จากข้อเท็จจริงทีป่ รากฏยังมีขอ้ โต้แย้งว่า กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นจากประชาชนยัง
ไม่ค รอบคลุ ม ทัง้ กลุ่ ม ประชาชนในพื้นที่ และข้อมูลข้อเท็จจริงที่แจ้งให้ประชาชนทราบ ...

๒๙
ประเด็นที่ ๓ กระบวนการออกใบอนุ ญาตทําไม้บริเวณทีด่ นิ เขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๒๐๙๐ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า
ยังมีปญั หาความขัดแย้งระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับกรมป่าไม้ว่าการออกใบอนุ ญาต
ทํ า ไม้ ด ัง กล่ า วเป็ น อํ า นาจของหน่ ว ยงานใด ... กรณี ข อให้ ต รวจสอบโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพถนนหมายเลข ๒๐๙๐ หรือถนนธนะรัชต์ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการ
ดัง กล่ า วของคณะกรรมาธิก ารทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มวุ ฒ ิส ภา มติข อง
คณะรัฐ มนตรี และข้อ สรุป และความเห็น ของคณะกรรมาธิก ารทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ง แวดล้อ มวุ ฒ ิส ภา ดัง กล่ า วชี้ใ ห้เ ห็น ชัด เจนว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีดํ า เนิ น โครงการดัง กล่ า ว
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลายประการ ผูฟ้ ้ องคดีในฐานะองค์กรเอกชนด้านการคุม้ ครอง
สิง่ แวดล้อมและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่เี ป็ นนิติบุคคลมีวตั ถุ ประสงค์สอดคล้องกับ
ข้ อ พิพ าทแห่ ง คดี ต ามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ และยัง ได้ ร ับ การรับ รอง
ให้เป็ นเอกชนด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีอํานาจหน้าที่
ทีป่ รากฏตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๘ แห่งกฎหมายข้างต้น รวมทัง้
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๑๓๐ เป็ นประชาชนคนไทยสัญชาติไทย ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ละในจังหวัด
ั ญาท้องถิ่น
พิพ าทและใกล้เคียง ย่ อมมีส ิทธิท่ีจะอนุ ร กั ษ์ หรือฟื้ นฟู จารีตประเพณี ภู ม ิป ญ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และ
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม รวมทัง้ ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพอย่ า งสมดุ ล และยั ง่ ยื น รวมทั ง้ มี ส ิ ท ธิ ท่ี จ ะมี ส่ ว นร่ ว มกั บ รั ฐ และชุ ม ชน
ในการอนุ รั ก ษ์ บํ า รุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
เพื่อ ให้ดํ า รงชีพ อยู่ไ ด้อ ย่ า งปกติแ ละต่ อ เนื่ อ งในสิ่ง แวดล้อ มที่จ ะไม่ ก่ อ ให้เ กิด อัน ตราย
ต่ อ สุ ข ภาพอนามัย สวัส ดิ ภ าพ หรื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของตน ย่ อ มได้ ร ับ ความคุ้ ม ครอง
ตามความเหมาะสม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การนําคดีมาสู่
ศาลปกครอง จึงเป็ นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีท่สี ามารถกระทําได้ ขอศาลกําหนด
บรรทัดฐานให้กบั สังคมโดยมีคาํ พิพากษาตามคําขอของผูฟ้ ้ องคดี

๓๐
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท งั ้ สองให้ก ารเพิ่ม เติม ว่า ตามที่ผู้ฟ้ องคดีอ้า งว่า การดํา เนิ น
กิจ กรรมหรือ โครงการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพถนนหมายเลข ๒๐๙๐ เป็ น การดํ า เนิ น การ
ทีไ่ ม่เป็ นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง นํามาซึง่ ความเสีย่ งในการถูกถอดถอนจาก
การเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติของไทยนัน้ การปรับปรุงขยายผิวการจราจรเข้าอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ เป็ นการรองรับการจราจรทีเ่ พิม่ ขึน้ มิใช่เฉพาะวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
ทีไ่ ด้รบั การร้องเรียน การจราจรทีต่ ดิ ขัดเพียงวันเดียวก็สร้างความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน
ได้ และอาจทํ า ให้ ไ ด้ ร ับ ความเสีย หายต่ า ง ๆ อีก มาก และการดํ า เนิ น โครงการเป็ น
การดําเนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ใช้งบประมาณของแผ่นดิน ซึ่งผ่านการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรมีฐานะเป็ นกฎหมายผ่านกระบวนการสรรหาผู้รบั จ้างตามระเบียบ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นการขยายถนนเดิ ม
ในเขตที่ดิน ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ซึ่ ง ได้ เ วนคืน ไว้ ก่ อ นแล้ ว มิไ ด้ อ ยู่ ใ นเขตป่ า อนุ ร ัก ษ์
ไม่ได้ตดั เส้นทางใหม่และมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมแต่อย่างใด ส่วนปญั หาที่
ผู้ฟ้ องคดีก ล่ า วอ้า งว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ ไ ด้ข ออนุ ญ าตตัด ต้ น ไม้ก่ อ นขยายพื้น ถนน
ตามระเบียบของกรมป่าไม้นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ดําเนินการโดยชอบด้วยขัน้ ตอนของ
กฎหมายแล้ว กล่าวคือ กรมป่าไม้ได้มหี นังสือ ที่ ทส.๑๖๐๒.๒/๗๐๔๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๕๓ แจ้ง ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัด นครราชสีม าทราบ กรณีอ งค์ก ารอุ ต สาหกรรมป่า ไม้
ขออนุ ญาตทําไม้บริเวณทีด่ นิ เขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๐ ที่จะก่อสร้างขยายเส้นทาง
จราจร จังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้ผูจ้ ดั การสํานักงานอนุ รกั ษ์และพัฒนาสวนป่านครราชสีมา
่ เจ้าหน้ าที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับนายวรวุฒ ิ วงศ์ขา้ หลวง เจ้าพนักงานป่าไม้
เพื่อสังให้
ชํานาญงาน ตามหนังสือ ที่ นม ๐๐๑๓.๓/ว ๑๕๒๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผูแ้ ทนจาก
แขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ สํ านั กจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ท่ี ๘ (นครราชสีมา) สํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มจัง หวัด นครราชสีม าและสํา นัก ส่ง เสริม และพัฒ นาไม้
เศรษฐกิจนครราชสีมาได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาว่า เนื่องจากไม้ท่จี ะทําออกตาม
โครงการดัง กล่ า วมีข นาดใหญ่ แ ละอายุ ม าก การขุด ล้อ มบอนต้น ไม้อ อกทํ า ได้ย ากและ
มีข้ อ จํ า กัด ด้ า นงบประมาณ จึ ง ไม่ ส ามารถขุ ด ล้ อ มบอนต้ น ไม้ ด ัง กล่ า วได้ ตามบัน ทึ ก
การตรวจสอบ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่ง จัง หวัด นครราชสีม าได้ม ีห นั ง สือ ถึง
ผูอ้ ํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ นม ๐๐๑๓.๓/๑๐๖๓๓ ลงวันที่

๓๑
๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่งเอกสารใบอนุ ญาตทําไม้หวงห้ามธรรมดานอกจากไม้สกั ในป่าและ
ใบอนุ ญาตทําไม้สกั ในป่า ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา กรมป่าไม้ และสํานักงานอนุ รกั ษ์และพัฒนา
สวนป่านครราชสีมา องค์การอุ ตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้ม ีก ารประสานงานเกี่ย วกับ
การขออนุ ญาตทําไม้บริเวณทีด่ นิ เขตทางหลวง เพื่อดําเนินการทําไม้ตามขัน้ ตอน เนื่องจาก
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้บ ัน ทึก สละสิท ธิก ารทํ า ไม้ด ัง กล่ า ว ซึ่ง เมื่อ อ.อ.ป. ตัด ต้ น ไม้แ ล้ ว
ได้ ล ากไปรวมกั น ไว้ บ ริ เ วณ กม.๑๖ + ๓๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ เพื่ อ ให้
พนั กงานเจ้าหน้ าที่ตรวจวัดประทับตราเพื่อคํานวณค่ าภาคหลวงก่ อน อ.อ.ป. ทํา ไม้อ อก
จากการดําเนินการดังกล่าวเห็นได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ทราบทุกขัน้ ตอน และได้รบั อนุ ญาตทําไม้หวงห้าม อย่างไรก็ตาม การดําเนินการขยายถนน
ั หา
ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ ที่ ม ี ก ารเวนคื น ที่ ดิ น ไว้ เ ป็ น เวลานานแล้ ว นั ้น มัก เกิ ด ป ญ
โดยผู้ฟ้ องคดีม กั อ้างว่ามีป ญั หาเกี่ย วกับ สิง่ แวดล้อ ม แต่ ในอีก แง่มุมหนึ่ งการขยายถนน
มักจะกระทบความเป็ นอยู่ของประชาชนในพืน้ ทีด่ งั กล่าวคือเมื่อมีการเวนคืนทิง้ ไว้นานแล้ว
พื้ น ที่ เ หล่ า นั ้น มั ก จะถู ก บุ ก รุ ก เข้ า ทํ า ประโยชน์ โ ดยประชาชนผู้ ม ี อิ ท ธิ พ ลในพื้ น ที่
โดยเข้ า ดํ า เนิ น การบุ ก รุ ก ปลู ก อาคาร ปลู ก พื ช ตั ด ต้ น ไม้ ใ นเขตทางใช้ เ ป็ นร้ า นค้ า
ที่ พ ั ก อาศั ย หรื อ เลี้ ย งสัต ว์ เมื่ อ มี ก ารขยายถนนมั ก จะถู ก ต่ อ ต้ า นเพราะจะทํ า ให้
ผูท้ เ่ี ข้าครอบครองบุกรุกต้องเสียประโยชน์ จึงอาศัยข้ออ้างเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมมาฟ้องคดีน้ี
ตามทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีอ้างว่า การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้ดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่มกี าร
ให้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการตัดต้นไม้ นัน้ ตามระเบียบดังกล่าว มิได้มขี อ้ กําหนดว่า
กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นครอบคลุมกลุ่มใดและข้อมูลเพียงพออย่างไร และผูฟ้ ้ องคดี
มิไ ด้ แ สดงให้ ป รากฏว่ า การรับ ฟ งั ความคิด เห็น ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีข ัด ต่ อ กฎหมายหรือ
ไม่ชอบด้วยระเบียบใด ข้อใด อย่างไร ประเด็นการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
รัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ ที่กํ า หนดให้ โ ครงการ
ทางหลวงทีต่ ดั ผ่านพื้นทีอ่ ุทยานแห่งชาติต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เพื่อเสนอขอความเห็นในชัน้ ขออนุ มตั หิ รือขออนุ ญาตโครงการ แต่เนื่องจากโครงการเพิม่
ประสิท ธิภ าพทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข ๒๐๙๐ ได้ดํ า เนิ น การนอกเขตพื้น ที่อุ ท ยาน
แห่งชาติจงึ ไม่เข้าข่ายทีจ่ ะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑

๓๒
มิใช่ผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย ซึ่งไม่มกี ฎหมายให้ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ มีอํานาจหน้าที่
ในการฟ้ องร้อ งหน่ ว ยงานราชการโดยไม่ ไ ด้ ร ับ ความเสีย หายหรือ มิไ ด้เ ป็ น ผู้เ สีย หาย
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือมีกฎหมายใดยกเว้นหรือให้อํานาจ และไม่อยู่ภายใต้บงั คับบทบัญญัตดิ งั กล่าว อีกทัง้
ข้อ บัง คับ และวัต ถุ ป ระสงค์ข องผู้ฟ้ องคดีท่ี ๑ ไม่ม ีข้อ ใดให้ม ีห น้ า ที่ฟ้ องรัฐ แทนผู้อ่ืน ได้
ซึ่งตามข้อ ๔.๔ วัตถุประสงค์ของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ กําหนดว่า “ส่งเสริมการปลูกและรักษาป่า
รักษาต้นนํ้ าและลุ่มนํ้ า รักษาสัตว์ป่า ให้สงั คมตระหนักถึงปญั หาและผลกระทบจากสภาพ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมทัง้ ในเมืองและชนบท” แสดงให้เห็นว่า
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีผู้ฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้ร ับ การอนุ ญ าตให้จ ดทะเบีย นเป็ น องค์ ก รเอกชน
ตามมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวตั ถุประสงค์ส่งเสริมการปลูกและรักษาป่า ซึ่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๔ (๑) “ป่า” หมายความว่า ทีด่ นิ ทีย่ งั มิได้มบี ุคคลได้มาตามกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา ๔ (๒) ไม้ หมายถึง ไม้สกั และไม้อ่ืนทุกชนิ ด แต่ ต้นไม้ในคดีน้ีมไิ ด้เกิดขึ้น
ในเขตป่าหรือในเขตอุทยาน แต่เป็ นเขตทางของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึ่งมิใช่ป่า การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีท่ี ๑
ยืน่ ฟ้องคดีน้ี จึงไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ จึงไม่มสี ทิ ธิฟ้องคดีน้ี การสร้างทางตามอํานาจหน้าที่
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าดําเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทําให้ผฟู้ ้ องคดีคนใดได้รบั ความ
เสียหาย อีกทัง้ ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองได้รบั ประโยชน์ หรือเข้าไปมีส่วนได้เสีย
ในต้นไม้แต่อย่างใด และได้ดําเนินการเสร็จแล้ว จึงไม่มเี หตุ ต้องกระทําการใด ๆ ตามที่
ผู้ฟ้ องคดีก ับพวกกล่ าวอ้าง เป็ นการกล่ าวด้วยเหตุ ผลที่ไม่ ชอบด้วยกฎหมายและไม่ ม ีส ิทธิ
นํ ามาเป็ นเหตุฟ้องคดีได้ ซึ่งในการดําเนินการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมของโครงการ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ก็ไ ด้ดํา เนิ น การตามแนวทางตามที่ไ ด้ใ ห้ก ารไว้แ ล้ว ผู้ถู ก ฟ้ องคดีเ ป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ
ปฏิบตั งิ านเพื่อประเทศชาติตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย และดําเนินโครงการ
ดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ศาลออกนั ง่ พิจ ารณาคดี เ มื่ อ วัน ที่ ๑๒ มีน าคม ๒๕๕๖ โดยได้ ร ับ ฟ งั
สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสํานวน และคําชีแ้ จงด้วยวาจาประกอบบันทึกคําแถลงการณ์
ของตุลาการผูแ้ ถลงคดี ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แล้ว

๓๓
ศาลได้ ต รวจพิจ ารณาเอกสารทัง้ หมดในสํา นวนคดี กฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ ฯลฯ ทีเ่ กีย่ วข้องประกอบด้วยแล้ว
ข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จังหวัดนครราชสีมา
มีหนังสือ ที่ นม ๐๐๑๖/๓๕๙๒ ของบประมาณจากผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๑ ในการปรับปรุงขยายผิว
ถนนเป็ น ๔ ช่องจราจร (แต่เดิมมี ๒ ช่องจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ เพื่อรองรับ
ปริมาณการจราจรทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐
แยกทางหลวงหมายเลข ๒ – ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม. ๒ + ๐๐๐.๐๐๐ –
กม. ๑๐ + ๑๐๐.๐๐๐ ระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโ ลเมตร มีก ารบู ร ณะใหญ่ ค รัง้ สุ ด ท้า ยเมื่อ ปี
พ.ศ. ๒๕๓๕ อายุการใช้งาน ๑๖ ปี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ การจราจรเฉลีย่ ๘,๐๑๘ คันต่อวัน
เป็ นเส้น ทางที่เข้า สู่แหล่ง ท่อ งเที่ยว ในปี ง บประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึง จัด ทํา โครงการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในเส้นทางดังกล่าว เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิม่ ขึน้ และเป็ นการ
ช่ ว ยลดอุ บ ัติเ หตุ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีบ ัน ทึก ด่ ว นที่สุ ด ที่ คค ๐๖๓๒.๕/๑๙๖๓ ลงวันที่
๑๗ มีน าคม ๒๕๕๒ เสนอขอตัง้ งบประมาณไปยัง ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒
มีบ ัน ทึก ด่ ว นที่สุด ที่ คค ๐๘๐๕.๒/๒๑๖๓ ลงวัน ที่ ๑๘ มีน าคม ๒๕๕๒ ส่ง เรื่อ งไปยัง
สํา นั ก งบประมาณและคณะรัฐ มนตรีใ ห้ค วามเห็น ชอบร่า งพระราชบัญ ญัติง บประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ต่อมา สภาผูแ้ ทนราษฎรให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๒ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยสํานักทางหลวงที่ ๘ ได้ดําเนินการประกวดราคาด้วยวิธกี าร
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ เห็ น ชอบผลประกวดราคาเบื้ อ งต้ น เมื่ อ วัน ที่
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาอนุ มตั ริ าคาเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
ต่ อ มาแขวงการทางนครราชสีม าที่ ๒ มีห นั ง สือ ที่ คค ๐๖๒๓.๒/๑.๑/ว๑๗๙ ลงวัน ที่
๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ เชิญทุกภาคส่วนในท้องถิน่ ทัง้ ภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เข้า ประชุม เพื่อ ร่ว มแสดงความคิดเห็น ในวัน ที่ ๑๖ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๓ ณ ห้อ งประชุ ม
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนํ้าแดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีผเู้ ข้าร่วมประชุม
รับฟงั และแสดงความคิดเห็นประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานของรัฐ
องค์ก รปกครองที่เ กี่ย วข้อ ง สื่อ มวลชน ผู้ป ระกอบการภาคเอกชน ประชาชนในพื้น ที่

๓๔
โดยทีป่ ระชุมมีมติเห็นด้วยทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะดําเนินโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง
สายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
เหมาโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวงฯ กับบริษทั ราชสีมาบวร (๑๙๙๖) จํากัด ผูร้ บั จ้าง
ตามสัญญาเลขที่ นร ๑๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ วงเงิน ๙,๗๓๖,๓๔๒.๐๑ บาท
ขัน้ ตอนการดําเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวกับต้นไม้ในพืน้ ทีก่ ่อสร้าง ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยแขวง
การทางนครราชสีมาที่ ๒ ได้มหี นังสือ ที่ คค ๐๖๒๓.๒/๑ – ๑/๒๔๒๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๒ แจ้งไปยังผูอ้ ํานวยการสํานักทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๘ ขอให้สาํ รวจต้นไม้ และมีหนังสือ
ที่ คค ๐๖๒๓.๒/๑.๑/๒๔๕๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีม า และนายอติช าติ บุ ญ ยัง รองผู้อํา นวยการแขวงการทางนครราชสีม าที่ ๒
(ฝา่ ยวิศวกรรม) ได้รว่ มตรวจสอบต้นไม้พร้อมกับนายสุรวุฒ ิ ใจกิจสุวรรณ นักวิชาการป่าไม้
ชํานาญการ นายรติ ลอยทวีนนั ท์ เจ้าพนักงานปา่ ไม้อาวุโส สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และนายสันติ เสวกพันธ์ หัวหน้ าสวนป่าสูงเนิ น สํา นัก ส่ง เสริม และพัฒ นาไม้
เศรษฐกิจ นครราชสีม า และร่ ว มกัน จัด ทํ า บัน ทึก ลงวัน ที่ ๒๔ ธัน วาคม ๒๕๕๒ ว่ า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ แจ้งยืนยันขอสละสิทธิ ์ไม่ทาํ ประโยชน์
จากไม้ดงั กล่าว และขณะที่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดําเนินการก่อสร้างโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ ง ชาติย ัง ไม่ ม ีป ระกาศประเภท
โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มกี ารประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๓ (นัดพิเศษ)
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติได้มปี ระกาศประเภทโครงการหรือกิจการ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จํานวน ๑๑ โครงการ ซึง่ โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางหลวงสายดัง กล่ า วไม่ เ ข้า ข่ า ยประเภทโครงการหรือ กิจ การที่อ าจมีผ ลกระทบต่ อ
ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงตามประกาศข้า งต้ น ดัง นั น้ จึง ถือ ได้ว่ า โครงการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ
ทางหลวงสายดั ง กล่ า วไม่ เ ข้ า ข่ า ยที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง
แห่งรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย สําหรับการปลูกต้นไม้ในเขตทาง ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
โดยแขวงการทางนครราชสีม าที่ ๒ ได้ม ีห นั ง สือ ที่ คค ๐๖๒๓.๒/๑.๑/๑๓๙ ลงวัน ที่
๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ขอความอนุ เคราะห์กล้าไม้จาํ นวน ๒,๐๐๐ ต้น ไปยังหัวหน้าศูนย์เพาะชํา

๓๕
กล้าไม้นครราชสีมาเพือ่ นําไปปลูกเสริมบริเวณทีว่ ่างในเขตทางหลวง สําหรับการขออนุ ญาต
ทําไม้บ ริเวณที่ดินเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ นัน้ จังหวัด นครราชสีม าได้ม ีหนัง สือ
ที่ นม ๐๐๑๓.๓/๒๒๓๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงกรมป่าไม้ว่าจังหวัดนครราชสีมา
โดยแขวงการทางนครราชสีม าที่ ๒ ขอสละสิท ธิไ ม่ ทํ า ประโยชน์ จ ากไม้ แ ละมอบให้
องค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ (โดยสํ า นั ก งานอนุ ร ัก ษ์ แ ละพัฒ นาสวนป่ า นครราชสีม า
งานสวนป่าสูงเนิน) ดําเนินการทําไม้ออกแทน จึงขออนุ ญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ทําไม้ในเขตทางหลวง ในระหว่างนัน้ สํานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจนครราชสีมา
อ.อ.ป. ได้มหี นังสือ ที่ ทส ๐๔๑๓.๕.๓/๓๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงนายอําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีม า แจ้งการเข้าพื้น ที่ทําไม้บ ริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐
โดยจะดําเนินการระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๓ ต่อมากรมป่าไม้ได้มหี นังสือ
ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/๗๐๔๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ แจ้งผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมาว่า
ตามระเบีย บกรมป่ า ไม้ ว่ า ด้ ว ยการสํ า รวจและการทํ า ไม้ ใ นบริเ วณป่ า ที่เ ปิ ด ใช้ ท่ีดิน
เพื่อทําประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ จังหวัดนครราชสีมาสามารถพิจารณาดําเนินการอนุ ญาต
ตามระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ข องกรมป่ า ไม้ ไ ด้ แต่ เ พื่ อ แก้ ภ าวะโลกร้ อ นและประโยชน์
ทางด้านสิง่ แวดล้อม เห็นควรขุดล้อมบอนต้นไม้ในเขตทางหลวงดังกล่าวไปใช้ปลูกในราชการ
ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องร่วมกับเจ้าหน้าทีส่ าํ นักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท่ี ๘ (นครราชสีมา) ประสานงานกับแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ (กรมทางหลวง)
และสํานักงานอนุรกั ษ์และพัฒนาสวนปา่ นครราชสีมา ตรวจสอบว่า จะสามารถขุดล้อมบอนต้นไม้
ดังกล่ าวได้ หรือไม่ อย่ างไร และแจ้ งผลให้ ทราบด้ วย จังหวัดนครราชสีมาได้ ม ีห นั ง สือ
ที่ นม ๐๐๑๓.๓/๑๑๕๒๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจ้งผูจ้ ดั การสํานักงานอนุ รกั ษ์และ
พัฒ นาสวนป่า นครราชสีม าให้ส่ง เจ้า หน้ า ที่ร่ ว มตรวจสอบกับ เจ้า หน้ า ที่ข องจัง หวัด คือ
นายวรวุฒ ิ วงศ์ขา้ หลวง เจ้าพนักงานป่าไม้ชาํ นาญงาน เจ้าหน้าทีจ่ ากแขวงการทางนครราชสีมา
ที่ ๒ สํา นั ก จัด การทรัพ ยากรป่า ไม้ท่ี ๘ (นครราชสีม า) สํา นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาไม้ เ ศรษฐกิ จ นครราชสี ม า ได้ ร่ ว มกั น
ตรวจสอบไม้ในเขตทางหลวงทีจ่ ะทําออก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และทําบันทึก
ในวันเดียวกันนัน้ โดยเจ้าหน้าทีส่ าํ นักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจนครราชสีมา เห็นว่า
ไม้ท่สี ํารวจจะทําออกมีขนาดใหญ่และมีอายุมากแล้ว การขุดล้อมบอนต้นไม้ออกไปปลูก
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ทําได้ยากและโอกาสรอดตายน้อย ประกอบกับในการบอนต้นไม้ออกมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทัง้
การเก็บ รัก ษาและการดูแลรัก ษาก่ อ นจะนํ า ไปปลูกเป็ น เรื่อ งที่ทํา ได้ยาก ส่ว นเจ้าหน้ า ที่
แขวงการทางนครราชสีมาเห็นว่ามีขอ้ จํากัดเกีย่ วกับระยะเวลาตามสัญญาการก่อสร้างถนน
และไม่มงี บประมาณเพือ่ การนี้ จึงทําให้ไม่สามารถบอนต้นไม้ทจ่ี ะทําออกได้ คณะเจ้าหน้าที่
ผูต้ รวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากไม้ทจ่ี ะทําออกมีขนาดใหญ่และอายุมาก
การขุ ด ล้ อ มบอนต้ น ไม้ อ อกทํ า ได้ ย าก โอกาสรอดตายน้ อ ย และใช้ ร ะยะเวลานาน
ประกอบกั บ มี ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นระยะเวลาตามสั ญ ญาการก่ อ สร้ า งถนนและข้ อ จํ า กั ด
ด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถทีจ่ ะขุดล้อมบอนต้นไม้ดงั กล่าวได้ ต่อมา จังหวัดนครราชสีมา
ได้มหี นังสือ ที่ นม ๐๐๑๓.๓/๑๐๖๓๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งผลการตรวจสอบ
ดัง กล่ า วแก่ ก รมป่ า ไม้ พร้ อ มทัง้ แจ้ ง ด้ ว ยว่ า ได้ อ อกใบอนุ ญ าตทํ า ไม้ ใ ห้ ก ับ องค์ ก าร
อุตสาหกรรมปา่ ไม้ทาํ ไม้ในเขตทางหลวงดังกล่าว ตามระเบียบของกรมปา่ ไม้แล้วเมือ่ วันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๕๓ พร้อมทัง้ ได้แจ้งให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเป็ นการประสานงาน
ตลอดจนตรวจสอบควบคุ ม การอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง
โดยเคร่งครัดแล้ว ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมือ่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เพื่อพิจารณา
การโต้แย้งคัดค้านโครงการดังกล่าว ซึ่งได้มมี ติว่าการดําเนินโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ (ถนนธนะรัช ต์) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ – ต่ อ เขต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทีไ่ ด้ดาํ เนินการไปแล้วให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองประสานกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและหน่ วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องเร่งดําเนินการจัดทําแผน
ฟื้ นฟูพ้นื ที่ท่เี สียหาย ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ส่วนต้นไม้ท่ตี ดั ไปแล้วให้ใช้เพื่อประโยชน์ ของทางราชการเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติ
เท่ า นั น้ ให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท ัง้ สองยุ ติก ารดํ า เนิ น โครงการในส่ ว น กม. ๑๐ + ๑๐๐.๐๐๐
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมดําเนินการศึกษาและกําหนดมาตรการ
คุ้มครองสิง่ แวดล้อมเพื่อกําหนดให้พ้นื ที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และป่าอนุ รกั ษ์
ใกล้เคียงเป็ นพื้นที่คุ้มครองสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ก ระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติฯ เร่ ง จัด ทํา
รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการและระยะเวลาในการจัดทําการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อ ม
ให้แ ล้ว เสร็จ และนํ า เสนอคณะรัฐ มนตรีโ ดยเร็ว เพื่อ ให้ห น่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งถือ ปฏิบ ัติ
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ได้อย่างถูกต้องต่อไป ในส่วนของการดําเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงและ
ทางอื่นในอนาคตให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒ ได้มหี นังสือ
ที่ คค ๐๖๒๓.๒/๑.๓/๑๒๐๐ ลงวัน ที่ ๒๑ มิถุ น ายน ๒๕๕๓ ขอความร่ ว มมือ ให้บ ริษัท
ราชสีมาบวร (๑๙๙๖) จํากัด ระงับงานก่อสร้างไว้ก่อนเป็ นการชัวคราว
่
และเมื่อวันที่ ๒๓
สิง หาคม ๒๕๕๓ ได้ม ีก ารประชุ ม คณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๓
(นั ด พิเ ศษ) ได้ม ีก ารประกาศประเภทโครงการหรือ กิจ การที่อ าจมีผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชน
อย่างรุนแรงจํานวน ๑๑ โครงการ ซึ่งโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวงดังกล่าวไม่เข้าข่าย
ตามประกาศข้างต้นที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บริษัท นครราชสีมาบวร (๑๙๙๖) จํากัด ผู้รบั จ้างได้ดําเนินโครงการ
ได้ ส่ ง มอบงานเมื่อ วัน ที่ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๕๕๓ และคณะกรรมการตรวจการจ้ า ง
ได้ ต รวจรับ งานเมื่อ วัน ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒
ได้ดําเนินการปลูกต้นไม้ฟ้ื นฟูทาง พร้อมติดตัง้ ราวกันอันตราย หลักนํ าทาง ป้ายจราจร และ
เปิ ดการจราจรแล้ว
คดีมปี ระเด็นทีจ่ ะต้องวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หนึ่งร้อยสามสิบรายเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ความเดือดร้อน
เสียหายทีจ่ ะมีสทิ ธิฟ้องคดีน้ีต่อศาลหรือไม่ อย่างไร
พิเ คราะห์แล้ว เห็น ว่า ผู้ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ เป็ น องค์ก รเอกชนด้า นการคุ้ม ครอง
สิง่ แวดล้อมและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์และได้รบั การจดทะเบียนเป็ นองค์กรเอกชนด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
และอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ จ ากกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
ตามมาตรา ๙ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ ฟ้ องคดี ท่ี ๒ ถึ ง ที่ ๑๓๐ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ชาวบ้ า นที่ อ าศัย อยู่ ใ นพื้น ที่
ที่ดําเนินโครงการ อีกส่วนหนึ่งเป็ นนักท่องเที่ยว นักอนุ รกั ษ์นิยม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ดําเนิ นโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๐ ตัง้ แต่ กม.๒+๐๐๐.๐๐๐
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ถึง กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ มีผลให้ม ีการตัดโค่ นต้นไม้ขนาดต่ างๆ บริเวณสองข้างทาง อัน เป็ น
การละเมิดต่อ วัต ถุ ประสงค์การดําเนิ นกิจกรรมของผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ จึงถือว่าผู้ฟ้ องคดีท่ี ๑
เป็ นผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง ส่วนผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒
ถึงที่ ๑๓๐ นัน้ บางส่วนเป็ นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ท่มี กี ารดําเนินโครงการพิพาท และบางส่วน
เป็ นนักท่องเที่ยว นักอนุ ร กั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ ม เป็ น ผู้ท่ีเคยได้เห็นและ
สัมผัสใช้ชวี ติ ในพื้นที่ดงั กล่าว จึงถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทํา
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองเช่นเดียวกัน และการแก้ไขความเดือดร้อยเสียหายดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดี
มี คํ า ขอให้ ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั ง่ ห้ า มผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท ั ง้ สองดํ า เนิ น โครงการ
ตามฟ้ องจนกว่ า จะได้ป ฏิบ ตั ิต ามกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งและให้ฟ้ื น ฟู ส ภาพความเสีย หาย
ที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง เป็ น คํ า ขอที่ศ าลกํ า หนดคํ า บัง คับ ให้ไ ด้ ผู้ฟ้ องคดีท ัง้ หนึ่ ง ร้อ ยสามสิบ ราย
จึงเป็ นผูม้ สี ทิ ธิฟ้องคดี ทัง้ นี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองอ้างว่าผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หนึ่งร้อยสายสิบรายไม่ใช่ผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย
ที่จ ะมีส ิทธิฟ้ องคดีน้ี ต่ อ ศาลจึง ไม่อ าจรับ ฟ งั ได้ใ นส่ว นที่ผู้ถูก ฟ้ องคดีท งั ้ สองได้โต้แ ย้ง ว่ า
ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่มอี ํานาจฟ้องเนื่องจากคําขอท้ายฟ้องที่ขอให้ระงับโครงการก่อสร้างนัน้
ไม่ เ ป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข้อ ๔.๒ ที่ว่ า ... รวมทัง้ เป็ น ผู้แ ทนในการฟ้ องร้อ งต่ อ ศาล
เพื่อ เรีย กร้ อ งค่ า สิน ไหมทดแทน ค่ า เสีย หาย ค่ า ชดเชยให้แ ก่ ป ระชาชน ชุ ม ชนและ
สาธารณชน และข้อ ๔.๔ ที่ว่ า ส่ ง เสริม การปลู ก และรัก ษาป่ า ...รัก ษาสัต ว์ ป่ า ตามที่
ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น องค์ ก รเอกชนตามมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจาก “ป่า” ตามมาตรา ๔ (๑) แห่ง
พระราชบัญ ญั ติ ป่ า ไม้ พุ ทธศักราช ๒๔๘๔ หมายความว่ า ที่ ดิ นที่ ย ังมิได้ ม ี บุ คคลได้ มา
ตามกฎหมายที่ดนิ และมาตรา ๔ (๒) ไม้ หมายถึง ไม้สกั และไม้อ่นื ทุกชนิด แต่ต้นไม้ในคดีน้ี
มิ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้น ในเขตป่ า หรือ ในเขตอุ ท ยานแต่ เ ป็ น เขตของกรมทางหลวงนั ้น เห็ น ว่ า
วัต ถุ ป ระสงค์ข องผู้ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีห ลายประการ และหนึ่ ง ในนัน้ คือ การดํา เนิ น กิจ กรรม
สาธารณประโยชน์ ของประชาชนตามข้อบังคับของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ข้อ ๔.๙ ซึ่งการฟ้องคดี
เพื่อให้มกี ารระงับโครงการพิพาทที่ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑ อ้างว่ามีการตัดต้นไม้อนั เป็ นการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมนัน้ เห็นได้ว่าเป็ นการดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์

๓๙
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข้อ ๔.๙ แล้ว และวัต ถุ ป ระสงค์ข องผู้ฟ้ องคดีท่ี ๑ กับเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัตปิ ่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ นัน้ แตกต่างกัน ดังนัน้ คําว่า “ป่า” ในวัตถุประสงค์
ข้อ ๔.๔ ของผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ ตามที่กล่าวข้างต้น จึงไม่จําเป็ นต้องมีขอบเขตเช่นเดียวกับ
คํา ว่ า ป่า ตามมาตรา ๔ (๑) แห่ง พระราชบัญ ญัติป่า ไม้ พุ ท ธศัก ราช ๒๔๘๔ โดยจะมี
ความหมายโดยทัว่ ไป มิไ ด้ ม ีค วามหมายจํ า กัด เฉพาะตามบทนิ ยามในมาตรา ๔ (๑)
แห่งพระราชบัญญัตปิ ่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ดังทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองแล้วอ้างไม่ ข้อโต้แย้ง
ดัง กล่า วจึงไม่อ าจรับ ฟ งั ได้ ส่ว นประเด็น ที่ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท งั ้ สองเห็น ว่ า คําว่าชุ ม ชนหรือ
ประชาชนตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีท่ี ๑ กล่าวอ้างว่าประชาชนจํานวนเท่าใดจึงจะถือว่าเป็ นสาธารณะ
โดยนําจํานวนผูฟ้ ้ องคดี ๑๓๐ รายไปเทียบกับประชาชนทัง้ ประเทศจํานวน ๖๐ ล้านเศษนัน้
เห็น ว่ า น่ า จะพิจ ารณาจากผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งใกล้ชิด กับ การได้ร ับ ประโยชน์ จ ากสิ่ง เหล่ า นั น้
ก็น่าจะเพียงพอแล้ว มิฉะนัน้ ทุกกรณีกต็ อ้ งนําไปเทียบกับประชาชนทัง้ ประเทศ ข้อกล่าวอ้าง
ดัง กล่ า วจึ ง ไม่ อ าจรับ ฟ งั ได้ ส่ ว นประเด็ น ที่โ ต้ แ ย้ ง ว่ า โครงการพิพ าทเป็ น โครงการ
ตามกฎหมายงบประมาณรายจ่ า ยที่ เ ป็ น การจัด ทํ า บริก ารสาธารณะและเกี่ ย วข้ อ ง
กับ การบริห ารงานทางการเมือ ง การฟ้ องขอให้ร ะงับ โครงการโดยอ้า งว่ า ไม่เ หมาะสม
จึงเกีย่ วข้องกับการเมืองอันขัดต่อมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั ้น เห็ น ว่ า ผู้ ฟ้ องคดี ม ิ ไ ด้ ม ี คํ า ขอโดยเด็ ด ขาด
ให้ระงับโครงการแต่ต้องการให้มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งหากไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมาย ศาลย่ อ มมีอํ า นาจพิพ ากษาให้ร ะงับ โครงการได้ โดยมิไ ด้เ ป็ น การระงับ
การบัง คับ ใช้ก ฎหมายเกี่ย วกับ งบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี ใ นส่ว นที่เกี่ยวกับ โครงการ
ดังกล่าว ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้าง
ดังกล่าวของผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั ้ สองจึงไม่อาจรับฟงั ได้เช่นกัน
ประเด็ น ที่ ๒ การที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท ั ้ง สองได้ ร่ ว มกั น อนุ มั ติ / อนุ ญาต
ให้บ ริษัท เอกชนดํา เนิ น โครงการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๒๐๙๐
หรือ ถนนธนะรัช ต์ จากแยกทางหลวงหมายเลข ๒ – ต่ อ เขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติเ ขาใหญ่
ตํ า บลหนองนํ้ า แดง อํ า เภอปากช่ อ ง จัง หวัด นครราชสีม า ตัง้ แต่ กม.๒+๐๐๐.๐๐๐ ถึง
กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ ระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโลเมตร เป็ นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

๔๐
ผู้ ฟ้ องคดี ฟ้ องว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ดํ า เนิ น โครงการพิ พ าทไม่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่มกี ารจัดทํารายงาน
การศึก ษาวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม (EIA) และรายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA) อีกทัง้ การดําเนินกระบวนการรับฟงั ความเห็นของประชาชนและผูม้ สี ่วน
ได้เสีย ไม่ถูก ต้อ งตามระเบียบสํานัก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการรับ ฟ งั ความคิดเห็น ของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนี้การตัดต้นไม้ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง
ก่ อ น ทํ า ให้ ม ี ก ารทํ า ลายต้ น ไม้ แ ละพื้ น ดิ น บริ เ วณสองข้ า งทาง ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในบริเวณดังกล่าวและอาจมีผลกระทบต่อการที่ได้ขน้ึ
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดงพญาเย็น
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัตวิ ่า การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน
และจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ่วนได้เสียก่อน รวมทัง้
ได้ให้อ งค์ก ารอิส ระ ซึ่ง ประกอบด้ว ยผู้แ ทนองค์ก ารเอกชนด้า นสิง่ แวดล้อ มและสุข ภาพ
และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จดั การการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว และพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ ง
บัญ ญัติ ว่ า เพื่อ ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มให้ ร ัฐ มนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ มีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
กํ า หนดประเภท และขนาดของโครงการหรือ กิ จ การของส่ ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ
หรือ เอกชนที่ม ีผ ลกระทบสิ่ง แวดล้ อ มซึ่ ง ต้ อ งจัด ทํ า รายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ ม เพื่อ เสนอขอความเห็น ชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และ
วรรคสอง บัญ ญัติ ว่ า ในการประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร
ระเบียบปฏิบตั ิ แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมตลอดจน
เอกสารที่เ กี่ย วข้อ งซึ่ง ต้อ งเสนอพร้อ มกับ รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม

๔๑
สํา หรับ โครงการหรือ กิจ การแต่ ล ะประเภท และแต่ ล ะขนาดด้ว ย และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการ
ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบ
ปฏิบตั ิ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวัน ที่ ๑๖ มิถุ น ายน ๒๕๕๒ ข้อ ๓ กํา หนดว่ า ประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ระเบีย บปฏิบ ัติ ให้เ ป็ น ไปตามเอกสารท้า ยประกาศ ๑ ให้จ ดั ทํา เป็ น รายงานผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมเบื้องต้น เสนอในขัน้ ตอนขออนุ มตั ิหรือขออนุ ญาตโครงการ โดยตามเอกสาร
ท้ายประกาศ ๑ ลําดับ ๒๐ กําหนดว่า ทางหลวงหรือถนน ซึง่ มีความหมายตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยทางหลวง ที่ ต ั ด ผ่ า นพื้ น ที่ ด ัง ต่ อ ไปนี้ ๒๐.๑ พื้ น ที่ เ ขตอนุ ร ัก ษ์ พ ัน ธุ์ ส ัต ว์ ป่ า และ
เขตห้า มล่ า สัต ว์ ป่ า ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการสงวนและคุ้ ม ครองสัต ว์ ป่ า ๒๐.๒ พื้น ที่
อุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ..... ๒๐.๖ พืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ในหรือใกล้พน้ื ที่
ชุ่ ม นํ้ า ที่ม ีค วามสํา คัญ ระหว่ า งประเทศ หรือ แหล่ ง มรดกโลกที่ข้นึ บัญ ชีแ หล่ ง มรดกโลก
ตามอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าทางหลวง
หมายเลข ๒๐๙๐ หรื อ ถนนธนะรัช ต์ ต อนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ ถึ ง ต่ อ เขต
อุ ท ยานแห่ งชาติเขาใหญ่ ระยะทาง ๒๓.๗๐๐ กิโลเมตร จุ ดเริ่มต้ นที่ กม.๐.๐๐๐ ตํ าบล
หนองนํ้ าแดง อํ า เภอปากช่ อ ง จัง หวัด นครราชสีม า จุ ด สิ้น สุ ด ที่ กม.๒๓.๗๐๐ ตํ า บล
หมูส ี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็ นเส้นทางสําหรับเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ซึ่งได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ ได้ดําเนินการ
ในช่วงระหว่าง กม.๒+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม.๑๐+๐๐๐.๐๐๐ ระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโลเมตร ซึง่ อยูช่ ่วงต้นถนน
จึงย่อมชัดเจนว่ ามิไ ด้อ ยู่ใ นพื้น ที่อุ ท ยานแห่ง ชาติเ ขาใหญ่ ดัง นัน้ จึง ไม่เข้าข่า ยโครงการ
ที่จ ะต้อ งจัด ทํา รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม (EIA) ตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด
ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ โครงการพิพาท เป็ นโครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ
สุ ข ภาพตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย หรือ ไม่
ข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่า จัง หวัด นครราชสีม าได้ม ีห นัง สือ ลงวัน ที่ ๒๔ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๒

๔๒
ขอความอนุ เคราะห์ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ สนับสนุ นงบประมาณในการปรับปรุงขยายผิวจราจร
ทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒
ถึง ต่ อเขตอุ ทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ พิจ ารณาแล้ ว เห็น ควรสนั บ สนุ น
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เสนอคําขอตัง้ งบประมาณไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
และผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี ๒ ส่งคําขอตัง้ งบประมาณไปยังสํานักงบประมาณตามหนังสือลงวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๕๒ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งมีโครงการพิพาทรวมอยู่ดว้ ย
และสภาผู้แ ทนราษฎรได้เ ห็น ชอบร่า งพระราชบัญ ญัติด งั กล่ า ว เมื่อ วัน ที่ ๒๗ สิง หาคม
๒๕๕๒ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่มปี ระกาศประเภท
โครงการหรือกิจการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในการประชุมคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๓ (นัดพิเศษ) ได้มกี ารประกาศประเภทโครงการหรือกิจการทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงจํ า นวน ๑๑ โครงการ ซึ่ง โครงการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพทางหลวง
สายดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการหรือกิจการตามประกาศข้างต้น จึงไม่ตอ้ งดําเนินการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน (EIA และ
HIA) รวมทัง้ ไม่ต้องจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มสี ่วนได้
เสียก่อนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐
จะไม่ เ ข้า ข่ า ยโครงการหรือ กิจ กรรมที่อ าจก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง
ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพทีต่ ้องดําเนินการดังกล่าว
ข้างต้นตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม แต่เนื่องจาก
โครงการพิพาทเป็ นโครงการของรัฐตามความหมายในข้อ ๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๑ (๘)
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีขอ้ กําหนดทีเ่ กีย่ วกับ
คดีน้ี ดังนี้ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ก่อนเริม่ ดําเนินการโครงการของรัฐ หน่ วยงานของรัฐที่เป็ น

๔๓
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการต้องจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลตามข้อ ๗ ให้ประชาชนทราบ และจะรับ
ฟ งั ความเห็น ของประชาชนโดยวิธีใ ดวิธีห นึ่ ง หรือ หลายวิธีต ามข้อ ๙ ด้ว ยก็ไ ด้ ข้อ ๗
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่ วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ต่อประชาชนอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้ว ยข้อ มูล ดัง ต่ อ ไปนี้ (๑) เหตุ ผ ลความจํา เป็ น และวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ
(๒) สาระสําคัญของโครงการ (๓) ผูด้ าํ เนินการ(๔) สถานทีท่ จ่ี ะดําเนินการ (๕) ขัน้ ตอนและ
ระยะเวลาดําเนินการ (๖) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ (๗) ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ แก่
ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือประกอบอาชีพอยูใ่ นสถานทีท่ จ่ี ะดําเนินโครงการและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
และประชาชนทัว่ ไป รวมทัง้ มาตรการป้ องกัน แก้ไ ข หรือ เยีย วยาความเดือ ดร้อ นหรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว (๘)...วรรคสอง ให้หน่ วยงานของรัฐ
ประกาศข้อ มูลที่ต้อ งเผยแพร่แ ก่ ป ระชาชนตามวรรคหนึ่ ง ในระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศ
ที่สํา นั ก งานปลัด สํา นั ก นายกรัฐ มนตรีจ ัด ให้ม ีข้ึน ตามระเบีย บนี้ ด้ว ย ข้อ ๘ วรรคหนึ่ ง
ในการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน หน่ วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจ
ทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี ่อโครงการ
นัน้ รวมตลอดทัง้ ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ แก่ประชาชนด้วย ข้อ ๙
การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๘ อาจใช้วธิ กี ารอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ (๑) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําได้โดยวิธดี งั ต่อไปนี้... (๒) การประชุม
ปรึก ษาหารือ ซึ่ง อาจทํา ได้โ ดยวิธีด งั ต่ อ ไปนี้ (ก) การประชาพิจ ารณ์ (ข) การอภิป ราย
สาธารณะ (ค) การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร (ง) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (จ) การประชุม
ระดับตัวแทนของกลุ่มบุ คคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ข้อ ๑๒ เมื่อดําเนิ นการรับฟ งั
ความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่ วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการรับฟงั ความคิดเห็น
ของประชาชน และประกาศให้ป ระชาชนทราบภายในสิบ ห้ า วัน นั บ แต่ ว ัน ที่เ สร็จ สิ้น
การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การรับฟงั ความคิดของประชาชน
ไม่เป็ นไปตามขัน้ ตอนวิธกี ารตามกฎหมาย ไม่ครอบคลุมทุกกุล่มที่มสี ่วนได้เสีย และไม่ม ี
หลักฐานยืนยันว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับโครงการ ไม่ได้มกี ารปิ ดประกาศล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เป็ นการให้ขอ้ มูลฝ่ายเดียว ไม่มกี ารทําบันทึกและรับรองการประชุม
แจ้งให้ผูเ้ ข้าประชุมทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่เสร็จสิน้ การรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชน ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ขอตัง้ งบประมาณโครงการพิพาทไปยัง

๔๔
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตามบันทึกข้อความ ที่ คค ๐๖๓๒.๕/๑๙๓๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒
และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ส่งคําขอตัง้ งบประมาณไปทีส่ าํ นักงบประมาณ ตามหนังสือ ด่วนทีส่ ุด
ที่ คค ๐๘๐๕.๒/๒๑๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยไม่ปรากฏว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองได้
เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับโครงการดังกล่าว ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๗ วรรคหนึ่ง
ของระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรีด ังกล่ าว แต่ อย่ างใด นอกจากนี้ ยัง ปรากฏข้อ เท็จ จริง
ตามบัน ทึก ข้อ ความกรมทางหลวง ที่ คค ๐๖๐๓/๑๓๗ ลงวัน ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓
มีสาระสําคัญว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยสํานักทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้ออกประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ งานจ้างเหมาโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ – ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ระหว่ าง กม. ๒+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม. ๑๐+๑๐๐.๐๐๐ กําหนดรับเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๒ และประกวดราคาในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (เอกสารท้ายคําให้การ
ลําดับที่ ๔๕/๒๙) โดยที่งบประมาณโครงการยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และสภาผู้แ ทนราษฎร แม้ว่าในเวลาต่ อ มาผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ จะได้ม ีห นัง สือ ลงวัน ที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๕๓ ก่อนประกาศผลการประกวดราคาจ้างข้างต้น ซึ่งได้ประกาศในวันที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยเชิญหน่ วยงานภาครัฐ ๙ คน ผูน้ ํ าชุมชน ๑๘ คน ภาคเอกชน ๗ คน
สถานศึก ษา ๒ คน สื่อ มวลชน ๘ คน ผู้ แ ทนของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จํ า นวน ๓๐ คน
และประชาชนในพื้นที่ท่สี นใจ ๘๐ คน รวมทัง้ สิ้น ๑๕๔ คน ให้เข้าประชุมเพื่อร่วมแสดง
ความคิดเห็นในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
นํ้ าแดง อํา เภอปากช่อ ง จัง หวัด นครราชสีม า ซึ่ง ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท งั ้ สองให้ก ารว่า ที่ป ระชุ ม
มี ม ติ เ ห็ น ด้ ว ยที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๑ จะดํ า เนิ น โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวง
หมายเลข ๒๐๙๐ ดังกล่าว แต่เอกสารหมายเลข ๔ ท้ายคําให้การมิได้ปรากฏรายชื่อที่อยู่
พร้อมหลักฐานอื่นของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีเ่ ป็ นการยืนยันว่ามีผทู้ เ่ี กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจริง
ตลอดจนไม่มรี ายละเอียดต่างๆ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเพียงพอแก่การชีใ้ ห้เห็นว่าหน่ วยงาน
รัฐ ได้ มุ่ ง ให้ ป ระชาชนมีค วามเข้า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกับ โครงการของรัฐ ตามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๘ แม้ว่าเอกสารโครงการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เสนอต่อผูเ้ ข้าประชุม
จะประกอบด้วยข้อมูลตามที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๗ ก็ตาม อีกทัง้
ไม่มกี ารจัดทําสรุปผลการรับฟงั ความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมและประกาศให้ประชาชน

๔๕
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีเ่ สร็จสิน้ การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนในการประชุม
ดังกล่าวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ นอกจากนี้ยงั เป็ นการจัดรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน
หลังจากมีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างแล้ว ซึ่งโดยปกติผู้ถูกฟ้องคดีต้องผูกพัน
ผลการประกวดราคาดังกล่าว ทําให้หน่ วยงานของรัฐมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับทางเลือกในการ
ตัดสินใจดําเนินโครงการดังกล่าว จึงเห็นว่าการจัดประชุมรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๐ จากทางแยกทางหลวง
หมายเลข ๒ – ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตัง้ แต่ กม.๒+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐
ระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโลเมตร ไม่ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้มคี ําขอให้เพิกถอนการกระทํา
ที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว ประกอบกับคําขอที่ขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ระงับการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการขยายหรือปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๐
ที่พพิ าทนัน้ เป็ นการกระทบกระเทือนต่อการใช้ถนนสายดังกล่าว อันเป็ นสาธารณู ปโภคที่จําเป็ น
ซึ่งการขยายหรือปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและ
เปิดใช้งานแล้ว จึงไม่มเี หตุผลสมควรทีศ่ าลจะมีคาํ พิพากษาและมีคาํ บังคับตามคําขอในส่วนนี้
แต่ อ ย่ า งไรมาตรา ๙๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติส่ ง เสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๗ ผู้ใดกระทําหรือ ละเว้นการกระทําด้ว ย
ประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็ นการทําลายหรือทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ซ่ึ ง เป็ นของรั ฐ หรื อ เป็ นสาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น มี ห น้ า ที่
ต้ อ งรับ ผิด ชอบชดใช้ค่ า เสีย หายให้แ ก่ ร ัฐ ตามมู ล ค่ า ทัง้ หมดของทรัพ ยากรธรรมชาติ
ทีถ่ ูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนัน้ เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองโดยหน่ วยงานในพืน้ ทีแ่ ละ
หน่ ว ยงานเกี่ ย วข้อ งอื่ น ได้ ทํ า การตรวจสอบเพื่อ ทํ า การขุ ด ล้ อ มบอนต้ น ไม้ บ ริเ วณ
สองข้า งทางหลวงข้า งต้ น นํ า ไปใช้ ป ลู ก ในราชการตามข้อ เสนอแนะของกรมป่ า ไม้
แล้วสรุปว่าไม่สามารถดําเนินการได้ดว้ ยเหตุผลต่างๆ โดยไม่ปรากฏว่าได้มคี วามพยายาม
ที่จ ะดํ า เนิ น การเท่ า ที่จ ะทํา ได้ใ นบางส่ ว นแต่ อ ย่ า งใด ทัง้ ๆ ที่จากบันทึกของแขวงการทาง
นครราชสีมาที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้ าที่สํานักทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๘
ทํ าการตรวจสอบไม้ในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ที่จะดํ าเนิ นโครงการเพื่อตัดออก

๔๖
จํานวน ๑๔ ชนิ ด รวม ๑๒๘ ต้น เมื่อพิจารณาบัญชีแนบท้ายบันทึกแล้วเป็ น ไม้สะเดาถึง
๘๖ ต้น โดยไม้ต่างๆ ระบุว่าโตประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตรเศษ (ขนาดเส้นรอบวงต้นไม้)
และยาวประมาณ ๓๐๐ เซนติ เ มตร หรื อ ประมาณ ๓ เมตร (ความสู ง ของต้ น ไม้ )
ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับความสูงของคนแล้วสูงกว่าไม่ถงึ หนึ่งเท่า จึงไม่น่าจะเป็ นไม้ขนาดใหญ่จน
ทํา การขุด บอนนํ า ออกไปปลูก ที่อ่ืน ทํา ได้ย ากและมีโ อกาสรอดยากตามที่ร ะบุ ใ นบัน ทึก
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่อย่างใด ดังนัน้ เมือ่ นําการกระทําดังกล่าวของหน่วยงาน
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท งั ้ สองและหน่ ว ยงานทางปกครองที่เ กี่ย วข้อ งหน่ ว ยอื่น ๆ ไปประกอบกับ
การขออนุ ญาตทําไม้โดยไม่ถกู ต้องตามขัน้ ตอนของกฎหมายแล้วเห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ไม่ ไ ด้ต ระหนั ก ถึง การปฏิบ ัติต ามนโยบายของรัฐ บาลในขณะนั น้ เกี่ย วกับ การจัด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม คุ้ม ครองและฟื้ น ฟู พ้ืน ที่อ นุ ร ัก ษ์ ท่ีม ีค วามสํ า คัญ
เชิงระบบนิเวศ จึงสมควรทีจ่ ะต้องมีการเยียวยาความเสียหายในส่วนนี้ตามคําขอเท่าทีส่ ภาพ
ของเรื่องจะเปิ ดช่องให้ดําเนินการได้ คือการนํ าต้นไม้ชนิด ประเภท ขนาดเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันและในจํานวนเท่ากันกับต้นไม้ทถ่ี ูกตัดโค่นไปแล้วตามบัญชีทไ่ี ด้สาํ รวจบันทึก
เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๕๒ ไปปลู ก ทดแทนตามแนวเขตทางหลวงสาย ๒๐๙๐
ช่วง กม.๒+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ ระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโลเมตร สําหรับคําขอของ
ผู้ฟ้องคดีท่ใี ห้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองนํ าไม้ไปปลูกทดแทนจํานวนไม่ต่ํากว่า ๑๐,๐๐๐ ต้นนัน้
ไม่มรี ายละเอียดทีศ่ าลจะพิจารณาให้ได้ อย่างไรก็ตาม แม้การเยียวยาความเสียหายเกีย่ วกับ
ต้นไม้อ่นื ๆ และพื้นดินบริเวณสองข้างทางนัน้ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๕๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และหน่ วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องเร่งดําเนินการจัดทําแผนฟื้ นฟูพน้ื ทีท่ เ่ี สียหาย ปลูกหญ้าแฝก
เพือ่ ป้องกันการพังทลายของดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ผถู้ กู ฟ้องคดีท่ี ๑ โดยแขวงการทาง
นครราชสีมาที่ ๒ ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ขอความอนุ เคราะห์กล้าไม้จํานวน
๒,๐๐๐ ต้ น จากศู น ย์ เ พาะชํ า กล้ า ไม้ น ครราชสีม าเพื่ อ นํ า ไปปลู ก เสริ ม บริเ วณที่ ว่ า ง
ในเขตทางหลวง กรณีดงั กล่าว แม้จะเป็ นการฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ ม
ในทางหลวงพิพาทได้ตามสมควร แต่ก็ยงั เห็นได้ว่ายังไม่เป็ นการเพียงพอแก่พฤติการณ์
แห่ ง ความเสีย หายของทรัพ ยากรธรรมชาติ ท่ี ถู ก ทํ า ลายโดยการดํ า เนิ น กิ จ การของ
ผูถ้ กู ฟ้องคดีทงั ้ สอง

๔๗
พิพ ากษาให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท งั ้ สองร่ว มกัน นํ า ต้น ไม้ต ามชนิ ด ประเภทขนาด
เดีย วกัน หรือ ใกล้เ คีย งกัน และในจํา นวนเท่ า กัน กับ ต้น ไม้ท่ีถู ก ตัด โค่ น ไปแล้ว ตามบัญ ชี
ที่ได้สํารวจบันทึกเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ไปปลูกทดแทนตามแนวเขตทางหลวง
สาย ๒๐๙๐ ช่วง กม.๒+๐๐๐.๐๐๐ ถึง กม.๑๐+๑๐๐.๐๐๐ โดยให้เริม่ ดําเนินการภายใน
๖๐ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่คํา พิพ ากษาถึง ที่สุ ด เพื่อ ให้ม ีส ภาพใกล้เ คีย งของเดิม ให้ม ากที่สุ ด
คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

นายเสน่ห์ บุญทมานพ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

ตุลาการเจ้าของสํานวน

นายนิทศั น์ จูยนื ยง
ตุลาการศาลปกครองกลาง
นายวิโรจน์ ปรีชาพันธ์
ตุลาการศาลปกครองกลาง
ตุลาการผูแ้ ถลงคดี : นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ

