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(ต. ๑๘)

คดีหมายเลขดําที่

๙๔๐
/๒๕๕๖

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๒๕/๒๕๕๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลปกครองกลาง
วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ ผูฟ้ ้ องคดี
นางรตยา จันทรเทียร ที่ ๒
นางสาวพัฒนจรินทร์ สวนแก้วมณี ที่ ๓
นายฐิตพิ นั ธ์ พัฒนมงคล ที่ ๔
นางอรยา สูตะบุตร ที่ ๕
นายนพรัตน์ นาคสถิตย์ ที่ ๖
นางนิดา สังขปรีชา ที่ ๗
นายสิรกิ ร ลิม้ สุวรรณ ที่ ๘
นายทีปวัฒน์ พูลศิลป์ ที่ ๙
นายยูจ่ ั ๊ว แซ่เฮ้ง ที่ ๑๐
นายวณิช เพียรอุดม ที่ ๑๑
นายอุดมศักดิ ์ อรุโณรส ที่ ๑๒
นางสาวจรรจิรา หมีอนิ ทร์ ที่ ๑๓
นายนวพล สมพงษ์ ที่ ๑๔
นายคิว อรุโณรส ที่ ๑๕

๒
นางอัชณี เทียมศรีทอง ที่ ๑๖
นายขวัญชัย อรุโณรส ที่ ๑๗
นายประมวล ตุม้ อ่อน ที่ ๑๘
นายอรรถพล อรุโณรส ที่ ๑๙
นายสุวทิ ย์ มะหะหมัด ที่ ๒๐
นางสาวชนัญญา ชินละวงษ์ ที่ ๒๑
นายเล็ก กล่อมไสยยาศ ที่ ๒๒
นางสาวนิตยา แซ่ฮ ั ่น ที่ ๒๓
นายเจนณรงค์ แสงสุวรรณ ที่ ๒๔
นางอมรา ครุฑชิต ที่ ๒๕
นางสาวสาวิตรี สานสืบพันธุ์ ที่ ๒๖
นางสาวเจนจิรา ฤกษ์ดี ที่ ๒๗
นายพิสจู น์ พลองกลาง ที่ ๒๘
นางสาวพยุง พลองกลาง ที่ ๒๙
นางนุ จรี ศิวะเสน ที่ ๓๐
นางสาวพเยาว์ พลองกลาง ที่ ๓๑
นางสาวสุนิศา ฤกษ์ดี ที่ ๓๒
นางปนัดดา จุย้ เตย ที่ ๓๓
นางสาวมัสยา อุน่ ชัย ที่ ๓๔
นางสาวปทิตตา ชมภู ที่ ๓๕
นางสาวสมคิด ปีราช ที่ ๓๖
นายเอกรินทร์ ชาววังเย็น ที่ ๓๗
นางอิสรีย์ เทพเอือ้ ตระกูล ที่ ๓๘
นางสาวบุญมี ทองน้อย ที่ ๓๙
นายหนุ่ม ชาววังเย็น ที่ ๔๐
นายปกรณ์พฒ
ั น์ เทพเอือ้ ตระกูล ที่ ๔๑

๓
นายจิตต ทีฆเสถียร ที่ ๔๒
นายเกียรติยศ ทยุตเศรษสิทธิ ์ ที่ ๔๓
นายประกอบ ประดิษฐ์ชสู กุล ที่ ๔๔
นางสาววรรณี จารุเดชารัตน์ ที่ ๔๕
ระหว่าง
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่ วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ที่ ๒
คณะกรรมการนโยบายนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ ที่ ๓
คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย ที่ ๔ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
เรื่อง คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
คดีน้ีผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สีส่ บิ ห้ารายฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ซึง่ เป็ นองค์กรเอกชน
ด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมสิทธิ
และหน้าทีข่ องประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการจัดการด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล ยั ่งยืน และเกิดความมั ่นคงทางนิเวศ ฯลฯ
และคุม้ ครองสิทธิชุมชนทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔๕ ซึง่ เป็ นประชาชนไทยทีม่ หี น้าที่
เสียภาษีให้กบั ชาติ มีสทิ ธิหรือหน้าทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ บัญญัตหิ รือให้การคุม้ ครองไว้ ได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีใ่ นฐานะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยเห็นชอบหรืออนุ มตั หิ รืออนุ ญาตให้
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการดําเนินการจัดทําแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าเพือ่ นําไปสูก่ ารจัดทําหรือดําเนินโครงการเพือ่ ออกแบบก่อสร้าง

๔
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศ
มูลค่า ๓.๔ แสนล้านบาท จํานวน ๙ แผนงาน (โมดูล) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นโครงการหรือกิจกรรม
ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๗ วรรคสอง โดยแผนแม่บท ฯ และโครงการก่อสร้าง ฯ ต่างๆ มิได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ กําหนด
หรือมิได้ดาํ เนินการใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง โดยมิได้พจิ ารณา
นําข้อคัดค้านของผูฟ้ ้ องคดีหรือชาวบ้านไปดําเนินการ หรือรับฟงั ข้อมูลผลกระทบต่างๆ ทีจ่ ะ
ตามมาอย่างรอบด้านจากชาวบ้าน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือผูฟ้ ้ องคดีเสียก่อน โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยยุทธศาสตร์เพือ่ วางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่งตัง้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ให้ทาํ หน้าทีว่ างระบบบริหารจัดการนํ้า
ของประเทศในระยะยาว โดยมีภารกิจในการทบทวนนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบตั กิ าร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการนํ้า ระดมความคิดเห็นและความรูเ้ พือ่ จัดทําเป็ นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการแก้ปญั หาและวางระบบบริหารจัดการนํ้าของประเทศ รวมทัง้ จัดทําแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างเป็ นระบบ และวางกรอบการลงทุนด้านการบริหาร
ทรัพยากรนํ้าของประเทศ เสนอแก่รฐั บาลโดยให้สอดรับกับยุทธศาสตร์เพือ่ การฟื้นฟูและ
สร้างอนาคตประเทศ ซึง่ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ อ้างความจําเป็ นเร่งด่วนภายหลังจาก
เกิดวิกฤติน้ําท่วมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
โดยมิได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนหรือวิธกี ารตามทีก่ ฎหมายกําหนด เพิกเฉยหรือละเลยทีจ่ ะให้ขอ้ มูล
หรือชีแ้ จง หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียเข้าไปมีสว่ นร่วมในการวางแผนดังกล่าว
อันเป็ นพฤติการณ์ทส่ี อ่ ไปในทางขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๕๗
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชนแทบทัง้ สิน้ รวมทัง้ ต้องใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนอย่างมหาศาล เช่น
การพัฒนาระบบคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และระบบเตือนภัย (๓,๐๐๐ ล้านบาท) การฟื้นฟู

๕
อนุ รกั ษ์ปา่ ระบบนิเวศ และการสร้างอ่างเก็บนํ้า โดยการปลูกปา่ สร้างฝายแม้ว อนุ รกั ษ์ดนิ และ
นํ้าด้วยการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ และสร้างอ่างเก็บนํ้าในลุม่ นํ้ายม สะแกกรัง น่าน และปา่ สัก
(๖๐,๐๐๐ ล้านบาท) การกําหนดพืน้ ทีร่ บั นํ้านองและมาตรการช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจาก
การใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ การรับนํ้า โดยการกําหนดพืน้ ทีร่ บั นํ้านองในเขตเจ้าพระยา ตอนบนและตอนล่าง
ประมาณ ๑๐ แห่ง การกําหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็ นกรณีพเิ ศษ
และการปรับปรุงพืน้ ที่
เกษตรชลประทานให้เป็ นแก้มลิงประมาณ ๒ ล้านไร่ ในฤดูน้ําหลาก และสามารถปลูกข้าวนาปรัง
ได้ปีละ ๒ ครัง้ (๖๐,๐๐๐ ล้านบาท) การจัดสร้างและปรับปรุง โครงข่ายระบายนํ้าขนาดใหญ่ของ
ประเทศโดยการจัดทําทางนํ้าหลาก ( Floodway) หรือทางผันนํ้า ( Flood division channel)
โครงการจัดทําผังการใช้ทด่ี นิ /และการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในผัง รวมทัง้ จัดทําพืน้ ทีป่ ิดล้อมและ
โครงการปรับปรุงสภาพลํานํ้าสายหลักและคันริมแม่น้ําส่วนทีเ่ หลือ (๑๗๗,๐๐๐ ล้านบาท)
ซึง่ สามารถเล็งเห็นได้วา่ การดําเนินการตามแผนดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
จํานวนมาก ซึง่ ตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ในระหว่างการจัดทําแผน ฯ หรือเมื่อยกร่างแผนฯ
เสร็จแล้ว จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วมในหลายๆ ช่องทาง
ทีร่ ฐั บาลหรือผูถ้ ูกฟ้องคดีมกี ลไกของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือเครื่องมือในการจัดเวทีรบั ฟงั
ความคิดเห็นของประชาชนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบอย่างทั ่วถึงเสียก่อนตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
และในขัน้ ตอนการตัดสินใจทีจ่ ะต้องนําแผนดังกล่าว ไปบังคับใช้จริงก็จะต้องดําเนินการให้เป็ นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๖๗ วรรคแรก แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ มิได้นําเจตนารมณ์หรือขัน้ ตอนตามที่
กฎหมายบัญญัตไิ ปปฏิบตั หิ รือบังคับใช้ในการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
แต่อย่างใด และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก็ได้ใช้อาํ นาจ
ฝา่ ยบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีเร่งรีบจนเกินความจําเป็ นอย่างไม่มเี หตุผลรองรับในการออก
พระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ การวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้าง
อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทัง้ ๆ ทีโ่ ดยสภาพของการดําเนินงานทีแ่ ท้จริงแล้ว ยังไม่มคี วาม
จําเป็ นหรือเหตุผลเพียงพอทีจ่ ะออกพระราชกําหนดดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการนํ้าและ

๖
อุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจัดตัง้ หน่วยงานทางปกครองซํ้าซ้อนกับหน่วยงาน
ทางปกครองทีม่ ี อยูเ่ ดิมหรือผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ขึน้ อีก ๒ คณะ คือ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔
ซึง่ ต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ ๓ และที่ ๔ ได้ดาํ เนินการออกประกาศกรอบแนวคิด ( Conceptual Plan)
เพือ่ ออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของ
ประเทศไทย( ทีโออาร์:TOR ) โดยเชิญชวนให้ผปู้ ระกอบการบริษทั เอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ
ดําเนินงานเสนอแนวคิดในโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
อย่างยังยื
่ นและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทย โดยมิได้นําทีโออาร์ดงั กล่าว
ไปจัดกระบวนการตามขัน้ ตอนของกฎหมาย หรือจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็น
ของประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๗ และ/หรือมาตรา ๘๗ รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดไว้ อีกทัง้
ตามเอกสารประกอบ ซึง่ แสดงรายละเอียดของ ๘ แผนงานของลุม่ เจ้าพระยาและพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้าอื่นๆ
๑๗ ลุม่ นํ้า ทีเ่ อกชนสามารถ เลือกเสนอแผนใดแผนหนึ่ง นัน้ มีเพียงการแจกแจงพืน้ ทีด่ าํ เนินการ
โดยประมาณการงบประมาณ หรือหน่วยงานทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับโครงการ และระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน โดยในแต่ละเรื่องจะแนบแผนทีป่ ระเทศไทยและแม่น้ําสายหลักมาประกอบเท่านัน้
แต่ไม่ได้ให้รายละเอียด และขอบเขตการดําเนินงานของพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้าอื่นอีก ๑๗ ลุม่ นํ้า ในเอกสาร
ประกอบดังกล่าวด้วยเลย จึงเป็ นทีม่ าของคําวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ ความไม่โปร่งใส รวมถึงเป็ นการ
ล็อคสเป็ คให้กบั กลุม่ บริษทั ทีใ่ กล้ชดิ และการประกาศเชิญชวนให้ผปู้ ระกอบการบริษทั เอกชน
ทัง้ ในและต่างประเทศมาดําเนินงานเสนอแนวคิดดังกล่าว นอกจากจะไม่เป็ นไปตาม
หลักวิชาการแล้ว ยังมีพฤติการณ์ทไ่ี ม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่กระจายการสื่อสาร
ไปยังทุกประเทศทั ่วโลก หากแต่พยายามมุง่ เน้นไปแต่เฉพาะประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน
เกาหลีใต้ และญีป่ นุ่ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ หรือประธานคณะกรรมการของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔
มีความสนิทชิดเชือ้ เท่านัน้ ซีง่ กลุม่ ประเทศดังกล่าวยังไม่มรี ะบบในการทําบัญชีหรือ
การตรวจสอบทีเ่ ข้มงวดมากเท่าในทวีปยุโรปหรืออเมริกา จึงกลายเป็ นข้อสงสัยของสังคมอันควร
เชื่อได้วา่ กระบวนการใช้อาํ นาจในการประกาศเชิญชวน
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีต่ อ้ งการมุง่ เน้นเฉพาะ
แต่กลุม่ ประเทศเหล่านี้เท่านัน้ อันเป็ นการกระทําทีส่ อ่ ไปในทางขัดหลักธรรมาภิบาลโดยชัดแจ้ง

๗
หรือขัดต่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
รวมทัง้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ในทีส่ ุดผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔ ก็ดาํ เนินการให้กลุม่ ผูป้ ระกอบการต่างๆ
ได้เข้ามายืน่ เสนอกรอบแนวคิดให้กบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สี่ โดยมีกลุม่ ผูป้ ระกอบการจากประเทศไทย
จีน เกาหลีใต้ และญีป่ ุน่ จํานวน ๖ กลุม่ บริษทั ผ่านการคัดเลือก ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุ มตั ทิ โี ออาร์ (TOR) ซองข้อเสนอด้านเทคนิค และซองข้อเสนอ
ด้านราคา โครงการเพือ่ ออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยังยื
่ นและ
ระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศ มูลค่า ๓.๔ แสนล้านบาท จํานวน ๙ แผนงาน
(โมดูล :Module ) และกําหนดให้ ๖ กลุม่ บริษทั ทีผ่ า่ นการคัดเลือก นําเสนอรายละเอียดภายใน
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพือ่ เลือกเหลือ ๑ กลุม่ บริษทั ต่อ ๑ แผนงาน
โดยแผนงานทัง้ ๙ โมดูล
หรือ ๙ แผนงาน ส่วนใหญ่เป็ นโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพเกือบทัง้ สิน้
ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๔๕ รายเห็นว่า การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีกําหนดเงือ่ นไขหรือหลักเกณฑ์ในการให้
กลุม่ บริษทั ต่างๆ เสนอกรอบแนวคิดเพือ่ ออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
อย่างยังยื
่ นและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศ และได้ตดั สินใจเลือกโมดูลต่างๆ ไปแล้ว
ข้างต้น นัน้ เป็ นอันตรายอย่างยิง่ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อ
ภาคประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สุขภาพอนามัยของประชาชนจนมิอาจ
รือ้ ฟื้นหรือเรียกกลับคืนได้ เพราะผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ตดั สินใจไปแล้วว่าจะดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใด ในการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยทัง้ ๙ โมดูล เพียงแต่เหลือขัน้ ตอนสุดท้าย คือ
การประกาศให้กลุม่ บริษทั ใดได้สทิ ธิในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมข้างต้นเท่านัน้ และเข้าสู่
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างต่อไป ซึง่ ประชาชน ผูฟ้ ้ องคดี หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย ไม่มสี ทิ ธิเสนอแนะ
หรือ ให้ความเห็นใดๆ ทีผ่ ดิ ไปจากโครงการหรือกิจกรรมทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔ กําหนดแล้ว
ได้เลย ทัง้ ๆ ทีก่ ารบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยอาจมีทางเลือกอื่นทีเ่ หมาะสมมากกว่า ประหยัด
เงินงบประมาณมากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าก็ได้ หากประเด็นหรือแนวทางต่างๆ ข้างต้น
ถูกนําไปขอความเห็นหรือคําชีแ้ นะจากประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทั ่วประเทศ ตามทีก่ ฎหมาย
กําหนดเสียก่อน อีกทัง้ ตามหลักการทางวิชาการจะต้องมีการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าโครงการ

๘
ขนาดใหญ่ซง่ึ ในต่างประเทศทีเ่ จริญแล้วจะมีการศึกษาประสบการณ์ในอดีต มีการวิเคราะห์
ทางเลือก ( Alternatives) ทํา Sensitivity Analysis มีการทํา Risk Analysis รวมถึงมีการวางแผน
Operations และการบริหารจัดการ แต่สาํ หรับโครงการดังกล่าวผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔
กลับไม่ดาํ เนินการให้มรี ายละเอียดการศึกษาหรือวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจเสียก่อน
เพือ่ เปิดเผยออกมาเพือ่ อธิบายหรือชีแ้ จงต่อสาธารณชนตามทีก่ ฎหมายกําหนดเลย
ซึง่ หากปล่อยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีด่ าํ เนินงานดังกล่าวต่อไป ประเทศชาติอาจจะเกิดความ
เสียหายตามมาโดยทีห่ าผูร้ บั ผิดชอบไม่ได้ ดังเช่นกรณีทเ่ี คยเกิดมาแล้วในประเทศไทย กรณี
โครงการรถไฟโฮปเวลล์ (Hopewell) และโครงการบ่อบําบัดนํ้าเสียจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ มีประชาชน นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ ออกมาท้วงติงถึงความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของแผนงานต่างๆ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔ ก็มไิ ด้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตาม
หลักการทางวิชาการ เงือ่ นไขหรือขัน้ ตอนของกฎหมาย นอกจากนี้ องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ หรือไจก้า ( JICA) ซึง่ ได้จดั ทําแผนการบริหารจัดการอุทกภัย
ในลุม่ นํ้าเจ้าพระยาขึน้ ตามทีร่ ฐั บาลไทยร้องขอความช่วยเหลือตัง้ แต่หลังวิกฤติน้ําท่วม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีผ่ า่ นมา ได้เสนอแนวทางแก้ปญั หาให้กบั ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔ แล้วว่า
สิง่ ก่อสร้างต่างๆ ทีร่ ฐั บาลไทยมีแผนจะสร้างถึง ๙ โครงการ มูลค่ากว่า ๓.๔ แสนล้านบาท นัน้
อาจไม่จาํ เป็ นต้องสร้างทุกโครงการ เพราะสามารถใช้มาตรการทีไ่ ม่ใช้สงิ่ ก่อสร้างทดแทนได้
แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔ มิได้นําผลการศึกษาตามข้อเสนอขององค์การดังกล่าวมาปรับหรือ
ประยุกต์ใช้ ชีใ้ ห้เห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔ มุง่ แต่จะใช้เงินทีจ่ ะต้องกูม้ าดําเนินการตาม
จํานวนและเวลาทีก่ ําหนดไว้ให้หมดไปโดยเร็วภายในรัฐบาลชุดนี้เท่านัน้ (แต่เป็ นภาระ
ของประชาชนทีจ่ ะต้องร่วมกันใช้หนี้คนื ในอนาคต) โดยไม่หวังผลในอนาคตว่าโครงการต่างๆ
เหล่านัน้ จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ เพียงใด เพราะหากเกิดความผิดพลาดล้มเหลว
ในอนาคต ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีก่ อ็ าจจะมิได้อยูใ่ นตําแหน่งหรือในอํานาจนี้ทจ่ี ะต้องมารับผิดชอบแล้วก็ได้
ซึง่ การเล็งเห็นผลว่าจะเกิดความล้มเหลวในการดําเนินการดังกล่าว ทําให้กลุม่ กิจการร่วมค้า
ญีป่ ุน่ – ไทย มีหนังสือถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔ เพือ่ ขอถอนตัวจากโครงการออกแบบ
ก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศ
เพราะโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมีหลายโครงการหรือกิจกรรมจะต้องได้รบั การต่อต้าน

๙
คัดค้านจากภาคประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นอย่างมาก เช่น การสร้างเขือ่ น (ใช้ถอ้ ยคําว่า
เป็ นอ่างเก็บนํ้า) ในพืน้ ทีล่ มุ่ นํ้าปิง ยม น่าน สะแกกรัง และปา่ สัก และพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้าอื่นอีก ๑๗ ลุม่ นํ้า
การจัดทําทางนํ้าหลาก F( loodway) และ/หรือทางผันนํ้า F( lood division channel) ขนาดไม่น้อยกว่า
๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมทัง้ จัดทําทางหลวง (ระดับประเทศ) ไปพร้อมๆ กัน ฯลฯ
เพราะเป็ นโครงการขนาดใหญ่ทจ่ี ะส่งผลกระทบรุนแรงจากภาคประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เป็ นจํานวนมาก ทัง้ ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ซึง่ รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง บัญญัตวิ า่ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ดาํ เนินการให้
เป็ นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ซึง่ ได้แก่ การจัดทํา รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพ ( EHIA) การให้องค์การอิสระด้านสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ให้ความเห็น รวมทัง้ การรับฟงั ความคิดเห็นจากประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อนเท่านัน้ อีกทัง้
โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวอาจไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติก็
เป็ นไปได้ และ/หรืออาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษา ยาวนานขึน้ หรือเจ้าของทีด่ นิ ไม่ยนิ ยอมให้
เวนคืนหรือเรียกค่าเวนคืนสูง จนจะต้องมีการฟ้องร้องเป็ นคดีความในชัน้ ศาล และกว่าจะถึงทีส่ ุด
ก็อาจต้องใช้ระยะเวลาหลายปี หรือเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐในพืน้ ที่ ในท้องถิน่ ไม่ให้ความร่วมมือ
ผูฟ้ ้ องคดีและภาคประชาชนต่างๆ ได้มหี นังสือทักท้วงไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดีแล้วหลายครัง้
แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีมไิ ด้ทบทวนการดําเนินการหรือการใช้อาํ นาจทางปกครองดังกล่าว
ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคาํ สั ่งดังต่อไปนี้
๑. เพิกถอนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒
๒. ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีร่ ว่ มกันจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทั ่วประเทศอย่างทั ่วถึงก่อนดําเนินการ โดยการจัดทําประชามติ
ตามมาตรา ๑๖๕ ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยงบประมาณของผูถ้ ูกฟ้องคดี
๓. ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีป่ ฏิบตั หิ รือดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗
และพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗

๑๐
มาตรา ๓๘ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ และพระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๑๑ ให้ครบถ้วนเสียก่อนการดําเนินโครงการเกีย่ วกับแผนงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย
๔. ให้ศาลไต่สวนและมีคาํ สังคุ
่ ม้ ครองชัวคราวหรื
่
อกําหนดมาตรการใดๆ ก่อน
การพิพากษาเพือ่ ให้การคุม้ ครองผูฟ้ ้ องคดีและประชาชนทีอ่ าจได้รบั ความเดือดร้อนและเสียหาย
จากการใช้อาํ นาจของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีท่ อ่ี าจทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม คุณภาพชีวติ ของประชาชน หรือความเสียหายแห่งรัฐ จนยากทีจ่ ะชดเชยหรือฟื้นฟู
กลับคืนมาได้ โดยการสั ่งระงับการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคาจาก
๕ กลุม่ ผูป้ ระกอบการทีผ่ า่ นการคัดเลือก ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีจะเปิดรับในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ไว้เป็ นการชั ่วคราว จนกว่าจะได้มกี ารปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๗ และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ การจัดประชาพิจารณ์ในแต่ละพืน้ ทีท่ วประเทศที
ั่
ไ่ ด้รบั ผลกระทบจนครบถ้วนเสียก่อน
ศาลได้มคี าํ สั ่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ยกคําขอให้กําหนดมาตรการหรือ
วิธกี ารคุม้ ครองชั ่วคราวก่อนการพิพากษาของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีส่ บิ ห้าราย
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีใ่ ห้การว่า
หลังจากเหตุการณ์วกิ ฤติอุทกภัยร้ายแรงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔
รัฐบาลได้แต่งตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่ การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย (กยอ.)
ซึง่ ต่อมาได้มกี ารจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทยเสนอต่อ
รัฐบาลเพือ่ ดําเนินการออกพระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิน เพือ่ วางระบบ
การบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ รัฐบาลได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยยุทธศาสตร์เพือ่ วางระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีอาํ นาจหน้าที่
ในการพิจารณาจัดทําแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างเป็ นระบบ
รวมทัง้ จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปญั หาและวางระบบการบริหารจัดการนํ้าของ
ประเทศให้สอดรับกับยุทธศาสตร์เพือ่ การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ได้ดาํ เนินการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า รวมทัง้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการแก้ไขปญั หาและวางระบบการบริหารจัดการนํ้า และกําหนดกรอบการลงทุน

๑๑
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศเสนอต่อรัฐบาล ได้แก่ (๑) แผนการฟื้นฟู อนุ รกั ษ์ปา่
ระบบนิเวศ และการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า (๒) การบริหารจัดการเขือ่ นกักเก็บนํ้าหลักและ
การจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้า (๓) การฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิง่ ก่อสร้าง เช่น ทางนํ้าหลาก
ทางผันนํ้า การจัดทําผังการใช้ทด่ี นิ และการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ การจัดทําพืน้ ทีป่ ิดล้อม ฯลฯ
(๔) การพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย (๕) การจัดทําแผนเผชิญเหตุเฉพาะพืน้ ที่
และ (๖) การกําหนดพืน้ ทีร่ บั นํ้านองและกําหนดมาตรการชดเชยผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการ
ใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ การรับนํ้า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔ ได้ดาํ เนินการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารและกําหนดวิธกี าร
ดําเนินงานของหน่วยงานรัฐในการป้องกันและแก้ไขปญั หาด้านทรัพยากรนํ้าของประเทศ
ในภาพรวม โดยมุง่ เน้นแนวทางตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
และได้ดาํ เนินโครงการเสนอกรอบแนวคิด ( Conceptual plan) เพือ่ ออกแบบก่อสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๕ เห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพือ่ ออกแบบก่อสร้าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทย
ตามทีป่ ระธานผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ เสนอ โดยให้มอี าํ นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกข้อเสนอ
กรอบแนวคิดเพือ่ ออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยังยื
่ นและระบบ
แก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทยทีส่ อดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้า
อย่างยังยื
่ นของประเทศไทยมากทีส่ ุด เสนอแนะรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินการเพือ่ ให้มกี ารนํากรอบแนวคิดทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกไป
ดําเนินการต่อไป และแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการเพือ่ พิจารณาคัดเลือกหรือดําเนินการในเรื่องที่
ได้รบั มอบหมาย และประธานผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้มคี าํ สั ่งที่ ๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการเพือ่ พิจารณากรอบแนวคิดทางเทคนิควิชาการของ
ผูเ้ สนอกรอบแนวคิดเพือ่ ออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยังยื
่ นและ
ระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร. อภิชาติ อนุ กูลอําไพ เป็ นประธาน
อนุ กรรมการ มีผแู้ ทนส่วนราชการและผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็ นคณะกรรมการ โดยมีอาํ นาจหน้าที่
ในการพิจารณากรอบแนวคิดทางเทคนิควิชาการของผูเ้ สนอกรอบแนวคิดเพือ่ ออกแบบก่อสร้าง

๑๒
และเสนอต่อคณะกรรมการ และต่อมาได้มคี าํ สังที
่ ่ ๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทํางานเพือ่ ร่างกรอบรายละเอียดข้อกําหนดเพือ่ ออกแบบก่อสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทย
โดยมี รศ.ดร. อภิชาติ อนุ กูลอําไพ เป็ นหัวหน้าคณะทํางาน มีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการจัดทํา
ร่างกรอบรายละเอียดจากข้อเสนอกรอบแนวคิดทีด่ ที ส่ี ุด เพือ่ เตรียมจัดทํา
TOR ในการ
ออกแบบก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าฯ ของกลุม่ บริษทั ทีเ่ สนอเพือ่ นําไปกําหนด
รายละเอียด ซึง่ การแต่งตัง้ คณะกรรมการ/คณะทํางานทัง้ สองคณะดังกล่าวข้างต้น ได้พจิ ารณา
แต่งตัง้ จากบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารจัดการนํ้าทัง้ จากส่วนราชการต่างๆ
ซึง่ มีประสบการณ์ดา้ นการจัดการนํ้าอย่างสูง นักวิชาการ และอาจารย์จากสถาบันการศึกษา
ทีม่ คี วามรูค้ วามชํานาญเป็ นอย่างยิง่ มาร่วมเป็ นกรรมการดําเนินการประยุกต์แผนแม่บทของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และแผนงานโครงการทีห่ น่วยงานด้านการบริหารจัดการนํ้าเสนอ พร้อมจัดทําเป็ น
ข้อกําหนดโครงการเสนอกรอบแนวคิดดังกล่าว โดยมีเป้าหมายหลักให้โครงการต้องแล้วเสร็จ
ให้เร็วทีส่ ุดเพือ่ ให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ ไม่อาจคาดการณ์ได้
และลักษณะของโครงการจะต้องผนวกการศึกษาออกแบบ แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมและการมีสว่ นร่วมของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามกฎหมาย เพือ่ ให้ได้โครงการทีเ่ หมาะสม
ภายใต้งบประมาณทีก่ ําหนด โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้เลือกกระบวนการก่อสร้างในลักษณะ
“ออกแบบ ก่อสร้าง (Design and Build)” เพือ่ เป็ นการรวมจุดแข็งของคณะทํางาน
ด้านการศึกษาและบริษทั ก่อสร้างเข้าด้วยกัน และยังทําให้ลดขัน้ ตอนในการดําเนินการ
ซึง่ ช่วยให้โครงการแล้วเสร็จเร็วขึน้ และเพือ่ ให้เกิดความโปร่งและสร้างความเข้าใจ
ทัง้ ในภาคเอกชนทีส่ นใจจะเข้าร่วมเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) และประชาชนทัวไป
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้จดั ให้มกี ารชีแ้ จงข้อกําหนดโครงการ พร้อมให้มกี ารซักถามได้ทุกปญั หา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ TOR ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้จดั ทําขึน้ โดยจัดพิมพ์เอกสาร คําถาม – คําตอบ
ทัง้ หลาย ออกเผยแพร่สสู่ าธารณชนและสื่อมวลชนโดยตลอดทุกขัน้ ตอน ต่อมา
ประธานผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้มคี าํ สั ่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกโครงการเพือ่ ออกแบบและก่อสร้างระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนและแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทย (กคนอ.)

๑๓
ให้มอี าํ นาจหน้าทีจ่ ดั ทําเอกสารเชิญชวน กําหนดคุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนอทีก่ ําหนดในการ
เสนอกรอบแนวคิดเพือ่ ออกแบบก่อสร้าง ร่างขอบเขตของโครงการและเงือ่ นไขสําคัญทีต่ อ้ งมี
ในสัญญา พิจารณาคัดเลือกผูท้ เ่ี หมาะสมเป็ นผูร้ บั งานรวมทัง้ แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการตามที่
เห็นสมควร และดําเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และ กคนอ.
ได้ทาํ การประมวลข้อเสนอกรอบแนวคิดจากทุกกลุม่ บริษทั ทีผ่ า่ นการคัดเลือกเบือ้ งต้น มาจัดทํา
เป็ น TOR (ฉบับการประมูล) เพือ่ ให้ผทู้ ผ่ี า่ น การคัดเลือกดําเนินการจัดทํา Definitive Design
ซึง่ ได้มกี ารชีแ้ จงเกีย่ วกับการกําหนดขอบเขตงาน (TOR) ของทุกแผนงาน โดยให้ผเู้ สนอราคา
เสนอแผนการดําเนินงานซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม สังคม/สุขภาพ รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดยให้
แสดงรายละเอียดของปริมาณงานและราคาให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
ศึกษา ออกแบบ และงานก่อสร้างของทางราชการด้วย ซึง่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอทุกรายได้รบั ทราบ
ข้อกําหนดดังกล่าวแล้ว
ในการดําเนินโครงการดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญ
เป็ นอย่างยิง่ ในประเด็นเกีย่ วกับการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน รวมทัง้ กรณีทผ่ี ฟู้ ้ องคดี
ขอให้ศาล มีคาํ สั ่งหรือคําพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีปฏิบตั หิ รือดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๗ ประกอบกับมาตรา ๘๕
และมาตรา ๘๗ และพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗
มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๑๑ ให้ครบถ้วนเสียก่อนการดําเนินโครงการเกีย่ วกับแผนงานต่างๆ
เกีย่ วกับการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย โดยได้กําหนดเรื่องนี้ไว้โดยแจ้งชัดในขอบเขตงาน
(TOR) ของทุกแผนงาน ( Module) โดยกําหนดว่า หากโครงการใดๆ อยูใ่ นข่ายทีต่ อ้ งจัดทํา
รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (IEE) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA) หรือรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมสําหรับโครงการและกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
(EHIA)
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ข้อกําหนด กฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
รวมถึงมติ

๑๔
คณะรัฐมนตรีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูร้ บั จ้างต้องดําเนินการศึกษาผลกระทบดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้
จัดทํามาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดข้อกําหนดและขอบเขตของงานข้างต้น
ปรากฏอยูใ่ นขอบเขตงานหลักของทุก Module ส่วนเรื่องการจัดทําประชามติ ประชาพิจารณ์
หรือการจัดรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน นัน้ เนื่องจากการดําเนินการตามขัน้ ตอน
โครงการเพือ่ ออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยังยื
่ นและ
ระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยแห่งประเทศไทย ในขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการรับฟงั ข้อมูลและข้อเสนอ
จากผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ รวมถึงข้อเสนอเกีย่ วกับการจัดทําประชาพิจารณ์หรือรับฟงั ความคิดเห็น
ของประชาชนตามแผนงานด้วย ดังนัน้ เมื่อมีการกําหนดแผนงานและพืน้ ทีด่ าํ เนินงานชัดเจนแล้ว
หากมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ์หรือรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชนสําหรับแผนงานใดหรือพืน้ ทีใ่ ด จะได้ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องเร่งดําเนินการ
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
สําหรับในส่วนของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นัน้ แผนแม่บท
คือ แผนทีใ่ ช้เป็ นต้นแบบหลักในการวางแผนปฏิบตั ิ (ซึง่ บางครัง้ อาจเรียกว่าแผนแม่บทย่อย)
โดยแผนปฏิบตั จิ ะต้องสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับแผนแม่บทหลัก ซึง่ การขาด
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าจะทําให้การบริหารจัดการนํ้าในภาพรวมขาดทิศทาง
ทีช่ ดั เจนขาดความต่อเนื่องและไม่มปี ระสิทธิภาพ ไม่มอี งค์กรทีม่ อี าํ นาจในการจัดการทรัพยากรนํ้า
ในภาพรวมได้อย่างเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้ขาดการสนับสนุ นด้านงบประมาณอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง แผนแม่บทดังกล่าว มีหลักการ คือ การบริหารจัดการนํ้าทัง้ ประเทศดําเนินการในระดับ
ลุม่ นํ้าและครอบคลุมทุกลุม่ นํ้าในประเทศตัง้ แต่พน้ื ทีต่ น้ นํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า โดยการมีสว่ นร่วม
ของผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนและมีการจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
และแผนเร่งด่วน เพือ่ รองรับปญั หาอุทกภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยมีแนวคิดในการบริหารจัดการเพือ่
แก้ไขอุทกภัยในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
พืน้ ที่ ดังนี้ (๑) พืน้ ทีต่ น้ นํ้าให้ความสําคัญกับการชะลอนํ้า ด้วยการเก็บกักนํ้าในช่วงนํ้าหลาก
ด้วยการสร้างฝายชะลอนํ้า เขือ่ นเก็บกักนํ้า รวมทัง้ การปลูกหญ้าแฝก เพือ่ ดูดซับนํ้าและชะลอ
ความเร็วของนํ้าไม่ให้ไหลบ่าอย่างรุนแรงเข้าสูพ่ น้ื ทีต่ อนล่าง รวมทัง้ ยังช่วยรักษาความชุม่ ชืน้

๑๕
ให้กบั พืน้ ทีป่ า่ ต้นนํ้า และเป็ นการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ตลอดจนช่วยป้องกัน
ดินถล่ม (๒) พืน้ ทีก่ ลางนํ้า ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการนํ้า เพือ่ ป้องกันความเสียหายจาก
อุทกภัยให้เกิดขึน้ น้อยทีส่ ุด ด้วยการประยุกต์ใช้แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการ ร่วมกับการบริหารจัดการประตูระบายนํ้าเพือ่ เปิด-ปิด และ
ระบายนํ้าตลอดแนวพืน้ ทีก่ ลางนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทําแนวคลองกัน้ นํ้าในบริเวณ
พืน้ ทีส่ าํ คัญ เขตชุมชนและเขตเศรษฐกิจ อาทิ โรงพยาบาล โบราณสถานและพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
สําคัญ (๓) พืน้ ทีป่ ลายนํ้า ให้ความสําคัญกับการเร่งระบายนํ้าและการผลักดันนํ้า โดยการเร่งแก้ไข
อุปสรรคในการระบายนํ้าได้แก่ ถนน สิง่ ก่อสร้างในลํานํ้าทีข่ วางการระบายนํ้า รวมถึงการกําจัด
วัชพืชนํ้าและผักตบชวา เป็ นต้น ร่วมกับดําเนินการติดตัง้ อุปกรณ์และเครื่องผลักดันนํ้าออกสูท่ ะเล
และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกัน บรรเทา และลดความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากอุทกภัยขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันนํ้าท่วม การบริหารจัดการอุทกภัยในยามคับขัน
รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเตือนภัย และสร้างความมันใจ
่ ความมันคง
่ เพิม่ รายได้ในการ
ดํารงชีวติ ของเกษตรกร สังคมเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ดิน
และปา่ ไม้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั ่งยืน โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๕๕ ได้มมี ติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ประกอบด้วย ๘ แผนงาน
ทีส่ าํ คัญ ซึง่ ครอบคลุมการบริหารจัดการตัง้ แต่ตน้ นํ้า กลางนํ้า จนถึงปลายนํ้า ดังนี้
(๑) แผนงานฟื้นฟูและอนุ รกั ษ์ปา่ และระบบนิเวศเพือ่ ฟื้นฟูพน้ื ทีป่ า่ ต้นนํ้า กลางนํ้า
และปลายนํ้า ซึง่ เป็ นแหล่งสําคัญในการดูดซับและชะลอนํ้า ให้กลับมีสภาพสมบูรณ์และ
ช่วยเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศให้กลับฟื้นตัวได้ดงั เดิม รวมทัง้ เพือ่ พัฒนาแหล่งกักเก็บนํ้า
เพิม่ เติมตามศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละแผนการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ได้แก่ การฟื้นฟู อนุ รกั ษ์พน้ื ทีป่ า่ ต้นนํ้า
ทีเ่ สื่อมโทรม จัดทําโครงการอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้า ส่งเสริมให้มกี ารปลูกปา่ เศรษฐกิจและจัดทําปา่ ชุมชน
อนุ รกั ษ์และฟื้นฟูพน้ื ทีป่ า่ ชายเลน ปรับปรุงการใช้น้ําและการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพิม่ ศักยภาพ
การกักเก็บนํ้า และยกร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(๒) แผนงานบริหารจัดการเขือ่ นเก็บนํ้าหลัก และการจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้า
ของประเทศประจําปี เพือ่ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการนํ้าของประเทศและเขือ่ นสําคัญให้มี
ประสิทธิภาพ และเพิม่ ขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาปญั หาอุทกภัยทีจ่ ะเกิดขึน้

๑๖
ในแต่ละปี โดยมีแนวทางการดําเนินงานประกอบด้วยการพัฒนาแผนการบริหารนํ้าในเขือ่ น
สําคัญในลุม่ นํ้าสําคัญ จัดทําแผนการบริหารจัดการนํ้าในกรณีต่างๆ (Scenarios) และนําเสนอ
ข้อมูลนํ้าและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องสูส่ าธารณชนต่างๆ ให้รบั ทราบอย่างต่อเนื่องและทั ่วถึง เป็ นต้น
(๓) แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิง่ ก่อสร้างเดิมหรือตามแผนทีว่ างไว้
เพือ่ ป้องกันและบรรเทาปญั หาอุทกภัย โดยการปรับปรุงคันกัน้ นํ้า อาคารบังคับนํ้า ระบบระบายนํ้า
ให้มปี ระสิทธิภาพ ปรับปรุงทางระบายนํ้า ขุดคลอง ขจัดสิง่ กีดขวางในคูคลอง และทางระบายนํ้า
เพิม่ ประสิทธิภาพในการระบายนํ้าและบริหารจัดการนํ้าหลากในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ เสริมคันกัน้ นํ้าและ
การดําเนินการตามแนวพระราชดําริ และการปรับปรุงกฎหมายทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้เหมาะสมกับปจั จุบนั
(๔) แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย เพือ่ ให้ขอ้ มูล
ทีจ่ าํ เป็ นในการบริหารจัดการนํ้าอยูใ่ นระบบทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพือ่ ให้มแี บบจําลองด้านนํ้า
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถพยากรณ์การเปลีย่ นแปลงสภาพนํ้าได้อย่างแม่นยํา และเพือ่ ให้มี
ระบบเพือ่ การติดตามสถานการณ์และเตือนภัยพิบตั ทิ ม่ี เี อกภาพและบูรณาการ ด้วยการจัดตัง้
ศูนย์คลังข้อมูลนํ้าแห่งชาติ สร้างแบบจําลองด้านนํ้าเพือ่ การพยากรณ์และระบบเตือนภัย
ร่วมกับการปรับปรุงระบบการเตือนภัยของประเทศ
(๕) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพืน้ ที่ เพือ่ ฟื้นฟูและพัฒนาพืน้ ทีส่ าํ คัญให้มี
ความสามารถในการป้องกัน บรรเทาปญั หาอุทกภัย รวมทัง้ ให้มคี วามสามารถในการ
เตรียมพร้อมและรองรับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากอุทกภัย โดยในแต่ละพืน้ ทีเ่ สีย่ งจะต้องมีการ
กําหนดมาตรการทีใ่ ช้สงิ่ ก่อสร้างและไม่ใช้สงิ่ ก่อสร้างทีแ่ ตกต่างกันไป ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ในการจัดทําแผนเผชิญเหตุเป็ นรายพืน้ ที่ โดยดําเนินการเสริมกับแผนฟื้นฟูและปรับปรุง
ประสิทธิภาพสิง่ ก่อสร้างเดิม หรือตามโครงการทีว่ างไว้แล้ว เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปญั หา
แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การพัฒนาระบบป้องกันบรรเทาอุทกภัย
ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสําคัญ พัฒนาระบบการเจรจากับชุมชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ สร้างคลังเครื่องมือ
ให้เพียงพอ จัดให้มกี ารวิเคราะห์ผลกระทบระบบป้องกันทีด่ าํ เนินการโดยเอกชน จัดเตรียม
แผนคมนาคมเมื่อเกิดอุทกภัย จัดให้มรี ะบบการแก้ไขปญั หานํ้าท่วมนํ้าเน่าเสียจากนํ้าท่วมขัง
และการปรับปรุงเทศบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนจัดทําแผนช่วยเหลือ

๑๗
ฟื้นฟูผไู้ ด้รบั ผลกระทบและพืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ ในระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ และ
การกําหนดแนวทางสําหรับสิง่ ก่อสร้างเพือ่ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน เป็ นต้น
(๖) แผนงานการกําหนดพืน้ ทีร่ บั นํ้านอง และมาตรการช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบจากการใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ การรับนํ้าเพือ่ บรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดจากอุทกภัยในพืน้ ทีร่ าบ
ลุม่ นํ้าเจ้าพระยา กรุงเทพและปริมณฑล และเพือ่ สนับสนุ นแผนการบริหารจัดการนํ้าในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ตลอดบริเวณพืน้ ทีร่ าบลุม่ นํ้าเจ้าพระยา กรุงเทพและปริมณฑล ตลอดจนเพือ่ สามารถ
ปรับรูปแบบการเกษตรและการใช้พน้ื ทีเ่ กษตรกรรมในพืน้ ทีร่ บั นํ้านองได้อย่างเป็ นระบบและ
ช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการกําหนดให้เป็ นเขตพืน้ ทีร่ บั นํ้านองอย่างเหมาะสม ซึง่ การ
ดําเนินงานประกอบด้วยการกําหนดพืน้ ทีร่ บั นํ้านองในเขตเจ้าพระยาตอนบนและเจ้าพระยาตอนล่าง
ฟื้นฟูและพัฒนาพืน้ ทีร่ บั นํ้านองเพือ่ ใช้เป็ นพืน้ ทีแ่ ก้มลิงธรรมชาติและชะลอนํ้าหลากในภาวะวิกฤต
จัดทําแผนการผันนํ้าลงสูพ่ น้ื ทีร่ บั นํ้านอง และการกําหนดมาตรการชดเชยความเสียหาย
เป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกกําหนดเป็ นพืน้ ทีร่ บั นํ้า
(๗) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพือ่ บริหารจัดการนํ้า เพือ่ ให้มอี งค์กรบริหารจัดการนํ้า
แบบบูรณาการ ทีส่ ามารถตัดสินใจได้อย่างฉับพลันในยามวิกฤติ ในลักษณะ Single Command
ในภาวะฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดอุทกภัยกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด โดยกําหนดให้มอี งค์กร
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศแบบบูรณาการเป็ นการถาวร เพือ่ บริหารจัดการนํ้า
ให้เป็ นเอกภาพ มีลกั ษณะเป็ น Single Command ในภาวะฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดอุทกภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๘) แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน เพือ่ ให้การบริหารจัดการแก้ปญั หาอุทกภัย รวมถึง
ภัยพิบตั ขิ นาดใหญ่อ่นื ๆ ของภาครัฐ และภาคีการพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รบั ความร่วมมือจาก
ชุมชน ประชาชน ทัง้ ในและนอกพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบด้วยดีและสามารถรับมือกับภัยพิบตั ไิ ด้
อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางการดําเนินงานประกอบด้วยการรณรงค์ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาขีดความสามารถองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการนํ้า
การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร รวมทัง้ จัดให้มกี ารฝึกซ้อม รับมือเมื่อเกิดภัยพิบตั ติ ่างๆ

๑๘
ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน สําหรับให้คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ
ในด้านต่างๆ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการ
ทัง้ นี้ ในการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ได้ให้ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วม รวมทัง้ การระดมความคิดเห็นในหลายระดับ โดยมีการ
ระดมความคิดเห็นในการประชุมผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทีป่ ระกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรนํ้าของประเทศ ด้านการวางผังเมือง ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านคมนาคม
ด้านอุทกวิทยา ด้านการเกษตร และด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ รวม ๔ ครัง้
และมีการระดมความคิดเห็นในการประชุมคณะอนุ กรรมการด้านการวางแผนและกําหนด
มาตรการแก้ไขปญั หาระยะเร่งด่วน คณะอนุ กรรมการด้านการวางแผนและกําหนดมาตรการ
แก้ไขปญั หาอย่างยั ่งยืน และคณะทํางานเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทีป่ ระกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒ ิ นักวิชาการ หน่วยราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรนํ้าของประเทศ ด้านการวางผังเมือง ด้านอุตุนิยมวิทยา
ด้านคมนาคม ด้านอุทกวิทยา และด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ รวม ๑๐ ครัง้
รวมทัง้ มีการหารือรับฟงั ความคิดเห็นระหว่างผูท้ รงคุณวุฒ ิ นักวิชาการ หน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจ และฝา่ ยเลขานุ การของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เช่น (๑) การเสนอแนวความคิด
การป้องกันนํ้าท่วมของภาคเอกชน โดยมีนายปรีดิ ์ บุรณศิริ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นผังเมือง
เป็ นหัวหน้าคณะ พร้อมนักวิชาการ อื่นๆ รวม ๑๐ ท่าน ต่อเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุ การฯ ร่วม ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้มกี ารปรับปรุงกระบวนการทํางานด้านผังเมือง โดยให้มกี ารนําหลักการ
ด้านการออกแบบมาใช้ควบคูก่ บั การผังเมือง รวมทัง้ ให้นํางานศึกษาการบริหารจัดการนํ้า
ระดับลุม่ นํ้าและระดับภาคทีม่ กี ารศึกษาไว้แล้ว เช่น โครงการจัดทํากรอบและประสาน
การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าในลุม่ นํ้าเจ้าพระยาตามพระราชดําริ และรายงาน
การทําอุโมงค์ระบายนํ้า-กรุงเทพมหานคร เป็ นต้น (๒) การเสนอผลการสานเสวนา “การปฏิรปู
การจัดการนํ้าในประเทศไทย” ทีจ่ ดั โดยมูลนิธหิ วั ใจอาสา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม ประธานกรรมการมูลนิธหิ วั ใจอาสา เป็ นหัวหน้าคณะ และ
นักวิชาการรวม ๑๕ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ฉลอง เกิดพิทกั ษ์ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย

๑๙
ติงสัญชลี และศาสตราจารย์ ดร.มิง่ สรรพ์ ขาวสะอาด เป็ นต้น ต่อประธานกรรมการผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุ การฯ ร่วม
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทีม่ ขี อ้ เสนอสําคัญๆ ได้แก่ การบริหารจัดการนํ้าต้องคิดเป็ นระบบ
ตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ ไปจนถึงระบบขนาดกลางหรือระดับลุม่ นํ้า ระบบขนาดใหญ่คอื ทัง้ ประเทศ
และระบบใหญ่มากคือการเชื่อมโยงระดับนานาชาติ การมีสว่ นร่วม “ตัดสินใจ” ของประชาชน
การจัดการนํ้าให้ครบมิตแิ ละให้เชื่อมโยงกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องนํ้า รวมทัง้ มาตรการดูแล
รักษา ปรับปรุงหรือจัดสร้าง “แหล่งกักเก็บนํ้า” และทางเดินของนํ้า เป็ นต้น นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการการปกครองวุฒสิ ภา เสนอเอกสารแนวทางแก้ปญั หานํ้าท่วมภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตามหนังสือ ที่ สว (กมธ ๒) ๐๐๑๐/๕๒๕๕ ลงวันที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยข้อเสนอแนวทางแก้ปญั หานํ้าท่วม ได้แก่ (๑) ลดปริมาณนํ้าทีไ่ หลลง
แม่น้ําเจ้าพระยา โดยทําแก้มลิงไว้ในลุม่ นํ้าปิง วัง ยม และน่าน (๒) ขุดคลองระบายนํ้าแยกออกจาก
แม่น้ําเจ้าพระยาตัง้ แต่จงั หวัดนครสวรรค์เพือ่ ลงสูท่ ะเลโดยตรง เป็ นต้น ซึง่ ฝา่ ยเลขานุ การของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ใช้ประกอบการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เนื่องจาก
แผนแม่บทฯ เป็ นเพียงกรอบการดําเนินงาน เพือ่ นําไปสู่ การปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารซึง่ จะมี
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ในระดับพืน้ ทีม่ ากขึน้ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ตดิ ตามการ
แก้ไขปญั หาอุทกภัยในพืน้ ทีต่ น้ นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ เพือ่ ติดตามการดําเนินการและทบทวนแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ความก้าวหน้า
ปญั หา/อุปสรรครวมทัง้ รับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ในพืน้ ที่ เพือ่ กําหนดแนวทางแก้ไข
ตามทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ผ่านคณะกรรมการเพือ่ ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
จากอุทกภัย (กฟย.) และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึง่ มีแผนงาน/โครงการเพือ่ การแก้ไขปญั หาระยะ
เร่งด่วน วงเงินรวม ๑๘,๑๑๐.๓๔ ล้านบาท รวมทัง้ การติดตามการจัดเตรียมแผนปฏิบตั กิ ารตาม
แผนเผชิญเหตุและการฝึกซ้อมกรณีการเกิด อุทกภัยในพืน้ ที่ เพือ่ นําไปปรับปรุงและอนุ มตั ิ
แผนงานและโครงการเพิม่ เติมให้สมบูรณ์Flagship)
(
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เป็ นกรอบทิศทางกว้างๆ ทีย่ งั ไม่ได้มี
การระบุพน้ื ทีด่ าํ เนินการทัง้ ๘ แผนงานทีส่ าํ คัญ ดังนัน้ กระบวนการมีสว่ นร่วมจากภาคสังคมต่างๆ

๒๐
จึงดําเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในการแปลงแผนงานทัง้ ๘ แผนงานไปสู่
การปฏิบตั ิ ได้กําหนดขอบเขตของงานและขัน้ ตอนการดําเนินงานแต่ละแผนงานโดยเฉพาะ
กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนไว้ชดั เจน ซึง่ ประกอบด้วย
๑) การศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม-สังคม-สุขภาพ และการวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของแผนการลงทุนของ Module
๒) การสํารวจ ออกแบบการก่อสร้าง อย่างน้อยต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การออกแบบของหน่วยราชการไทย
๓) การจัดหาทีด่ นิ และการขออนุ ญาตใช้พน้ื ที่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ พืน้ ทีส่ าํ หรับ
ก่อสร้างในการดําเนินโครงการให้สาํ เร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์
๔) การก่อสร้างและการควบคุมงานให้เป็ นไปตามรูปแบบรายละเอียดและ
ข้อกําหนดทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
๕) การดําเนินการด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนตามทีก่ ฎหมายกําหนด
โดยเปิดให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในแต่ละขัน้ ตอน
๖) การแก้ไขปญั หาผลกระทบด้านต่างๆ ตามรายงานมาตรการแก้ไขและบรรเทา
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม-สังคม-สุขภาพ ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างโครงการ
๗) การดําเนินงานในลักษณะบูรณาการหลักทุกด้านร่วมกับผูว้ า่ จ้าง และผูร้ บั จ้าง
ในแผนงานหลักด้านอื่นๆ
๘) การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระหว่างปฏิบตั งิ าน และฝึกอบรม
เฉพาะด้าน
๙) การประชาสัมพันธ์ และจัดทําสื่อเพือ่ การประชาสัมพันธ์
ซึง่ หลังจากวางแผนแม่บทเสร็จแล้ว เป็ นขัน้ ตอนของการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบตั ทิ อ่ี ยูใ่ นอํานาจหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ส่วนผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ยังคงทําหน้าที่
ในการให้คาํ ปรึกษาในระดับนโยบายต่อไป
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีเ่ ห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นสมาคม มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวตั ถุประสงค์ทส่ี าํ คัญ คือ ติดตาม ตรวจสอบ แหล่งกําเนิด

๒๑
มลพิษทีเ่ ป็ นต้นเหตุของปญั หาสภาวะโลกร้อน และเหตุภาวะมลพิษต่างๆ ทีก่ ่อความเสียหาย
ต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เผยแพร่ความรูท้ างกฎหมาย
เกีย่ วกับมลพิษและสิง่ แวดล้อม เป็ นผูแ้ ทนในการฟ้องร้องต่อศาลเพือ่ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ค่าเสียหาย ค่าชดเชยให้แก่ประชาชน ชุมชน และสาธารณชน ฯลฯ ซึง่ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
กําหนดวัตถุประสงค์ให้มหี น้าทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนในการดําเนินคดีในศาล เป็ นการกําหนดขึน้ เองของเอกชน
แต่ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๕
วรรคท้าย บัญญัตวิ า่ ในการดําเนินกระบวนพิจารณา คูก่ รณีจะดําเนินการทัง้ ปวงด้วยตนเอง
หรือจะมอบอํานาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่น ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนดเพือ่ ฟ้องคดีหรือดําเนินการแทนได้ และตามระเบียบของ
ทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสํานวน การโอนคดี
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบตั หิ น้าที่
ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอํานาจให้ดาํ เนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๐
กําหนดว่า คูก่ รณีในคดีปกครองอาจมอบอํานาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้ว
และมีความรูค้ วามสามารถทีอ่ าจดําเนินการแทนผูม้ อบอํานาจได้ ฟ้องคดีหรือดําเนินคดี
ปกครองแทนคูก่ รณีได้ คดีน้ีตามคําฟ้องของผูฟ้ ้ องคดีอา้ งอํานาจหน้าทีแ่ ละวัตถุประสงค์ของ
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ในการเป็ นผูแ้ ทนในการดําเนินคดี แต่ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑ มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
มิใช่ทนายความหรือบุคคลธรรมดาทีจ่ ะบรรลุนิตภิ าวะตามทีร่ ะเบียบฯ ของศาลกําหนดได้
จึงเป็ นผูแ้ ทนในการดําเนินคดีในศาลปกครองไม่ได้ วัตถุประสงค์ของสมาคมในการจดทะเบียน
เป็ นผูแ้ ทนดําเนินคดีในศาลปกครองจึงขัดต่อระเบียบดังกล่าว และเป็ นวัตถุประสงค์ทข่ี ดั ต่อ
ประชาชนได้
หลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ จึงไม่มอี าํ นาจในการฟ้องคดีแทน
ศาลได้พจิ ารณาข้อเท็จจริงจากคําฟ้องและคําให้การของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สี่ รวมทัง้
คําชีแ้ จงและเอกสารทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีย่ น่ื ต่อศาลในวันไต่สวนแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงเพียงพอที่
ศาลจะใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือมีคาํ สั ่งชีข้ าดคดีได้แล้ว โดยไม่จาํ ต้องดําเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริงจนครบทุกขัน้ ตอนตามข้อ ๖๑ ของระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงได้กําหนดให้วนั ที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๖ เป็ นวันสิน้ สุดการแสวงหาข้อเท็จจริง
0

๒๒
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีส่ บิ ห้ารายยืน่ คําคัดค้านคําให้การ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
ซึง่ ศาลรับไว้โดยให้ถอื ว่าเป็ นคําแถลง สรุปได้วา่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ดาํ เนินการประชุมกันภายใน
จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าขึน้ พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
แก้ไขปญั หาและวางระบบการบริหารจัดการนํ้า และกําหนดกรอบการลงทุนด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ เสนอผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยเจตนาเพิกเฉยหรือละเว้น
การปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ ประกอบ
มาตรา ๕๘ เสียก่อน แผนแม่บทและข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็ นแผนงานที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔ นําไปสูก่ ารจัดทําหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนและหรือผูฟ้ ้ องคดีแทบทัง้ สิน้
ประชาชนหรือผูฟ้ ้ องคดีในฐานะเป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้เสียสําคัญอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับตนหรือ
ชุมชนท้องถิน่ จึงย่อมมีสทิ ธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ นําไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ก่อนการอนุ ญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ บัญญัตไิ ว้เสียก่อน อีกทัง้
แผนฯ หรือข้อเสนอของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทีเ่ สนอไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ นัน้ เกีย่ วพันไปถึง
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และ
การออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของประชาชนและหรือผูฟ้ ้ องคดีโดยตรงและ
โดยอ้อม ซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ วรรคสอง บัญญัตไิ ว้
ชัดเจนว่า ให้รฐั จัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั ่วถึงก่อนดําเนินการ
นอกจากนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๘ ยังบัญญัตอิ กี ว่า
บุคคลย่อมมีสทิ ธิมสี ว่ นร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการปฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ซึง่ สิทธิและเสรีภาพ
ดังกล่าวข้างต้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้การคุม้ ครองประชาชน
และผูฟ้ ้ องคดีไว้โดยชัดแจ้ง ผูถ้ ูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
มีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามขัน้ ตอน วิธกี าร หรือกระบวนการทีก่ ฎหมายดังกล่าว
บัญญัตไิ ว้ให้ครบถ้วนทุกประการเสียก่อนเท่านัน้ หาใช่ใช้อาํ นาจในทางปกครองกระทําการใดๆ
หรือนําปญั หานํ้าท่วม อุทกภัย หรือความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็ นข้ออ้าง เพือ่ มิตอ้ ง

๒๓
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามขัน้ ตอน วิธกี าร หรือกระบวนการทีก่ ฎหมายแม่บทดังกล่าวบัญญัตไิ ว้
เพราะหากสังคมยอมรับข้ออ้างดังกล่าวได้ ก็จะทําให้ผถู้ ูกฟ้องคดียา่ มใจและใช้อาํ นาจ
ทางปกครองในการฝา่ ฝืนขัน้ ตอนของกฎหมายได้อกี หลายๆ กรณีได้ในอนาคต ความศักดิสิ์ ทธิ ์
ของกฎหมายแม่บทของประเทศก็จะสูญสิน้ ไปทันที
การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔ ยอมรับในคําให้การว่าได้ดาํ เนินการจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารและกําหนดวิธกี ารดําเนินงานของหน่วยงานรัฐในการป้องกันและแก้ไขปญั หา
ด้านทรัพยากรนํ้าของประเทศในภาพรวม โดยมุง่ เน้นแนวทางตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และได้นําไปดําเนินโครงการเสนอกรอบแนวคิด ( Conceptual
plan) จากกลุม่ บริษทั หรือผูป้ ระกอบการต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ออกแบบก่อสร้าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนนัน้ เป็ นการยํา้ ถึงเจตนาทีต่ อ้ งการก้าวข้าม
ขัน้ ตอนการจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง ทีก่ ฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ ประกอบมาตรา ๕๘ บัญญัตไิ ว้ รวมทัง้ ไม่เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา ๖๗ โดยชัดแจ้ง อีกทัง้ โครงการเสนอกรอบแนวคิด ( Conceptual plan)
ดังกล่าว มิได้เป็ นการเปิดโอกาสให้มกี ารเสนอแนวคิดในการป้องกันหรือแก้ไขปญั หานํ้าท่วม
ทีห่ ลากหลายแต่อย่างใด หากแต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ที่ ๔ ได้ใช้นโยบาย
Top-down Policy
โดยการกําหนดงานหลัก (Back bone) พร้อมงบประมาณออกมาเรียบร้อยแล้ว ซึง่ บริษทั หรือ
ผูป้ ระกอบกิจการร่วมค้าต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามาเสนอแนวคิด ไม่สามารถเสนอแนวคิดทีน่ อกเหนือจาก
งานหลักทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ที่ ๔ กําหนดไว้แล้วได้ ชีใ้ ห้เห็นว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ตดั สินใจแล้วว่า
จะดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน ใด โดยทีไ่ ม่มกี ารประเมินความเป็ นไปได้(Feasibility Study)
ก่อนการทํา กรอบแนวคิดโครงการ ( Conceptual plan) เพือ่ ประเมินความคุม้ ค่า หรือ
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของแต่ละโครงการ/แผนงานแต่อย่างใด เพราะในแต่ละโครงการ/
แผนงาน อาจไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องดําเนินการก็ได้ หากได้มกี ารศึกษาหรือประเมินตาม
ขัน้ ตอนของกฎหมายกําหนดไว้เสียก่อน เช่น หากดําเนินการตามแผนงานลําดับที่ ๒ (การสร้าง
อ่างเก็บนํ้าหรือเขือ่ น) ก็อาจจะไม่มคี วามจําเป็ นต้องจัดทําแผนงานลําดับที่ ๖ (การทํา
ทางนํ้าหลากหรือการผันนํ้า) หรือแผนงานลําดับที่ ๔ (การทํา แก้มลิง) และแผนงานลําดับที่ ๕
(การปรับปรุงสภาพลํานํ้าสายหลักและคันริมแม่น้ํา) ก็ได้ เป็ นต้น การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้ใช้
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อํานาจในการกําหนดงานหลัก ( Back bone) พร้อมงบประมาณ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
ชีใ้ ห้เห็นว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีได้นําเงินมาเป็ นตัวตัง้ ในการทํางานเป็ นหลัก ทัง้ ๆ ทีห่ ากเป็ นการเสนอ
กรอบแนวคิด (Conceptual) จริงทีผ่ า่ นขัน้ ตอนของกฎหมายแล้ว จะต้องให้อสิ ระต่อผูเ้ สนอว่าจะ
คิดแผนงานหรือโครงการทีจ่ ะนําไปสูก่ ารป้องกันหรือแก้ไขปญั หานํ้าท่วมทีห่ ลากหลายได้ และ
เมื่อจะเสนอจัดทําแผนงานหรือโครงการใดได้แล้ว และได้ ศึกษาหรือประเมินความเป็ นไปได้
ศึกษาผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHAI) และหากผลการศึกษาต่างๆ
ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว จึงค่อยกําหนดเงิน
หรือกรอบงบประมาณในการดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความเป็ นจริง
ตามเนื้อหาของงานทีเ่ ป็ นจริง เพราะจะสามารถสอดคล้องกับการออกแบบการก่อสร้างได้
เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิผลหรือคุณภาพของงาน และทีส่ าํ คัญคือก่อนทีจ่ ะดําเนินการในขัน้ ดังกล่าวได้
จะต้องดําเนินการจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง ตามที่
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ บัญญัตไิ ว้ เสียก่อน และต้องดําเนินการให้เป็ นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขปรับปรุง และหรือ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี าร ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงจะ
ถือได้วา่ เป็ นการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม รวมทัง้ เป็ นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๔) (๕) และ (๖) แต่ผถู้ ูกฟ้องคดี
กลับหลบเลีย่ งและใช้อาํ นาจทางปกครองผ่านคณะรัฐมนตรีในการยกเว้นไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ดังกล่าวโดยไม่มเี หตุอนั ควร แม้จะอ้างว่ามีความจําเป็ นเร่งด่วนต้องดําเนินการเพือ่ ป้องกัน
ปญั หานํ้าท่วมทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แต่ปจั จุบนั มีขอ้ พิสจู น์ทช่ี ใ้ี ห้เห็นโดยชัดแจ้งแล้วว่า ข้อกล่าวอ้าง
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีไม่เป็ นจริง ไม่มปี ญั หานํ้าท่วมใหญ่ซ้าํ ซาก และเมื่อพิจารณาถึงสถิตนิ ้ําท่วมใหญ่
ในประเทศไทย ก็ต่างมีรอบระยะเวลานับสิบปีจงึ จะเกิดสักครัง้ หนึเท่่งานัน้
กรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีอา้ งว่า ได้กําหนดของเขตงาน
(TOR : Terms of Reference)
ของทุกแผนงาน/โครงการ (Module) โดยให้ผเู้ สนอราคาเสนอแผนการดําเนินงานซึง่ ครอบคลุม
ตัง้ แต่การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
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สุขภาพ (EIA / EHIA) รวมทัง้ กระบวนการการมีสว่ นร่วมของประชาชน (Public Participate)
หรือการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(Public Hearing) ไว้แล้วนัน้
ผิดไปจากการดําเนินการตามปกติเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทีผ่ า่ นมา
และไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหลายฉบับ เป็ นการข้ามขัน้ ตอนของกฎหมาย
การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA) รวมทัง้
กระบวนการการมีสว่ นร่วมของประชาชน หรือการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทีก่ ระทําหลังจากได้ผชู้ นะการเปิดซองประมูลแผนงาน/โครงการไปแล้วจะไม่เกิดประโยชน์
เพราะไม่อาจนําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง ยกเลิก หรือระงับแผนงาน/โครงการดังกล่าวได้ และ
ทีส่ าํ คัญผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ก่อหรือผูกนิตสิ มั พันธ์กบั ผูช้ นะการประมูลหรือเอกชนไปแล้ว ทัง้ นี้
ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยทั ่วไป หากจะมีการใช้งบประมาณของรัฐในการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ หน่วยงานทางปกครองของรัฐทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุกระดับ จะต้อง
ดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไข
ปรับปรุง และหรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ เพือ่ ความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มกี ารตรวจสอบได้จากหน่วยงาน/องค์กร
ด้านการตรวจสอบต่างๆ และเพือ่ ป้องกันปญั หาการคอร์รปั ชัน่ หรือการสมยอมราคา มิใช่เป็ น
การกําหนดราคากลางแบบเหมารวมหลายๆ แผนงาน/โครงการตามทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีดาํ เนินการ
ซึง่ เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มี
ข้อเสนอแนะไปยังผูถ้ ูกฟ้องคดี โดยมีการแถลงข่าวผ่านสื่อสารมวลชนเป็ นทีร่ บั รูก้ นั โดยทัวไปแล้
่
ว
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีเสนอให้คณะรัฐมนตรีมมี ติยกเว้น
การปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขปรับปรุง
และหรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการพัสดุในการดําเนินโครงการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้เงินเพือ่ วางระบบ
บริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึน้ ใช้บงั คับแทนทัง้ ๆ ทีป่ ระกาศมีศกั ดิ ์
ทางกฎหมายตํ่ากว่าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีโดยชัดแจ้งอยูแ่ ล้ว แสดงให้เห็นว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดี
มีเจตนาทีจ่ ะหลบเลีย่ งกฎหมาย โดยใช้อาํ นาจทางปกครองทีเ่ หนือกว่าปรับแปลงกฎหมาย

๒๖
เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ในทางการบริหารการปกครองฝา่ ยเดียวของตน กระทําการยํ่ายีเจตนารมณ์
ของกฎหมายต่างๆ หลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญของชาติให้มใิ ห้มสี ภาพบังคับ
กรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีอา้ งว่า แผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
เป็ นเพียงกรอบแผนงานกว้างๆ ซึง่ ประกอบด้วย ๘ แผนงานทีส่ าํ คัญนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า
ทัง้ ๘ แผนงานตามแผนฯ ดังกล่าว เป็ นต้นเหตุทส่ี าํ คัญทีท่ าํ ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ ๓ และที่ ๔
นําไปกําหนดเป็ นโครงการเสนอกรอบแนวคิด ( Conceptual plan) และนํามาซึง่ การจัดทําหรือ
กําหนดขอบเขตงาน (TOR : Terms of Reference) ของทุกแผนงาน/โครงการ (Module)
จนในทีส่ ุดได้แผนงาน/โครงการ (Module) ทัง้ สิน้ ๙ แผนงาน/โครงการ (Module) และนําไป
เปิดประมูลหรือให้กลุม่ บริษทั ร่วมค้าต่างๆ มาเสนอซองประมูลแข่งขันกันในทีส่ ุด รวมทัง้ นําไป
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีน่ อกเหนือจาก ๙ แผนงาน/โครงการ
(Module) ทีก่ ระจัดกระจาย
ทัวไป
่ อาทิ โครงการปลูกปา่ ๘๐๐ ล้านกล้า โครงการก่อสร้างกําแพงและหรือพนังหรือคันกัน้ นํ้า
ั ่ น้ําเจ้าพระยา และริมแม่น้ํา คู คลองสายหลักต่างๆ ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง การปรับปรุง
ริมฝงแม่
ก่อสร้างอาคารบังคับนํ้า ระบบระบายนํ้า ฯลฯ ซึง่ บางส่วนได้มกี ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณจาก
วงเงินกูต้ ามพระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ การวางระบบบริหารจัดการนํ้า
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๓.๕ แสนล้านไปบ้างแล้ว โดยมิได้มกี ารศึกษา
ความเหมาะสม (Feasibility Study) มิได้มกี ารศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
(EIA / EHIA) รวมทัง้ มิได้ผา่ นกระบวนการการมีสว่ นร่วมของประชาชน (Public Participate)
หรือการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Public Hearing) ในแต่ละพืน้ ที่
ทีโ่ ครงการเหล่านัน้ ไปดําเนินการก่อนแต่อย่างใด อันเป็ นการฝา่ ฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้ง การจัดประชุม
การจัดเสวนา ฯลฯ ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดียกขึน้ อ้าง เป็ นเพียงพิธกี รรมทีข่ ดั ต่อหลักการหรือเจตนารมณ์
ของกฎหมายทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกล่าวมาแล้วทัง้ สิน้ อีกทัง้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีกม็ ไิ ด้นําเอาข้อเสนอ ข้อสรุป หรือ
ผลของการประชุม การเสวนาไปดําเนินการแต่อย่างใด ผลของการไม่ปฏิบตั หิ รือดําเนินการ
ตามกฎหมายดังกล่าว ทําให้ผฟู้ ้ องคดีและชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อนและเสียหายแล้ว
ทัง้ ในปจั จุบนั และคาดการณ์ได้วา่ จะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตอีกหลายเท่า กรณีตวั อย่าง
เช่น การสร้างพนังกัน้ นํ้าริมแม่น้ําเจ้าพระยาสูงเกินไปจากระดับพืน้ ดิน ๒-๔ เมตร ทําให้กดี กัน้
ทางเดินหรือการใช้ประโยชน์ในการสัญจรขึน้ -ลงแม่น้ําของประชาชน ชาวบ้านบางรายต้องเสียเงิน

๒๗
ในการจัดทําบันได ปีนปา่ ยขึน้ -ลงกําแพงหรือพนังกัน้ นํ้าดังกล่าว นอกจากนัน้ ยังเป็ นการทําลาย
วิถปี ฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชาวบ้านทีม่ กั ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ
ตลิง่ ริมแม่น้ําเพือ่ การปลูกผัก พืชสวนครัว ฯลฯ ไปเสียสิน้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการหรือ
กิจกรรมทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีได้เห็นชอบหรืออนุ มตั ไิ ปโดยมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอีกมาก โดยไม่มี
การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ไม่มกี ารจัดทําประชาพิจารณ์หรือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงั ความเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เช่น การอนุ มตั ใิ ห้กรมชลประทาน โดยโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา
รังสิตใต้ ซึง่ ได้ดาํ เนินการขุดลอกคลองรังสิตประยูรศักดิ ์ จังหวัดปทุมธานี ตัง้ แต่ประตูระบายนํ้า
จุฬาลงกรณ์ (คลอง ๑) ไปจนถึงคลอง ๑๓ รวมถึงคลองซอยย่อย ทัง้ หมดจํานวน ๑๑ สาย และ
ั ่ ศใต้ ตามทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และ
กําลังเร่งก่อสร้างกําแพงกัน้ นํ้าริมคลองรังสิตประยูรศักดิ ์ฝงทิ
หรือคณะรัฐมนตรีได้อนุ มตั ใิ ห้กรมชลประทานดําเนินการ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ั ่ ศใต้
และกําลังก่อสร้างกําแพงกัน้ นํ้า (Flood Wall) แบบคอนกรีต ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ ์ฝงทิ
ตัง้ แต่ประตูระบายนํ้าจุฬาลงกรณ์ ไปจนถึงคลอง ๑๓ ดังกล่าว โดยกําแพงทีส่ ร้างนี้จะมีความสูง
จากระดับนํ้าท่วมทีท่ ว่ มสูงสุดเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ประมาณ ๓ ถึง ๔ เมตรจากระดับพืน้ ดิน
โดยอ้างว่าเพือ่ เป็ นการป้องกันปญั หาอุทกภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ ตามหลักวิศวกรรมชลประทาน
ไม่สามารถป้องกันปญั หาดังกล่าวได้ เพราะกําแพงมิได้ก่อสร้างได้ตลอดสาย บางช่วงมีการ
สมยอม ละเว้น ไม่ยอมสร้างเพราะเป็ นพืน้ ทีข่ องหน่วยงานราชการด้วยกัน บางช่วงสร้างไปแล้ว
ไม่ได้มาตรฐานเกิดการเอียงทรุด ล้ม สร้างความเดือดร้อนและเสียหายต่อประชาชนและ
ผูฟ้ ้ องคดีโดยชัดแจ้ง เพราะไม่สามารถใช้น้ํา หรือใช้ประโยชน์อ่นื ในคลองได้ ซึง่ นําไปสู่
การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ คุณภาพชีวติ ของชาวบ้านหรือประชาชนทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่
ริมคลองโดยสิน้ เชิง ทัง้ นี้ เพราะผูถ้ ูกฟ้องคดีมงุ่ แต่จะใช้แต่เงินเป็ นตัวตัง้ ไม่ให้ความสนใจต่อ
ภาพรวมของการป้องกันแก้ไขต้นเหตุปญั หาของนํ้าท่วม โดยยังคงปล่อยให้วชั พืช เช่น
ผักตบชวา ขึน้ รกชัฏในพืน้ ทีค่ ลองระบายนํ้าต่างๆ เพราะการดําเนินการดังกล่าวอาจจะใช้เงิน
งบประมาณในการดําเนินการน้อยเกินไป ไม่เป็ นทีส่ นใจของผูถ้ ูกฟ้องคดีทม่ี งุ่ แต่จะเร่งรีบ
ใช้เงินกูจ้ าํ นวนมากๆ ให้หมดสิน้ ไปภายในระยะเวลาทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีครองอํานาจในการบริหารอยู่
และแม้วา่ ศาลปกครองกลางจะมีคาํ สั ่งให้ยกคําขอให้กําหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ช ั ่วคราว

๒๘
ก่อนการพิพากษาของผูฟ้ ้ องคดี โดยเห็นว่า ยังไม่มกี ารดําเนินการใดๆ ทีม่ ผี ลเป็ นการก่อนิตสิ มั พันธ์
กับผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกอันจะทําให้เกิดความเสียหายทีย่ ากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง
แต่ตลอดระยะเวลาเกือบ ๒ เดือนทีผ่ า่ นมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีกลับมิได้ดาํ เนินการใดๆ ให้เป็ นไปตาม
ขัน้ ตอน วิธกี าร ตามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ และได้ก่อนิตสิ มั พันธ์แล้ว โดยทําการ
เปิดซองข้อเสนอของกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีผ่ า่ นการคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
รวมวงเงินค่าก่อสร้าง ๒๙๐,๙๓๐.๘๘๒ ล้านบาท จากราคาทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีตงั ้ ไว้ท่ี ๒๙๑,๐๐๐ ล้านบาท
และต่อมานายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ขา่ วต่อ
สาธารณะว่า
ได้เรียกตัวแทนของกลุม่ บริษทั ต่างๆ ทีช่ นะการประมูลหรือเปิดซองราคาในโมดูลต่างๆ ข้างต้น
มาเจรจาเพือ่ ต่อรองลดราคาลงอีกในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึง่ หลังต่อรองราคา
สามารถปรับลดวงเงินได้ ๖,๐๐๐ ล้านบาท และได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบและอนุ มตั แิ ล้ว
ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ แต่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามกรอบวงเงิน
ก่อสร้างเดิม คือ ๒.๙๑ แสนล้านบาท มิใช่กรอบจํานวนทีแ่ ท้จริงทีไ่ ด้จากการเจรจาต่อรองปรับลด
โดยกันเงินทีเ่ หลือไว้ดาํ เนินการตามแผนนํ้านอกเหนือจากทีโออาร์ ( TOR) ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔
หวังจะนําเงินจํานวนดังกล่าวไปดําเนินการอื่นตามความพอใจของตนต่อไป ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า
การเจรจาเพือ่ ต่อรองดังกล่าวมิได้อยูบ่ นพืน้ ฐานของกฎหมายหรือมีระเบียบใด รองรับ เพราะ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีเคยให้การว่าโครงการ/กิจกรรม/แผนงานต่างๆ ดังกล่าว ยังไม่มรี ายละเอียด ยังไม่มี
แบบแปลนรายละเอียดใดๆ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการดําเนินงานทัง้ หมดของผูถ้ ูกฟ้องคดี
เป็ นเพียงการเล่นละครตบตาภาคประชาชน ซึง่ เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
ความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีผ่ า่ นมาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ได้แถลงสรุปความเห็นต่อการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยของรัฐบาลมูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
หลังจากประกาศผลการคัดเลือกบริษทั ผูร้ บั จ้างโครงการฯ ดังกล่าวผ่านสาธารณชนและ
สื่อสารมวลชนทั ่วไป และได้เรียกร้องให้ผบู้ ริหารจัดการโครงการฯ ทบทวน และชะลอโครงการ
ในบางโมดูล ทัง้ ทีไ่ ม่มคี วามชัดเจน และทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชนในพืน้ ทีอ่ ย่างรุนแรง รวมถึง
โครงการทีม่ แี นวโน้มขัดต่อระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง นอกจากนี้อาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ในด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนอีกด้วย แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีกห็ าได้ทบทวน หรือแสดงเจตนาทีจ่ ะ

๒๙
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายข้างต้นไม่ โดยเห็นชอบแผนงาน/โครงการทัง้ ๙ โมดุล และ
ดําเนินการต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นองค์กรนิตบิ ุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ รัฐธรรมนูญ
๒๕๕๐ มาตรา ๖๔ ให้การคุม้ ครองไว้แล้ว ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ มีวตั ถุประสงค์ทช่ี ดั แจ้งเกีย่ วกับ
การดําเนินการเพือ่ สาธารณประโยชน์และเพือ่ ประโยชน์ในการปกป้องคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม และ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึง่ ได้รบั การรับรองโดยกฎหมายแล้ว อีกทัง้ คดีน้ีเป็ นไปเพือ่
ประโยชน์สาธารณะ ซึง่ คําแนะนําของประธานศาลปกครองสูงสุดทีป่ ระกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุไว้ชดั เจนว่า คดีปกครองเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ การพิจารณาถึงความเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้ทจ่ี ะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลนัน้
ควรพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง โดยคํานึงถึงสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิน่ ชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม
องค์การเอกชน สมาคม นิตบิ ุคคลหรือกลุม่ ผลประโยชน์ทม่ี สี ว่ นได้เสียในเรื่องสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพในการรวมกันเป็ นสมาคม สหภาพ สหพันธ์
สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมูค่ ณะอื่นด้วย การที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยกข้อต่อสูว้ า่ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ไม่มอี าํ นาจฟ้องคดีน้ี เป็ นการใช้เทคนิคในทาง
กฎหมายทีล่ า้ สมัยมาต่อสูท้ างคดี ซึง่ กระบวนการยุตธิ รรมทางปกครองสมัยใหม่มใิ ช้กนั แล้ว
หากแต่ควรนําข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายทีแ่ ท้จริงมานําเสนอต่อศาล ทัง้ นี้
กลุม่ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนและเสียหายมิใช่มแี ต่เฉพาะผูฟ้ ้ องคดี หากแต่จะมีผทู้ ่ี
ได้รบั ความเดือดร้อนและเสียหายอันเกิดจากโครงการ/แผนงานทัง้ ๙ โมดูลและโครงการอื่นๆ
ก่อนหน้านี้อกี เป็ นจํานวนมากทั ่วประเทศกว่า ๖๔ จังหวัด โครงการ/แผนงานของผูถ้ ูกฟ้องคดีเหล่านี้
ล้วนเป็ นกิจการทีอ่ าจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชนทัง้ สิน้
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
และประธานวุฒสิ ภาเพือ่ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาให้มกี ารออกเสียงประชามติ ตามที่
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ กําหนดทางออกให้ไว้ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มิได้ใส่ใจทีจ่ ะ
ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว เว้นแต่ศาลจะได้มคี าํ พิพากษาให้เป็ นไปตามคําขอท้ายคําฟ้อง

๓๐
ของผูฟ้ ้ องคดี โดยนําหลักการป้องกันล่วงหน้า หรือ Precautionary Principle มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีน้ี เพือ่ เป็ นการป้องปราม หรือป้องกันความเสียหายของประเทศชาติ
สังคม และสิง่ แวดล้อมทีม่ อิ าจแก้ไขเยียวยาหรือฟื้นฟูกลับมาได้อกี และเพือ่ เป็ นการวางบรรทัดฐาน
ทางกฎหมาย และการบริหารราชการแผ่นดินทีถ่ ูกต้องต่อไป
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีย่ น่ื คําแถลง ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ความว่า การดําเนิน
โครงการออกแบบก่อสร้างระบบการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยังยื
่ นและระบบ
แก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทยเป็ นโครงการทีม่ คี วามสําคัญและมีความหมายยิง่ ต่อ
อนาคตของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากกรณีทเ่ี กิดอุทกภัยขนาดใหญ่เมื่อปลายปีพทุ ธศักราช
๒๕๕๔ ได้ทาํ ให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ
ประกอบกับภาวะโลกร้อนทีม่ ผี ลคุกคามต่อความเปลีย่ นแปลงด้านสภาพภูมอิ ากาศของโลกรวมทัง้
ประเทศไทย ทําให้ประเทศไทยตกอยูใ่ นความเสีย่ งทีจ่ ะต้องพบเผชิญกับอุทกภัยครัง้ ใหญ่
ในอนาคตโดยไม่อาจคาดทํานายได้วา่ เร็วหรือช้า จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเร่งจัดวางการบริหาร
จัดการนํ้า และการป้องกันอุทกภัยทีม่ คี วามครอบคลุมและสามารถป้องกันแก้ไขปญั หาในพืน้ ที่
ทีม่ คี วามเสีย่ งภัยโดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ทีล่ ุม่ นํ้าเจ้าพระยาและบริเวณเกีย่ วเนื่อง ซึง่ มีประชากร
อาศัยอยูห่ นาแน่นและเป็ นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของประเทศ ในการดําเนินการเพือ่
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นหากใช้วธิ กี ารออกแบบก่อสร้างในวิธกี ารปกติของทางราชการ
จะต้องใช้เวลามาก และยังมีขอ้ จํากัดในเรื่องบุคลากรภาครัฐทีจ่ ะสามารถทํางานขนาดใหญ่ทม่ี ี
จํานวนเนื้องานมากครอบคลุมพืน้ ทีเ่ กือบครึง่ หนึ่งของประเทศมีจาํ นวนไม่เพียงพอและมีลกั ษณะ
ทีต่ อ้ งทํางานแข่งกับเวลาทีไ่ ม่อาจพยากรณ์ได้วา่ จะเกิดอุทกภัยร้ายแรงรอบใหม่ขน้ึ อีกเมื่อใด
ดังนัน้ การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวจึงมีความจําเป็ นต้องใช้กระบวนงานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
เพือ่ เร่งดําเนินการวางระบบป้องกันและบรรเทาปญั หาอุทกภัยในอนาคตให้ได้โดยเร็วทีส่ ุด
โดยตัง้ เป้าหมายไว้วา่ จะต้องดําเนินการเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และเปิดโอกาสให้
มีการระดมความคิดและทรัพยากรจากภาคเอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเข้ามาทํางาน
ร่วมกันกันบุคลากรภาครัฐ โดยใช้งบประมาณเงินกูใ้ นวงเงินรวม ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เพือ่ ให้มี
ความมันใจในความต่
่
อเนื่องของงบประมาณการดําเนินการและสามารถมองเห็นภาพรวมของ
โครงการได้โดยตลอดตัง้ แต่ตน้ จนเสร็จสิน้ ด้วย

๓๑
การจัดการทรัพยากรนํ้าในประเทศไทยมีสว่ นราชการและผูเ้ ชีย่ วชาญต่างๆ
ในภาครัฐทํางานในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประสบการณ์ไว้มใิ ช่น้อย แต่อย่างไรก็ดี ด้วยวิวฒ
ั นาการทางด้านวิชาการและแนวคิดในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศต่างๆ ทีม่ คี วามหลากหลาย ล้วนแต่เป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ และน่าจะได้พจิ ารณานํามาประยุกต์ใช้ในกรณีของประเทศไทยตามความเหมาะสม
และจําเป็ น การดําเนินการโครงการนี้ทไ่ี ด้เริม่ ตัง้ แต่ตน้ มาจนบัดนี้ได้ใช้ความรูเ้ ดิมทีภ่ าครัฐมีอยู่
เป็ นฐานและเพิม่ เติมด้วยประสบการณ์และข้อเสนอในชัน้ การเสนอกรอบความคิด ( Conceptual
Plan) จากกลุม่ บริษทั ต่างๆ ทัง้ จากประเทศไทยและต่างประเทศ จากนัน้ คณะกรรมการซึง่
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒแิ ละเชีย่ วชาญด้านการบริหารจัดการนํ้าได้เลือกคัดแนวความคิดที่
เปี่ยมด้วยประสบการณ์จากผูเ้ สนอกรอบแนวความคิดทีห่ ลากหลายมาบูรณาการและผสมผสานกันเข้า
เพือ่ กําหนดเป็ นข้อกําหนดและขอบเขตงาน
(TOR) ในชัน้ Definitive Design โดยระบุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพืน้ ทีด่ าํ เนินการทีม่ คี วามชัดเจนเพียงพอทีผ่ ยู้ น่ื ข้อเสนอในขัน้ ตอน
นี้จะสามารถทํางานได้ อันเป็ นการระบุผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ ซึง่ สอดคล้องกับการกําหนด
การดําเนินงานในลักษณะ Design – Build เพือ่ เน้นความรวดเร็วและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ในแต่ละพืน้ ทีม่ ากทีส่ ุด โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องแข่งขันกันทางวิชาการและทางประสบการณ์
เพือ่ นําเสนอแนวทางไปสูผ่ ลลัพธ์ดงั กล่าวด้วยเทคนิควิชาการทีด่ ที ส่ี ุด และในการพิจารณา
คัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ซึง่ มีคณะอนุ กรรมการพิจารณาข้อเสนอเทคนิคฯ
ช่วยอ่านวิเคราะห์และให้ความเห็นเพือ่ ประกอบการให้คะแนนความเหมาะสมด้านเทคนิค
จึงสามารถทําได้โดยรอบคอบและสามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ของผูย้ น่ื ข้อเสนอเพือ่ ให้
ได้ขอ้ เสนอทีด่ ที ส่ี ุด ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงข้อเสนอด้านราคาของผูย้ น่ื ข้อเสนอแต่ละราย
เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้องานและรายละเอียดทางเทคนิคประกอบด้วย อีกทัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกฯ ก็มคี วามแน่วแน่ทจ่ี ะเจรจาต่อรองราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานของ
ทางราชการทีเ่ คยจัดซือ้ จัดจ้างอยูเ่ ป็ นประจําตามปริมาณงานทีเ่ กิดขึน้ จริงและโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ เนื่องจากเป็ นการดําเนินงานในลักษณะ Design – Build
ประกอบกับกิจกรรมสําหรับโครงการต่างๆทีม่ กี ารจัดซือ้ จัดจ้างในคราวนี้มคี วามหลากหลาย บาง
เนื้องานได้มกี ารศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (IEE) หรือรายงาน

๓๒
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
สําหรับโครงการและกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ด้านคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมไว้แล้ว ในกรณีดงั กล่าว เมื่อจัดซือ้ จัดจ้างแล้วก็สามารถดําเนินการ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปได้ทนั ทีเพราะได้ดาํ เนินการตามทีก่ ฎหมายกําหนดมาก่อนแล้ว ขณะที่
บางเนื้องานหากยังไม่ได้มกี ารศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามกฎหมาย
แต่มสี ภาพของงานทีต่ อ้ งจัดทํารายงานดังกล่าว ข้อกําหนดและขอบเขตของงานก็ได้ระบุไว้ชดั แจ้งว่า
ต้องดําเนินการตามกฎหมายโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น ในขณะทีง่ านในบาง module เช่น A๖ และ B๔
คืองานทีเ่ กีย่ วกับระบบคลังข้อมูลเพือ่ การพยากรณ์และเตือนภัยรวมทัง้ การบริหารจัดการนํ้า
ซึง่ ไม่จาํ เป็ นต้องมีการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมก็สามารถดําเนินการได้ทนั ที
โดยไม่มขี อ้ ขัดข้องตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแต่ประการใด
นอกจากนี้ ในขณะนี้ได้มกี ารมอบหมายให้คณะอนุ กรรมการร่างสัญญาฯ ซึง่ มี
ผูแ้ ทนจากสํานักงานอัยการสูงสุดเป็ นประธาน รับไปพิจารณาดําเนินการยกร่างสัญญาเพือ่ แยกงาน
เกีย่ วกับการศึกษาความเหมาะสมและจัดทํารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามกฎหมาย
ออกจากงานออกแบบและงานก่อสร้าง โดยกําหนดเวลาและการจ่ายค่าจ้างสําหรับงานต่างๆ
แยกกันโดยชัดเจน ซึง่ หากงานศึกษา/วิเคราะห์ ใช้เวลาเกินกําหนดหรือมีปญั หาอุปสรรค หรือ
ผลการศึกษาปรากฏว่าไม่ผา่ นเกณฑ์เกีย่ วกับ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมก็อาจพิจารณายุติ
การดําเนินโครงการได้ดว้ ย ซึง่ ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้มกี ารรายงานชีแ้ จง
ไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ตามทีไ่ ด้มขี อ้ สังเกตและข้อเสนอแนะเพือ่ ป้องกันการทุจริตและเสียหาย
ของทางราชการในการดําเนินโครงการดังกล่าวแล้วด้วย และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้เสนอ
ผลการพิจารณาคัดเลือกผูย้ น่ื ข้อเสนอโครงการเพือ่ ออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทยไปเพือ่ คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
โดยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ลงมติดงั นี้
(๑) อนุ มตั แิ ละเห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกผูย้ น่ื ข้อเสนอโครงการตามที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ เสนอ โดยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดําเนินการต่อไป
โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทัง้ การติดตามผลการดําเนินการ การตรวจรับงาน

๓๓
ในพืน้ ที่ ตลอดจนรับความคิดเห็นโดยให้มกี ระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน และให้รบั
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งไปพิ
ชาติจารณาดําเนินการด้วย
(๒) โดยทีก่ ารดําเนินการทีเ่ กีย่ วกับการวางระบบการบริหารจัดการนํ้าทีผ่ า่ นมา
เป็ นการดําเนินการภายในของส่วนราชการทีม่ กี ารพัฒนาการดําเนินการตามลําดับ ซึง่ เป็ น
ขัน้ ตอนในการศึกษาเพือ่ กําหนดลักษณะแผนงานและโครงการทีจ่ ะดําเนินงาน พืน้ ทีท่ ค่ี วร
ดําเนินงานและจะทําให้ทราบถึงผลกระทบในการดําเนินการต่อไปทีม่ คี วามชัดเจนขึน้ และแม้วา่
ทีผ่ า่ นมาคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเผยแพร่แนวทางการดําเนินการ
มาเป็ นระยะ รวมทัง้ มีการรับฟงั ความคิดเห็นจากประชาชนโดยตลอดมาก็ตาม แต่การดําเนินการ
ทีผ่ า่ นมาเป็ นเพียงการเสนอกรอบแนวคิดกว้างๆ ยังไม่มขี อ้ ยุติ เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้เสนอ
ผลการพิจารณาคัดเลือกผูท้ จ่ี ะเสนอการออกแบบและการก่อสร้างแล้ว จึงมีความชัดเจน
พอสมควรในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทยทีจ่ ะดําเนินการต่อไป ดังนัน้
คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติวา่ เมื่อมีการจัดทํารายละเอียดในขัน้ ต่อไปตามโครงการทีค่ ณะรัฐมนตรี
อนุ มตั แิ ล้วจะต้องมีการรับฟงั ความคิดเห็นจากประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อไป
ศาลออกนั ่งพิจารณาคดีเมื่อวันที๒๕
่ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้รบั ฟงั สรุปข้อเท็จจริง
ของตุลาการเจ้าของสํานวน และคําชีแ้ จงด้วยวาจาประกอบคําแถลงการณ์เป็ นหนังสือของตุลาการ
ผูแ้ ถลงคดีดว้ ยแล้ว
ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทัง้ หมดในสํานวนคดี กฎ
หมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องประกอบด้วยแล้ว
ข้อเท็จจริงรับฟงั ได้วา่ หลังเหตุอุทกภัยร้ายแรงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔
รัฐบาล
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่ การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย (กยอ.) ขึน้
และได้มกี ารจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย ต่อมาเม่อื วันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยยุทธศาสตร์
เพือ่ วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ เพือ่ จัดตัง้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ขึน้
โดยกําหนดให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีอาํ นาจหน้าทีจ่ ดั ทําแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการนํ้าอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปญั หาและ

๓๔
วางระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ และกําหนดกรอบการลงทุนด้านการบริหาร
ทรัพยากรนํ้าของประเทศ ซึง่ ต่อมาผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ได้นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการประชุมของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (รวม ๔ ครัง้ ) จากการประชุมคณะอนุ กรรมการด้านการวางแผนและกําหนด
มาตรการแก้ไขปญั หาระยะเร่งด่วน คณะอนุ กรรมการด้านการวางแผนและกําหนดมาตรการ
แก้ไขปญั หาอย่างยั ่งยืน และคณะทํางานเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทีป่ ระกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒ ิ นักวิชาการ หน่วยราชการ
และรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารทรัพยากรนํ้าของประเทศ ด้านการวางผังเมือง ด้านอุตุนิยมวิทยา
ด้านคมนาคม ด้านอุทกวิทยา และด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (รวม ๑๐ ครัง้ )
จากการเสนอแนวคิดการป้องการนํ้าท่วมภาคเอกชน ทีม่ นี ายปรีดิ ์ บุรณสิริ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นผังเมือง
เป็ นหัวหน้าคณะ เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จากการเสนอผลการสานเสวนา เรื่อง การปฏิรปู การจัดการนํ้า
ในประเทศไทย ทีจ่ ดั โดยมูลนิธหิ วั ใจอาสา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวมทัง้
จากเอกสารแนวทางแก้ไขปญั หานํ้าท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานครทีเ่ สนอต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
โดยคณะกรรมาธิการการปกครองวุฒสิ ภา มาจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าขึน้
และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าว
ซึง่ มีหลักการ คือ การบริหารจัดการนํ้าทัง้ ประเทศดําเนินการในระดับลุม่ นํ้าและครอบคลุมทุกลุม่ นํ้า
ในประเทศตัง้ แต่พน้ื ทีต่ น้ นํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า โดยการมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
และมีการจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวและแผนเร่งด่วน เพือ่ รองรับ
ปญั หาอุทกภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยมีแนวคิดในการบริหารจัดการเพือ่ แก้ไขอุทกภัยในแต่ละระดับ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและพืน้ ที่ ดังนี้ (๑) พืน้ ทีต่ น้ นํ้า
ให้ความสําคัญกับการชะลอนํ้า ด้วยการเก็บกักนํ้าในช่วงนํ้าหลากด้วยการสร้างฝายชะลอนํ้า
เขือ่ นเก็บกักนํ้า รวมทัง้ การปลูกหญ้าแฝก เพือ่ ดูดซับนํ้าและชะลอความเร็วของนํ้าไม่ให้ไหลบ่า
อย่างรุนแรงเข้าสูพ่ น้ื ทีต่ อนล่าง รวมทัง้ ยังช่วยรักษาความชุม่ ชืน้ ให้กบั พืน้ ทีป่ า่ ต้นนํ้า และเป็ น
การป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ตลอดจนช่วยป้องกันดินถล่ม (๒) พืน้ ทีก่ ลางนํ้า
ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการนํ้า เพือ่ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยให้เกิดขึน้ น้อยทีส่ ุด
ด้วยการประยุกต์ใช้แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการ

๓๕
ร่วมกับการบริหารจัดการประตูระบายนํ้าเพือ่ เปิด-ปิด และระบายนํ้าตลอดแนวพืน้ ทีก่ ลางนํ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทําแนวคลองกัน้ นํ้าในบริเวณพืน้ ทีส่ าํ คัญ เขตชุมชนและ
เขตเศรษฐกิจ อาทิ โรงพยาบาล โบราณสถานและพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจสําคัญ (๓) พืน้ ทีป่ ลายนํ้า
ให้ความสําคัญกับการเร่งระบายนํ้าและการผลักดันนํ้า โดยการเร่งแก้ไขอุปสรรคในการระบายนํ้า
ได้แก่ ถนน สิง่ ก่อสร้างในลํานํ้าทีข่ วางการระบายนํ้า รวมถึงการกําจัดวัชพืชนํ้าและผักตบชวา
เป็ นต้น ร่วมกับดําเนินการติดตัง้ อุปกรณ์และเครื่องผลักดันนํ้าออกสูท่ ะเล และมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ป้องกัน บรรเทา และลดความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันนํ้าท่วม การบริหารจัดการอุทกภัยในยามคับขัน รวมทัง้
เพิม่ ประสิทธิภาพในการเตือนภัย และสร้างความมันใจ
่ ความมันคง
่ เพิม่ รายได้ในการดํารงชีวติ
ของเกษตรกร สังคมเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ดิน และปา่ ไม้
ให้เกิดประโยชน์อย่างยั ่งยืน ทัง้ นี้ แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วย ๘ แผนงาน คือ
(๑) แผนงานฟื้นฟูและอนุ รกั ษ์ปา่ และระบบนิเวศเพือ่ ฟื้นฟูพน้ื ทีป่ า่ ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า
(๒) แผนงานบริหารจัดการเขือ่ นเก็บนํ้าหลัก และการจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าของประเทศ
ประจําปี (๓) แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิง่ ก่อสร้างเดิมหรือตามแผนทีว่ างไว้
เพือ่ ป้องกันและบรรเทาปญั หาอุทกภัย (๔) แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย
และระบบเตือนภัย (๕) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพืน้ ที่ เพือ่ ฟื้นฟูและพัฒนาพืน้ ทีส่ าํ คัญ
ให้มคี วามสามารถในการป้องกัน บรรเทาปญั หาอุทกภัย รวมทัง้ ให้มคี วามสามารถในการ
เตรียมพร้อมและรองรับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากอุทกภัย (๖) แผนงานการกําหนดพืน้ ทีร่ บั นํ้านอง
และมาตรการช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ การรับนํ้า (๗) แผนงานปรับปรุง
องค์กรเพือ่ บริหารจัดการนํ้า และ (๘) แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน หลังจากนัน้ ได้มกี ารตราพระราชกําหนด
ให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิน เพือ่ การวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เพือ่ ให้กระทรวงการคลังมีอาํ นาจกูเ้ งินในนามรัฐบาล
เพือ่ นํามาใช้จา่ ยในการดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ
โดยมาตรา ๓ วรรคสอง ของพระราชกําหนดดังกล่าว บัญญัตใิ ห้การกูเ้ งินดังกล่าวมีมลู ค่า
รวมกันไม่เกินสามแสนห้าหมื่นล้านบาทและให้กระทําได้ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน

๓๖
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และ
มีคาํ สังสํ
่ านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๒ คณะ
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตัง้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่ ๔ เพือ่ ดําเนินการให้เป็ นไปตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยกําหนดอํานาจหน้าทีใ่ ห้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
เป็ นผูก้ ําหนดนโยบายการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการนํ้า การป้องกันและแก้ไขปญั หา
อุทกภัยแห่งชาติ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ เป็ นผูจ้ ดั ทําแผนปฏิบตั กิ ารและดําเนินการบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัยตามนโยบายของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ซึง่ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้จดั ทํา
ร่างประกาศเชิญชวนผูส้ นใจร่วมเสนอกรอบแนวคิด ( Conceptual Plan) เพือ่ ออกแบบก่อสร้าง
ระบบบริหารจัดการนํ้าอย่างยั ่งยืนและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทย เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบ
ร่างประกาศดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ จึงได้ดาํ เนินการเชิญชวนภาคเอกชนทีส่ นใจเพือ่ ร่วม
เสนอกรอบแนวคิดและจัดให้มกี ารประชุมชีแ้ จงโครงการเสนอกรอบแนวคิดดังกล่าวเมื่อวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึง่ ต่อมามีผยู้ น่ื เสนอกรอบความคิดรวมจํานวน ๓๔ กลุม่ /๑๑๔ ราย
และต่อมาได้มบี ริษทั /กลุม่ บริษทั ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจํานวน ๖ ราย หลังจากนัน้ ประธาน
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้อาศัยอํานาจตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการพัสดุ
ในการดําเนินโครงการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและ
การใช้จา่ ยเงินกูเ้ พือ่ วางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีคาํ สั ่ง ที่ ๖๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพือ่ ออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทย เพือ่ ทําหน้าทีจ่ ดั ทํา
เอกสารเชิญชวน ร่างขอบเขตของโครงการและเงือ่ นไขสําคัญทีจ่ ะต้องมีในสัญญา รวมทัง้
พิจารณาคัดเลือกผูท้ เ่ี หมาะสมเป็ นผูร้ บั งาน ซึง่ ต่อมาคณะกรรมการดังกล่าวและผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔
ได้จดั ทําข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ขัน้ Definitive Design หรือฉบับการประมูลขึน้

๓๗
ซึง่ TOR ดังกล่าว แบ่งออกเป็ น Package A ในลุม่ นํ้าเจ้าพระยา ( A1-A6) และ Package B
ในพืน้ ทีล่ มุ่ นํ้า ๑๗ ลุม่ นํ้า (B1-B4) ดังนี้
Module A1 การสร้างอ่างเก็บนํ้าอย่างเหมาะสมและยั ่งยืนในพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้าปิง ยม
น่าน สะแกกรัง และปา่ สัก
Module A2 การจัดทําผังการใช้ทด่ี นิ /การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้า รวมทัง้
การจัดทําพืน้ ทีป่ ิดล้อมพืน้ ทีช่ ุมชนและเศรษฐกิจหลัก สําหรับลุม่ นํ้าเจ้าพระยา
Module A3 การปรับปรุงพืน้ ทีเ่ กษตรชลประทานในพืน้ ทีโ่ ครงการชลประทาน
เหนือจังหวัดนครสวรรค์ เพือ่ เก็บกักนํ้าหลากชัวคราว
่
Module A4 การปรับปรุงสภาพลํานํ้าสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิง่
ริมแม่น้ํา ในพืน้ ทีแ่ ม่น้ํายม น่าน เจ้าพระยา
Module A5 การจัดทําทางผันนํ้า ( Flood diversion channel) ขนาดประมาณ
๑,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที รวมทัง้ การก่อสร้างถนน เพือ่ รองรับการคมนาคม
Module A6 และ B4 ระบบคลังข้อมูลเพือ่ การพยากรณ์และเตือนภัย รวมทัง้
การบริหารจัดการนํ้า
Module B1 การสร้างอ่างเก็บนํ้าอย่างเหมาะสมและยั ่งยืนในพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้า ๑๗ ลุม่ นํ้า
Module B2 การจัดทําผังการใช้ทด่ี นิ /การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้า รวมทัง้
การจัดทําพืน้ ทีป่ ิดล้อมพืน้ ทีช่ ุมชนและพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจหลัก ในพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้า ๑๗ ลุม่ นํ้า
Module B3 การปรับปรุงสภาพลํานํ้าสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิง่
ริมแม่น้ํา ในพืน้ ทีล่ มุ่ นํ้า ๑๗ ลุม่ นํ้า
ข้อกําหนดและขอบเขตงานหรือ TOR ดังกล่าวมีสาระสําคัญเป็ นการกําหนด
เงือ่ นไขและขอบเขตของงานรวม ๑๙ หัวข้อ คือ ๑. บทนํา ๒. วัตถุประสงค์ ๓. พืน้ ทีด่ าํ เนินการ
๔. ขอบเขตงานหลัก ๕. คุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนอ ๖. รูปแบบของโครงการและเงือ่ นไขการ
ยืน่ ข้อเสนอ ๗. เอกสารทีต่ อ้ งยืน่ ในการเสนอ ๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา ๙. การทํา
สัญญาจ้าง ๑๐. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ๑๑. อัตราค่าปรับ ๑๒. การรับประกันความชํารุด
บกพร่อง ๑๓. การจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๔. การหักเงินประกันผลงาน ๑๕. ข้อสงวนสิทธิในการ
์
เสนอราคาและอื่น ๆ ๑๖. หลักประกันซอง ๑๗. ลิขสิทธิ ์ในเอกสาร ๑๘. การปฏิบตั ติ าม

๓๘
กฎหมายและระเบียบ ๑๙. ข้อกําหนดอื่น ๆ ซึง่ ในแต่ละ Module จะมีขอ้ กําหนดในรายละเอียด
ในทํานองเดียวกันเกือบทุกหัวข้อ ยกเว้นหัวข้อวัตถุประสงค์และพืน้ ทีด่ าํ เนินการ เช่นModule A1
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา สํารวจ ออกแบบ และก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าในพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้าปิง ยม น่าน
สะแกกรัง และปา่ สัก ให้ได้ความจุเก็บกักประมาณ ๑,๓๐๐ ล้าน ลบ.ม. เพือ่ การบริหารจัดการนํ้า
การชลประทานโดยเน้นการป้องกันนํ้าท่วม โดยใช้งบประมาณไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ ปี โดยพืน้ ทีด่ าํ เนินการให้คดั เลือกจากรายชื่อทีก่ ําหนดไว้
๒๒ รายการ Module A3 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สํารวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างพร้อม
ส่วนประกอบทีจ่ าํ เป็ นอื่น ๆ ต่อการพัฒนาพืน้ ทีร่ บั นํ้าหลากชั ่วคราว (แก้มลิง) ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค์ หรือพืน้ ทีล่ มุ่ นํ้าตามธรรมชาติ สําหรับเก็บกักนํ้าหลากชั ่วคราว
ให้ได้ความจุเก็บกักประมาณ ๓,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. โดยใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ ปี พืน้ ทีด่ าํ เนินการครอบคลุมพืน้ ทีเ่ กษตรชลประทาน
ในพืน้ ทีโ่ ครงการชลประทานเหนือนครสวรรค์ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาท่าบัว (จ.นครสวรรค์) ดงเศรษฐี (จ.พิจติ ร) พลายชุมพล (จ.พิษณุโลก) และพืน้ ทีล่ มุ่ ตํ่า
ตามธรรมชาติ เช่น พืน้ ทีล่ มุ่ ตํ่าบางระกํา พืน้ ทีพ่ จิ ติ ร-ตะพานหิน พืน้ ทีช่ ุมแสง-เก้าเลีย้ ว...
Module A4 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา สํารวจ ออกแบบ ปรับปรุงสภาพลํานํ้าสายหลัก
และป้องกันการกัดเซาะตลิง่ ริมนํ้า ( River Bank Protection) ในพืน้ ทีแ่ ม่น้ํายม น่าน เจ้าพระยา
โดยใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท เพือ่ ทําหน้าทีร่ ะบายนํ้าจากลุม่ นํ้าเจ้าพระยาลงสู่
อ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พืน้ ทีด่ าํ เนินการได้แก่ ๑. ปรับปรุงขยายแม่น้ําพิจติ ร (แม่น้ําน่าน
สายเก่า) ช่วงจังหวัดพิจติ ร โดยขุดขยายให้เต็มแนวเขตแม่น้ําเดิมตลอดสายพร้อมอาคารบังคับนํ้า
ทีจ่ าํ เป็ น ๒. ขุดขยายคลองหกบาท คลองผันนํ้ายม-น่าน จังหวัดสุโขทัย ให้มอี ตั ราการไหล
๑๐๐ ลบ.ม.ต่อวินาที ๓ ขุดคลองสายใหม่ชว่ งคอขวดจังหวัดอยุธยา จาก อ.บางบาล ถึง อ.บางไทร
ระยะทางประมาณ ๒๓ กิโลเมตร อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม.ต่อวินาที
พร้อมอาคารบังคับนํ้า....
สําหรับเงือ่ นไขอื่นทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกัน เช่น หัวข้อ ๔ ขอบเขตงานหลัก
กําหนดให้ผรู้ บั จ้างต้องดําเนินการในด้านต่าง ๆ คือ

๓๙
๔.๑ การศึกษา ซึง่ แบ่งแยกเป็ น ๔.๑.๑ การศึกษาความเหมาะสม โดยกรณี
โครงการทีก่ ําหนดมีผลการศึกษาความเหมาะสมเดิมอยูแ่ ล้ว ผูร้ บั จ้างต้องทบทวนผลการศึกษาดังกล่าว
และจัดทํารายงานสรุปผลการทบทวนเพือ่ ให้ม ั ่นใจว่าผูร้ บั จ้างมีความเข้าใจในโครงการเป็ นอย่างดี
สามารถดําเนินการปรับปรุงแบบก่อสร้างให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และผลการศึกษาได้
ส่วนกรณีโครงการทีย่ งั ไม่มกี ารศึกษาความเหมาะสม ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการศึกษา
ความเหมาะสมตามข้อกําหนดของผูว้ า่ จ้าง ๔.๑.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม-สังคม/
สุขภาพ กําหนดว่า หากโครงการใดอยูใ่ นข่ายต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้IEE)
น(
หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ( EIA) หรือรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทัง้ ด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ( EHIA) ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อกําหนด/กฎหมาย/ประกาศ
ระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้อง ผูร้ บั จ้าง
ต้องดําเนินการศึกษาผลกระทบดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้ จัดทํามาตรการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ( EIMP) ตามประเภท
รายงานทีต่ อ้ งจัดทํา.... ๔.๑.๓ การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของ
แผนการลงทุน ซึง่ ต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและด้านสังคม
โดยพิจารณาทัง้ แบบแยกรายโครงการและแบบรวมทัง้ Module โดยใช้ตวั ชีว้ ดั ต่าง ๆ
๔.๒ การออกแบบ ต้องดําเนินการสํารวจ ออกแบบ/ทบทวนแบบรายละเอียด
ตามผลการศึกษาในหัวข้อ ๔.๑ เพือ่ ให้ได้รปู แบบโครงสร้างและรายละเอียดต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ โดยในส่วนของModule A1 อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียดของตัวเขือ่ น
อาคารระบายนํ้าล้น อาคารท่อส่งนํ้า และอาคารประกอบอื่น ๆ เพือ่ ใช้สง่ นํ้าในการชลประทาน
การอุปโภคบริโภค รองรับการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าหากมีศกั ยภาพและความจําเป็ นในภายหลัง
สําหรับในส่วนของ Module A3 อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียดของประตูบงั คับนํ้า
ทางรับนํ้า ทางระบายนํ้าออกและคลองระบายนํ้า สถานีสบู นํ้า คันกัน้ นํ้า ระบบติดตามและ
ควบคุมบริหารจัดการนํ้าในพืน้ ทีร่ บั นํ้าหลากชัวคราว
่
(แก้มลิง) และอาคารประกอบอื่น ๆ ทัง้ นี้
การดําเนินการออกแบบการก่อสร้างอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
0

0

๔๐
การออกแบบของหน่วยงานราชการของไทย... ซึง่ อาจมีการปรับเปลีย่ นจากข้อเสนอของ
ผูร้ บั จ้างตามผลการทบทวนศึกษาความเหมาะสม ผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และ
ผลการพิจารณาของผูว้ า่ จ้างหรือตัวแทนผูว้ า่ จ้างในขัน้ ตอนการออกแบบ...
๔.๓ การจัดหาทีด่ นิ และการขออนุ ญาตใช้พน้ื ที่ ผูร้ บั จ้างต้องร่วมดําเนินการจัดหา
ทีด่ นิ หรือประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการขออนุ ญาตใช้พน้ื ทีข่ อง
ทางราชการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ พืน้ ทีส่ าํ หรับก่อสร้าง... โดยต้องให้ความสําคัญกับการอพยพ
ย้ายราษฎรออกจากพืน้ ทีใ่ นกรณีทม่ี คี วามจําเป็ น รวมทัง้ มีหน้าทีจ่ า่ ยค่าทีด่ นิ ค่าชดเชยทีด่ นิ
และทรัพย์สนิ ค่าทดแทน ค่ารือ้ ย้าย หรือค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ... ทีด่ นิ ทีผ่ รู้ บั จ้างจัดหาทัง้ หมด
กรรมสิทธิ ์หรือสิทธิครอบครองในทีด่ นิ นัน้ เป็ นของผูว้ า่ จ้าง ค่าดําเนินการของการจัดหาทีด่ นิ ทัง้ หมด
เป็ นค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั จ้างทัง้ สิน้ กรณีทด่ี นิ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของเอกชนและสามารถตกลงราคากั
นได้
์
ให้ผรู้ บั จ้างจ่ายค่าจัดหาทีด่ นิ กรณีทต่ี กลงกันไม่ได้ ให้ผวู้ า่ จ้างดําเนินการเพือ่ ให้มกี ารเวนคืน
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธินําเงินค่าอสังหาริมทรัพย์และค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ ค่าเสียหาย และค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทีร่ ฐั ต้องจ่ายให้แก่ผถู้ ูกเวนคืนมาหักออกจาก
มูลค่างานตามสัญญา ทัง้ นี้ ผูว้ า่ จ้างจะจ่ายเงินเพือ่ จัดหาทีด่ นิ ให้แก่ผรู้ บั จ้างตามทีม่ กี ารจ่ายจริง
แต่ไม่เกินวงเงินตามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญา
๔.๔ การก่อสร้างและการควบคุมงาน
๔.๕ การดําเนินการด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน ต้องดําเนินการรับฟงั
ความคิดเห็นและการมีสว่ นร่วมของประชาชนตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
มีสว่ นร่วมในแต่ละขัน้ ตอน
๔.๖ การแก้ไขปญั หาผลกระทบ ประกอบด้วยขัน้ ตอนอย่างน้อย ๑. ปรับแผน
การแก้ไขและบรรเทาผลกระทบด้านต่าง ๆ โดยแยกเป็ นระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง
และหลังก่อสร้าง ๒. ต้องดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขและบรรเทาผลกระทบฯ
ให้ครบถ้วน ๓. สําหรับ Module A1 เนื่องจากมีการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ จึงต้อง
ดําเนินการปลูกปา่ ทดแทน โดยร่วมกับทางราชการปลูกปา่ ทดแทนอย่างน้อย ๓ เท่าของพืน้ ที่
ปา่ ไม้ทถ่ี ูกนํ้าท่วม
๔.๗ การดําเนินงานในลักษณะบูรณาการงานหลักทุกด้าน

๔๑
๔.๘ การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๔.๙ การประชาสัมพันธ์ และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
๔.๑๐ การดําเนินการด้านอื่น ๆ
หัวข้อ ๖ กําหนดรูปแบบของโครงการว่า เป็ นโครงการจ้างด้วยวิธจี า้ งออกแบบ
และก่อสร้างพร้อมประกันราคาไม่เกินวงเงินสูงสุด ( Design-build with Guaranteed Maximum
Price) ซึง่ ครอบคลุมแต่ไม่จาํ กัดตัง้ แต่การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม-สังคม/สุขภาพ การจัดหาทีด่ นิ การสํารวจออกแบบ และก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
รวมทัง้ ค่าดําเนินการงานบํารุงรักษา ( Maintenance) ค่าดําเนินการในการสนับสนุ นวิชาการ
ให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของผูว้ า่ จ้างในระหว่างการปฏิบตั งิ าน (
Operation) และ
ค่ารับประกันงานก่อสร้าง หัวข้อ ๑๕.๑ กําหนดว่า เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครัง้ นี้ ได้มาจาก
เงินกูต้ ามพระราชกําหนดให้อาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ การวางระบบบริหารจัดการนํ้า
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ การลงนามในสัญญาจะกระทําได้เมื่อผูว้ า่ จ้างได้รบั
การอนุ มตั ใิ ห้นําเงินกูด้ งั กล่าวมาใช้ได้แล้วเท่านัน้
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีส่ บิ ห้ารายเห็นว่า การจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
รวมทัง้ การดําเนินการต่าง ๆ ตามแผนแม่บทดังกล่าว เป็ นแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่
อาจมีผลกระทบต่างคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใด
เกีย่ วกับบุคคลหรือชุมชนท้องถิน่ หรืออาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน
ทีจ่ ะต้องดําเนินการจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง
ก่อนดําเนินการ และผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ได้เคยมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งไปยัง
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพือ่ ให้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขหรือขัน้ ตอนตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๗ รวมทัง้ กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ครบถ้วน และดําเนินการจัดให้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง รวมทัง้
จัดให้มเี วทีหรือช่องทางการสื่อสารสาธารณะใด ๆ เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูล และเปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียได้แสดงความคิดเห็นเสียก่อน โดยให้ดาํ เนินการภายใน ๙๐ วันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั หนังสือ และมีหนังสือลงวันทีเ่ ดียวกันถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ขอให้ทบทวน
การดําเนินการเปิดประมูลโครงการตามกรอบแนวคิดเพือ่ ออกแบบก่อสร้างระบบการบริหาร

๔๒
จัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทยไว้เป็ นการชัวคราว
่
แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีดงั กล่าวมิได้ดาํ เนินการตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีท่ี ๑ แจ้ง ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๔๕ รายจึงยืน่ ฟ้องคดี
ต่อศาล
คดีมปี ระเด็นทีต่ อ้ งวินิจฉัยรวม ๓ ประเด็น คือ ๑. ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีส่ บิ ห้ารายมีสทิ ธิ
ฟ้องคดีน้ีหรือไม่ ๒. การจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็ นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้
ต้องปฏิบตั หิ รือไม่ อย่างไร และ ๓ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีล่ ะเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้
ต้องปฏิบตั ใิ นการดําเนินการต่าง ๆ ต่อมาตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
หรือไม่ อย่างไร
ประเด็นทีห่ นึ่ง ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สีส่ บิ ห้ารายมีสทิ ธิฟ้องคดีน้ีหรือไม่
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีน้ีเป็ นการฟ้องว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีซ่ ง่ึ เป็ นเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐทีม่ อี าํ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
และการดําเนินการต่อมาตามแผนแม่บทดังกล่าว กระทําการทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝืนต่อบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และละเลยต่อหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ด้วยการไม่จดั ให้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างทั ่วถึงก่อนการดําเนินการดังกล่าว ขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาเพิกถอนแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีร่ ว่ มกันจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความ
คิดเห็นของประชาชนอย่างทั ่วถึง และปฏิบตั หิ รือดําเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกีย่ วข้องดังกล่าว ซึง่ เข้าลักษณะเป็ นคดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทําการโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าทีต่ ามที่ กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ทีอ่ ยูใ่ นอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพือ่ ติดตามตรวจสอบ แหล่งกําเนิดมลพิษทีเ่ ป็ นต้นเหตุของปญั หาโลกร้อน และเหตุ
ภาวะมลพิษต่าง ๆ ทีก่ ่อความเสียหายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สนิ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และส่งเสริมสิทธิและหน้าทีข่ องประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการจัดการด้านการ
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๔๓
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล ยังยื
่ น และ
เกิดความมั ่นคงทางนิเวศ และได้จดทะเบียนเป็ นองค์กรเอกชนด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อการฟ้องคดีน้ีมเี หตุแห่งการฟ้องคดีเกีย่ วกับการ
ดําเนินการของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีท่ เ่ี ป็ นการกระทบต่อสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการ
จัดการด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติซง่ึ อยูใ่ นวัตถุประสงค์หลัก
ของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ถือได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลีย่ งได้อนั เนื่องจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทํา
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สี่ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายดังกล่าวได้แก่
การเพิกถอนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และการให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีด่ าํ เนินการ
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นกรณีทต่ี อ้ งมีคาํ บังคับของศาล
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีสทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว และการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า รวมทัง้
การดําเนินการต่อมาตามแผนแม่บทดังกล่าว ไม่มกี ฎหมายกําหนดขัน้ ตอนหรือวิธกี ารสําหรับ
การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ จึงมีสทิ ธิฟ้องคดีน้ีโดยไม่ตอ้ ง
ดําเนินการตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในวรรคสองของบทบัญญัตดิ งั กล่าวแต่อย่างใด
สําหรับในส่วนของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔๕ นัน้ แม้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีดงั กล่าวจะได้
อ้างแต่เพียงว่า เป็ นประชาชนชาวไทยทีม่ หี น้าทีเ่ สียภาษีให้กบั ชาติ มีสทิ ธิหรือหน้าทีต่ ามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตหิ รือให้การคุม้ ครองไว้ โดยไม่ได้กล่าวอ้างและให้
เหตุผลหรือปรากฏข้อเท็จจริงทีแ่ สดงให้เห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีดงั กล่าวได้รบั ความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลีย่ งได้อนั เนื่องจากการกระทําหรือ
การงดเว้นการกระทําของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีอ่ ย่างไร ซึง่ โดยหลักแล้วกรณีดงั กล่าวยังไม่อาจถือได้
ว่าผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔๕ เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้อนั เนื่องจากการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําของหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะมีสทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
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แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม
แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัตมิ าตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทีบ่ ญ
ั ญัตริ องรับ
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนของประชาชนชาวไทยไว้ แล้วเห็นว่า ประชาชนชาวไทยทุกคน
ซึง่ รวมทัง้ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔๕ เป็ นผูท้ รงสิทธิดงั กล่าว ทัง้ นี้ เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔๕
มิได้โต้แย้งในเรื่องของกระบวนการในการคัดเลือกผูท้ จ่ี ะเข้ามาดําเนินโครงการตามแผนแม่บท
อันเป็ นคดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาทางปกครอง แต่เป็ นการโต้แย้งในเรื่องสิทธิในข้อมูลข่าวสาร
และการร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวติ อันเป็ น
คดีพพิ าทเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เมื่อเป็ นเช่นนี้ การพิจารณาถึงความเป็ นผูเ้ สียหายทีจ่ ะ
มีสทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองจึงต้องตีความอย่างกว้าง เมื่อผูฟ้ ้ องคดีดงั กล่าวได้ยน่ื ฟ้องคดีต่อ
ศาลโดยอ้างว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีไ่ ม่ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวอันเป็ นการกระทําที่
กระทบต่อสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔๕ ย่อมถือได้วา่
ผูฟ้ ้ องคดีดงั กล่าวเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายทีม่ สี ทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่นกัน
ประเด็นทีส่ อง การจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็ นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ ง
ปฏิบตั หิ รือไม่ อย่างไร
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีทม่ี า
จากการทีป่ ระเทศไทยได้ประสบเหตุอุทกภัยอย่างร้ายแรงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึง่ ในระยะแรก
รัฐบาลได้แต่งตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่ การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย (กยอ.)
ขึน้ และได้ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย และต่อมา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยยุทธศาสตร์เพือ่ วางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ เพือ่ จัดตัง้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ขึน้ โดยกําหนดให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีอาํ นาจหน้าทีจ่ ดั ทําแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็ นระบบ
รวมทัง้ จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปญั หาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ของประเทศ และกําหนดกรอบการลงทุนด้านการบริหารทรัพยากรนํ้าของประเทศ ซึง่ ต่อมา
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๔๕
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้จดั ทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าวทีม่ สี าระสําคัญเป็ นการ
กําหนดแผน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทัง้ ประเทศ โดยดําเนินการในระดับลุม่ นํ้าและครอบคลุมทุกลุม่ นํ้า
ในประเทศตัง้ แต่พน้ื ทีต่ น้ นํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า โดยการมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
ประกอบด้วย ๘ แผนงาน คือ (๑) แผนงานฟื้นฟูและอนุ รกั ษ์ปา่ และระบบนิเวศเพือ่ ฟื้นฟูพน้ื ที่
ปา่ ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า (๒) แผนงานบริหารจัดการเขือ่ นเก็บนํ้าหลัก และการจัดทํา
แผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศประจําปี (๓) แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุง
ประสิทธิภาพสิง่ ก่อสร้างเดิมหรือตามแผนทีว่ างไว้ เพือ่ ป้องกันและบรรเทาปญั หาอุทกภัย
(๔) แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย และระบบเตือนภัย (๕) แผนงาน
เผชิญเหตุเฉพาะพืน้ ที่ เพือ่ ฟื้นฟูและพัฒนาพืน้ ทีส่ าํ คัญให้มคี วามสามารถในการป้องกัน
บรรเทาปญั หาอุทกภัย รวมทัง้ ให้มคี วามสามารถในการเตรียมพร้อมและรองรับผลกระทบที่
เกิดขึน้ จากอุทกภัย (๖) แผนงานการกําหนดพืน้ ทีร่ บั นํ้านอง และมาตรการช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบจากการใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ การรับนํ้า (๗) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพือ่ บริหารจัดการนํ้า
และ (๘) แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัย
ขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๔๕ รายเห็นว่า แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการจัดทําแผนดังกล่าวรัฐไม่ได้จดั ให้มี
กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัวถึ
่ งก่อนการดําเนินการ อันขัดต่อมาตรา ๕๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิได้กล่าวอ้างหรือปรากฏข้อเท็จจริงในสํานวนคดีวา่
มีเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายในประการอื่นใด กรณีจงึ มีประเด็นทีจ่ ะต้องพิจารณาแต่
เพียงว่า แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเป็ นกรณีทต่ี อ้ งตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทีร่ ฐั จะต้องจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยทั ่วถึงก่อนดําเนินการหรือไม่ อย่างไร
ศาลเห็นว่า มาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็ นบทบัญญัตทิ ่ี
รองรับสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนของประชาชน และสิทธิของประชาชนในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างทั ่วถึงเกีย่ วกับการทีร่ ฐั จะจัดให้มกี ารดําเนินการต่าง ๆ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อ
ส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน โดยวรรคหนึ่ง บัญญัตใิ ห้บุคคลมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูล คําชีแ้ จง และ

๔๖
เหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ ก่อนการ
อนุ ญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับตนหรือชุมชนท้องถิน่ และมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ นําไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าว เมื่อบทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็ นการรับรองสิทธิของประชาชนไว้เช่นนี้ ดังนัน้ นอกจากเป็ น
หน้าทีร่ ฐั จะต้องไม่กระทําการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการขัดขวางการใช้สทิ ธิดงั กล่าวแล้ว ยังพึงส่งเสริมให้
ประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารต่างๆ ของแผนงานหรือโครงการทีม่ ลี กั ษณะตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง
เพือ่ ประโยชน์ของการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจอีกด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ตามมาตรา ๘๕ ในส่วนที่ ๘ ของหมวด ๕
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ซึง่ แยกออกมาเน้นเป็ นการเฉพาะ นอกเหนือจากแนวนโยบายด้าน
การมีสว่ นร่วมของประชาชนตามมาตรา ๘๗ ในส่วนที่ ๑๐ ของหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยอีกด้วย
สําหรับบทบัญญัตใิ นมาตรา ๕๗ วรรคสอง ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ การวางแผนพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกําหนด
เขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และการออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของ
ประชาชน ให้รฐั จัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั ่วถึง
ก่อนดําเนินการ นัน้ บทบัญญัตใิ นส่วนนี้เป็ นการกําหนดหน้าทีข่ องรัฐหรือขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญของ
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และการออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน ด้วยการบังคับให้รฐั ต้องจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างทั ่วถึงก่อนดําเนินการดังกล่าว ซึง่ หลักการดังกล่าวได้เริม่ มีมาตัง้ แต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยมีเจตนารมณ์ทจ่ี ะรับรองสิทธิของ
ประชาชนให้มโี อกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างทั ่วถึงและใช้สทิ ธิได้โดยถูกต้องกับความเป็ นจริง
เกีย่ วกับการทีร่ ฐั จะจัดให้มกี ารดําเนินการต่าง ๆ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของ
ประชาชน อันเป็ นการส่งเสริมให้มคี วามเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง่ ขึน้ และเพือ่ ที่
ประชาชนจะได้ปกปกั รักษาประโยชน์ของตนได้อกี ประการหนึ่งด้วย แต่เนื่องจากในขณะทีม่ ี

๔๗
การยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผูร้ า่ งย่อมไม่อาจคาดหมายได้ถงึ การดําเนินการต่าง ๆ
ทีร่ ฐั จะจัดให้มขี น้ึ ในอนาคต ในการตีความบทบัญญัตมิ าตรา ๕๗ วรรคสอง ทีเ่ กีย่ วกับ
“การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และการออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน” นัน้ จึงจําเป็ นต้องพิจารณาในความหมายอย่างกว้างเพือ่ ให้
บรรลุเจตนารมณ์ดงั กล่าวข้างต้นยิง่ กว่าถ้อยคําตามลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ตาม ในกรณีน้ี
ย่อมมีความหมายว่า การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั ่วถึงก่อนการดําเนินการ
ตามความในวรรคนี้ ย่อมหมายความถึงเฉพาะกรณีทอ่ี าจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของ
ประชาชนเท่านัน้ ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดในแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มกี ารระบุรายละเอียดของแผนการดําเนินการทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของประชาชนในวงกว้างในหลายพืน้ ที่ เช่น มีการระบุไว้
ในหัวข้อ ๓.๔.๖ แผนงานกําหนดพืน้ ทีร่ บั นํ้านอง และมาตรการช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
จากการใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ การรับนํ้า ทีม่ แี นวทางการดําเนินงานด้วยการกําหนดพืน้ ทีร่ บั นํ้านอง
ในเขตเจ้าพระยาตอนบนและเจ้าพระยาตอนล่าง ตัง้ แต่เขือ่ นหลักในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ตลอดจน
ั่
สองฝงของลุ
ม่ นํ้าเจ้าพระยาให้เป็ นพืน้ ทีร่ บั นํ้านอง ดังนี้เป็ นต้น และการใช้อาํ นาจทางปกครอง
ในการดําเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว ก็เห็นได้ชดั เจนว่า มีลกั ษณะจะเป็ นการเปลีย่ นแปลงผังเมือง
และกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ จึงมีลกั ษณะเป็ น “การวางผังเมือง” และ “การกําหนดเขต
การใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ” ตามตัวอย่างทีก่ ําหนดไว้ในมาตรา ๕๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยตรง ดังนัน้ เมื่อรัฐโดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดของประเทศ
และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ใช้อาํ นาจในการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
อันมีลกั ษณะเป็ นการวางผังเมือง และการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ จึงย่อมถูกกํากับ
โดยหน้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทีต่ อ้ งจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างทั ่วถึงก่อนดําเนินการดังกล่าว แต่ในคดีน้ียงั ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
และที่ ๒ ได้ดาํ เนินการหรือมีแผนทีจ่ ะจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทัวถึ
่ งก่อนการดําเนินการแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแต่อย่างใด

๔๘
เมื่อข้อเท็จจริงในคดีน้ีรบั ฟงั ได้วา่ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นเพียงกรอบแผนงานกว้าง ๆ ซึง่ ประกอบด้วย ๘ แผนงานทีส่ าํ คัญ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จึงไม่ได้เป็ นการกระทําทีร่ ฐั ใช้อาํ นาจทางปกครอง
ทีจ่ ะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลใดโดยตัวของแผนแม่บทเอง และ
ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ ได้จดั ให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างทั ่วถึงก่อนการจัดทําแผนแม่บทดังกล่าวแต่อย่างใด และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ ๓
และที่ ๔ ได้นําไปกําหนดเป็ นโครงการเสนอกรอบแนวคิด ( Conceptual plan) และนํามาซึง่
การจัดทําหรือกําหนดขอบเขตงานTOR)
( ของ ๑๐ แผนงาน/โครงการModule)
(
และนําไปเปิดประมูล
ซึง่ ขณะทีย่ น่ื ฟ้องรวมถึงระหว่างศาลมีคาํ พิพากษาในคดีน้ียงั อยูใ่ นขัน้ ตอนของการคัดเลือก
ผูท้ จ่ี ะมาเป็ นคูส่ ญ
ั ญา อันถือได้วา่ การดําเนินการต่อมาตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ายังไม่สน้ิ สุด และอยูใ่ นวิสยั ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีจ่ ะจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างทั ่วถึง ศาลจึงเห็นว่า การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒
ยังมิได้จดั ให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั ่วถึง เป็ นการละเลยต่อ
หน้าทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ทีศ่ าลมีอาํ นาจออกคําบังคับ
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีดงั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ประเด็นทีส่ าม ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีล่ ะเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้
ต้องปฏิบตั ใิ นการดําเนินการต่าง ๆ ต่อมาตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
หรือไม่ อย่างไร
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โดยทีใ่ นการฟ้องคดีน้ี นอกจากผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๔๕ ราย จะอ้างว่า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอน
แผนแม่บทดังกล่าวแล้ว ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๔๕ ราย ยังอ้างด้วยว่า ในการดําเนินการต่อมาตาม
แผนแม่บทดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีล่ ะเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายต่าง ๆ (อันได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
และพระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยมีคาํ ขอให้ศาล
กําหนดคําบังคับให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีจ่ ดั ให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน

๔๙
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทั ่วประเทศอย่างทั ่วถึงก่อนดําเนินการ โดยการจัดทําประชามติตามมาตรา ๑๖๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยงบประมาณของผูถ้ ูกฟ้องคดี และดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการดําเนินโครงการเกีย่ วกับแผนงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าและ อุทกภัย (๑) ปฏิบตั หิ รือดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๗ ประกอบมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๗ (๒) ปฏิบตั หิ รือ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ (๓) ปฏิบตั หิ รือดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๑๑ ซึง่ เห็นควรแยกพิจารณาเป็ น ๖ กรณี
ดังต่อไปนี้
กรณีทห่ี นึ่ง การออกเสียงประชามติตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๑๖๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตวิ า่
ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ย่อมมีสทิ ธิออกเสียงประชามติ และวรรคสองบัญญัตวิ า่ การจัดให้มี
การออกเสียงประชามติให้กระทําได้ในเหตุดงั ต่อไปนี้ (๑) ในกรณีทค่ี ณะรัฐมนตรีเห็นว่า
กิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและประธานวุฒสิ ภา
เพือ่ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาให้มกี ารออกเสียงประชามติได้ (๒) ในกรณีทม่ี กี ฎหมาย
บัญญัตใิ ห้มกี ารออกเสียงประชามติ จากบทบัญญัตดิ งั กล่าวจะเห็นได้วา่ กรณีทจ่ี ะต้องจัดให้มี
การออกเสียงประชามติมเี พียง ๒ กรณี ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในบทบัญญัตดิ งั กล่าวเท่านัน้ ซึง่ การ
จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการดําเนินการต่าง ๆต่อมาตามแผนแม่บท
ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีไม่ได้เห็นว่าเป็ นกิจการทีอ่ าจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ
หรือประชาชน และไม่มกี ฎหมายใดบัญญัตใิ ห้การดําเนินการดังกล่าวต้องจัดให้มกี ารออกเสียง
ประชามติ โดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็ นเพียงบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตถิ งึ รายละเอียดในการออกเสียงประชามติเท่านัน้
0

0

๕๐
มิได้บญ
ั ญัตถิ งึ กรณีทจ่ี ะต้องจัดให้มกี ารออกเสียงประชามติเพิม่ เติมไปจากมาตรา ๑๖๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ดังนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีจ่ งึ ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่
ตามทีม่ าตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั แิ ต่อย่างใด
กรณีทส่ี อง สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เห็นว่า มาตรา ๕๗ วรรคแรก ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูล คําชีแ้ จง
และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ ก่อนการอนุ ญาต
หรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับตนหรือชุมชน และมีสทิ ธิ
แสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ นําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
และมาตรา ๕๘ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ บุคคลย่อมมีสทิ ธิมสี ว่ นร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ในการปฏิบตั ริ าชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน
เป็ นบทบัญญัตทิ ร่ี องรับสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนของประชาชน โดย
มิได้กําหนดหน้าที่
ทีร่ ฐั จะต้องปฏิบตั ไิ ว้เป็ นการเฉพาะ (ดังเช่นทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในวรรคสองของมาตรา ๕๗ ว่ารัฐต้อง
จัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง) ดังนัน้ โดยผลของบทบัญญัตนิ ้ี
รัฐจึงต้องไม่กระทําการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการขัดขวางการใช้สทิ ธิของประชาชนตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในบทบัญญัตดิ งั กล่าว ซึง่ ในคดีน้ี แม้วา่ การดําเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าทีป่ จั จุบนั ได้มกี ารดําเนินการจัดทําข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (
TOR)
กําหนดรายละเอียดของการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ รวม ๑๐ Module โดยมีโครงการ
ทัง้ การก่อสร้างเขือ่ นหรืออ่างเก็บนํ้าในModule A1 และ B1 และการพัฒนาพืน้ ทีร่ บั นํ้าหลากชัวคราว
่
(แก้มลิง) ใน Module A3 และ B3 ซึง่ ได้มกี ารระบุพน้ื ทีด่ าํ เนินการไว้แล้ว (เช่น Module A3
พืน้ ทีด่ าํ เนินการครอบคลุมพืน้ ทีเ่ กษตรชลประทานในพืน้ ทีโ่ ครงการชลประทานเหนือนครสวรรค์
อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาท่าบัว (จ.นครสวรรค์) ดงเศรษฐี (จ.พิจติ ร)
พลายชุมพล (จ.พิษณุโลก) และพืน้ ทีล่ มุ่ ตํ่าตามธรรมชาติ เช่น พืน้ ทีล่ มุ่ ตํ่าบางระกํา พืน้ ที่
พิจติ ร-ตะพานหิน พืน้ ทีช่ ุมแสง-เก้าเลีย้ ว) นัน้ หากมีการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวจริง
ย่อมต้องใช้พน้ื ทีจ่ าํ นวนหนึ่งในการก่อสร้างเขือ่ นหรืออ่างเก็บนํ้า รวมทัง้ การพัฒนาพืน้ ที่
0

๕๑
รับนํ้าหลากชั ่วคราว ซึง่ บางส่วนเป็ นพืน้ ทีป่ า่ ไม้ บางส่วนเป็ นทีด่ นิ ทีป่ ระชาชนอยูอ่ าศัยและใช้
ประกอบอาชีพ อันถือได้วา่ เป็ นโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม ฯลฯ
ตามนัยมาตรา ๕๗ วรรคแรก และการดําเนินการดังกล่าวถือได้วา่ เป็ นการพิจารณาของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (การให้บริการสาธารณะด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า) ตามนัยมาตรา ๕๘ แต่เนื่องจากดังทีก่ ล่าวแล้วข้างต้นว่าบทบัญญัตดิ งั กล่าว
มิได้กําหนดหน้าทีท่ ร่ี ฐั จะต้องถือปฏิบตั ไิ ว้เป็ นการเฉพาะ ทัง้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า รัฐหรือ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีไ่ ด้ขดั ขวางการใช้สทิ ธิตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๔๕ ราย ดังนัน้
จึงไม่มกี รณีทจ่ี ะถือได้วา่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีล่ ะเลยต่อหน้าทีต่ ามทีม่ าตรา ๕๗ วรรคแรก และ
มาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บญ
ั ญัตไิ ว้
สําหรับในส่วนของมาตรา ๕๗ วรรคสอง ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ การวางแผนพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกําหนด
เขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และการออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของ
ประชาชน ให้รฐั จัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั ่วถึง
ก่อนดําเนินการ นัน้ เมื่อศาลได้วนิ ิจฉัยในประเด็นทีส่ องแล้วว่า ในการจัดทําแผนแม่บทดังกล่าว
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีล่ ะเลยต่อหน้าทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ดังนัน้ กรณีจงึ ต้องถือว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีล่ ะเลยต่อหน้าทีต่ ามทีม่ าตรา ๕๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดไว้ดว้ ย
กรณีทส่ี าม สิทธิชุมชนตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตวิ า่ สิทธิของบุคคล
ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุ รกั ษ์ บํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ดาํ รงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวติ ของตน ย่อมได้รบั การคุม้ ครอง
ตามความเหมาะสม
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทัง้ ทางด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้
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ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อน รวมทัง้ ได้ให้องค์กรอิสระ
ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษา
ทีจ่ ดั การการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว
สิทธิของชุมชนทีจ่ ะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
ส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรอื่นของรัฐทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล เพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบัญญัตนิ ้ี
ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
ในส่วนของบทบัญญัตวิ รรคแรกและวรรคสามซึง่ เป็ นการบัญญัตถิ งึ สิทธิของ
บุคคลในการมีสว่ นร่วมกับรัฐในการอนุ รกั ษ์และส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สิทธิ
ในการฟ้องคดีต่อศาลเพือ่ บังคับให้หน่วยงานของรัฐปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบัญญัตดิ งั กล่าวนัน้
บทบัญญัตดิ งั กล่าวมิได้กําหนดหน้าทีข่ องรัฐให้ตอ้ งปฏิบตั ไิ ว้เป็ นการเฉพาะ รัฐจึงมีหน้าทีเ่ พียง
ไม่กระทําการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการขัดขวางการใช้สทิ ธิดงั กล่าวเท่านัน้ ซึง่ ในคดีน้ีกไ็ ม่ปรากฏว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีไ่ ด้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดทีเ่ ป็ นการขัดขวางการใช้สทิ ธิดงั กล่าว
สําหรับในส่วนของบทบัญญัตใิ นวรรคสอง เมื่อพิจารณารายละเอียดของ
การดําเนินการตามข้อกําหนดและขอบเขตงาน ( TOR) ตามโครงการเพือ่ ออกแบบและก่อสร้าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทย
Module A1 การสร้างอ่างเก็บนํ้าอย่างเหมาะสมและยั ่งยืนในพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้าปิง ยม น่าน สะแกกรัง
และปา่ สัก Module A2 การจัดทําผังการใช้ทด่ี นิ /การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้า รวมทัง้
การจัดทําพืน้ ทีป่ ิดล้อมพืน้ ทีช่ ุมชนและเศรษฐกิจหลัก สําหรับลุม่ นํ้าเจ้าพระยา
Module A3
การปรับปรุงพืน้ ทีเ่ กษตรชลประทานในพืน้ ทีโ่ ครงการชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค์
เพือ่ เก็บกักนํ้าหลากชั ่วคราว Module A4 การปรับปรุงสภาพลํานํ้าสายหลักและการป้องกันการ
กัดเซาะตลิง่ ริมแม่น้ํา ในพืน้ ทีแ่ ม่น้ํายม น่าน เจ้าพระยา
Module A5 การจัดทําทางผันนํ้า
(Flood diversion channel) ขนาดประมาณ ๑,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที รวมทัง้ การก่อสร้างถนน
เพือ่ รองรับการคมนาคม Module B1 การสร้างอ่างเก็บนํ้าอย่างเหมาะสมและยั ่งยืนในพืน้ ทีล่ มุ่ นํ้า
๑๗ ลุม่ นํ้า Module B2 การจัดทําผังการใช้ทด่ี นิ /การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้า รวมทัง้
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การจัดทําพืน้ ทีป่ ิดล้อมพืน้ ทีช่ ุมชนและพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจหลัก ในพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้า ๑๗ ลุม่ นํ้า Module B3
การปรับปรุงสภาพลํานํ้าสายหลักและการป้องกันการกัดเซาะตลิง่ ริมแม่น้ํา ในพืน้ ทีล่ ุม่ นํ้า ๑๗ ลุม่ นํ้า
แล้ว จะเห็นได้วา่ หากมีการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวจริงย่อมต้องมีการใช้พน้ื ทีจ่ าํ นวนหนึ่ง
ในการก่อสร้าง ซึง่ บางส่วนเป็ นพืน้ ทีป่ า่ ไม้ บางส่วนเป็ นทีด่ นิ ทีป่ ระชาชนอยูอ่ าศัยและใช้
ประกอบอาชีพ ทําให้เข้าลักษณะเป็ นโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทัง้ ด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ จะต้องมีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมของประชาชนในชุมชน และจัดให้ มีกระบวนการรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อน รวมทัง้ ได้ให้องค์กรอิสซึระง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทน
องค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การการศึกษา
ด้านสิง่ แวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดําเนินการดังกล่าว แม้วา่ เมื่อพิจารณาข้อกําหนดดังกล่าวในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรูปแบบของ
โครงการตามทีก่ ําหนดไว้ในหัวข้อ ๖ และขอบเขตงานหลักตามทีก่ ําหนดไว้ในหัวข้อ ๔ ของแต่
ละ Module แล้วจะเห็นได้วา่ โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวมีงานหลักทีส่ าํ คัญทีจ่ ะต้องกระทํา
เป็ นลําดับแรกคือ การศึกษาในด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านความเหมาะสม การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม-สังคม/สุขภาพ และการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
โดยการออกแบบและการก่อสร้าง ในพืน้ ทีต่ ามทีก่ ําหนดไว้ในแต่ละ Module จะต้องขึน้ อยูก่ บั
ผลการศึกษาดังกล่าว ซึง่ หมายความว่า ก่อนทีจ่ ะมีการออกแบบและก่อสร้างจะต้องมีการศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมฯ อยูแ่ ล้ว
และหากผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มคี วามเหมาะสมทีจ่ ะก่อสร้าง ก็ยอ่ มไม่มกี าร
ดําเนินการก่อสร้างเกิดขึน้ และรัฐไม่จาํ ต้องจ่าย ค่าจ้างในส่วนของงานดังกล่าว แม้จะได้มกี ารทํา
สัญญาจ้างซึง่ มีขอ้ กําหนดของสัญญาให้ผรู้ บั จ้างทาํ การออกแบบและก่อสร้างไปแล้วก็ตาม อีกทัง้
ตามหัวข้อ ๔.๕ และ ๔.๖ ของแต่ละ Module ก็ได้กําหนดขอบเขตงานหลักไว้อกี ประการหนึ่งว่า
จะต้องดําเนินการรับฟงั ความคิดเห็นและการมีสว่ นร่วมของประชาชนตามทีก่ ฎหมายกําหนด
โดยเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในแต่ละขัน้ ตอน และปรับแผนการแก้ไขและบรรเทา
ผลกระทบด้านต่าง ๆ ตามรายงานมาตรการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม-สังคม/สุขภาพ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ก่อนทีจ่ ะมีการออกแบบและก่อสร้างในพืน้ ทีใ่ ดจริง
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จะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน
และจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อน อันเป็ นการ
แสดงเจตนาของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีท่ จ่ี ะดําเนินการตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว
อย่างไรก็ดี การทีข่ อ้ กําหนดและขอบเขตงาน
(TOR) ดังกล่าว กําหนดให้เป็ นหน้าที่
ของผูร้ บั จ้างในการศึกษาในด้านต่าง ๆ และจัดให้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน นัน้
นอกจากการดําเนินการดังกล่าวของผูร้ บั จ้างอาจเบีย่ งเบนหรือไม่ตรงกับความเป็ นจริง เนื่องจาก
ผูร้ บั จ้างดังกล่าวเป็ นผูท้ ไ่ี ด้ทาํ สัญญารับจ้างออกแบบและก่อสร้างกับรัฐไปแล้ว และเป็ นปกติวสิ ยั
ในทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการทัง้ หลายทีย่ อ่ มคํานึงถึงผลกําไรสูงสุดจากการประกอบการเป็ นสําคัญ
จึงย่อมประสงค์และอาจพยายามให้ผลการศึกษาดังกล่าวออกมาในลักษณะทีใ่ ห้มกี ารก่อสร้างต่าง ๆ
ซึง่ กรณีดงั กล่าวนอกจากจะทําให้เป็ นทีไ่ ม่ม ั ่นใจในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
ผลการดําเนินการแล้ว ยังเป็ นการดําเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในการ
กําหนดให้มกี ารศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
และการจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้
ในมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อพิจารณาประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีก่ ําหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นเจ้าของโครงการเป็ น
ผูด้ าํ เนินการรับฟงั ความคิดเห็นตามระเบียบดังกล่าว ทัง้ นี้ แม้วา่ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีต่ ดั สินใจ
ทีจ่ ะนําวิธกี ารจ้างออกแบบและก่อสร้างพร้อมประกันราคาไม่เกินวงเงินสูงสุด ( Design-build
with Guaranteed Maximum Price) มาใช้กบั การดําเนินการตามโครงการทีพ่ พิ าทนี้ จะเป็ น
เรื่องของการใช้ดุลพินิจของฝา่ ยบริหารทีศ่ าลไม่อาจก้าวล่วงได้กต็ าม แต่การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สี่
ได้กําหนดข้อกําหนดและขอบเขตงานหรือ
TOR ให้คสู่ ญ
ั ญาเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดให้มี
กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน ทัง้ ทีต่ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดงั กล่าว
กําหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นเจ้าของโครงการ และคูส่ ญ
ั ญาทีไ่ ด้ทาํ สัญญาจ้าง
ให้ทาํ การออกแบบและก่อสร้างไปแล้ว ย่อมถือได้วา่ เป็ นผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียโดยตรงในการศึกษา
และจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนนัน้ เป็ นกรณีทถ่ี อื ได้วา่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สี่
ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี อี าํ นาจหน้าทีใ่ นการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวละเลยต่อหน้าทีต่ ามที่

๕๕
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ด้วยการให้
คูส่ ญ
ั ญาซึง่ ถือว่าเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นผูท้ ม่ี หี น้าทีใ่ นการศึกษาและจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชนอันมีผลทําให้การดําเนินการดังกล่าวไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว และแม้วา่ ในขณะทีย่ น่ื คําฟ้องรวมถึงระหว่างทีศ่ าล
มีคาํ พิพากษาในคดีน้ีจะยังอยูใ่ นขัน้ ตอนของการคัดเลือกผูท้ จ่ี ะมาเป็ นคูส่ ญ
ั ญา และยังไม่มกี าร
ออกแบบและก่อสร้างจริง อันจะทําให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีต่ อ้ งจัดให้มกี ารศึกษาและรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชนเสียก่อนตามบทบัญญัตดิ งั กล่าแต่
ว เมื่อได้มขี อ้ กําหนดและขอบเขตงาน
(TOR) กําหนดไว้ชดั แจ้งว่า ให้คสู่ ญ
ั ญาเป็ นผูด้ าํ เนินการในเรื่องนี้ จึงเป็ นทีเ่ ล็งเห็นได้วา่ เมื่อมี
การทําสัญญาขึน้ แล้วย่อมเกิดการกระทําทีถ่ อื ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีล่ ะเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กําหนดให้ตอ้ ง ปฏิบตั อิ ย่างแน่แท้ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงตามคําแถลงของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีว่ า่
ขณะนี้ได้มกี ารมอบหมายให้คณะอนุ กรรมการร่างสัญญาฯ ซึง่ มีผแู้ ทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด
เป็ นประธาน รับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการ โดยได้พจิ ารณาเกีย่ วกับการยกร่างสัญญา
เพือ่ แยกงานเกีย่ วกับการศึกษาความเหมาะสมและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมตามกฎหมายออกจากงานออกแบบและงานก่อสร้าง โดยกําหนดเวลาและการจ่าย
ค่าจ้างสําหรับงานต่างๆ แยกกันโดยชัดเจน ซึง่ หากงานศึกษา/วิเคราะห์ ใช้เวลาเกินกําหนด
หรือมีปญั หาอุปสรรค หรือผลการศึกษาปรากฏว่าไม่ผา่ นเกณฑ์เกีย่ วกับผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมก็อาจพิจารณายุตกิ ารดําเนินโครงการได้ดว้ ย แต่กเ็ ป็ นเพียงคําชีแ้ จงซึง่ ยังไม่มี
ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดทีย่ นื ยันถึงความแน่นอนว่าจะมีการดําเนินการตามคําแถลง
ดังกล่าวจริง และ โดยทีก่ ารดําเนินการตามโครงการทีพ่ พิ าทเป็ นกรณีทถ่ี อื ได้วา่ มีผลกระทบต่อ
ประชาชนในวงกว้าง ประกอบกับรัฐบาลเห็นว่าเป็ นกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นเร่งด่วน และมีการ
กําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการไว้แล้ว หากปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยไปย่อมไม่เป็ น
ประโยชน์แก่คกู่ รณีทงั ้ สองฝา่ ยและประชาชนทั ่วไป จึงเป็ นกรณีทศ่ี าลจะมีคาํ บังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพือ่ ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ไิ ด้แล้ว
กรณีทส่ี ่ี บทบัญญัตทิ เ่ี ป็ นนโยบายด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
ตามมาตรา ๘๕ และนโยบายด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน ตามมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ๔๕ รายได้อา้ งในคําฟ้องด้วยนัน้ บทบัญญัตทิ งั ้ สองมาตรา

๕๖
ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของหมวด ๕ แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ซึง่ มาตรา ๗๕ วรรคแรก
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตวิ า่ บทบัญญัตใิ นส่วนนี้เป็ นเจตจํานงให้รฐั
ดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนัน้ บทบัญญัตติ ่าง ๆ
ในหมวดนี้จงึ ไม่ใช่เป็ นกฎหมายทีก่ ําหนดสิทธิและหน้าทีข่ องบุคคลใด ๆ โดยตรง แต่เป็ นเรื่องทีร่ ฐั
พึงต้องกระทําตามแนวทางทีก่ ําหนด โดยไม่สามารถกระทําไปในแนวทางทีต่ รงกันข้ามหรือ ต่าง
ออกไป แต่มไิ ด้เป็ นบทบัญญัตทิ ก่ี ําหนดหน้าทีบ่ งั คับให้รฐั จะต้องปฏิบตั ิ ดังนัน้ แม้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สี่
จะยังมิได้ดาํ เนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว ก็ยงั ไม่อาจถือได้วา่ เป็ นการละเลยต่อหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
การ ดําเนินการตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
กรณีทห่ี า้
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๓ เห็นว่า
บทบัญญัตดิ งั กล่าวกําหนดอํานาจหน้าทีข่ องผูว้ า่ ราชการจังหวัดในการดําเนินการให้เป็ นไปตาม
แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับเดียวกัน ด้วยการ
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด (มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘)
และกําหนดอํานาจหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานท้องถิน่ ในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดขยะและ
มลพิษ และอํานาจหน้าทีข่ องผูว้ า่ ราชการจังหวัดในการเป็ นผูก้ ํากับดูแลการดําเนินการของ
เจ้าพนักงานท้องถิน่ และใช้อาํ นาจหน้าทีด่ งั กล่าวแทน (มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓) ซึง่ เป็ น
คนละเรื่องกันกับทีผ่ ฟู้ ้ องคดียน่ื ฟ้องในคดีน้ี
กรณีทห่ี ก การ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๑๑ โดยมาตรา ๕ บัญญัตวิ า่ บุคคลมีสทิ ธิในการดํารงชีวติ
ในสิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ และมีหน้าทีร่ ว่ มกับหน่วยงานของรัฐในการ
ดําเนินการให้เกิดสิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ ส่วนมาตรา ๑๑ บัญญัตวิ า่
บุคคลหรือคณะบุคคลมีสทิ ธิรอ้ งขอให้มกี ารประเมินและมีสทิ ธิรว่ มในกระบวนการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสทิ ธิได้รบั รูข้ อ้ มูล
คําชีแ้ จง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุ ญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว
บทบัญญัตทิ งั ้ สองมาตราดังกล่าวมิได้กําหนดหน้าทีใ่ ห้รฐั ต้องปฏิบตั ไิ ว้เป็ นการเฉพาะ รัฐจึงมี

๕๗
หน้าทีเ่ พียงไม่ดาํ เนินการอย่างใด ๆ ทีเ่ ป็ นการขัดขวางการใช้สทิ ธิดงั กล่าว ซึง่ ในคดีน้ี
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีก่ ระทําการดังกล่าวแต่อย่างใด
พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ ปฏิ
สี่ บตั หิ น้าทีต่ ามทีม่ าตรา ๕๗ วรรคสอง และมาตรา ๖๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ด้วยการนําแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไปดําเนินการจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างทั ่วถึง ตามเจตนารมณ์ของส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
และดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้มกี ารศึกษาและจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตามเจตนารมณ์ของส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน ซึง่ อยูใ่ นหมวด ๓
สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทัง้ นี้ ก่อนทีจ่ ะ
ดําเนินการจ้างออกแบบและก่อสร้างในแต่ละแผนงาน (Module) คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

นายตรีทศ นิโครธางกูร
ตุลาการศาลปกครองกลาง
นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
นายสุรตั น์ พุม่ พวง
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
นายทศพร โต๊ะบุรนิ ทร์
ตุลาการศาลปกครองกลาง
นายศรัณยู โพธิรชั ตางกูร
ตุลาการศาลปกครองกลาง

ตุลาการเจ้าของสํานวน

๕๘

นายวินยั รุง่ รักสกุล
ตุลาการศาลปกครองกลาง
ตุลาการผูแ้ ถลงคดี :นางสาววาสนา มะลิทอง
มีความเห็นแย้ง

๕๙
ความเห็นแย้ง

คดีหมายเลขดําที่

๙๔๐

/๒๕๕๖

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๒๕/๒๕๕๖
ศาลปกครองกลาง
วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ข้าพเจ้านายตรีทศ นิโครธางกูร ตุลาการศาลเจ้าของสํานวนในองค์คณะที่
พิจารณาคดีน้ี และเป็ นเสียงข้างน้อยในองค์คณะ มีความเห็นแย้งดังนี้
ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการทีเ่ สียงข้างมากมีความเห็นว่า แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้ามีลกั ษณะเป็ นการวางผังเมือง และการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
ตามนัยมาตรา ๕๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แล้วมีความเห็นต่อมาว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีบ่ ทบัญญัตดิ งั กล่าวกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
โดยข้าพเจ้าเห็นว่า แผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากร นํ้ามิได้มลี กั ษณะหนึ่งลักษณะใด
ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว เนื่องจากสาระสําคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากร นํ้า
เป็ นเพียงการกําหนดแผนการหรือโครงการทีร่ ฐั บาลจะกระทําในอนาคตเพือ่ แก้ไขปญั หา
เกีย่ วกับทรัพยากรนํ้า และการดําเนินการตามแผนการหรือโครงการดังกล่าวก็เป็ นเรื่องของ
การจัดให้มสี งิ่ สาธารณูปโภคด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเท่านัน้ แผนแม่บทดังกล่าว
มิได้มสี ว่ นหนึ่งส่วนใดทีเ่ ป็ นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ไม่ใช่
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง และการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และ
ไม่มลี กั ษณะเป็ นกฎ แม้วา่ ตามแผนดังกล่าวจะได้มกี ารระบุหรือกล่าวถึงแผนงานการกําหนด
พืน้ ทีร่ บั นํ้านอง ในหัวข้อ ๓.๔.๖ แต่การระบุดงั กล่าวก็เป็ นเพียงการกําหนดแผนงานหนึ่ง
ทีร่ ฐั บาลจะจัดให้มขี น้ึ เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปญั หาอุทกภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตเท่านัน้ ซึง่ มิใช่
และไม่อาจถือได้วา่ เป็ นการวางผังเมืองและการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ แต่อย่างใด
เพราะการวางผังเมืองและการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ จะต้องเป็ นไปตาม
หลักวิชาการและกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ

๖๐
และทีส่ าํ คัญคือ ต้องมีสภาพบังคับ (เพราะหากไม่มสี ภาพบังคับก็ยอ่ มจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิทธิ หน้าทีห่ รือเสรีภาพของประชาชนอันจะต้องจัดให้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็น
ก่อนดําเนินการ) แต่แผนงานการกําหนดพืน้ ทีร่ บั นํ้านองรวมทัง้ แผนงานอื่น ๆ ตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ามิได้มสี ภาพบังคับในทํานองเดียวกันกับจัดทําผังเมืองและ
การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ตามนัยมาตรา ๕๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ดังนัน้ ในการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้าดังกล่าว
จึงไม่จาํ ต้องมีการจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั ่วถึงเสียก่อน
และข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการทีเ่ สียงข้างมากเห็นว่า กรณีดงั กล่าวไม่ถอื ว่าเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่เป็ นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ขิ องผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สี่
เพราะองค์คณะได้วนิ ิจฉัยวางหลักไว้แล้วว่า บทบัญญัตใิ นวรรคสองของมาตรา ๕๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็ นการกําหนดหน้าทีข่ องรัฐหรือขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญของ
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และการออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน ด้วยการบังคับให้รฐั ต้องจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างทั ่วถึงก่อนดําเนินการดังกล่าดัวงนัน้ หากเสียงข้างมากเห็นว่าแผนแม่บทดังกล่าว
ต้องตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว การไม่จดั ให้มี
กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนก่อนการดําเนินการจึงเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ถูกต้อง
ตามขัน้ ตอนอันเป็ นสาระสําคัญทีก่ ําหนดไว้สาํ หรับการนัน้ ซึง่ เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และศาลต้องเพิกถอนการกระทําดังกล่าวตาม
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทัง้ การทีเ่ สียงข้างมากมีคาํ บังคับให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีร่ ว่ มกันนําแผนแม่บทดังกล่าว
ไปดําเนินการจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นยังเป็ นการดําเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
บทบัญญัตมิ าตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพราะเป็ นการบังคับให้จดั ให้มี
กระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนภายหลังจากทีไ่ ด้จดั ทําแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าเสร็จสิน้ ไปแล้ว ในขณะทีต่ ามบทบัญญัตดิ งั กล่าวจะต้องจัดให้มกี ระบวนการ
รับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนก่อนดําเนินการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังเห็นว่าการกําหนดคําบังคับ

๖๑
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีน่ ําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไปจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั ่วถึงด้วย ในขณะทีไ่ ด้มคี าํ บังคับให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สี่
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มกี ารศึกษาและจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียก่อนทีจ่ ะดําเนินการจ้างออกแบบและก่อสร้างในแต่ละแผนงาน
(Module) อยูแ่ ล้ว การดําเนินการในส่วนของแผนแม่บทน่าจะไม่เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์
ทีแ่ ท้จริง เพราะได้มกี ารดําเนินการต่าง ๆ ตามแผนแม่บทดังกล่าวไปแล้ว อีกทัง้ อาจก่อให้เกิด
ความสับสนขึน้ ได้
ข้าพเจ้ายังไม่เห็นด้วยกับการทีเ่ สียงข้างมากวินิจฉัยว่า การดําเนินการต่าง ๆ ต่อมา
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเป็ นกรณีทต่ี อ้ งด้วยมาตรา ๕๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพราะเหตุทไ่ี ด้วนิ ิจฉัยแล้วว่าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าเป็ นกรณีทต่ี อ้ งด้วยบทบัญญัตดิ งั กล่าว โดยข้าพเจ้าเห็นว่า การดําเนินการต่าง ๆ
ต่อมาตามแผนแม่บทดังกล่าว ซึง่ ในขณะนี้ได้แก่การจัดทําข้อกําหนดและขอบเขตงาน ( TOR)
ทีก่ ระทําโดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ มิได้มลี กั ษณะหนึ่งลักษณะใดตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด เนื่องจากสาระสําคัญของข้อกําหนดดังกล่าว
เป็ นเพียงการกําหนดเงือ่ นไขต่าง ๆ ในการทีจ่ ะจัดจ้างผูท้ จ่ี ะทําหน้าทีศ่ กึ ษา ออกแบบ และก่อสร้าง
สิง่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการป้องกันอุทกภัย
โดยมิได้มสี ว่ นหนึ่งส่วนใดทีเ่ ป็ นเรื่องของการวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม และไม่ใช่การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง หรือการกําหนดเขตการใช้
ประโยชน์ในทีด่ นิ รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะเป็ นกฎ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีม่ ไิ ด้จดั ให้มกี ระบวนการ
รับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั ่วถึงก่อนการดําเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็ นการละเลยต่อ
หน้าทีต่ ามทีม่ าตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ข้าพเจ้ามีความเห็นเพิม่ เติมว่า การทีร่ ฐั จะเข้าทําสัญญากับผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือก
ตามโครงการทีพ่ พิ าทนี้โดยสัญญาดังกล่าวเป็ นการจ้างออกแบบและก่อสร้างด้วย ทัง้ ทีย่ งั
ไม่เป็ นทีแ่ น่นอนว่างานออกแบบและก่อสร้างดังกล่าวจะมีการดําเนินการจริงหรือไม่ เนื่องจาก
จะต้องเป็ นไปตามผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ เสียก่อน ย่อมทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิด
ความกังวลใจว่า อาจมีการกําหนดและจ่ายค่าจ้างทีไ่ ม่เหมาะสม เนื่องจากการคํานวณค่าจ้าง

๖๒
ตัง้ อยูบ่ นสมมุตฐิ านทีย่ งั ไม่เป็ นทีแ่ น่นอนว่าจะมีการก่อสร้างจริงหรือไม่และในรูปแบบใด อีกทัง้
รูปแบบของการดําเนินการดังกล่าวทีเ่ ป็ นโครงการจ้างออกแบบและก่อสร้างพร้อมประกันราคา
ไม่เกินวงเงินสูงสุด ทีอ่ าจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้วา่ ผูร้ บั จ้างจะได้รบั ค่าจ้างตามวงเกินดังกล่าว
(เช่นใน Module A1 ทีร่ ะบุเป็ นเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็ นต้น) หรือตามวงเงินทัง้ หมด
ทีไ่ ด้มกี ารทําสัญญาซึง่ อาจเป็ นจํานวนทีส่ งู เกินไป แม้วา่ ตามข้อกําหนดและขอบเขตงาน (TOR)
ได้กําหนดเป็ นหลักการไว้แล้วว่า การจ่ายเงินให้กบั ผูร้ บั จ้าง รัฐบาลจะจ่ายตามปริมาณงาน
ตามผลการออกแบบรายละเอียด และราคาต่อหน่วยทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับตามหลักเกณฑ์ของราชการแล้ว
ก็ตาม ประกอบกับการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวมีการตัง้ วงเงินค่าใช้จา่ ยไว้สงู ถึง
๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึง่ แม้ทม่ี าในระยะเริม่ แรกจะมาจากการกูย้ มื ตามพระราชกําหนดให้อาํ นาจ
กระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ การวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่ในท้ายทีส่ ุดผูท้ ร่ี บั ภาระย่อมได้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน และแม้จะดูเหมือนว่า
ในการจัดทําข้อกําหนดและขอบเขตงาน ( TOR) ดังกล่าว ได้มคี วามพยายามในการกําหนด
เงือ่ นไขในการดําเนินโครงการในด้านต่าง ๆ ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีเ่ ห็นว่ารอบคอบและรัดกุมแล้ว
แต่กย็ งั มีประชาชนส่วนหนึ่งทีย่ งั ไม่เข้าใจหลักการและรายละเอียดอย่างดีพอและส่วนหนึ่ง
ไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดดังกล่าวจนทําให้เกิดการคัดค้านในรูปแบบต่าง ๆ ขึน้ ดังจะเห็นได้จาก
การทีม่ กี ารยืน่ คําร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพือ่ ให้
ตรวจสอบการดําเนินการดังกล่าว และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก็ได้มคี าํ แถลงการณ์คดั ค้านและเสนอข้อสังเกตเกีย่ วกับการดําเนินการตามโครงการนี้ จึงเห็นว่า
เพือ่ ขจัดข้อสงสัยในเรื่องความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา และปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน รวมทัง้ ลดข้อห่วงใย
และสร้างความเข้าใจทีช่ ดั เจนและถูกต้องแก่ประชาชนทั ่วไป ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีค่ วรจะพิจารณาถึง
การแยกขัน้ ตอนการศึกษาและการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนออกจากการทําสัญญา
จ้างออกแบบและก่อสร้างอย่างเด็ดขาด และดําเนินการในขัน้ ตอนดังกล่าวเองหรือมอบหมาย
หรือทําสัญญาจ้างให้องค์กรหรือหน่วยงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ มีความเป็ นกลาง
และน่าเชื่อถือเป็ นผูด้ าํ เนินการในเรื่องดังกล่าวแทน และเมื่อได้ผลการศึกษาเป็ นประการใด

๖๓
รวมทัง้ จัดให้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้แล้ว
จึงจะดําเนินการจัดทําสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างต่อไป
โดยสรุปข้าพเจ้าเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงทีร่ บั ฟงั ได้ในคดีน้ีซง่ึ ได้แก่
การทีข่ อ้ กําหนดและขอบเขตงาน ( TOR) ตามโครงการเพือ่ ออกแบบและก่อสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั ่งยืนและระบบแก้ไขปญั หาอุทกภัยของประเทศไทย
ทุก Module ยกเว้น Module A6 และ B4 กําหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องคูส่ ญ
ั ญาในการศึกษาและ
จัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็ นกรณีท่ี
ไม่ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ในการศึกษาและรับฟงั ความคิดเห็นตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และถือได้วา่ เป็ นการละเลยต่อ
หน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ซึง่ ควรมีคาํ พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัตดิ งั กล่าว ด้วยการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพือ่ ให้มี
การศึกษาและจัดให้มกี ารรับฟงั ความคิดของประชาชนโดยหน่วยงานหรือผูท้ ม่ี คี วามเป็ นกลาง
ก่อนทีจ่ ะมีการจ้างออกแบบและก่อสร้างในแต่ละแผนงานดังกล่าว คําขออื่นให้ยก
นายตรีทศ นิโครธางกูร
ตุลาการศาลปกครองกลาง

๖๔
ความเห็นแย้ง

คดีหมายเลขดําที่

๙๔๐

คดีหมายเลขแดงที่

/๒๕๕๖
/๒๕๕๖

ศาลปกครองกลาง
วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ข้าพเจ้านายวินยั รุง่ รักสกุล ตุลาการศาลปกครองกลางซึง่ อยูใ่ นองค์คณะทีร่ ว่ ม
พิจารณาคดีน้ี และเป็ นเสียงข้างน้อยในองค์คณะ มีความเห็นแย้งดังนี้
ประการทีห่ นึ่ง การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔๕ อ้างกล่าวเพียงว่า เป็ นประชาชนชาวไทย
ทีม่ หี น้าทีเ่ สียภาษีให้กบั ชาติ มีสทิ ธิหรือหน้าทีต่ ามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
หรือให้การคุม้ ครองไว้ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงทีแ่ สดงให้เห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีดงั กล่าวได้รบั
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลีย่ งได้จาก
การกระทําหรืองดเว้นการกระทําของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สี่ อย่างไร ซึง่ เป็ นหลักการขัน้ พืน้ ฐาน
ในการเสนอคดีต่อศาล ในชัน้ นี้จงึ ยังไม่อาจรับฟงั ได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔๕ เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั
ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้
อันเนื่องมาจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ทีจ่ ะมีสทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔๕ จึงมิใช่ผมู้ สี ทิ ธิ
ฟ้องคดีน้ี
ประการทีส่ อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๗ วรรคสอง บัญญัตวิ า่
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และการออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ

๖๕
ส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน ให้รฐั จัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทัวถึ
่ งก่อนดําเนินการ เมื่อพิจารณาเนื้อหาของ แผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้า จะเห็นว่า
สาระสําคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้าเป็ นเพียงการกําหนดแผนงาน กรอบ หรือ
แนวทางในการดําเนินโครงการของรัฐบาลทีจ่ ะกระทําในอนาคตเพือ่ แก้ไขปญั อุหา
ทกภัยของประเทศ
และเพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํ้า ในการอุปโภคและบริโภค ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ได้มเี นื้อหาหรือมีลกั ษณะเป็ นการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม ไม่ใช่การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง และการกําหนดเขตการใช้
ประโยชน์ในทีด่ นิ และไม่มลี กั ษณะเป็ นกฎแต่อย่างใด ส่วนข้อ ๓.๔.๖ ของแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทีก่ ําหนดพืน้ ทีร่ บั นํ้านองในเขตเจ้าพระยาตอนบนและเจ้าพระยา
ตอนล่างนัน้ เมื่อพิจารณาเนื้อหาของแผนตลอดทัง้ ข้อ โดยเฉพาะข้อ ๒) จะเห็นว่า เป็ นการ
กําหนดแผนหรือกรอบการใช้พน้ื ทีก่ ว้างๆ เพือ่ เป็ นแนวทางให้ผดู้ าํ เนินโครงการไปกําหนดพืน้ ที่
ทีใ่ ช้รบั นํ้านองทีชั่ ดเจนในบริเวณหนึ่งบริเวณใดหรือหลายบริเวณในพน้ื ทีท่ แ่ี ผนกําหนดต่อไปเท่านัน้
อีกทัง้ การวางผังเมืองและการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ จะต้องเป็ นไปตาม
หลักวิชาการและกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
และทีส่ าํ คัญต้องมีสภาพบังคับ มิใช่แค่การวางแผน เพราะหากไม่มสี ภาพบังคับก็ยอ่ มจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ หน้าทีห่ รือเสรีภาพของประชาชนอันจะต้องจัดให้มกี ารรับฟงั
ความคิดเห็นก่อนดําเนินการ ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าวมานี้ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
จึงไม่ใช่การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และการออกกฎ
ตามนัยมาตรา ๕๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนัน้ ในการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้าดังกล่าว
จึงไม่จาํ ต้องมีการจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง

๖๖
ก่อนดําเนินการ การกระทําของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ ในกรณีน้ีจงึ มิได้เป็ นการละเลยต่อ
หน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ประการทีส่ าม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๗ วรรคสอง บัญญัตวิ า่
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และการออกกฎทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน ให้รฐั จัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน
อย่างทัวถึ
่ งก่อนดําเนินการ
หมายความว่า หากรัฐจะดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว รัฐจะต้องจดั ให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั ่วถึง
ก่อนจัดทําแผนหรือ ดําเนินการในเรื่องนัน้ ดัง นี้ ทีต่ ุลาการเสียงข้างมากมีความเห็นว่า การที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้าโดยไม่จดั ให้มกี ระบวนการรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั ่วถึงก่อนดําเนินการ เป็ นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ และมีคาํ พิพากษาหรือคําบังคับให้ผถู้ ูกฟ้องคดี ทัง้ สี่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามทีม่ าตรา ๕๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ด้วยการนําแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าไปดําเนินการจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชน คําพิพากษาหรือคําบังคับดังกล่าวย่อมไม่สอดคล้อง และขัดต่อ
บทบัญญัติ ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพราะเป็ นการ
บังคับให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สีจ่ ดั ให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนภายหลังจากทีไ่ ด้
จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเสร็จสิน้ ไปแล้ว ในขณะทีต่ ามบทบัญญัตดิ งั กล่าว
จะต้องจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนก่อนดําเนินการ อีกทัง้ ในกรณีขอ้ นี้
หากจะมีขอ้ พิพาทเกิดขึน้ จะต้องเป็ นการโต้แย้งว่า เจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทําการหรือออก
แผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มิใช่โต้แย้งว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐละเลย
ต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตันอกจากนี
ิ
้แผนดังกล่าวไม่ได้มสี ภาพเป็ นกฎหรือคําสัง่

๖๗
ศาลจึงไม่อาจออกคําบังคับให้เพิกถอนแผนตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีขอมาท้ายฟ้องได้ตามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
ส่วนในประเด็นข้ออื่นๆ นอกจากนี้ เห็นด้วยกับความเห็นของตุลาการเสียงข้างมาก
จึงเห็นว่า คดีน้ีควรมีคาํ พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายตามแนวทางทีศ่ าลวินิจฉัยไว้ในคําพิพากษา ก่อนดําเนินการออกแบบ
และก่อสร้างในแต่ละโครงการ ทีต่ อ้ งมีการดําเนินการตามบทบัญญัตดิ งั กล่าว ส่วนคําขออื่น
นอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒ ถึงที่ ๔๕

นายวินยั รุง่ รักสกุล
ตุลาการศาลปกครองกลาง

