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บทคัดยอ 

"เมกะโปรเจคท" คือโครงการขนาดใหญของรฐัทีใ่ชเม็ดเงินลงทุนสูง ดําเนินการโดยรัฐ เพ่ือ

ประโยชนแกสาธารณชน  อาจมีการดาํเนินการวางแผนโดยผูเชีย่วชาญจากในหรือตางประเทศ 

การลงทุนโดยวิธีที่แตกตางกันออกไป เน่ืองจากผูดําเนินการเปนรัฐและผูรับประโยชนคือ

ราษฎร ปจจบัุนเมกะโปรเจคทจึงไมสามารถแยกออกจาก “นโยบายสาธารณะ” ไดเลย หลายๆ

ครั้งถูกนํามาเปนนโยบายหาเสียงในระบบการเมือง นําหนานโยบายและแผนหลักใดๆของ

ประเทศ... 

ผลประโยชนมากมายมหาศาล จะถูกนําสูภาคประชาชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย หรือจะกระจาย

สูผูเกี่ยวของกบัโครงการ เปนส่ิงที่นาจับตามอง ในฐานะสวนหน่ึงของอุตสาหกรรมการออกแบบ

วางแผนและการกอสรางส่ิงแวดลอมกายภาพนั้น คงปฏิเสธไมไดวาสถาปนิกเปนราษฎรภาค

สวนหนึ่งที่คงจะไมไดอยูเพียงปลายทอของโครงการ หรือมีหนาที่เพียงบริโภคส่ิงที่เกดิขึ้น

ตามแตรฐัจะเปนผูกําหนดให แตสถาปนิกน้ันคือสวนสําคัญขององคาพยพในอันจะทําใหเม็ดเงิน

ลงทุนนั้นถูกใชอยางเปนประโยชนสูงสุด เหมาะสมกับธรรมชาติแหงโครงการ ภายใตปจจัยอัน

ซับซอนจากสหสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ สูความยั่งยืนและพอเพียงตามองคความรูอันเปน

ศาสตรที่สะสมสาระมาเนิ่นนาน หรือแมนแตเปนบรรทัดฐานชี้นําสังคม (หรอืไม?) ... 

ตัวอยาง "เมกะโปรเจคท"  ที่จะนํามาวิเคราะหในบทความนี้ เพ่ือมุงหวังเปนขอเตือนใจ ไดแก 

กรณศีึกษาโครงการที่มขีอขดัแยง ขอวิพากษ และปญหาความไมโปรงใส เชน โครงการทา

อากาศยาน การจดังานมหกรรมฯ ถนนลัดอาวไทย และโครงการอนุสรณสถาน เปนอาท ิ
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สถาปนิก เปนวิชาชีพหนึ่งในสหสาขาศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนากายภาพของเมืองและ

ประเทศ คงจะปฏิเสธไมไดที่จะไมเกีย่วของกับเมกะโปรเจคท ไมทางใดกท็างหนึ่ง เมกะโปร

เจคท (Megaproject) คือ โครงการขนาดใหญ ทีด่ําเนินการโดยรฐั ใชงบประมาณสูงเปนหลัก

พันลาน อาจมีการรวมมือกับเอกชน (Public - Private Partnership) หรือระหวางรัฐ (G to G, 

Government to Government) ในรูปแบบตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนสินคากับบริการหรือผลติผล

ทางการเกษตร หรือ บารเตอรเทรด (Barter trade) การใหสัมปทาน การใหเอกชนสรางและโอน

เปนของรัฐภายหลัง (BOT-Build-Operate-Transfer) เชน โครงการกอสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

ระบบจราจร ระบบขนสงมวลชน การบรหิารจดัการน้ํา ระบบบริหารการขนสง/ลอจิสติค 

(logistic) โครงการบานสําหรับคนรายไดนอย (เชน โครงการบานเอื้ออาทร บานมั่นคง) 

โครงการเมืองใหม สนามบนิ เปนตน 

 

ตัวอยางโครงการเมกะโปรเจคทของกรุงเทพมหานคร อาทิ การกาํหนดและโครงการเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ/โครงการมหานครสุวรรณภูมิ โครงการระบบขนสง

มวลชนประเภทรถไฟฟาใตดิน 7-10 เสนทาง  โครงการพัฒนาถนนราชดาํเนินเปน ‘ฌอง อะลิ

เซ’  โครงการศูนยกลางการจราจรและขนสง (Transportation Hub) ยานพหลฯและยานมักกะสัน 

เปนตน 

 

สวนตัวอยางโครงการเมกะโปรเจคทอื่นที่เห็นไดอยางชัดเจน คงจะเปนจังหวัดเชยีงใหม ทีห่ลาย

องคกรมขีอวติกกังวลวาอาจทาํลายสภาพแวดลอมและนิเวศวัฒนธรรมของจังหวัด และบางฝาย

มองวาเปนการพยายามสลายความเปนเมือง ‘วนานคร’ (สิริมงคล, 2549) ไดแก 

1. โครงการเชียงใหมไนทซาฟารี (สวนสัตวกลางคืน) มูลคาการลงทุนประมาณ 1,155.9 

ลานบาท  

2. โครงการอุทยานชาง ในเนือ้ที่ 6,000 ไร ติดกับไนทซาฟารี 600 ลานบาท  

3. โครงการพืชสวนโลก ภายใตการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ งบประมาณ 500 

ลานบาท  

4. โครงการสปา ระดับโลก ใกลโครงการพืชสวนโลก (ไมทราบงบประมาณ)  

5. โครงการอควอเรี่ยม ภายในสวนสัตวเชียงใหม 300 ลานบาท  

6. โครงการพัฒนาลานครูบาศรีวิชยั บริเวณเชิงดอยสุเทพ เปนคอมเพล็กซรับสถานีรถไฟฟา  

7. โครงการธีมปารค หรือ สวนสนุก และ เครื่องเลนระดบัโลก (ไมทราบงบประมาณ)  

8. โครงการพัฒนาระบบขนสงมวลชนแบบโมโนเรล (รถไฟรางเดี่ยว) เชื่อมระหวางเชิงดอยสุ

เทพ เขาสูเมืองเชียงใหม 200 ลานบาท  

9. โครงการกอสรางศูนยประชมุและงานจดัแสดงสินคานานาชาติ 1,450 ลานบาท  
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10. โครงการศูนยกลางไมตัดตอไมประดับพืชเกษตร 300 ลานบาท  

11. โครงการถนนวงแหวนดานตะวันตกหางดง – มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 322 ลานบาท  

12. โครงการถนนเลี่ยงเสนทางหลักเชียงใหม - แมริม ส่ีชองจราจร จากกองพันสัตวตาง โคง

ผานปาสมบูรณของดอยสุเทพ – ฟารมงูแมริม 340 ลานบาท  

13. โครงการหองพักสไตลรีสอรท -รานอาหารภายในสวนสัตว 715 ลานบาท  

14. โครงการกระเชาลอยฟา เชื่อมตอแหลงทองเทีย่วตางๆ รอบดอยสุเทพ ระยะทาง 15 

กิโลเมตร 8 สถานี ไดแก ไนทซาฟารี – อุทยานชาง – น้ําตกหวยแกว – สวนสัตวเชียงใหม 

– ธีมปารค – สปา – พืชสวนโลก – ลานครูบา โดยจะเปนเคเบิลคารที่วิ่งสวนกันไปมา

งบประมาณ 1,000 ลานบาท หรือแมแต โครงการสรางกระเชาไฟฟาขามหัวเจาหลวงคํา

แดงที่เชียงดาว โครงการทบุรื้อฝายผญาคํา และอกีหลายฝายเพื่อการทองเที่ยวทางน้ํา 

 

ความหมาย 

เมกะโปรเจคท เปนการทบัศัพทภาษาองักฤษ โดยนาจะมีกําเนิดมาจากสหรฐัอเมริกา ในราว

ชวงป คศ. 1970-1980 ขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ชวงครึ่ง

หลักของศตวรรษที่ 20  ทีเ่นนการลงทนุที่มีมูลคาสูงของรัฐ Altshuler และ Luberoff (2003) ได

กําหนดมูลคาอยางต่าํของโครงการไวคราวๆ วา โครงการเมกะโปรเจคท นี้นาจะไมนอยวา 250 

ลานเหรยีญสหรฐั ทั้งน้ีตัวเลขนี้เปนเพียงตัวเลขโดยประมาณ และอาจแปรเปลี่ยนตามเงินเฟอ

หรือดรรชนีทางเศรษฐกจิอืน่ๆในแตละภมูิภาค โครงการเมกะโปรเจคทในประเทศไทยนาจะอยู

ที่ 1000 ลานบาท อยางไรก็ตามหลายๆโครงการที่ถูกระบุขางตน อาจมีมูลคานอยวานั้น อยาง

นอยนาจะอยูที่ 200 ลานบาทขึ้นไป 

 

รากศัพท เมกกะ (mega) ชี้ใหเห็นถึง ‘ขนาด’ ที่ใหญมาก (very large-scale) ซึ่งเปนการเรยีกรวม

โครงการของรัฐกอนหนาทีจ่ะมีการบญัญตัิศัพท เมกะโปรเจคท ขึ้นมา ในยคุแรกๆของประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้น เมกะโปรเจคท มักจะเกี่ยวของกับโครงการทางดานพลังงาน และพัฒนาเปน

เมกะโปรเจคทเมือง (Urban mega-projects) ในยคุตอมา ฉะนั้นมูลคาโครงการที่สูงน้ันนาจะแปร

ตาม ‘ขนาด’ ของโครงการทีใ่หญ อีกทั้งสงผลกระทบในวงกวาง 

 

ความสัมพันธของรัฐ และราษฎร ในเมกะโปรเจคท 

ในประเทศไทยเหตุบังเอิญหนึ่งคือผูนําทางการเมือง มักสืบทอดมากจากผูนาํทางธุรกิจ แมนแต

ในยุคเผด็จการทางทหาร สายสัมพันธระหวางธุรกจิและการเมืองก็มใีหเห็นอยางชดัเจน  แมแต

ในยุคที่เปนประชาธิปไตยผานระบบรัฐสภาและการเลือกตั้ง เงินเปนสวนสําคัญที่เปนตัวแทน

แทนที่จะเปนเสียงของประชาชน (Phongpaichit and Baker, 2004)  หลายขอสงสัยเกดิขึ้นวาเมื่อมี

เกิดการลงทุนในการเลือกตัง้แลว การเปนตัวแทนของประชาชนในระบบรัฐสภานั้นมี ‘ความ
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แทจริง’ เพียงใด แนวความคิดของประชาธิปไตยตามทีท่ินพันธ (2516) สรุปไวนั้นนาจะหมายถงึ

วา เสียง ‘สวนมาก’ ที่ไดรบัจากการเลือกตั้งไมไดหมายถึงฉันทามตทิี่รฐัจะทาํส่ิงใดก็ได โดยไม

ตองสนใจเสียง ‘สวนนอย’ 

ทินพันธ นาคะตะ (2517, 9-12) กลาววา: 
หลักเกณฑสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย มี 4 ขอ ขอที่สําคัญคือ 
การยึดถือหลักการปกครองโดยเสียงขางมาก และเคารพในสิทธิของเสียงขางนอย เน่ืองจากใน

สังคมหน่ึง ๆ น้ันมีสมาชิกจํานวนมาก ยอมเปนธรรมดาที่ทุกคนจะมีความเห็นพองหรือมีเจตนารมณ

อยางเดียวกันไมไดทั้งหมด การใชอํานาจปกครองของประชาชนจะเปนไปได จะตองใชหลักการของ

เสียงขางมาก และการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ เปนกรรมวิธีทางปฏิบัติของหลักเกณฑน้ี แต

เพราะเราไมมีทางที่จะแนใจไดวาคนกลุมใหญจะใชวิจารณญาณของเขาไปในทางที่ถูกที่ควรไดทุก ๆ 

คราว คนกลุมใหญก็อาจถูกอิทธิพลของอารมณไดในบางโอกาส หรือเกิดความเมามันในอํานาจ ซ่ึง

เปนไปไดอยางมาก และเคยปรากฎมาหลายครั้ง ดวยเหตุน้ี จึงมีความจําเปนที่จะตองมาตรการปองกัน

มิใหมีการกดขี่ขมเหงคนกลุมนอยเกิดขึ้น ซ่ึงจะกอใหเกิดระบบเผด็จการของคนสวนใหญ 

จะเห็นไดวาการเกิดเผดจ็การแฝงมาในระบอบประชาธิปไตยไดเชนกัน ยิ่งหากอิทธิพลทาง

ธุรกิจและการเมืองได ‘กด’ เสียงและความเห็นของคนสวนนอยที่มีอํานาจในการตอรองต่าํกวา

ลง ทั้งที่รฐัควรตระหนักถึงความสัมพันธอันยั่งยืนของเสียงจากประชาชน เพราะเสียงทุกๆเสยีง

ที่สงผานไปนัน้คือ ‘สัญญาณเตือน’ ที่มีประสิทธิภาพกวาเครื่องมอืใดๆ 

ผลกระทบของเมกะโปรเจคท ตอส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในโครงการขนาดใหญ เปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมได กฎหมาย

ส่ิงแวดลอมฯ กําหนดใหโครงการที่มีขนาดใหญและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตองทาํรายงาน

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment - EIA) พรอมนําเสนอแนว

ทางเลือกและวิธีแกไขที่ประเมินแลววาดทีี่สุด แตในความเปนจริงที่ปรากฏอยูหลายโครงการมี

การลัดขั้นตอน หรือทําการศึกษาโดยมีเปาหมายวาจะทาํโครงการนี้ใหไดในที่สุด ทาํใหผล

การศึกษาน้ันแสดงขอเทจ็จริงเพียงบางสวน แลวรีบนําไปสูแนวทางเลือกที่ตั้งธงไวกอนหนานั้น

แลว 

เมกะโปรเจคท vs แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง? 

หลายคนตั้งคาํถามวา เมกะโปรเจคท จะสามารถสนองแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดหรือไม? ดู

เหมือน ‘ความพอเพียง’ นั้นจะเปนการจาํกัดจาํเขี่ย ซึ่งไมสอดคลองกับงบประมาณมหาศาลทีทุ่ม

ไปกับเมกะโปรเจคทเลยใชหรือไม?  

กอนที่จะไปหาคาํตอบนั้น คงจะตองทําความเขาใจกับ ‘แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง’ กอน 

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารสัแนะแนว

ทางการดําเนนิชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดาํรงอยู

ไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวตัน และความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
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เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงการดํารงและปฏบัิติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใหดาํเนินไป

ในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภวิัตน 

 

 
(คัดจากนทิรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป, เมืองทองธานี) 

ภาพดัดแปลงโดย : อริยา อรุณินท 

รูปที่ 1 : แสดงแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายใน 

ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆมา

ใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของ

คนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกคุณธรรม ความ

ซ่ือสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ในการดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มี

สติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ

กวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

ประเด็นสําคญัที่เมกะโปรเจคทนาจะสนองแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดหรือไมนัน้คือ การมีอยู

ของความรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง กบัทั้งความสํานึกในคุณธรรม ที่เมกะโปรเจคทพึงมีเพ่ือ

นําสูความสมดุลย และพรอมรองรับตอการเปลี่ยนแปลงทุกดานอยางด ี
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รูปที่ 2 : ภาพการตูนเปรียบเทียบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับเมกะโปรเจคท 

ฉะนั้นตอขอถามที่วาเมกะโปรเจคทจะสนองแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงไดหรือไมนั้น คงจะขึ้นอยู

กับรูปแบบการนําเสนอและศึกษาโครงการเมกะโปรเจคทวาไดใชความรอบคอบ ความรอบรู  มี

คุณธรรมสุจรติ และสรางความสมดุลยหรือยังน่ันเอง 

การขัดแยง ไมลงตัว ของกลุมผลประโยชน 

ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวมีมักรูปแบบความขัดแยงกดดันจากโครงการเมกะโปรเจคทที่มา

จากกลุมที่มีบทบาทตางๆกนั (Aruninta, 2004) เชน ในกรณีพัฒนาสนามบิน นักพัฒนานักธุรกิจ

ผูประกอบการมักขัดแยงกับชาวบาน,  นักส่ิงแวดลอม กับ นักพัฒนา, ผูมีรายไดนอยที่ถูกไลที่

กับเจาหนาทีร่ัฐ เปนตน ในกรณีการกอสรางสนามบนิเดนเวอรในป ค.ศ. 1995 (Altshuler และ 

Luberoff, 2003) เกิดการพัฒนารูปแบบของโครงการเมกะโปรเจคทในทางบวก เริ่มตั้งแตราวป 

ค.ศ. 1970 ในชวงที่เกิดกระแสความเคลื่อนไหวของกลุมการมีสวนรวมทําใหการขยายตัวของ

สนามบินเดิมเปนไปไดยากเนื่องจากปญหาผลกระทบของสนามบินสวนตอขยายที่มีตอ

ประชาชนโดยรอบสนามบิน ถึงแมนวาจะเกิดแรงกดดนัจากภาคธุรกิจผลักดันใหมีการขยายตัว

ของสนามบิน ตอมาในป ค.ศ. 1980 เม่ือธุรกิจและการเดินทางทางอากาศเริ่มถึงจุดวิกฤตและ

มีความหนาแนนสูง แนวทางเลือกที่จะสรางสนามบินใหมที่สงผลกระทบตอประชาชนนอยที่สุด

จึงถูกยกขึ้นมา การดําเนนิการตางๆทาํไปพรอมๆกบัการมีสวนรวม ประสานประโยชนตอกัน 

และรวมกันหาแนวทางที่ดทีี่สุดจึงเกิดขึน้ และทําใหเมกะโปรเจคทโครงการนี้ผานลุลวงไปดวยดี 

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับโครงการเมกะโปรเจคทสนามบินในประเทศไทย มคีวามขดัแยงจาก

กลุมการเมืองเพิ่มขึ้นมาอีกกรณหีนึ่ง ในขณะที่เสียงจากประชาชนเปนเสียงเบาๆ จนดูเหมือนจะ

ไมแนใจในเสียงของตนวาจะมีความสามารถจะเขาใจโครงการนั้นถองแทพอหรือไม ลักษณะ

ออนนอมถอมตัวแบบไทยๆหลายครั้งทาํใหเสียงของพวกเขากลับเบาลงไปอีก หลายครั้งการ

เขาถึงขอมูลขาวสารของโครงการก็ถูกปดกั้น ความขดัแยง ไมลงตวั จึงปรากฏขึน้ และ ‘เกือบจะ

ชา’ เกินไปในหลายครั้งหลายครา การตัดสินใจเพื่อแกปญหาโครงการเมกะโปรเจคท จึงเปน
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ศาสตรของการตอรอง ดึงมวลชน โฆษณาชวนเชื่อ รอมชอม ‘ล็อบบี’้ ลัดขั้นตอน และ ‘ฮั้ว’ อยาง

เต็มความสามารถ 

ทางโคง รอยตอ ทางแยก หรือจุดจบของเมกะโปรเจคทในบริบทของไทย 

กรณศีึกษาของโครงการเมกะโปรเจคทในประเทศไทย ที่ผูเขียนอยากหยิบยกมาเปนตัวอยาง 

เพ่ือประโยชนเปนขอเตือนใจ ในการดาํเนินการใดๆทางวิชาการ หรือบริการทางวิชาชีพที่

เกี่ยวของกับการออกแบบกอสรางโครงการระดับเมกะโปรเจคทตางๆนั้น วาอยางนอยให

คํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมที่จะไดรับจากโครงการ การเรงรีบดําเนินการ การไมเปนกลาง

และไมโปรงใส การไมคาํนงึถึงผลกระทบอยางรอบดานนั้น อาจจะทําใหโครงการนั้นจบลงอยาง

ไมงดงาม เปนอนุสรณสถานแหงความอัปยศตอมาได งบประมาณที่ใชไปในการศึกษาใน

เบ้ืองตนนั้นถึงแมนเปนจํานวนไมมากนักเม่ือเทียบกบัมูลคาโครงการทั้งโครงการ แตหาก

โครงการนั้นมีเหตุใหถูกยกเลิกไป งบประมาณนั้นถือเปนการสูญเปลา เปน ‘คาโงซ้ําซาก’ เปน

ตราบาปใหบานเมืองตอไป ตัวอยางโครงการเมกะโปรเจคท ไดแก 

โครงการทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – โครงการนี้เปนโครงการที่มคีวาม ‘เปนที่สุด’ 

(หนังสือพิมพเดลินิวส 12 กย. 49) และ ‘จุดเดน-จุดดาง’ (หนังสือพิมพเดลินิวส 9 กย.49) 

....“เปนสนามบินที่ไมธรรมดา” เพียงแตในความไมธรรมดาก็ “มีขอครหาเชิงลบหลายเรื่อง !!” 

 ทั้งน้ี ประเด็นที่หลายคนอาจมองวาเปน “จุดดาง” ของ “สนามบินสุวรรณภูมิ” ทั้งที่มีการตั้งขอสังเกต
วาไมเหมาะสม บกพรอง และที่ถูกกลาวหาวาไมโปรงใสน้ันมีไมนอย เชน... การทรุดตัวทางขึ้นลง

เคร่ืองบินหรือกรณี “รันเวยราว”, ขอสงสัยในคุณภาพของวัสดุผาใบหลังคาอาคาร เทอรมินอล, ระบบ
ปรับอากาศตองใชพลังงานและกระแสไฟฟามาก-คาใชจายสูง-ดูแลยาก, ระบบเสียงที่ไมมีวัสดุกรุผนัง
อื่นนอกจากกระจก อาจจะเปนปญหา 

 นอกจากนี้ก็ยังมีขอสงสัยเรื่องการจัดซ้ือและติดตั้งระบบตรวจวัตถุระเบิดในสัมภาระ หรือกรณีเคร่ือง 

“CTX 9000” ที่ครึกโครม ขอสงสัยสัมปทานการกอสราง จัดสรรพื้นที่ องคประกอบอื่น ๆ สัมปทาน

บริการตาง ๆ ภายในสนามบิน เชน... รถไฟฟาขนสงจากตัวเมืองสูสนามบินหรือแอรพอรตเรลลิงค, 
สัมปทานอาคารจอดรถ, การจัดหารถเข็นสัมภาระในสนามบิน, รานคาภายในสนามบินที่มีบริษัทผู

จําหนายสินคาปลอดภาษีรายใหญรายเดียว, การจัดหาบริษัทจําหนายไฟฟาสําหรับระบบ

เคร่ืองปรับอากาศใหกับเครื่องบิน, การใหบริการภาคพื้นดิน 

 ขณะเดียวกันยังมีกรณีแวดลอมอื่น ๆ เชน ปญหาการควบคุมการใชที่ดินรอบสนามบิน โดยเฉพาะ

กรณีการจะตั้งเปนเขตปกครองพิเศษ “มหานครสุวรรณภูมิ”, ปญหา “ราคาที่ดินลวง”, ปญหาดาน 

“มลพิษทางเสียง” จากเครื่องบินที่กระทบตอประชาชน ตอการพัฒนาที่ดินเปนแหลงพักอาศัยโดยรอบ, 
ปญหา “อาคารสูง” ใกลสนามบินที่เกินมาตรฐานเขตปลอดภัยการเดินอากาศ ที่ยังเคลียรไมจบ และ

ลาสุดก็เปนขาวใหญ  

 รวมไปจนถึงปญหานกที่หากินตามหนองน้ํารอบสนามบินอาจเปนปญหาตอการขึ้นลงของเครื่องบิน, 
ปญหาความสมดุลของระบบนิเวศ แหลงที่อยูอาศัยของสัตวประเภท หนู งู สัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ, 
ปญหาผลกระทบตอบอ บึงนํ้า โดยรอบสนามบิน โดยเฉพาะกับ “แหลงเลี้ยงปลาสลิด” ยานบางบอ, 
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ปญหา “นํ้าทวม” พื้นที่โดยรอบสนามบินและใกลเคียง เน่ืองจากบริเวณดังกลาวเปนแนวระบายน้ําดาน
ตะวันออกของกรุงเทพฯ เปนตน 

ปญหามากมายที่เกิดขึ้นนั้น อาทิ ปญหาคอรัปชั่นและความไมโปรงใสในเรื่องจดัสัมปทานธุรกจิ

ที่เกี่ยวของ, ปญหาทางเทคนิคทางดานวิศวกรรม เน่ืองจากการเรงรีบกอสรางจนไมไดศกึษา

แนวทางเลือก, ปญหาผลกระทบทางระบบนิเวศ และชุมชน, ปญหาการราคาที่ดนิลวงจากความ

ไมแนนอนของแผนพัฒนา, ปญหามลภาวะตางๆ รวมทั้งวิธีแกปญหาหรือการชดเชยใหกับผูที่

ไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได, ปญหากดีขวางระบบระบายน้ําดานตะวันออกของ

กรุงเทพฯ และทายที่สุดนาํไปสูปญหาความขัดแยงเชงินโยบายของแผนการตั้งมหานครสุวรรณ

ภูมิ รศ.อนุกลัย อิศรเสนา ณ อยุธยา กลาวในการเสวนา "ทาอากาศยานสุวรรณภูมใินมุมมอง

วิศวกรไทย" (7 กันยายน 2549) วา "กรณีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่

รัฐบาลทําขึ้นนั้นควรครอบคลุมถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตางๆ เชน ระบบคมนาคม 

การระบายน้ํา และการสาํรองพื้นที่เพ่ือการขยายในอนาคต รวมถึงวางเปาหมายของการเปน

เมืองทาอากาศยานใหชัดเจนวาจะเปนแหลงลงทุนและทํากจิกรรมระหวางประเทศ 

อุตสาหกรรมและการขนสง การทองเทีย่วและสันทนาการ ชุมชนและที่อยูอาศยัอยางไร" ซึง่

ประเด็นนี้ถูกละเลย แตกลับเนนการประชาสัมพันธ และ ‘โฆษณา’ ความเปนที่สุดในดานตางๆ

ของสนามบิน ใหเกิดความภูมใิจ แตขณะที่ชุมชนรอบสนามบินยังไมไดรับการจดัการที่

เหมาะสม กอใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง 

 

รูปที่ 3 : ภาพโฆษณาโครงการบานจัดสรรใกลสนามบินสุวรรณภูมิวาเปนสิ่งที่ดี เปนภาพที่ขัดแยงตอ
หลักความจริงที่วาผูคนพยายามที่จะถอยออกหางสนามบิน 
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โครงการถนนลัดอาวไทย (โครงการมอรเตอรเวยเสนทางลัดสูภาคใต สมทุรสาคร – 

แหลมผักเบีย้ – ชะอํา) – โครงการนี้มีชวงระยะเวลาอันส้ันและจบตัวลงอยางรวดเร็ว โครงการ

นี้เปนโครงการของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จากการนําเสนอผลการศึกษาของ

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) โดยนายคาํรบลักข สุรัสวดี เสนทางนี้

มีระยะทางทั้งส้ินประมาณ 47 กม. งบประมาณที่คาดวาจะมีการใชในโครงการดังกลาว

ประมาณ 5.8 หมื่นลานบาท โดยแบงเปนงบประมาณการกอสรางสวนสะพานขามทะเล

ประมาณ 3.4 หมื่นลานบาท และการกอสรางถนนยกระดับประมาณ 2.4 หม่ืนลานบาท 

โครงการนี้มีปญหาดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมชายฝงทะเลเปนอันมาก อีกทัง้มีประเดน็การ

ยอมรับและไมยอมรับของชุมชนที่ขดัแยงกัน เน่ืองมาจากชุมชนทีม่ีวิถีชีวิตดั้งเดมิริมชายฝง จะ

ไดรับผลกระทบทางลบจากการพัฒนา แตชุมชนในเมืองตนและปลายโครงการคาดหวังวาจะ

ไดรับประโยชนจากการเปนพัฒนาทางเศรษฐกิจ โครงการดังกลาวมีการศึกษาผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอมในชวงเวลาอันส้ัน กอนที่ไดมีการตัดสินใจอนุมัตใิหดําเนินการกอสราง และให

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยทาํการออกแบบรายละเอียดโครงการมูลคา 380 ลานบาท โดยไดเซ็น

สัญญาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 กําหนดเสรจ็ภายใน 8 เดอืน ขณะทีย่ังไมไดรับผลการ

พิจารณาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอมฯจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ และยังไมผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการผูชาํนาญการ(คชก.) แมจะสงมาใหพิจารณา 2 ครัง้ โดยครั้งลาสุด

สงมาใหเม่ือวนัที่ 25 มกราคม 2548 แตก็ถูก คชก. ส่ังใหไปทาํอีไอเอเพิ่มเติมในหลายเรื่อง 

(หนังสือพิมพมติชน 29 มีค. 48) 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2545 เห็นชอบใหสํานักงานนโยบายและแผนการ

ขนสงและจราจร (สนข.) วาจางสถาบันการศึกษาของรัฐดําเนินการศึกษาโครงการศึกษาความ

เหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดลอมพื้นที่โดยรอบโครงการเสนทางลัดสูภาคใต 

(สมุทรสาคร-แหลมผักเบี้ย-ชะอํา) ซ่ึง สนข.ไดวาจางสถาบันการศึกษาประกอบดวย 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
เปนที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาโครงการฯ ดังกลาว 
 
จากการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพบวาเสนทางลัดสูภาคใต จะเปนโครงการที่เอื้ออํานวยตอ

ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การลดตนทุนการผลิต การขยายตัวและกระจายตัวของ

ประชากรสามารถสรางถิ่นฐานกระจายไกลออกไป โดยอาศัยระบบถนนดังกลาวจะทําใหเกิดชุมชนใหม

ขึ้น ทําใหเมืองขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวของเมืองเพชรบุรี ชะอํา และหัวหินจะกลายเปน

เมืองบริวารของกรุงเทพมหานครในอนาคต 
ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) คร้ังที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2546 โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ไดมีมติเห็นชอบใหมีการกอสรางโครงการ

เสนทางลัดสูภาคใต  (แหลมผักเบี้ย – สมุทรสาคร – ชะอํา) โดยรัฐบาลจะใหการสนับสนุน

งบประมาณดําเนินการ โดยใหที่ปรึกษาที่ดําเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมดาน

เศรษฐกิจ วิศวกรรม ส่ิงแวดลอม พื้นที่โดยรอบโครงการกอสรางทางลัดสูภาคใต (สมุทรสาคร – 
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แหลมผักเบี้ย – ชะอํา) เพื่อเตรียมการกอนการดําเนินการโครงการเสนทางลัดตอไป (LPB Project, 
2004) 

ในที่สุดโครงการดังกลาวนี้กจ็บสิ้นลงอยางเงียบๆ ราวกลางป 2548 ทั้งๆที่ ระหวางวันที่ 21-

25 ม.ค. 2548 กรมทางหลวงนําคณะศึกษาและออกแบบรวมทั้งที่ปรึกษาโครงการและ

ส่ือมวลชนไปดูสะพาน King Fahad Causeway ที่ประเทศบาหเรน ซึ่งเปนสะพานเชื่อมระหวาง

บาหเรนกับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะถือเปนตนแบบโครงการของแหลมผักเบ้ีย และเดินหนาตั้งแทน

ประมูล โดยไมรอผลการพจิารณาอไีอเอ 

3 ก.ค. 48 หลังจากครม.กําชับใหแตละกระทรวงทบทวนการเบิกจายงบ หากโครงการใดยังไม

เริ่มหรอืไมสามารถดาํเนินการไดทันปงบประมาณนี้กใ็หคืนงบหรือโยกใหหนวยอืน่ โครงการ

แหลมผกัเบ้ียก็เปนหนึ่งในนั้น ลาสุดพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดตีนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกังวลตอผลกระทบจากโครงการดงักลาว ซึ่งรัฐบาลไดนาํ

พระราชดําริมาพจิารณาทบทวนอยางรอบคอบแลว และมีความเหน็ใหยตุิโครงการแหลมผกัเบ้ีย 

ซึ่งจะสรางถนนผาทะเลลงไปโดยสิ้นเชิง 

 

รูปที่ 4 : ภาพการตูนลอเลียนวิวัฒนาการของการคอรัปช่ันในโครงการเมกะโปรเจคท 

โครงการราชพฤกษ มหกรรมพืชสวนโลก – โครงการนี้ เกิดขึ้นในชวงป 2546-47 นาย

เนวิน ชิดชอบ ขณะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรฯ เปนผูกํากับดูแล

โครงการซึ่งเดมิใชชื่อวา งานมหกรรมพืชสวนโลก ตอมาจึงตั้งชื่อขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสที่พระองคทรงครองสิรริาชสมบัตคิรบ 60 ป ในป 

2549 และฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา วา งานราชพฤกษ 2549 กําหนดจัดขึน้ระหวางวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550นี้ ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง ต.แมเหียะ จ.เชยีงใหม 

บนพื้นที่ 470 ไร โดยกลาวกันวาเปนงานที่รวมสดุยอด ‘ความมหศัจรรยแหงพรรณไม’ ในพื้นที่

เขตรอนชื้นทีใ่หญที่สุด ในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเชียงใต ที่มีความหลากหลายมากที่สุด ของ

พรรณไมกวา 2,200 ชนิด มากกวา 2.5 ลานตน และยังเปนการประกาศศกัยภาพการผลิต

พืชผลทางการเกษตรของไทย ดานพรรณไมดอกไมประดับ ไมสมุนไพร พืชสวนครัว ไมแปลก

หายาก และ พืชผลทางการเกษตรสูเวทตีลาดการคาโลก  ภายใต Theme ของงาน “เพ่ือนําความ

รักสูมนุษยชาต”ิ (To Express the Love for Humanity) งานมหกรรมนี้ไดยื่นเสนอขอการรับรองจาก
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สํานักงานมหกรรมโลก(Bureau of International Exposition - BIE) อยูหลายครั้ง จนในที่สุดไดรบั

การรับรองในการจัดงาน ในระดับ A1 อยางเปนทางการ จาก สํานกังานมหกรรมโลก  สมาคม

พืชสวนระหวางประเทศ (Association of Horticulture Producers - AIPH) และ ภายใตการสนับสนุน

จาก สมาพันธดอกไมโลก (World Flower Council - WFC) และสมาคมพืชสวนนานาชาติ 

(International Society for Horticultural Science - ISHS)  

อยางไรก็ตามงานมหกรรมระดับโลกครั้งน้ีก็มีกรณคีัดคานและกลาวถึงความไมเหมาะสมใน

หลายๆดาน โดยเฉพาะการจดัจางบริษทัที่ปรึกษา ซึ่งมีผลประโยชนที่สัมพันธกับการเมือง  

ศาตราจารยระพี สาคริก ไดกลาวถึงโครงการนี้ไวถึงความไมชอบมาพากลอันอาจนําสูความ

หายนะวา 

"ของมันทําเขาไปแลว ก็ควรรวมมือใหตลอดเพื่อเห็นแกสวนรวม" แตผูเขียนก็ยืนยันในสัจธรรมวา 

"เพราะผมเห็นแกสวนรวม จึงไมยอมรวมมือกับส่ิงที่อาจจะไมโปรงใส" 
เพราะฉะนั้น จึงขออนุญาตชี้แจงวา เร่ืองงานพืชสวนโลก ผูเขียนไมไดเปนคนไปเอามา และขณะนี้ก็ยัง

ไมใชเปนคนยืนหยัดเปนหลักใหแกการจัดงานดวย 
ผมตองขออภัยที่นําเรื่องน้ีมาพูดโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาพิจารณาถึงความจริงใหรอบดาน ทําให

อดสงสัยไมไดวา งานครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอประชาชนในระดับพื้นฐานหรือวา เราจะตองตกอยูใน

สภาพสูญเสียสวนลึก 
ผลจากการนํางานนี้เขามาจัดในประเทศไทย เกิดจากความหนาใหญใจโตของคนในระดับกลาง ถึงผูมี

อํานาจในระดับสูง หรือวาเม่ืองานผานพนไปแลว แตละคนคงมีปฏิภาณท่ีจะอานไดถึงตื้นลึกหนาบาง

ไดดวยตนเอง 
นโยบายการบริหารของประเทศตางๆ ในโลก เขาคํานึงถึงผลประโยชน ซ่ึงคนระดับพื้นดินพึงไดรับ ถา

คนระดับน้ีถูกอํานาจเงินและวัตถุทําลายไปแลวจะยังคงไดรับประโยชนแคไหน 
คําตอบก็คือ หายนะภัยของประเทศชาติ 

นอกจากนี้ยังมีเอ็นจีโอทางดานสิ่งแวดลอมอีกหลายคนออกมาเคลือ่นไหวถึงขั้นตอนการเรงรบี

อนุมัติและจดังานโดยละเลยเรื่องผลกระทบ เชน นายชัยพันธุ ประภาสะวัต ผูอํานวยการ

สถาบันสิทธิชุมชน ไดเตรยีมเรื่องนี้ฟองศาลปกครอง จากการใชเนื้อที่ 470 ไรทีใ่ชในการจดั

งานนี้ วาอยูในเขตอุทยานแหงชาตดิอยสุเทพปุย มีการดดัแปลงเอาอุทยานฯไปกอสราง กอน

ผานคณะกรรมการอทุยานแหงชาต ิซึ่งถือวาผิดกฎหมาย อีกทั้งยังไมตรวจสอบไมไดวามีการนํา

พืชจีเอ็มโอเขามาดวยหรือไม เพราะอาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศไทยได (มติชน, 12 กย. 

49) 

โครงการจดัสรางอนุสรณสถานเหตุการณภัยพบิัติจากคลื่นสึนามิแหงชาต ิ – โครงการ

เริ่มตนก็ตามที่ระบุเปนชื่อโครงการอยางเปนทางการ ‘อนุสรณสถาน’ ก็คงจะเปนอื่นไปไมได 

หากจะดูจากวตัถุประสงคของการจัดประกวดแบบนานาชาติจะพบวามีวัตถุประสงคเชิง

สัญลักษณ ทีช่ัดเจนวาเนนการรําลึกถึงและตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ ใน

วันที่ 26 ธันวาคม 2547 โครงการนี้ไดนายปลอดประสพ สุรัสวดี เปนประธาน รวมกับ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยความรวมมือของสภาสถาปนิก ผูเขียนไดรวมเปนผูรวมรางขอกาํหนด

ของการประกวดแบบนี้มาตัง้แตตนแตไดขอลาออกหลงัจากพบความไมชอบมาพากลตั้งแตมี

การประกาศขอกําหนดออกมา วัตถุประสงคของการจดัประกวดแบบนี้ก็คงเปนไปตามทีผู่เขียน
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ไดรวมรางพรอมกับสวนอื่นๆ  สาระสําคญัก็เพ่ือมุงเนนในแง ‘ความรูสึกแหงการราํลึก’ ของทุกๆ

คนทีร่วมและไมรวมในเหตกุารณ 

The memorial is to  : 
- Embody the goals and spirit of the mission statement; 
- Convey the magnitude of personal and physical loss from The Dec 26,2004 Tsunami; 
- Acknowledge all those who aided in rescue, recovery and healing; 
- Respect and enhance the ‘natural and sacred’ quality of the overall site and the space 

designated for the memorial; 
- Encourage reflection and contemplation; 
- Evoke the historical significance and  impact of The Dec 26, 2004 Tsunami; 
- Create an original and powerful statement of enduring and universal symbolism; 
- Inspire and engage people to learn more about the events and impact of the Tsunami for 

further awareness; 
- Evolve over time. 

ซึ่งลักษณะของการประกวดแนวคิดโดยทัว่ไปสวนขอกําหนดของการประกวดนั้นควรเปนการ

ระบุวัตถุประสงคหลักๆ และใหผูเขาประกวดที่เปนประชาชนทั่วไปสามารถใชความคดิ

สรางสรรคในการนําเสนอแนวคิดเขารวม แตขอกาํหนดครั้งน้ันที่ดําเนินการจัดทาํโดยสภา

สถาปนิกกลับผิดแผกจากการที่ขอกาํหนดการประกวดแนวคดิเบื้องตนพึงเปน เหมือนเปนการ

กีดกันผูเขาประกวดทีไ่มใชสถาปนิก (Kongkrut, 2005) ปรากฏการระบุพ้ืนที่อาคารตางๆขึ้นมา 

ทําใหการประกวดแบบแนวความคิดตองถูกกํากับดวยอาคารตางๆที่ ‘ผูจัดประกวดตองการใหมี’ 

ปรากฎในสวนองคประกอบหลักของโครงการที่มีการระบุ พ้ืนที่ในสวนที่เปนอาคารเพิ่มขึ้นมา

หรือแมนกระทั่งระบุขนาดพื้นที่ใชสอยวาประมาณ 8,500 – 10,000 ตารางเมตร เพ่ือเปน

สวนใชสอย ‘ทีต่องการ’ ดังตอไปนี้  

Master Plan Requirements: 
The master plan should show the site development and should indicate generally the 
location (if any is provided) of parking or transport provisions.Circulation and type of 
circulation within the site should be indicated diagrammatically. 

3.2 A fitting memorial as indicated in the competition documents shall be Proposed by the 
designer. There are no specific physical requirements for this item. 
3.3 A Museum Space: 
The museum shall be designed as a flexible space or spaces and should include both interior 
and exterior areas. Interior galleries should be designed to accommodate art of all kinds and 
should be considered to require international standards of security, lighting and climatic 
control. In principal the museum shall contain: 

3.3.1 Entry and related facilities such as checkrooms. 
3.3.2 Gallery space which can be broken into various spaces at the option of the designer. 
3.3.3 Storage and preparation areas. 
3.3.4 Museum office and general administration area. 
3.3.5 A museum library. 
3.3.6 Restaurant with both indoor and outdoor seating areas with adequate food preparation 

areas. 

4. The tourist and visitor spaces may be located at various locations on the site or near this 
site access point and should include but not be limited to 
4.1 Area(s) of contemplation and rest; these may be outdoor and or semi-enclosed. 
4.2 A small gift and remembrance shop. 
4.3 Restroom facilities 

5. The learning center may be combined with tourist area at the discretion of the designer 
and should include the following facilities: 
5.1 An outdoor amphitheater to be used for drama and music, open air. 
5.2 An indoor lecture 
5.3 A small conference and office area. 
5.4 An outdoor reception area 
5.5 Enclosed space for catering, storage, and support areas. 
5.6 Toilets, etc. 
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6. Utility Area: 
Utility areas should be indicated generally and need only be shown diagrammatically on the 
master plan owing to the nature of the site they should be placed as discreetly as possible. 
Areas should include: 
6.1. Waste Storage 
6.2. Garden Equipment Area 
6.3. Fire Protection 
6.4. General Maintenance Area 

โครงการอนุสรณ นการประกวดแบบทั้งสองขั้นตอน จนกระทั่งไดแบบ

อาคารตามขอกํา วยสิ่งกอสรางรูปกรวยสูง 10-25 เมตร 5 อาคาร

ีนัย

คือมักใชระยะเวลาใน

วยงานเฉพาะกิจหรือบริษทัที่ปรกึษา ไมมแีผนแนชัด ปรากฎหลายครั้งวามี

กึษาผล

 

มิน

สถานสึนามิ ผานขั้นตอ

หนดขางตน อันประกอบด

ตระหงานทามกลางปาอทุยานแหงชาติเขาหลักลํารู โดยยังไมไดผานขั้นตอนการอนุมัตจิาก

คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ เชนเดียวกับโครงการที่กลาวถึงอื่นๆในยคุนี ้ การอนมุัติ

งบประมาณเพื่อเดินหนากอสรางถูกปรบัลดลงอยางม ยะ จาก 1,200 ลานเหลือเพียงครึ่ง

เดียวคือ 600 ลานเมื่อกอนหมดวาระการทํางานของคณะรัฐมนตรีไมนาน ชะตากรรมของพื้นที่

อุทยานแหงชาติเขาหลักลํารู คงจะปลอดภัยจากเงื้อมมือของการพัฒนาของ ‘นักกอสราง’ ไป

ระยะหนึ่ง อยางนอยจนกวาสํานึกของนกักอสรางจะจนซึ่งธรรม(ชาติ) 

บทสงทาย 

โครงการเมกะโปรเจคทเหลานี้พบวามีลักษณะพิเศษบางประการ 

การศึกษาส้ันโดยหน

การหลีกเลี่ยงขั้นตอนรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน หรือการศ กระทบตามกฎหมาย 

ความยัง่ยืนของโครงการมกัข้ึนอยูกับเสถียรภาพของพรรคการเมืองฝายรฐับาล แตภาพของเม

กะโปรเจคทไมไดมีแตในภาพลบ เพราะความเปนโครงการทีใ่ชเงินงบประมาณสูงๆนั้นไมได

หมายความวาจะเปนโครงการที่ไมยั่งยนืแตอยางใด ตราบใดที่โครงการเหลานั้น มีจดมุงหมาย

เพ่ือประโยชนตอสวนรวม ไดประเ ผลกระทบตางๆอยางเทีย่งธรรม ตามหลักวิชาการในทุกๆ

ศาสตรที่เกีย่วของ และประเมินใหชัดเจนวาทายที่สุดแลววาประโยชนสูงสุดของโครงการนั้นเพื่อ

ใคร? 

…วิศวกรมองเห็นแตเขื่อน เห็นแตโรงไฟฟา แตไมเห็นคน 
นักเศรษฐศาสตรมองเห็นแตเงิน เห็นแต จีดีพี แตไมเห็นคน 
นักบัญชีมองเห็นแตตัวเลข เห็นแตตารางแตไมเห็นคน 
นักกฏหมายมองเห็นแตตัวหนังสือ เห็นแตตาราง แตไมเห็นคน 
นักการเมืองมองเห็นแตยศ ตําแหนง และลาภ อํานาจ ไมเห แต ็นคน… 
ส่ิงเหลาน้ีเปนลักษณะรวมของยุค คนยุคน้ีมองภาพรวมทางสังคมแบบแยกออกเปนสวน ๆ การรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติแวดลอมจึงไมอาจหลีกเลี่ยง คน หรือกันผลกระ สิ่งแวดลอมที่เกิดจากโครงการทบ

ขนาดใหญที่เกิดโดยน้ํามือของรัฐไทยได ไมวาจะเปนดวยนเหตุผลใดใดก็ตาม  [ศาตราจารย ประเวศ 

วะสี  - เวทีส่ิงแวดลอม ’47 (กฤนกรรณ , 2547)] 
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