กสม. มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงคมนาคม –รฟม.
เร่ งแก้ ไขปัญหาผลกระทบจราจรจากโครงการก่ อสร้ างรถไฟฟ้ าสายสี ชมพูที่กระทบสิ ทธิประชาชน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายสุ วัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยว่า เมื่อเร็ ว ๆ นี้
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ได้พิ จ ารณาข้อ เสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางใน
การส่ ง เสริ ม และคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กรณี ศึ ก ษา : ผลกระทบด้า นการจราจรของโครงการก่ อสร้ า ง
รถไฟฟ้าสายสี ชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ทั้งนี้ สืบเนื่ องจาก กสม. เห็นว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง
แม้มี วตั ถุประสงค์หลักมุ่ งประโยชน์เพื่ อให้บริ การสาธารณะ แต่ ในช่ วงระหว่างการดาเนิ นการก่ อสร้ า ง
อาจส่ งผลกระทบต่ อสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน ดังนั้น เพื่ อลดปั ญหาการจราจรติ ดขัดและอ านวย
ความสะดวกให้กบั ประชาชนในการเดินทาง จึงเห็นควรให้มีการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรของโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี ชมพูฯ โดยได้แต่งตั้งคณะทางานศึกษาผลกระทบและรวบรวมข้อเท็จจริ งจากบุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายสี ชมพู ช่วงแครายมีนบุรี มีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็ นเจ้าของโครงการ และมีบริ ษทั นอร์ทเทิร์น
บางกอก โมโนเรล จากัด เป็ นผูไ้ ด้รับสัมปทาน เริ่ มดาเนิ นการก่อสร้างในช่วงกลางปี 2561 ในช่วงก่อสร้าง
พบปั ญหา ความล่า ช้า ในการรื้ อย้า ยสาธารณู ปโภคและการส่ ง มอบพื้นที่ ในบางจุ ด เป็ นผลให้ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยมี มติ อนุ ม ัติขยายระยะเวลาก่ อสร้างรถไฟฟ้ า
สายสี ชมพูฯ ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมกาหนดก่อสร้างจะแล้วเสร็ จในเดือนตุลาคม 2564 เป็ นเดือนตุลาคม 2565
ทั้งนี้ ในช่วงการก่อสร้าง มีสาระสาคัญและประเด็นปัญหาควรพิจารณา ดังนี้
1. ประเด็นผลกระทบด้านการจราจรที่ เกิ ดขึ้นจากโครงการก่ อสร้าง พบว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้ า
สายสี ชมพูฯ ซึ่ งต้องมีการปิ ดช่องจราจรบางส่ วนหรื อการปิ ดจราจรบางเส้นทางในบางช่วงเวลา ได้เกิดผล
กระทบต่อการสัญจรของประชาชน เช่น ปั ญหาการจราจรติดขัดมากในช่วงเวลาเร่ งด่วน ทาให้ประชาชน
ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติ ส่ งผลให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
สภาพความเป็ นอยู่ และเสรี ภาพในการเดินทางของประชาชน และมีอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นสื บเนื่ องจากการก่อสร้าง
2. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจากัดในการดาเนินการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ก่อสร้าง ได้แก่ ปั ญหาความล่าช้าในการรื้ อย้ายสาธารณู ปโภคและการขอใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานรัฐบริ เวณ
การก่อสร้าง เช่น การรื้ อย้ายสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ท่อน้ าประปาของการประปานครหลวง หรื อ
สายสื่ อสารของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง และปั ญหาการเจรจาขอใช้พ้ืนที่ ข องกรมทางหลวง บริ เวณสถานี
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุซ่ ึ งให้การส่ งมอบพื้นที่ล่าช้า รวมทั้งปั ญหาการประสานการทางานของหน่วยงาน
หลายหน่วยในกรณีที่มีขอ้ ร้องเรี ยนจากภาคประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการ
นายสุ วฒั น์ กล่าวต่อไปว่า กสม. เห็นว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสี มพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้ส่งกระทบ
ต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชนเป็ นการชัว่ คราว เนื่องจากทาให้เกิดความยากลาบากในการใช้เส้นทางสัญจร
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสิ ทธิและเสรี ภาพดังกล่าวได้ถูกรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ

สิ ทธิและเสรี ภาพในชีวิตและร่ างกาย และสิ ทธิในทรัพย์สิน เช่น กรณี การเกิดอุบตั ิเหตุอนั เนื่องมาจากโครงการ
ก่อสร้างจนได้รับบาดเจ็บ เสี ยชี วิต ทรัพย์สินได้รับความเสี ยหาย และการสิ้ นเปลืองเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง อีกทั้ง กระทบต่อเสรี ภาพในการเดินทางจากความยากลาบากในการเดินทางสัญจร เป็ นต้น แม้ว่า
การดาเนิ นการโครงการก่ อสร้ างรถไฟฟ้ าสายสี ชมพู ฯ เป็ นโครงการระบบคมนาคมเพื่ อให้เกิ ดการอ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนได้รับประโยชน์ แต่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวมีหน้าที่ตอ้ งดาเนิ นการตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ที่กาหนดมาตรการป้ องกัน
และแก้ไขผลกระทบ และเนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี ชมพูฯ มีลกั ษณะเป็ นการร่ วมลงทุนระหว่าง
รัฐกับเอกชนซึ่ งมีผลตอบแทนในเชิงธุ รกิจ จึงสมควรต้องดาเนิ นการให้สอดคล้องกับ หลักการชี้ แนะว่าด้วย
ธุ รกิจและสิ ทธิ มนุ ษยชนของสหประชาชาติ : การปฏิบตั ิ ตามกรอบการคุม้ ครอง เคารพ และเยียวยา (United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs: Implementing the Protect, Respect,
Remedy Framework (2011)) ควบคู่ไปด้วย
กสม. จึงมีขอ้ เสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการ สรุ ปได้ดงั นี้
1. เนื่ องจากได้มี ก ารขยายเวลาการก่ อสร้ า งจากก าหนดเดิ ม ออกไปอี ก 1 ปี การรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนแห่งประเทศไทย ต้องติดตามการทางานของบริ ษทั ผูไ้ ด้รับสัมปทานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ดาเนินการ
ก่ อสร้ า งให้เป็ นไปตามแผนงานที่ ก าหนดโดยเคร่ ง ครั ด และอานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ ใ ช้
การสัญจรผ่านเส้นทางก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเปิ ดการเดินรถระยะที่ 1 (สถานี มีนบุรี – สถานี เซ็นทรัล
รามอิ นทรา) ได้ ภายในเดื อนตุล าคม 2564 และเดิ นรถตลอดเส้นทางภายในเดื อนตุล าคม 2565 ตามที่
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้กาหนดแผนการเดินรถไว้
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริ ษทั ผูไ้ ด้รับสัมปทานควรปรึ กษาหารื อร่ วมกับ
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ เพื่ อหาแนวทางการเพิ่ ม บุ ค ลากรช่ วยอ านวยการจราจร รวมทั้ง จัดท าแผน
ด้านการจัดการจราจรตลอดแนวการก่อสร้างรองรับสภาพปัญหาในชัว่ โมงเร่ งด่วนและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ น
จนกว่าโครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็ จ นอกจากนี้ หากพื้นที่ใดก่อสร้างแล้วเสร็ จก็ควรเร่ งคืนพื้นผิวการจราจร
ให้แก่ประชาชนโดยเร็ วและควรตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ ย งที่อาจก่อให้เกิด อุบ ตั ิเ หตุบ นท้องถนนและ
บริ เวณที่เกิดปั ญหาน้ าท่วมขังตลอดแนวการก่อสร้าง โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
อย่างทัว่ ถึงและทันต่อสถานการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการเดินทาง
3. กระทรวงคมนาคม ควรมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดนาประเด็นปั ญหาและข้อค้นพบจาก
การดาเนินโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในระหว่างการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของประชาชนและก่อให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง ดังเช่น กรณี โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย
สี ชมพูฯ ไปเป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนมาตรการป้ องกันและบรรเทาปั ญหาให้แก่ประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากโครงการของรัฐในอนาคต
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
11 พฤศจิกายน 2563
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