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วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น นายสัมพันธ พุฒดวง ผูอํานายการศูนยปาไมเชียงใหม.เจาหนาที่หนวยปองกัน
และพัฒนาปาไมแมแตง หนวยปองกันรักษาปาที่ ชม.6 (ปางกวาง) และนายไพโรจน บุญญรัตนศิริ หน.ชุดปฏิบัติการ
พิเศษปาไมเชียงใหม หน.นปพ.แมแตงได 
 

รับรองเรียนวามีการบุกรุกพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาแมแตงเพ่ือทํารีสอรท จึงลงพ้ืนท่ีตรวจสอบบริเวณดังกลาวพบวา มี
การบุกรุกแผวถางปา และมีการปลูกสรางบานพักตากอากาศ บริเวณปาสงวนแหงชาติปาแมแตง ในทองที่บานผาปูจอม 
หมูที่ 8 ตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตรวจพบมีการกอสรางบานพัก จํานวน 25 หลัง มูลคากวา 2 ลาน
บาท ถังเก็บน้ํา จํานวน 2 ลูก พ้ืนท่ีปาถูกบุกรุก จํานวน 3-2-96 ไร จับกุมผูตองหา ได 2 ราย คือนายวิเชียร (สงวน
นามสกุล) อายุ 55 ป และนายธนทร (สงนงวนนามสกุล) อายุ 49 ป 
จากการสอบสวนผูตองหาทั้งสองรายใหการอางวาที่ดินดังกลาวอยูมี เอกสารสค.1 โดยอางวาไดไปยื่นขอรังวัดออกโฉนด
ที่ดนิจังหวัดเชียงใหม สาขาแมแตง เมื่อป 2556 แตยังไมมีการสอบเขตรังวัด ทําใหเจาหนาที่ตองมีการแจงขอกลาววาไว 
เนื่องจากวาที่ดินดังกลาวยังไมมีความชัดเจน เพราะจากการสอบวัดพิกัดพบวาพื้นท่ีดังกลาวนั้นเปนปาอนุรักษโซนซีลุมน้ํา
ชั้น 1-2 ความสูงระดับน้ําทะเล 600 เมตร 
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เบื้องตนเจาหนาท่ีแจงขอหา รวมกันกอสรางแผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายปาหรือ
เขายึดถือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน และเจาหนาที่ และรวมกัน ยึดถือ 

ครอบครองทําประโยชนหรืออยูอาศยัในท่ีดินกอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการ
เสื่อมเสียแกสภาพปาสงวนแหงชาติ โดยไมไดรับอนุญาต และนําตัวพนักงานสอบสวน สภ.แมแตงเพ่ือสืบสวนสอบสวน
เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย ตอไป 
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มุมมอง! ผูวาฯการทางพิเศษ ฝน!2ป "ทางดวน" เขาตลาดฯ 
นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข อดีตรองผูวาการ รฟม. ที่มารับงานใหมในตําแหนงผูวาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย กับ
แผนงานและทิศทางการทํางานในหนวยงานแหงนี้ โดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนและนักลงทุนกําลังใหความสนใจ 
ศุกรที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา  

 
 วันนี้ทีมงาน “1/4  Special Report” มีโอกาสสนทนากับ นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข อดีตรองผูวาการ รฟม. 
ที่มารับงานใหมในตําแหนงผูวาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย กับแผนงานและทิศทางการทํางานในหนวยงานแหงนี้ 
โดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนและนักลงทุนกําลังใหความสนใจ เมื่อนายสุรเชษฐประกาศมีแผนที่จะนําการทางพิเศษฯเขาจด
ทะเบียนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย...  
 นายสุรเชษฐกลาววาการทางพิเศษฯ มีโอกาสท่ีจะเขาตลาดหลักทรัพย เนื่องจากเปนกิจการที่ผูกขาด มีรายได 
และมีกําไร เพราะพฤติกรรมคนกรุงเทพฯชอบใชรถยนตกันมาก ขนาดประเทศไทยไดรับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 
เปนเวลา 1 ปเต็ม ๆ แตธุรกิจของการทางพิเศษฯไดรับผลกระทบนอยมาก คือกระทบกระเทือนแค 15% ในขณะที่คน
อ่ืนไดรับผลกระทบ 90% แถมตนทุนดําเนินการของเราก็ถูก ไมเหมือนธุรกิจ “รถไฟฟา” ที่ลงทุนมาก แตไดกําไรนอย...  
 ดังนั้นจึงเห็นไดวาการทางพิเศษฯ สงรายไดเขารัฐ (กระทรวงการคลัง) เปนอันดับท็อปเท็นของประเทศอยาง
ตอเนื่องโดยตลอด เมื่อมองในแงธุรกิจองคกรจึงนาลงทุน เพราะมีกําไร ถึงแมจะมีโควิด-19 แตยังทํารายได 16,000-
17,000 ลานบาท มีกําไรประมาณ 7,000 ลานบาท (ป 63) และกอนโควิด-19 ระบาด เคยทํารายไดสูงสุด 18,000-
20,000 ลานบาท/ป...  
 ถาไมมีโควิด-19 ตัวเลขจะดีกวานี้ เพราะหลังจากตนเขามารับตําแหนงผูวาการ เมื่อเดือน ส.ค. 63 มีความ
ตั้งใจที่จะลดตนทุนใหกับองคกร ตอง “ลีน” (LEAN) รีดเอาศักยภาพองคกรท่ีมีพนักงานขนาด 6,000 คนออกมา 
โดยเฉพาะการลดตนทุนการบริหาร ลดตนทุนในการบํารุงรักษา และทําทุกอยางใหโปรงใสที่สุด ไมควรมีขอครหาที่วา
รัฐวิสาหกิจซื้อคอมพิวเตอรเพียงตัวเดียวก็ซื้อแพงกวาชาวบานเขา และตองแกปญหารถติดบนทางดวน แนนอนวาทุกเรื่อง
มันทํายาก เนื่องจากเปนการสรางความเปลี่ยนแปลงใหองคกร ซึ่งแรงตอตานภายในยอมมีแนนอนสําหรับคนที่อาจไดรับ
ผลกระทบแตถาตนจะเอาความปลอดภัย อยูแบบสบาย ๆ ไปวัน ๆ “วาไง วาตามกันครับลูกพ่ี” (Go with the flow) มัน



ไมใช เพราะ   เมื่อไดมานั่งบริหารตรงนี้ ตองสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับองคกร เปลี่ยนวิธีการทํางาน ตองเอาคน
นอกเขามาบาง พนักงานบางคนที่เขาใจก็ชื่นชม สวนคนท่ีไมเขาใจและกลัวความเปลี่ยนแปลงก็ตอวา ซึ่งมีบางเปนเรื่อง
ธรรมดา 
 “เหตุผลที่ตองสรางความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการทางพิเศษฯเปนธุรกิจที่มีกําไรมาก จากความโชคดีตรงนี้
เราจึงไมควรแบงปนกันเฉพาะพนักงาน และกระทรวงการคลัง แตควรใหประชาชนมีสวนรวมดวย เพราะไหน ๆ เราก็ลด
ราคาคาผานทางดวนไมได เนื่องจากติดเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน และผิดวินัยการเงินการคลัง ดังนั้นผมจึงตองจับการทาง
พิเศษฯแตงตัว ใหมีผลประกอบการท่ีดีมากขึ้น แลวเอาเขาตลาดฯ ใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของ โดยป 64 
ยังกระทบจากโควดิ-19 ทั้งรายไดและกําไรอาจจะลดลงไป แตคาดวาประมาณป 66-67 ความฝนที่จะดันการทางพิเศษ
ฯเขาตลาดฯคงเปนจริง แลวผมประกาศไวเลยวาจะเปนซีอีโอคนแรกที่ไมเอาหุนที่จัดสรรใหพนักงานและผูบริหารในราคา
ถูก (ESOP)” 

 
ไมมีเจาหนี้แตติดกับดัก “ขาดทุนทางบัญชี” สตง. 
นายสุรเชษฐ กลาวดวยวาอีกเหตุผลหนึ่ง คือ ที่ผานมาการทางพิเศษฯ มีปญหาเรื่องการขยายสัมปทาน มีเรื่องฟองรองกับ
บริษัทเอกชน (BEM) แลวสุดทายเราเลือกใชวิธีการขยายสัมปทาน เพ่ือลดมูลหนี้ แตติดปญหาที่เงื่อนไขของ สตง.วาตรงนี้
คือมูลหนี้ ทั้งที่ BEM บอกวาเขาไมใชเจาหนี้การทางพิเศษฯแลวนะ แต สตง.ยืนยันวาตองลงบัญชีอยู ทําใหสภาพการเงิน
ของการทางพิเศษฯกระทบบาง 
 ท้ังที่หนี้กับ BEM ไมมีแลว เพราะแลกการขยายสัมปทานออกไปอีก 15 ป 8 เดือน ถือวาเปนดีลที่ดีนะ 
เนื่องจากไมไดเอาหนี้ไปแลกกับการขยายสัมปทาน แตเอารายไดในอนาคตไปแลก การดีลกัน ณ เวลานั้น ไมมีใครผิดหรือ
ใครถูก แตเปนการบริหารความเสี่ยงมากกวา สวนกรณี สตง.ถือวาเปนหนี้ทางบัญชี ที่ตองลงบันทึกหนี้ไว ทําใหสถานะ
ทางการเงินของการทางพิเศษฯจะไดรับผลกระทบไปอีก 2-3 ป เพราะตองเอากําไรไปทดหนี้ทางบัญชี ทั้งที่ไมมีเจาหนี้ 
การประกอบการยังมีรายได และมีกําไร สุดทายแลวตองกระทบไปถึงการสงเงินเขากระทรวงการคลังดวย เพราะในเม่ือมี
การขาดทุนทางบัญชี แลวจะใหการทางพิเศษฯ สงเงินเขากระทรวงการคลังไดอยางไร? ตนพยายามคุยกับสตง. แตยังคุย
กันไมรูเรื่อง 
ผลสืบเนื่องมาจากการขาดทุนทางบัญชี ทั้งที่มีรายได มีกําไร แตไมมีเจาหนี้ จึงกระทบกันไปหมด ปจจุบันยังไมไดโบนัสให
พนักงาน ก็เปนแรงกระเพื่อมเหมือนกัน แตเขาบอกกันวารัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ ยังไมไดโบนัสเหมือนกัน เพราะไมควรมี
ความสุขบนความทุกขยากของประชาชนชวงโควิด-19 แตขาราชการ-รัฐวิสาหกิจมีขออางไดนะ วาเราไมไดรับโครงการ
ชวยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้นจากรัฐบาล ไมวาเปนโครงการคนละครึง่-เราชนะ พวกเราไมไดอะไรเลย 



สาย “เกษตร-นวมินทร” ไปตอยาก!...  
รวมทั้งทางดวนสายเกษตร-นวมินทร-วงแหวนทิศตะวันออก ที่มีเสาตอมอตั้งโดเดอยูกลางถนนเกษตร-นวมินทร มา 25 ป 
เดิมทางดวนสายนี้จะวิ่งมาเชื่อมกับทางดวนเสนหลัก บริเวณถนนงามวงศวาน แตติดปญหาวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไมใหพื้นที่ ดังนั้นตนจึงตองทําเรื่องเขาคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เพ่ือให คจร.ทบทวนมติวาถาจะ
ทําโครงการนี้ไดมหาวิทยาลัยเกษตรฯตองยอมยกที่ดินใหบางสวน 
 
แตเมื่อมหาลัยวิทยาลัยเกษตรฯไมยอม โครงการดังกลาวจึงไปตอไมได กลายเปนความลาชามา 25 ป เมื่อการทางพิเศษฯ
ขยับตัวชาจึงมีโครงการอ่ืน ๆ (รถไฟฟา) ข้ึนมาขวางเต็มไปหมด ถาจะทําก็ตองเลี่ยงหลบ นี่คือมูลคาของความลาชา ทั้งที่
การทางพิเศษฯอยากทําทางดวนสายเกษตร-นวมินทร-วงแหวนทิศตะวันออก เพื่อชวยแก  ปญหาการจราจร และ
เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมกรุงเทพฯทางดานตะวันออก กับฝงตะวันตกเขาดวยกัน 
 
เมื่อโครงการดังกลาวลาชามา 25 ป ที่ดินที่การทางพิเศษฯเวนคืนไว โฉนดเปนชื่อของการทางพิเศษฯ แตปจจุบันเจาของ
ที่ดินเดิมบางแปลงเริ่มมาครอบครองไปทําประโยชน เอาไปทําตลาดนัด เพราะเขาเห็นวาทางดวนสายนี้ 25 ป ไมเกิดแลว 
เขาจึงเตรียมฟองรองเอาที่ดิน คืนดวย ชวงท่ีรอฟองก็เขาครอบครองทําตลาดนัดไปพลาง ๆ กอน การทางพิเศษฯเขาไปไล
เขาก็ไมไปเพราะเปนผูมีอิทธิพลพอสมควร นี่คือมูลคาของความลาชา หรือถาจะยกใหกรมทางหลวงนําเสาตอมอไปทําเปน
ทางยกระดับ ไมเก็บเงิน ตนก็ไมไดลําบากใจนะ แตโดยสวนตัวคิดวากรมทางหลวงเขาคงไมอยากทํา 
“สวนทางดวนสายอ่ืน ๆ ที่อยูในแผน เชน สรางตอจากทางดวนจตุโชติ ลากไปหทัยราษฎร (มีนบุร)ี และตัดขึ้นไปลําลูกกา 
คลอง 10 มุงตรงไป จ.สระบุรี ระยะทางประมาณ 100 กม. แตตองศึกษาความเหมาะสมในหลาย ๆ ดานกอน สรางแลว
ตองมีรถวิ่ง และมีกําไร แตโดยภาพรวมแลวการสรางทางดวนยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก แมจะมีรถไฟฟาสีตาง ๆ ทยอย
เปดใหบริการ แตยังไมตอบโจทยการเดินทางท้ังหมดใหกับประชาชน ยังตองตอรถเขาตามตรอกซอกซอย ดังนั้นความ
จําเปนในการใชรถยนตยังมีอยูมาก ในขณะที่รถไฟฟาบางสายตองแขงขันแยงผูโดยสารกัน” ผูวาการการทางพิเศษฯ 
กลาว 
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