สรุปผลการประชุมการมีสว่ นร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 1
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
งานบริการที่ปรึกษา การทบทวนและออกแบบรายละเอียด
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพือ่
รองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ว่าจ้าง บริษทั ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์
จ ากัด เพื่อ ด าเนิ น งานโครงการทบทวนและออกแบบรายละเอีย ด โครงการระบบขนส่ ง มวลชนทางรางในพื้น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซือ่ -รังสิต เพือ่ รองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ
ที่ปรึกษาได้ดาเนินงานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยจัด การประชุมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 1 เพื่อนาเสนอข้อมูลผลการศึกษาในด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ด้าน
สิ่ง แวดล้อ ม และการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ ง จะมีการเปิ ด เวทีให้ผู เ้ ข้า ร่ ว มประชุมได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่ นาไปพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการฯ ให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร (Inform) และสร้างการรับรู ้ (Awareness) เกี่ยวกับการออกแบบโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ -รังสิต แก่กลุ่มเป้ าหมายให้
ได้รบั รูแ้ ละเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
2)เพือ่ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุม่ เป้ าหมายสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาและออกแบบ
รายละเอียดโครงการฯ ให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ และสนองตอบต่อการใช้งานของ
ประชาชน
3)เพื่อสร้าง “แนวร่วม” จากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ที่จะผลักดัน/สนับสนุ นการดาเนินงาน
โครงการให้ไปสู่ผลสาเร็จ
วัน เวลา และสถานที่จดั การประชุม
ดาเนินการการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 1 ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา
08.30 – 12.00 น ณ ห้องแกรนด์ ซี ชัน้ 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้ าหมาย
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครัง้ ที่ 1 มีผูเ้ ข้าร่วมการประชุมรวมทัง้ สิ้น 252 คน

ตารางที่ 1 สรุปผลการประชุมการมีสว่ นร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 1
ลาดับ

กลุม่ เป้ าหมาย

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น ณ ห้องแกรนด์ ซี ชัน้ 4 โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

3

2

หน่วยงานระดับจังหวัด

40

3

15

4

หน่วยงานระดับเขต/อาเภอ/เทศบาล/ตาบล/
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น/ประธานชุมชน

5

สถาบันการศึกษา

7

6

ศาสนสถาน

-

7

สถานพยาบาล

-

8

หน่วยงานภาคเอกชน

6

9

NGO ด้านสิง่ แวดล ้อม/องค์กรพัฒนาเอกชน

7

10

11

ผูม้ สี ่วนได้เสียในพื้นทีโ่ ครงการ (เวนคืน 80
เมตร และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบด้านสิง่ แวดล ้อม
(Socio) )
บริษทั ทีป่ รึกษา

12

สือ่ มวลชน

25

รวม

252

107

27
15

รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมการมีสว่ นร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 1

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การประชุมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 1
การมีสว่ นร่วมของประชาชน
สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านวิศวกรรม
ครัง้ ที ่ 1
(1) เสนอแนะให้ออกแบบทางจักรยานและฟุตบาท ตลอดแนวถนนเลียบ
ทางรถไฟ
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.30 – 12.00 น ณ ห้องแกรนด์ ซี
(2) เสนอแนะให้จดั เตรียมพื้นที่จอดรถยนต์บ ริเวณสถานีให้เพียงพอต่อ
ชัน้ 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เขต
ความต้องการของประชาชนทีม่ าจอดเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้ าชานเมืองสาย
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สีแดง
โดยมี
(3) ถนนเลียบทางรถไฟในปัจจุบนั จะคงอยู่เหมือนเดิมหรือไม่
นายจเร รุ่งฐานีย
(4) เสาโฮปเวลล์ จะตัดออกทัง้ หมดเลยหรือไม่
วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
(5) เสนอแนะให้ก่อสร้างและให้บริการสถานีหลักหกและสถานีวดั เสมียน
นารี ไม่ตอ้ งรอเป็ นโครงการอนาคต
(6) เสนอแนะให้ปรับแบบเสาตอม่อโครงการที่กีดขวางทางเข้าหมู่บา้ น
กลางเมือง
(7) เสนอแนะให้ปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟให้อยู่ในสภาพดี ปัจจุบนั
พื้นทีถ่ นนชารุดมาก
(8) เสนอแนะให้ศึกษาทางระบายนา้ ออกจากชุมชนซอยวิเชียร ซึ่งเดิมมี
ทางระบายนา้ หลัง ชุมชนติดกับทางรถไฟ และระบายออกไปยัง คลอง
เปรมประชา ปัจจุบนั ท่อระบายนา้ อุดตันบางส่วนระบายนา้ ไม่ได้

การมีสว่ นร่วมของประชาชน
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ครัง้ ที ่ 1 ต่อ

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
(9) เสนอแนะให้ทบทวนการติดตัง้ กาแพง รัว้ กัน้ บริเวณวัดประยูร
เพือ่ ไม่ให้กดี ขว้างการเข้าออกของชุมชน

บรรยากาศการประชุม
(10) เสนอแนะให้จดั ตัง้ กองทุนดูแลประชาชนตลอดแนวเส้นทาง
ก่อสร้างที่ได้รบั ผลกระทบในการก่ อสร้างโดยให้กองทุนเพื่อช่วย
กรณีเกิดอุบตั เิ หตุจากการก่อสร้างโครงการ
(11) เสนอให้เร่ งรัดการต่อขยายแนวเส้นทางรถไฟฟ้ าไปยังนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร เพราะปัจจุบนั มีผูท้ างานมากกว่า 2 แสนคน
ต่อวัน
(12) เสนอแนะให้มลี ิฟต์ บันไดเลื่อน และสิ่งอานวยความสะดวก
ของผูพ้ กิ ารให้ครบถ้วนในบริเวณสถานีรถไฟฟ้ าชานเมืองสายสีแดง

(13) เสนอแนะให้ตดิ ตัง้ นาฬกิ าดิจติ อลบริเวณสถานีแทนนาฬกิ า
แบบเข็มเพราะดูลาบาก

(14) เสนอแนะให้จดั ตัง้ กองทุนดูแลประชาชนตลอดแนวเส้นทาง
ก่อสร้างที่ได้รบั ผลกระทบในการก่ อสร้างโดยให้กองทุนเพื่อช่วย
กรณีเกิดอุบตั เิ หตุจากการก่อสร้างโครงการ

การมีสว่ นร่วมของประชาชน
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ครัง้ ที ่ 1 ต่อ
บรรยากาศการประชุม

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ด้านสิง่ แวดล้อม
(1) ร้องเรียนผลกระทบจากการก่อสร้าง บริเวณโรงผสมปูนบริเวณ
สถานีหมอชิตใหม่เกิดเสียงดังรบกวนในการเทหินดินทราย เพื่อ
ผสมปูน ตลอดทัง้ คืน
(2) ร้องเรียนถนนชารุ ดเนื่ องจากการก่ อสร้างโครงการ เสนอให้
จัด ท าถนนยางมะตอยเพื่ อ ให้ส ญ
ั จรได้ส ะดวกและปลอดภัย
(บริเวณถนนกาแพงเพชร 2)
(3) ร้องเรียนเรื่องการวางท่อระบายนา้ ให้เรียบร้อย ก่อนเข้าหน้าฝน
เพราะปัจจุบนั พื้นที่ ไม่มกี ารวางท่อระบายนา้ ในช่วงก่อสร้าง
(4) ร้องเรียนผลกระทบบ้านร้าวเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และ
ผลกระทบด้านเสียงรถไฟ และฝุ่นละออง

(5) ร้องเรียนเรื่องการวางท่อระบายนา้ ให้เรียบร้อย ก่อนเข้าหน้าฝน
เพราะปัจจุบนั พื้นที่ ไม่มกี ารวางท่อระบายนา้ ในช่วงก่อสร้าง

(6) ร้องเรียนผลกระทบบ้านร้าวเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และ
ผลกระทบด้านเสียงรถไฟ และฝุ่นละออง

(7) ร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างเวลากลางคืนของผูร้ บั เหมา ส่งผล
กระทบด้านเสียงกับผูพ้ กั อาศัยในหมู่บา้ นโฮมเพลส

(8) เสนอแนะการจัดทารายงาน EIA ฉบับปรับแบบรถไฟชานเมือง
สายสีแดง ให้ระบุมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงให้ชดั เจน

การมีสว่ นร่วมของประชาชน

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
(9) เสนอแนะให้จดั การจราจรของรถขนาดใหญ่ทเ่ี ข้าออกพื้นที่
ก่อสร้าง ให้ปลอดภัยลดอุบตั เิ หตุท่เี กิดขึ้น

(10) ร้องเรียนให้ผูร้ บั เหมาฉีดพรมนา้ บนถนนเลียบทางรถไฟให้มี
ความถีม่ ากขึ้น เพราะปัจจุบนั มีฝ่ ุนละอองเกิดจากการก่อสร้างและ
ขนส่งวัสดุเป็ นปริมาณมาก
(11) ร้องเรียนให้ปรับปรุงถนนหมูบ่ า้ นเมืองเอก เพราะชารุด
เนื่องจากรถยนต์ขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สาหรับก่อสร้างวิง่ ผ่าน

(12) ร้องเรียน ฝุ่นละอองบริเวณโรงเรียนเปรมประชา ปัจจุบนั มีฝ่ ุน
ละอองในการก่อสร้างจานวนมาก

(13) ร้องเรียนให้กาหนดมาตรการดูแลผูอ้ ยู่ในเขตทางรถไฟ ในเรื่อง
การหาทีอ่ ยู่อาศัยใหม่กบั ประชาชน

(14) การพัฒนาโครงการบดบังทัศนียภาพวัดหลักสี่ เสนอให้มกี าร
กาหนดมาตรการลดผลกระทบต่อวัดโดยการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวัดหลักสี่ในรถไฟฟ้ าเมือ่ ให้บริการในอนาคต
(15) เสนอแนะให้ตดิ ตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างตลอดแนวเส้นทางโครงการ
ให้เพียงพอ และมีการอบรมเจ้าหน้าที่โบกธงสัญญาณให้มคี วาม
เข้าใจในธงสัญญาณอย่างถูกต้อง
(16) เสนอแนะให้ร้ อื ย้ายต้นไม้บริเวณเขตทางรถไฟแทนการตัด
และนามาปลูกในบริเวณใกล้เคียงกับจุดรื้อย้ายเดิม

การมีสว่ นร่วมของประชาชน

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
(17) เสนอแนะให้จดั ทาทีจ่ อดจักรยานทุกสถานีรถไฟฟ้ าในแนว
เส้นทางโครงการ

(18) เสนอแนะให้ปรับปรุงสะพานยกระดับรูปตัวยูทจ่ี ะสร้างทดแทน
สะพานเกษมอุดมพันธ์ โดยให้รถเข็น จักรยาน และคนเดินเท้า
สามารถใช้ได้ดว้ ย
(19) เสนอแนะให้เน้นความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ใน
การก่อสร้างโครงการ

(20) ร้องเรียนให้รีบเร่งก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเดิมที่โครงการรื้อ
ย้ายเพื่อก่อสร้างแนวเส้นทางรถไฟ

ด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์
(1) เสนอแนะให้จดั ทาป้ ายประชาสัมพันธ์บอกรายละเอียดแผนการ
ก่อสร้างโครงการให้ชดั เจนตามแนวเส้นทางโครงการให้ประชาชน
ได้รบั ทราบ
(2) เสนอแนะให้ทาการประชาสัมพันธ์กบั กลุม่ เป้ าหมายเพิม่ เติมมาก
ขึ้นเพือ่ รับฟังความคิดเห็นในผลกระทบในการก่อสร้างโครงการ

ด้านอืน่ ๆ
(1) สอบถามรายละเอียดค่าโดยสาร ว่าจะมีค่าบริการเท่าไร

การมีสว่ นร่วมของประชาชน

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
(2) เสนอแนะให้มรี ถรับส่งผูโ้ ดยสารจากบ้านมายังสถานีรถไฟชาน
เมืองสายสีแดง

(3) เสนอแนะให้ประชาชนโดยรอบสถานีมสี ทิ ธิในการจองพื้นทีข่ าย
ของในสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสารวจความคิดเห็น
ผลการสารวจความคิดเห็นการประชุมการมีสว่ นร่วมของประชาชน ครัง้ ที่ 1 (การประชุมสัมมนา)
งานบริการที่ปรึกษาการทบทวนและออกแบบรายละเอียด
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพือ่
รองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ
จากผลการสารวจความคิดเห็นการประชุมสัมมนา ครัง้ ที่ 1 งานบริการที่ปรึกษาการทบทวนและออกแบบ
รายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-รังสิต
เพือ่ รองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ มีกลุม่ เป้ าหมาย จานวน 4 เขต 2 อาเภอ ซึ่งประกอบด้วยเขตบางซื่อ เขตจตุจกั ร
เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง อาเภอเมืองปทุมธานี และอาเภอธัญบุรี พบว่ามีผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทัง้ หมด 252 คน ใน
จานวนนี้มผี ูต้ อบแบบสารวจความคิดเห็น จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.29 ของผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทัง้ หมด โดย
ผลสารวจความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครัง้ นี้ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ข้อมูลทัว่ ไป
ในการสารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ผูต้ อบแบบสารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อย
ละ 51.52 เพศชาย ร้อยละ 48.48 และส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 42.42 รองลงมามีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ข้นึ
ไป ร้อยละ 32.32 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 12.12 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 9.09 และมีอายุระหว่าง 2130 ปี ร้อยละ 2.02 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่ามากที่สุด ร้อยละ 25.25 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ร้อยละ 19.19 ระดับปริญญาโทขึ้นไป ร้อยละ 17.17 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 15.15 ระดับประถมศึกษาหรือ
ตา่ กว่า ร้อยละ 13.13 และระดับปวส./อนุ ปริญญา ร้อยละ 9.09 โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 3 1.31
รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่วนตัว ร้อยละ 28.28 เป็ นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ร้อยละ 21.21 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษทั เอกชน ร้อยละ 6.06 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 1.01 และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่
โครงการ ร้อยละ 32.32 เป็ นผูใ้ ช้เส้นทาง ร้อยละ 29.29 ประชาชนทัว่ ไปร้อยละ 25.25 ผูป้ ระกอบอาชีพ ร้อยละ 6.06
ตามลาดับ

ประเด็นความพึงพอใจต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จาการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ผูต้ อบแบบสารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความพึงพอใจวิธีการ
เผยแพร่ขอ้ มูลโครงการให้กบั ประชาชนได้ทราบในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.39 มีความพึงพอใจในการตอบข้อซักถาม
ของเจ้าหน้าที่ในระดับมาก ร้อยละ 38.38 มีความพึงพอใจในความเข้าใจในข้อมูลโครงการในระดับปานกลาง ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการเผยแพร่ขอ้ มูลให้รบั ทราบ และประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากโครงการในระดับมาก ร้อยละ 35.35
ตามลาดับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความวิตกกังวลในระหว่างการก่อสร้าง
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมสัมมนา ครัง้ ที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความกังวลใจในระหว่างการก่อสร้างด้าน
ต่างๆ ดังนี้คือ มีความกังวลด้านปัญหานา้ ท่วมขังบริเวณก่อสร้าง และด้านเสียงรบกวนจากการก่อสร้างมากที่สุดในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 40.40 มีความกังวลด้านความปลอดภัยจากวัสดุก่อสร้างโครงการในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.39
ด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างในระดับมาก ร้อยละ 38.38 ด้านการใช้เส้นทางเลีย่ งโครงการในระดับมาก ร้อย
ละ 37.37 และด้านฝุ่นละอองในระดับมาก ร้อยละ 27.27 ตามลาดับ
นอกจากนี้แล้ว ประชาชนยังมีความวิตกกังวลในระหว่างการก่อสร้างด้านอื่นๆ ดังนี้
1. ผลกระทบของคุณภาพของสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศฝุ่นละออง คุณภาพของนา้ มลพิษของเครื่องจักร
ในระยะเปิ ดดาเนินการทีม่ ากขึ้น
2. กังวลเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และวัตถุ สิง่ ของจากโครงการตกใส่ผูส้ ญั จรผ่านไปมา
3. การจราจรติดขัดมาก ในช่วงการก่อสร้างโครงการ
4. ขอให้ รฟท. คานึงถึงการก่อสร้างให้เป็ นไปตามกาหนด เพือ่ คืนผิวจราจร
5. กังวลอันตรายจากเครื่องจักรทางาน ฝุ่นละออง นา้ ขังเมือ่ ฝนตกและเสียง
6. ควรมีเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเสมอในการดาเนินงานเชื่อความปลอดภัยของประชาชนให้มาก
7. เวลาในการก่อสร้างควรอยู่ในช่วงเวลาทีก่ าหนดไม่รบกวนประชาชนในเวลากลางคืน
8. รถไฟเสียงดังในการวิง่ ช่วยชะลอความเร็วในเขตชุมชน
9. วัสดุก่อสร้างเกะกะ คนงานต่างชาติไม่เข้าใจเครื่องมือหรือสัญญาณ ผู ร้ บั เหมามักง่ายในการใช้รถบรรทุก
ในการก่อสร้าง นา้ ท่วมทางในฤดูฝน

10. ปัญหาฝุ่นละอองในเวลาเดินทางกลับ ฝุ่นทีเ่ กิดจากการก่อสร้างบริเวณริมถนน
11. ปัญหาด้านแสงสว่างน้อยในเขตก่อสร้าง สัญญาณการจราจรไม่ชดั เจน ความปลอดภัยจากเครื่องจักร
รถบรรทุกขนวัสดุและรถของเจ้าหน้าที่โครงการ
12. เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กๆ ปัญหาฝุ่นละอองเศษดินตกหล่นการขับรถของเจ้าหน้าที่ขบั
ในเขตชุมชน
13. ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเรื่องฝุ่นละอองในช่วงการก่อสร้าง
14. การใช้รถเดินทางตามเส้นทางก่อสร้าง อันตราย ถนนไม่ดมี หี ลุม
15. แสงสว่างในเส้นทางจราจรช่วงทางแยกไม่ชดั เจน รถบรรทุกติดตัง้ เครื่องผสมคอนกรีตวิ่งเร็ว รถพ่ วง
บรรทุกของหนักวิง่ เร็ว
16. การขนถ่ายวัสดุอปุ กรณ์ในการก่อสร้างฝุ่นละอองทีฟ่ ้ งุ กระจายการเดินทางในช่วงเร่งด่วน
17. อันตรายจกถนนเป็ นลูกคลืน่ ไฟส่องทางก่อสร้างบางช่องทางไม่สว่าง
18. จากบริเวณหมู่บา้ นการเคหะไฟสถานีการเคหะแทบจะไม่มี บริเวณทางเข้าเลย เวลาประมาณ 1-2 ทุ่มคน
กลับจากทางานเยอะมากแสงสว่างบริเวณทางเท้าซึ้งอยู่ใต้การรถไฟที่กาลังสร้างอยู่มดื มากๆ เดินค่อนข้าง
ลาบากเพราะมีวสั ดุกดี ขวางและอีกอย่างกลัวจะมีเศษปูนหล่นใส่หวั
19. ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ ไฟส่องตามทางตอนกลางคืนเส้นทางบางช่วงมืดมาก อาจเกิดอันตรายกับผู ท้ ่ไี ม่
คุน้ เคยเส้นทาง
20. ควรมีพนักงานอานวยการจราจรตามทางแยกเพือ่ ลดอุบตั เิ หตุ
21. ถนนขรุขระ ป้ ายบอกทางสัญลักษณ์สญั ญาณการจราจรไม่ชดั เจน รวมทัง้ ไฟฟ้ ามีความสว่างไม่เพียงพอ
แนวทางการทาท่อระบายนา้ ไม่ชดั เจน ขาดผูป้ ระสานงาน
22. ปัจจุบนั เกิดความไม่สะดวกในการใช้รถใช้ถนน
23. ควรเพิม่ การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสือ่ ต่างๆ ให้มากขึ้น
24. มีการลักลอบใช้ทางข้ามทางรถไฟ นอกจุดตัดที่มเี จ้าหน้าที่ให้สญั ญาณ และแผงกันป้ องกันรถไฟเฉี่ยวชน
อาจเกิดอุบตั เิ หตุรุนแรงได้

25. เสียงดังจากรางรถไฟขณะรถวิ่งหรือเบรก การเข้าออกหมู่บา้ นจะลาบากด้านการจราจร เพราะมีรถผ่าน
มาก
26. เสียงดังจากขบวนรถไฟฟ้ าสายสีแดง และการวิ่งรถตลอดวัน -คืน เวลารถไฟฟ้ าเบรกช่วงเข้าสถานีวดั
เสมียนนารีจะมีเสียงดังหรือไม่ ฝาผนังแตกร้าวอย่างมาก เวลาเจาะเสาช่วงเวลาสลัดดินเหนียวออกและ
ช่วงดึ่งแท่นเหล็กวงกลมออกจากการขุดเจาะ
27. ขอให้จดั การจราจรให้มคี วามสะดวกขึ้น
28. การจราจรเส้นถนนกาแพงเพชร 6 และถนนเลียบทางรถไฟ เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยขึ้นระหว่างดาเนินการ
ก่อสร้างเพราะช่องการจราจรแคบลง
29. กาหนดเวลาทีน่ ามาสร้างรถไฟฟ้ าได้สาเร็จ และเวลาเปิ ดใช้งานจริง
30. สะพานบริเวณโรงเรียนเปรมประชา เมือ่ ทุบแล้วจะสร้างทดแทนให้คนหรือจักรยานได้ใช้หรือไม่ นักเรียน
จะสามารถเดินทางได้หรือไม่

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมได้มขี อ้ เสนอแนะในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1. ขอให้มมี าตรฐานการปฏิบตั ขิ องการดาเนินงานในทุกๆ ขัน้ ตอน
2. ควรฝึ กอบรมพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย และมีการกาชับการปฏิบตั งิ าน
3. ขอให้ใช้งบประมาณให้ซ่อื สัตย์ ขยัน ประหยัด อดทน และมีธรรมภิบาลต่อชาติบา้ นเมืองและประชาชน
และช่วยลดค่าโดยสารแก่ผูส้ ูงอายุให้ดว้ ย (อายุตงั้ แต่ 60-69ปี มีส่วนลด50% อายุตงั้ แต่ 70-74 ปี มี
ส่วนลด 75% อายุ 80ปี ข้นึ ไป ขึ้นฟรีตลอด)
4. เนื่องจากชุมชนสะพานปูนอยู่ใกล้บริเวณก่อสร้างมากที่สุดจึงมีผลกระทบมาก แต่เพื่อความเจริญของ
บ้านเมือง ขอแต่ให้ทาทางนา้ ไหลของนา้ ฝนและการสูบนา้ ออกจากสนามบินในหน้าฝนครัง้ หน้าหรือหน้า
ฝนปี หน้าให้ดกี ว่าปี 2557

5. ขอเสนอให้ทาทางเดินในร่ม (ทางราบหรือลอยฟ้ า ) ไปมาช่วงตลอดสายอาจเป็ นทางเลื่อนติดแอร์ โดย
ประสานกับเขตหรือผูเ้ กี่ยวข้องหรือใช่เขตทางรถไฟและสถานีเดิมมาแบ่งเป็ นทางเดินในร่มหรือทางจักยาน
ในร่มโดยหามาตรการให้ผูใ้ ช้ต่อเนื่องกับการใช้บริการรถไฟสีแดง
6. ควรมีการบริการแบบครบวงจรทุกระบบ
7. ที่ผ่านมาไม่ได้ทาตามมาตรการป้ องกันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทัง้ หมด ขอให้มกี ารประชาสัมพันธ์การ
ทางานจะทาอย่างไรเริ่มเมือ่ ไหร่เสร็จเมือ่ ไหร่
8. ไม่ควรใช้ดินลูกลัง ต้องราดนา้ ไล่ฝ่ ุนอยู่ตลอดเวลา และถ้าฝนตกถนนกจะเละและไม่สามารถเดินได้
วิธีแก้ไขปัญหา เสนอว่า ให้ใช้หินคลุกมาแทนดินลูกรังจะดีกว่า ถนนมีระยะทางยาว 26 กม. แต่ไม่มี
ช่อ งทางสาหรับ จักรยาน เสนอแนะว่ าเมื่อ มีโอกาสแล้ว น่ าจะทาพร้อมๆ กันไปเลย ประโยชน์ท่ีได้รบั
มากมาย ประหยัดนา้ มัน และแก้ปญั หารถติดแก้ปญั หามลพิษทางอากาศและเสียง
9. การจัดทากาแพงกัน้ เสียง ควรมีเมือ่ รถไฟหรือสถานีอยู่ในเขตชุมชนและมีผลกระทบต่อชุม ชนนอกจากจะ
กัน้ เสียงจะช่วยลดฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศได้ส่วนหนึ่งด้วย
10. ขอให้จดั ทาป้ ายบอกเส้นทางให้ชดั เจนเพราะอาจจะมีผูส้ ูงอายุใช้บริการจะได้สะดวกยิง่ ขึ้น
11. เส้นทางรถจักรยานในที่ว่างใต้ทางรถไฟควรจัดให้มพี ้ ืนที่ให้บริการใช้รถจักรยานได้เพราะพื้นที่มีเหลือ
มากมาย ควรปรับภูมทิ ศั น์สองข้างทางเพื่อทาให้อากาศบริสุทธิ์เช่นปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือไม้ประดับให้ดู
เหมาะสมสวยงาม ค่ าโดยสารควรจะไม่กาหนดให้สูง เกินไปลดกาไรลงบ้าง บริเวณสถานี ต่างๆควร
พิจารณาผูค้ า้ ขายที่มที ่ีอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถานีพ้ นื ที่นนั้ ๆ เข้าไปค้าขายและจัดพื้ นที่ให้เราใน
ราคาย่อมเยา ด้านความปลอดภัยควรจัด รปภ. ดูแลให้ทวั ่ ถึงป้ องกันมิจฉาชีพการวางระเบิดในเวลาที่มี
การขัดแย้งในทางการเมือง (โดยเฉพาะทีห่ ลักสี)่
12. ชาวบ้านที่อยู่ริมทางรถไฟได้รบั ความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย ทาง รฟท. มีการจัดหาที่อยู่ให้หรือไม่ เพื่ออยู่
อาศัย และได้ข่าวว่าทางบริษทั ไม่ได้เข้าไปชี้แจงว่าจะหาค่าชดเชยการรื้อถอน ถ้าเป็ นไปได้ดูแลที่อยู่อาศัย
ด้วยเพราะบางคนเครียดแล้ว ความเจริญดีแต่ชาวบ้านจะต้องไม่เดือดร้อน
13. หาวิธีป้องกันไม่ให้เหล็กหรือปูนตกลงมาใส่รถหรือรถไฟ ทุกสถานีตอ้ งมีลฟิ ต์และบันไดเลื่อนรวมที่จอด
รถจักยานและจักรยานยนต์ ควรสารวจก่อนจะวางแบบ
14. ขอให้เจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบทุกระดับชัน้ ให้ดาเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กาหนดไว้ในแผนงานตาม
ขัน้ ตอนทุกประการเพือ่ นประโยชน์ของบ้านเมืองและความเจริญของประเทศชาติ

15. มีการดูแลเรื่องสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องทัศนคตินอ้ ยมาก ความสวยงามโดยเฉพาะไปยังสถานที่สาคัญ
เช่น สถานทีร่ าชการ วัด โบราณสถาน
16. ความปลอดภัยความสะดวกของประชาชนที่สญั จรข้ามถนนบริเวณก่อสร้างเครื่องหมายจราจรควรชัดเจน
ควรมีเจ้าหน้าทีด่ ูแลในช่วงเร่งด่วนความเข้มงวดในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มาตรการแก้ปญั หาต่างๆ ตาม
โครงการดีแต่ขอให้เน้นการปฏิบตั ใิ ห้เคร่งครัด
17. ในระหว่างก่อสร้างขอให้จดั ทางสาหรับทางเดินทางรถจักยานยนต์ให้ดว้ ยเพราะชาวชุมชนต้องใช้เส้นทาง
สัญจร
18. การวางท่อระบายนา้ ลาบากบางครัง้ ทาบริเวณหน้าชุมชนตลอดแนวฝุ่นละอองตกหล่น ควรมีการกวาดเพื่อ
ลดปัญหาของชาวชุมชนการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กๆ ลาบาก บางครัง้ ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการทางานให้กบั ชาวชุมชนให้ชดั เจน
19. ขอให้มกี ารจัดการที่ดีและครอบคลุมทัง้ ความเดือดร้อนและสิ่งแวดล้อมที่มมี ลพิษและเสียงกับประชาชน
มากกว่าปัจจุบนั เพราะได้รบั ความเดือดร้อน
20. ขอให้มกี ารจัดการบ้าง เช่น ราดนา้ ไม่ให้มฝี ่ ุนเยอะเกินไป ขอให้ราดนา้ บ่อยๆ ขอให้ท่านคานึงถึงประชาชน
และสานึกทีด่ ตี ่อชุมชนทัง้ หลายให้มผี ลกระทบน้อยที่สุด
21. ควรมีการประสานงานในด้านต่างๆให้ชดั เจนขึ้น
22. อยากให้จดั ที่จอดรถจักรยานบริเวณใกล้สถานที่ เพราะในชุมชนเคหะมีประชาชนใช้จกั ยานมาก ถ้ามีท่ี
จอดจักรยานก็จะดี เพราะจะช่วยอานวยความสะดวกในเวลามาใช้บริการรถไฟไปทางาน เนื่องจากมีท่จี อด
รถจักรยาน
23. อยากทราบว่าบริเวณแถววัดสร้อยจะมีโรงเรียนโยธินย้ายมาและฝัง่ ทางตลาดมีข่าวว่าจะโดนเวนคืนแต่ยงั
ไม่ทราบว่าจะโดนฝัง่ ไหน นอกจากนี้มขี ่าวว่าจะขยายพื้นที่เป็ น 8 เลน ไม่รูว้ ่าเกี่ยวข้องกับรถไฟสายสีแดง
หรือไม่ ตรงประชาราษฎร์สาย1 จะสามารถขยายถนนหรือไม่ อยากทราบข้อมูลมากเลยครับว่าจะขยาย
ส่วนตรงไหน
24. ไม่มไี ฟส่องทางขณะก่อสร้างอันตรายจากถนนเป็ นลูกคลืน่ รถจักรยานยนต์ลม้ เป็ นประจา ขอให้ช่วยทาได้
โปรดพิจารณาเป็ นอันดับต้นๆ
25. การจัดวางวัสดุก่ อสร้างริมถนนควรแสดงให้เห็นเด่นชัด อานวยความสะดวกการจราจรกรณี เร่งด่วน
ฉุกเฉินให้กบั รถพยาบาลและดับเพลิงในขณะก่อสร้าง

26. พิจารณาการวางแปลนของสถานีเพื่อเอื้ออานวยกับการเชื่อมกับระบบส่งสาธารณะอื่นๆเช่น รถเมล์และ
Feeder ที่จะมาต่อกับสถานี การเพิ่มจุดจอดรถ Park&ride ในสถานีอ่ืนๆและสถานีในอนาคต การ
ออกแบบเอาชัน้ จอดรถไว้ใต้ดินควรออกแบบเผื่อการก่อการร้าย เช่น car bomb เพราะข้างบนเป็ นชาน
ชาลา จะมีความเสีย่ ง
27. ปัจจุบนั ยังไม่มี Code แต่กม็ ขี อ้ แนะนาในการออกแบบ ความยาวของชานชาลา 600 เมตร
28. ควรมีลฟิ ต์ข้นึ ลงสาหรับคนสูงอายุคนพิการหรือบุคคลทัว่ ไป ควรจะมีให้บริการทุกสถานีเพื่อความสะดวก
ห้องนา้ มีไว้บริการ ร้านอาหารสะดวกซื้อราคาไม่แพงและมีของขายสาหรับชุมชนเอามาขายเพือ่ ช่วยชุมชน
29. ในระหว่างทีป่ ฏิบตั บิ ริเวณหน้าบ้านขอให้มผี ูป้ ระสานโครงการให้รายละเอียดและสามารถตอบข้อสงสัยได้
ผูป้ ระสานงานควรแจ้งเจ้าของบ้านค่อนข้างมีปญั หา มีความกังวลเรื่องการระบายนา้ เพราะเห็นท่อระบายมี
ขนาดเล็กและการเชื่อมต่อท่อระบายนา้ จากภายใน
30. เสนอให้มกี ารเผยแพร่โครงการผ่าน You tube
31. ขอให้คานึงถึงความสะดวกสบายในการใช้บริการาหรับผูส้ ูงอายุ และผูพ้ กิ าร
32. ควรประชาสัมพันธ์โครงการเป็ นระยะๆ ต่อเนื่องกัน เพิม่ เอกสารการประชาสัมพันธ์ในเนื้อหาของโครงการ
มากขึ้น
33. ในส่วนของรถไฟชานเมือง จากภาพจาลองเห็นว่าแยกกันอยู่ระหว่างสายเหนือ -ใต้ ห่างกันพอควรน่ าจะ
ปรับให้อยู่ตดิ กันเพือ่ ลดเวลาในการเดินเปลีย่ นเส้นทาง
34. ขอเพิม่ เติม ดังนี้
- ในอนาคตจะมีการเวนคืนทีด่ นิ เอกชนเหมือนสายสีมว่ งหรือไม่
- มีการเพิม่ จุดตัดทางรถไฟ เพิม่ เติมหรือไม่
- มีการจัดบริการรถสาธารณะ (รถเมล์) วิง่ เส้นทาง Local Road หรือไม่
- มีทางเข้า-ออกชุมชน ซอย เอกชนยังเข้าได้ตามปกติหรือต้องใช้ทางเบีย่ ง
- การก่อสร้างทัง้ หมดนี้จะส่งผลให้การประเมินราคาที่ดินของกรมที่ดินขยับเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยดู
จากแนวเขตรถไฟฟ้ า หรือ BTS เดิม
- เมือ่ สถานีสร้างแล้วเสร็จ หน้าที่การดูแลพื้นที่ชนั้ ล่างสถานีใครเป็ นผูด้ ูแล และจะสามารถจัดการผูท้ ่จี ะ
แสวงหาผลประโยชน์ได้หรือ และสามารถควบคุมเช่นเรื่องรถมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง ขายของรถเข็นควรจัดโต๊ะ และ
เก้าอี้ ให้เพียงพอกับจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม ควรแนบกาหนดการประชุม ไว้ในเอกสารประกอบการชุม

35. ต้องการให้โครงการปิ ดช่องทางทีม่ กี ารลักลอบข้ามเส้นทางรถไฟ และติดตัง้ ป้ ายเตือนบริเวณดังกล่าวให้ใช้
ช่องทางเดินรถปกติ
36. ภายในบ้านมีการแตกร้าวทุกชัน้ ควรให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูให้ดว้ ย แรงสัน่ สะเทือนเยอะ ฝุ่นเยอะ หายใจไม่
สะดวก ทางโครงการควรจะล้างถนนทุกวันและกวาดฝุ่น หลังคาบ้านยังไม่ทราบว่าจะมีการเคลื่อนหรือ
เปล่า เพราะต้องดูเวลาหน้าฝนตอนฝนตกลงมา โครงการฝัง่ วัดเสมียนฝุ่นเยอะมาก เวลาเขาเจาะถนน
แทบจะนัง่ ไม่ได้เหมือนบ้านเราโดนโยกไปมาเหมือนแผ่นดินไหว ที่ระบายนา้ ในหมู่บา้ นจะทาให้นา้ ท่วม
หรือเปล่า
37. ต้องให้คนงานก่อสร้างใช้ไม่กวาดถนนระหว่างการขนย้ายดิน (ปัจจุบนั มีคนงานส่วนนี้นอ้ ยมากเมื่อ
เปรียบเทียบของ บริษทั อิตาเลียนไทย) ต้องเพิม่ ทีก่ นั ดินออกมาอยู่บนถนนเวลาขุดดินออกมาแล้ว ต้องมี
การล้างถนนเป็ นระยะๆ ไม่ใช่ให้รถนา้ มาลาดบนถนนอย่างเดียวเพราะจะเป็ นการซา้ เติมถนนที่มนั มีฝ่ ุนอยู่
มากแล้ว และจะไปเพิ่มจานวนขี้โคนบนท้องถนนให้มากขึ้นไปอีก เวลาขุดเจาะอย่าให้เกินเวลา 21.30 น.
เพราะทางบ้านมีเด็กและคนชราพักอาศัยอยู่ เวลานารถบรรทุกดิน ระหว่ างทางเข้าไปที่กองดินอย่าให้ดิน
มาติดล้อรถ 10 ล้อเพราะหลังจากติดล้อรถเมื่อวิ่งมาที่ถนนใหญ่จะนาดินมาอยู่บนถนนมากมาย (ต้อง
ทางานอย่างมืออาชีพ ให้เหมือนกับ บริษทั อิตาเลียนไทย ต้องล้างถนนหน้าหมู่บา้ นอย่างเร่งด่วน ก่อนที่
จะพรมรดนา้ (หมูบ่ า้ นกลางเมืองมอนติคาร์โล) ขี้เลนเยอะมาก
38. ขอให้อานวยความสะดวกในเส้นทางจราจรเพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้รถใช้ถนนให้มากกว่าปัจจุบนั
จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
39. ทางบริษทั อิตาเลียนไทย รับปากว่าจะมาปรับปรุงอาคารที่รา้ วซา้ บริษทั ได้ดาเนินการไปแล้วส่วนปัญหา
ฝุ่นควันและเสียงเครื่องจักรยังไม่ได้รบั การแก้ไข ส่วนที่กงั วลใจที่สุดคือสะพานว่าจะมีการสร้างทดแทน
หรือไม่ และนักเรียนที่เดินเข้ามาโรงเรียนจะมาโรงเรียนได้อย่างไรรวมทัง้ ผูป้ กครองและครู บุคลากร
โรงเรียนเปรมประชา

