สรุปผลการประชุมการมีสว่ นร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 2
วันศุกร์ท่ี 27กุมภาพันธ์2558
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 2เพื่อนาเสนอข้อมูลสรุปผลการศึกษาในด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ด้าน
สิ่ง แวดล้อ ม และการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ซึ่ง จะมีการเปิ ด เวทีให้ผู เ้ ข้า ร่ ว มประชุมได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่ นาไปพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการฯ ให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์
1)เพื่อ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร (Inform) และสร้างการรับรู ้ (Awareness) เกี่ยวกับการออกแบบ
รายละเอียดรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ในเชิงรุกแก่กลุ่มเป้ าหมายให้ได้รบั รู แ้ ละเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและ
ต่อเนื่อง
2)เพือ่ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุม่ เป้ าหมายสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาและออกแบบ
รายละเอียดโครงการฯ ให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ และสนองตอบต่อการใช้งานของ
ประชาชน
3)เพื่อสร้าง “แนวร่วม” จากผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ที่จะผลักดัน/สนับสนุ นการดาเนินงาน
โครงการให้ไปสู่ผลสาเร็จ

วัน เวลา และสถานที่จดั การประชุม
ดาเนินการการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 2 ในวันศุกร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา
08.30 – 12.00 น ห้องดอนเมือง 2 ชัน้ 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้ าหมาย
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครัง้ ที่ มีผูเ้ ข้าร่วมการประชุมรวมทัง้ สิ้น 229 คน

ตารางที่ 1 สรุปผลการประชุมการมีสว่ นร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 2
ลาดับ

กลุม่ เป้ าหมาย

วันศุกร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น
ห้องดอนเมือง 2 ชัน้ 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

5

2

หน่วยงานระดับจังหวัด

33

3

11

4

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

5

สถาบันการศึกษา

4

6

ศาสนสถาน

7

สถานพยาบาล

1

8

หน่วยงานภาคเอกชน

4

9

NGO ด้านสิง่ แวดล ้อม/องค์กรพัฒนาเอกชน

4

10

11

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

12

สือ่ มวลชน
รวม

53

95
18
1
229

1

รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมการมีสว่ นร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 2

การมีสว่ นร่วมของประชาชน
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ครัง้ ที ่ 2
วันศุกร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.30 – 12.00 น
ห้องดอนเมือง 2 ชัน้ 1 โรงแรมอมารี
ดอนเมือง แอร์พอร์ต
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การประชุมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครัง้ ที่ 2
สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ด้านวิศวกรรม
1. เสนอแนะให้ออกแบบทางจักรยานและฟุตบาท ตลอดแนวถนนเลียบ
ทางรถไฟ
2. เสนอแนะให้จดั เตรียมพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณสถานีให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนทีม่ าจอดเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้ าชานเมืองสาย
สีแดง
3.ถนนเลียบทางรถไฟในปัจจุบนั จะคงอยู่เหมือนเดิมหรือไม่

ตอบประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ทางทีป่ รึกษาจะออกแบบ บริเวณทางเท้าหรือไหร่ทางที่ มีพ้นื ที่ ประมาณ 2 เมตร
สาหรับทางจักรยาน และเพิม่ พื้นทีจ่ อดรถจักรยาน ไว้ทกุ สถานี
ทีป่ รึกษาได้ออกแบบ พื้นทีจ่ อดรถไว้ ตามความเหมาะสมของพื้นทีใ่ นเขตทางทีย่ งั
สามารถออกแบบได้ อาจจะไม่เพียงพอสาหรับรถทุกคัน

ยังคงมีอยู่ แต่จะมีการออกแบบใหม่ เป็ น 4 ช่องจราจรให้สอดคล้องกับ
พื้นที่
4.เสาโฮปเวลล์ จะตัดออกทัง้ หมดเลยหรือไม่
ตัดออกเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้ าสายสีแดงบางซื่อ
– รังสิต ส่วนที่เหลือโครงการ standard gauge จะรับช่วงต่อ ซึ่ง
โครงการรถไฟฟ้ าสายสีแดงบางซื่อ – รังสิต ไม่ได้จดั งบประมาณในการ
ตัดเสาไว้ทกุ ต้น
5. เสนอแนะให้ก่อสร้างและให้บริการสถานีหลักหกและสถานีวดั เสมียน สถานีทงั้ สองสถานี จะเปิ ดพร้อมกันตามกาหนดการใช้งานของโครงการ
นารี ไม่ตอ้ งรอเป็ นโครงการอนาคต
6. เสนอแนะให้ปรับแบบเสาตอม่อโครงการที่กีดขวางทางเข้าหมู่บา้ น ทีป่ รึกษา จะนาไปเสนอให้มกี ารแก้ปญั หาดังกล่าวกับผูท้ ่รี บั ผิดชอบ
กลางเมือง

การมีสว่ นร่วมของประชาชน

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ตอบประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
7. เสนอแนะให้ปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟให้อยู่ในสภาพดี ปัจจุบนั ทีป่ รึกษา จะนาไปเสนอให้มกี ารแก้ปญั หาดังกล่าวกับผูท้ ่รี บั ผิดชอบ
พื้นทีถ่ นนชารุดมาก
8. เสนอแนะให้ศึกษาทางระบายนา้ ออกจากชุมชนซอยวิเชียร ซึ่งเดิมมี ทีป่ รึกษา จะนาไปเสนอให้มกี ารปัญหาดังกล่าวกับผูท้ ร่ี บั ผิดชอบ
ทางระบายนา้ หลัง ชุมชนติดกับทางรถไฟ และระบายออกไปยัง คลอง
เปรมประชา ปัจจุบนั ท่อระบายนา้ อุดตันบางส่วนระบายนา้ ไม่ได้
9.เสนอแนะให้ทบทวนการติดตัง้ กาแพงรัว้ กัน้ บริเวณวัดประยู ร เพื่อ ทีป่ รึกษาได้ออกแบบและนาเสนอให้ท่ปี ระชุมทราบ
ไม่ให้กดี ขว้างการเข้าออกของชุมชน
10.เสนอแนะให้จดั ตัง้ กองทุนดูแลประชาชนตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างที่ เป็ นข้อเสนอแนะทีอ่ ยู่นอกเหนือการแก้ปญั หาของโครงการ
ได้รบั ผลกระทบในการก่อสร้างโดยให้กองทุนเพื่อช่วยกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ
จากการก่อสร้างโครงการ
11.เสนอให้เ ร่ ง รัด การต่ อ ขยายแนวเส้น ทางรถไฟฟ้ าไปยัง นิ ค ม ขึ้นอยู่กบั นโยบายของรัฐบาล
อุตสาหกรรม นวนคร เพราะปัจจุบนั มีผูท้ างานมากกว่า 2 แสนคนต่อวัน
12.เสนอแนะให้มีลฟิ ต์ บันไดเลื่อน และสิ่งอานวยความสะดวกของผู ้ ทีป่ รึกษาได้ออกแบบไว้ตามหลักสากลซึ่งคานึงถึงสิ่งอานวยความสะดวก
พิการให้ครบถ้วนในบริเวณสถานีรถไฟฟ้ าชานเมืองสายสีแดง
เช่น ลิฟท์ บันไดเลือ่ น และผูใ้ ช้บริการทีเ่ ป็ นผูพ้ กิ ารไว้แล้ว

การมีสว่ นร่วมของประชาชน

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ตอบประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
13.เสนอแนะให้ติดตัง้ นาฬกิ าดิจิตอลบริเวณสถานีแทนนาฬิกาแบบเข็ม ทีป่ รึกษาจะนาไปเสนอ ผูท้ ด่ี ูแลสัญญา 3 ให้พจิ ารณา
เพราะดูลาบาก
ด้านสิง่ แวดล้อม
ทีป่ รึกษาได้ดาเนินการแจ้งผูร้ บั ผิดชอบให้แก้ปญั หาแล้ว
1.ร้องเรียนผลกระทบจากการก่อสร้าง บริเวณโรงผสมปูนบริเวณสถานี
หมอชิตใหม่เกิดเสียงดังรบกวนในการเทหินดินทราย เพือ่ ผสมปูน
ตลอดทัง้ คืน
2.ร้องเรียนถนนชารุดเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ เสนอให้จดั ทาถนน ทีป่ รึกษา จะนาไปเสนอให้มกี ารแก้ปญั หาดังกล่าวกับผูท้ ่รี บั ผิดชอบ
ยางมะตอยเพื่ อ ให้ส ัญ จรได้ส ะดวกและปลอดภัย (บริ เ วณถนน
กาแพงเพชร 2)
3.ร้องเรียนเรื่องการวางท่อระบายนา้ ให้เรียบร้อย ก่อนเข้าหน้าฝนเพราะ ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
ปัจจุบนั พื้นที่ ไม่มกี ารวางท่อระบายนา้ ในช่วงก่อสร้าง
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
4.ร้อ งเรี ย นผลกระทบบ้า นร้า วเกิ ด จากการก่ อ สร้า งโครงการ และ ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
ผลกระทบด้านเสียงรถไฟ และฝุ่นละออง
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว

การมีสว่ นร่วมของประชาชน

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ตอบประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
5.ร้องเรียนเรื่องการวางท่อระบายนา้ ให้เรียบร้อย ก่อนเข้าหน้าฝนเพราะ ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
ปัจจุบนั พื้นที่ ไม่มกี ารวางท่อระบายนา้ ในช่วงก่อสร้าง
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
6.ร้องเรียนผลกระทบบ้านร้าวเกิดจากการก่อสร้างโครงการ และ
ผลกระทบด้านเสียงรถไฟ และฝุ่นละออง

ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว

7.ร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างเวลากลางคืนของผูร้ บั เหมา ส่งผลกระทบ ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
ด้านเสียงกับผูพ้ กั อาศัยในหมูบ่ า้ นโฮมเพลส
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
8.เสนอแนะการจัดทารายงาน EIA ฉบับปรับแบบรถไฟชานเมืองสายสี ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
แดง ให้ระบุมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงให้ชดั เจน
โครงการทราบ และ จะเสนอมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงในรายงาน
EIA ฉบับปรับแบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงให้ชดั เจน
9.เสนอแนะให้จดั การจราจรของรถขนาดใหญ่ท่เี ข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ให้ ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
ปลอดภัยลดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึ้น
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
10.ร้องเรียนให้ผูร้ บั เหมาฉีดพรมนา้ บนถนนเลียบทางรถไฟให้มคี วามถี่ ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
มากขึ้น เพราะปัจจุบนั มีฝ่ ุนละอองเกิดจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
เป็ นปริมาณมาก
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11.ร้องเรียน ฝุ่นละอองบริเวณโรงเรียนเปรมประชา ปัจจุบนั มีฝ่ ุนละออง ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
ในการก่อสร้างจานวนมาก
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
12.ร้องเรียนให้กาหนดมาตรการดูแลผูอ้ ยู่ในเขตทางรถไฟ ในเรื่องการ ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
หาทีอ่ ยู่อาศัยใหม่กบั ประชาชน
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
13.การพัฒนาโครงการบดบังทัศนียภาพวัดหลักสี่ เสนอให้มกี ารกาหนด ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
มาตรการลดผลกระทบต่อวัดโดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัดหลักสี่ โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
ในรถไฟฟ้ าเมือ่ ให้บริการในอนาคต
14.เสนอแนะให้ติดตัง้ ไฟฟ้ าแสงสว่างตลอดแนวเส้นทางโครงการให้ ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
เพียงพอ และมีการอบรมเจ้าหน้าที่โบกธงสัญญาณให้มคี วามเข้าใจในธง โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
สัญญาณอย่างถูกต้อง
15.เสนอแนะให้ร้ อื ย้ายต้นไม้บริเวณเขตทางรถไฟแทนการตัด และนามา ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
ปลูกในบริเวณใกล้เคียงกับจุดรื้อย้ายเดิม
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
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16.เสนอแนะให้จดั ทาที่จอดจักรยานทุกสถานีรถไฟฟ้ าในแนวเส้นทาง ทางทีป่ รึกษาจะออกแบบเพิม่ พื้นทีจ่ อดรถจักรยาน ไว้ทกุ สถานี – ตามข้อ 1
โครงการ
17.เสนอแนะให้ป รับ ปรุ ง สะพานยกระดับ รู ป ตัว ยู ท่ีจ ะสร้า งทดแทน ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
สะพานเกษมอุดมพันธ์ โดยให้รถเข็น จักรยาน และคนเดินเท้าสามารถ โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
ใช้ได้ดว้ ย
18.เสนอแนะให้เน้นความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการ ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
ก่อสร้างโครงการ
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
19.ร้องเรียนให้รีบเร่งก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเดิมที่โครงการรื้อย้าย ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
เพือ่ ก่อสร้างแนวเส้นทางรถไฟ
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
ด้านการมีส่วนร่วม
1.เสนอแนะให้จดั ทาป้ ายประชาสัมพันธ์บอกรายละเอียดแผนการก่อสร้างโครงการ
ให้ชดั เจนตามแนวเส้นทางโครงการให้ประชาชนได้รบั ทราบ

ทีป่ รึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าทีป่ ระชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว

2.เสนอแนะให้ทาการประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายเพิ่มเติมมากขึ้น ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
เพือ่ รับฟังความคิดเห็นในผลกระทบในการก่อสร้างโครงการ
โครงการทราบ และ ผูร้ บั เหมาได้ทราบแล้ว
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อื่นๆ
1.เสนอแนะให้มรี ถรับส่งผูโ้ ดยสารจากบ้านมายังสถานีรถไฟชานเมือง ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
สายสีแดง
โครงการทราบ
2.เสนอแนะให้ประชาชนโดยรอบสถานีมสี ทิ ธิในการจองพื้นที่ขายของใน ที่ปรึกษาได้นาข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุมของโครงการให้ หน่วยงานเจ้าของ
สถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง
โครงการทราบ

การมีสว่ นร่วมของประชาชน
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ครัง้ ที ่ 2
วันศุกร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 08.30 – 12.00 น
ห้องดอนเมือง 2 ชัน้ 1 โรงแรมอมารี
ดอนเมือง แอร์พอร์ต
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ตอบประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ด้านวิศวกรรม
1.เสนอให้ใต้สะพานมีไฟส่องสว่าง และห้ามให้มผี ูบ้ ุกรุกมาใช้พ้ ืนที่ใต้ ทีป่ รึกษานาข้อห่วงกังวลไปเสนอให้ผูท้ ร่ี บั ผิดชอบได้ทราบถึงปัญหา
สะพานเพือ่ ความปลอดภัยกับผูใ้ ช้บริการ
2.ถนน Local Road มืดมาก

หลังจากโครงการแล้วเสร็จ จะมีไฟส่องสว่างเพื่อใช้สญั จรตลอดแนว
เส้นทาง
3.ขอให้แก้ปญั หา ในช่วงเวลาเร่งด่วน บริเวณ แยกนายใช้
ที่ปรึกษานาข้อห่วงกังวลไปเสนอให้ผูท้ ่รี บั ผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาและ
เร่งให้ดาเนินการแก้ไข
4.บริเวณแยกนายใช้ รถยนต์สามารถลอดได้หรือไม่ เนื่องจากมีการทา สามารถใช้ได้ตามปกติ เนื่องจาก รถไฟยังยกระดับอยู่
สะพานใหม่ ทดแทนของเดิมทีใ่ ช้ได้กงั วลเรื่องความสูงไม่เพียงพอเพราะ
บริเวณดังกล่าวเป็ นช่วงลดระดับลงของ โครงการ
5.ถ้าเกิดอุทกภัยเหมือน ปี 2554 โครงการยังเดินหน้าต่อได้หรือไม่

ถ้ามีอทุ กภัยเหมือน ปี 2554 โครงการจะต้องหยุดชงัก
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6.ฝัง่ ตะวันออกของ Local Road วัดประยูร บริเวณมีชุมชนอยู่มาก ที่ปรึกษารับทราบปัญหาดังกล่าวและจะพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ใน
กังวลการโดนรัว้ ปิ ดกัน้ ตลอดแนวไม่สามารถเข้าใช้รถไฟบริเวณ สถานี การออกแบบและแก้ปญั หาเพื่อที่จะให้สามารถให้เข้าถึงสถานีรถไฟหลัก
หลักหก อยากให้ทาถนน ให้สามารถใช้ได้หรือไม่
หกได้หากมีการใช้เส้นทางเป็ นประจา
ที่ปรึกษานาข้อห่วงกังวลไปเสนอให้ผูท้ ่รี บั ผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาและ
ลงทาให้นา้ ไหลไม่สะดวกอาจจะทาให้นา้ ท่วมได้เนื่องจากมีเศษขยะมาอุด เร่งให้ดาเนินการแก้ไข
7.หมู่บา้ น สีวรีย ์ กังวลช่วงระหว่างการก่อสร้าง ทาให้ลารางของนา้ แคบ
ตันปากท่อ เสนอให้ขยายท่อให้ดว้ ย

8.อยากให้กาหนดวันทุบสะพานและวันก่อสร้างแล้วเสร็จของสะพาน เริ่มการทุบสะพานประมาณ 20 – 25 มีนาคม 2558
เกษมอุดมพันธ์
9.สะพาน U-turn ที่ก่อสร้างทดแทน สะพานเกษมอุดมพันธ์ นัน้ จะมี ที่ปรึกษานาข้อห่วงกังวลไปเสนอให้ผูท้ ่รี บั ผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาและ
การกัน้ บนสะพานกลับรถได้หรือไม่
เร่งให้ดาเนินการแก้ไข
10.อยากให้นาเสนอต้นไม้ตน้ ประดู่เข้ามาในรายงานนี้ดว้ ยเนื่องจากตัด ในการดาเนินการโครงการปรับแบบสายสีแดงนัน้ ดาเนินการบนเขตทาง
ออกไปแล้วไม่ทราบว่าจะชดเชยหรือ ปลูกทดแทนอย่างไร
เดิม และคาดว่าไม่มกี ารตัดต้นไม้เพิม่ เติม แต่อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาจะ
ระบุเป็ นมาตรการลดผลกระทบในรายงาน EIA ปรับแบบต่อไป
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11.ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาเกือบ 2 ปี มีการถมทับ ลา ที่ปรึกษานาข้อห่วงกังวลไปเสนอให้ผูท้ ่รี บั ผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาและ
ราง คู คลอง เส้นทางระบายนา้ ทาให้ช่วงหน้า ฝนนา้ ระบายไม่ทนั
เร่งให้ดาเนินการแก้ไข
12.เสนอให้ห ลัง การก่ อ สร้า งให้ท่ อ ระบายน ้า กลับ มาใช้ง านปกติ ไ ด้ ที่ปรึกษานาข้อห่วงกังวลไปเสนอให้ผูท้ ่รี บั ผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาและ
เหมือนเดิม
เร่งให้ดาเนินการแก้ไข
13.การออกแบบสะพานทดแทนเกษมอุดมพันธ์ อยากให้ประโยชน์ใช้
สอย มากกว่าหรือเท่าเดิมของสะพานเดิม

ที่ปรึกษาได้มกี ารพิจารณาถึงการใช้สอยจริงว่า ควรจะออกแบบอย่างไร
เพือ่ ทีจ่ ะคุม้ ค่ากับการลงทุนสูงทีส่ ุด

14.ในช่วงเวลาเร่งด่วนเสนอให้เอื้ออานวยให้ผูส้ ญั จรทางถนน เดินทาง ที่ปรึกษานาข้อห่วงกังวลไปเสนอให้ผูท้ ่รี บั ผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาและ
ได้สะดวกไม่กดี ขวางการจราจร
เร่งให้ดาเนินการแก้ไข
15.เสนอให้นาการออกแบบทางเท้าสะพานลอยคนข้ามทุกพื้นที่มาให้ หากพื้นทีใ่ ดมีสะพานลอยคนข้าม ทางโครงการจะยังคงติดตัง้ ไว้คงเดิม
ประชาชนรับทราบด้วย
16.เสนอให้ทาถนน ฝัง่ ตะวันออกของทางรถไฟ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พื้นที่ฝงั ่ ตะวันออกของทางรถไฟ เป็ นพื้นที่ออกแบบ standard gauge
ในเขตทางรถไฟ
ในอนาคตไม่สามารถพัฒนาเป็ นถนนได้
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17.เสนอให้จ ดั ตัง้ หน่ ว ยงานเฉพาะกิจคณะติด ตามประสานงานหรือ ที่ปรึกษาตัง้ ผู ป้ ระสานงานในส่ว นของโครงการ ในการรับปัญหาจาก
ผูแ้ ทนภาคส่วนต่างๆเพือ่ คุยถึงปัญหาทีเ่ กิดขึ้น
ชาวบ้านโดยให้ฝ่ายมวลชนและประชาสัมพันธ์ของโครงการ
18.ชุมชนทีอ่ าศัยอยู่เขตทางรถไฟ จะดูแลอย่างไร ซึง่ มีการชดเชย
ค่าใช้จ่ายมาไม่เท่ากัน ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา

เป็ นการจัด การค่ าชดเชยจากผู ร้ บั เหมาทาง ที่ปรึก ษาไม่มีขอ้ มูลเพื่อ
พิจารณา

19.เสนอให้ การรถไฟมีการจัดสรรพื้นที่ ให้กบั ผูอ้ าศัยในเขตทางรถไฟ ในโครงการปรับแบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงนัน้ ใช้พ้ นื ที่ในเขตทางของ
ด้วย
รฟท. และไม่มกี ารโยกย้ายเวนคืนเพิม่ เติม
20.เสนอให้มกี ารออกแบบทางเชื่อมเข่าออกให้ชุมชนสามารถเข้าถึงสถานี หากพื้นที่เป็ นของหน่วยงานเอกชน ทางการรถไฟไม่สามารถที่จะเข้าไป
หลักหกด้วย
จัดการได้
21.เสนอให้ติดป้ ายประชาสัมพันธ์ให้ชดั เจนและหากมีการปรับปรุงขอให้ ที่ปรึกษานาข้อห่วงกังวลไปเสนอให้ผูท้ ่รี บั ผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาและ
ติดป้ ายประชาสัมพันธ์ใหม่
เร่งให้ดาเนินการแก้ไข

การมีสว่ นร่วมของประชาชน

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
22.เสนอให้รวั้ กันพื้นทีแ่ ละชุมชนให้ชดั เจนบริเวณ ชุมชนเปรมประชา

ตอบประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ทีป่ รึกษาจะรับไปพิจารณากาหนดจุดร่วมกับชุมชน

23.เสนอให้มาแก้ปญั หาบ้านร้าวที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างบริเวณชุมชน หากมีการพิสูจน์ว่าเกิดจากการก่อสร้างทางโครงการยินดีท่จี ะรับผิดชอบ
เปรมประชา
โดยใช้หลักการพิจารณาจากกรรมการกลาง
24.ขอให้มกี ารเพิม่ ห้องนา้ ของผูห้ ญิงจานวนห้องมากกว่าผูช้ าย

ในการออกแบบห้อ งนา้ ที่ป รึก ษาได้อ อกแบบห้อ งน า้ ผู ห้ ญิง มากกว่ า
ห้องนา้ ผูช้ าย

25.บริเวณ ตอหม้อ 290 – 300 เสนอให้ทา barrier ป้ องกันถังนา้ มันกับ ทีป่ รึกษานาข้อห่วงกังวลไปเสนอให้ผูท้ ร่ี บั ผิดชอบได้ทราบถึงปัญหา
สายไฟฟ้ าของรถไฟด้วย
26.ขอให้เพิม่ ป้ าย สะท้อนแสงในการสัญจรด้วย

ที่ปรึกษานาข้อห่วงกังวลไปเสนอให้ผูท้ ่รี บั ผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาและ
เร่งให้ดาเนินการแก้ไข

27.เสนอให้นาสรุปผลการศึกษาให้กบั ประชาชนในพื้นที่ นาส่งติด

ทีป่ รึกษาจะนาเสนอ รฟท. เพือ่ ดาเนินการต่อไป

ประกาศสานักงานเขต

การมีสว่ นร่วมของประชาชน

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ตอบประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
28.อยากทราบผลการแก้ปญั หา เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละออง กาแพงกัน้ เสียง ทางที่ปรึกษารับไว้พิจารณาในความเป็ นส่วนตัว ของทัศนียภาพ ส่ว น
และทัศนียภาพ บริเวณหมูบ่ า้ นโฮมเพรส
เสียงและแรงสัน่ สะเทือนนัน้ จากการตรวจวัดไม่มากเกินมาตรฐานตามที่
กาหนดไว้และจะส่งข้อมูลให้หมู่บา้ นทราบต่อไป
29.จุดเชื่อต่อกับ MRT อยู่บริเวณใดตรงสถานีกลางบางซือ่

MRT จะเชื่อต่อกันได้ทช่ี นั้ ใต้ดนิ ของสถานีกลางบางซือ่

30.พื้นทีท่ ม่ี กี ารเก็บหิน ปูนและทราย เสนอให้มกี ารกัน้ พื้นทีด่ งั กล่าว

ที่ปรึกษานาข้อห่วงกังวลไปเสนอให้ผูท้ ่รี บั ผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาและ
เร่งให้ดาเนินการแก้ไข
ปัจจุบนั การออกแบบไม่ได้เชื่อมต่อกัน

31.บริเวณสถานทีจตุจกั ร จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้ าใต้ดนิ หรือไม่

32.จะมีรถรับส่งจากสถานี บางซื่อ ไปจตุจกั ร หมอชิต 2 สถานีรถไฟใต้ ทีป่ รึกษาจะนาเสนอ รฟท. เพือ่ พิจารณา
ดิน และสถานีขนส่งหมอชิตใหม่หรือไม่

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสารวจความคิดเห็น
ผลการสารวจความคิดเห็นการประชุมการมีสว่ นร่วมของประชาชน ครัง้ ที่ 2 (การประชุมสัมมนา)
งานบริการที่ปรึกษาการทบทวนและออกแบบรายละเอียด
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพือ่
รองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ
จากผลการสารวจความคิ ดเห็ นการประชุ มการมี ส่วนร่ วมของประชาชน ครั้ งที่ 2 งานบริ การที่
ปรึ กษาการทบทวนและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่ งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล (สายสี แดง) ช่ วงบางซื่ อ-รั ง สิ ต เพื่ อรองรั บ การเดิ นรถไฟประเภทต่ างๆ มี กลุ่ ม เป้ า หมาย
จานวน 4 เขต 2 อาเภอ ซึ่งประกอบด้วยเขตบางซื่อ เขตจตุจกั ร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง อาเภอเมือ งปทุมธานี
และอาเภอธัญบุรี พบว่ามีผเู ้ ข้าร่ วมการประชุมทั้งหมด 229 คน ในจานวนนี้ มีผตู ้ อบแบบสารวจความคิดเห็น
จานวน 141 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.57 ของผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ มทั้งหมด โดยผลสารวจความคิดเห็นของ
ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทัว่ ไป
ในการสารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ผูต้ อบแบบสารวจความคิดเห็นส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ 51.77 เพศชาย ร้อยละ 48.22 ดังแสดงในตารางที่ 8-23 และส่ วนใหญ่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป
ร้อยละ 41.13 รองลงมามีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้ อยละ 27.66 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 12.06 มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 10.64 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 7.09 และมีอายุต่ากว่า 20 ปี ร้ อยละ 1.42 ดัง
แสดงในตารางที่ 8-24 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี /เทียบเท่ามากที่สุด ร้อยละ 33.33 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. ร้ อยละ 21.98 ระดับปริ ญญาโทขึ้นไป ร้ อยละ 19.15 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้ อยละ 11.35
ระดับปวส./อนุปริ ญญา ร้อยละ 7.88 และระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่า ร้อยละ 5.67 ดังแสดงในตารางที่ 825 โดยส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พอื่นๆ ร้ อยละ 30.50 รองลงมาประกอบอาชี พค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว ร้อยละ
25.53 เป็ นข้า ราชการ/พนัก งานของรั ฐ ร้ อ ยละ 20.57 พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ร้ อ ยละ 8.51 พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน ร้อยละ 7.80 เป็ นนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 2.84 ดังแสดงในตารางที่ 8-26 และส่ วนใหญ่
พักอาศัยอยูใ่ นพื้นที่โครงการ ร้อยละ 41.84 เป็ นผูใ้ ช้เส้นทาง ร้อยละ 31.21 ประชาชนทัว่ ไปร้อยละ 16.31 ผู ้
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 3.55 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 8-27
ประเด็นความพึงพอใจต่ อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จาการสารวจความคิดเห็นของประชาชน ผูต้ อบแบบสารวจความคิดเห็นส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ในระดับมาก ร้ อยละ 41.13 มี ความพึงพอใจในวิธีการเผยแพร่ ขอ้ มู ล
โครงการให้กบั ประชาชนได้ทราบในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.43 มีความพึงพอใจในความเข้าใจในข้อมูล
โครงการในระดับมาก ร้อยละ 39.72 มีความพึงพอใจในความเหมาะสมของระยะเวลาในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ให้รับทราบในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.59 และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในระดับมาก ร้อยละ 35.46
ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 8-28
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับความวิตกกังวลในระหว่างการก่อสร้ าง
ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความ
กังวลใจในระหว่างการก่ อสร้ างด้านต่างๆ ดังนี้ คือ มี ความกังวลด้านปั ญหาน้ าท่วมขังบริ เวณก่ อสร้ างใน
ระดับปานกลางมากที่สุด ร้ อยละ 38.30 มีความกังวลด้านเสี ยงรบกวนจากการก่อสร้ างในระดับปานกลาง
ร้อยละ 37.59 มีความกังวลด้านความปลอดภัยจากวัสดุก่อสร้างโครงการในระดับปานกลาง ร้อยละ 36.88 มี
ความกังวลด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างในระดับปานกลาง ร้อยละ 36.17 มีความกังวลด้านการใช้
เส้นทางเลี่ยงโครงการในระดับปานกลาง ร้อยละ 35.46 และมีความกังวลด้านฝุ่ นละอองในระดับมาก ร้อยละ
33.33 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 8-29
นอกจากนี้แล้ว ประชาชนยังมีความวิตกกังวลในระหว่างการก่อสร้างด้านอื่นๆ ดังนี้
ด้านวิศวกรรม
1. แรงสั่นสะเทือนของการเจาะบริ เวณพื้นที่ดา้ นหน้าหมู่บา้ นกลางเมือง
2. รอยร้าวของบ้านเรื อนจากแรงสัน่ สะเทือน เนื่องจากบ้านอยูต่ ิดกับการก่อสร้าง
3. พื้นผิวถนนขรุ ขระ เป็ นลูกคลื่น
4. การเดินทางไม่สะดวก เนื่องจากผิวถนนขรุ ขระ
5. พื้นผิวถนนเป็ นหลุ ม ทาให้เกิ ดอันตรายได้ง่าย ควรมีป้ายบอกทาง และไม่มีสิ่งกี ดขวางที่จะ
เป็ นสาเหตุทาให้เกิดอันตราย
6. ปั ญหาการจราจรติดขัดในระหว่างการก่อสร้าง
7. ทางเข้าออกของชุ มชนบริ เวณสะพานเอกทักษิณด้านตะวันออกจากสะพานทักษิณถึงคลอง
รังสิ ต
8. พื้นที่ ทางเข้า-ออกโรงเรี ยนอนุ บาลวณลักษณ์ ถูกปิ ด และไม่ได้รับการประสานงานที่ ดีจาก
เจ้าหน้าที่
9. พื้นที่ทางคู่ขนานเป็ นพื้นที่ตาบอด
10. ทางกลับรถที่จะไปออกถนนวิภาวดี

11. สัญญาณต่างๆ บริ เวณเส้นทางการจราจรที่เป็ น Local Road ไม่ชดั เจน
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ความแข็งแรงของรางรถไฟในเวลาเกิดเหตุขดั ข้อง ทาให้ประชาชนเดือดร้อน
ไฟฟ้าส่ องสว่างบริ เวณทางแยกในเวลากลางคืนน้อยเกินไป
การให้พนักงานหรื อคนงานต่างชาติให้สัญญาณการจราจรที่ไม่ถูกต้อง
ความปลอดภัยในการสัญจร
อันตรายในการสัญจรไปมาของเด็ก และคนชรา
ทางรถวิง่ สัญจร รถขนาดใหญ่วงิ่ สวนกันจนเป็ นสาเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุรถชนกัน
อันตรายจากการสัญจรไปมาผ่านพื้นที่ก่อสร้าง
ในเวลากลางคืนมีรถของโครงการก่อสร้างจอดอยูบ่ ริ เวณถนน Local Road กังวลว่าจะเกิ ด
อุบตั ิเหตุ
20. คนงานตะโกนข้ามฟากเสี ยงดัง ทาให้ผขู ้ บั ขี่จกั รยานยนต์ที่ผา่ นมาตื่นตระหนก อาจก่อให้เกิด
อุบตั ิเหตุได้
21. ระบบระบายน้ าในช่วงระหว่างระบายน้ า
22. ปั ญหาน้ าท่วม เนื่องจากพื้นที่ต่ากว่าระดับถนนกาแพงเพชร 6 (ที่มีการปรับระดับให้สูงขึ้น)
23. ความเดือดร้อนของประชาชน
24. ความปลอดภัยการก่อสร้างโดยรวม
25. การจ่ายค่าชดเชยให้กบั ผูถ้ ูกเวนคืนครบและตรงตามเวลา
26. การนาเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งแก้ไขแบบก่อสร้างในปั จจุบนั
และอนาคต
27. การดาเนินการก่อสร้าง และการแก้ปัญหาเมื่อได้รับการร้องเรี ยน
28. วันและเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
29. ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็ จตรงตามแผนที่กาหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศ
30. โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็ จและเปิ ดใช้งานในปี 2562 หรื อไม่
31. เวลาเปิ ดใช้บริ การสถานีหลักหก
32. ความโปร่ งใสของงบประมาณในการก่อสร้าง
ด้านสิ่ งแวดล้อม
1. วิธีแก้ไขปั ญหาประชาชนริ มถนน Local Road บางส่ วนอพยพไปปลูกบ้านอยูร่ ิ มคลองเข้าวัด
รังสิ ตหนาแน่นล้ าไปในคลองในขณะดาเนินการก่อสร้างอยู่
2. ปริ มาณฝุ่ นละอองบริ เวณพื้นที่ดา้ นหน้าหมู่บา้ นกลางเมือง
3. ปริ มาณฝุ่ นละอองมาก ทาให้ยากต่อการเดินทาง และก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
4. ระดับเสี ยงดังเกินไป
5. มลภาวะสิ่ งแวดล้อมที่ขาดการควบคุมตามมาตรฐาน

6. สุ ขภาพและจิตใจของประชาชนที่ใช้เส้นทาง
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
ด้านวิศวกรรม
1. การทาจุดกลับรถ (สะพานเกือกม้า) บริ เวณโรงเรี ยนเปรมประชา ทาให้ผใู ้ ช้เส้นทางที่มาจาก
รังสิ ตบนถนน Local Road สามารถกลับรถลอดใต้สะพานเกือกม้า ซึ่ งจะช่วยลดปั ญหาความ
คับคัง่ บริ เวณจุดนายใช้ขายก๋ วยเตี๋ยวเรื อ เพื่อออกถนนวิภาวดี และสามารถกลับรถใต้สะพานที่
กองทัพอากาศเข้าตัวเมืองได้
2. ขอให้ทาทางออกจากถนนสรงประภาตรงไปออกถนนวิภาวดีได้ เนื่ องจากการจราจรติดขัด
มาก
3. ขอให้พิจารณาเร่ งด่วนเกี่ยวกับสถานีรถไฟเขตอุตสาหกรรมนวนคร โดยมีเหตุผลดังนี้
- มีโรงงานอยูป่ ระมาณ 200 โรงงาน
- เป็ นจุดศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี
- มีพนักงานรวมประมาณ 200,000 คน
- มีการเดินทางจากกรุ งเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงมานวนครจานวนมาก
- ปริ มาณรถบนถนนพหลโยธิ นหนาแน่นโดยเฉพาะบริ เวณหน้านวนคร
- มีผใู ้ ช้บริ การรถไฟฟ้าในส่ วนนี้หลายหมื่นคนต่อวัน
- ช่ วยสนับ สนุ น การใช้ระบบขนส่ ง สาธารณะ และการใช้พ ลัง งานในภาพรวมของ
ประเทศ
4. ขอให้ทาจุดจอดรถจักรยานบริ เวณพื้นที่ใต้สะพานสาหรับผูใ้ ช้บริ การรถไฟฟ้า
5. ขอให้กรมทางหลวงปรับปรุ งถนนเลียบคลองห้าฝั่งด้านใน เนื่ องจากเป็ นหลุม เป็ นบ่อ พื้นผิว
ถนนขรุ ขระมาก เมื่อฝนตกน้ าขังทาให้มองไม่เห็นทาง เป็ นอันตรายต่อประชาชน
6. ขอให้ก้ นั ทางสัญจรให้กว้างขึ้น เพื่อให้รถขนาดใหญ่ที่ตอ้ งวิ่งสวนกันไม่เบียดชิ ดกันจนเป็ น
สาเหตุให้เกิดอบอุบตั ิเหตุรถชนกัน
7. ในระหว่างการก่อสร้างขอให้มีช่องทางการข้ามต่อเชื่ อมมาสู่ ถนน เพื่อความปลอดภัยของผูท้ ี่
ใช้ทางสัญจรไปมา
8. การตัดเส้นทาง ขอให้ตดั ทางจากถนนสรงประภาตรงออกสู่ ถนนวิภาวดี เนื่ องจากไม่ตอ้ งอ้อม
กลับไปกลับรถไกล ทาให้การจราจรติดขัด
9. การปรับแบบถนน Local Road ควรมีเส้นทางจักรยานตลอดแนวเส้นทาง เพื่อลดปั ญหา
การจราจรติดขัดในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10. ขอให้มีการจัดการเรื่ องการจราจรที่ดี
11. ขอให้มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกในการให้สัญญาณทางสัญจรตลอดเวลา เช่น ทางเบี่ยง
ตรงหน้าซอยชิดชม

12. ขอให้มีนงั่ ร้านในขณะก่อสร้าง
13. ขอเพิ่มไฟฟ้ าส่ องสว่างในช่ องทางเลี้ ยวและทางแยกเข้าซอยจุดสาคัญๆ โดยทาเครื่ องหมาย
ลูกศร เพราะรถจักรยานยนต์เกิดอุบตั ิเหตุบ่อย โดยเฉพาะแยกสานักงาน (เขตดอนเมือง)
14. ขอให้เพิ่มไฟฟ้ าส่ องสว่างบนถนนและทางเดิ นสถานี รถไฟฟ้ า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กบั
ผูใ้ ช้รถ ผูส้ ัญจรไปมา และประชาชนที่ใช้บริ การรถไฟฟ้า เนื่องจากปั จจุบนั ถนน Local Road
ในเวลากลางคืนมืดมาก
15. ขอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนถนน Local Road ใต้สะพานเอกทักษิณเมื่อโครงการ
แล้วเสร็ จ ทาให้ยานพาหนะจากเมืองเอกสามารถเลี้ยวซ้ายขวาได้
16. ขอให้มีสัญญาณไฟจราจรบริ เวณถนนสรงประภาที่จะไปอกถนนวิภาวดี เนื่องจากจุดกลับรถ
อยูไ่ กล การจราจรติดขัด เกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย และสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง
17. ขอให้มีผูใ้ ห้สัญญาณการจราจรในเวลากลางคื นเนื่ องจากไฟฟ้ าส่ องสว่างบนทางสัญจรใน
เวลากลางคืนน้อยเกินไป และรถที่มาจากที่อื่นเพื่อติดต่องานในพื้นที่ผดิ เส้นทาง
18. ขอให้ทาป้ายบอกทางให้ชดั เจน และมีป้ายบอกทางสาหรับผูส้ ู งอายุ
19. ขอให้ทาป้ ายสัญลักษณ์บริ เวณเขตก่อสร้าง เช่น แผ่นสะท้อนแสง
20. ขอให้มีมาตรการป้ องกันวัสดุหลุด ร่ วงไปในระบบรางรถไฟ เนื่ องจากอาคารที่พกั มีระดับสู ง
กว่ารางรถไฟ
21. มาตรการป้ องกันและแก้ปัญหา กรณี ความปลอดภัยและอันตรายจากการก่อสร้ าง ควรเป็ น
100% และควรได้รับการแก้ไขในทันทีหากเกิดขึ้น
22. จัดพื้นที่สาหรับล้างล้อ
23. กาหนดให้มีการล้างผิวถนนอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
24. ขอให้มีผา้ คลุมรถบรรทุกดิ น เพื่อป้ องกันดินหล่นลงพื้นผิวถนน โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนสวน
ผัก หมู่บา้ นกลางเมือง เขตจตุจกั ร
25. การถมดินลาคลองขนานทางรถไฟทางทิศตะวันออก ทาให้ลาคลองตื้นเขินและแคบ เนื่ องจาก
ใช้ท่อระบายน้ าขนาดเล็ก 3 ท่อวางลอดใต้ถนน ระดับน้ าในลาคลองสู งกว่าลารางในหมู่บา้ นสี
วลี ทาให้การระบายน้ าไม่ทนั น้ าไหลย้อนกลับเข้าในลารางของหมู่บา้ น ในฤดูฝนปริ มาณน้ า
มากไม่สามารถรองรับน้ าได้ จะเกิดปั ญหาน้ าท่วม
26. ขอให้มีการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการเกิดอุทกภัย และการเดินทางของประชาชนหากเกิ ด
อุทกภัย เช่น การยกระดับทางรถไฟให้สูงตลอดเส้นทาง
27. ขอให้เพิม่ ความปลอดภัยในการทางานให้มากขึ้น
28. ขอให้เพิม่ ศักยภาพด้านสภาพรถไฟให้มีสภาพใหม่ พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ โดยการจัดซื้ อรถไฟ
หัวรถจักรใหม่
29. ขอให้ปรับปรุ งระบบห้องน้ าในตูโ้ ดยสารของรถไฟทางไกลให้สอดคล้องกับการวิ่งบนทาง
ยกระดับโดยให้หอ้ งน้ าเป็ นระบบปิ ดทุกขบวน

30. ขอให้มีการบริ การรถโดยสายจากจุดต่างๆ ไปยังสถานี รถไฟ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
ประชาชน (บริ การของภาครัฐมิใช่เอกชน)
31. ขอให้จดั ระบบการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบอื่นๆ
32. ขอให้ลดราคาค่าโดยสารรถไฟให้กบั ประชาชนที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป 50% อายุต้ งั แต่ 70 ปี
ขึ้นไป 75% และอายุต้ งั แต่ 80 ขึ้นไปฟรี ตลอดเส้นทาง
33. ขอให้ช้ ีแจงเรื่ องอัตราค่าโดยสารให้ชดั เจนว่า ผูส้ ู งอายุจะมีอตั ราค่าโดยสารครึ่ งราคาหรื อไม่
34. ขอให้เร่ งดาเนินการโครงการให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
35. ขอทราบแนวกั้นรั้วบริ เวณแนวทางรถไฟด้านล่างตั้งแต่เขตบางซื่ อ เขตจตุจกั ร ตลอดถึ งเขต
ดอนเมือง ว่ามีตลอดเส้นทางหรื อไม่
36. อยากทราบว่ามีการเพิ่มจุดตัดทางรถไฟช่วงวัดเสมียนนารี หรื อไม่
37. หากถนน Local Road ก่ อ สร้ า งแล้วเสร็ จ อยากทราบว่า จะมี ก ารยกถนนเป็ นสาธารณะ
ประโยชน์หรื อไม่ และหน่วยงานใดเป็ นผูด้ ูแลและบารุ งรักษา
ด้านสิ่ งแวดล้อม
1. ขอให้มีการรดน้ าบ่อยๆ เพื่อป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
2. ขอเสนอให้ทาผนังกั้นสถานี แกนตรงลูกต้นไม้หรื อทาผังสู งกั้นสายตา
3. ขอให้ติดตั้งแผ่นป้ องกันเสี ยงหรื อป้ องกันอันตราย ขณะรถไฟเคลื่ อนผ่าน Take Farm (Jet)
ตลอดแนวเส้นทาง เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
4. ขอให้ดาเนิ นการกับชุ ม ชนที่ บุกรุ กพื้นที่ รฟท. ที่ อยู่บริ เวณถนน Local Road ให้เด็ดขาด
โดยเร็ ว
ด้านอื่นๆ
1. ขอให้จดั ห้องประชุมให้เพียงพอกับจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
2. ขอให้จดั เอกสารควรให้เพียงพอกับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
3. ขอให้เบาเสี ยงดนตรี ในวิดีโอ เนื่องจากฟังไม่ชดั เจน
4. ขอให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ไม่ควรจัดประชุมเพียง 2-3 ครั้ง
5. ในการจัดประชุมขอให้ส่งจดหมายเชิญประชุมให้ทวั่ ถึง
6. ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลโครงการอย่างทัว่ ถึงให้กบั ประชาชนได้รับทราบ เช่ น การ
ประชุ มกลุ่ม เน้นแต่พ้ืนที่เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง และอาเภอเมืองปทุมธานี ทาให้ประชาชน
กลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในเขตบางซื่ อ เขตจตุ จกั ร และเขตบางเขน ไม่ทราบข้อมูล และคาชี้ แจง
จากเจ้าหน้าที่
7. ขอให้ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลโครงการให้กบั ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตทางรถไฟ ไม่ใช่เฉพาะ
ผูน้ าชุมชน ลูกบ้านก็มีความสาคัญ

8. ขอให้ มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการให้ ก ับ หน่ ว ยงานราชการ โดยเฉพาะหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบด้านผังเมือง เพื่อความสะดวกในการปรับผังเมืองให้รองรับกับความเจริ ญที่เข้ามา
ในจังหวัด
9. ขอให้ส่งโบรชัวร์ ประชาสัมพันธ์ โครงการไปให้สานักงานประชาสัมพันธ์ การประปานคร
หลวง ถนนประชาชื่ น เขตหลัก สี่ กรุ งเทพฯ 10210 โทร 02-504-0123 เพื่ อ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
10. ขอให้ทากระทูใ้ นเว็บไซต์ของ รฟท. เพื่อความสะดวกในการแจ้งเรื่ องราวและแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ
11. ในการแจ้งการประชุ มขอให้ให้ยึดข้อมู ลเดิ ม เพราะการประชุ มทาความเข้าใจในปั ญหาไม่
ต่อเนื่ อง ถ้าผูเ้ ข้าประชุ มได้รับ การประสานให้เข้ารั บฟั งทุ กครั้ งก็จะมี ความเข้าใจ สามารถ
สื่ อสารประชาสัมพันธ์ที่ดีข้ ึน และควรประสานกับผูไ้ ด้รับผลกระทบ ผูท้ ี่อาศัยในพื้นที่ ไม่
ควรประสานกับคนนอกพื้นที่
12. ขอให้มีความชัดเจนในการดาเนินการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนได้เรี ยกร้อง
13. ขอให้มีเจ้าหน้าที่ประจาวันของสานักงานคอยประสานกับชุ มชนใกล้เคียงในระยะดาเนิ นการ
ก่อสร้าง
14. ขอให้มีผปู ้ ระสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในเรื่ องผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทั้งก่อน
และหลังดาเนินโครงการแล้วเสร็ จ
15. ขอให้ท าง รฟท. ก ากับ ดู แลบริ ษ ัท ผูร้ ั บ จ้า งอย่า งใกล้ชิ ด ให้ ป ฏิ บ ัติต ามข้อ กฎหมายอย่า ง
เคร่ งครัด
16. ขอบคุณ รฟท. ที่ทาให้ประชาชนเกิ ดความสะดวกสบายในการเดินทาง แม้วา่ เป็ นเพียงแค่ 20
กม.เท่านั้น
17. ขอให้เปิ ดบริ การใช้สถานี หลักหกพร้อมกับสถานี อื่นๆ เพื่อความสะดวกสบายของประชาชน
ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเส้ น ทาง เพราะจะท าให้ ไ ม่ คุ ้ ม ค่ า การลงทุ น และสู ญเปล่ า ทั้ งเวลา
ทรัพยากรธรรมชาติ และความรู ้สึก
18. ขอให้ทาสถานีบางซื่ อตลิ่งชัน (สายสี แดง) เป็ นสายธุ รกิจ และใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
ขอชื่นชมโครงการ เป็ นโครงการที่ดีมาก มีประโยชน์มาก เพราะทาให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ ว นาความ
เจริ ญมาสู่ ทอ้ งถิ่นและประเทศ ประเทศก้าวหน้าทัดเทียมประเทศต่างๆ ในโลก

