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การประชมุใหญก่ารมีสว่นร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ ห้องเทพราชแกรนด ์บอลลมู โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ความเป็นมาของโครงการ

การเดินทาง ระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ ระหว่างกรุงเทพมหานครและพื้นชายฝั่งภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

นั้นมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท่าเรืออุตสาหกรรมและพาณิชย์ ท่ีเป็นประตู

เข้าการน าเข้าและส่งออกสินค้าหลักของประเทศ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การ

พัฒนาประเทศและผังภาคตะวันออก ที่ต้องการให้เมืองพัทยานั้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางระดับประเทศแล ะ

ภูมิภาค อีกทั้งยังก าหนดให้จังหวัดชลบุรีและระยอง เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรม ตลอดแนวเส้นทางสายหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ท่ีมี

ย่านชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือหลัก คือ ท่าเรือมาบตาบุด ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 

การผลิต และการน าเข้าส่งออก นอกจากนั้นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกปัจจุบันการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปสู่ภาค

ตะวันออกอาศัย 2 เส้นทางหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 3 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ซึ่งจ านวนรถยนต์มีปริมาณมากท าให้

การจราจรค่อนข้างหนาแน่นในบางช่วงของเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส าคัญ และการขนส่งทางรางนั้นมีพื้นที่สิ้นสุดแค่เพียงจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ท าให้ตัวเลือกการเดินทางนั้นมีจ ากัด

โครงการเชื่อมต่อสามสนามบินดว้ยรถไฟความเร็วสูงแบบไร้รอยต่อสามารถเพ่ิมทางเลอืกในการเดินทางของผู้เดนิทางให้หันมาใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการจะเชื่อมโยง 3 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งจะสามารถ

เชื่อมโยงกับการคมนาคมขนส่งทางถนน ทางเรือ และทางอากาศได้อย่างครอบคลุม 

ส่งผลให้ระบบการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนั้นแล้วจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของแนวทางรถไฟ

ความเร็วสูงในภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า 

โรงแรม ร้านอาหาร จะท าให้พื้นที่ดังกล่าวมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 

พร้อมทั้งส่งเสริมการอัตราการจ้างงานและรายได้ที่มากขึ้นในบริเวณโดยรอบอีก

ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางและเพิ่ม

ปริมาณการเข้าใช้บริการสาธารณะ รฟท. จึงได้ว่าจ้างบริษัทฯ ให้ด าเนินงาน

บริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงการ แผนการด าเนินงาน

ให้กับผู้บริหารในพื้นที่ได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานของ

โครงการ

2. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ส าหรับน าไปพิจารณาปรับปรุง

รายละเอียดการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม เป็นที่ยอมรับของทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อแนะน าเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาต่อผู้บริหารหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

รวมทั้งขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อท าการศึกษาและด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการ

ประสานงานเพ่ือด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. พื้นที่ศึกษาของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาจ านวน 4 จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
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วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ ห้องเทพราชแกรนด ์บอลลมู โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 294 คน
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณาปรับใช้

ด้านวิศวกรรม

สถานีรถไฟความเร็วสูง • อยากจะให้มีความชัดเจนว่า สถานีที่จอดรถของ

ท่านอยู่ตรงไหนบ้าง 

• สถานีรถไฟความเร็วสูง มีดังนี้ สถานีดอนเมือง สถานี

บางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานี

ฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา 

สถานีอู่ตะเภา สถานีระยอง ส าหรับสถานีฉะเชิงเทราได้

หารือกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือดูว่าถ้าหากวางไว้

ที่ตรงนี้แล้วจะมีอะไรขัดกับหลักการของผังเมือง

หรือไม่ การจะไปพัฒนาในตัวจังหวัดตอนนี้แทบจะไม่มี

ที่แล้ว การก าหนดให้ห่างจากตัวเมือง 2 กม. จะเกิด

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบ และที่จอดรถก็จะใกล้สถานี 

จะมีพื้นที่ที่เรียกว่า การเปลี่ยนถ่ายระบบ ไม่ว่าจะเป็น 

รถบัส รถมอเตอร์ไซ รถยนต์ ถ้าจะมาจากปราจีนบุรี 

หรือสระแก้ว เพื่อคนจะได้ใช้รถไฟเพื่อมาขึ้นรถไฟ

ความเร็วสูง หรือลงจากรถไฟความเร็วสูงและไปขึ้น

รถไฟเพื่อจะไปที่ใกล้ๆ ก็จะเป็นการเสริมซึ่งกันและกัน 

ต่อไปรถไฟก็จะพัฒนาในเรื่องของการวางแผนการ

เดินรถให้สอดคล้องกัน

• สถานีรถไฟความเร็วสูง ใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ • การก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง ใช้พื้นที่ประมาณ 

100 ไร่ 

การเชื่อมระบขนส่ง • มองในแนวผลประโยชน์สูงสุดของโครงการ การ

เปลี่ยนจากระบบรางกับระบบล้อ จากรางคู่ไปสถานี

ความเร็วสูงจะท าอย่างไร

• สายตะวันออกมีรางคู่อยู่สามารถที่จะจัดตารางการเดิน

รถให้สอดคล้องกับรถไฟความเร็วสูงได้ไม่ยาก เพราะ

รางคู่สามารถที่จะรักษาเวลาได้พอสมควร ทั้งสอง

ระบบจะต้องเสริมซึ่งกันและกัน จะไม่ได้แข่งขันกัน ใน

อนาคตถ้ารถไฟความเร็วสูงมีความต้องการเพิ่มขึ้น 

อาจจะยกเลิกตัว city line แล้วให้รางคู่ที่ให้บริการ

ทางด้านนั้น ก็จะท าให้ส่งเสริมรายได้ของรถไฟมากขึ้น 

แนวเส้นทาง • ตลอดเส้นทางมสีถานีไหนบ้างทีร่ถจอด และระยะ

เส้นที่รถจอดมีระยะเทา่ไหร่ และรถไฟความเร็วสูงจะ

วิ่งได้เท่าไหร่ เพราะต้องเป็นสายยาวหรือไม่ที่จะวิ่ง

ได้ขนาดนั้น

• โดยลักษณะพื้นฐานรถไฟความเร็วสูง ควรจะห่างกัน 

อย่างใกล้ที่สุดก็ 50 กม. แต่ของเรามันสั้นกว่านั้น 

คือ จอดที่ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ศรีราชา พัทยา และระยอง และจากชลบุรี-ศรีราชา ไม่

ถึง 50 กม. และจากศรีราชา-พัทยาก็ไม่ถึง 50 กม. 

คือ ที่จ า เป็นต้องมีที่ศรีราชา เพราะแถวนั้นนิคม

อุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะ บุคลากรที่ท างานแถวนั้น

คงต้องการเดินทางมาที่ กทม. ก็จะเดินทางได้สะดวก
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ฃประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณาปรับใช้

ด้านวิศวกรรม

แนวเส้นทาง

• การประชุมครั้งนี้ 1 ชม.รับฟังความเห็นจากประชาชน 

เฉพาะเร่ืองเดียวของชาวแปดริ้วยังตอบไม่กระจ่างเลย 

พวกเราจากกรุงเทพฯ มาเฉพาะดอนเมือง พญาไท 

บางซื่อ ซึ่งมีผลกระทบอยู่แล้วและอะไรที่กระทบมาก

ขึ้นจากระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่รัฐก าลังจะ

ท า แต่ที่ฟังแทนพี่น้องแปดริ้วมาแล้ว ท่านยังตอบไม่

เคลียร์เลย จะบอกว่าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พี่

น้องประชาชนเข้าใจโครงการของภาครัฐเป็นสิ่ง

ส าคัญ ขอให้ข้อสังเกตว่าจัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็นจะต้องซอยย่อย ควรจัดที่กรุงเทพก่อน 

ตั้ งแต่ดอนเมืองมา ถ้ าจะให้ประชาชนสบายใจ 

ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมต้องบอกมาเลยว่า ต.ไหน จะ

กระทบกี่ครัวเรือน เพราะต้องส ารวจมาแล้ว ค่า

ออกแบบกี่พันล้าน ต้องบอกให้หมด ไม่ได้คัดค้าน

โครงการแต่ต้องท าให้ถูกให้มีธรรมาภิบาล และพี่

น้องที่อยู่เส้นข้ามแม่น้ าผมว่าน่าเป็นห่วง ทั้งตลาด 

ชุมชน ร้านอาหารอร่อย และที่จอดส าคัญ คน

ปราจีนเข้ามา องค์รักษ์ สระแก้ว จะมาจอดพักที่แปด

ริ้วเพ่ือจะเดินทางไปเที่ยว จันทบุรี ระยอง หรือไปขึ้น

เครื่องบิน ฉะนั้น มันจะเป็นฮับ ก็ขอฝากผู้น า และ

ขอให้จัดเวทีซึ่งไม่รู้ว่ าจะจัดกี่ครั้ง และขอให้ทีม

ประชาสัมพันธ์ของการทางรถไฟแห่งประเทศไทย ก็

เข้ า ใจว่ า เสนอสิ่ งที่ เหมา ะสม แต่ต้องค านึงถึง

ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนด้วย

• เส้นทางของรถไฟเดิมใช้พื้นที่เดิม และตรงไหนที่ใช้

พื้นที่ใหม่ หรือต้องเวนคืนพื้นที่คู่ขนาน เพื่อใน

ท้องถิ่นจะได้รู้และเตรียมตัวถูกว่า จะใช้เขตเดิมและ

พื้นที่ใหม่ตรงไหน

• รถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น

นวัตกรรมคือความก้าวหน้า น าความเจริญมาให้

จังหวัด แต่ได้มีการส ารวจพื้นที่ เพื่อประเมินผล

กระทบของพี่น้องในพื้นที่หรือยัง

• อยากจะให้มีความชัดเจนว่า สถานีที่จอดรถของท่าน

อยู่ตรงไหนบ้าง 

• ในงานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

โครงการเป็นการรวมของแนวเส้นทางโครงการถึง 3 

เส้นทางไว้ด้วยกัน คือ รถไฟเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท ซึ่งท าการเวนคืนไป

แล้ว ปัจจุบันอยู่ร ะหว่างการก่อสร้าง ส่วนที่  2 

คือ รถไฟ airport link มักกะสัน-สุวรรณภูมิ ที่เปิด

ให้บริการในปัจจุบัน ส่วนที่ 3 คือรถไฟความเร็วสูง 

กรุงเทพ-ระยอง ซึ่งโครงการนี้ก็เคยมีการศึกษาและมี

การมาประชาสัมพันธ์ด า เนินการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนจนจบกระบวนการ และรายงาน EIA ของ

โครงการนั้นก็อยู่ในกระบวนการของ สผ. การด าเนิน

โครงการจึงเป็นการศึกษา ทบกวน และ ซึ่งอาจไม่

สามารถอธิบายรายละเอียดได้ทั้งหมด ซึ่งหากมี

ประเด็นส าคัญที่จะต้องปรับปรุงโครงการยินดีรับไป

พิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามความ

ต้องการของพื้นที่มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามโครงการ

จะบันทึกข้อซักถามและความคิดเห็นน าเสนอต่อการ

รถไฟแห่งประเทศไทย และในขั้นตอนต่อไปจะมีการรับ

ฟังความคิดเห็นโดยการเข้าพบผู้บริหารในพื้นที่ การ

แทรกวาระการประชุมหน่วยงานเพื่อชี้แจงข้อสงสัยอีก

ครั้งหนึ่ง

• ส าหรับแนวเส้นทางจะอยู่ในเขตทางของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย ยกเว้นบางช่วงที่จ าเป็นจะต้องเวนคืน เช่น 

สถานีซ่อมบ ารุง ซึ่งตั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือช่วง

ที่ต้องปรับรัศมีความโค้งของแนวเพื่อรับกับความเร็ว

ของรถไฟความเร็วสูง

• สถานีรถไฟความเร็วสูง มีดังนี้ สถานีดอนเมือง สถานี

บางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานี

ฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา 

สถานีอู่ตะเภา สถานีระยอง
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณาปรับใช้

ด้านสิ่งแวดล้อม

การกีดขวางทางน้ า

• จุดที่เป็นห่วงคือ โค้งทางเข้าวัดกระทุ่ม สิ่งที่เราอยาก

รู้และเป็นห่วงคือ ไปข้ามแม่น้ าบางปะกงตรงไหน ซึ่ง

ผลของการที่ เราจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ าใหม่ 

เนื่องจากออกไปจะมีถนนวงแหวนอีก ถ้ามาสร้าง

สะพานข้ามแม่น้ าเยอะๆ ตอม่อเยอะๆ มันจะขวางทาง

ของแม่น้ าบางปะกง จะท าให้เกิดน้ าท่วม เนื่องจาก

ตอนนี้สะพานเยอะมาก 

• ที่ตั้งศาสนสถานหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

เป็นพื้นที่อ่อนไหว แนวเส้นทางจะหลีกเลี่ยง นอกจากนี้

แนวเส้นทางช่วงที่ผ่านวัดกระทุ่มจะอยู่ในเขตทางรถไฟ

จึงไม่ได้รับผลกระทบ ในเรื่องการกีดขวางทางน้ าของ

ตอม่อสะพานที่จะลงในแม่น้ านั้น ทางโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง ได้ออกแบบให้มี

ตอม่ออยู่ริมฝั่งแม่น้ า ไม่มีตอม่อในล าน้ าบางปะกง

• เรื่องคลอง ล าน้ าอาจจะมีการตื้นเขินเปลี่ยนแปลง ที่

พูดถึงนี้ เนื่องจากมีผลกระทบอยู่ปัจจุบันนี้ คือ ราง

คู่แก่งคอย-ฉะเชิงเทรา เวลาท าประชาพิจารณ์ก็บอก

ว่าไม่มีผลกระทบ และจะดีกว่าเก่า แต่สุดท้ายเวลา

สร้างจริง มีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ชาวบ้านอย่างมาก

• ในมาตรการป้องกัน แก้ ไข  แล ะลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจะบังคับให้ผู้รับ เหมาต้องปฎิบัติตา

มาตรการด้านนั้นๆ ซึ่งจะมีการจ้างบุคคลที่สามเข้ามา

ตรวจสอบ และสามารถร้องเรียนยังการรถไฟฯ ได้ 

โดยในพื้นที่ก่อสร้างจะมีป้ายให้ทราบหน่วยงานที่

รับผิดชอบ พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

การระบายน้ าเสียจาก

โครงการ

• ผลกระทบด้านการเกษตรระหว่างที่มีการด าเนินการ

ก่อสร้างที่มีการปล่อยน้ าเสียและมีผลกระทบต่อพี่

น้องเกษตรกรที่อยู่รอบข้าง จะมีแนวทางแก้ไขปัญหา

นี้อย่างไร 

• โครงการได้มีการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอุทก

วิทยาน้ าผิวดินและอุทกวิทยาน้ าใต้ดิน และนิเวศวิทยา

ทางน้ า เพื่อน าไปก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และ

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อนก่อนสร้าง 

ระยะก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างบ่อพักน้ าเสียจากพื้นที่

ก่อสร้าง หรือที่พักคนงาน เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

ลงสู่แหล่งน้ าของประชาชน

การตัดแบ่งชุมชน • ถ้าผ่านจังหวัดที่ชาวบ้านสัญจรไปมา จะมีวิธีการ

แก้ปัญหาอย่างไร เช่น ต้องปิดตรงนั้นแล้วให้เค้าวิ่ง

อ้อมไปมา 3-4 กม. มองว่าไม่ยุติธรรม เพราะดูแล้ว

เส้นทางที่พาดผ่านมีถนนที่ชาวบ้านต้องใช้เยอะมาก 

ไม่ว่าจะเป็นถนนซอย ถนนใหญ่ ที่ท่านพูดถึงนั้นคือ

ถนนใหญ่ แต่ที่ผมพูดถึงคือ ถนนซอยที่ผ่านระหว่าง

ชุมชนกับชุมชน หรือระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน

• การศึกษาโครงการจะพิจารณาให้เกิดผลกระทบต่อ

ประชาชนให้น้อยที่สุด ในส่วนของทางย่อยๆ ถนน

ซอยเหล่านั้น เป็นสิ่งที่เรียกว่าทางตัดผ่าน จะสามารถ

เชื่อมเข้ามากับถนนที่อยู่ข้างทางรถไฟ ประชาชนจะ

สามารถสัญจรไปมาหาสู่กันได้ แต่จะลดความสะดวก

ลงไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

• จากสุวรรณภูมิมาถึงฉะเชิงเทราเป็นทางยกระดับ และ

ถ้ายกระดับมาแล้ว ในการก่อสร้างทางจะมีทาง

ข้างล่างที่สามารถเข้าไปก่อสร้างได้ และทางนั้นจะถูก

ปรับเป็นถนนรถยนต์ให้ชาวบ้านใช้ได้หรือจะรื้อออก

• ปัจจุบันจะเห็นว่าจะมีถนนริมทางรถไฟ แต่อยู่ในเขต

ทางรถไฟ ฉะนั้นถ้ารถไฟกั้นรั้วเต็มพื้นที่ ถนนก็จะอยู่

ในเขตทางรถไฟ รถไฟก็จะใช้พื้นที่ตรงนั้นในการ

พัฒนาของตนเอง ชาวบ้านก็ต้องไปใช้ข้างนอก หรือ

ถ้ากั้นร้ัวอีกด้านนึงชาวบ้านก็ใช้ได้เต็มที่ แต่ทุกอย่างนี้

รัฐก็พยายามให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อย

ที่สุด ความเห็นของท่านโครงการจะน าเสนอต่อการ

รถไฟฯ พิจารณาต่อไป
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณาปรับใช้

ด้านสิ่งแวดล้อม

การเวนคืน

• ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินตรงการ

ก่อสร้าง มีก าหนดระยะเวลาที่แน่ชัดหรือขั้นตอนที่จะ

ให้ผู้ท่ีได้รับผลกระทบได้รับทราบหรือไม่

• การเวนคืน เมื่อประกาศ พ.ร.บ.เพื่อเวนคืนออกมาแล้ว

จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้รู้ว่าจะมีการ

เจรจา หรือเวนคืนเมื่อไหร่ อย่างไร

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

• การรับฟังความคิดเห็นจากพื้นที่นี้ด้วย ส่วนใหญ่จะ

ผ่านอ าเภอเมือง อ าเภอบ้านโพธิ์ และไปออกที่ชลบุรี 

ก็อยากจะไว้ด้วย เพราะเท่าที่มาวันนี้ก็เพิ่งจะรู้กันว่า 

พื้นที่ 400 ไร่จะน าไปท าเป็นศูนย์ซ่อม ขนาดท่าน

รองผู้ว่าฯ ก็ยังไม่ทราบเลย เพื่อให้ทุกคนได้สบายใจ

กัน

• รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง ซึ่งโครงการนี้ก็

เคยมีการศึกษาและมีการมาประชาสัมพันธ์ด าเนินการมี

ส่วนร่วมของประชาชนจนจบกระบวนการ และรายงาน 

EIA ของโครงการนั้นก็อยู่ในกระบวนการของ สผ. 

และทางโครงการได้มีการเข้าพบผู้บิหารในพื้นที่ เช่น 

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ

ด้านอื่นๆ

ระยะเวลาด าเนนิการ

• การก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาเท่าไร • ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4-5 ปี 

• อย่าได้มองที่ GDP อย่างเดียว อยากให้มองที่ GHP 

ด้วย คือ ความสุขของประชาชน เพราะเราสร้างทุก

อย่างเพื่อประชาชน อยากให้มีการศึกษาด้าน GHP 

เข้าไปด้วย 

• การพัฒนาโครงการโครงการต่างๆ ย่อมเกิดผล

กระทบต่อประชาชนทั้งทางตรง ทางอ้อม อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมในระยต่างๆ ของโครงการนั้น จะช่วยลด

ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนได้

• เมื่อโครงการนี้เสร็จแล้ว ใครเป็นคนบริหาร การ

รถไฟจะบริหารเอง หรือให้บริษัทเอกชน หรือจะเป็น

องค์กรอิสระ 

• หน่วยงานใดจะเข้ามาบริหารจัดการ การรถไฟแห่ง

ประเทศไทยจะเป็นผู้พิจารณา ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นตอน

การคัดเลือก

ภาพบรรยากาศการประชุมฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชงิเทรา

เปิดการประชมุ

ที่ปรึกษาน าเสนอข้อมลูโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น



งานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม 

6
สรุปผลแบบสอบถาม

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ

ความคิดเห็นต่อการศึกษาด้านสิ่งแวลดอ้ม

ช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์์ จ ากัด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด

โทรศัพท์ : 0-2636-7510 ต่อ 412 โทรศัพท์ : 0-2509-9000 ต่อ 3201-5 กด 107

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการเงนิ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 0-2218-4001 ต่อ 156

ติดตามข่าวสารของโครงการได้ทางเว็ปไซต์ 

WWW.HSR3AITPORTS.COM

ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการ

ความคิดเห็นต่อการเชื่อมระบบการเดินทางราง 

ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ

ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิง่แวดล้อม

ความเหมาะสมของปจัจัยสิ่งแวดลอ้มท่ีใช้ศึกษา
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การประชมุใหญก่ารมีสว่นร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ ห้องส าเภา โรงแรม เอเชีย พัทยา ต าบลหนองปรือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

1. ความเป็นมาของโครงการ

การเดินทาง ระบบขนส่ง และโลจิสติกส์ ระหว่างกรุงเทพมหานครและพื้นชายฝั่งภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

นั้นมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท่าเรืออุตสาหกรรมและพาณิชย์ ท่ีเป็นประตู

เข้าการน าเข้าและส่งออกสินค้าหลักของประเทศ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การ

พัฒนาประเทศและผังภาคตะวันออก ที่ต้องการให้เมืองพัทยานั้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางระดับประเทศแล ะ

ภูมิภาค อีกทั้งยังก าหนดให้จังหวัดชลบุรีและระยอง เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรม ตลอดแนวเส้นทางสายหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ท่ีมี

ย่านชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือหลัก คือ ท่าเรือมาบตาบุด ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ การท่ องเที่ยว 

การผลิต และการน าเข้าส่งออก นอกจากนั้นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกปัจจุบันการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปสู่ภาค

ตะวันออกอาศัย 2 เส้นทางหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 3 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ซึ่งจ านวนรถยนต์มีปริมาณมากท าให้

การจราจรค่อนข้างหนาแน่นในบางช่วงของเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส าคัญ และการขนส่งทางรางนั้นมีพื้นที่สิ้นสุดแค่เพียงจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ท าให้ตัวเลือกการเดินทางนั้นมีจ ากัด

โครงการเชื่อมต่อสามสนามบินดว้ยรถไฟความเร็วสูงแบบไร้รอยต่อสามารถเพ่ิมทางเลอืกในการเดินทางของผู้เดนิทางให้หันมาใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการจะเชื่อมโยง 3 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งจะสามารถ

เชื่อมโยงกับการคมนาคมขนส่งทางถนน ทางเรือ และทางอากาศได้อย่างครอบคลุม 

ส่งผลให้ระบบการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนั้นแล้วจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของแนวทางรถไฟ

ความเร็วสูงในภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า 

โรงแรม ร้านอาหาร จะท าให้พื้นที่ดังกล่าวมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 

พร้อมทั้งส่งเสริมการอัตราการจ้างงานและรายได้ที่มากขึ้นในบริเวณโดยรอบอีก

ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางและเพิ่ม

ปริมาณการเข้าใช้บริการสาธารณะ รฟท. จึงได้ว่าจ้างบริษัทฯ ให้ด าเนินงาน

บริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)

2. วัตถุประสงคข์องโครงการ

1. เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาโครงการ แผนการด าเนินงาน

ให้กับผู้บริหารในพื้นที่ได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานของ

โครงการ

2. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ส าหรับน าไปพิจารณาปรับปรุง

รายละเอียดการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม เป็นที่ยอมรับของทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อแนะน าเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาต่อผู้บริหารหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

รวมทั้งขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อท าการศึกษาและด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ในการ

ประสานงานเพ่ือด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. พื้นที่ศึกษาของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาจ านวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
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วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ ห้องส าเภา โรงแรม เอเชีย พัทยา ต าบลหนองปรือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 347 คน
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณาปรับใช้

ด้านวิศวกรรม

สถานีรถไฟความเร็วสูง 

• อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีสถานีรถไฟอยู่แล้ว 

แต่ไม่มีสถานีรถไฟความเร็วสูง และผู้โดยสารชาว

พานทอง พนัสนิคม และอมตะนคร อยากให้มีจุดรับ

ผู้โดยสารของอ าเภอเพ่ิมขึ้นอีก 1 จุด

• สถานีรถไฟความเร็วสูงในจังหวัดชลบุรีมีสถานีพัทยา 

ชลบุรี และศรีราชา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิ จ โ ดยปกติ สถ านี จ ะ ทิ้ ง ร ะ ย ะ ห่ า งกั น

ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีความเร็วถึง 250 กม.ต่อชม.

การที่มีสถานีจ านวนมากจะท าให้ต้องลดความเร็วบ่อย

และท าความเร็วไม่ได้ ทั้งยังเพิ่มต้นทุนการบ ารุงรักษา

อีกด้วย

• สถานีย่อยในกรุงเทพ นอกจากสุวรรณภูมิ ดอน

เมืองที่จะรับผู้โดยสารจากจุดต่างๆ ในกรุงเทพได้อีก

หรือไม่ อัตราค่าโดยสารมีแผนการเพิ่มในแต่ละครั้ง

อย่างไร

• ไม่มีการก าหนดสถานีรถไฟความเร็วสูงเพิ่ม ผู้ที่

ต้องการเดินทางโดยรถไฟสามารถใช้บริการรถไฟ

สายชานเมือง ในเรื่องอัตราค่าโดยสารว่าจะเพิ่มขึ้นอีก

หรือไม่ในอนาคต คงต้องพิจาณาปัจจัยขณะนั้นว่ามี

ความจ าเป็นหรือไม่ เพื่อไม่ให้เพิ่มภาระแก่ประชาชนที่

ใช้บริการ

แนวเส้นทาง • พื้นที่คลังน้ ามัน ปตท. อยู่ระหว่างสถานีศรีราชา-

พัทยา ข้อค าถามคือ ระหว่างที่เขตก่อสร้างครอบ

ทางรถไฟเดิมใช่หรือไม่ ทีนี้เขตก่อสร้างจะกระทบ

การเดินรถของรถไฟปกติหรือไม่ เพราะว่างานของ

เราจะมีการส่งแก๊ส LPG ทางรถไฟที่จะไปทาง

ภาคเหนือและอีสาน อันนี้ผู้บริหารก็มีความเป็นห่วง

เล็กน้อยว่า ตรงนี้กระทบอะไรบ้างหรือไม่

• ในระหว่างการก่อสร้างคงไม่กระทบต่อการเดินรถไฟ 

อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาจะน า เสนอการรถไฟเพื่อ

พิจารณาต่อไป เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการขนส่ง

ปัจจัยการผลิตประเภทพลังงาน

• เทศบาลเมืองบ้านสวนได้มีการส ารวจออกแบบที่จะท า

สะพานข้ามถนนบายพาสไว้ 1 สะพาน ซึ่งสะพานนี้

เราได้ท าประชาพิจารณ์และท า EIA เสร็จเรียบร้อย

แล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการของบประมาณจาก

กรมทางหลวงชนบท ซึ่งงบประมาณ 400 กว่า

ล้าน แต่แบบที่เราได้ออกไว้นี้อยากจะถามว่า กรณีที่

ท่านสร้างรถไฟความเร็วสูง โดยอยู่บนตอม่า ผมไม่

ทราบว่าตอม่อสูงเท่าไหร่ เพราะว่าท่านไม่ได้แสดง

แบบออกมาให้ดูด้วย และตัวรถไฟสูงเท่าไหร่ ฉะนั้น

แผนที่ทางเทศบาลเราได้ออกแบบสร้างสะพานข้าม

บายพาสไว้แล้วมันจะต้องสูงขึ้นไปอีก ฉะนั้นเทศบาล

จะต้องไปแก้ไข จึงอยากทราบว่า ตอม่อรถไฟสูง

เท่าไหร่ และบวกความสูงของตัวรถไฟขึ้นไปอีก

เท่าไหร่ 

• ความสูงของโครงสร้างจะสูงจากพื้นประมาณ 7.5 

เมตร ซึ่งในการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงได้

ประสานข้อมูลกับกรมทางหลวงชนบทแล้ว หาก

ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ขอให้แจ้ง

ยังกรมทางหลวงชนบทและการรถไฟแห่งประเทศไทย
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แนวเส้นทาง (ต่อ)

• ก่อสร้างมื่อไหร่ เมื่อไหร่จะท าให้เสร็จ อันนี้ เป็น

ประเด็นใหญ่ เราคิดกันทุกรัฐบาล พอมีโครงการนี้

ขึ้นมา ผู้ประกอบการธุรกิจ นักลงทุนเตรียมแผนและ

ก็ fail ผู้ด าเนินการใช้ชีวิตในเมืองนั้นไม่รู้จะปรับตัว

อย่างไร การวางแผนจราจรในท้องถิ่นท าไม่ได้ 

• จากผลการศึกษาเดิม หากสามารถเริ่มก่อสร้างปี 

2561 จะเสร็จประมาณปลายปี 2566 แต่จะต้อง

ได้รับการอนุมัติ EIA และหาผู้รับเหมาได้ภายในปี 

2560 ใช้เวลก่อสร้างประมาณ 4 ปี ทดสอบระบบ

อีก 1 ปี จึงจะเปิดให้บริการ

• ขอสอบถามสถานีอู่ตะเภา ในภาพที่แสดงเบื้องต้น 

จะมีทางที่จะต้องเข้าอู่ตะเภาทั้งขาเข้าและขาออก 

อยากทราบว่า จุดที่ แยกเข้ า และแยกออกอยู่

ตรงไหน หรือจะอยู่คู่ขนานเดิม

• ในขั้นตอนนี้ยังไม่สามรถระบุอย่างชัดเจนได้ว่าพื้นที่ใด

จะได้รับผลกระทบบ้าง แนวเส้นทางเบื้องต้นที่จะเข้าสู่

สนามบินอู่ตะเภานั้น จะยกระดับแล้วลดระดับลงใต้ดิน

เข้าสู่สถานีรถไฟในสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งปัจจุบันได้

ประสานข้อมูลร่วมกับสนามบินอู่ตะเภาเพ่ือก าหนดที่ตั้ง

ของสถานีที่แน่ชัดอีกครั้ง

• เส้นทางระหว่างท่าอากาศยานอู่ตะเภา ไปยังระยอง มี

ความชัดเจนขนาดไหน และสถานีปลายทางที่ระยอง

จุดไหนแน่ เพราะคนระยองสอบถามตลอดเวลามายัง

บ้านเราว่า มันอยู่ตรงไหน อย่างไร 

• เร่ืองของอู่ตะเภา-ระยอง เส้นทางชัดเจน เป็นเส้นทางที่

ออกแบบรายละเอียดไว้แล้วในโครงการลาดกระบัง-

ระยอง และไม่ได้เปลี่ยนแนวเส้นทาง โครงการนี้ใช้แนว

เส้นทางของโครงการนั้นบวกกับ ARL ที่มีอยู่เดิมกับ

การออกแบบ ARL จากพญาไท-ดอนเมือง ที่

ออกแบบไว้แล้วเอามารวมกัน

การเชื่อมต่อการ

เดินทาง

• พื้นที่สถานีแต่ละสถานี รบกวนการจัดสรรพื้นที่เป็น

พื้นที่ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

• จะมีการก าหนดพื้นที่จอดรถสาธารณะให้บริการ โดย

รองรับรถสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ทุกประเภท

• เบื้ องต้น  airport link ยั งอยู่ เหมือน เดิม  แล ะ

สนามบินอู่ตะเภา ถ้าสมมติว่าโครงการนี้เสร็จในปี 

2566 จริง แต่สนามบินยังสร้างอาคารใหม่ยังไม่

เสร็จหรือยังไม่เริ่ม แล้วโครงการนี้จะได้ประโยชน์จาก

การเชื่อม 3 สนามบินหรือไม่ และจะมีผลต่อการคาด

การปริมาณผู้โดยสารหรือไม่ จะมีอะไรรองรับใน

วันที่เปิดรถไฟฟ้าแต่ว่าสนามบินยังไม่ได้สร้างอาคาร

ใหม่ ยังใช้อาคารเก่า รถไฟจะมีสถานีชั่วคราวหรือ

อะไรที่ท าให้คนไปใช้สนามบินได้ และเดินทางโดย

รถไฟได้ จะมีระบบรองรับตรงนี้หรือไม่ 

• หากการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาไม่เป็นไปตามแผนอาจ

ส่งผลกระทบต่อโครงการ แต่หากเป็นเช่นนั้นสถานี

รถไฟความเร็วสูงที่มีอยู่ก็สามารถเชื่อมตอ่การเดินทาง

สาธารณะระบบอื่นๆ ได้
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ฃประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณาปรับใช้

ด้านวิศวกรรม

สาธารณูปโภค

• ขอถามเร่ืองท่อประปา เนื่องจากเรามีท่อหลายขนาดที่

การทางรถไฟให้วางท่อริมทางรถไฟไว้ ท่อส่วนใหญ่

ขนาดใหญ่ๆ  ซึ่ ง เ รา วางจ ะมี หลายจั งหวัดทั้ ง

ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง จึงไม่แน่ใจตรงที่ว่าเวลา

ที่ลักษณะของการตั้งตอม่อขึ้นไปจะเกี่ยวกับท่อประปา

หรือไม่ ตอนนี้ยังไม่เคยได้รับข้อมูลมาดูผังบริเวณ

ว่า จะมีท่อประปาที่จะโดนหรือไม่

• ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคประสานยังการรถไฟเพื่อ

ขอแบบแปลนต่อไป

• โครงการที่จะสร้างหรือซื้อที่ต่อไปนี้ เช่น จากอู่

ตะเภา-ระยองไม่ทราบว่าสร้างทางบ ารุงรักษาคู่ขนาน

ไปด้วยหรือไม่ ถ้ามีการสร้างคิดว่าจะกีดขวางทางน้ า

หรือไม่ และขอให้ประสานกรมชลประทานทั้ง 3 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ขอให้เอาแบบไป

ปรึกษาหารือกับทางชลประทานด้วย เพราะอย่างไรก็

แล้วแต่ถ้าเราไม่เห็นแบบเราก็ไม่สามารถวิเคราะห์

ผลกระทบได้

• จะมีทางคู่ขนานทางรถไฟ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้

ประโยชน์ได้ และโครงสร้างทางเป็นการยกระดับตลอด

แนวคงไม่ส่ผลกระทบต่อทางน้ า และโครงการยินดีที่จะ

ประสานร่วมกับกรมชลประทานในล าดับต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม

การกีดขวางทางน้ า

• สถานีของระยอง บริเวณดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ 

200 ไร่ ประเด็นที่ห่วงที่สุดในขณะนี้ก็คือ บริเวณ

นั้ น ในหล ายปี ที่ ผ่ า นม าร ะ บบก ารจรา จรถู ก

เ ปลี่ ย น แปลง ไป  ปริ ม าณรถที่ ใ ช้ สัญจรถู ก

เปลี่ยนแปลงไป พื้นที่มีการพัฒนาไป สิ่งที่กังวล

ที่สุดคือ ขณะนี้ประเด็นปัญหาเรื่องน้ าท่วมระยอง

ตรงนั้นเป็นพื้นที่รับน้ าใหญ่ ซึ่งเราเป็นห่วงว่าจะต้อง

มีการศึกษาใหม่หรือไม่ ในการหาพื้นที่ใหม่ 

• ความวิตกกังวลเรื่องน้ าท่วมทางโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง ได้พิจารณาทิศทาง

ไหลของน้ าและออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเรื่อง

น้ าท่วม ส่วนความวิตกเรื่องการจราจรที่ปรึกษาจะ

น าเสนอการรถไฟเพื่อพิจารณาต่อไป

• ประเด็นที่ห่วงใย จริงๆ แล้วเราเข้าใจว่าในส่วนเรื่อง

ของ EIA ทางบริษัทจะต้องมีการจัดท าในเรื่องของ

ร า ยล ะ เ อี ย ด แ ล้ ว แ ต่ ว่ า จ า ก ก า ร ที่ เ ร า ดู จ า ก

ประสบการณ์การพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออก เรา

เห็นเลยว่าประเด็นที่น่าห่วงที่สุดคือเรื่องของอุทกภัย 

ขอให้มีการแชร์ในเรื่องของข้อมูลร่วมกับกรมโยธาธิ

การ ซึ่งตอนนี้ท าผังประเทศอยู่ เพื่อจะจัดท าเป็นแผน

ในรายละเอียดว่า ประเด็นตรงไหน และหน่วยงาน

ไหนจะต้องเป็นคนที่วางโครงการที่จะด าเนินการแก้ไข 

คือให้วางมาตรการไว้เลย และท าโครงการที่รองรับ

ตรงนี้ด้วย 

• ในส่วนของเรื่องประเด็นอุทกภัย จะเป็นในเรื่องของ

การระบายน้ าและการควบคุมน้ าท่วมที่ EIA ต้องศึกษา

ในส่วนผลกระทบ เนื่องจากโครงสร้างเป็นทาง

ยกระดับจึงไม่เป็นการขวางทางน้ า แต่ในส่วนของ

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการที่มี

การวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และถ้าเกิดอุทกภัยขึ้นจะเป็น

อย่างไร ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การน าไปพิจารณาปรับใช้

ด้านสิ่งแวดล้อม

การกีดขวางทางน้ า

• กังวลว่าจะไม่มีทางน้ าลอด แนวเส้นทางรถไฟจะเป็น

คันกันน้ าเหมือนชลประทาน ซึ่งจะมีผลกระทบท าให้

น้ าท่วม เพราะไม่มีทางระบายน้ า จึงขอหารือว่า ท าไม

การออกแบบถึงไม่มีการระบายน้ าให้น้ าลอดไปได้ 

• รถไฟความเร็วสูงออกแบบเป็นทางยกระดับ จึงไม่กีด

ขวางทางน้ าท าให้น้ าท่วม ในส่วนของทางรถไฟเดิม

หากเป็นสาเหตุให้เกิดน้ าท่วม ท่านสามารถท าหนังสือ

แจ้งถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยได้โดยตรง

ผลกระทบด้านเสียง

และแรงสั่นสะเทือน

• ในขณะที่ท าการก่อสร้าง หากว่ามีการกระทบกับ

โครงสร้างของหมู่บ้านเรา ไม่ทราบว่าจะมีนโยบายที่จะ

ป้องกันแก้ไขชดเชยในด้านนี้อย่างไรบ้าง

• ในกรณีเกิดผลกระทบต่อหมู่บ้านในระยะการก่อสร้าง 

สามารถร้องเรียนไปยังผู้ควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่

ก่อสร้าง หรือจะร้องเรียนยังการถไฟแห่งประเทศไทย

ได้โดยตรง โดยในพื้นที่ก่อสร้างจะมีการติดตั้งป้าย

ปร ะช าสัมพันธ์ แจ้ ง ให้ ทราบว่ าหน่ วยงานใดที่

รับผิดชอบ พร้อมช่องทางการติดต่อ

• เรื่องของเสียง สามารถอธิบายคร่าวๆ ได้หรือไม่ว่า 

เสียงรถไฟในแต่ระรอบ ไม่ทราบว่าจะอยู่ประมาณ

ไหน ที่จะมีผลกระทบต่อการหลับนอนอย่างไรบ้าง

• ในมาตรการผลผลกระทบด้านเสียงจะมีการก าหนด

มาตรการเพ่ือลดเสียงในช่วงที่ผ่านชุมชน เช่น การใช้

ก าแพงกันเสียง โดยเมื่อเปิดให้บริการจะมีการตรวจวดั

ความดังของเสียงเป็นระยะ และจะต้องมีเสียงไม่เกิน 

70 เดซิเบล

• รอบวิ่งในแต่ละวันได้มีการก าหนดแล้วหรือไม่ว่าในแต่

ระวันจะมีรอบวิ่งทั้งหมดกี่รอบ เนื่องจากหมู่บ้านอยู่

ติดกับทางรถไฟ 

• จากการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสร เบื้องต้นก าหนด

ระยะห่างระหว่างเที่ยวของรถไฟความเร็วสูงประมาณ 

10 นาที ส่วนจ านวนเที่ยวในแต่ละวันนั้นยังไม่สรุปแต่

ไม่เยอะเท่ากับจ านวนเที่ยวของรถไฟในปัจจุบัน

• จุดที่ตัดผ่านโรงเรียนวัดสระแก้วและชุมชนในเทศบาล

ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอ เมื่อ

สักครู่บอกว่าวิ่ง 250 นั้นอยากให้ศึกษาเร่ืองระบบ

ป้องกันเสียงด้วย 

• ในจุดที่ตัดผ่านโรงเรียนหรือชุมชน จะมีการตรวจวัด

ระดับเสียงในปัจจุบัน เพื่อน าไปค านวน หากผลการ

วิเคราะห์จะก่อให้เกิดเสียงซึ่งดังเกินกว่า 70 เดซิเบล 

จะต้องมีการก าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้า

เสียง เช่น การติดตั้งก าแพงกันเสียง ขณะเดียวกันใน

ระยะก่อสร้างหรือระยะเปิดให้บริการก็จะมีการตรวจวัด

เสียงเป็นระยะ หากพบว่ามีเสียงดังอันเกิดจากการ

ด าเนินงานโครงการ ก็จะมีการแก้ไขปัญหาตามมมาตร

การที่ได้ก าหนดเอาไว้ต่อไป

การเวนคืน • ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปมูลค่าที่ดินสูงขึ้นไปมาก 

แผนที่จะก่อสร้างในปี 61-66 ผมกังวลใจว่าในการ

เวนคืนที่ดินจะไม่สามารถท าได้ตามแผน

• อยากให้วิ เคราะห์ในเร่ืองค่า เวนคืนที่ดินให้ เป็น

ปัจจุบัน 

• การจ่ายค่าเวนคืนปัจจุบันมีความเป็นธรรมมากขึ้น และ

จะมีการเชิญผู้น าในท้องถิ่นมาเป็นคณะกรรมการ

ก าหนดราคาค่าเวนคืน ซึ่งผู้น าท้องถิ่นจะทราบว่าราคา

ซื้อขายในปัจจุบัน ณ ขณะนั้นเป็นอย่างไร ท าให้ผู้ถูก

เวนคืนจะได้รับค่าชดเชยที่เป็นธรรม 
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ภาพบรรยากาศการประชุมฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรุี

เปิดการประชมุ
ที่ปรึกษาน าเสนอข้อมลูโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

สรุปผลแบบสอบถาม

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ

ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการ

ความคิดเห็นต่อการเชื่อมระบบการเดินทางราง 

ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ
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สรุปผลแบบสอบถาม

ความคิดเห็นต่อการศึกษาด้านสิ่งแวลดอ้ม

ช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์์ จ ากัด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด

โทรศัพท์ : 0-2636-7510 ต่อ 412 โทรศัพท์ : 0-2509-9000 ต่อ 3201-5 กด 107

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการเงนิ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 0-2218-4001 ต่อ 156

ติดตามข่าวสารของโครงการได้ทางเว็ปไซต์ 

WWW.HSR3AITPORTS.COM

ความคิดเห็นต่อผลกระทบสิง่แวดล้อม

ความเหมาะสมของปจัจัยสิ่งแวดลอ้มท่ีใช้ศึกษา
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