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งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
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และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค  
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ในระหว่างวันท่ี 22 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาของโครงการ ผลการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาของโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การรับฟังความคิดเห็นในคร้ังน้ี จะน ามาผนวกไว้เป็นส่วนหน่ึง ในการพิจารณาประกอบการพัฒนาโครงการและการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความม่ันใจในรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

1 พ้ืนที่โครงการ 

แนวเส้นทางโครงการมีจุดเร่ิมต้นบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-
นครราชสีมาต่อเน่ืองกับสถานีรถไฟนครราชสีมา และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณริมแม่น ้าโขงฝั่งไทย ผ่านพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ระยะทางประมาณ 356 กิโลเมตร ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1  แนวเส้นทางของโครงการ 
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2 สรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 (Public Meeting 2) ด าเนินการในระดับจังหวัด รวม 4 เวที ในช่วง
วันที่ 22 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 1,747 ราย จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 7 กลุ่มตาม
ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ที ่2 

ล าดับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) 

จังหวัด
นครราชสีมา 

จังหวัด
ขอนแก่น 

จังหวัด 
อุดรธานี 

จังหวัด
หนองคาย 

1 ผู้ได้รับผลกระทบ 
(เป็นประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 
(ศาสนสถาน, สถานศึกษา, สถานพยาบาล)  
สถานประกอบการ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการ และประชาชนในพื้นที่ศึกษาระยะ 
500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเส้นทางโครงการ) 

208 591 186 211 

2 ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

37 35 35 31 

3 ผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม* 

0 0 0 0 

4 หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 75 66 87 54 

5 องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กร
พัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ นักวิชาการอิสระ 

26 47 7 9 

6 สื่อมวลชน 14 15 8 2 

7 ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
(เป็นประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
ตามแนวเส้นทางโครงการและโดยรอบสถานี  
ไกลกว่าระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเส้นทาง
โครงการ) 

2 0 1 0 

 รวม 362 754 324 307 

 รวมท้ังสิ้น 1,747 

หมายเหตุ: *  ผู้แทนจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว 
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การปฏิบัติตามมาตรการโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การลงทะเบียน 

  
กล่าวรายงานการประชุม โดย นายสุวัฒน์ กันภมูิ  

ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย 
กล่าวเปิดการประชุม โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

  
การชมบอร์ดนิทรรศการของโครงการ น าเสนอผลการศึกษาโครงการ 

  
ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

 และซักถามวิทยากร 
บรรยากาศในการประชุม 

รูปที่ 2 บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.  

ณ ห้องสรุนารี บอลรูม โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ โคราช  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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การปฏิบัติตามมาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การลงทะเบียน 

  
กล่าวรายงานการประชุม โดย นายสุวัฒน์ กันภมูิ  

ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย 
กล่าวเปิดการประชุม โดย นายสุเทพ มณีโชติ  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

  
การชมบอร์ดนิทรรศการของโครงการ น าเสนอผลการศึกษาโครงการ 

  
ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

 และซักถามวิทยากร 
บรรยากาศในการประชุม 

รูปที่ 3 บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.  

ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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การปฏิบัติตามมาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การลงทะเบียน 

  
กล่าวรายงานการประชุม โดย นายสุวัฒน์ กันภมูิ  

ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย 
กล่าวเปิดการประชุม โดย นายจ ารัส กังน้อย  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

  
การชมบอร์ดนิทรรศการของโครงการ น าเสนอผลการศึกษาโครงการ 

  
ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

 และซักถามวิทยากร 
บรรยากาศในการประชุม 

รูปที่ 4 บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ ห้องธนากร 1 ช้ัน 3 มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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การปฏิบัติตามมาตรการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การลงทะเบียน 

  
กล่าวรายงานการประชุม โดย นายจรัสพิชญ์ เหลืองโสภาพรรณ  

ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย 
กล่าวเปิดการประชุม โดย นายเอกพร จุ้ยส าราญ  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

  
การชมบอร์ดนิทรรศการของโครงการ น าเสนอผลการศึกษาโครงการ 

  
ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

 และซักถามวิทยากร 
บรรยากาศในการประชุม 

รูปที่ 5 บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
วันศุกรท์ี่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.  

ณ ห้อง Convention โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ หนองคาย  
ต าบลมีชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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2.1 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  

ภายหลังจากการน าเสนอผลการศึกษาของโครงการ ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีข้อซักถาม และ 
ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยสามารถสรุปประเด็นค าถาม ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล และค าช้ีแจง
ดังตารางที่ 2 ถึง ตารางที่ 5 

 เวทีที่ 1 : วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องสุรนารี บอลรูม โรงแรม 
ดิ อิมพี เรียล โฮเทล แอนด์  คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ โคราช ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
1. รายละเอียดโครงการ 

 ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการจะมีรถไฟว่ิงกี่เท่ียว ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ในปีแรก ท่ีเปิดให้บ ริการจะมีรถไฟให้บ ริการ 18 เท่ียว/วัน/ทิศทาง 
(Headway 60 นาที) 

 ในปีท่ี 30 มีรถไฟให้บริการ 40 เท่ียว/วัน/ทิศทาง (ความถ่ีในการเดินรถ 
27 นาที) 

 เปิดให้บริการเวลา 06.00 – 00.00 น. รวม 18 ชั่วโมง 

 มีอัตราค่าโดยสารเท่าไร  ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ค่าโดยสาร กรุงเทพฯ - หนองคาย เท่ียวเดียว 1 ,185 บาท ซึ่งเป็นราคา  
ณ ปี พ.ศ. 2563 

 ความคุ้มทุนท่ีจะเกิดข้ึนนั้น จะเป็นประโยชน์ในภาพรวม และเป็นความคุ้มทุน
ท้ังในด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากจะมีรายได้จากการขนส่ง
สินค้า การท่องเท่ียว รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ีให้เหมาะส าหรับ
การลงทุน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนท้องถ่ิน เป็นต้น 

 ค่าโดยสารของรถไฟความ เร็วสู ง ค่อน ข้า งแพง 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลาง-สูง ซึ่งใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล จะมีวิธีการดึงดูดผู้โดยสารอย่างไร 

 โครงการจะมีความคุ้มค่าหรือไม่  

 โครงการเป็นระบบสาธารณะเพื่อบริการประชาชน 
ไม่ควรค านึงเร่ืองก าไร ขาดทุน 

 จ านวนผู้โดยสารต่อขบวนจะมีจุดคุ้มทุนในปีท่ีเท่าไร 

 กรณีท่ีนั่งเต็มตั้งแต่ต้นทาง ผู้โดยสารระหว่างทางจะ
ข้ึนได้หรือไม่ มีการออกแบบระบบการจองตั๋วท่ีนั่ง
อย่างไร 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการรถไฟความเร็วสูงจะมีระบบการจองตั๋วล่วงหน้า ซึ่งรถไฟจะเป็น
รูปแบบตั๋วนั่งอย่างเดียว 

 ควรเร่งก่อสร้างและด าเนินโครงการ ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ตามแผนจะเร่ิม
ก่อสร้างประมาณปี พ.ศ. 2566 และจะเปิดเดินรถในปี พ.ศ. 2572 

  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
2. การออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 การออกแบบท้ังทางลอดและทางข้าม รวมถึงการ
เวนคืนท่ีไม่เหมาะสม จะต้องสามารถปรับแก้ไขแบบ
ได้ เพื่อให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยในต าบลต่างๆ ท่ีแนวเส้นทางโครงการ
ผ่าน เพื่อแจ้งความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และน าเสนอผลการ
ออกแบบต่างๆ รวมท้ังการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับ
ถนนให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ เพื่อน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุง
การออกแบบให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน และสอดคล้องกับการใช้งาน
ของประชาชนในพื้นท่ีแล้ว 

 มีปัญหาน้ าท่วมขังทางลอดทางรถไฟ สามารถออกแบบ
ไม่ให้เกิดปัญหาได้หรือไม่ และกรณีของทางลอดและ
ทางข้ามของ รฟท. ท่ีจะโอนให้ท้องถ่ินดูแล ควรมี
งบประมาณให้ด้วย 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ปัญหาน้ าท่วมทางลอดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการบริหารจัดการท้ังเร่ืองปั้มน้ า 
และระบบไฟฟ้า ดังนั้น รฟท. จะต้องหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและหน่วยงานท้องถ่ิน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป  

 โดยการออกแบบจุดตัดทางรถไฟของโครงการนั้นได้น าประเด็นผลกระทบ
ท่ีเคยเกิดข้ึนจากโครงการรถไฟทางคู่ท่ีผ่านมามาถอดบทเรียนและพิจารณา 
โดยเฉพาะช่วงขอนแก่น -หนองคายท่ีโครงการทางคู่ยังไม่ได้ก่อสร้าง  
ท่ีปรึกษาได้หลีกเลี่ยงการออกแบบจุดตัดเป็นรูปแบบทางลอดท่ีต้องกด
ระดับถนนลง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

 ควรออกแบบทางเข้า-ออกสถานีบัวใหญ่ ให้สามารถ
เข้า-ออกได้อย่างสะดวก 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการได้มีการออกแบบทางเข้า-ออกสถานีไว้แล้ว 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการออกแบบทางเข้า-ออกสถานีบัวใหญ่ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
โดยมีทางเข้า-ออกที่เชื่อมกับถนนรถไฟ 1 

 จากท่ีบริษัทท่ีปรึกษาได้เคยลงพื้นท่ีไปจัดประชุม 
กลุ่มย่อย โดยได้แจ้งพื้น ท่ีท่ีชาวอ าเภอบัวใหญ่จะ
ได้รับผลกระทบไปแล้วนั้น ชุมชนมีความเห็นว่ามีการ
ออกแบบสถานีบัวใหญ่ขยายขอบเขตทางรถไฟเกิน
ความจ าเป็น ท าให้ชุมชนบัวใหญ่บริเวณถนนรถไฟ 2 
และ 3 รวมถึงบริเวณหอนาฬิกาได้รับผลกระทบเร่ือง
การท ามาหากินจากการร้ือย้ายอาคารพาณิชย์ ซึ่ง 
บริษัทท่ีปรึกษาก็ได้ รับข้อเสนอแนะและพิจารณา
ปรับปรุงแบบเพื่อหลีกเลี่ยงอาคารพาณิชย์บางส่วน 
เพื่อลดผลกระทบให้น้อยท่ีสุดแล้วนั้น แต่จากการ
น าเสนอผลการออกแบบในวันนี้นั้นก็ยังมีผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบอยู่จ านวนหนึ่ง 
 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ 

 การออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ให้คร่อมกันจะมี
ผลกระทบต่อทางวิ่งในช่วงการเดินรถ และการจราจรในช่วงการก่อสร้าง 
เนื่องจากสถานีรถไฟความเร็วสูง ใช้พื้นท่ีมากกว่าสถานีรถไฟทางคู่มาก 
หากปรับต าแหน่งของสถานีรถไฟความเร็วสูง เปลี่ยนไปจากต าแหน่งท่ี
ออกแบบไว้จะท าให้ต้องเวนคืนท่ีดินเพิ่มเติม ในการออกแบบจึงมีการ
พิจารณาใช้ประโยชน์ภายในท่ีดินของ รฟท. ให้มากท่ีสุด แต่ก็ยังมีความ
จ าเป็นในการขอพื้นท่ีของ รฟท. คืน หากเลื่อนไปทางทิศเหนือเพื่อคร่อม
สถานีบัวใหญ่เดิม ตามข้อก าหนดของจีนนั้นจะต้องมีการเวนคืนทาง 
ทิศเหนือเพิ่มเนื่องจากระยะสุทธิท่ีต้องการส าหรับสถานีตามมาตรฐานจีน 
(Effective Length) เพื่อใช้ส าหรับงานปฏิบัติการเดินรถต่างๆ เท่ากับ 650 
เมตร ดังนั้น ท่ีปรึกษาจึงพิจารณาให้มีการเวนคืนน้อยท่ีสุด ใช้ประโยชน์



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

 เสนอ ให้ โครงการป รับแก้ ไขแบบรายละเอี ยด 
การออกแบบของสถานีบัวใหญ่ ดังนี้ 
1)  อาคารสถานีปั จจุบั น ไม่ จ าเป็ นต้ องอนุ รักษ์ 

เนื่ องจากไม่มี ความส าคัญทางประวัติศาสตร์  
เสนอให้ร้ือออกและสร้างสถานีใหม่เลย 

2)  ปรับถนนทางเข้าจากบัวขาวให้เป็นถนนทางตรง 
(ถนนรถไฟ 3) โดยไม่ต้องเลี้ยวข้ึนไปทางทิศ
ตะวันตก ซึ่งจะไม่กระทบอาคารพาณิชย์ท้ังหมด  

3)  อาคารพาณิชย์ด้านหน้าสถานีท้ัง 2 ด้าน มีจ านวน 
24 คูหา เสนอให้คงไว้ ไม่ต้องการให้ร้ือ เนื่องจาก
อาคารพาณิชย์ท้ัง 2 ด้านมีความกว้าง 42 เมตร 

 ถ้าท าข้อ 1-3 ไม่ได้ เสนอให้ย้ายสถานีรถไฟความเร็ว
สูงไปสร้างคร่อมหรือออกแบบรวมกับสถานีรถไฟทางคู่ 
ซึ่งไม่ต้องเวนคืนท่ีดินด้านทิศเหนือ เนื่องจากเป็น
ท่ีดินของ รฟท. ท้ังหมด เพื่อลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึน  

 เสนอให้สร้างสถานีโดยใช้พื้นท่ีฝั่งตะวันออกแทนการ
ออกแบบเดิมท่ีอยู่ฝั่งตะวันตก 

 เสนอให้วิศวกรออกแบบ สถานี ใหม่ เพื่ อ ไม่ ให้ มี
ผลกระทบต่อการอยู่อาศัยและการท ามาหากินของ
คนในชุมชน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นอาคาร 

 เสนอให้ลดรูปแบบอาคารสถานีบัวใหญ่ เพื่อไม่ให้
กระทบต่อชุมชน 

จากพื้นท่ีของ รฟท. มากท่ีสุด เพื่อลดผลกระทบของประชาชนเจ้าของ
พื้นท่ี  

 กรณีของผู้ ท่ี เช่าพื้น ท่ีของ รฟท . นั้น ปัจจุบัน รฟท. ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชนท่ีอยู่ในท่ีดิน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้ามาดูแลและพิจารณาหาแนวทางการ
แก้ไขต่อไป 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ท่ีปรึกษาได้ออกแบบขนาดของสถานีตามมาตรฐานเดียวกับโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงระยะท่ี 1 (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) โดยได้ออกแบบสถานีให้มี
ขนาดเล็กท่ีสุดตามมาตรฐานในการออกแบบแล้ว ส่วนทางเข้า -ออก ของ
สถานี ท่ีปรึกษาได้ปรับลดขนาดตามข้อเสนอแนะของชุมชนให้ได้มากท่ีสุด
แล้ว แต่ส าหรับพื้นท่ีบริเวณวงเวียนด้านหน้าของสถานี ท่ีปรึกษามีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการออกแบบทางเข้าหลักของสถานี ไม่สามารถปรับลดไป
กว่านี้ได ้

 เสนอให้พิจารณาถึงความสะดวกและความปลอดภัย
บริเวณสถานีด้วย 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงก ารได้ มี ก ารก าห นดมาตรฐ าน การก่ อส ร้างให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล (International Standard) ตามหลักวิศวกรรมและ 
งานช่าง รวมถึงความปลอดภัยในการด าเนินงานแล้ว 

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นละออง 
ถนนช า รุด เสี ยหาย  ท าให้ช าวบ้ าน ได้ รับความ
เดื อด ร้อน  เสนอให้  รฟท . ด า เนิ นการติดตาม
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว ซึ่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว จะถูกระบุแนบท้ายในสัญญาจ้างของผู้ รับจ้ าง ซึ่ งถือ เป็น
ข้อก าหนดท่ี รฟท. หรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องปฏิบัติตาม โดย รฟท.  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะมีหน้าท่ีในการควบคุมการด าเนินงานของผู้
รับจ้ างด้วย นอกจากนี้  โครงการยังได้ ก าหนดมาตรการ “แต่งตั้ ง
คณะกรรมการท่ีมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ โดยมีตัวแทนของประชาชน
ในพื้นท่ี เพื่อคอยตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดย
ต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในช่วงระยะก่อสร้างของโครงการ
ภายใน 6 เดือน ภายหลังลงนามในสัญญาก่อสร้างของโครงการ” ซึ่งถือ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของโครงการ 

 นอกจากนี้ ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมยังก าหนดให้เจ้าของโครงการต้อง
ว่าจ้างบุคคลท่ี 3 (Third Party) ให้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องจัดส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือน 

 ผลกระทบทางเสียงจากโครงการอยู่ในระดับใด จะ
กระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพล
สงครามหรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 จากการประเมินผลกระทบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลสงคราม
ไม่ได้รับผลกระทบด้านเสียง 

 ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ก าหนดให้มี
มาตรการหรือช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน หากชุมชนและพื้นท่ีอ่อนไหวรู้สึก
ว่าได้รับผลกระทบด้านเสียง สามารถแจ้งผ่านช่องทางตามท่ีแจ้งให้ทราบ
แล้วได ้

 นอกจากนี้ ได้ก าหนดมาตรการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีตัวแทน
จากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมีภาคประชาชนด้วย เพื่อคอยตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษท่ีชัดเจนหากไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการ พร้อมท้ังคอยตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน หากพบว่ามีความเสียหาย
เกิดข้ึน จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว โดยต้องด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในช่วงระยะก่อสร้างของโครงการภายใน 6 เดือน ภายหลัง
ลงนามในสัญญาก่อสร้างของโครงการ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในช่วงระยะก่อสร้าง เสียงท่ีชุมชนและพื้นท่ีอ่อนไหวจะได้รับอยู่ในระยะ 
50 เมตรจากทางรถไฟ อาจได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากกิจกรรม
การปรับพ้ืนท่ี/ก่อสร้างคันทาง ก่อสร้างโครงสร้าง/สถานี เกินค่ามาตรฐานฯ 
(70 เดซิเบลเอ) 

 ในช่วงระยะด าเนินการ ได้ประเมินระดับเสียงทั้งเสียงจากโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง รวมกับเสียงจากโครงการรถไฟทางคู่ และเสียงในปัจจุบัน 
พบว่า ชุมชนและพื้นท่ีอ่อนไหว ได้แก่ สถานศึกษา สถานพยาบาล และ 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ศาสนสถาน ท่ีอยู่ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ  
ส่วนใหญ่จะได้ รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่ เกิน ค่าม าตรฐานฯ  
(70 เดซิเบลเอ) โดยจะได้รับระดับเสียง ดังนี้ 
- เสียงจากโครงการรถไฟความเร็วสูง อยู่ในช่วง 55.3-74.2 เดซิเบลเอ 
- เสียงจากโครงการรถไฟความเร็วสูง รวมกับโครงการรถไฟทางคู่ อยู่

ในช่วง 57.2-77.5 เดซเบลเอ 
- เสียงจากโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการรถไฟทางคู่ รวมกับ

เสียงปัจจุบัน อยู่ในช่วง 59.6-77.5 เดซิเบลเอ 
ซึ่งมีเพียง 60 แห่ง ท่ีได้รับระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานฯ ซึ่งโครงการได้
ก าหนดให้มีการติดตั้งก าแพงกันเสียงแบบถาวรในบริเวณดังกล่าว เพื่อลด
ผลกระทบแล้ว  

 โครงการได้ก าหนดมาตรการด้านการรับเร่ืองร้องเรียน ดังนี้ 
- ในระยะก่อสร้าง : จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับเร่ืองร้องเรียน

เกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างโครงการ ณ ส านักงานก่อสร้าง
โครงการ หรือสถานีรถไฟท่ีอยู่ใกล้เคียง เพื่อรับทราบปัญหาและ
ผลกระทบต่างๆ และเร่งด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว และอาจจัดให้มี
ช่องทางอื่นให้ชุมชนร้องเรียนในกรณีได้รับความเดือดร้อน โดยติดตั้ง
ป้ายประกาศแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อโครงการได้
โดยตรง รวมถึงการจัดให้มีกล่องรับเร่ืองร้องเรียนไว้ท่ีบริเวณหน้าพื้นท่ี
ก่อสร้าง หรือสถานท่ีส าคัญต่างๆ เช่น ส านักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สถานท่ีท าการของชุมชน ศูนย์การค้า เป็นต้น ท้ังนี้ อาจ
จัดท าเว็บไซด์ หรือ สายด่วน เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงช่องการทางร้องเรียนดังกล่าว 

- ในระยะด าเนินการและบ ารุงรักษา : จัดให้มีกล่องรับเร่ืองร้องเรียน/
ค าแนะน าไว้บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ของสถานีรถไฟ เพื่อรับทราบ
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 

 EIA โครงการรถไฟทางคู่กับโครงการรถไฟความเร็วสูง 
เป็นฉบับเดียวกันหรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ
รถไฟทางคู่กับโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นคนละฉบับกัน 

 กังวลเร่ืองผลกระทบภายหลังจากการก่อสร้าง ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลแก้ไข 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้มีการศึกษาท้ังผลกระทบในระยะก่อสร้าง และผลกระทบใน
ระยะเปิดด าเนินการ พร้อมท้ังได้ก าหนดมาตรการป้องกั นและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนแล้ว ซึ่ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการติดตาม
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะถูกระบุแนบท้ายในสัญญาจ้าง
ของผู้รับจ้าง ซึ่งถือเป็นข้อก าหนดท่ี รฟท. หรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้อง
ปฏิบัติตาม โดย รฟท. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะมีหน้าท่ีในการควบคุม
การด าเนินงานของผู้รับจ้างด้วย  

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลสงคราม ต าบล
โนนสูง ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา
โครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 บริเวณสถานีรถไฟพลสงคราม ท่ีปรึกษาได้ออกแบบทางรถไฟความเร็วสูง
เป็นทางยกระดับ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อจุดตัดทางรถไฟกับถนน และ
ปัญหาน้ าท่วม 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในช่วงก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลสงครามจะได้รับระดับ
เสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟและกิจกรรมวางหมอน
คอนกรีตและรางรถไฟเกินค่ามาตรฐานฯ (70 เดซิเบลเอ) ซึ่งโครงการได้
ก าหนดให้มีการติดต้ังก าแพงกันเสียงชั่วคราวในบริเวณท่ีได้รับระดับเสียง
เกินค่ามาตรฐานฯ แล้ว นอกจากนี้ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณดังกล่าวอาจรู้สึกได้ถึง
ความสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนในระยะเปิด
ด าเนินการและบ ารุงรักษาจะได้รับระดับเสียงจากการเดินรถไปของ
โครงการรถไฟความเร็วสูง และเสียงจากโครงการรถไฟทางคู่ รวมกับเสียง
ปัจจุบันไม่เกินค่ามาตรฐานฯ 

 การประเมินราคาค่าเวนคืนท่ีดิน กรณีท่ีประชาชนไม่
พึงพอใจสามารถประท้วงได้หรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 หากไม่พอใจเงินค่าทดแทน สามารถย่ืนอุทธรณ์ได ้
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในการด าเนินการด้านการเวนคืนท่ีดินของโครงการจะด าเนินการตาม 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 เป็น
หลัก โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีก าหนดราคา
อสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน และจะมีจะมีผู้บริหารท้องถ่ิน
ท่ีเกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯ นี้ด้วย  
1. ข้ันตอนการเวนคืน 

- ตรวจสอบแปลงที่ดินท่ีถูกเขตทาง 
- จัดท าบัญชีรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ พร้อมท้ังประเมินราคา

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- จัดท าร่าง พรฎ เวนคืน 
- ประกาศ พรฎ เวนคืน พร้อมท้ังนัดเจ้าของท่ีดินเพื่อรังวัด 

2. ข้ันตอนการขอคืนพื้นท่ี 
- ปิดประกาศรายละเอียดโครงการภายในพื้นท่ีชุมชนท่ีใช้พื้นท่ีของ

การรถไฟ 
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
- จัดท าบัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับผลกระทบ 
- ประเมินราคาค่าชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบ 
- แจ้งผู้ถูกผลกระทบพร้อมหมายนัดรับค่าชดเชย 

 ราคาค่าเวนคืนท่ีดินสิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ จะเป็นราคาท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการก าหนดราคาท่ีจัดตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐและมีองค์กร
ปกครองท้องถ่ินเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ดังนั้น ราคาค่าเวนคืนในพื้นท่ี
ต่างๆ จะมีมูลค่าไม่เท่ากันในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งข้ึนกับปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาซื้อ
ขายในพื้นท่ี การย่ืนช าระเสียภาษีท้องท่ี เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณาจ่ายค่า
เวนคืนตามความเหมาะสม โดยจะไม่ใช่ราคาประเมินตามราคากลางท่ี
ก าหนดไว้เพียงอย่างเดียว 

 การก าหนดราคาเบื้องต้นสาหรับท่ีดินท่ีเวนคืน จะพิจารณาดังนี้  
1.  ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของท่ีดินในวันใช้บังคับพระราช

กฤษฎีกา 
2.  ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อประโยชน์ในการ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
3.  ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
4.  สภาพและท่ีตั้งของท่ีดินนั้น และ 
5.  เหตุและวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน 

 หากไม่พอใจเงินค่าทดแทนท่ีก าหนดไว้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน 
90 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเงินจากเจ้าหน้าท่ีหรือรับเงินท่ีวางไว้ 

4. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

 เสนอให้ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ของ รฟท. 
เช่ น  เว็ บ ไซ ต์  รฟ ท . เป็ น ต้ น  เนื่ อ งจ าก ก า ร
ประสานงานสอบถามข้อมูลต่างๆ มีความยากล าบาก
มาก ประชาชนไม่มีความสะดวกในการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร และเสนอให้ รฟท. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของ รฟท. ให้กับประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงแนว
เส้นทางรถไฟได้รับทราบ แบบเชิงรุก 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รฟท. รับทราบข้อคิดเห็น เพื่อน าไปสู่การแก้ไขผลกระทบต่อไป 

5. ด้านการบริหารจัดการและอ่ืนๆ 

 เสน อ ให้  รฟท . ก ากั บ ดู แลการออกแบบแล ะ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีปรึกษาให้เหมาะสมด้วย 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น ท้ังนี้ ในการออกแบบและด าเนินการของโครงการจะ
อยู่ภายใต้การก ากับและดูแลของ รฟท.  

 โดยในช่วงของการก่อสร้างโครงการนั้น ได้มีการก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบ
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะถูกระบุแนบท้ายในสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง ซึ่ง
ถือเป็นข้อก าหนดท่ี รฟท. หรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องปฏิบัติตาม โดย 
รฟท. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะมีหน้าท่ีในการควบคุมการด าเนินงานของ
ผู้รับจ้างด้วย นอกจากนี้ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีการ
ก าหนดมาตรการ ดังนี้ “แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีตัวแทนจากภาคส่วน
ต่างๆ โดยมีตัวแทนของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อคอยตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในช่วงระยะก่อสร้างของโครงการภายใน 6 เดือน ภายหลังลงนามใน
สัญญาก่อสร้างของโครงการ” ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินการของโครงการ 

 ชุมชนท้าวสุระ 2 ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเคยท าเร่ือง
ขอเช่าท่ี รฟท. มาหลายปีแล้ว แต่ รฟท. ไม่ออก
สัญญาเช่าให้ จนอาศัยอยู่เร่ือยมาต้ังเป็นชุมชน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น 

 กรณีอยู่ในเขตทางแต่ไม่มีสัญญาเช่า ผู้อยู่อาศัยจะต้องร้ือถอนเมื่อได้รับแจ้ง
จาก รฟท. โดยไม่ได้รับค่าทดแทนตามกฎหมาย แต่ รฟท. จะพิจารณาค่า
ร้ือถอนและค่าขนย้าย ตามแนวปฏิบัติท่ีผ่านมา 

 ท้ังนี้ รฟท. อาจด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ท้ังหน่วยงานท้องถ่ิน หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังปัจจุบัน รฟท. 
ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย
ชุมชนท่ีอยู่ในท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งจะต้องมีการหารือ
กับ รฟท. ต่อไป 

 ปัจจุบันมีผู้บริจาคเงินสนับสนุนในการสร้างอาคาร 
อสม. และสวนสุขภาพ ส าหรับประชาชนในพื้นท่ีริม
ทางรถไฟสถานีชุมทางถนนจิระ ต้องการทราบว่า 
รฟท. จะมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาหรือไม่ อย่างไร 

 หากโครงการรถไฟความเร็วสูงสร้างเสร็จแล้ว เสนอ
ให้ชาวบ้านเข้าไปจ าหน่ายสินค้าในสถานีได้หรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น 

 ทางลอดในเขตเทศบาลต าบลโนนสูง ในช่วงท่ีมีฝนตก
หนักจะมีน้ าท่วมขัง ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งได้แจ้ง 
รฟท. แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รฟท. รับทราบข้อคิดเห็น เพื่อน าไปสู่การแก้ไขผลกระทบต่อไป 

 ปัจจุบันต าบลพลสงครามและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพลสงครามได้รับผลกระทบ ดังนี้ 
- ปัญหาน้ าท่วมขังจากการถมคันดิน  ซึ่งมีลักษณะ

เป็นเข่ือนกั้นทางน้ า 
- ระบบระบายน้ าท่ีออกแบบไว้ ไม่สามารถใช้งานได้ 

เนื่องจากตื้นเขิน น้ าไม่สามารถไหลได้ และไม่มี
ทางระบายน้ าเพ่ือระบายน้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับความเสียหายจาก
ปัญหาน้ าท่วม 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รฟท. รับทราบข้อคิดเห็น เพื่อน าไปสู่การแก้ไขผลกระทบต่อไป 

  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 2 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
 

 ในรายงาน EIA โครงการรถไฟทางคู่ท่ีปากช่องระบุว่า
การออกแบบทางข้ามบริเวณชุมชนอ าเภอปากช่อง
จะต้องออกแบบเป็น Interchange แต่กลับก่อสร้าง
เป็นทางลอด ท าให้ประชาชนการใช้งานไม่สะดวก ซึ่ง
เคยเสนอให้พิจารณาและมีการประสานงานกับ 
กรมทางหลวงด้วยเพื่ อให้การออกแบบมีความ
เหมาะสมท่ีสุด 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น 

 เวทีที่ 2 : วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ฮอลล์ 1  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
1. รายละเอียดโครงการ 

 เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ  ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ไทยและจีนมีรูปแบบการลงทุนอย่างไร ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ขณะนี้อยู่ในข้ึนตอนการศึกษารูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม โดยคาดว่า
ความร่วมมือจะเป็นในลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 โดยการลงทุนด้านงานโยธาจะเป็นประเทศไทยลงทุนท้ังหมด ซึ่งเป็น
เงินกู้ภายในประเทศ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 คาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนเดียวกับของโครงการระยะท่ี 1 คือ ให้
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง กู้ยืมงบประมาณเพื่อ
ด าเนินโครงการ 

2. การออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 รูปแบบอาคารสถานี ใหญ่ เกินความจ าเป็นหรือไม่  
คว รอ อ ก แบ บ ให้ มี ขน าด ท่ี เห ม าะส ม  ป ระห ยั ด
งบประมาณ ปลอดภัย คงทน ใช้วัสดุทนไฟ ใช้พลังงาน
ทดแทนสามารถบ ารุงรักษาได้ง่าย และเป็นรูปแบบท่ี
มั่นคงแข็งแรง 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 การออกแบบสถานีบ้านไผ่นั้นได้ออกแบบให้ใช้วัสดุเสมือนไม้ไผ่ ไม่ได้ใช้
ไม้ไผ่จริง โดยการออกแบบได้ค าถึงความคงทนของวัสดุ และมีการใช้
แสงจากธรรมชาติ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 รูปแบบอาคารสถานีมีขนาดท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน  และมีความ ต้องการทราบว่ารูปแบบอาคารสถานีสรุปหรือยัง ซึ่งการ



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ออกแบบได้ใช้วัสดุจากท้องถ่ินมารวมในการออกแบบ
และเห็นด้วยว่าการออกแบบสถานีควรมีความมั่นคง
แข็งแรง และประหยัดงบประมาณ 

ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยจะใช้วัสดุท่ีดูแลรักษาง่าย ซึ่งการออกแบบ
อาคารสถานี ท่ีแสดงอัตลักษณ์ของไม้ไผ่  จะใช้วัสดุ ท่ีคล้ ายไม้ไผ่  
เพื่อความคงทนและคุ้มค่าในการใช้งาน 

 การออกแบบสถานีควรออกแบบให้สามารถป้องกัน
นกพิราบเข้าไปอยู่อาศัยด้วย 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ได้ค านึงถึงการป้องกันนกพิราบแล้ว โดยการออกแบบหลังคาอาคาร
สถานีไดอ้อกแบบโครงหลังคาเป็นโครงเหล็กแบบเอียง ไม่ให้นกสามารถ
เกาะได้ และบริเวณโถงจ าหน่ายตั๋วชั้น 1 ได้มีการออกแบบฝ้าเพดาน 
ไม่ให้นกสามารถเข้ามาได้เช่นกัน 

 บริเวณสถานีขอนแก่นอาจจะมีพื้นท่ีไม่เพียงพอในการ
ก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 บริเวณสถานีขอนแก่นมีพื้น ท่ีเพียงพอในการก่อสร้างสถานีรถไฟ
ความเร็วสูงภายในพื้นท่ีของ รฟท. ท้ังหมด มีเพียงทางเข้า-ออก บริเวณ
ถนนมิตรภาพ ท่ีต้องมีการเวนคืนเพิ่มเติม 

 มีการเตรียมความพร้อมและออกแบบท่ีจอดรถบริเวณ
สถานีขอนแก่นหรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 มีการออกแบบพื้นท่ีลานจอดรถไว้แล้วบริเวณด้านล่างของสถานีรถไฟ
ขอนแก่น ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ 267 คัน และรถมอเตอร์ไซต์  
49 คัน นอกจากนี้  ยังมีพื้น ท่ีจอดรถบัสด้วย โดยการออกแบบได้
ค านึงถึงการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะแล้ว 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 มีการออกแบบท่ีจอดรถไว้ในอาคารสถานี และมีจุดจอดรถส าหรับ 
รถสาธารณะ 

 ควรออกแบบสถานีให้มีหลังคาส าหรับกันแดด ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ได้มีการออกแบบอาคารสถานี ให้สามารถกันแดดและกันฝนได้  
โดยหลังคาชานชาลาออกแบบเป็นหลังคาจั่ว มีช่องแสงตรงกลาง 
สามารถกัดแดด กันฝน และระบายอากาศได้ดี  

 หมู่ 6 และ หมู่ 9 ต าบลโนนสมบูรณ์ โครงการรถไฟทาง
คู่ได้มีการกั้นร้ัวปิดถนนในพื้นท่ีของรถไฟ ท าให้ชาวบ้าน
ไม่มีทางเข้า-ออก เคยท าเร่ืองขอใช้ถนนไปยัง รฟท .  
แต่ได้รับการตอบกลับว่าให้เช่าจึงจะสามารถเปิดให้ใช้ได้ 
ดังนั้น เสนอให้โครงการมีการก่อสร้างถนนเลียบทาง
รถไฟ  เพื่อ เป็นทางเข้า -ออกให้กับหมู่บ้ าน และให้
ชาวบ้านสัญจรไป-มาได้สะดวก 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความ
เหมาะสมต่อไป  

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 หลักการการออกแบบถนนเลียบทางรถไฟ คือ หากมีถนนเลียบทาง
รถไฟอยู่แล้ว จะคงถนนเลียบทางรถไฟนั้นไว้ และจะออกแบบให้มีถนน
เลียบทางรถไฟในกรณีท่ีโครงการกีดขวางทางเข้าออกชุมชน หรือมี
ความจ าเป็นปิดจุดตัดบางจุดและให้ไปใช้ทางข้ามในจุดท่ีก าหนดไว้ 

 โดยกรณีท่ีชาวบ้านต้องการใช้ถนนเลียบทางรถไฟ จะต้องหารือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และด าเนินการเช่าท่ีของ รฟท. ต่อไป 

 เสนอให้มีการออกแบบถนนเลียบทางรถไฟเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

 แนวเส้นทางรถไฟของโครงการในจังหวัดขอนแก่น  
เหตุใดจึงสลับไปมา ท าไมไม่ออกแบบให้เป็นทางตรง  

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 การออกแบบไดพ้ิจารณาตามมาตรฐานประเทศจีน 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ท่ีปรึกษาได้พิจารณาออกแบบแนวเส้นทางโดยมีแนวคิดท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พื้นท่ีสถานีรถไฟทางคู่และเขตทางรถไฟให้มาก
ท่ีสุด เพื่อลดการเวนคืนพื้นท่ีเพิ่มเติม และลดผลกระทบกับชุมชน จึงมี
การออกแบบแนวเส้นทางตามท่ีได้น าเสนอไป 

 จากหลักการดังกล่าว ได้มีการออกแบบแนวเส้นทางช่วงสถานีรถไฟ
ส าราญและห้วยไหอยู่ด้านขวาทางรถไฟเดิม เพราะแนวเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูงต้องการลดการเวนคืน โดยการใช้รัศมีโค้งท่ีเล็กท่ีสุดท่ี
สอดคล้องกับความเร็วในการออกแบบ   

 ส่วนแนวเส้นทางช่วงสถานีรถไฟบ้านวังชัยและน้ าพองอยู่ด้านซ้ายทาง
รถไฟเดิม เพราะแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงต้องใช้พื้นท่ีด้านซ้ายทาง
ของสถานีรถไฟทางคู่ เพื่อลดผลกระทบจากแนวทางหลีกของรถไฟทางคู่ 

 ทางลอด 84 แห่ง ของโครงการได้มีการถอดบทเรียนจาก
โครงการรถไฟทางคู่หรือไม่ เนื่องจากทางลอดของ
โครงการรถไฟทางคู่มีปัญหาน้ าท่วม ท าให้ไม่สามารถ
เดินทางสัญจรไป-มาได้ โครงการได้มีการวางแผนและ
ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการได้มีการทบทวนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการรถไฟทางคู่ 
เพื่อน ามาปรับปรุงการออกแบบของโครงการให้มีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด เพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนให้น้อยท่ีสุด โดยจุดตัด
ทางรถไฟกับถนนท่ีได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้วในโครงการรถไฟทางคู่
นั้น ยังคงรูปแบบเดิม ยกเว้นแนวเส้นทางโครงการไปกระทบกับจุดตัด
นั้น จึงจะด าเนินการแก้ไขให้ ส าหรับแนวเส้นทางช่วงขอนแก่น -
หนองคาย โครงการรถไฟทางคู่ยังไม่ได้ก่อสร้าง จากการออกแบบ 
พบว่า มีทางลอดจ านวน 16 จุด ซึ่งโครงการได้ออกแบบให้คงระดับ
ถนนไว้ และยกสันรางข้ึน เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

 ส าหรับปัญหาเร่ืองการบริหารจัดการท่ีเกิดข้ึนนั้น ต้องขอให้ รฟท. และ
หน่วยงานท้องถ่ินหารือกันต่อไป เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

 รูปแบบการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ในต าบลท่าพระ
มี  9 แห่ ง โดยออกแบบเป็นทางลอด 7 แห่ง และ
ออกแบบเป็นสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ 2 แห่ง นั้น 
- ล าดับท่ี 121- 129 ต้องอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ 
- ล าดับท่ี 124, 125 เป็นการเพิ่มจุดตัดใหม่ 
- ในพื้นท่ีต าบลท่าพระมีการท าเกษตรกรรมและเลี้ยง

สัตว์ ซึ่งการออกแบบจุดตัดนั้นท าให้รถขนาดใหญ่ 
และสัตว์เลี้ยงไม่สามารถข้ามได้ และหากมีเหตุฉุกเฉิน

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อด าเนินการแก้ไขเอกสารให้
ถูกต้องต่อไป 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในต าบลท่าพระโครงการได้ออกแบบ  เป็นทางลอด 7 แห่ง ซึ่งรถยนต์
ขนาดเล็กและสัตว์เลี้ยงสามารถใช้งานได้ทุกแห่ง ส่วนสะพานรถยนต์
ข้ามทางรถไฟ 2 แห่ง นั้น อยู่ห่างกันประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งรถขนาด
ใหญ่สามารถใช้งานได้  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
เกิดข้ึน จะไม่สามารถระงับเหตุได้ทัน 

 โครงการมีเกณฑ์การออกแบบทางรถไฟยกระดับอย่างไร ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการพิจารณาออกแบบทางรถไฟยกระดับ เพื่อลดผลกระทบต่อ
ประชาชน ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
-  เพื่อหลีกเลี่ยงจุดตัดกับรถไฟทางคู่ ท่ีเกิดข้ึนจากเบี่ยงแนวเส้นทาง

ข้ามแนวรถไฟทางคู่และต้ องการใช้ พื้ น ท่ี เขตทางรถไฟให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

-  เพื่อลดผลกระทบต่อโครงสร้างของหน่วยงานอื่นท่ีก่อสร้างแล้ว เช่น 
กรมทางหลวง  

-  เพื่อลดผลกระทบต่อสถานีรถไฟทางคู่ ท้ังท่ีก่อสร้างแล้วและยังไม่ได้
ก่อสร้าง โดยจะพิจารณายกระดับบริเวณสถานีรถไฟทางคู่ ท่ีมี
แนวทางเส้นทางอยู่ระหว่างอาคารสถานีรถไฟทางคู่และทางหลีกของ
รถไฟทางคู่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรถไฟทางคู่ได้สะดวก 

 บริเวณสถานีบ้านไผ่จะมีการเวนคืนบริเวณใดบ้าง  
ขอความชัดเจน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ปัจจุบันโครงการอยู่ในข้ันตอนการศึกษา ซึ่งพื้นท่ีเวนคืนไม่สามารถแจ้ง
ได้อย่างชัดเจนว่าจะต้องเวนคืนพื้นท่ีขนาดเท่าไร ซึ่งจะทราบชัดเจน
ท่ีสุดในข้ันตอนการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะมีการลงพื้นท่ีท ารางวัด
อย่างชัดเจน ท้ังนี้ โครงการได้เคยแจ้งชุมชนไปเบื้องต้นแล้วว่ามีพื้นท่ี
บริเวณใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนของโครงการ  

 ตามมาตรฐานการออกแบบ จ าเป็นต้องออกแบบความยาวสถานี 650 
เมตร ท าให้ต้องมีการเวนคืนเพิ่มเติม ซึ่งท่ีปรึกษาได้พิจารณาให้มีการ
เวนคืนน้อยท่ีสุด เพื่อลดผลกระทบของประชาชนเจ้าของพื้นท่ี 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการจะมีการเวนคืนเพิ่มเติมบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่นด้านทิศ
เหนือและทิศใต้ของสถานี ดังรูปด้านล่าง 

 
 ชุมชนในเขตทางรถไฟเมืองศิลามีท้ังหมด 12 ชุมชน โดย

มี 1 ชุมชน อยู่ในเครือข่ายสลัมสี่ภาค ส่วนอีก 11 ชุมชน 
จ านวน 896 ครัวเรือน ซึ่ง รฟท. แจ้งว่าจะขอพื้นท่ีคืน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ปัจจุบัน รฟท. ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ท่ีอยู่อาศัยชุมชนท่ีอยู่ในท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งจะได้มี



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่าการขอพื้นท่ีคืนนั้น ขอคืนท้ังหมด
หรือเฉพาะบางส่วนท่ีก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 

 ชาวบ้านริมทางรถไฟเมืองศิลามีความยากจน ไม่มีสัญญา
เช่า ซึ่งจะไม่ได้รับค่าเวนคืน แต่ขอเสนอให้พิจารณาค่า
เยียวยาให้เหมาะสม ท้ังค่าร้ือถอนและค่าขนย้าย 

การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบต่อชุมชนต่อไป 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้ก าหนดมาตรการด้านการร้ือย้ายสิ่งปลูกสร้างในเขตทาง 
ดังนี้ 
- ด าเนินงานตามแนวทางของคณะท างานพิจารณาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชนท่ีอยู่ในท่ีดินของ รฟท. 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เช่าพ้ืนท่ีในเขตรถไฟทราบแผนงานและข้ันตอน

การเวนคืนและการร้ือย้ายสิ่งปลูกสร้าง 
- แจ้งก าหนดเวลาท่ีจะต้องย้ายออกจากพื้นท่ีท่ีชัดเจนให้ผู้เช่าพ้ืนท่ีใน

เขตรถไฟทราบก่อนก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี  
- พิจารณาให้สิทธิการเช่าพื้นท่ีแก่ผู้เช่ารายเดิม และขยายพื้นท่ีการเช่า

ให้แก่ผู้เช่ารายใหม่ไปพร้อมกัน เพื่อป้องกันการผูกขาด 

 การก่อส ร้างควรใช้ เทคโนโล ยี ท่ี ไม่ ให้ชุ มชน ได้ รับ
ผลกระทบ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในการออกแบบ ท่ีปรึกษาพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง ได้
ออกแบบตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และจะเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การก่อสร้างให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยท่ีสุด 

 ผลกระทบท่ีชุมชนในเขตทางรถไฟได้รับเกิดจากการ
ออกแบบ สามารถปรับแก้การออกแบบได้หรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ  
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในการออกแบบ ท่ีปรึกษาพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม อีกท้ังได้มีการ
พิจารณาให้มีผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวมให้มากท่ีสุด ดังนั้น 
แบบท่ีได้ประชาสัมพันธ์ออกไป เป็นแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดเมื่อ
พิจารณาปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับผลกระทบจะ
ได้รับการเยียวยาตามกฎหมายดังรายละเอียดตามท่ีได้แจ้งในท่ีประชุม 

 ควรค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายใน
การเดินทาง โดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟกับถนน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการได้ออกแบบตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้โดยสาร 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในการออกแบบได้พิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ โดยท่ีปรึกษาได้ออกแบบทุกส่วนใน
โครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 กังวลเร่ืองผลกระทบด้านอากาศ ฝุ่นละออง และเสียง
ในช่วงก่อสร้าง และระยะด าเนินการ เนื่องจากโรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัยอยู่ติดเขตทางรถไฟ  

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 จากการประเมินผลกระทบเสียงจากการก่อสร้าง พบว่า โรงเรียนแก่นนคร
วิทยาลัยได้รับระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานฯ ส าหรับการก่อสร้างใช้
วิธีการตอกเสาเข็มเสียงจะค่อนข้างดัง แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานฯ 
เช่นกัน 

 จากการประเมินระดับเสียงในช่วงการเปิดด าเนินการ พบว่า โรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัยจะได้รับเสียงจากการเดินรถไฟ ท้ังโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง โครงการรถไฟทางคู่ และจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน  
ไม่เกินค่ามาตรฐานฯ  

 กรณีท่ีโรงเรียนรู้สึกได้รับผลกระทบด้านเสียง กระทบต่อการเรียน 
การสอน สามารถร้องเรียนไปยังโครงการได้ ซึ่งโครงการจะส่งเจ้าหน้าท่ี
ลงไปตรวจวัดระดับเสียงและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 เห็นด้วยกับการติดตั้งก าแพงกันเสียงชั่วคราว และ
ก าแพงกันเสียงแบบถาวร  

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้ก าหนดให้มีการติดตั้งก าแพงกันเสียงแบบชั่วคราวบริเวณ
พื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบและชุมชนท่ีได้ รับระดับเสียงจากการ
ก่อสร้างเกินค่ามาตรฐานฯ ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ (70 เดซิเบลเอ) และ
ได้ก าหนดให้มีการติดตั้งก าแพงกันสียงแบบถาวรบริเวณพื้นท่ีอ่อนไหว
ต่อผลกระทบและชุมชนท่ีได้ รับระดับเสียงจากการเดินรถไฟของ
โครงการเกินค่ามาตรฐานฯ ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ (70 เดซิเบลเอ) แล้ว
เช่นกัน 

 การตรวจวัดเสียงในสภาพแวดล้อมเพียง 5 วัน อาจไม่
เพียงพอ เสนอให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพด้านสมรรถภาพ
การได้ยินของประชาชนท่ีจะได้รับผลกระทบในระยะ
ด าเนินการ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 การตรวจวัดเสียงในสภาพแวดล้อมปัจจุบันนั้นเป็นไปตามหลักวิชาการ 
โดยท าการตรวจวัด 5 วันต่อเนื่อง และน าค่าท่ีได้มาเฉลี่ย และน าไปสู่
การประเมิน ซึ่งท าการตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน 
เพื่อเป็นตัวแทนของพื้นท่ีตามทิศทางลม 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 จากการประเมินระดับเสียง ท้ังเสียงจากโครงการรถไฟความเร็วสูง รวม
กับเสียงจากโครงการรถไฟทางคู่ และเสียงในปัจจุบัน พบว่า ชุมชนและ
พื้นท่ีอ่อนไหว ได้แก่ สถานศึกษา สถานพยาบาล และศาสนสถาน ท่ีอยู่
ในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ส่วนใหญ่จะ
ได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกินค่ามาตรฐานฯ (70 เดซิเบลเอ) 
โดยจะได้รับระดับเสียง ดังนี้ 
- เสียงจากโครงการรถไฟความเร็วสูง อยู่ในช่วง 55.3-74.2 เดซิเบลเอ 
- เสียงจากโครงการรถไฟความเร็วสูง  รวมกับโครงการรถไฟทางคู่  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
อยู่ในช่วง 57.2-77.5 เดซเบลเอ 

- เสียงจากโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการรถไฟทางคู่ รวมกับ
เสียงปัจจุบัน อยู่ในช่วง 59.6-77.5 เดซิเบลเอ 

ซึ่งมีเพียง 60 แห่ง ท่ีได้รับระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานฯ ซึ่งโครงการได้
ก าหนดให้มีการติดตั้งก าแพงกันเสียงแบบถาวรในบริเวณดังกล่าว  
เพื่อลดผลกระทบแล้ว 

 ส าหรับบริเวณพื้นท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบและชุมชนท่ีได้รับระดับเสียง
เกินค่ามาตรฐานฯ ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ได้ก าหนดให้มีการติดตั้ง
ก าแพงกันเสียงแบบถาวร เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวแล้ว รวมท้ังได้
ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการ
ตรวจวัดระดับเสียงในพื้นท่ีอ่อนไหวท่ีเป็นตัวแทนในพื้นท่ีศึกษา เพื่อ
ติดตามตรวจสอบระดับเสียงจากการเดินรถไฟในอนาคตด้วย  

 หากมีพื้นท่ีได้รับผลกระทบด้านเสียง เสนอให้ติดก าแพง
กันเสียง 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้ก าหนดให้มีการติดต้ังก าแพงกันสียงแบบถาวรบริเวณพื้นท่ี
อ่อนไหวต่อผลกระทบและชุมชนท่ีได้รับระดับเสียงจากการเดินรถไฟ
ของโครงการเกินท่ีกฎหมายก าหนดไว้ จ านวน 60 แห่ง แล้ว 

 สถานศึกษาท่ีได้รับผลกระทบด้านเสียงมีจ านวนกี่แห่ง 
ควรจะมีหนังสือแจ้งสถานศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจาก
โครงการ เพื่อให้มีความเข้าใจในโครงการมากข้ึน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ท่ีได้รับระดับเสียงจากการเดินรถไฟเกิน
ค่ามาตรฐานฯ ท่ีก าหนดไว้ (70 เดซิเบลเอ) มี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น โรงเรียนวัดท่าพระหงส์เทศ-
ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านวังชัย และโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ซึ่ง
โครงการได้ก าหนดให้มีการติดตั้งก าแพงกัน เสียงแบบถาวรแล้ว 
นอกจากนี้ โครงการยังได้ส ารวจความคิดเห็นของพื้นท่ีอ่อนไหวต่างๆ 
รวมท้ังสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ เพื่อชี้แจงมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย 

 เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ แต่ควรค านึงถึงวิถีชีวิต
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ศึกษาครอบคลุมท้ัง  
4 ด้าน ประกอบด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า
ต่อ คุณภาพชี วิต  โดยในการศึกษาผลกระทบต่ อ คุณภาพชี วิต 
ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ -สังคม  การโยกย้ายและการเวนคืน 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
สุขภาพและการสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การ
แบ่งแยก สุขาภิบาล รวมท้ังด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี  และ
สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพด้วย 

 ควรศึกษาทิศทางการไหลของน้ าและการออกแบบ 
การระบายน้ า ให้ เห มาะสม  เพื่ อ ไม่ ให้ ก ระทบกั บ
ประชาชน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในการออกแบบระบบระบายน้ าของโครงการ ได้มีการตรวจสอบพื้นท่ี
รับน้ า ระดับน้ าสูงสุด (ประวัติน้ าท่วม และวิเคราะห์ระดับน้ าสูงสุดท่ีตัด
ผ่านแนวเส้นทาง) รวบรวมข้อมูลทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา (30 ปี) โดย
ค านวณปริมาณน้ าหลาก เพื่อออกแบบพื้นท่ีช่องเปิดส าหรับระบายน้ า
ให้เพียงพอ ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้มีการ
ประเมินผลกระทบด้านการระบายน้ าและการควบคุมน้ าท่วมในพื้นท่ี
ด้วย พร้อมท้ังได้ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึน ดังนี้ 
- หากมีเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างตกลงไปในแหล่งน้ าจนกีดขวางการ

ไหลของน้ าหรือท าให้แหล่งน้ าต้ืนเขิน ภายหลังจากการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าการขุด
ลอกบริเวณดังกล่าวให้คืนสู่สภาพเดิมและสามารถระบายน้ าได้อย่างดี 

- หากมีการปรับพื้นท่ีซึ่งท าให้สภาพการระบายน้ าเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
ให้สร้างระบบระบายน้ าใหม่ทดแทน เพื่อให้สภาพการระบายน้ าของ
พื้นท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

- หากพบว่าพ้ืนท่ีโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างเกิดปัญหาน้ าท่วมขังเนื่องจาก
การก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเคร่ืองสูบน้ าเพื่อสูบระบาย
น้ าออกจากพื้นท่ีดังกล่าวโดยเร็ว และพิจารณาจ่ายค่าชดเชยแก่
ประชาชนผู้ ได้ รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัญหาน้ าท่วมขัง
ดังกล่าว 

 เสนอให้โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทน ซึ่งทาง
สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าพองมีพื้นท่ีรองรับ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในกรณีท่ีโครงการจ าเป็นต้องใช้พื้น ท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้
ก าหนดให้ต้องมีการปลูกป่าทดแทนเป็น 3 เท่าของพื้นท่ีป่าไม้ท่ีสูญเสีย 
โดย รฟท. อาจด าเนินการเอง หรือจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการ 

 
 

 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

 ท่ีผ่านมาโครงการรถไฟทางคู่ท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก เนื่องจากถนนท้องถ่ิน
บางเส้นไม่สามารถรองรับน้ าหนักจากรถบรรทุกได้ท าให้
เกิดการช ารุดเสียหาย และไม่ได้ รับการซ่อมแซมให้
กลับมาอยู่ในสภาพเดิม ดังนั้น ถนนท่ีใช้ในการขนส่ง
อุปกรณ์ก่อสร้างช ารุดเสียหาย เสนอให้มีมาตรการ
ซ่อมแซมด้วย 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้มีการ
ก าหนดมาตรการดังนี้ “ในกรณีท่ีผิวถนนช ารุดเสียหายเนื่องจากการ
ขนส่งและการก่อสร้างโครงการ ผู้ รับจ้างต้องประสานหน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อซ่อมแซมผิวถนนท่ีเสียหายเนื่องจากการขนส่งและการ
ก่อสร้างโครงการ” ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะถูกระบุไว้ในสัญญาจ้างผู้รับ
จ้าง และถือเป็นกฎหมายท่ี รฟท. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก รฟท. 
ต้องปฏิบัติตาม หากผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติตามโดยประชาชนในพื้นท่ี
สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนไปยัง รฟท. ได้โดยตรง หรือแจ้งไปยัง
ส านักงานควบคุมการก่อสร้างของโครงการได ้

 ชุมชนมิตรภาพอยู่ฝั่ งซ้าย ได้ รับผลกระทบโดยตรง 
โครงการจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร 
เสนอให้พิจารณาท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้วย 

 เสนอให้มีตัวแทนชุมชนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการ
ท างาน เพื่อจะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของโครงการ และ
เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ทุกข้ันตอน ตั้งแต่การส ารวจ การ
ประเมินราคา และช่วงเวลาการร้ือย้าย 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ปัจจุบัน รฟท. ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชนท่ีอยู่ในท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว 
ซึ่งจะได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบต่อชุมชน
ต่อไป ท้ังนี้ คณะท างานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัย
ชุมชนท่ีอยู่ในท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย อาจมีการแต่งตั้ง
คณะท างานย่อยเพื่อช่วยในการด าเนินงานตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสมได้ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้ก าหนดมาตรการด้านการร้ือย้ายสิ่งปลูกสร้างในเขตทาง 
ดังนี้ 
- ด าเนินงานตามแนวทางของคณะท างานพิจารณาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชนท่ีอยู่ในท่ีดินของ รฟท. 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เช่าพื้นท่ีในเขตรถไฟทราบแผนงานและข้ันตอน

การเวนคืนและการร้ือย้ายสิ่งปลูกสร้าง 
- แจ้งก าหนดเวลาท่ีจะต้องย้ายออกจากพื้นท่ีท่ีชัดเจนให้ผู้เช่าพ้ืนท่ีใน

เขตรถไฟทราบก่อนก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี  
- พิจารณาให้สิทธิการเช่าพ้ืนท่ีแก่ผู้เช่ารายเดิม และขยายพื้นท่ีการเช่า

ให้แก่ผู้เช่ารายใหม่ไปพร้อมกัน เพื่อป้องกันการผูกขาด  
 มีความพึงพอใจกับการท างานของคณะท างานพิจารณา

แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชนท่ีอยู่ในท่ีดิน
ของ รฟท. และนอกจากคณะท างานฯ ดังกล่าวแล้ว ยังมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีดินท่ีเกี่ยวข้อง

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
กับกระทรวงคมนาคม ซึ่งที่ปรึกษาและ รฟท. ควรน ามติ
ของคณะอนุกรรมการดังกล่าวมาพิจารณาด าเนินการ
ด้วย 

 ตามมาตรการใน EIA ได้ก าหนดมาตรการช่วยเหลือ
ให้กับผู้ ท่ีมีสัญญาเช่าและผู้ ท่ีไม่มีสัญญาเช่าไว้แล้วนั้น 
กรณีของผู้ท่ีถูกยกเลิกสัญญาเช่าไปก่อนหน้านี้ จะถือว่า
เป็นผู้มีสัญญาเช่าหรือไม่มีสัญญาเช่า 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ส าหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ยังไม่ได้
มีหนังสือแจ้งไปยังฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายเดินรถ และฝ่ายโยธา ซึ่ง
เป็นคู่สัญญาของผู้เช่าท่ีการรถไฟ ว่าให้ยกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญา
กับผู้เช่า แต่คาดว่าเป็นการบริหารภายในของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน โดย
มีหลักการ คือ หลั งจาก ท่ีการออกแบบแล้วเส ร็จแล้วนั้น  รฟท .  
จะด าเนินการประกวดราคา และจะแจ้งไปยังฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ฝ่าย
เดินรถ และฝ่ายโยธา ซึ่งเป็นคู่สัญญา ว่าสัญญาใดๆ ก็ตาม ท่ีใช้
ประโยชน์อยู่ในพื้นท่ีของ รฟท . หากจะต่อสัญญาจะต้องแจ้งมายัง
โครงการเพื่อตรวจสอบแนวเส้นทางก่อน ถ้าตรวจสอบแล้ว พบว่า ไม่ได้
อยู่ในแนวเส้นทางจะให้ต่อสัญญาได้ แต่ถ้าอยู่ในแนวเส้นทางจะให้
ชะลอหรือยกเลิกสัญญาต่อไป 

 บ้านค ามืด ต าบลน้ าพอง บ้านนาเรียง ต าบลหนองกุง 
ได้รับผลกระทบด้านการเวนคืนท่ีดิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ท่ีดินเกษตรกรรม มีความกังวลว่าท่ีดินท ากินจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 แปลง เกิดการแบ่งแยกที่ดิน และกังวลว่าจะ
ไม่สามารถเข้า-ออกพื้นท่ีเกษตรกรรมได้ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 หากพื้นท่ีใดได้รับผลกระทบจากโครงการ ไม่สามารถเข้า-ออกพื้นท่ีได้ 
โครงการจะต้องจัดให้มีทางเข้า-ออก เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้
เช่นเดิม 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้ออกแบบทางลอด/ทางข้ามให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การใช้งานของประชาชนในพื้นท่ีแล้ว พร้อมท้ังได้จัดประชุมกลุ่มย่อยใน
ต าบลท่ีแนวเส้นทางโครงการผ่านเพื่อน าเสนอการออกแบบดังกล่าวให้
ประชาชนในพื้นท่ีทราบ พร้อมท้ังรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการออกแบบแล้ว นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบด้านการแบ่งแยกชุมชนออกเป็น 2 ฝั่ง ดังนี้ 
- จัดให้มีสะพานลอยคนเดินข้ามในจุดท่ีเหมาะสม 
- จัดให้มีสะพานลอยคนเดินข้ามรวมถึงรถจักรยานยนต์บริเวณสถานี

รถไฟและบริเวณท่ีมีชุมชนหนาแน่นตามแนวเส้นทางโครงการ โดย
จัดท าเป็นสะพานลอยและมีทางลาดขนานกันไปเพื่อให้รถจักยาน
ยนต์สามารถข้ามไปด้วยได้  

 มีเกณฑ์การประเมินราคาค่าเวนคืนอย่างไร ขอให้ชี้แจง
ให้ชัดเจน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 การด าเนินการด้านการเวนคืนท่ีดินของโครงการจะด าเนินการตาม 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 
เป็นหลัก ซึ่งในข้ันตอนการเวนคืนจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท า
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
หน้าท่ีก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน และจะ
มีจะมีผู้บริหารท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯ นี้ด้วย 
โดยค่าเวนคืนจะประกอบด้วย ค่าท่ีดิน ค่าสิ่งปลูกสร้าง และค่าไม้ยืนต้น 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ข้ันตอนการเวนคืน มีดังนี้ 
- ตรวจสอบแปลงที่ดินท่ีถูกเขตทาง 
- จัดท าบัญชีรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ พร้อมท้ังประเมินราคาท่ีดิน

และสิ่งปลูกสร้าง 
- จัดท าร่าง พรฎ เวนคืน 
- ประกาศ พรฎ เวนคืน พร้อมท้ังนัดเจ้าของท่ีดินเพื่อรังวัด 

 ข้ันตอนการขอคืนพื้นท่ี มีดังนี้ 
- ปิดประกาศรายละเอียดโครงการภายในพื้นท่ีชุมชนท่ีใช้พื้นท่ีของการ

รถไฟ 
- จัดท าบัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับผลกระทบ 
- ประเมินราคาค่าชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบ 
- แจ้งผู้ถูกผลกระทบพร้อมหมายนัดรับค่าชดเชย 

 ราคาค่าเวนคืนท่ีดินสิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ จะเป็นราคาท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการก าหนดราคาท่ีจัดตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐและมีองค์กร
ปกครองท้องถ่ินเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ดังนั้น ราคาค่าเวนคืนในพื้นท่ี
ต่างๆ จะมีมูลค่าไม่เท่ากันในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งข้ึนกับปัจจัยต่างๆ เช่น 
ราคาซื้อขายในพื้นท่ี การย่ืนช าระเสียภาษีท้องท่ี เป็นต้น ซึ่งจะพิจารณา
จ่ายค่าเวนคืนตามความเหมาะสม โดยจะไม่ใช่ราคาประเมินตามราคา
กลางท่ีก าหนดไว้เพียงอย่างเดียว 

 การก าหนดราคาเบื้องต้นสาหรับท่ีดินท่ีเวนคืน จะพิจารณาดังนี้  
1.  ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของท่ีดินในวันใช้บังคับพระ

ราชกฤษฎีกา 
2.  ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อประโยชน์ใน

การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
3.  ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
4.  สภาพและท่ีตั้งของท่ีดินนั้น และ 
5.  เหตุและวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน 

 หากไม่พอใจเงินค่าทดแทนท่ีก าหนดไว้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้
ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเงินจากเจ้าหน้าท่ีหรือรับเงินท่ีวางไว้ 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

 เสนอให้มีตัวแทนของชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการท า
ความเข้าใจท้ัง 2 ฝ่าย 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในข้ันตอนการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูก เวนคืน จะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชนท่ีถูกเวนคืนทราบและเข้าใจข้ันตอน 
รวมถึงสิทธิท่ีผู้ถูกเวนคืนจะได้รับอีกคร้ังหนึ่ง 

4. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

 มีการส ารวจชุมชนในเขตทาง รฟท. ท่ีไม่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการ ท าให้ชุมชนเกิดความสับสน ควรชี้แจงว่า
บริษัทใดเป็นผู้ด าเนินการส ารวจ ซึ่งวิธีการสุ่มส ารวจ
ความคิดเห็นไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 การลงพื้นท่ีด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้เคยมีการแจ้งไว้ตั้งแต่
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 แล้วว่า กรณีท่ีโครงการ
จะลงพื้นท่ีในการรับฟังความคิดเห็น ท้ังการประชุมกลุ่มย่อยและการ
ส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม จะมีการแจ้งให้ประธานชุมชน
รับทราบก่อน ซึ่งท่ีปรึกษาได้ด าเนินการตามท่ีแจ้งไว้แล้วโดยการส่ง
หนังสืออย่างเป็นทางการให้ประธานชุมชนได้รับทราบก่อนท่ีจะลงพื้นท่ี 

 การส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามได้ท าการส ารวจในพื้นท่ี
ศึกษา ในระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ โดยการ
ส ารวจเป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มท่ีท าการส ารวจ
ออกเป็น  
1) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายและเวนคืน 
2) กลุ่มครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา 
3) กลุ่มผู้น าชุมชน 
4) กลุ่มพื้นท่ีอ่อนไหว  

 การลงพื้นท่ีส ารวจของเจ้าหน้าท่ี ไม่ได้มีการแจ้งให้
ตัวแทนชุมชนทราบ 

 การลงพื้นท่ีในแต่ละคร้ังควรแสดงตัวให้มีชัดเจน ว่ามา
จากบริษัทท่ีปรึกษา หรือ รฟท.  

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 เจ้าหน้าท่ีท่ีลงส ารวจจะมีบัตรแสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่า “เจ้าหน้าท่ี
ส ารวจภาคสนาม โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา -
หนองคาย” และเจ้าหน้าท่ีท่ีลงส ารวจได้ผ่านการอบรมให้ความรู้ก่อนลง
ส ารวจแล้ว 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 บัตรแสดงตัวของเจ้าหน้าท่ีส ารวจภาคสนามการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนด้วยแบบสอบถาม  

  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

 รฟท. และบริษัทท่ีปรึกษา ควรเปิดเผยท่ีดินท่ียังเหลืออยู่
ในเขตทาง รฟท. เพื่อใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหา
ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ปัจจุบันโครงการอยู่ในข้ันตอนการศึกษา ซึ่งพื้นท่ีเวนคืนไม่สามารถแจ้ง
ได้อย่างชัดเจนว่าจะต้องเวนคืนพื้นท่ีขนาดเท่าไร ซึ่งจะทราบชัดเจน
ท่ีสุดในข้ันตอนการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะมีการลงพื้นท่ีท ารางวัด
อย่างชัดเจน ท้ังนี้ โครงการได้เคยแจ้งชุมชนไปเบื้องต้นแล้วว่ามีพื้นท่ี
บริเวณใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการเวนคืนของโครงการ  

 เสนอให้ส่งรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 2
ให้ประชาชนได้รับทราบก่อนส่งเข้าคณะกรรมการของ 
รฟท. 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ในการรับฟังความคิดเห็นจะมีการจดบันทึกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อห่วงกังวลท่ีได้รับ พร้อมท้ังค าชี้แจง และจะมีการจัดท ารายงาน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 2 เพื่อเผยแพร่ให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ เช่น การปิดประกาศในหน่วยงานราชการใน
พื้นท่ี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค
ของโครงการ ก่อนจะน าไปผนวกไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ท่ีจะต้องส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

 เสนอให้มีการจัดประชุมท่ีเมืองศิลา เพื่อชี้แจงความ
ชัดเจนถึงผลกระทบและค่าเยียวยาต่างๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ปัจจุบัน รฟท. ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชนท่ีอยู่ในท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว 
ซึ่งจะได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบต่อชุมชน
ต่อไป ส าหรับผู้ ท่ีไม่มีสัญญาเช่า รฟท. อาจจะด าเนินการแก้ปัญหา
ร่วมกับหลายๆ ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยงานท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ
ท่ีเกี่ยวข้องได้ โดยปัจจุบันได้ก าหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อจะลด
ผลกระทบ นอกจากนี้โครงการยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีจะ
สามารถช่วยเหลือชุมชน หากสามารถด าเนินการได้ โดยไม่ ขัดกับ
กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ มาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อท่ีจะช่วยลด
ผลกระทบต่อชุมชน 

 เสนอให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบและประธานชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และได้รับความเป็น
ธรรม 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 การจัดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกิจกรรม ไม่ว่า
จะเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น และการประชุมกลุ่มย่อยได้มีการ
ท าหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการแล้ว 

 เสนอให้ทีมงานลงพื้นท่ีส ารวจและหารือกับผู้ ท่ีได้ รับ
ผลกระทบโดยตรง 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการขอยืนยันว่าได้มีการลงพื้นท่ีส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เช่น การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น 
ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา โดยเฉพาะทุกต าบลท่ีมีแนวเส้นทางโครงการผ่าน
แล้ว ซึ่งวิศวกรท่ีออกแบบแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนได้มีการ



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ลงส ารวจพื้นท่ีจริงแล้ว และในการประชุมกลุ่มย่อยได้มีการน าเสนอ
รูปแบบจุดตัดทางรถไฟท่ีได้ออกแบบไว้ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ  

 โดยในการท างานได้มีการถ่ายถอดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จาก
พื้นท่ีแจ้งให้กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาและผู้ออกแบบได้รับทราบ เพื่อมา
พิจารณาปรับปรุงการออกแบบให้มีความเหมาะสมแล้ว 

 เสนอให้จัดประชุมระหว่างผู้รับเหมากับผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเวนคืน เพื่อให้ชาวบ้านทราบข้อมูลท่ีชัดเจน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้ก าหนดมาตรการด้านการเวนคืนไว้ในรายงาน EIA ดังนี้ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถูกเวนคืนทราบและเข้าใจข้ันตอนการเวนคืน 

รวมถึงสิทธิของผู้ถูกเวนคืนในการรับทราบข้อมูล ให้ข้อมูล ร้องเรียน 
หรืออุทธรณ์ พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ถูก
เวนคืนทราบ รวมถึงข้อก าหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีไม่สามารถจ่ายค่า
ทดแทนได้ในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 เอกสารหน้า 47 ล าดับท่ี 170 แก้ไขเป็น บ้านเสียว และ
ล าดับท่ี 171 แก้ไขเป็น บ้านโนนทอง 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อมูลในเอกสารให้มีความถูกต้องต่อไป 

5. ด้านการบริหารจัดการและอ่ืนๆ 

 ในอดีตชุมชนหนองแวงใหม่อยู่ฝั่งซ้ายทาง และได้รับ
ข้อมูลว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ  
จึงได้ย้ายไปอยู่ฝั่งขวาทาง แต่ปัจจุบันจากการออกแบบ
ท าให้ชุมชนหนองแวงใหม่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
จึงขอยืนยันท่ีจะอยู่ในพื้นท่ีเดิม (20 เมตรหลัง) ให้บริษัท
ท่ีปรึกษาใช้เทคนิคในการก่อสร้างให้อยู่ใน 20 เมตรแรก
เท่านั้น ส่วน 20 เมตรหลัง ชุมชนจะขอเช่าและขออยู่
อาศัยเหมือนเดิม หากไม่สามารถท าได้เสนอให้จัดหาท่ี
อยู่ใหม่ให้ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนพื้นท่ีกัน ซึ่งมองพื้นท่ีฝั่ง
ตรงข้ามของชุมชนไว้ในการย้ายชุมชนไป  

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการขอยืนยันแนวเส้นทางรถไฟและพื้นท่ีในการพัฒนาโครงการ
ตามรูปแบบท่ีได้ศึกษาและน าเสนอไป ส าหรับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาโครงการ รฟท. รับทราบปัญหา และจะน าไปพิจารณาแนว
ทางการแก้ไข โดยปัจจุบัน รฟท. ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณา
แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชนท่ีอยู่ในท่ีดินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยแล้ว ซึ่งจะได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการลด
ผลกระทบต่อชุมชนต่อไป 

 บริเวณสถานีขอนแก่นมีสมาชิกเครือข่ายฟื้นฟูประชา -
สร้างสรรค์ จ านวน 3 ชุมชน แต่มี  2 ชุมชน ท่ีได้ รับ
ผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูง  

 มี  1 ชุมชน ท่ีอ ยู่ตรงคลั งน้ ามั น  ปตท . คือ  ชุ ม ชน
พรสวรรค์มีจ านวน 30 ครัวเรือน ไม่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการรถไฟความเร็วสูง แต่ได้ รับผลกระทบจาก
โครงการ TOD แต่ได้เคยมีการหารือไปแล้วว่าจะขออยู่
ในพื้นท่ีเดิม 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

 ส่วนชุมชนโนนหนองวัดริมราง และชุมชนเทพารักษ์ 5 
ท้ังหมด 65 ครัวเรือน จะขอใช้พื้น ท่ี 2.5 ไร่ บริเวณ
สถานีเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท่ีอยู่ในเขตทาง รฟท.  

 ซึ่งจากการหารือในคณะท างานพิจารณาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชนท่ีอยู่ในท่ีดินของ รฟท. ได้มี
การหารือกัน ถ้าชาวบ้านเข้ามาอยู่จะต้องท าสัญญาเช่า 
ซึ่งก็ ได้มีการแจ้ งให้ ชาวบ้ านได้ รับทราบแล้ว และ
ชาวบ้านยินดีท่ีจะเช่า  

 ตาม MOU ท่ีชุมชนเคยท าไว้กับฝ่ายบริหารทรัพย์สินของ 
รฟท . นั้น ได้มีการหารือกันในกลุ่มของคณะท างาน
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยชุมชนท่ีอยู่
ในท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว 

 ในอดีตมีการวางแผนให้แนวเส้นทางโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงอยู่ฝั่งซ้ายของเขตทางรถไฟเดิม จึงได้มีการ
ย้ายชุมชนหนองแวง 1 ไปตั้งเป็นชุมชนหนองแวงใหม่ 
ประมาณ 150 ครัวเรือน แต่ปัจจุบันแนวเส้นทางกลับอยู่
ทางด้านขวาทางแทน ท าให้ชุมชนได้ รับผลกระทบ  
เสนอให้ย้ายชุมชนท่ีได้รับผลกระทบมาอยู่ในเมืองได้
หรือไม่ 

 หลังจากท่ีมีการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้ว 
หากพื้นท่ีเดิมท่ีชุมชนย้ายออกไป ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาโครงการ แต่ต่อมาน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
และน าไปให้นายทุนน าไปใช้ประโยชน์จะด าเนินการ
ฟ้องร้องต่อโครงการ 

 ไม่ ขัดขวางการพัฒนาโครงการ แต่ขอพื้นท่ีอยู่อาศัย
บริเวณสถานีขอนแก่นให้กับชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ  
ซึ่งมีมากกว่า 100 ครอบครัว ซึ่งเบื้องต้นเคยขอพื้นท่ี 5 
ไร่ แต่สุดท้ายระบุว่าได้แค่ 2.5 ไร่ แต่ก็ยังไม่มีความ
ชัดเจนว่า 2.5 ไร่จะได้หรือไม่ ซึ่ งจะเหลือพื้น ท่ีขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร ก็ยังไม่ทราบว่าจะอยู่กัน
อย่างไร ซึ่งก็จะเป็นการหารือต่อไป  

 ชุมชนยินยอมเพื่อการพัฒนาเมือง และพัฒนาประเทศ 
แต่ขอพื้นท่ีรองรับได้หรือไม่ 

 รฟท. แจ้งว่า 20 เมตรแรก  ไม่สามารถอยู่อาศัยได้  
เนื่ องจาก เป็ นพื้ น ท่ี ท่ี สงวน ไว้ เพื่ อความปลอดภั ย  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ตารางที่ 3 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
แต่ปัจจุบัน รฟท. มีสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์อยู่ในเขตทาง 

 ชาวบ้านในชุมชนริมทางรถไฟเมืองศิลาได้ท าหนังสือถึง 
รฟท. เพื่อขอพื้นท่ีนอกเมืองบริเวณห้วยไห ต าบลส าราญ 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีของ รฟท . โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
- กรณีท่ีชาวบ้านยากจน จะขอให้ รฟท. ดูแลและให้ท่ี

อยู่อาศัย 
- กรณีท่ีชาวบ้านท่ีพอมีทุนทรัพย์ได้รวมกลุ่มกันไปซื้อ

ท่ีดิน 25 ไร่ ท่ีต าบลส าราญแล้ว ซึ่งตอนนี้มีระบบ
สาธารณูปโภคแล้ว ประมาณ 100 ครัวเรือน ท่ีมีท่ีอยู่
อาศัยแล้ว 

 เคยมีการหารือกับหน่วยงาน พอช. เพื่อหาแนวทางแก้ไข
แบบบ้านมั่นคง แต่ชาวบ้านต้องมีเงินผ่อนบ้าน 

 เสนอให้พัฒนาประเทศควบคู่กับการพัฒนาคน 

 ปัจจุบัน รฟท. ให้เช่าพื้น ท่ีใต้ทางรถไฟ เพื่อท าตลาด  
แต่กลับไม่ให้ชุมชนใช้พื้นท่ีในการปลูกผัก ดังนั้น ขอให้
พัฒนาเมืองโดยค านึงถึงคนยากจนด้วย 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2563 รฟท. ได้มีการออกประกาศเชิญชวน
ผู้ ท่ีสนใจเสนอราคาเช่าท่ีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้
ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นท่ี บริเวณระหว่างสถานีรถไฟขอนแก่น-
สถานีรถไฟส าราญ โดยผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าร่วมประมูล และเสนอราคา
ได้ ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม 

 ปัจจุบันผู้ท่ีได้รับสิทธิในการเช่าท่ีดินดังกล่าวยังไม่ได้รับมอบพื้นท่ีตาม
สัญญาเช่า จึงยังไม่ได้เข้าใช้พื้นท่ีแต่อย่างใด 

 เสนอให้พิจารณาผู้ ท่ีอยู่ในเขตทางได้สิทธิ์ในการเช่าท่ี 
ในราคาท่ีถูกกว่า 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น 
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 เวทีที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องธนากร 1 ช้ัน 3 มลฑาทิพย์ 
ฮอลล์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ตารางที่ 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
1. รายละเอียดโครงการ 

 เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น 

2. การออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 ควรพัฒ น าถน นห นองเห ล็ ก  (ด้ าน ข้างศาลปู่ -ย่ า )  
เป็นทางเข้าหลักสู่สถานี แห่งที่ 2 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการได้ออกแบบถนนเข้า-ออกสถานี โดยปรับปรุงถนนเลียบทาง
รถไฟด้านหลังสถานีรถไฟทางคู่เดิมเพื่อใช้เป็นทางเข้ารอง รวมท้ังได้
เชื่อมต่อกับถนนหนองเหล็กแล้ว และออกแบบถนนเชื่อมต่อไปยังถนน
ทองใหญ่เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารให้เข้าถึงสถานีได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

 เสนอให้มีสายฉีดช าระในห้องน้ าผู้พิการ และใช้สุขภัณฑ์ท่ี
ไดม้าตรฐานและแข็งแรงทนทาน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการได้ออกแบบให้มีสายช าระในห้องน้ าผู้พิการทุกห้อง และมีการ
เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 

 ควรมีการจัดเส้นทางจราจรบริเวณสถานีให้เหมาะสม ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการไดอ้อกแบบถนนทางเข้า-ออกให้มีขนาดเพียงพอ และท าทาง
เชื่อมเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการเข้าออกสถานีหลายทาง 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 มีการจัดเส้นทางการจราจรตามหลักวิศวกรรม 

 เสนอให้ย้ายสถานีออกไปนอกเมือง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
การจราจรติดขัด 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ  

 เสนอให้ ย้ายสถานีอุดรธานี ไป ท่ีหนองแด ซึ่ งมีพื้น ท่ี
เพียงพอ และอยู่ติดถนนมิตรภาพ เพื่อกระจายความ
เจริญ สร้างงาน รายได้ และลดปัญหาการจราจร 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ขอยืนยันตามผลการออกแบบท่ีได้น าเสนอ เนื่องจากบริเวณหนองแด 
ไม่มีความเหมาะสมทางกายภาพ เป็นพื้นท่ีลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ าท่วมสถานี
ได ้ท้ังนี้ จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการชี้แจงในท่ี
ประชุม โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบในประเด็นนี้แล้ว 

 เสนอให้เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีก่อสร้างสถานีไปท่ีหนองแด 
เนื่องจากการก่อสร้างสถานีอุดรธานี ในต าแหน่งเดิม  
มีความไม่เหมาะสมหลายประการ รายละเอียดดังนี้  
- ผลกระทบต่อต่อศาลปู่-ย่า สวนสาธารณะหนองบัว  
- พื้นท่ีดังกล่าวเดิมมีสภาพการจราจรติดขัด 
- พื้นท่ีดังกล่าวมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งอาจมี

ปัญหาเร่ืองการเวนคืนท่ีดินบริเวณชุมชนหนองเหล็ก 
และส่งผลกระทบให้การด าเนินการโครงการล่าช้า  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

 เสนอให้พิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการ
คมนาคมให้ครอบคลุม โดยค านึงถึงการพัฒนาในอนาคต 
และการจราจรบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- ถนนวัฒนานุวงศ์ มี 4 ช่องจราจร เป็นถนนหลักหน้า

ห้างเซ็นทรัล จะมีการจราจรติดขัดในช่วงเช้าและเย็น 
ท่ีจะเข้าสู่สถานี 

- ถนนประจักษ์จะมีการจราจรติดขัดในช่วงเย็น และมี
การจอดรถซ้อนคัน 

- ถนนโกสีย์มีการจราจรติดขัดในช่วงเช้าและเย็น 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการได้ออกแบบถนนเข้า-ออกสถานี โดยปรับปรุงถนนเลียบทาง
รถไฟด้านหลังสถานีรถไฟทางคู่เดิมเพื่อใช้ เป็นทางเข้ารอง  และ
ออกแบบถนนเชื่อมต่อไปยังถนนทองใหญ่เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของ
ผู้โดยสารให้เข้าถึงสถานีได้สะดวกย่ิงข้ึน  ส าหรับถนนของท้องถ่ินท่ี
เชื่อมต่อกับถนนทางเข้า-ออกของโครงการ อาจจะต้องขอความร่วมมือ
ไปยังหน่วยงานท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงเร่ือง
ระเบียบวินัยของการจอดรถของประชาชนให้เป็นระเบียบ 

 บริเวณตลาดหนองบัว ออกแบบเป็นทางลอดรถยนต์ 
ได้หรือไม่ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 บริเวณตลาดหนองบัว ถนนนิตโย ท้ังโครงการรถไฟทางคู่และโครงการ
รถไฟความเร็วสูงได้ออกแบบเป็นทางรถไฟยกระดับ จึงไม่มีการ
ปรับปรุงถนนนิตโย  

 ควรค านึงถึงการออกแบบของโครงการให้ เหมาะสม  
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และให้ประชาชน
เกิดความพอใจ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้ออกแบบทางลอด/ทางข้ามให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การใช้งานของประชาชนในพื้นท่ีแล้ว พร้อมท้ังได้จัดประชุมกลุ่มย่อย
ในต าบลท่ีแนวเส้นทางโครงการผ่านเพื่อน าเสนอการออกแบบดังกล่าว
ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ พร้อมท้ังรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
มาปรับปรุงการออกแบบแล้ว 

 การสร้างทางรถไฟระดับดินจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคตหรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น 

 เสนอให้ยกระดับทางรถไฟตั้งแต่อุดรธานีถึงหนองคาย 
เนื่ องจากมีความวิตกกังวลเร่ืองความปลอดภัยและ
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการใช้เส้นทาง และการข้ามทาง
รถไฟระดับดิน เนื่องจากท่ีผ่านมามีอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 
เสียชีวิตจากการข้ามทางรถไฟ  รวมท้ังเพื่ อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการท าเกษตรกรรม เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีเกษตรกรรม และไม่ให้กระทบต่อการเดินทางสัญจร
ของผู้สูงอายุ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการได้ออกแบบแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน ซึ่งในการ
ออกแบบทางลอดได้ออกแบบเป็นทางลอดระดับพื้นดิน (ไม่กดระดับ
ถนนลง) ท้ังนี้ ความสูงจากพื้นถนนข้ึนอยู่กับสภาพพ้ืนท่ีและการใช้งาน
บริเวณดังกล่าว โดยผู้ใช้เส้นทางจะต้องมีวินัยในการใช้เส้นทางเป็น
อันดับแรกเพือ่ลดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการรถไฟทางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูง จะไม่มีทางผ่าน
เสมอระดับเหมือนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยจะออกแบบเป็นทางผ่านต่าง
ระดับท้ังหมด จึงช่วยลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนได้ 

  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

 ขอสอบถามว่าจากการประชุมกลุ่มย่อยท่ี อบต.นาพู่ 
ต าบลนาพู่ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไดม้ีการเสนอให้
ยกระดับทางรถไฟในพื้นท่ีต าบลนาพู่  ระยะทาง 8.8 
กิโลเมตร มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้ออกแบบแนวเส้นทางบริเวณสถานีรถไฟนาพู่  เป็นการ
ยกระดับสันรางสูงกว่าพ้ืนดินประมาณ 8-12 เมตร ระยะทางประมาณ 
2 กิโลเมตร เพื่อลดผลกระทบกับสถานีรถไฟทางคู่ และมีการยกระดับ
สันรางรถไฟให้มีทางลอดระดับถนนเดิมท่ีตัดกับแนวเส้นทาง เพื่อลด
ผลกระทบต่อชุมชน 

 เสนอให้ออกแบบจุดตัดบริเวณบ้านผือ (จุดตัดท่ี 227) 
เป็นทางรถไฟยกระดับแทน เนื่องจากเดิมออกแบบเป็น
สะพานรถยนต์ ซึ่งในอนาคตจะไม่สามารถพัฒนาเมืองได้ 
และส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 เนื่องจากโครงการรถไฟทางคู่ออกแบบเป็นทางรถไฟระดับดิน จึงมี
ความจ าเป็นต้องออกแบบเป็นสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ปัจจุบันถนนทางหลวงหมายเลข 2021 เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร 
และมีการลดช่องเหลือ 2 ช่องจราจรช่วงท่ีตัดผ่านทางรถไฟ ท าให้
การจราจรเป็นคอขวด ส่วนในการออกแบบสะพานข้ามทางรถไฟนั้น
จะออกแบบเป็นสะพานขนาด 4 ช่องจราจร ซึ่งจะท าให้การจราจรดี
ข้ึน 

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 กังวลเร่ืองผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินโครงการ ดังนี้ 
- ปัญหาฝุ่นละออง  
- ปัญหาการคมนาคมจากผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มข้ึน 
- ปัญหาอุบัติ เหตุและความปลอดภัยบริเวณจุดตัด 

ทางรถไฟเสมอระดับ 
- วิถีชีวิตของประชาชน การประกอบอาชีพ 

(เกษตรกรรม)  
- ความปลอดภัย  
- ทิศทางการไหลของน้ า  
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ส าหรับผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โครงการได้ก าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
แล้ว เพื่อให้การด าเนินโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
น้อยท่ีสุด 

 การออกแบบทางรถไฟเป็นทางรถไฟยกระดับ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
จุดตัดเสมอระดับเดิม ส าหรับจุดตัดทางรถไฟกับถนน โครงการได้
ออกแบบเป็นทางลอดหรือทางข้าม เพื่อลดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนและ
ลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ 

 เนื่องจากการก่อสร้างทางยกระดับมีงบประมาณสูง ดังนั้น โครงการจึง
ได้พิจารณาออกแบบโครงสร้างบริเวณสถานีรถไฟทางคู่เป็นสะพานบก 
(ไม่กดระดับดิน) สูงจากพื้นถนนประมาณ 10 เมตร เพื่อให้มีช่องลอด
ตรงใช้ส าหรับสัญจรไป-มาได้ ซึ่งมีความปลอดภัยและสะดวกต่อการ
เดินทาง และไม่กระทบกับวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี รวมท้ังไม่ท าให้เกิด
ปัญหาเร่ืองน้ าท่วมด้วย 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ศึกษาครอบคลุมท้ัง 4 
ด้าน ประกอบด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ต่อคุณภาพชีวิต พร้อมท้ังได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนแล้ว 
ซึ่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะถูกระบุแนบท้าย
ในสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง ซึ่งถือเป็นข้อก าหนดท่ี รฟท. หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจะต้องปฏิบัติตาม โดย รฟท. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะมี
หน้าท่ีในการควบคุมการด าเนินงานของผู้รับจ้างด้วย 

 สอบถามข้ันตอนการเวนคืน เนื่องจากบริเวณจุดตัดบ้าน
หนองแวงเหนือ -บ้านป่าก้ าว จะมีการเวน คืนพื้น ท่ี  
เพื่อก่อสร้างสะพานรถยนต์ด้วย 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ข้ันตอนการเวนคืน ดังนี้ 
1.  หลังจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่าน 
2.  เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเวนคืน (หลังจาก EIA ผ่าน) 
3.  เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าส ารวจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีหนังสือ

แจ้งขอเข้าส ารวจล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และเข้าส ารวจใน
ระยะเวลาไม่เกิน  180 วันนับจากพระราชกฤษฎีกาเวนคืน
ประกาศบังคับใช้ 

4.  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา ประกอบไปด้วยภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่  ผู้แทนเจ้าของโครงการ ผู้แทนกรมธนารักษ์ 
ผู้แทนกรมท่ีดิน นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหน่วยงานรัฐ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5.  คณะกรรมการก าหนดและประกาศราคาค่าทดแทน โดยจะมี
หนังสือแจ้งเชิญให้ท าสัญญาซื้อขาย  

6.  ข้ันตอนการจ่ายค่าทดแทน ภายใน 120 วัน 
7.  กรณีไม่พอใจกับค่าทดแทน สามารถย่ืนอุทร ภายใน 90 วัน และ

เข้าสู่ข้ันตอนตามกฎหมายต่อไป 

 ท้ังนี้หากไม่มาท าสัญญาตามก าหนดเวลา จะมีการติดประกาศแจ้ง
เตือน และออกประกาศ วางทรัพย์ท่ีธนาคารและเข้าครอบครองพื้นท่ี 

4. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

 เสนอให้ปรับปรุงระบบรับลงทะเบียนล่วงหน้า ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการได้มีหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมแนบไปด้วย ซึ่งมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตอบกลับและ
แจ้งรายชื่อมาจ านวนหนึ่ง  

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  
1) ไปรษณีย์ : ส่งถึง ฝ่ายศึกษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม 4

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 4 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
จ ากัด เลขท่ี 81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

2) โทรศัพท์ : 0 2763 2828 ต่อ 4088, 4087   
3) โทรสาร : 0 2673 2830 
4) อีเมล : hsrne2@gmail.com 
5) ลงทะเบียนออนไลน์  

5. ด้านการบริหารจัดการและอ่ืนๆ 

 ควรค านึงถึงผลกระทบจากการใช้รถไฟทางคู่ ท่ีจะท าให้
ปริมาณจราจรบริเวณสถานีอุดรธานีเพิ่มมากข้ึน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 

 จากกรณีบทเรียนโครงการสนามบินท่ีอยู่นอกเมือง ท าให้
ผู้ใช้บริการใช้งานไม่สะดวก 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น 

 สอบถามว่า โครงการรถไฟความ เร็วสู ง  ระยะท่ี  1  
ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา มีกี่สัญญา ได้ผู้ รับจ้างครบ
หรือยัง มีก าหนดจะเปิดให้บริการเมื่อไร 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะท่ี 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา มี 14 
สัญญา โดยก่อสร้างเสร็จแล้ว 1 สัญญา มีผู้รับจ้างแล้ว 6 สัญญา รอลง
นามสัญญา 6 สัญญา และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 1 สัญญา 
ตามแผนจะเปิดเดินรถในปี พ.ศ. 2569 

 เวทีที่ 4 : วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง Convention โรงแรมรอยัล 
นาคาราและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ หนองคาย ต าบลมีชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 

ตารางที่ 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
1. รายละเอียดโครงการ 

 เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น 

 โครงการได้รับการอนุมัติหรือยัง ขอสอบถามแผนการ
ด าเนินงานของโครงการตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป เสนอให้
ส่งแผนการด าเนินงานให้ประชาชนรับทราบเป็นรายเดือน
โดยส่งตรงให้ถึงบ้าน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ปัจจุบันโครงการอยู่ในข้ันตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยัง
ไม่ได้รับการอนุมัติ  

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้จากการประชุมรับฟังความ
คิดเห็น คร้ังท่ี 2 จะน าไปพิจารณาประกอบการออกแบบให้มีความ
เหมาะสมต่อไป รวมท้ังจะน าไปประกอบการจัดท ารายงานการ

mailto:hsrne2@gmail.com


รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ .) เพื่อพิจารณา 
จากนั้นจะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก .วล .) 
เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอไป ครม. เพื่ออนุมัติโครงการต่อไป 

 ข้ันตอนการด าเนินงานต่อไปมีดังนี้  
- เมื่อออกแบบแล้วเสร็จ รฟท. จะส่งรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) ให้กับ สผ. เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 
พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอต่อ กก.วล. เพื่อพิจารณาต่อไป 

- จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 
- เมื่อรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจาก กก.วล. แล้ว รฟท. จะ

น าเสนอ ครม . เพื่อขออนุมัติด าเนินการก่อสร้างโครงการ และจะ
ด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดิน ซึ่งในข้ันตอนนี้จะมี
เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนได้รับ
ทราบอีกคร้ัง และจะเข้าด าเนินการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใน
ข้ันตอนนี้จะทราบรายละเอียดผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนท่ี
ชัดเจน เพื่อน าไปประเมินราคา ราคาค่าเวนคืนท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง 
และอื่นๆ จะเป็นราคาท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดราคาท่ี
จัดตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐและมีองค์กรปกครองท้องถ่ินเข้ามาร่วม
พิจารณาด้วย  

- เมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว รฟท. จะจัดประกวดราคา จัดหาผู้รับเหมา 
ซึ่งตามแผนจะใช้เวลาในการจัดหาผู้รับเหมาประมาณ 6-12 เดือน 
ระหว่างนั้น รฟท. จะต้องเสนอเร่ืองไปท่ีกระทรวงคมนาคม และ
กระทรวงคมนาคมเสนอเร่ืองเข้า ครม . เพื่อขออนุมัติอีกคร้ัง ซึ่ง
ก่อนท่ี ครม. จะอนุมัตินั้น ครม . จะมีการสอบถามความเห็นของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการก่อสร้างโครงการ 

2. การออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 อัตลักษณ์ของสถานีหนองคายมีความสวยงาม ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 สถานีหนองคายได้มีการปรับรูปแบบอาคารสถานีโดยใช้อัตลักษณ์ของ
พญานาคและคลื่นน้ ามาออกแบบให้มีความทันสมัยมากข้ึน ให้เป็น
ประตูสู่ประเทศไทย 

  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

 โครงการมีการกั้นร้ัวหรือไม่ จะสามารถใช้ถนนเลียบทาง
รถไฟเดิมได้หรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการจะด าเนินการก่อสร้างร้ัวเพ่ือความปลอดภัย 

 หากมีถนนเลียบทางรถไฟอยู่แล้วจะคงถนนเลียบทางรถไฟนั้นไว้ ส่วน
กรณีท่ีโครงการกีดขวางทางเข้า-ออกของชุมชนจะออกแบบให้มีถนน
เลียบทางรถไฟเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน  

 ถนนเลียบทางรถไฟเดิม ท่ี เป็ นกรรมสิทธิ์ของ รฟท. 
ประชาชนจะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่ 

 ควรค านึงถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยในการใช้งาน
ทางลอดด้วย กรณีท่ีได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจะ
มีประกันหรือการช่วยเหลืออย่างไร 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการได้ออกแบบตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน  

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 โครงการได้ก าหนดมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าประกันภัย
ไว้ดังนี้ 
- ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประกันภัยท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ของบุคคลท่ี 3 ท่ีได้รับความเสียหาย/อันตรายอันเนื่องมาจากการ
ก่อสร้างโครงการ โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง 

 สอบถามรายละเอียดการเวนคืนฝั่งตะวันออกก่อนออก
จากสถานีนาทา 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 บริเวณสถานีนาทาจะได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ซึ่งรายละเอียด
แผนท่ีเบื้องต้นตามท่ีได้น าเสนอ และเอกสารการน าเสนอสามารถ
สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้ 
- เว็บไซต์โครงการ www.hsrkorat-nongkhai.com 
- Facebook โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย 
- สแกนคิวอาร์โค้ดตามกระดาษ “ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร

ของโครงการ” ท่ีได้ รับแจกในถุงเอกสาร หรือตามป้ายท่ีติดอยู่
บริเวณจุดต่างๆ ท่ีท้ังหน้าห้องประชุม และภายในห้องประชุม 

 บริเวณสถานีนาทามีถนนซอยเข้าหมู่บ้าน บริเวณใกล้กับ
สะพานรูปตัวยู (เป็นถนนซอย 2 ช่องจราจร) ไปตลาด 
แจ้งสว่างจะถูกปิดหรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ถนนดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม เนื่องจากสะพานรูปตัวยู
เป็นทางยกระดบั 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 จะไม่มีการปิดถนน เนื่องจากถนนท่ีตัดผ่านเป็นถนนระดับพื้นดินของ
กรมทางหลวงชนบท ซึ่งถนนเดิมสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นใหม่ท่ีตัด
ผ่านได้ ส่วนบริเวณท่ีเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ จะมีถนนคู่ขนานและ
สามารถกลับรถใต้สะพานได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นทางเข้า-ออกท่ีดินท่ีติด
กับโครงสร้างสะพาน 
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ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
 

AEC/MAA/WE/WSP/MHPM/PSK/UAE/DR 40 

 

ตารางที่ 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

 อาคารสถานีมีแนวทางการประหยัดพลังงานหรือการ
อนุรักษ์พลังงานหรือไม่ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 มีการออกแบบสถานีให้สามารถระบายอากาศได้ดี เพื่อลดการใช้ระบบ
ปรับอากาศในอาคาร และออกแบบให้ได้รับแสงธรรมชาติมากท่ีสุด 
เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 กังวลว่าจะได้รับกระทบเร่ืองผลกระทบด้านฝุ่นละออง 
เสียงและความสั่นสะเทือน และการระบายน้ า ในช่วง
ระยะก่อสร้างจะกระทบต่อบริษัท ฟิวเจอร์เทค เอ็นเตอร์
ไพรซ์ จ ากัด และหากต้องย้ายจะกระทบต่อการผลิตและ
การจ้างงาน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด อยู่ห่างจากทางรถไฟ
ประมาณ 140 เมตร และบริเวณท่ีติดกับทางรถไฟเป็นท่ีว่าง ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวไม่มีการเวนคืน 

 จากการประเมิน พบว่า ผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างและเสียง
จากการเดินรถไฟ รวมท้ังฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง จะอยู่ในระยะไม่
เกิน 50 เมตร  ดังนั้น บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด จะ
ไม่ได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในการออกแบบระบบระบายน้ าของโครงการ ได้มีการตรวจสอบพ้ืนท่ี
รับน้ า ระดับน้ าสูงสุด (ประวัติน้ าท่วม และวิเคราะห์ระดับน้ าสูงสุดท่ี
ตัดผ่านแนวเส้นทาง) รวบรวมข้อมูลทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา (30 ปี) 
โดยค านวณปริมาณน้ าหลาก เพื่อออกแบบพื้นท่ีช่องเปิดส าหรับระบาย
น้ าให้เพียงพอ ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้มี
การประเมินผลกระทบด้านการระบายน้ าและการควบคุมน้ าท่วมใน
พื้นท่ีด้วย พร้อมท้ังได้ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนี้ 
- หากมีเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างตกลงไปในแหล่งน้ าจนกีดขวางการ

ไหลของน้ าหรือท าให้แหล่งน้ าต้ืนเขิน ภายหลังจากการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าการ
ขุดลอกบริเวณดังกล่าวให้คืนสู่สภาพเดิมและสามารถระบายน้ าได้
อย่างดี 

- หากมีการปรับพื้นท่ีซึ่งท าให้สภาพการระบายน้ าเดิมเปลี่ยนแปลง
ไป ให้สร้างระบบระบายน้ าใหม่ทดแทน เพื่อให้สภาพการระบายน้ า
ของพื้นท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

- หากพบว่าพ้ืนท่ีโดยรอบพื้นท่ีก่อสร้างเกิดปัญหาน้ าท่วมขังเนื่องจาก
การก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเคร่ืองสูบน้ าเพ่ือสูบระบาย
น้ าออกจากพื้นท่ีดังกล่าวโดยเร็ว และพิจารณาจ่ายค่าชดเชยแก่
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ตารางที่ 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัญหาน้ าท่วมขัง
ดังกล่าว 

 บริษัท ชัยชาญผลิตภัณฑ์ จ ากัด อยู่ติดกับทางรถไฟเดิม
และสะพานรูปตัว ยูบริเวณนาทา กั งวลว่าจะได้ รับ
ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีการศึกษา
ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน และได้ก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนี้  
- การก่อสร้างฐานรากทางยกระดับหรือสะพานในเขตเมือง หรือใน

บริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีอ่อนไหวและชุมชน ให้ใช้เสาเข็มเจาะ 
- ให้ลดระดับเสียงจากการก่อสร้าง โดยเลือกใช้อุปกรณ์ก่อสร้างท่ีอยู่

ในสภาพดี เลือกใช้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการก่อสร้างท่ี
ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนน้อยท่ีสุด 

- ก่อนเร่ิมก่อสร้างให้ผู้รับเหมาส ารวจสภาพปัจจุบันของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน พร้อมถ่ายรูปเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน 

- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาท่ี
เกิดจากการก่อสร้างโครงการ ณ ส านักงานก่อสร้างโครงการ หรือ
สถานีรถไฟท่ีอยู่ใกล้เคียง เพื่อรับทราบปัญหาและผลกระทบต่างๆ 
และเร่งด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว และอาจจัดให้มีช่องทางอื่นให้ชุมชน
ร้องเรียนในกรณีได้รับความเดือดร้อน 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 จากการประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน พบว่า ชุมชนและ
พื้นท่ีอ่อนไหวในระยะ 30 เมตรจากทางรถไฟ อาจรับรู้ได้ถึงความ
สั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม ส่วนอาคารในระยะ 15 เมตรจากทาง
รถไฟ มีโอกาสได้รับความเสียหายจากการตอกเสาเข็ม 

 สอบถามรายละเอียดการระบายน้ าบริเวณนาทา และ
ต าแหน่งเสาเข็มของโครงการบริเวณสะพานรูปตัวยู 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแก้มลิงธรรมชาติอยู่ กังวลว่า
หากมีการก่อสร้างจะท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 ท่ีปรึกษาได้ศึกษาทางน้ าและแหล่งน้ าตามธรรมชาติในพื้นท่ี และน าไป
ประกอบการออกแบบให้มีความเหมาะสมแล้ว 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้มีการประเมินผล
กระทบด้านการระบายน้ าและการควบคุมน้ าท่วมในพื้นท่ีด้วย พร้อม
ท้ังได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ เพื่อบรรเทา
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ดังนี้ 
- หากมีเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างตกลงไปในแหล่งน้ าจนกีดขวางการ

ไหลของน้ าหรือท าให้แหล่งน้ าต้ืนเขิน ภายหลังจากการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท าการ
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ตารางที่ 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ขุดลอกบริเวณดังกล่าวให้คืนสู่สภาพเดิมและสามารถระบายน้ าได้
อย่างดี 

- หากมีการปรับพื้นท่ีซึ่งท าให้สภาพการระบายน้ าเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
ให้สร้างระบบระบายน้ าใหม่ทดแทน เพื่อให้สภาพการระบายน้ า
ของพื้นท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

- หากพบว่าพ้ืนท่ีโดยรอบพื้นท่ีก่อสร้างเกิดปัญหาน้ าท่วมขังเนื่องจาก
การก่อสร้างโครงการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเคร่ืองสูบน้ าเพ่ือสูบระบาย
น้ าออกจากพื้นท่ีดังกล่าวโดยเร็ว และพิจารณาจ่ายค่าชดเชยแก่
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัญหาน้ าท่วมขัง
ดังกล่าว 

 สอบถามเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเวนคืน ควรพิจารณาให้
เหมาะสม และค านึ ง ถึ งความเป็ นอ ยู่ของผู้ ท่ี ได้ รับ
ผลกระทบด้วย 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการจะเวนคืนท่ีดินด าเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนและ
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 เป็นหลัก โดยจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและ
เงิน ค่าทดแทน ซึ่ งจะมีผู้บ ริหารท้องถ่ิน ท่ี เกี่ ยวข้องเป็นหนึ่ งใน
คณะกรรมการฯ นี้ด้วย  
1. ข้ันตอนการเวนคืน 

- ตรวจสอบแปลงที่ดินท่ีถูกเขตทาง 
- จัดท าบัญชีรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ พร้อมท้ังประเมินราคา

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- จัดท าร่าง พรฎ เวนคืน 
- ประกาศ พรฎ เวนคืน พร้อมท้ังนัดเจ้าของท่ีดินเพื่อรังวัด 

2. ข้ันตอนการขอคืนพื้นท่ี 
- ปิดประกาศรายละเอียดโครงการภายในพื้นท่ีชุมชนท่ีใช้พื้นท่ีของ

การรถไฟ 
- จัดท าบัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับผลกระทบ 
- ประเมินราคาค่าชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบ 
- แจ้งผู้ถูกผลกระทบพร้อมหมายนัดรับค่าชดเชย 

 ราคาค่าเวนคืนท่ีดินสิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ จะเป็นราคาท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการก าหนดราคาท่ีจัดต้ังโดยหน่วยงานภาครัฐและมีองค์กร
ปกครองท้องถ่ินเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ดังนั้น ราคาค่าเวนคืนในพื้นท่ี
ต่างๆ จะมีมูลค่าไม่เท่ากันในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งข้ึนกับปัจจัยต่างๆ เช่น 
ราคาซื้อขายในพื้นท่ี การย่ืนช าระเสียภาษี ท้องท่ี เป็นต้น ซึ่งจะ
พิจารณาจ่ายค่าเวนคืนตามความเหมาะสม โดยจะไม่ใช่ราคาประเมิน
ตามราคากลางที่ก าหนดไว้เพียงอย่างเดียว 

 บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด อยู่ห่างจากทาง
รถไฟ 140 เมตร ซึ่งเดิมบริเวณด้านหน้าบริษัทเคยโดน
เวนคืนจากโครงการของกรมทางหลวง และคาดว่า
ด้านหลังจะโดนเวนคืนและได้รับผลกระทบจากโครงการ 
ซึ่ งบ ริษั ทมีพนั กงาน 300 คน จะได้ รับผลกระทบ
ค่อนข้างมาก จึงขอทราบรายละเอียดและข้ันตอนการ
ด าเนินการท่ีชัดเจน  

 หากราคาท่ีดินในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการ
ปรับปรุงราคาค่าเวนคืนใหม่หรือไม่ ควรแจ้งราคากลางให้
ประชาชนทราบด้วย 

 โรงงานท าน้ าแข็งอาจได้รับผลกระทบจากการเวนคืน
บริเวณนาทา กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพ จะมีแนวทางการเยียวยาอย่างไร 

 ไม่เห็นด้วยท่ีจะเวนคืนห่างจากทางรถไฟเดิมออกไป 50 
เมตร บริเวณบ้านดอนดู่  ท าให้ได้รับผลกระทบจากการ
เวนคืนจ านวน 8 แปลง สูญเสียท่ีอยู่อาศัยและรายได้จาก
การให้เช่าบ้าน รฟท. จะมีแนวทางในการเยียวยาอย่างไร
และกรณีท่ีโดนเวนคืนท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนไป
แล้ว ส่วนท่ีเหลือไม่สามารถอยู่อาศัยหรือใช้ท าประโยชน์
ได้ จะมีแนวทางเยียวยาอย่างไร 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

 การก าหนดราคาเบื้องต้นสาหรับท่ีดินท่ีเวนคืน จะพิจารณาดังนี้  
1.  ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของท่ีดินในวันใช้บังคับ

พระราชกฤษฎีกา 
2.  ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อประโยชน์ใน

การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
3.  ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
4.  สภาพและท่ีตั้งของท่ีดินนั้น และ 
5.  เหตุและวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน 

 กรณีท่ีพอใจต่อราคาจะมีการเพิ่มให้อีกร้อยละ 2 ของค่าเวนคืน 

 หากไม่พอใจเงินค่าทดแทนท่ีก าหนดไว้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้
ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเงินจากเจ้าหน้าท่ีหรือรับเงินท่ีวางไว้ 

 ท้ังนี้ ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2562 มาตรา 35 ระบุว่า ในการเวนคืนท่ีดิน หากปรากฏว่า
เจ้าของท่ีดินท่ีถูกเวนคืนไม่มี ท่ีดินเหลืออยู่หรือมีเหลืออยู่ไม่เพียง
พอท่ีจะใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือประกอบการท ามาหาเลี้ยงชีพได้  ตาม 
พ.ร.บ. แล้วก าหนดไว้ว่าถ้าเหลือที่ดินเพียง 25 ตารางวา สามารถแจ้ง
ให้เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการเวนคืนท่ีดินเพิ่มเติมได ้

 ส าหรับกรณีของค่าเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพนั้น จะมีการ
ประเมินให้ร่วมด้วย 

 พ.ร.บ.เวนคืน 2562 ดีกว่า พ.ร.บ.เวนคืน 2530 อย่างไร 
ควรชี้แจงเป็นเอกสารให้ประชาชนทราบ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 ตัวอย่างประเด็นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน พ.ร.บ.เวนคืน มีดังนี้ 
- ได้มีการเพิ่มเติม “มาตรา 5 ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ใน

ระบบเทคโนโล ยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิ ธีการอื่น ใด ท่ี
ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการด าเนินการ
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว” 

- “มาตรา 9 ระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาให้ก าหนด
เท่าท่ีจ าเป็น แต่จะก าหนดเกิน 5 ปี มิได้” เปลี่ยนจากเดิมให้ใช้
บังคับ 2 ปี หรือตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้ แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี 

- ได้มีการเพิ่มเติม “มาตรา 26 ในกรณีท่ีเจ้าของตกลงซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ในราคาตามท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนด (ไม่เกินราคา
อสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นท่ีคณะกรรมการก าหนด) ให้เพิ่มเงินค่า
ทดแทนอีก ร้อยละ 2  ของราคาอสั งหาริมท รัพย์เบื้ องต้น ท่ี
คณะกรรมการก าหนด” 

- “มาตรา 49 ผู้มีสิทธิได้ รับเงิน ค่าทดแทนผู้ ใดไม่พอใจเงินค่า



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ตารางที่ 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ทดแทนท่ีก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย และเงินค่าทดแทนเพิ่มเติม
ร้อยละ 2 ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 90 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับเงินจากเจ้าหน้าท่ีหรือรับเงินท่ีวางไว้ แล้วแต่กรณี” เปลี่ยน
จากเดิมก าหนดให้อุทธรณ์ได้ภายใน 60 วัน 

 เสนอให้ รฟท. พิจารณาจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบหรือ
ลูกหลานของผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการได้ก าหนดมาตรการ ดังนี้ “ก าหนดในเงื่อนไขการจ้างผู้รับจ้าง 
ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถ่ินในสัดส่วนท่ีเหมาะสม หากกิจกรรม
การก่อสร้างใดๆ ท่ีแรงงานท้องถ่ินมีศักยภาพเพียงพอ ควรพิจารณาจัด
จ้างแรงงานท้องถ่ินท้ังหมด” 

 เสนอให้ รฟท. ค านึงถึงการจ้างงานคนในพื้นท่ีด้วย 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถ
บังคับใช้ได้จริงหรือไม่ 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะถูกระบุแนบท้าย
ในสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง ซึ่งถือเป็นข้อก าหนดท่ี รฟท. หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจะต้องปฏิบัติตาม โดย รฟท. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจะมี
หน้าท่ีในการควบคุมการด าเนินงานของผู้รับจ้ างด้วย นอกจากนี้
เจ้าของโครงการจะต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีจะมีการตรวจสอบการท างานโดย
บุคคลท่ี 3 และเจ้าของโครงการจะต้องรายงานฯ ดังกล่าว ให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
พิจารณาตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการด้วย ซึ่งจะต้องจัดส่ง
รายงานทุก 6 เดือน 

4. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

 หมู่ 5 หมู่บ้านมิตรภาพ บ้านนาทา มีครัวเรือนหลายหลัง
ท่ีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม จึงกังวลว่าหากภายหลัง
จะต้องมีการเวนคืน จะไม่สามารถเตรียมตัวได้ทัน 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้ง
ขอบเขตการศึกษา แผนการด าเนินงาน และแนวทางในการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งในข้ันตอนนั้นยังไม่ทราบว่าพ้ืนท่ีใดบ้างที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน จึงไม่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง แต่มีการเชิญผ่านหน่วยงานและผู้น าในพื้นท่ี และ
การเชิญผ่านสื่อต่างๆ ของโครงการ 

 การประชุมกลุ่มย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่ อแจ้งความก้าวหน้าของ
การศึกษา ร่างผลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทราบข้อมูลพื้นท่ีการเวนคืนบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่
สามารถระบุเจ้าของพื้นท่ีได้ครบทุกราย และยังไม่สามารถระบุขนาด
พื้นท่ีได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามโครงการได้พยายามส่งหนังสือเชิญ 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบเข้ามาร่วมประชุมให้มากท่ีสุดตามข้อมูลท่ีมีอยู่ 
รวมท้ังเชิญผ่านหน่วยงานและผู้น าในพื้นท่ี และเชิญผ่านสื่อต่างๆ ของ
โครงการ 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้ง
ผลการศึกษาของโครงการ ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งมีการส่งหนังสือเชิญ
ประชุมไปยังเจ้าของที่ดินท่ีได้รับผลกระทบจากการเวนคืน แต่กรณีท่ี
บางท่านยังไม่ได้รับหนังสือเชิญ อาจเนื่องจากข้อมูลท่ีจากการส ารวจ
ยังไม่ครบถ้วน 

 ท้ังนี้ หากต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน สามารถให้ข้อมูลกับ
ทีมงานบริเวณจุดตรวจสอบกรรมสิทธิ์ท่ีดินได้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าห้อง
ประชุม 

 หลังจากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จสิ้น โครงการจะ
รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  และน าไปประกอบการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ .) 
ต่อไป 

ค าชี้แจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 

 หมู่บ้านมิตรภาพ เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ติดกับสถานีนาทา มีบางครัวเรือน
เท่านั้นท่ีได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ไม่ได้เวนคืนท้ังหมู่บ้าน  

 เมื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการพิจารณา
แล้วจะมีการตรา พ .ร.ฎ . เวน คืน ท่ีดิน  และด าเนินการส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนต่อไป ซึ่งในข้ันตอนนี้ประชาชนจะทราบ
ข้อมูลอย่างชัดเจนว่าจะได้ รับผลกระทบจากการเวนคืน หรือไม่ 
เป็นขนาดพื้นท่ีเท่าไร 

 ประชาชนท่ีอยู่ในแนวเส้นทางโครงการบางส่วนยังไม่ได้
รับท ราบ ข้อมู ล  เสนอ ให้ป ระช าสั มพั น ธ์ ให้ ท่ั ว ถึ ง 
โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่ในเขตทางการพัฒนาโครงการ 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการผ่านสื่อต่างๆ ผู้ท่ีสนใจ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได ้ช่องทางการสื่อสารมีดังนี้ 
- เว็บไซต์โครงการ www.hsrkorat-nongkhai.com 
- Facebook โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย 
- สแกนคิวอาร์โค้ดตามกระดาษ “ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร

ของโครงการ” ท่ีได้รับแจกในถุงเอกสาร หรือตามป้ายท่ีติดอยู่
บริเวณจุดต่างๆ ท่ีท้ังหน้าห้องประชุม และภายในห้องประชุม 

 เสนอให้เปิดเผยข้อมูลโครงการท้ังหมดให้ประชาชนทราบ 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 5 สรุปประเด็นค าถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 

  
5. ด้านการบริหารจัดการและอ่ืนๆ 

 รฟท. ควรเตรียมของบุคลากรด้านให้บริการโลจิสติกส์ 
โดยควรท าความร่วมมือกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ (TIFFA) เพื่อฝึกอบรมประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโครงการให้มีความสามารถในการบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในต าแหน่งต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการโลจิสติกส์ และรับผู้ส าเร็จการ
ฝึกตามหลักสูตรเข้าท างานกับ รฟท . โดยให้สิทธิพิเศษ 
พร้อมท้ังควรประสานงานกับเครือข่ายสัมพันธ์ผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ไทย 

ค าชี้แจงในท่ีประชุม 

 รับทราบข้อคิดเห็น 

2.2 ความคิดเห็นจากแบบประเมินผลหลังการประชุมฯ 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 มีผู้ตอบแบบประเมิน ดังน้ี 

 จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 180 ราย จากจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุม 325 ราย  
(ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) คิดเป็นร้อยละ 55.4 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 จังหวัดขอนแก่น มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 415 ราย  จากจ านวนผู้ เข้ าร่วมประชุม 719 ราย  
(ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) คิดเป็นร้อยละ 57.7 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 จังหวัดอุดรธานี มีผู้ ตอบแบบประเมินจ านวน 1 61 ราย  จากจ านวนผู้ เข้ าร่วมประชุม 289 ราย  
(ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) คิดเป็นร้อยละ 55.7 ของผู้เข้าร่วมประชุม 

 จังหวัดหนองคาย มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 1 43 ราย จากจ านวนผู้ เข้ าร่วมประชุม 276 ราย  
(ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) คิดเป็นร้อยละ 51.8 ของผู้เข้าร่วมประชุม 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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2.2.1 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการ 

ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่าร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการมีความเพียงพอแล้วร้อยละ 53.3-69.9 
โดยในส่วนของผู้ตอบแบบประเมินที่มีความเห็นว่ายังไม่มีความครอบคลุมเพียงพอ เน่ืองจากยังห่วงกังวลในประเด็นต่างๆ 
เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง ปัญหาการคมนาคมขนส่ง ทิศทางการไหลของน้ า การระบายน้ า การจัดหา
ที่ดินและที่อยู่ใหม่ให้ผู้ถูกเวนคืน เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 6 

  
เวทีที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา เวทีที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

  
เวทีที่ 3 จังหวัดอุดรธานี เวทีที่ 4 จังหวัดหนองคาย 

รูปที่ 6 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้มของโครงการ 

2.2.2 ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ 

ผู้ตอบแบบประเมินเห็นด้วยต่อการด าเนินโครงการร้อยละ 68.9-78.3 (ดังรูปที่ 7) เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย 
ในการเดินทาง ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนท้องถนน มีความรวดเร็วในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ลดปริมาณการใช้รถบนท้องถนน ราคาที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เพิ่มขึ้น ลดการใช้พลังงาน/ลดโลกร้อน และมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ส่วนผู้ตอบแบบประเมินที่ไม่เห็นด้วยต่อการด าเนินโครงการเน่ืองจากกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ
จากการโยกย้ายและเวนคืนที่ดิน 



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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เวทีที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา เวทีที่ 2 จังหวัดขอนแก่น 

  
เวทีที่ 3 จังหวัดอุดรธานี เวทีที่ 4 จังหวัดหนองคาย 

รูปที่ 7 ความคิดเห็นต่อการด าเนินการโครงการ 

2.3 การรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตอ่เน่ืองเพ่ิมเติมภายหลังการจดัประชุมฯ 

โครงการได้จัดช่องทางเพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการเพิ่มเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 จนถึงวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผ่านทางไปรษณียบัตร ไปรษณีย์ จดหมาย โทรศัพท์ 
และจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 3 ราย แสดงดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะตอ่โครงการ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
1. การออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 สถานีรถไฟเก่าของบัวใหญ่ ไม่จ าเป็นต้องอนุ รักษ์ ไว้ 
เนื่องจากไม่มีประวัติศาสตร์อะไร เพราะปัจจุบันเป็นแค่
ตึกแถวธรรมดา และคนเร่ร่อนเข้าไปอาศัยอยู่ 

 รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

 วัดปทุมวนาราม ม.9 ต.บัวลาย เสนอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การสร้างรถไฟความเร็วสูง ซึ่งผ่านพื้นท่ีของวัดมาชี้แจง
กับประชาชนในพื้นท่ีอีกคร้ัง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่า
ขนาดพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการเวนคืนเท่าไร 

 รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

 ควรมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยก่อนการรับฟังความคิดเห็น  โครงการได้ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยให้กับชุมชนท้ัง 12 ชุมชน  



รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 6 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะตอ่โครงการ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวล ค าชี้แจง 
ของประชาชน คร้ังท่ี 2 ให้กับชุมชน 12 ชุมชน ท่ีอยู่ริม
ทางรถไฟบริเวณสถานีขอนแก่นก่อน 

ท่ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงบริเวณ
สถานีขอนแก่น ไปแล้วเมื่อวันอังคารท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 
14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชุมชนเทพารักษ์ 5 ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนก่อน
การรับฟังความคิดเห็นของประชน คร้ังที่ 2 

 
 ควรส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ประชาชนได้รับ

ทราบภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 
 โครงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อเนื่องจนถึงวันท่ี 1 

มกราคม พ .ศ. 2564 และจะจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นเผยแพร่ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น 

 
 

3 แผนการด าเนินโครงการ 

ส าหรับแผนการด าเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย มีแผนการเปิดให้บริการใน ปี พ.ศ. 
2572 โดยมีระยะเวลาก่อสร้างงานโยธา 48 เดือน หรือ 4 ปี และระยะเวลาก่อสร้างงานระบบรถไฟ 66 เดือน หรือ 5 ปี คร่ึง 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7 



เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) 
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ตารางที่ 7 แผนการด าเนินงานของโครงการ 

รายละเอียด 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

(เดือน) 

ปี พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

1. จัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด

งานโยธา 

3 
 

 

         

2. ที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา  
  

         

2.1 งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา 15 
 

 

         

2.2 งานจัดท าข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง ระบบ

ไฟฟ้าและเครื่องกลและจัดหาขบวนรถ 

6 

  

         

2.3 งานออกร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด

เขตที่ดิน 

4 

  

         

2.4 งานจัดการประกวดราคา 7 
  

         

2.5 งานส ารวจอสังหาริมทรัพย์ หลังออก

พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 

6 
  

         

3. ขออนุมิติด าเนินโครงการ 6            

4. ก่อสร้างงานโยธา 48            

5. ติดตั้งงานระบบ 66            

หมายเหต ุ: เป็นแผนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 



กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา

เลขท่ี 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท 0 2220 4764 โทรสาร 0 2221 5763

www.railway.co.th

ดานวิศวกรรม
นางชนิกานต จันทรอินทร 

โทรศัพท : 0 2636 7510 ตอ 330

โทรสาร  : 0 2636 7357

อีเมล     : chanikarn.hsrne2@gmail.com

ดานการมีสวนรวมของประชาชน
นางสาวอุไรรักษ แปนโก 

โทรศัพท : 0 2763 2828 ตอ 4087 

โทรสาร  : 0 2763 2830

อีเมล     : hsrne2@gmail.com

ดานส่ิงแวดลอม
นางสาวธัญพรรณพร พัฒนเจริญ

โทรศัพท : 0 2763 2828 ตอ 4092 

โทรสาร  : 0 2763 2829

อีเมล     : hsrne2@gmail.com

website :

www.hsrkorat-nongkhai.com

Facebook :

โครงการรถไฟความเร็วสูง

ชวงนครราชสีมา - หนองคาย

บริษัท เอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนส จํากัด

บริษัท วิสิทธ์ิ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนส จํากัด

บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จํากัด

บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท จํากัด

บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส จํากัด

บริษัท ดาวฤกษ คอมมูนิเคช่ันส จํากัดบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED




