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Double-track Railway Linking Three Ports: Enhance Transport Networks, Leverage EEC Potential to Become ASEAN’s Economic Hub

รถไฟเชื่อม 3 ท�าเร�อ
เติมเต็มโครงข�ายการเดินทางและขนส�ง

เสร�มศักยภาพ EEC สู�ศูนย�กลางเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการศึกษาความเหมาะสม
 ออกแบบรายละเอียด

 และศึกษาผลกระทบสิ�งแวดล�อม
โครงการเพ��มประสิทธิภาพและเพ��มความจ�ทางรถไฟ

 ช�วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศร�ราชา
และโครงการรถไฟทางคู� ช�วงศร�ราชา - มาบตาพ�ด

Project on the Feasibility Study, Detailed Design, and Environmental Impact Assessment (EIA)
 for Railway Efficiency and Capacity Enhancement (Hua Mak - Chachoengsao - Si Racha Section)

 and Double-track Railway Development (Si Racha - Map Ta Phut Section) Projects
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EEC ศูนย�กลางเศรษฐกิจใหม�
ของไทยและอาเซียน

The New Economic Hub of Thailand and the ASEAN Region
Ten S-curve Industries: Industries for the Future

โครงการเขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) 
ในพ�้นที่นำร�อง 3 จังหวัด ได�แก� 
ฉะเชิงเทรา ชลบุร� และระยอง 
เป�นหนึ่งในนโยบายการพัฒนา
เชิงพ�้นที่ เพ�่อผลักดันพ�้นที่
ภาคตะวันออกให�เป�นพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษ
ที่สำคัญ ทันสมัย และเพ�ยบพร�อมที่สุด 
สู�การเป�นศูนย�กลางเศรษฐกิจ
ที่เชื่อมโยงการค�าจากอาเซียนและทั่วโลก”

The Eastern Economic Corridor (EEC) 
is an area-based development project 
to be piloted in the eastern provinces 
of Chachoengsao, Chon Buri, and Rayong. 
The goal is to develop an ultramodern 
special economic zone for promoting 
Thailand as an economic hub that 
facilitates trade within the ASEAN 
region and beyond. Attribute-wise, 
the EEC constitutes:

ส�งเสร�มการพัฒนา 10 อ�ตสาหกรรมหลัก
ในพ�้นที่เขตพัฒนาพ�เศษภาคตะวันออก เพ�่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศอย�างมั่นคงและยั่งยืน”
Ten industries will be promoted in the EEC to lubricate 
the economy for national stability and sustainability.

เป�นพ�้นที่อ�ตสาหกรรมหลัก 
โดยเฉพาะอ�ตสาหกรรมป�โตรเคมี 
อ�ตสาหกรรมยานยนต�
อ�ตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส� 
A major industrial location for 
housing petrochemical, automotive, 
and electronics industries

เป�นแหล�งพลังงาน 
และแหล�งวัตถุดิบการผลิต
An area rich in fuel deposits 
and raw materials for the 
manufacturing industry

เป�นแหล�งจ�างงาน และต�องการ
แรงงานที่มีทักษะสูง
A significant employment 
opportunity window for 
skilled workforces

มีจ�ดเด�นหลากหลาย ทั้งด�าน
การเกษตรกรรม อ�ตสาหกรรม 
และการท�องเที่ยว เป�นที่รู�จัก
ของนักลงทุนทั่วโลก
Strong agricultural, industrial, 
and tourism sectors, well recognized 
by investors worldwide

เป�นส�วนผสมที่ลงตัวระหว�าง
ที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน
A perfect amalgam of residential 
sites and working environments

มีความพร�อมทางด�านโครงสร�างพ�้นฐาน
Heterogeneous infrastructure 
for facilitating the delivery 
of industrial and other outputs

S-curveเดินหน�า 10 อ�ตสาหกรรม
แห�งอนาคต

ยานยนต�สมัยใหม�
The Next-Generation 
Automotive Industry

อิเล็กทรอนิกส�อัจฉร�ยะ
The Intelligent Electronics Industry

ท�องเที่ยวเชิงคุณภาพ
High Wealth and 

Medical Tourism Industry

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
The Advanced Agriculture 
and Biotechnology Industry

การแปรรูปอาหาร
The Food Processing Industry

หุ�นยนต�เพ�่อการอ�ตสาหกรรม
The Robotics Industry

การบินและโลจ�สติกส�
The Aviation and Logistics Industry

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
The Biofuel and Biochemical Industry

ดิจ�ทัล
The Digital Industry

การแพทย�ครบวงจร
The Comprehensive Healthcare Industry
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อาเซียน

เพ��มศักยภาพในพ�้นที่ EEC 
ส�งเสร�มให�เป�นศูนย�กลางโลจ�สติกส�
ของภูมิภาคและของอาเซียน 
ด�วยการเติมเต็มโครงข�าย
ทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ 
เพ�่อความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยในการเดินทาง
และขนถ�ายสินค�า”

To leverage the EEC’s potential for 
becoming the logistics hub of the 
ASEAN region, land-, rail-, water-, 
and air-based transportation networks 
will be upgraded for convenient, swift, 
and safe travel and freight transport.

ยกระดับโครงข�ายโลจ�สติกส�
สู�ศูนย�กลางการขนส�งของ

Upgrade the Logistics Network into an ASEAN Transportation Hub

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
(ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อ��ตะเภา) 
ข�ดความสามารถรองรับ
ผู�โดยสาร 100,000 คน/วัน
High-speed Rail Linking Three Airports 
(Don Mueang - Suvarnabhumi - U-Tapao)
To serve 100,000 passengers/day

ท�าเร�อแหลมฉบัง 
รองรับจำนวนตู�สินค�า 18 ล�านทีอียู/ป�
รองรับส�งออกรถยนต� 3 ล�านคัน/ป�
Laem Chabang Port
To handle 18 million twenty-foot 
equivalent units (TEUs)/year and 
automotive export of 3 million cars/year

ท�าเร�อมาบตาพ�ด
รองรับการลงทุนในภาคป�โตรเคมี
360,000 ล�านบาทใน 5 ป�
Map Ta Phut Port
To promote investment of 360 billion baht 
in the petrochemical sector in five years

ท�าเร�อพาณิชย�สัตหีบ
รองรับนักธุรกิจและนักท�องเที่ยว 3 ล�านคน/ป�
สร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจป�ละ 4,600 ล�านบาท
Sattahip Commercial Port
To serve 3 million passengers/year, 
generating economic value of 4.6 billion baht

โครงการมอเตอร�เวย� หมายเลข 61 
สายแหลมฉบัง - นครราชสีมา 
ระยะทาง 288 กิโลเมตร
Motorway No. 61 from Laem Chabang 
to Nakhon Ratchasima 
Distance: 288 kilometers

ท�าอากาศยานอ��ตะเภา
รองรับผู�โดยสาร 20 ล�านคน/ป�
เมืองหลวงธุรกิจการบินบนพ�้นที่ 575 ไร�
ศูนย�ซ�อมบำรุงอากาศยาน
U-Tapao Airport
To serve 20 million passengers/year 
and to become an aviation hub, 
spanning 575 rai, with a maintenance, 
repair, and overhaul (MRO) complex

โครงการมอเตอร�เวย� หมายเลข 7 
สายกรุงเทพฯ - บ�านฉาง ช�วงพัทยา - มาบตาพ�ด 
ระยะทาง 32 กิโลเมตร รองรับการเชื่อมโยง
อ�ตสาหกรรมระหว�างท�าเร�อแหลมฉบังกับ  
ท�าเร�อมาบตาพ�ด และรองรับท�าอากาศยานอ��ตะเภา
Motorway No.7 from Bangkok to Ban Chang 
(Pattaya - Map Ta Phut Section)
A 32-kilometer stretch that links 
Laem Chabang Port, Map Ta Phut Port, 
and U-Tapao Airport

โครงการมอเตอร�เวย� หมายเลข 72 
สายชลบุร� - ตราด ระยะทาง 216 กิโลเมตร
Motorway No. 72 from Chon Buri to Trat 
Distance: 216 kilometers
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Eastern Double-track Railway Linking Three Ports
3 ท�าเร�อรถไฟทางคู�

สายตะวันออกเชื่อม

รถไฟทางคู�สายตะวันออก 
ช�วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศร�ราชา 
และรถไฟทางคู� 
ช�วงศร�ราชา - มาบตาพ�ด 
มีแนวเส�นทางพาดผ�านพ�้นที่ 4 จังหวัด 
ได�แก� นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุร� 
และระยอง เสร�มศักยภาพ
ในการเดินทางและขนส�งเชื่อมโยง
หลายรูปแบบในพ�้นที่ EEC 
เชื่อมต�อพ�้นที่อ�ตสาหกรรมหลัก
กับ 3 ท�าเร�อ ได�แก� ท�าเร�อแหลมฉบัง 
ท�าเร�อพาณิชย�สัตหีบ 
และท�าเร�ออ�ตสาหกรรมมาบตาพ�ด”

The Double-track Railway Eastern Line 
(Hua Mak - Chachoengsao - Si Racha Section) 
and the Si Racha - Map Ta Phut 
Double-track Railway Section will cover 
Nakhon Pathom, Chachoengsao, Chon Buri, 
and Rayong provinces. These two lines 
will enhance smooth travel and multimodal 
transport in the EEC and connect major 
industrial areas to Laem Chabang Port, 
Sattahip Commercial Port, and Map Ta Phut Industrial Port.

ระยะทาง 208 กิโลเมตร
208 kilometers in length

จำนวน 33 สถานี
33 stations

สถานีรถไฟ
ระดับพ�้นดิน 25 สถานี
25 at-grade stations

ป�ายหยุดรถไฟ
ระดับพ�้นดิน 5 สถานี
5 railway halts

ป�ายหยุดรถไฟยกระดับ
2 สถานี
2 raised railway halts

สถานีรถไฟระดับพ�้นดิน
ชานชาลายกระดับ 1 สถานี 
1 raised platform station

TRAIN STATION

รถไฟทางคู�สายตะวันออก 
ช�วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศร�ราชา 
และรถไฟทางคู� ช�วงศร�ราชา - มาบตาพ�ด
The Double-track Railway Eastern Line 
(Hua Mak - Chachoengsao - Si Racha Section) 
and the Si Racha - Map Ta Phut 
Double-track Railway Section



โลกขับเคลื่อนรถไฟทางคู�สู�ท�าเร�อ
เป�ดประตูสู�เวทีเศรษฐกิจประชาชนไม�มีจ�ดตัดระดับพ�้นดิน

เพ��มความปลอดภัยให�

รถไฟทางคู�สายตะวันออก 
ช�วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศร�ราชา 
และรถไฟทางคู� ช�วงศร�ราชา - มาบตาพ�ด 
เป�นเส�นทางสำคัญ ช�วยสนับสนุน
การพัฒนาพ�้นที่ EEC เสร�มศักยภาพ
ด�านการเดินทางและขนส�ง 
กระจายความเจร�ญสู�ท�องถิ�น 
กระตุ�นเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงการค�า
และการลงทุนจากหลายประเทศทั่วโลก”

The Double-track Railway Eastern Line 
(Hua Mak - Chachoengsao - Si Racha Section) 
and the Si Racha - Map Ta Phut 
Double-track Railway Section will be the 
arteries for honing EEC development 
and enhancing the regional transport 
network. They will stimulate development 
of local areas, boost economic growth, 
and promote investment and 
international trade in terms of:

เดินทางจากกรุงเทพฯ 
ถึงระยองภายในเวลา 2 ชั่วโมง
Only 2-hour travel time 
from Bangkok to Rayong 

เพ��มประสิทธิภาพ
ในการขนส�งคนและสินค�า
Greater efficiency of passenger 
and freight transport
รองรับผู�โดยสาร 4 ล�านคน/ป�
4 million passengers/year
รองรับการขนส�งสินค�า 40 ล�านตัน/ป�
40 million tons of freight/year

สามารถว��งได�อย�างอิสระ
ไม�ต�องหยุดรถรอหลีกทาง
Smooth travel unimpeded 
by passing trains

เชื่อมโยงการขนส�ง
กับพ�้นที่อ�ตสาหกรรม
อย�างมีประสิทธิภาพ 
Enhanced connectivity 
to industrial zones

ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
ลดต�นทุนการขนส�งโลจ�สติกส�
Economical fuel consumption 
and lowered logistics costs

Zero Level Crossings for Public Safety Double-track Railway Connecting Ports
 to Boost the National Economy

ก่อสร้างรั้วตลอดแนวเส้นทาง / Fencing along Railway Routes
ออกแบบรั้วตลอดสองข้างทางรถไฟเพื่อประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 Fences will be erected on both sides of railways to: 

ป้องกันไม่ให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
ได้รับอันตรายจากการถูกรถไฟชน
Protect the public and livestock
from train hazards.

ท�าให้รถไฟสามารถรักษา
ระดับความเร็วได้สม�่าเสมอ
Facilitate uninterrupted
train passage.

แสดงเขตทางรถไฟ ได้อย่างชัดเจน 
ป้องกันการบุกรุกพื้นที่
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Identify clear right of way 
and prevent intrusion 
onto SRT land.

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งทางรถไฟ ใส่ใจคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดแนวเส้นทาง 
ด้วยการก่อสร้างสะพานและทางลอด ลดผลกระทบด้านการจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

To enhance public safety along the routes, railway bridges, road flyovers, overpasses, 
and underpasses will be constructed to mitigate traffic issues and prevent accidents.

สะพานรถไฟข้ามถนน ส�าหรับพื้นที่
ที่มีดินถมคันทางรถไฟสูง 

พื้นที่ด้านล่างมีทางรถยนต์ผ่าน
และปริมาณการจราจรหนาแน่น 

หรือมีทางตัดผ่านเส้นทางจราจรสายหลัก
Railway bridges will be constructed 

in areas with higher elevations 
to cross high-density roads 

or main roads.

สะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ ในรูปแบบ
ของสะพานกลับรถ ส�าหรับบริเวณชุมชน

หนาแน่น หรือมีข้อจ�ากัดของพื้นที่
U-shaped flyovers will be 
constructed in high-density 

community areas or areas with space 
restrictions.

ทางลอดใต้ทางรถไฟ ส�าหรับบริเวณ
จุดตัดทางรถไฟกับถนนล�าลอง ที่มีปริมาณการจราจรต�่า 
บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมสองข้างทาง หรือบริเวณที่กั้นรั้ว

แล้วเกิดปัญหาการแบ่งแยกพื้นที่ 
Underpasses will be constructed at level crossings 
on railways and minor roads with low traffic density,

 arable land on either side, or spatial segregation issues.

สะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ ส�าหรับ
ถนนที่มีปริมาณการจราจรสูง มีเขตทาง

เพียงพอ และเป็นถนนสายหลักของ 
กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท
Overpasses will be constructed on 
main roads with high traffic density 
and sufficient right of way under the 

supervision of the Department of 
Highways (DOH) and Department of 

Rural Roads (DRR).

ทางบริการข้างทางรถไฟ ส�าหรับแนวเส้นทางรถไฟ
ตัดผ่านถนนท้องถิ่นหลายๆ เส้นซ้อนกัน 

ไม่เหมาะสมจะสร้างทางตัดผ่านต่างระดับ หรือทางลอดได้
Service roads will be constructed along railways 

with various level crossings on local roads where it is 
impossible to provide overpasses or underpasses.



โครงการรถไฟทางคู� 
ช�วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศร�ราชา 
และรถไฟทางคู� 
ช�วงศร�ราชา - มาบตาพ�ด 
ได�ศึกษาผลกระทบสิ�งแวดล�อม 
และกำหนดมาตรการป�องกัน
และแก� ไขผลกระทบสิ�งแวดล�อม 
เพ�่อลดผลกระทบที่จะเกิดข�้น
แก�ประชาชนและสิ�งแวดล�อม
ในแนวเส�นทางโครงการ” 

An environmental impact assessment 
(EIA) has been conducted and the 
following measures have been adopted 
to minimize adverse impacts on 
local communities and the environment 
along the project route.

Measures for the Prevention and
 Mitigation of Environmental Impacts

เบื้องต�นมาตรการป�องกัน แก� ไข
และลดผลกระทบสิ�งแวดล�อม

2. คุณภาพน�้าผิวดินและนิเวศวิทยาทางน�้า
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
• หลีกเลี่ยงการเปิดพ้ืนที่ก่อสร้างริมน�้าทั้งหมดพร้อมกัน ให้

ทยอยเปิดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ท�างานจริงเท่านั้น เพื่อลด
ปริมาณการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน�้าที่อยู่ใกล้เคียง

• ก่อสร้างสะพานข้ามล�าน�า้ทีม่กีารวางเสาตอม่อ ให้ด�าเนนิการ 
ในช่วงฤดแูล้ง และเร่งก่อสร้างให้แล้วเสรจ็โดยเร็ว รวมถงึต้อง
จดัให้มผีนงักันน�า้ชัว่คราว เพื่อป้องกันไม่ให้น�า้ฝนชะล้างดนิ
บริเวณคอสะพานลงสู่ล�าน�้า 

• กองดิน ทราย และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ จะต้องอยู่ห่างจาก 
แหล่งน�้าไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการชะล้าง
ลงสู่แหล่งน�้า

ระยะด�าเนินการ
• ควบคุมและดูแลคุณภาพน�้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของ

โครงการและบริเวณสถานรีถไฟ โดยต้องมกีารบ�าบดัน�า้เสยี 
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน�้าทิ้ง ก่อนระบายออกสู่
ภายนอก  

3. คุณภาพอากาศ
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
• ท�าการฉีดพรมน�้าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง บริเวณพื้นที่

ก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินและกองวัสดุก่อสร้าง เพื่อ
ควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

• กองวัสดุก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และรถบรรทุกที่
ขนวัสดุก่อสร้าง จะต้องจัดให้มีวัสดุปิดคลุม เพ่ือป้องกัน 
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และเศษวัสดุตกหล่น

• จ�ากัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ไม่เกิน  
30  กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพื่อลดการฟุง้กระจายของฝุน่ละออง 
และเพื่อความปลอดภัยในการจราจร

• ตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนต์รถบรรทุก รวมทั้งเครื่องจักร
ที่ใช้ ในการก่อสร้างอย่างสม�่าเสมอ เพื่อลดการปล่อย 
สารมลพิษทางอากาศ

ระยะด�าเนินการ
• ควบคุมการปล่อยไอเสียและคุณภาพของเชื้อเพลิงที่ใช้ 
• จดัระบบจราจรบริเวณสถานใีห้มคีวามคล่องตัว ห้ามจอดรถ 

และติดเครื่องขณะจอดเป็นเวลานาน 
• ก�าหนดให้มกีารศึกษารายละเอียดของผลกระทบในข้ันตอน

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA)

2. Surface Water Quality 
 and Aquatic Ecology
Pre-construction and construction stages
• Avoid concurrent waterside construction activities at 

different locations to reduce sedimentation of water 
sources.

• Start and attempt to finish piling and construction 
of railway bridges in the dry season. Install barriers 
to prevent soil erosion and sedimentation of water 
sources.

• Store sand and other construction materials at 
least 50 meters from water sources to prevent 
displacement into water sources.

Operational stage
• Treat wastewater and sewage from sites and project 

areas according to wastewater discharge standards 
before release.

3. Air Quality
Pre-construction and construction stages
• Deploy water sprinkling at construction sites, roads 

and depots for goods storage, at least twice a day, 
to suppress dust.

• Cover all stacked construction materials at sites or 
carried on trucks to prevent displacement.

• Limit the speed of trucks and vehicles entering sites 
to 30 kilometers per hour to attenuate dust spread 
and ensure traffic safety.

• Regularly inspect truck engines and construction 
machinery to ensure minimal emissions of air 
pollutants.

Operational stage
• Monitor and control exhaust emissions and quality of 

fuel used.
• Efficiently regulate traffic flow within the stations. 

Overlong car parking and idling will be prohibited.
• Analyze impacts thoroughly while implementing the 

EIA.

1. อุทกวิทยาน�า้ผิวดนิ และการควบคมุน�า้ท่วม
 และการระบายน�้า
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
• ก�าหนดให้มีการส�ารวจสภาพน�า้ท่วมของพื้นท่ีท่ีแนวเส้นทาง

โครงการพาดผ่านอย่างละเอียด เพื่อออกแบบรายละเอียด
ระบบระบายน�้าของโครงการให้เหมาะสม

• ตรวจสอบสภาพท่อ ทางระบายน�้าตลอดแนวการก่อสร้าง
โครงการ หากพบว่ามีการอุดตัน มดิีนทรายทับถมหรือวสัดุ
กีดขวาง ต้องรีบด�าเนินการน�าออกโดยเร็ว

ระยะด�าเนินการ
• ตรวจสอบประสิทธภิาพของระบบระบายน�า้ของสถานีรถไฟ

อย่างสม�่าเสมอ
• ตรวจสอบการสะสมของดินตะกอนและวชัพืชในทางระบายน�า้  

ทางลอดและสะพานเป็นประจ�า และเพิ่มความถีใ่นช่วงฤดฝูน  
หากพบว่ามีการสะสมของตะกอนและวัชพืชในบริเวณ 
ดังกล่าวจะต้องด�าเนินการน�าออกโดยเร็ว

1. Surface Water Hydrology,
 Flood Control and Drainage
Pre-construction and construction stages
• Conduct field surveys to study flood patterns in 

the areas along the route and identify the most 
appropriate drainage system design.

• Inspect existing drains and sewers along the route. 
Remove all clogging, sludge and sediment found.

Operational stage
• Regularly inspect drainage efficiency at each station.
• Regularly monitor and remove soil sediment and 

weeds that could accumulate in the drainage 
system, in underpasses and under railway bridges. 
This will have to be done more frequently during the 
rainy season.



4. เสียง
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
• กิจกรรมที่ก ่อให ้เกิดเสียงดังจะต้องมีการประกาศให้

สาธารณชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
• กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ด�าเนินการเฉพาะช่วงเวลา 

08.00-17.00 น. เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

• ติดต้ังก�าแพงก้ันเสยีงชัว่คราวบริเวณพ้ืนทีก่่อสร้างทีอ่ยู่ใกล้
พื้นที่อ่อนไหว เพื่อป้องกันมิให้ผู้รับเสียงได้รับเสียงที่ดังเกิน
มาตรฐานก�าหนด

• พิจารณาใช้เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างทีก่่อให้เกิด 
เสียงดังน้อยที่สุด

ระยะด�าเนินการ
• ตรวจสอบสภาพรางรถไฟ หวัจกัรรถไฟ และก�าแพงก้ันเสยีง 

และท�าการซ่อมบ�ารุงอย่างสม�่าเสมอ
• หากผลการตรวจวัดระดับเสียงในระยะด�าเนินการมีระดับ

เสียงเริ่มจะใกล้หรือเกินมาตรฐาน หรือได้รับการร้องเรียน 
ควรพิจารณาติดตั้งก�าแพงกั้นเสียงในบริเวณที่จ�าเป็น

• ก�าหนดให้มกีารศึกษารายละเอยีดของผลกระทบในขัน้ตอน
การศึกษา EIA

5. ความสั่นสะเทือน
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
• กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้ด�าเนินการเฉพาะ

ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

• ใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อ
ลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน

ระยะด�าเนินการ
• ตรวจสอบสภาพรางรถไฟ หัวจักรรถไฟ เพ่ือท�าการซ่อม

บ�ารุงอย่างสม�่าเสมอ
• ก�าหนดให้มกีารศึกษารายละเอยีดของผลกระทบในขัน้ตอน

การศึกษา EIA

6. การคมนาคมขนส่ง
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
• ก�าหนดให้มกีารวางแผนการจดัการจราจรระหว่างก่อสร้าง
• ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟเตือน ป้ายเตือน อุปกรณ์อื่นๆ 

เช่น กรวยยาง แผงก้ัน อุปกรณ์ส่องสว่าง เป็นต้น ต้ังแต่ก่อน
ถึงบริเวณก่อสร้าง จนกระทัง่ถึงบริเวณก่อสร้าง เพ่ือให้ผู้ใช้
ถนนได้รับความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง

ระยะด�าเนินการ
• ติดต้ังป้ายและเครื่องหมายจราจรเพือ่ควบคุมการจราจร

ในแต่ละสถานีรถไฟ รวมถึงจ�ากัดความเร็วของยานพาหนะ
ที่เข้ามาในสถานีไม่เกิน 30  กิโลเมตรต่อชั่วโมง

• ก�าหนดให้มีเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกด้านการจราจร
บริเวณสถานีรถไฟ

7. เศรษฐกิจ สังคม และการแบ่งแยกชุมชน
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
• ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมลูโครงการให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและประชาชนรับทราบและเข้าใจโครงการอย่าง
ถูกต้องและทั่วถึง

• ก�าหนดให้มีการก่อสร้างทางลอด ทางเชื่อมชุมชนตลอด
แนวเส้นทางโครงการ โดยมีรูปแบบที่ได้มาจากการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน

• จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งเร ่งแก้ ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนดังกล่าวโดยเร็ว

ระยะด�าเนินการ
• ตรวจสอบการใช้งานของทางลอดและทางข้ามอย่างสม�า่เสมอ  

หากพบว่ามีปัญหาต้องรีบแก้ ไขทันที

8. การโยกย้ายและเวนคืน
ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
• ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตทางรถไฟทั้งที่มีสัญญาเช่า/ไม่มีสัญญา

เช่ากับ รฟท. ต้องแจ้งยกเลิกสัญญา/แจ้งออกก่อน 6 เดือน
• ส�ารวจรายละเอียดทรัพย์สินที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยอย่าง

ละเอียด ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง พืชผล ต้นไม้ เป็นต้น
• ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับขัน้ตอนการเวนคืนทีด่นิและทรพัย์สิน

ต่อประชาชนที่ได้รบัผลกระทบ เพื่อสร้างความเข้าใจและแจ้ง
สิทธิที่ควรจะได้รับ 

• ด�าเนนิการชดเชยทรพัย์สนิตลอดแนวเส้นทางโครงการ ตาม
ขั้นตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
และเปิดโอกาสให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง
ในท้องถิ่น ให้ผู้แทนในท้องถิ่นมาร่วมเป็นกรรมการก�าหนด
ราคาชดเชยทรพัย์สนิ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าของ
ทรัพย์สินที่บริเวณแนวเส้นทางโครงการตัดผ่าน และต้อง
ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการด�าเนินการก่อสร้าง

4. Noise
Pre-construction and construction stages
• Notify the public about noise-generating construction 

activities at least seven days in advance. 
• Conduct noise-generating construction activities 

from 08:00 to 17:00 only. 
• Install temporary noise barriers, especially in sensitive 

areas, so local residents do not experience noise that 
exceeds safety levels.

• Use machinery, equipment and construction methods 
that comply with acceptable sound levels.

Operational stage 
• Regularly inspect the tracks, locomotives, and noise 

barriers, and carry out proper maintenance.
• If noise levels approach or exceed standard limits 

or complaints are received, install additional noise 
barriers as deemed appropriate.

• Analyze impacts thoroughly while implementing the 
EIA.

5. Vibration 
Pre-construction and construction stages
• Carry out vibration-generating construction activities 

from 08:00 to 17:00 only. 
• Use appropriate machinery, equipment and 

construction methods to prevent excessive vibration.
Operational stage
• Regularly inspect the tracks, locomotives, and noise 

barriers, and carry out proper maintenance.
• Analyze impacts thoroughly while implementing the 

EIA.

6. Transportation
Pre-construction and construction stages
• Plan efficient traffic management during the 

construction period.
• Install traffic and warning signs, and other necessary 

groundwork, on the approaches to and at the 
construction areas to enhance motoring safety and 
convenience.

Operational stage
• Install traffic signs and signals within the stations and 

limit the speed of vehicles entering stations to 30 
kilometers per hour.

• Employ officers to facilitate traffic flow within the 
stations. 

7. Socio-economic Aspects 
 and Community Partition
Preparation and construction stages
• Disseminate project information to local agencies and 

residents to prompt positive attitudes and responses.
• Provide underpasses and bridges, if suggested by 

local residents, to offer links among communities 
along the route.

• Establish coordination centers to receive public 
complaints and address the issues raised.  

Operational stage
• Regularly inspect and maintain underpasses, bridges 

and other functional structures.

8. Relocation and Expropriation
Preparation and construction stages
• Residents who live on the right of way, either with 

or without lease contracts with the State Railway of 
Thailand, must terminate their contracts and relocate 
six months before construction starts.

• Conduct detailed surveys of the property to be 
expropriated, including inventories of land, buildings 
and trees. 

• Provide affected people with accurate information 
about expropriation procedures, compensation and 
their rights.

• Compensation will be paid to affected people in 
accordance with the law and in a transparent and fair 
manner. Local representatives will be allowed to join 
the committee for setting up compensation rates to 
ensure optimum probity in cases related to property 
owners. These processes must be completed before 
construction commences.



Public Participation (PP) Actirities
ประชาชนกิจกรรม

ด�านการมีส�วนร�วมของ

การประชาสัมพันธ�โครงการผ�านสื่อสาธารณะ 
(แผ�นพับ บอร�ดนิทรรศการ ว�ดิทัศน� 
เว็บไซต�โครงการ และการบร�หารจัดการสื่อสาธารณะ)
Disseminate project information 
via brochures, exhibition boards, 
video presentations, project website, 
and public media management.

การดำเนินกิจกรรมด�านการมีส�วนร�วม
ของประชาชนจัดทำข�้นเพ�่อประชาสัมพันธ�
ข�อมูลของโครงการ ชี้ให�เห็นถึงประโยชน�
ที่ประชาชนจะได�รับจากโครงการ 
รวมถึงรับฟ�งความคิดเห็น
และข�อเสนอแนะจากทุกภาคส�วน
ที่เกี่ยวข�อง เพ�่อนำไปประกอบ
การพ�จารณา ว�เคราะห� และปรับปรุง
โครงการให�เกิดความเหมาะสม 
สอดคล�องกับลักษณะพ�้นที่ 
และเกิดประโยชน�สูงสุด”

PP activities disseminate 
project information, clarify project 
deliverables for public transparency, 
and allow all related sectors to 
express opinions and suggestions. 
This will contribute to proper project 
analysis and improvements that harmonize 
with area conditions for optimum benefits. 
Details are provided on the following page:

การประชุมกลุ�มย�อยเพ�่อรับฟ�ง
ความคิดเห็นของผู�ประกอบการในท�าเร�อ
Organize focus group meetings
for entrepreneurs in 
the ports’ compounds.

การเข�าพบชี้แจงให�ข�อมูลรายบุคคล
Conduct personal clarification.

การแทรกวาระการประชุม
หน�วยงานในพ�้นที่
Conduct meetings with 
local authorities.

การประชุมใหญ�เพ�่อรับฟ�ง
ความคิดเห็นของประชาชน
(ปฐมนิเทศโครงการ)
Arrange a project orientation
meeting to seek public opinion. 

การประชุมกลุ�มย�อยรับฟ�งความคิดเห็น
ของประชาชนต�อร�างมาตรการป�องกัน
แก�ไข และลดผลกระทบสิ�งแวดล�อมเบื้องต�น
Conduct focus group meetings to
obtain public opinions on draft 
measures regarding preliminary 
environmental impact prevention 
and mitigation.

การประชุมใหญ�เพ�่อรับฟ�ง
ความคิดเห็นของประชาชน
ต�อสรุปผลการศึกษาโครงการ
Arrange a high-profile meeting
to seek public opinion on
project study results.
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State Railway of ThailandMinistry of Thailand

State Railway of Thailand Ministry of Transport

กลุ�มบร�ษัทที่ปร�กษา
Consultant Consortium

ที่ปร�กษาด�านว�ศวกรรม
Engineering Consultants

ที่ปร�กษาด�านสิ�งแวดล�อม
Environmental Consultant

บร�ษัท ดับเบิลยูเอสพ� (ประเทศไทย) จำกัด
WSP (Thailand) Ltd.
Tel. 0 2343 8866

บร�ษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท� จำกัด
MAA Consultants Co., Ltd.
Tel. 0 2975 9300

บร�ษัท เอเชี่ยน เอ็นจ�เนียร��ง คอนซัลแต�นส� จำกัด
Asian Engineering Consultants Corporation Limited
Tel. 0 2636 7510

บร�ษัท ทีม คอนซัลติ�ง เอนจ�เนียร��ง แอนด� แมเนจเมนท� จำกัด (มหาชน)
TEAM Consulting Engineering and Management PCL.
Tel. 0 2509 9000

www.doubletracktomaptaphut.com

Double-track Railway Linking Three Ports: Enhance Transport Networks, Leverage EEC Potential to Become ASEAN’s Economic Hub

รถไฟเชื่อม 3 ท�าเร�อ
เติมเต็มโครงข�ายการเดินทางและขนส�ง

เสร�มศักยภาพ EEC สู�ศูนย�กลางเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการศึกษาความเหมาะสม
 ออกแบบรายละเอียด

 และศึกษาผลกระทบสิ�งแวดล�อม
โครงการเพ��มประสิทธิภาพและเพ��มความจ�ทางรถไฟ

 ช�วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศร�ราชา
และโครงการรถไฟทางคู� ช�วงศร�ราชา - มาบตาพ�ด

Project on the Feasibility Study, Detailed Design, and Environmental Impact Assessment (EIA)
 for Railway Efficiency and Capacity Enhancement (Hua Mak - Chachoengsao - Si Racha Section)

 and Double-track Railway Development (Si Racha - Map Ta Phut Section) Projects

เอกสารประชาสัมพันธ� ชุดที่ 2 / มีนาคม 2562
PR Document, Vol. 2 / March 2019


