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บทนํา
1.1

ความเปนมาของโครงการ

ปจจุบันประเทศไทยมีการดําเนินการกอสรางโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะในดานตาง ๆ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับระบบราง ทั้งระบบขนสงมวลชนทางรางในเมืองหรือ
ระหวางเมือง จะเห็นไดจากโครงการกอสรางรถไฟทางคูของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และโครงการ
กอสรางระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเท ศ
ไทย (รฟม.) ซึ่งการดําเนินการดังกลาวมีสวนเสริมใหประเทศไทยสามารถพัฒนาในดานเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน
ลดปญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดการนําเขาเชื้อเพลิงที่ใชในการขนสง ลดความ
สูญเสียจากการเดินรถ อุบัติเหตุทางถนน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อย างไรก็ตาม ทางภาครัฐไมสามารถ
ดําเนินการให เพี ยงพอต อ ความต อ งการของประชาชนได ดังนั้ น การให มีการร ว ม ลงทุนในการก อ สร า ง
โครงสร างพื้นฐานและบริ หารจัดการเดินรถขบวนรถไฟความเร็ วของรั ฐ จึ งเป นแนวทางในการพัฒ นาอีก
แนวทางหนึ่งที่จะชวยประหยัดงบประมาณภาครัฐ เพื่อนําไปใชพัฒนาโครงการดานอื่น ๆ ทางภาครัฐจึงมีความ
จําเปนตองจัดหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทรที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่
ประชุมไดรับ ทราบ โครงการนําร องภายใตเขตเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก โดยมีโครงการเชื่อมตอ 3
สนามบิน ประกอบดวย โครงการรถไฟความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพ-ระยอง โครงการรถไฟเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สวนตอขยายชวงพญาไท –
ดอนเมือง
ตอมาในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(กนศ.) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 มีมติใหโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบิน แบบไร
รอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา) แบงการพัฒนาออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จากทาอากาศยาน
ดอนเมืองไปสิ้นสุดที่ทาอากาศยานอูตะเภา เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ส วนระยะที่ 2 ชว งตอขยายจากทาอากาศยานอูตะเภาไปจังหวัดระยอง จันทบุ รี ตราด ให เร งศึกษาและ
ออกแบบแนวเสนทางใหเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชน สูงสุด เปนโครงการพื้นฐานที่สําคัญในพื้นที่ ซึ่งจะชวย
ผลักดันใหเกิดการขยายของเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก เพิ่มศักยภาพดาน การทองเที่ยว การอุตสาหกรรม
และการพัฒนาตัวเมืองที่เส นทางรถไฟพาดผาน ทําใหการเดินทางและขนสงมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลในการเรงรัดพัฒนาโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบิน
แบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา) การรถไฟแหงประเทศไทย ไดเสนอรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ ง แวดล อ มต อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (สผ.) และ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กกวล.) พิจารณา โดยรายงานฯ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโครงสรางพื้นฐานทางบกและอากาศ
(คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(กกวล.) ไดมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คชก. ในการประชุมคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่
4/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 (ดังภาคผนวกที่ 1) ภายหลังจากไดรับความเห็นชอบในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล อม ไดมีการลงนามในสั ญญาระหวาง รฟท. กับ บริษัท รถไฟความเร็วสู งสาย
ตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จํากัด (กลุมกิจการรวมคาบริษัทเจริญโภคภัณฑโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร)
หรือ EHSR เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ใหเปนผูดําเนินโครงการ โดยมีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต
จํากัด (มหาชน) หรือ ITD เปนผูรับจางกอสราง ตอมาวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 บริษัท รถไฟความเร็วสูงสาย
ตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จํากัด เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จํากัด
ตอมาในระยะกอสราง รฟท. ไดวาจางกลุมบริษัท PMSC เปนที่ปรึกษาบริหาร ควบคุมงานกอสราง
และตรวจสอบการทํางานของผูรับจางกอสราง โดย รฟท. ไดกําหนดเงื่อนไขใหผูรับจางกอสรางตองดําเนินงาน
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก สผ. และ กกวล. อยางเครง ครัด รวมถึงตองปฏิบัติตามขอกําหนดรายการ
จําเพาะดานเทคนิคเพื่อปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมของ รฟท.ดวย เพื่อปองกันและลดผลกระทบในดาน
ตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการดําเนินงานของโครงการ อีกทั้งไดวาจางบุคคลที่ 3 (Third Party) คือ บริษัท เอ็นไวแล็บ
จํากัด มาเปนผูดําเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอ
ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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1.2

แผนการติดตามตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

1) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
บุคคลที่ 3 (Third Party) ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม จากการปฏิบัติงานของผูรับจางกอสรางเทียบกับมาตรการฯ ที่ไดรับความเห็นชอบ
บริเวณพื้นที่ติดตามตรวจสอบ ไดแก บริเวณพื้นที่กอสราง บานพักคนงาน และสํานักงานกอสราง โดยรวบรวม
หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการ เชน รูปถาย เอกสารประกอบตาง ๆ พรอมทั้งสรุปประเด็นปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขหรือแผนที่กําหนดไว รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแกไข แผนการติดตาม
แสดงดังตารางที่ 1.2-1
การดําเนินงานกอสรางของโครงการชวงสายกรุงเทพ – ระยอง (HSR) แบงพื้นที่กอสรางออกเปน
5 สวน ไดแก
- งานกอสรางพื้นที่ที่ 1 (Section 1) กม.26+826 ถึง 56+700 ชวงลาดกระบังถึงฉะเชิงเทรา
- งานกอสรางพื้นที่ที่ 2 (Section 2) กม.66+657 ถึง 99+125 ชวงฉะเชิงเทราถึงชลบุรี
- งานกอสรางพื้นที่ที่ 3 (Section 3) กม.99+125 ถึง 130+144 ชวงชลบุรีถึงศรีราชา
- งานกอสรางพื้นที่ที่ 4 (Section 4) กม.130+144 ถึง 155+855 ชวงศรีราชาถึงพัทยา
- งานกอสรางพื้นที่ที่ 5 (Section 5) กม.154+855 ถึง 188+213 ชวงพัทยาถึงอูตะเภา
2) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
บุคคลที่ 3 (Third Party) ดําเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อ มตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรการฯ ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบ โดยสรุ ป ผลการตรวจวั ด /วิ เ คราะห
เปรียบเทียบกับมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงสรุปผลการติดตามตรวจสอบเทียบกับชวงการดําเนินงานที่
ผานมาของโครงการเพื่อแสดงแนวโนมของผลกระทบในดานตาง ๆ และเสนอแนะแนวทางแกไข แผนการ
ติดตามแสดงดังตารางที่ 1.2-1
3) การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
บุคคลที่ 3 (Third Party) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
เพื่อนําเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดพิจารณาปละ 2 ครั้ง (ทุก
6 เดือน) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.2-1
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พื้นที่ดําเนินงาน

ตลอดระยะเวลากอสราง
ระหวางกอสรางอุโมงค
บันทึกคา Piezometer ไมต่ํา
กวา 1 ครั้งตอเดือน
กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
2 ครั้ง/ป ครอบคลุมฤดูแลง
และฤดูฝน ตลอดระยะเวลา
กอสราง

เดือนละ 1 ครั้ง

ความถี่

ป 2564
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ป 2565

ป 2566

ป 2567

เวนการตรวจวัดเนื่องจากรอเขางานกอสรางชวง ดอนเมือง-พญาไท

(เฉพาะชวงที่กอ สรางอุโมงค)
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1.คลองลาดกระบัง
2.แมน้ําบางปะกง
3.คลองบางละมุง
4.คลองบางไผ
5.คลองตาพูน
2.3 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพ 1.วัดดอนเมือง
กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
อากาศ
2.บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เดือนละ 1 ครั้ง 5 วันตอเนือ่ ง
ครอบคลุมวันธรรมดาและ
3.วัดอุทัยธาราม *
วันหยุดตลอดระยะกอสราง
4.โรงเรียนวัดลาดกระบัง
5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
6.วัดราษฎรศรัทธาทํา
7.สํานักปฏิบัติธรรมสันตยาวัดหนองออ
8.โรงเรียนบานหนองตะโก
9.มัสยิดนูรูลมูกอรอบิน
10.โรงเรียนบานรถไฟ
11.วัดสระแกว
เฉพาะพื้นที่กอสรางอุโมงคเขาชีจรรย
1.ชุมชนทางเขาวัดเขาชีจรรย บานบางเสร
2.วัดเขาชีจรรย
3.โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
4.มัสยิดอัลมุอมิน
5.รานถุงทอง ชุมชน กม.6
หมายเหตุ : * วัดอุทัยธาราม ใชเปนสถานีตรวจวัดแทน ศาสนจักรของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย (มอรมอน) เนื่องจากไมอนุญาตใหใชสถานที่
แผนการดําเนินงานชวงกอนเริม่ กอสราง (Baseline)
แผนการดําเนินงานระยะเตรียมการกอสราง (Early Work)
แผนการดําเนินงานระยะกอสราง
ผลการดําเนินงานจริง

2.2 คุณภาพน้ําผิวดิน

1. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ พื้นทีก่ อสราง บานพักคนงาน สํานักงานกอสราง
ตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
2.1 ธรณีวทิ ยาและแผนดินไหว/ พืน้ ทีก่ อสรางโครงการ
น้ําใตดิน
บริเวณกอสรางอุโมงค

การดําเนินงาน

ตารางที่ 1.2-1 แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา)
ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

พื้นที่ดําเนินงาน

ความถี่

ป 2564

บทที่ 1 บทนํา SO-2100074

ป 2565

ป 2566

ป 2567

เวนการตรวจวัดเนื่องจากรอเขางานกอสรางชวง ดอนเมือง-พญาไท

เวนการตรวจวัดเนื่องจากรอเขางานกอสรางชวง ดอนเมือง-พญาไท
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1.วัดดอนเมือง
กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
2.บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เดือนละ 1 ครั้ง 5 วันตอเนือ่ ง
ครอบคลุมวันธรรมดาและ
3.วัดอุทัยธาราม
วันหยุดตลอดระยะกอสราง
4.โรงเรียนวัดลาดกระบัง
5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
6.วัดราษฎรศรัทธาทํา
7.สํานักปฏิบัติธรรมสันตยาวัดหนองออ
8.โรงเรียนบานหนองตะโก
9.มัสยิดนูรูลมูกอรอบิน
10.โรงเรียนบานรถไฟ
11.วัดสระแกว
เฉพาะพื้นที่กอสรางอุโมงคเขาชีจรรย
1.ชุมชนทางเขาวัดเขาชีจรรย บานบางเสร
2.วัดเขาชีจรรย
3.โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
4.มัสยิดอัลมุอมิน
5.รานถุงทอง ชุมชน กม.6
2.5 ความสั่นสะเทือน
1.วัดดอนเมือง
กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
2.บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ทุกเดือน จํานวน 5 วันตอเนื่อง
ครอบคลุมวันธรรมดาและ
3.วัดอุทัยธาราม
วันหยุดตลอดระยะเวลากอสราง
4.โรงเรียนวัดลาดกระบัง
5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
6.วัดราษฎรศรัทธาทํา
7.สํานักปฏิบัติธรรมสันตยาวัดหนองออ
8.โรงเรียนบานหนองตะโก
9.มัสยิดนูรูลมูกอรอบิน
10.โรงเรียนบานรถไฟ
11.วัดสระแกว
เฉพาะพื้นที่กอสรางอุโมงคเขาชีจรรย
1.ชุมชนทางเขาวัดเขาชีจรรย บานบางเสร
2.วัดเขาชีจรรย
3.โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
4.มัสยิดอัลมุอมิน
5.รานถุงทอง ชุมชน กม.6
2.6 นิเวศวิทยาทางน้ํา
1.คลองลาดกระบัง
กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
2.แมน้ําบางปะกง
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
3.คลองบางละมุง
4.คลองบางไผ
หมายเหตุ : * วัดอุทัยธาราม ใชเปนสถานีตรวจวัดแทน ศาสนจักรของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย (มอรมอน) เนื่องจากไมอนุญาตใหใชสถานที่
แผนการดําเนินงานชวงกอนเริม่ กอสราง (Baseline)
แผนการดําเนินงานระยะเตรียมการกอสราง (Early Work)
แผนการดําเนินงานระยะกอสราง
ผลการดําเนินงานจริง

2.4 เสียง

การดําเนินงาน

ตารางที่ 1.2-1 (ตอ) แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูต ะเภา)
ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

บทที่ 1 บทนํา SO-2100074

3. การจัดทํารายงานฯ
หมายเหตุ :
แผนการดําเนินงานชวงกอนเริม่ กอสราง (Baseline)
แผนการดําเนินงานระยะกอสราง

1 ครั้ง กอนเริม่ กอสราง 6 เดือน
1 ครั้ง กอนเริม่ กอสราง 6 เดือน
ปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง

กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
ปละ 2 ครั้ง ครอบคลุมวัน
ธรรมดาและวันหยุดตลอด
ระยะเวลากอสราง

ความถี่

ป 2564

ป 2565

ป 2566

ป 2567
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ทุก 6 เดือน
แผนการดําเนินงานระยะเตรียมการกอสราง (Early Work)
ผลการดําเนินงานจริง

1.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ชวงรมเกลา-สุวรรณภูมิ
2.ทางหลวงหมายเลข 304 ใกลทตี่ ั้งสถานีฉะเชิงเทรา
3.ถนนเลียบทางรถไฟใกลทตี่ ั้งสถานีพัทยา
4.ทางหลวงหมายเลข 3 ชวงทางเชือ่ มตอสนามบิน
อูตะเภา
1.กลุมผูไดรับผลกระทบโดยตรง
2.กลุมผูไดรับผลกระทบโดยออมในระยะ 0-500 ม.
3.กลุมตัวแทนหนวยงานราชการในแนวเสนทาง
4.กลุมผูน ําชุมชนในระยะ 0-500 ม.
5.กลุมพืน้ ทีอ่ อนไหวในระยะ 0-500 ม.

2.7 การคมนาคมขนสง
อุบัติเหตุ ความปลอดภัย

2.8 เศรษฐกิจ-สังคม

พื้นที่ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ตารางที่ 1.2-1 (ตอ) แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูต ะเภา)
ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

พื้นที่ดําเนินงาน

ตลอดระยะเวลากอสราง
ระหวางกอสรางอุโมงค
บันทึกคา Piezometer ไมต่ํา
กวา 1 ครั้งตอเดือน
กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
2 ครั้ง/ป ครอบคลุมฤดูแลง
และฤดูฝน ตลอดระยะเวลา
กอสราง

เดือนละ 1 ครั้ง

ความถี่

บทที่ 1 บทนํา SO-2100074

ป 2568

ป 2569

ป 2570

ป 2571

สิ้นสุดการกอสรางชวงพญาไท-อูตะเภา และโครงการเริ่มเขาสูระยะดําเนินการ

สิ้นสุดการกอสรางชวงพญาไท-อูตะเภา และโครงการเริ่มเขาสูระยะดําเนินการ

(เฉพาะชวงที่กอ สรางอุโมงค)
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1.คลองลาดกระบัง
2.แมน้ําบางปะกง
3.คลองบางละมุง
4.คลองบางไผ
5.คลองตาพูน
2.3 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพ 1.วัดดอนเมือง
กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
อากาศ
2.บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เดือนละ 1 ครั้ง 5 วันตอเนือ่ ง
ครอบคลุมวันธรรมดาและ
3.วัดอุทัยธาราม *
วันหยุดตลอดระยะกอสราง
4.โรงเรียนวัดลาดกระบัง
5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
6.วัดราษฎรศรัทธาทํา
7.สํานักปฏิบัติธรรมสันตยาวัดหนองออ
8.โรงเรียนบานหนองตะโก
9.มัสยิดนูรูลมูกอรอบิน
10.โรงเรียนบานรถไฟ
11.วัดสระแกว
เฉพาะพื้นที่กอสรางอุโมงคเขาชีจรรย
1.ชุมชนทางเขาวัดเขาชีจรรย บานบางเสร
2.วัดเขาชีจรรย
3.โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
4.มัสยิดอัลมุอมิน
5.รานถุงทอง ชุมชน กม.6
หมายเหตุ : * วัดอุทัยธาราม ใชเปนสถานีตรวจวัดแทน ศาสนจักรของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย (มอรมอน) เนื่องจากไมอนุญาตใหใชสถานที่
แผนการดําเนินงานระยะกอสราง
ผลการดําเนินงานจริง

2.2 คุณภาพน้ําผิวดิน

1. การติดตามตรวจสอบการ
พื้นทีก่ อสราง บานพักคนงาน สํานักงานกอสราง
ปฏิบตั ิตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
2.1 ธรณีวทิ ยาและแผนดินไหว/ พืน้ ทีก่ อสรางโครงการ
น้ําใตดิน
บริเวณกอสรางอุโมงค

การดําเนินงาน

ตารางที่ 1.2-1 (ตอ) แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูต ะเภา)
ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

พื้นที่ดําเนินงาน

ความถี่

บทที่ 1 บทนํา SO-2100074

ป 2568

ป 2569

ป 2570

ป 2571

สิ้นสุดการกอสรางชวงพญาไท-อูตะเภา และโครงการเริ่มเขาสูระยะดําเนินการ
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1.วัดดอนเมือง
กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
2.บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
เดือนละ 1 ครั้ง 5 วันตอเนือ่ ง
ครอบคลุมวันธรรมดาและ
3.วัดอุทัยธาราม
วันหยุดตลอดระยะกอสราง
4.โรงเรียนวัดลาดกระบัง
5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
6.วัดราษฎรศรัทธาทํา
7.สํานักปฏิบัติธรรมสันตยาวัดหนองออ
8.โรงเรียนบานหนองตะโก
9.มัสยิดนูรูลมูกอรอบิน
10.โรงเรียนบานรถไฟ
11.วัดสระแกว
เฉพาะพื้นที่กอสรางอุโมงคเขาชีจรรย
1.ชุมชนทางเขาวัดเขาชีจรรย บานบางเสร
2.วัดเขาชีจรรย
3.โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
4.มัสยิดอัลมุอมิน
5.รานถุงทอง ชุมชน กม.6
2.5 ความสั่นสะเทือน
1.วัดดอนเมือง
กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
2.บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ทุกเดือน จํานวน 5 วันตอเนื่อง
ครอบคลุมวันธรรมดาและ
3.วัดอุทัยธาราม
วันหยุดตลอดระยะเวลากอสราง
4.โรงเรียนวัดลาดกระบัง
5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
6.วัดราษฎรศรัทธาทํา
7.สํานักปฏิบัติธรรมสันตยาวัดหนองออ
8.โรงเรียนบานหนองตะโก
9.มัสยิดนูรูลมูกอรอบิน
10.โรงเรียนบานรถไฟ
11.วัดสระแกว
เฉพาะพื้นที่กอสรางอุโมงคเขาชีจรรย
1.ชุมชนทางเขาวัดเขาชีจรรย บานบางเสร
2.วัดเขาชีจรรย
3.โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
4.มัสยิดอัลมุอมิน
5.รานถุงทอง ชุมชน กม.6
2.6 นิเวศวิทยาทางน้ํา
1.คลองลาดกระบัง
กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
2.แมน้ําบางปะกง
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
กอสราง
3.คลองบางละมุง
4.คลองบางไผ
หมายเหตุ : * วัดอุทัยธาราม ใชเปนสถานีตรวจวัดแทน ศาสนจักรของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย (มอรมอน) เนื่องจากไมอนุญาตใหใชสถานที่
แผนการดําเนินงานระยะกอสราง
ผลการดําเนินงานจริง

2.4 เสียง

การดําเนินงาน

ตารางที่ 1.2-1 (ตอ) แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูต ะเภา)
ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

1.ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ชวงรมเกลา-สุวรรณภูมิ
2.ทางหลวงหมายเลข 304 ใกลที่ตั้งสถานีฉะเชิงเทรา
3.ถนนเลียบทางรถไฟใกลทตี่ ั้งสถานีพัทยา
4.ทางหลวงหมายเลข 3 ชวงทางเชือ่ มตอสนามบิน
อูตะเภา
1.กลุมผูไดรับผลกระทบโดยตรง
2.กลุมผูไดรับผลกระทบโดยออมในระยะ 0-500 ม.
3.กลุมตัวแทนหนวยงานราชการในแนวเสนทาง
4.กลุมผูน ําชุมชนในระยะ 0-500 ม.
5.กลุมพืน้ ทีอ่ อนไหวในระยะ 0-500 ม.

2.7 การคมนาคมขนสง
อุบัติเหตุ ความปลอดภัย

บทที่ 1 บทนํา SO-2100074

3. การจัดทํารายงานฯ
หมายเหตุ :
แผนการดําเนินงานระยะกอสราง
ผลการดําเนินงานจริง

2.8 เศรษฐกิจ-สังคม

พื้นที่ดําเนินงาน

การดําเนินงาน

ทุก 6 เดือน

1 ครั้ง กอนเริม่ กอสราง 6 เดือน
1 ครั้ง กอนเริม่ กอสราง 6 เดือน
ปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง

กอนกอสราง (Baseline) 1 ครั้ง
ปละ 2 ครั้ง ครอบคลุมวัน
ธรรมดาและวันหยุดตลอด
ระยะเวลากอสราง

ความถี่

ป 2569

ป 2570

ป 2571

สิ้นสุดการกอสรางชวงพญาไท-อูตะเภา และโครงการเริ่มเขาสูระยะดําเนินการ
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ป 2568

ตารางที่ 1.2-1 (ตอ) แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูต ะเภา)
ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูม-ิ อูตะเภา)
ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

1.3

รายละเอียดการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับนี้เปนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะเตรียมการกอสราง (Early
Work) ฉบับแรก (รายงานฉบับที่ 1/2564 ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ซึ่งเปนการสรุปผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการฯ ของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และผูรับจางกอสราง
1.4

สถานะการดําเนินโครงการ

กิจกรรมการเตรียมการกอสรางในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 อยูในระยะเตรียมการกอสราง
(Early Work) ผูรับจางกอสรางมีกิจกรรมการเตรียมการกอสราง (ภาพที่ 1.4-1) ดังนี้
- งานกอสรางและปรับพื้นที่บริเวณสํานักงานสนาม
- งานปรับถมพื้นที่

งานกอสรางและปรับพื้นที่บริเวณสํานักงานสนาม
ภาพที่ 1.4-1 กิจกรรมการกอสรางในระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564
บทที่ 1 บทนํา SO-2100074
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ (ดอนเมือง-สุวรรณภูม-ิ อูตะเภา)
ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

งานปรับถมพื้นที่
ภาพที่ 1.4-1 (ตอ) กิจกรรมการกอสรางในระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

บทที่ 1 บทนํา SO-2100074
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