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สรุปคร้ังสุดทายฉบบัประชาชน 

โครงการรถไฟความเร็วสงู ชวงสุวรรณภูมิ – อูตะเภา 

....................................................... 

ดร.เพง บัวหอม รวบรวม0

1 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กรศ.) เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 

2560 ไดรับทราบโครงการนํารองภายใตเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมี โครงการเชื่อมตอ 3 สนามบิน

แบบไรรอยตอ ประกอบดวย โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง โครงการรถไฟเชื่อมทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ และโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิสวนตอขยายชวงพญาไท-ดอนเมือง 

และมีมติใหกระทรวงคมนาคม เปนหนวยงานหลักในการศึกษา 

 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2560 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

กรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีมติการประชุมใหกระทรวงคมนาคม โดย 

การรถไฟแหงประเทศไทย หรือ รฟท. จัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือเรงรัดการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเชื่อมตอ 

3 สนามบิน 

 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (กนศ.) มีมติใหเรงศึกษาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบิน แบบไรรอยตอ       (ดอนเมือง-

สุวรรณภูมิ-อูตะเภา) ใหเร็วข้ึน โดยแบงการพัฒนาออกเปน 2 ระยะ คือ  

 ระยะท่ี 1 กอสรางจากทาอากาศยานดอนเมือง ไปสิ้นสุดท่ีทาอากาศยานอูตะเภา  

 ระยะท่ี 2 ชวงตอขยายจากทาอากาศยานอูตะเภาไปจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด  

 
รูปภาพท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

                                           
1

 เพง บัวหอม ปลัดเทศบาลตําบลบางเสร ประธานคณะกรรมการประสานงานทองถ่ินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Committee on 

Administration for EEC Coordination: CAEC) 
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 เหตุผลและความจําเปนของโครงการฯ คือ การบูรณาการเชื่อมโยงดานโครงสรางพ้ืนฐานและการดึงดูด

นักลงทุน และคาดหวังผลประโยชนของโครงการ คือ 

 1. มูลคาเพ่ิมจากการพัฒนาและการใชประโยชนสนามบินอูตะเภา 

 2. ลดการใชน้ํามัน ลดระยะเวลาการเดินทาง ลดมลพิษสิ่งแวดลอมจากการใชรถยนต 

 3. ผลตอบแทนจากการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกพ้ืนท่ีท่ีแนวเสนทางรถไฟความเร็วสูงผาน 

 4. การจางงานและการใชปจจัยการผลิตในประเทศไทย 

 5. ภาครัฐสามารถมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีไดเพ่ิมข้ึน 

รายละเอียดของโครงการ 

 ชวงท่ี 1 รถไฟแอรพอรต เรลลิงก สวนตอขยาย ชวงดอนเมือง-พญาไท ระยะทาง 21 กิโลเมตร 

 ชวงท่ี 2 รถไฟแอรพอรต เรลลิงก ชวงพญาไท-สุวรรณภูมิ ระยะทาง 29 กิโลเมตร 

 ชวงท่ี 3 รถไฟความเร็วสูง ชวงสุวรรณภูมิ – อูตะเภา ระยะทาง 170 กิโลเมตร 

 

รูปภาพท่ี 2 รายละเอียดโครงการจากจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ 

 สําหรับในชวงท่ี 3 นี้มีการออกแบบใหม และกอสรางข้ึนใหม “รถไฟความเร็วสูง ชวงสุวรรณภูมิ-อู

ตะเภา”ระยะทาง 170 กิโลเมตร เริ่มตนจากสถานีใตดินสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ผานเขตลาดกระบังสู
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จังหวัดฉะเชิงเทรา ในชวงนี้จะมีศูนยซอมบํารุงระบบรางในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา เขาสูสถานีฉะเชิงเทรา – สถานี

ชลบุรี – สถานีศรีราชา – สถานีพัทยา – ปลายทางสถานีใตดินสนามบินนานาชาติอูตะเภา ระยอง พัทยา 

 ลักษณะโครงการระบบรางทางวิ่งจะ

ยกระดับท่ัวไปและยกระดับพิเศษชวงสะพาน

ท่ีมีชวงความยาวพิเศษ และมี ชวงโครงสราง

ทางวิ่งแบบอุโมงค ความยาว 300 เมตร 

บริเวณอุโมงคเขาชีจรรย  

 

 

 

รูปภาพท่ี 3,4,5 แสดงการยกระดับทางวิ่ง และอุโมงคทางรถไฟความเร็วสูง 

 ลักษณะระบบรางไดถูกออกแบบตามมาตรฐานสากล คือ ทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard 

Gauge) รวมระยะทาง 170 กิโลเมตร มี 6 สถานี ไดแก สุวรรณภูมิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ศรีราชา พัทยา และ อู

ตะเภา  รองรับความเร็วสูงสุดในการเดินรถ 250 กม./ชม.และใชระยะเวลา 45 นาที 

 โครงสรางทางวิ่งแบงเปน ทางยกระดับ มีสองทางวิ่ง และ อุโมงครถไฟ ชวงเขาออกสถานีสุวรรณภูมิ                 

ชวงผานเขาชีจรรย และชวงเขาสถานีอูตะเภา จะเปนทางวิ่งใตดิน โดยทางรถไฟออกแบบรับน้ําหนักกดเพลา 16 

ตัน โดยบน Main Line เปน Slab Track และในศูนยซอมบํารุง เปน Ballasted Track ระบบไฟฟากําลัง จายไฟ

ท่ีแรงดัน 25KV มี Substation ใหม 4 แหง  ระบบอาณัติสัญญาณแบบ ETCS หรือ CTCS หรือ Digital ATC มี

ศูนยควบคุมการเดินรถ OCC ท่ีฉะเชิงเทรา (พ้ืนท่ีใหม) ระบบจัดเก็บคาโดยสารรองรับระบบตั๋วรวม (บัตรแมงมุม)            

**เริ่มแจกเพ่ือใชงานตั้งแตวันท่ี 23 มิถุนายน 2561**  



หนา 4 จาก 9 
 
 

ระบบตูรถไฟความเร็วสูง (Rolling Stock) เปดใหผูลงทุนเลือกระหวาง Narrow และ Wide Body แตตองมี

ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. และอายุการใชงานไมนอยกวา 30 ป ระยะเวลาการเดินทางจากดอนเมืองถึงอู

ตะเภา (หยุดทุกสถานี) ประมาณ 1 ชม. 40 นาที คาโดยสาร HSR 80 บาท (แรกเขา) + 1.8 บาท/กม. 

 การออกแบบสถานีและการเชื่อมตอ “สถานีสุวรรณภูมิ”SUVARNABHUMI จุดเริ่มตนของโครงการ

เชื่อมตอกับรถไฟฟาแอรพอรตลิงคเขาถึงไดจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถนนรมเกลาถนนลาดกระบัง 

ศูนยกลางการบินของประเทศไทย  

 “สถานีฉะเชิงเทรา” CHACHOENGSAO เชื่อมตอเขาถึงไดจากถนนทางหลวงหมายเลข 304 พัฒนาเปน 

Satellite Town ในอนาคต 

 “สถานีชลบุรี” CHON BURI เชื่อมตอเขาถึงไดจากถนนทางหลวงหมายเลข 361 สถานีกอสรางใน

บริเวณสถานีรถไฟชลบุรีเดิม ใกลนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

 “สถานีศรีราชา” SI RACHA เชื่อมตอเขาถึงไดจากทางหลวงหมายเลข 3241 มอเตอรเวย และ                                         

ถนนศรีราชา-หนองยายบู เชื่อมยานนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญหลายแหง เชน นิคมฯ แหลมฉบัง และ นิคมฯ 

ปลวกแดง เปนตน 

 “สถานีพัทยา”PATTAYA เชือ่มตอเขาถึงไดจากถนนเลียบทางรถไฟ ถนนพรประภานิมิต ถนนเนินพลับ

หวาน ถนนทางหลวงหมายเลข 3 และมอเตอรเวย สาย 7 เชื่อมตอถึงศูนยรวมแหลงทองเท่ียว แหลงธุรกิจ 

(MICE) สามารถตอเชื่อมกับโมโนเรลของเมืองพัทยาไดในอนาคต 

 “สถานีอูตะเภา”U-TAPAO จุดสิ้นสุดโครงการท่ีทาอากาศยานเชิงพาณิชยแหงท่ี 3 เชื่อมตอสายการบิน

หลากหลาย อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว เชื่อมโยงภาคตะวันออกไดท้ังภาคของไทย และพัฒนาเปนนิคม

อุตสาหกรรมการบิน และศูนยซอมอากาศยานในอนาคต 

  

รูปภาพท่ี 6 แผนการเดินรถไฟความเร็วสูง 
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ประมาณการจํานวนผูโดยสาร คาดวาผูโดยสารในปเปดใหบริการโครงการ (ป พ.ศ.2566) จํานวนประมาณ 

147,200 คน-เท่ียวตอวัน และเพ่ิมเปน 307,810 คน-เท่ียวตอวัน ในป พ.ศ.2616  

• CITY LINE ในเมือง ตั้งแตสถานีบางซ่ือ-พญาไท-ราชปรารภ-มักกะสัน-รามคําแหง-หัวหมาก-บานทับ

ชาง-ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ ประมาณการคาดการผูโดยสาร ในป 2566 จํานวน 106,010 คน-

เท่ียวตอวัน 

• HSR (High Speed Rail) นอกเมือง ตั้งแตสถานีดอนเมือง-บางซ่ือ-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ-ฉะเชิงเทรา-

ชลบุร-ีศรีราชา-พัทยา    -อูตะเภา ประมาณการคาดการจํานวนผูโดยสาร ป 2566 จํานวน 

41,190 คน-เท่ียวตอวัน 

 ประมาณการคาใชจายของโครงการ

 
รูปภาพท่ี 7 ประมาณการคาใชจายโครงการ 

 การจัดการการใชประโยชนจากท่ีดิน พ้ืนท่ีศึกษาขางละ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเสนทางโครงการ  

ประกอบดวย 3 ชวง ผาน กรุงเทพฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  ในการจัดกรรมสิทธิ์

ท่ีดินท่ีผาน 4 จังหวัด แบงเปนดังนี้ 

 - ARL EXTENSION มีพ้ืนท่ีเวนคืนท่ีดิน ประมาณ 7 

ไร 2 งาน 95 ตารางวา และสิ่งปลูกสรางจํานวน 54 อาคาร 

(การรถไฟฯ เริ่มทําสัญญากับผูท่ีถูกเวนคืนและพรอมท่ีจะ

จายเงินคาทดแทนใหแลวเสร็จ ภายในปพ.ศ.2561)  

 

รูปภาพท่ี 8 การเวนคืนท่ีดินเขตกรุงเทพฯ 
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 - HSR BANGKOK-U-TAPAO มีพ้ืนท่ีเวนคืนท่ีดิน ประมาณ 

850 ไร 5 ตารางวา และสิ่งปลูกสรางจํานวน 873 แปลง 

 

รูปภาพท่ี 9 พ้ืนท่ีเวนคืน 3 จังหวัด 

 

 การศึกษาเพ่ิมเติมในระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 

 สวนตอขยายในการศึกษาในระยะท่ี 2 ชวงสนามบินอูตะเภา – ระยอง  จะศึกษาแนวเสนทางรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และสวนตอขยายไประยองตามการศึกษาเดิม และศึกษาเสนทางท่ีเหมาะสม

ประกอบกับการเวนคืนท่ีดินตลอดแนวเสนทางท่ีเหมาะสม  

 สวนการศึกษาสวนตอขยายในระยะท่ี 3 สถานีระยอง จันทบุรี และสถานีตราด จะศึกษาแนวทางเลือกตอ

ขยายไประยองแนวเสนทางตอขยายไป จันทบุรี และตราดในระยะท่ี 3 ตอไป 

สรุปมาตรการปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ 

คุณภาพอากาศ  

 ผลกระทบสิ่งแวดลอม : การฟุงกระจายของฝุนละอองจากกิจกรรมกอสรางและการขนสงเครื่องจักร

อุปกรณ ของรถบรรทุก  

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม :  

o ติดตั้งรั้วทึบความสูงอยางนอย 2 เมตร ปดก้ันโดยรอบบริเวณกิจกรรมกอสรางท่ีเกิดฝุนละออง 

o ฉีดพรมน้ําวันละ 4 ครั้ง ในพ้ืนท่ีกอสรางท่ีถูกเปดหนาดิน กองวัสดุกอสราง และเสนทางขนสงท่ี

เปนลูกรัง 

o จัดใหมีวัสดุปดคลุมกองวัสดุกอสรางและรถบรรทุก เพ่ือปองกันการฟุงกระจายและเศษวัสดุตก

หลน 

o จํากัดความเร็วรถบรรทุกในชวงท่ีมีการขนสงผานชุมชนหรือถนนลูกรังใหใชความเร็วไมเกิน 30 

กม./ชม. 

ระดับเสียง/ความส่ันสะเทือน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม : กิจกรรมกอสรางทางรถไฟและอุโมงค รวมท้ังการเดินขบวนรถไฟเม่ือเปด

ใหบริการ     อาจกอใหเกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนรบกวนประชาชนและชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 
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มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม :  

o กําหนดชวงเวลาในการกอสรางใหอยูระหวางเวลา 06.00-18.00 น.  

o ติดตั้งกําแพงก้ันเสียงถาวรสําหรับชวงเปดดําเนินการ และเลือกใชวัสดุลดเสียงและความ

สั่นสะเทือนในองคประกอบตางๆ ของชานชาลา รางรถไฟ และขบวนรถไฟ 

o ติดตามตรวจสอบระดับเสียงในระยะดําเนินการ หากพบวายังคงมีคาเกินเกณฑมาตรฐานระดับ

เสียงท่ัวไปหรือไดรับการรองเรียน ตองพิจารณาติดตั้งกําแพงก้ันเสียงในบริเวณท่ีจําเปนเพ่ิมเติม 

 

อุทกวิทยาน้ําผิวดิน/การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 

 ผลกระทบสิ่งแวดลอม : การกอสรางสะพานและตอหมอในลําน้ําอาจสงผลตอทิศทางการไหลของน้ําและ

เกิดการสะสมของดินตะกอนในลําน้ําจนเปนอุปสรรคตอการระบายน้ําในพ้ืนท่ีและอาจเกิดน้ําทวมขังบริเวณริมตลิ่ง

ลําน้ํา 

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม :  

o จัดใหมีระบบการระบายน้ํา เชน ทอ/รางระบายน้ํา เพ่ือทดแทนสวนท่ีเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีกอสราง 

o กําหนดตําแหนงตอหมอของสะพานชวงท่ีผานลําน้ําเพ่ือไมใหกีดขวางการไหลและการระบายน้ํา

ของลําน้ํา 

o ออกแบบทอลอดและระบบระบายน้ําในตําแหนงท่ีเหมาะสมและรองรับการระบายน้ําไดอยาง

เพียงพอ 

o ตรวจสอบการสะสมของดินตะกอนและวัชพืชบริเวณสะพานรถไฟขามลําน้ําเปนประจําทุก 3 

เดือน 

 

คุณภาพน้ําผิวดิน/นิเวศวิทยาทางน้ํา 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม : น้ําท้ิงจากบานพักคนงานและสํานักงานกอสรางอาจถูกชะลางไหลลงสูแหลงน้ํา 

ขณะท่ีการกอสรางสะพานรถไฟตัดผานแหลงน้ําก็อาจทําใหมีความขุนเพ่ิมข้ึนสงผลตอกระทบตอคุณภาพ

น้ําผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ํา  

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม :  

o กําหนดใหบานพักคนงานและสํานักงานกอสรางตองอยูหางจากแหลงน้ําผิวดินอยางนอย 50 

เมตร และตองติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป เพ่ือควบคุมคุณภาพน้ําท้ิงใหอยูในมาตรฐาน

การระบายน้ําท้ิง 

o ติดตั้งตาขายปองกันเศษวัสดุตกหลน (Safety Net) หรือรั้วดักตะกอน (Silt fence) บริเวณท่ีมี

การกอสราง   ผานลําน้ําท่ีสําคัญ เชน คลองลาดกระบัง แมน้ําบางปะกง คลองบางละมุง และ

คลองบางไผ เปนตน 

o ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียและจัดเก็บของเสียใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
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การคมนาคมขนสง/อุบัติเหตุและความปลอดภัย 

 ผลกระทบสิ่งแวดลอม : งานกอสรางเสนทางรถไฟและการขนสงวัสดุกอสรางอาจกีดขวางการใชเสน

สัญจรบนถนนสายหลักและสายรอง โดยเฉพาะชวงท่ีผานยานชุมชน 

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม :  

o ประชาสัมพันธแผนงานกอสรางและประสานงานกับหนวยงานดานการจราจรในพ้ืนท่ีเพ่ือ

จัดเตรียมแผนงานดานการจราจรในระหวางการกอสราง 

o จํากัดความเร็วรถบรรทุกในชวงท่ีมีการขนสงผานชุมชน หรือเสนทางขนสงท่ีเปนลูกรังใหใชความเร็ว

ไมเกิน 30 กม./ชม. สําหรับเสนทางอ่ืนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

o ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟเตือน ปายเตือน ปายสัญลักษณ และอุปกรณอ่ืนๆ เชน กรวยยาง แผง

ก้ัน ไฟสองสวาง ฯลฯ เพ่ือความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผูใชเสนทาง 

สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

 ผลกระทบสิ่งแวดลอม : แนวเสนทางรถไฟบางชวงอาจตองรื้อยายระบบทอสงน้ํามันและกาซธรรมชาติ 

ทอประปา รวมถึงระบบโครงขายไฟฟาแรงสูง  

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม :  

o ติดตั้งปายประชาสัมพันธแผนการกอสรางและดําเนินการกอสรางเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีกําหนดอยางเครงครัด  

o จัดตั้งคณะทํางานประกอบดวย รฟท. ผูรับเหมากอสราง และหนวยงานเจาของระบบสาธารณูปโภค        

เพ่ือรวมกันกําหนดข้ันตอนการกอสรางและประสานงานระหวางการกอสรางอยางใกลชิด 

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม/การโยกยายและการเวนคืน 

 ผลกระทบสิ่งแวดลอม : ชุมชนในเขตทางรถไฟและบริเวณใกลเคียงอาจไดรับความเดือดรอนรําคาญจาก

กิจกรรมกอสรางรวมถึงการเวนคืนท่ีดินเพ่ิมเติมสําหรับการกอสรางโครงการ โดยคาดวาจะตองเวนคืนท่ีดิน                         

ประมาณ 850-0-5 ไร และ สิ่งปลูกสรางจํานวน 873 แปลง  

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม :  

o จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียนพรอมหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถรับเรื่องรองเรียนไดตลอด 24 ชม. 

o ประชาสัมพันธแผนการกอสรางโครงการใหแกประชาชนไดรับทราบลวงหนา 

o สํารวจรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินท่ีไดรับผลกระทบจากการเวนคืนท่ีดินอยางโปรงใส 

รวดเร็ว และเปนธรรม ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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 สุดทาย ฝากขอวิตกกังวลของพ่ีนองประชาชนท่ีรวมรับฟงความคิดเห็นครั้งสุดทาย ก็ขอฝากตอทาย

บทความนี้ไวไมใหลืมพอสรุปไดท่ีเปนสาระสําคัญดังนี้  

 1.ประชาชนถามเรื่องการเวนคืนท่ีดินบริเวณสถานีรถไฟพัทยา และสถานีชลบุรี และตลอดเสนทางรถไฟ

ความเร็วสูง มีพ้ืนท่ีเทาไร ตองยุติธรรมและแจงลวงหนา   

 2.สอบถามปญหาสรางทางรถไฟกับแนวทอแกสไดประสานการศึกษาและประสานงานโครงการกันหรือไม   

 3.ปญหาสรางสถานีรถไฟความเร็วสูงชลบุรี มีแนวทางแกปญหาน้ําทวมน้ําบานเรือนไวอยางไร 

 4.ปญหาน้ําทวมมีการสรางระบบระบายน้ําดีแคไหนตลอดแนวโครงการฯประชาชนยังกังวลน้ําจะทวม

นานจะเดือดรอนกัน   

 5.ปญหาแนวทางเสนทางรถไฟบริเวณลาดกระบัง มีการขยายแนวหรือไม ตองชัดเจน   

 6.แนวทางรถไฟจากลาดกระบังไปฉะเชิงเทราผานคลอง มีความกังวลเสนทางรถไฟขวางทางน้ํา ถาสราง

ตอหมอทางรถไฟบริเวณคลอง คลองก็จะแคบลง   

 7.มีโรงงานอยูบริเวณสถานีฉะเชิงเทรา ท่ีจะโดนเวนคืน จะตองออกเลยหรือไม จะไดไปสรางโรงงานแหง

ใหม และจะตองออกจากพ้ืนท่ีเม่ือใดจะไดวางแผนถูก เพราะตองใชเวลาดําเนินการนานพอสมควร  

 8.พ้ืนท่ีทางรถไฟพ้ืนท่ี ต.บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา แนวเสนทางรถไฟในการเวนคืนอยูแนวไหนเสนทาง

รถไฟมีแนวตอหมออยางไร   

 9.ศูนยซอมบํารุงรถไฟฟาความเร็วสูงท่ีบริเวณอําเมืองฉะเชิงเทรามีพ้ืนท่ีก่ีไรจะสรางงานอะไรบางสราง

โอกาสใหกับคนพ้ืนท่ีทองถ่ิน 

 

เอกสารอางอิง :  

  เอกสารการประชุมใหญการมีสวนรวมของประชาชน (สรุปผลการศึกษาโครงการ)โครงการรถไฟ

ความเร็วสูง ชวงสุวรรณภูมิ – อูตะเภา วันพุธท่ี 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ หองแปซิฟก 

ชั้น 1 โรงแรมเดอะไทด รีสอรท หาดบางแสน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี


