ร ซึ่งมีความยาวกว่าอุโมง
ใหม่จะมีความยาวประมาณ 5,500 เมต
เป็นอุโมงค์คู่ทางเดี่ยวที่มีทางเชื่อม

ค์ขุนตานประมาณ 4 เท่า โดย

วารสารข่าว สผ.
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หมวดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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่แบบอุโมงค์คู่ทางเดี่ยวที่มีทางเชื่อม

หน้าตัดเบืองต้นของอุโมงค์รถไฟทางคู

จาก... กองบรรณาธิการ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560
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วารสารข่าว สผ. หมวดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อารร
มฉบับนี้
รองรับโครงก ถไฟทางคู่ในอนาคต

เป็น ฉบับที่ 3 ปีที่ 19 ทางทีมงานขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดว้ ยบทความ
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จัดท�ำโดย
		
		
		

และสถานียกระดับ เช่น สถานีรถไฟอุ
โครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

ดรธานี ซึ่งเป็

อุโมงค์ที่ขุดเจาะและติดตั้งค้้ายันอุโมงค์

สุโข อุบลทิพย์
เสาวภา หิญชีระนันทน์
รสริน อมรพิทักษ์พันธ์
จุฑาภรณ์ ทองสอดแสง
พงศธร พวงสมบัติ
สมิต จิระมงคล
กชวรรณ สังขวนิช
ธนภัทร์ ศรีถาวร 		
ยุทธพงษ์ พุกอาษา
น�้ำฝน พริ้งจ�ำรัส
กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Website : www.onep.go.th/eia อีเมล databaseeia.onep@gmail.com
**สนใจติดต่อเป็นสมาชิกวารสารข่าวได้ที่ 02-265-6500 ต่อ 6860** (ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

EIA Activity
เมือ่ วันพุธEIAที่ 6Activity
กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชัน้ 4 สผ.

พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครัง้ ที่ 3/2560 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี
กั นยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม 401 ชั้น 4 สผ. พลเอก ประวิต ร วงษ์ สุ ว รรณ
ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น รองประธานคนที่ 2
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ครั่ง้งแวดล้
ที่ 3/2560
นายวิจารย์ สิมาฉายา
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พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(กก.วล.) ครั้งที่ 3/2560

ร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รองประธานคนที่ 2
นายวิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ
และนางอัษฎาพร ไกรพานนท์
รองเลขาธิการ สผ. ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

ดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ2ม รองประธานคนที่ 2

ผู้เข้าร่วมประชุ
วยกรรมการผู
้ทรงคุณวุฒิแ้ทละกรรมการจากหน่
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พฤหั ส บดี ที่ 12 ตุ ล าคม
เวลา
โรงแรมเอเชี
ย ราชเทวี
นายสุยโ ขราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายสุโข อุบลทิพย์
เมื่อวั2560
นพฤหั
สบดี09.00
ที่ 12น.ตุณลาคม
2560 เวลา
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พย์ รองเลขาธิรองเลขาธิ
การ สผ. เป็กนาร
ประธานการประชุ
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นธ์ศนู ย์ขอ้ มูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ทบสิ่งแวดล้อมและโมบายแอปพลิเคชั่น “Smart EIA” โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ รักษาราชการ
และโมบายแอปพลิเคชั่น “Smart EIA” โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาระบบ
านวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อด้วยการนาเสนอผล
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อด้วยการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
นินงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการยื่นลงทะเบียนรายงาน EIA รายงาน EHIA รายงาน IEE
ระบบการยื่นลงทะเบียนรายงาน EIA รายงาน EHIA รายงาน IEE ระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
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อม ไและระบบขอยื
บใบอนุญาตเป็
น ผู้มีสิทธิทารายงาน EIA ่งแวดล้อม และระบบการยื่นลงทะเบียน
บใบอนุ
นผู้มดตามตรวจสอบผลกระทบสิ
ีสิทธิท�ำรายงาน EIA ทางอิ
เล็กอทรอนิ
กส์ พร้อชมทั
้งผลการด�ำเนินงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
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นาเสนอผลการด
งานปรัดบตามตรวจสอบผลกระทบสิ
ปรุงและ
เพชรสังหารเคชัผู่น้จัด“Smart
การบริEIA”
ษัท เทรคอน
(เว็บบศูไซต์
กัด เป็
นผู้บรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ
ะสิทธิภาพโมบายแอปพลิ
ซึ่งเชื่อมโยงกั
นย์ข)้อมูจ�ลำการติ
ดตามตรวจสอบผลกระทบ
บริษทั ทีวยป่ รึหน่กษา
และหน่วฐยงานที
อง ประมาณ
200่เกีคน
ล้อม โดยมีผเจ้
ู้ เข้าของโครงการ
ร่วมประชุมประกอบด้
วยงานภาครั
บริษัทเ่ทีกี่ปย่ รึวข้
กษาและหน่
วยงานที
่ยวข้ทัอง้ นี้ มีการร่วมรับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม
ณ 200 คน ทัและกิ
้ งนี้มีกจารร่
วมรับ ฟังความคิ
ดเห็งนรางวั
ตอบข้
อซักถามและกิ
กรรมตอบค
าถามชิ
กับ
กรรมตอบค�
ำถามชิ
ลให้
ับผู้เข้าร่วจมงาน
โดยได้
รับงเกีรางวั
ยรติลให้
จากนายพุ
ฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ.
มงาน ซึ่งได้รเป็
ับเกีนยผูรติ
จากนายพุลฒให้ิพกงศ์ับผูสุ้เรข้พฤกษ์
การ สผ.าวปิ
มอบรางวั
ลให้กับมผูในครั
้เข้าร่ว้งมกินี้จกรรม
้มอบรางวั
าร่วมกิรองเลขาธิ
จกรรมและกล่
ดการประชุ
าวปิดโครงการในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครั
ษัทที่ปรึกมษาและหน่
วยงานที
นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการ สผ.
ผู้เข้าร่ฐ วบริมประชุ
ประกอบด้
วย่เกี่ยวข้อง ประมาณ 200 คน
เป็นประธานการประชุมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
หน่วยงานภาครัฐ เจ้าของโครงการ บริษัทที่ปรึกษา
อบผลกระทบสิ่งศูแวดล้
อ
มและโมบายแอปพลิ
เ
คชั
น
่
“Smart
EIA”
นย์ข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 200 คน
และโมบายแอปพลิเคชั่น “Smart EIA”

ข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลการติดตาม
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EIA info
EIA info

สวัสดีค่ะ พบกับคอลัมน์ใหม่เอี่ยมที่จะสรุปย่อความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบ infographic สาหรับเรื่องแรกนี้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อสวั
ม สเรืดี่องคก่ะาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรื
่งต้อเงจั
ดทารายงานการวิ
เคราะห์
พบกับคอลัมน์ใหม่เอี่ยมที่จะสรุปย่อความรู้ต่างๆอกิเกีจการซึ
่ยวกับการวิ
คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้
อมในรูปแบบ

infographic่งแวดล้
ส�ำหรัอบมเรื่อและหลั
งแรกนี้เกกี่ยเกณฑ์
วกับการปรั
่ยนประกาศกระทรวงทรั
พยากรธรรมชาติ
ละสิ่งแวดล้อม เรืเ่อคราะห์
ง ก�ำหนด
ผลกระทบสิ
วิธีกบารเปลีระเบี
ยบปฏิบัติ และแนวทางการจั
ดทแารายงานการวิ

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
ผลกระทบสิ
อม ฉบับที่ 11ดท�(พ.ศ.
2560) เคราะห์
ค่ะ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560) ค่ะ
ระเบียบปฏิ่งบแวดล้
ัติ และแนวทางการจั
ำรายงานการวิ

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งทางที
ว่าการสรุ
ปเนืง้อเป็
หาเกี
ในรูปปแบบ
infographic
มงานหวั
นอย่่ยาวกังยิบ่งว่EIA
าการสรุ
เนื้อหาเกี
่ยวกับ EIAจะทาให้ท่านผู้อ่านเข้าใน
ในรูปนแบบ
ในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น แล้วพบกั
ใหม่ฉinfographic
บับหน้าค่ะ จะท�ำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหา
ได้ง่ายขึ้น แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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พร้อมรับ “อีไอเอ”
ภายใต้ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หลายท่านที่ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของ พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม คงจะทราบว่าทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.)
ได้ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 คือ แก้ไขค�ำว่า
“รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม” เป็น “รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม” เพิม่ บทนิยามค�ำว่า “หน่วยงาน
ของรัฐ” ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการจัดท�ำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม แก้ไขเพิม่ เติมการปฏิบตั หิ น้าที่
ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ และเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม มลพิ ษ
ในการเข้าตรวจสอบสถานที่ เพิ่มบทก�ำหนดโทษส�ำหรับกรณี
การไม่น�ำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดไว้
ในรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและกรณี
การด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งหรื อ ประกอบกิ จ การใดก่ อ นที่
คณะกรรมการผู ้ ช� ำ นาญการพิ จ ารณารายงานฯ จะได้ ใ ห้
ความเห็นหรือความเห็นชอบรายงานฯ เพิ่มคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ และแก้ไขเพิม่ เติมอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นผู้จัดท�ำรายงาน
นอกจากนัน้ การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มส� ำ หรั บ โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามที่ก�ำหนด
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สอดคล้องกับมาตรา 58 และมาตรา 278
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติให้มีการจัดท�ำกฎหมายที่จ�ำเป็น
เพื่อก�ำหนดให้ด�ำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ด�ำเนินการ ถ้ามีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ อนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต หรื อ ส่ ว นได้
ส่วนเสียส�ำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนสิ่งแวดล้อม
อย่ า งรุ น แรง ต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ มี ก ารศึ ก ษาและประเมิ น
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
หรื อ ชุ ม ชน และจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ที่ มี
ส่วนได้เสียและประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อน�ำมาประกอบ
การพิจารณาด�ำเนินการหรืออนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งใน
พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการจัดท�ำ
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและระบบ
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุม สนช. มีมติรบั หลักการร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อพิจารณา ก�ำหนดระยะเวลาท�ำงานภายใน 57 วัน
(ต้องแล้วเสร็จภายในกลางเดือนมกราคม 2561)
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ สนช. รับหลักการ)
มีประเด็นที่ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560
ซึ่ ง ได้ ผ ่ า นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากประชาชนมาแล้ ว
สรุปได้ดังนี้
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1. ให้ มี ก ารทบทวนประกาศก� ำ หนดโครงการหรื อ
กิจการหรือการด�ำเนินการใดของรัฐ ซึ่งต้องจัดท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 5 ปี หรือในกรณีที่มี
ความจ�ำเป็นจะทบทวนให้เร็วกว่านั้นก็ได้
2. โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การด� ำ เนิ น การที่ ต ้ อ ง
จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากเป็น
โครงการด้านการคมนาคมขนส่ง การชลประทาน การป้องกัน
สาธารณภัย โรงพยาบาลหรือที่อยู่อาศัย ที่มีความจ�ำเป็น
เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ในระหว่ า งที่ ร อผลการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม อาจเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ด�ำเนินกระบวนการหรือ
ขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกชนที่จะเป็นผู้รับงานนั้นไปพลาง
ก่อนได้ แต่จะลงนามผูกพันในสัญญาหรือให้สิทธิกับเอกชน
ผู้นั้นไม่ได้
3. สผ. โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ เช่น การตรวจสอบรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การให้ความเห็นเบื้องต้น ยกเว้น
กรณี โ ครงการที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่ ว นได้ เ สี ย ส� ำ คั ญ อื่ น ใดของประชาชนหรื อ ชุ ม ชนหรื อ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง หรือเป็นโครงการที่มีความจ�ำเป็น
เร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4. ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการผู ้ ช� ำ นาญการพิ จ ารณา
รายงานฯ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ ให้เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีอำ� นาจ
อนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตแก่ผู้ด�ำเนินการหรือ
ผูข้ ออนุญาตไว้กอ่ น จนกว่าผูน้ นั้ จะได้ดำ� เนินการแก้ไขเพิม่ เติม
หรือจัดท�ำรายงานใหม่ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือ
หัวข้อที่คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการก�ำหนด มิฉะนั้น จะถือว่า
จบกระบวนการ
5. ให้ผู้ด�ำเนินการหรือผู้ขออนุญาต ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ด�ำเนินการแล้ว จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นรายงานการเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ�ำนาจอนุญาตอย่างน้อยปีละ
1 ครัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีโดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก�ำหนด

6. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ�ำนาจอนุญาตรวบรวมรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ในเขตท้ อ งที่ นั้ น หรื อ สผ.ส� ำ หรั บ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงาน
7. สผ. ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ และ
จั ด ท� ำ รายงานพร้ อ มข้ อ เสนอแนะและความเห็ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบ สามารถน�ำไปใช้เพือ่ เสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ ประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ตามกฎหมายได้ เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ สผ. หรือ
หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่แทนได้มีหนังสือแจ้ง
9. ผู ้ ด� ำ เนิ น การหรื อ ผู ้ ข ออนุ ญ าต หากด� ำ เนิ น การ
ก่อสร้างหรือด�ำเนินการก่อนที่คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ
พิจารณารายงานฯ ให้ความเห็นหรือได้รับความเห็นชอบ
รายงานฯ หรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
1 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 1 แสนบาท ตลอด
ระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือหยุดการกระท�ำนั้น
10. ผู้ด�ำเนินการหรือผู้ขออนุญาต ถ้าไม่ส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
1 ล้านบาท และให้ สผ. แจ้งหน่วยงานอนุญาตเพื่อสั่งปิด
หรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือระงับหรือหยุดใช้
หรือท�ำประโยชน์ในโครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการ
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ทัง้ นี้ สนช. ได้รบั ข้อเสนอภาคประชาชนมาพิจารณาด้วย
ซึ่ ง อาจมี ก ารปรั บ ปรุ ง ในบางมาตรา ซึ่ ง ในส่ ว นของ สผ.
ได้เตรียมการรับมือกับ “อีไอเอ” ภายใต้รา่ ง พ.ร.บ. สิง่ แวดล้อม
ฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยได้ จั ด ท� ำ แผนการตรากฎหมาย
ล�ำดับรองและกรอบระยะเวลา เพื่อให้สอดรับกับร่าง พ.ร.บ.
ฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้อ่านติดตามความคืบหน้า
ร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
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ลาโพง กรุงเทพมหานคร ถึงเมืองปากนา จังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะท

เดิน รถเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ซึ่งเป็นทางรถไฟของเอกชน ด

อนาคต

รถไฟไทย

อองเดร เดอ ริเชอลิว (André de Richelieu ) หรือพระยาชลยุทธโยธิน อด

สยาม ชาวเดนมาร์ก ภายหลังจากนันเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2450 จึงเริ่มเป

นายวุฑฒิ ศรีค�ำภา
กรุงเทพถึงพระนครศรีอยุธยา เป็นระยะทางประมาณนักวิช71
กิ
โลเมตร ก่อนที่จ
าการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เหนือ สายอีสาน สายตะวันออก และสายใต้ ตามลาดับ
รถไฟไทย อยู ่ คู ่ กั บ คนไทยมาอย่ า งยาวนาน

โดยทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย ถือก�ำเนิดมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เป็นทางรถไฟสายปากน�้ำ เดินรถระหว่างสถานีหัวล�ำโพง
กรุ ง เทพมหานคร ถึ ง เมื อ งปากน�้ ำ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
เป็นระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร โดยเปิดการเดินรถ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2436 ซึ่งเป็นทางรถไฟของเอกชน
ด�ำเนินการโดยบริษัทรถไฟปากน�้ำของ อองเดร เดอ ริเชอลิว
(André de Richelieu) หรือพระยาชลยุทธโยธิน อดีต
ผู้บัญชาการทหารเรือของกองทัพเรือสยาม ชาวเดนมาร์ก
ภายหลังจากนัน้ เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2450 จึงเริม่ เปิดด�ำเนินการ
รถไฟหลวงสายแรก จากกรุ ง เทพถึ ง พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เป็นระยะทางประมาณ 71 กิโลเมตร ก่อนที่จะมีการพัฒนา
ในเส้นทางอื่นๆ ทั้งสายเหนือ สายอีสาน สายตะวันออก และ
สายใต้ ตามล�ำดับ
เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงข่ายรถไฟนั้นไม่ได้
รับการพัฒนาเท่าที่ควร ท�ำให้มีพื้นที่การให้บริการครอบคลุม
เพียง 47 จังหวัด ประกอบกับโครงสร้างต่างๆ ของรถไฟนั้น
พลเรือนโททร์พระยาชลยุ
(อองเดร
ริเชอลิ
ว) อสร้าง
ก็มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากอายุ
การใช้
งานทีพระยาชลยุ
่ยาวนานและ ทธโยธิ
พลเรื
อโท
(อองเดรทธโยธิ
เดอนทร์
ริเชอลิ
ว) ผูเดอ
้ดาเนิ
นการก่
ผู้ด�ำเนินการก่อสร้างรถไฟสายแรกของประเทศไทย
ขาดการบ�ำรุงรักษาที่ดี จากสาเหตุข้างต้นท�ำให้ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการของรถไฟไทยลดลง ทั้งในด้านความสะดวก
รวดเร็ ว การให้ บ ริ ก ารและการขนส่ ง ความตรงต่ อ เวลา ฉะเชิงเทรา - แก่งคอย ทีไ่ ด้เริม่ ท�ำการก่อสร้างไปตัง้ แต่ปี 2559
ท�ำให้การขนส่งทางรางไม่เป็นที่นิยมเมื่อเทียบกับการขนส่ง แล้วจะมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคูใ่ นเส้นทางอืน่ ๆ ทีจ่ ะเริม่
รูปแบบอื่น โดยในปี 2560 นี้ ถือว่าเป็นปีแห่งการพัฒนาการ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งในปี 2560 อี ก เช่ น กั น ซึ่ ง ภายหลั ง
ระบบขนส่งมวลชนทางรางอย่างแท้จริง คือนอกจากการ หากโครงการด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลให้เกิด
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟ การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ต ่ อ วงการรถไฟไทย ในที่ นี้
ทางคู่ช่วงชุมทางถนน จิระ-ขอนแก่น ระยะทางประมาณ จะน�ำเสนอภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
185 กิ โ ลเมตร และโครงการก่ อ สร้ า งรถไฟทางคู ่ ช ่ ว ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ดังนี้

เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงข่ายรถไฟนันไม่ได้รับการพัฒน

ครอบคลุมเพียง 47 จังหวัด ประกอบกับโครงสร้างต่างๆ ของรถไฟนันก็มีส

งานที่ยาวนานและขาดการบารุงรักษาที่ดี จากสาเหตุข้างต้นทาให้ประสิทธิภ

ทังในด้านความสะดวกรวดเร็ว การให้บริการและการขนส่ง ความตรงต่อเวล

เมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น 7 โดยในปี 2560 นี ถือว่าเป็นปีแห่งการพ

โครงข่ายรถไฟไทยในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทาง
เนื่องจากเส้นทางรถไฟในปัจจุบัน ได้ท�ำการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานโดยเทคนิควิศวกรรมในอดีต ที่จะด�ำเนินการ
ก่อสร้างหลบสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา หรือล�ำน�้ำ ประกอบกับพื้นที่บางช่วงไม่สามารถด�ำเนินการขยายเขตทาง
เพิ่มเติมได้ ท�ำให้ขบวนรถไฟไม่สามารถท�ำความเร็วได้ตามที่ต้องการ จึงต้องมีการปรับปรุงแนวเส้นทางในบางช่วงเพื่อให้
ขบวนรถไฟสามารถท�ำความเร็วได้ตามที่ออกแบบ โดยขอยกตัวอย่างบางช่วงที่มีการปรับแนวเส้นทาง ดังนี้
ช่วงเลี่ยงเมืองลพบุรี เนื่องจากแนวเส้นทางรถไฟเดิม อุปสรรคที่ส�ำคัญคือบริเวณตัวเมืองลพบุรีมีโบราณสถานที่ส�ำคัญ
ตัง้ ประชิดอยูใ่ นเขตทางรถไฟเป็นจ�ำนวนมาก เช่น พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นต้น หากด�ำเนินการ
เป็นรถไฟทางคูแ่ ล้ว จะท�ำให้มขี บวนรถไฟเพิม่ มากขึน้ จากเดิม ท�ำให้อาจจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพโครงสร้างของโบราณสถาน
ประกอบกับความกว้างของเขตทางรถไฟบริเวณตัวเมืองลพบุรีไม่เพียงพอที่จะขยายรองรับการพัฒนาเป็นทางคู่ได้ โครงการ
จึงก่อสร้างรถไฟทางคูแ่ นวเลีย่ งเมืองลพบุรี โดยมีจดุ เริม่ ต้นบริเวณสถานีบา้ นกลับ ทางคูใ่ หม่จะอยูท่ างทิศตะวันตกของทางรถไฟ
เดิมวิ่งขึ้นเหนือมาประมาณ 4 กิโลเมตร ทางรถไฟใหม่จะเริ่มเบี่ยงแนวไปทางตะวันออกของทางรถไฟเดิมและเริ่มยกระดับ
ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 311 (ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี) แล้วลดระดับไปบรรจบกับแนวเส้นทางรถไฟเดิม ก่อนเข้าสู่
สถานีโคกกระเทียม รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
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แนวเส้
นทางรถไฟเลี
งลพบุงแคบมากท
รี
ออกจากสถานี
ที่มี ร่ยัศงเมื
มีคอวามโค้
าให้ รถไฟไม่ส ามารถใช้ความเร็วได้เต็มประสิ ท ธิภ า

ออกแบบให้สถานีรถไฟพิจิตรอยู่บริเวณเดียวกันกับสถานีรถไฟความเร็วสูงพิจิตร เพื่อให้ มีการเปลี่ย
ระหว่างรถไฟความเร็วสูง กับรถไฟขบวนอื่นๆ เพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร

ช่ ว งสถานี ร ถไฟพิ จิ ต ร จะมี ก ารปรั บ แนวเส้ น ทาง
ช่วงผ่านสถานีพจิ ติ ร และมีการยกระดับสถานีเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับต�ำแหน่งของสถานีรถไฟความเร็วสูงพิจติ ร เนือ่ งจากสถานี
รถไฟพิจิตรเดิม มีเส้นทางก่อนเข้าสถานีและออกจากสถานี
ที่มีรัศมีความโค้งแคบมากท�ำให้รถไฟไม่สามารถใช้ความเร็ว
ได้เต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับออกแบบให้สถานีรถไฟพิจติ ร
อยู่บริเวณเดียวกันกับสถานีรถไฟความเร็วสูงพิจิตร เพื่อให้มี
การเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างรถไฟความเร็วสูง กับรถไฟ
ขบวนอื่นๆ เพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร

สถานีพิจิตรใหม่

สถานีพิจิตรเดิม

การปรับแนวเส้นทางช่วงสถานีรถไฟพิจิตร

การปรับแนวเส้นทางช่วงสถานีรถไฟพิจิตร

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของรถไฟ

เนื่องจากการพัฒนาเส้นทางรถไฟนัน องค์ประกอบต่างๆ นอกเหนือจากแนวเส้นทางก็มีค
หย่อนกัน ดังนันในอนาคตจึ
งมีการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี
9

อุโมงค์รถไฟ ปัจจุบันมีอุโมงค์รถไฟในทุกเส้นทางของแต่ละภูมิภาค รวม 7 อุโมงค์ ซึ่งอุโมง

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของรถไฟ

เนื่องจากการพัฒนาเส้นทางรถไฟนั้น องค์ประกอบต่างๆ นอกเหนือจากแนวเส้นทางก็มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกัน
ะมาณ 5,500
ซึ่งมีงคมีวามยาวกว่
าอุปโระกอบต่
มงค์ขุนาตานประมาณ
ดังนั้นเมตร
ในอนาคตจึ
การพัฒนาองค์
งๆ ที่เกี่ยวข้อง ดั4งนีเท่
้ า โดยรูปแบบอุโมงค์จะ

ที่มีทางเชื่อม อุโมงค์รถไฟ ปัจจุบันมีอุโมงค์รถไฟในทุกเส้นทางของแต่ละภูมิภาค รวม 7 อุโมงค์ ซึ่งอุโมงค์รถไฟที่มีความยาวที่สุด

คือ "อุโมงค์ขุนตาน" มีความยาวประมาณ 1,325 เมตร เนื่องจากเทคนิควิศวกรรมในสมัยก่อน การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ
เป็นอุปสรรคส�ำคัญ วิศวกรสมัยก่อนจึงพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างอุโมงค์ที่มีความยาวมาก โดยพยายามเลี่ยงเส้นทางออกไป
ท�ำให้เป็นการเพิ่มระยะทางมากยิ่งขึ้น แต่เทคนิควิศวกรรมในปัจจุบันจะท�ำให้มีการพัฒนาอุโมงค์ให้มีความยาวมากขึ้น
เพื่อให้ขบวนรถไฟสามารถท�ำความเร็วได้ตามที่ออกแบบ ประหยัดเวลา ลดระยะทางและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
อย่างไรก็ตามการเปลี
่ยนแปลงแนวเส้นทางจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางและก่อสร้างอุโมงค์ใหม่และมีผลท�ำให้ลดระดับ
Cross passage tunnel
ใหม่จความส�
ะมีความยาวประมาณ
5,500
่งมีคปวามยาวกว่
าอุโโมงค์
มงค์เขาพลึ
ขุนตานประมาณ
โดยรูปแบบอุโมงค์จะ
ำคัญของอุโมงค์รถไฟบางอุ
โมงค์เมตร
เช่นอุซึโมงค์
างตูบขอบและอุ
ง จังหวัดอุตรดิต4ถ์ เท่
ที่มาีความยาวประมาณ
120 เมตร และ 362 เมตร ตามล�ำดับ ซึ่งอุโมงค์ใหม่จะมีความยาวประมาณ 5,500 เมตร ซึ่งมีความยาวกว่าอุโมงค์ขุนตาน
เป็นอุประมาณ
โมงค์คู่ท4างเดี
่ยวที่มแบบอุ
ีทางเชื
่อมจะเป็นอุโมงค์คู่ทางเดี่ยวที่มีทางเชื่อม
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เท่า โดยรูปSafe
โ
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หน้าตัดเบืองต้นของอุโมงค์รถไฟทางคู่แบบอุโมงค์คู่ทางเดี่ยวที่มีทางเชื่อม
First
pressurized
door

Second
pressurized
door

สะพานรถไฟที่ข้ามลานา มีรูป แบบโครงสร้างแต่ละพืนที่แตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับการ

และลั กษณะทางกายภาพของลานานั นๆ สะพานบางแห่ งเป็น สั ญลั กษณ์ ของจังหวัด เช่น
Side
walkway

Cross passage tunnel

Side
walkway

เป็น โครงสร้างสะพานเหล็กที่สร้างข้ามแม่นาตาปี ก่อนที่จะเข้า สู่สถานี รถไฟสุราษฎร์ธานี

ป็นสะพานที่ใช้สัญจรทังรถไฟและรถยนต์ คล้ายกับสะพานพระราม 6 ที่เป็นสะพานข้ามแม่นา
Safe distance
16 m

แต่ในปั จจุบันใช้ สั ญจรเฉพาะรถไฟ
เนืเบืา่ อ้อตังจากมี
ารสร้
งสะพานจุ
ลจอมเกล้
าางเดี
2่ย่ยในบริ
วณ่อม่อม
ดเบืนองต้
นกของอุ
รถไฟทางคู่แบบอุ
่แบบอุ
มงค์คคู่ทู่ทางเดี
วทีวที่มีท่มางเชื
หน้าตัดหน้
งต้
ของอุ
โมงค์โมงค์
ราถไฟทางคู
โโมงค์
ีทเางเชื

บรถยนต์ อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมีการปรับปรุงความแข็งแรงของสะพานจุลจอมเกล้าเพื่อ

สะพานรถไฟ สะพานรถไฟที่ข้ามลานา มีรูป แบบโครงสร้างแต่ละพืนที่แตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับการ

ทางคู่ในอนาคต

เลื อกใช้วัส ดุก่อสร้างและลั กษณะทางกายภาพของลานานันๆสะพานรถไฟ
สะพานบางแห่
งเป็นสั ญ่ขลั้ากมล�ษณ์
งหวัด เช่น
สะพานรถไฟที
ำน�้ำขมีองจั
รูปแบบ

โครงสร้
ละพืน้ ทีก่แ่ ตกต่
นออกไปขึ
น้ อยูก่ รบั ถไฟสุ
การเลือรกใช้
สะพานจุลจอมเกล้า เป็น โครงสร้างสะพานเหล็กที่สร้างข้
ามแม่างแต่
นาตาปี
อนทีางกั่จะเข้
า สู่สถานี
าษฎร์ธานี

วัสดุกอ่ สร้างและลักษณะทางกายภาพของล�ำน�ำ้ นัน้ ๆ สะพาน
(พุนพิน) ในอดีตเคยเป็นสะพานที่ใช้สัญจรทังรถไฟและรถยนต์
ที่เป็นสะพานข้
บางแห่คล้
งเป็านยกั
สัญบลักสะพานพระราม
ษณ์ของจังหวัด เช่น6 สะพานจุ
ลจอมเกล้าา มแม่นา
างสะพานเหล็
กที่สร้างข้ามแม่
น�้ำตาปี ก่าอนที
่จะ เวณ
เจ้าพระยาแห่งแรก แต่ในปั จจุบั น ใช้ สั ญจรเฉพาะรถไฟเป็เนืนโครงสร้
่องจากมี
การสร้างสะพานจุ
ลจอมเกล้
2 ในบริ
เข้าสูส่ ถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี (พุนพิน) ในอดีตเคยเป็นสะพาน
ใกล้เคียงเพื่อใช้สาหรับรถยนต์ อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมี
งความแข็งแรงของสะพานจุ
ลจอมเกล้
ที่ใช้กสารปรั
ัญจรทับ้งปรุ
รถไฟและรถยนต์
คล้ายกับสะพานพระราม
6 าเพื่อ
ที่เป็นสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาแห่งแรก แต่ในปัจจุบันใช้
รองรับโครงการรถไฟทางคู่ในอนาคต
สัญจรเฉพาะรถไฟ เนือ่ งจากมีการสร้างสะพานจุลจอมเกล้า 2
ะพานจุลจอมเกล้าในปัจจุบัน (http://singcring.blogspot.com/2015/04/blog-post.html)
ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งเพื่ อ ใช้ ส� ำ หรั บ รถยนต์ อย่ า งไรก็ ต าม
สะพานจุลจอมเกล้าในปัจจุบัน
ในอนาคตจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง ความแข็ ง แรงของสะพาน
(http://singcring.blogspot.com/2015/04/
การออกแบบปรั
บ ปรุ งสถานี ร ถไฟนั นได้ มี ก ารน าเอาความเป็จุนลจอมเกล้
เอกลั กาษณ์
รู ป แบบของ
เพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่ในอนาคต
blog-post.html)

ถิ่ น มาประยุ ก ต์ พั ฒ นารู ป แบบอาคารสถานี ร ถไฟด้ ว ยการผสมผสานระหว่ า งรู ป แบบ

องถิ่นกับรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ทังนีสถานี10รถไฟจะมีทังสถานีระดับดิน

สถานีรถไฟ การออกแบบปรับปรุงสถานีรถไฟนั้นได้มีการน�ำเอาความเป็นเอกลักษณ์รูปแบบของสถาปัตยกรรม

ท้องถิ่นมาประยุกต์ พัฒนารูปแบบอาคารสถานีรถไฟด้วยการผสมผสานระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องถิ่นกับรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ทั้งนี้สถานีรถไฟจะมีทั้งสถานีระดับดิน และสถานียกระดับ เช่น สถานีรถไฟอุดรธานี ซึ่งเป็น
สถานีรถไฟขนาดใหญ่ยกระดับและจะเชื่อมต่อกับสถานีของโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

หน้าาตัตัดดเบื
รถไฟอุ
ดรธานีดรธานี
หน้
เบืองต้
้องต้นของสถานี
นของสถานี
รถไฟอุ

ทังนีหากโครงการได้ดาเนินการเต็มรูปแบบแล้วจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒ นาการ
ทั้งนี้ หากโครงการได้ด�ำเนินการเต็มรูปแบบแล้วจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาการขนส่งทางรางให้กับ
ขนส่งทางรางให้กับประเทศ ลดระยะเวลาและประหยัดพลังงานเชือเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลด
ประเทศ ลดระยะเวลาและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
ปั ญเพิหามลพิ
ีต่อสิ่ งแวดล้ อมงสาธารณะทั
เพิ่ มประสิ้งทพืธิ้นภทีาพของการขนส่
งสาธารณะทั
งพืนที
นบท
เมือง และระหว่
่มประสิษททีธิ่ภมาพของการขนส่
่ชนบท เมือง และระหว่
างประเทศ
จูง่ ชใจให้
ประชาชนหั
นมาใช้บริากงาร
ประเทศ
จูงใจให้
มาใช้บัตริกิเหตุ
ารทางรางให้
มากยิ
่ อลดจาานวนอุ
ั ติเหตุ
ท างถนนงสถานที
รวมทั่ทงเพิ
ทางรางให้
มากยิป่งระชาชนหั
ขึ้นเพื่อลดจ�นำนวนอุ
ทางถนน รวมทั
้งเพิ่ ง่มขึศันเพื
กยภาพด้
นการท่อบงเที
่ยวตามแหล่
ี่ส�ำคั่ มญ
และเพิ่มาประสิ
ทธิภอาพของโครงข่
ายการขนส่
อไป ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายการขนส่งทางรถไฟต่อไป
ศักยภาพด้
นการท่
งเที่ยวตามแหล่
งสถานทีงทางรถไฟต่
่ที่สาคัญ และเพิ
เอกสารอ้างอิง

างอิ้ทั่วงไปด้านวิศวกรรมรถไฟ" โดยนคร จันทศร
1.ช่เอกสารอ้
างรถไฟ ความรู
2.รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟรางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์

1. ช่างรถไฟ ความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมรถไฟ" โดยนคร จันทศร
(ระยะที
่ 2) แนวเส้เนคราะห์
ทางลพบุ
รี - ปากน
าโพอมของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
(ฉบับงเดืและการจั
อนพฤษภาคม
2. รายงานการวิ
ผลกระทบสิ
่งแวดล้
โครงการระบบรถไฟรางคู
่เพื่อการขนส่
ดการโลจิ2558)
สติกส์ (ระยะที่ 2)
แนวเส้นทางลพบุ
ปากน�้ำโพ ของ
การรถไฟแห่
งประเทศไทย
(ฉบับเดือนพฤษภาคม
3.รายงานการวิ
เคราะห์รีผ-ลกระทบสิ
่งแวดล้
อม โครงการก่
อสร้างรถไฟทางคู
่ ช่วงขอนแก่2558)
น-หนองคาย ของ การ
3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย
รถไฟแห่
งประเทศไทยงประเทศไทย
(ฉบับเดือนมิ(ฉบั
ถุนบายน
2559)
ของการรถไฟแห่
เดือนมิ
ถุนายน 2559)
4. รายงานการวิ
เคราะห์
ผลกระทบสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมม โครงการก่
่ ่ ช่วงปากนาโพ-เด่นชัย ของการรถไฟ
4.รายงานการวิ
เคราะห์
ผลกระทบสิ
โครงการก่ออสร้สร้างรถไฟทางคู
างรถไฟทางคู
ช่วงปากน�้ำโพ-เด่นชัย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
(ฉบับเดือนมิถุนายน 2559)
(ฉบับเดือนมิถุนายน 2559)
5. ปฏิรูปรถไฟไทย : แนวทางในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
เพื่อให้มีการใช้งานมากขึ้น โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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อุโมงค์ในชั้นหิน (Tunnelling in Rock)
อุโมงค์ในชั้นหิน (Tunnelling in Rock)
อุโมงค์ในชั้นหิน (Tunnelling in Rock)

อุโมงค์ในชั้นหิน

นางสาววรรณวิมล เศาณานนท์
มลอมช
เศาณานนท์
นักนางสาววรรณวิ
วิชาการสิ่งแวดล้
านาญการ
กนางสาววรรณวิ
วิชาการสิ่งแวดล้
่งแวดล้มอลอมด้
มชเศาณานนท์
กลุ่มงานวิเคราะห์ผนัลกระทบสิ
าานาญการ
นคมนาคม
นั
ก
วิ
ช
าการสิ
ง
่
แวดล้
อ
มช
านาญการ
กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม
กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม
อุโมงค์เป็นสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น อุโมงค์รถไฟ อุโมงค์ถนน อุโมงค์ส่งน้ า
่งที่ก่อสร้
งขึ้นบด้สัวตยวัว์ปตถุ่าปเป็ระสงค์
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อุมงค์
โมงค์ทที่อี่อุทุทยานแห่
ยานแห่งชาติ BANFF
ที่แคนาดา
อุอุโโมงค์
ที่อุทยานแห่งงชาติ
ชาติ BANFF
BANFF ทีที่แ่แคนาดา
คนาดา
อุโมงค์ที่อุทยานแห่งชาติ BANFF ที่แคนาดา

การก่อสร้างอุโมงค์ด�ำเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คือ
1. การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นดิน (Soft Ground Tunnelling)
และ 2. การก่ อ สร้ า งอุ โ มงค์ ใ นชั้ น หิ น (Hard Ground
Tunnelling หรือ Rock Ground Tunnelling) ซึง่ การขุดเจาะ
เพือ่ ก่อสร้างอุโมงค์ในชัน้ ดินและชัน้ หินจะยุง่ ยากซับซ้อนและ
อันตรายกว่าการก่อสร้างบนดินโดยทั่วไป ท�ำให้มีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง แต่ข้อดีคือ มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
ในกรณีทสี่ ร้างในป่า หรือมีผลกระทบด้านการจราจรน้อยกว่า
ในกรณีที่สร้างในแหล่งชุมชน ซึ่งงานก่อสร้างอุโมงค์ที่ผ่านมา
ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างในชัน้ ดินมากกว่า
การก่อสร้างในชั้นหิน เนื่องจากสาเหตุด้านเทคโนโลยีและ
ความเชี่ยวชาญในการด�ำเนินงานดังกล่าว

Rock Splitter, Rock Breaking Chemical, Road Header
ข้อดีคือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรบกวนชุมชนและ
สิ่งก่อสร้างค่อนข้างน้อย
1.2 Rock blasting Excavation Method เป็นการ
ขุดเจาะโดยใช้ระเบิด ประกอบด้วย วิธกี ารขุดเจาะและวิธกี าร
ระเบิด (Drilling and blasting Method) ซึ่งอาจใช้เทคนิค
การระเบิดที่ทันสมัย หรือใช้เครื่องเจาะให้หินแตกแล้วท�ำการ
เคลือ่ นย้ายออกไป วิธกี ารนีต้ อ้ งท�ำการส�ำรวจสภาพธรณีวทิ ยา
โดยละเอียดและออกแบบค�ำ้ ยันอุโมงค์ทดี่ เี พือ่ ความปลอดภัย
ในระหว่างการท�ำงาน วิธีการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ
การเจาะ การระเบิด การระบายอากาศ การขนส่ง และ
การติดตัง้ ค�ำ้ ยันอุโมงค์ รวมระยะเวลาประมาณ 10-12 ชัว่ โมง
ต่อรอบ หรือที่เรียกว่า Drill and blast Cycle

2. Mechanized Tunnelling Method

การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน

เป็นวิธีการใช้เครื่องจักรในการขุดเจาะเพื่อก่อสร้างอุโมงค์
เช่น เครื่องเจาะอุโมงค์ (Tunnel Boring Machine, TBM)
ที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีก�ำลังสูงและสามารถท�ำงานได้
อย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องเจาะอุโมงค์ TBM มีการออกแบบ
ไว้หลายลักษณะ ซึ่งการเลือกใช้เครื่องเจาะอุโมงค์ TBM
ในงานขุดเจาะอุโมงค์ จะพิจารณาจากสภาพพื้นที่ที่จะท�ำการ
ขุดเจาะอุโมงค์

ในอดีตทีผ่ า่ นมาการขุดเจาะเพือ่ ก่อสร้างอุโมงค์ในชัน้ หิน
จะใช้เครือ่ งขุดเจาะด้วยมือ ซึง่ ด�ำเนินการได้ชา้ และใช้เวลานาน
จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการขุดเจาะ
เพื่อก่อสร้างอุโมงค์เพื่อทดแทนการใช้เครื่องขุดเจาะด้วยมือ
เพือ่ ให้ทำ� งานได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ ปัจจุบนั วิธกี ารขุดเจาะ
เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน ด�ำเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่

1. Conventional Tunnelling Method เครื่องเจาะอุโมงค์ TBM ส�ำหรับงานอุโมงค์ในชั้นหิน

เป็นวิธีการก่อสร้างอุโมงค์แบบดั้งเดิม โดยการใช้ระเบิด
1. Gripper Tunnel Boring Machine เป็นเครื่องขุดเจาะ
หรือเครื่ อ งมื อ ในการขุดเจาะอุโมงค์ และใช้คอนกรี ตพ่ น อุโมงค์แบบที่ไม่มี Shielded ป้องกัน จะใช้ในกรณีที่มวลหิน
(Shotcrete) ร่วมกับสลักยึดหิน (Rock Bolts) เป็นค�้ำยัน ในบริเวณพื้นที่ที่จะขุดเจาะอยู่ในสภาพแข็งแรง
หลักในการก่อสร้างอุโมงค์ ข้อดีของวิธีการนี้ คือ สามารถ
2. Shielded
Tunnel
เป็โนมงค์
เครือ่ แงขุบบที
ดเจาะ่มี Shielde
2. Shielded Tunnel Boring
Machine
เป็Boring
นเครื่อMachine
งขุดเจาะอุ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานได้ตามสภาพความเป็นจริงและ อุโมงค์แบบที่มี Shielded ป้องกัน จะใช้ในกรณีที่มวลหิน
ที่มวลหิ
ในบริเกวณพื
ดเจาะมีเสถียรภาพไม่ดี เสี่ยงต่อการพังทลายลงมาในระหว่า
ออกแบบค�้ำยันได้ง่าย ในกรณี
โดยเฉพาะอย่
างยิ่งนในกรณี
ารก่อ้นสร้ทีา่ทง ี่จะขุ
ในบริเวณพื้นที่ที่จะขุดเจาะมีเสถียรภาพไม่ดี เสี่ยงต่อการ
อุ โ มงค์ ที่ มี ร ะยะทางยาว ซึ่ ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นความถู ก ต้ อ ง พังทลายลงมาในระหว่างการท�ำงาน
ในการประเมินสภาพมวลหินจากข้อมูลการส�ำรวจ
ในการออกแบบก่อนเริ่มงานก่อสร้าง

วิธีการขุดเจาะเพื่อก่อสร้างอุโมงค์
แบบดั้งเดิม แบ่งออกได้ 2 แบบ คือ
1.1 Non-blast Rock Excavation
Method เป็นการใช้เครื่องมือขุดเจาะโดยไม่ใช้
ระเบิด ได้แก่ Hydraulic Hammer, Hydraulic

Gripper Tunnel Boring Machine
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Gripper Tunnel Boring Machine

Gripper
GripperTunnel
TunnelBoring
BoringMachine
Machine

Shielded
Tunnel
Boring
Machine
Shielded
ShieldedTunnel
Tunnel
Boring
Boring
Machine
Machine
ดีของการใช้
เดครืปากอุ
่องเจาะอุ
TBM
คือ าเลี
อุาเลี
โมงค์
การก่
ออสร้สร้
งอุางอุ
โามงค์
ดโมงค์
ว้ ยเครื
อ่้วงเจาะอุ
มงค์ TBM
จะเริ
ม่ TBMจะเริ
การก่
การก่
อาสร้
งอุ
โมงค์
ด้วดยเครื
ยเครื
่องเจาะอุ
่อโงเจาะอุ
โมงค์
โมงค์
TBM
จะเริ
่มข้จากการเปิ
่มอจากการเปิ
ดปากอุ
โมงค์
โมงค์โมงค์
และท
และท
าการล
าการล
ยงวัยงวั
สดุสดุ
จากการเปิดปากอุโมงค์ และท�ำการล�ำเลียงวัสดุเข้าบริเวณ ไม่เสียหายมากนัก และหากเลือกใช้หัวเจาะของเครื่องเจาะ
เข้เข้
าพืบริ
าบริ
เวณพื
เวณพื
้นที้น่กที่อ่กสร้
่อสร้
างด้างด้
วยระบบสายพานล
วยระบบสายพานล
าเลีาเลี
ยงยงเครืเครื
่องเจาะอุ
่องเจาะอุ
โมงค์
โมงค์TBM
TBMจะท
จะท
างานโดยท
างานโดยท
าการยึ
าการยึ
ดตัดวตัเองกั
วเองกั
บบ
้นที่ก่อสร้างด้วยระบบสายพานล�ำเลียง เครื่องเจาะอุโมงค์ อุโมงค์ TBM ทีเ่ หมาะสมกับสภาพของมวลหินตามแนวอุโมงค์
อุโอุมงค์
โมงค์
ทจะท�
ั้งท2ั้งำงานโดยท�
2ด้าด้นานและท
ดเจาะอุ
ดบเจาะอุ
โมงค์
เทีดีเยดีวทั
ยวทั
้งวหน้
้งหน้
าตัาดตัดอุดเจาะด้
โอุมงค์
โมงค์
และท
าการติ
าการติ
ดตัด้งTunnelling
ตัค้้งายั
ค้ายั
นอุนโอุมงค์
โมงค์
ในการขุ
วยวิ
ธและท
ี Mechanized
TBM
ำและท
การยึาการขุ
ดาการขุ
ตัวเองกั
อุโมงค์
ทโมงค์
งั้ 2โดยการตั
ด้โาดยการตั
น และดหิดนอัหิตทีนราความเร็
Method
งาคั
กว่าคั
ดอเจาะด้
ธและในระหว่
ี Conventional
ท�ำการขุGround
ดเจาะอุ
โมงค์
โSupport)
ดยการตัดซึหิ่งซึนเป็ที่งเป็
เนดีส่ยนววทั
หน้าตัดอุโมงค์ โมงค์
(Tunnel
(Tunnel
Ground
Support)
ส่นประกอบของอุ
ว้งนประกอบของอุ
โมงค์
ที่มทีคี่มวามส
ีคจะสู
วามส
ญาการขุ
ไปพร้
ญ ไปพร้
มๆ
อมๆกัวนกัยวินและในระหว่
างการขุ
างการขุ
ดด
และท�โมงค์
ำโการติ
้งค�าการล
้ำยันอุาเลี
โมงค์
Ground
Support) Tunnelling Method
เจาะอุ
เจาะอุ
มงค์
จะท
จดตัะท
าการล
าเลี
ยงหิ
ย(Tunnel
งหิ
นออกมาทิ
นออกมาทิ
้งภายนอกโดยระบบสายพานล
้งภายนอกโดยระบบสายพานล
าเลีาเลี
ยงยง หลายเท่า ส่วนข้อด้อยของการใช้
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอุโมงค์ที่มีความส�ำคัญไปพร้อมๆ กัน เครื่องเจาะอุโมงค์ TBM คือ ความยากล�ำบากในการขนส่ง
ชิ้นไม่ส่ไเวม่สีนของเครื
่องเจาะอุ
โมงค์
TBMอกใช้
ทีอ่จกใช้
ะน�
มาประกอบ
และในระหว่
ดเจาะอุ
มงค์
ะท�ำการล�
ำเลีTBM
ยงหิ
นออกมา
ข้อข้ดีอาขงการขุ
ดีองการใช้
ของการใช้
เครืเโครื
่องเจาะอุ
่อจงเจาะอุ
โมงค์
โมงค์
TBM
คือคืออุโอุมงค์
โมงค์
เยสีหายมากนั
ยหายมากนั
ก กและหากเลื
และหากเลื
หัวหำเจาะของเครื
ัวเจาะของเครื
่อง่อง
ในพื้นที่ก่อโสร้
งอุโมงค์
่องจากมีขวนาดใหญ่
และค่
าใช้จ่าวยยวิ
ทิ้งภายนอกโดยระบบสายพานล�
ำเลียบงสภาพของมวลหิ
เจาะอุ
เจาะอุ
โ มงค์
โ มงค์TBM
TBMที่ เทีหมาะสมกั
่ เหมาะสมกั
บ สภาพของมวลหิ
น ตามแนวอุ
น ตามแนวอุ
มงค์
โามงค์
อั ตอัราความเร็
ตเนืราความเร็
ในการขุ
ว ในการขุ
ด เจาะด้
ด เจาะด้
ว ยวิ
ธี ธี
สูงมาก รวมทั้ง หากหัวเจาะที่เลือกใช้มีปัญหาไม่สามารถ
Mechanized
MechanizedTunnelling
TunnellingMethod
Methodจะสู
จะสู
งกว่งกว่
าการขุ
าการขุ
ดเจาะด้
ดเจาะด้
วยวิวยวิ
ธี การเปลี
ธConventional
ี Conventional
หลาย
หลาย
ท�ำงานได้
่ยนหัวเจาะดัTunnelling
งTunnelling
กล่าวในระหว่Method
าMethod
งการท�ำงาน
เท่เท่
า าส่ วส่นข้
วนข้
อด้ออด้ยของการใช้
อยของการใช้
เครืเครื
่องเจาะอุ
่องเจาะอุ
โมงค์
โมงค์TBM
TBMคือคืจะกระท�
อความยากล
ความยากล
าบากในการขนส่
งชิง้นชิส่้นวส่นของเครื
วนของเครื
่องเจาะ
่องเจาะ
ำได้ยากาบากในการขนส่

อุโอุมงค์
โมงค์TBM
TBMที่จทีะน
่จะน
ามาประกอบในพื
ามาประกอบในพื
้นที้น่กที่อ่กสร้
่อสร้
างอุางอุ
โมงค์
โมงค์เนืเนื
่องจากมี
่องจากมี
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
และค่
และค่
าใช้าใช้
จ่าจยสู
่ายสู
งมาก
งมากรวมทั
รวมทั
้ง หาก
้ง หาก
หัวหัเจาะที
วเจาะที
่เลื่เอลืกใช้
อกใช้
มีปมัญีปหาไม่
ัญหาไม่
สามารถท
สามารถท
างานได้
างานได้การเปลี
การเปลี
่ยนหั
่ยนหั
วเจาะดั
วเจาะดั
งกล่
งกล่
าวในระหว่
าวในระหว่
างการท
างการท
างานจะกระท
างานจะกระท
าได้าได้
ยาก
ยาก

อุโมงค์ที่ขุดเจาะและติดตั้งค�้ำยันอุโมงค์
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อุโมงค์ที่ขุดเจาะและติดตั้งค้้ายันอุโมงค์

สายพานล�ำเลียงอุปกรณ์และห้องควบคุมการท�ำงาน
สายพานล้
าเลียงอุปกรณ์และห้องควบคุมการท้างาน

ค�้ำยัค้น้าอุยันโอุมงค์
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เป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งของอุโมงค์ เนื่องจากค�้ำยันอุโมงค์จะท�ำหน้าที่รักษาเสถียรภาพของหลังคา
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ช่วงแรกของการก่อสร้างอุโมงค์นิยมใช้ไม้หรืออิฐเป็นค�้ำยันอุโมงค์ ต่อมาได้พัฒนาเป็นการใช้โครงเหล็ก (Steel Rib)
ช่วงแรกของการก่อสร้างอุโมงค์นิยมใช้ไม้หรืออิฐเป็นค้ายันอุโมงค์ ต่อมาได้พัฒนาเป็นการใช้โครงเหล็ก
จนมาถึงการใช้คอนกรีตพ่น (Shotcrete) เป็นค�ำ้ ยันอุโมงค์ ซึง่ ข้อดีคอื ติดตัง้ ได้รวดเร็วภายหลังการขุดเจาะเสร็จ และสามารถ
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หาทีน่จค�ะเกิ
ขึ้นกทีในกรณี
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หลายในปั
จจุบ่อันก่อสร้างอุโมงค์ในพื้นที่ที่ มวลหินมีคุณภาพไม่ดี และเมื่อใช้คอนกรีตพ่น (Shotcrete) ร่วมกับ
ทแพร่
าการขุ
ดเจาะเพื

สลักยึดการขุ
หิน (Rock
ค้ายัในชั
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อสร้าง เสถียรภาพของหลังคาและ
ผนังอุโมงค์ เสถียรภาพของอุโมงค์ รวมถึงราคาค่าก่อสร้างนั้น จะขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ชนิดของหินและสภาพทางธรณีวิทยาของมวลหิน และน�้ำใต้ดิน
2. ความเค้นเดิมในดิน (In Situ Ground Stress)
3. ขนาดและรูปร่างหน้าตัดอุโมงค์ที่ออกแบบในการขุดเจาะ
4. วิธีการขุดเจาะหรือการระเบิด และขั้นตอนการด�ำเนินการ
5. ชนิดและปริมาณค�้ำยันหิน
6. ระยะเวลาและขั้นตอนในการติดตั้งค�้ำยันหิน
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การก่อสร้างอุโมงค์ดว้ ยการใช้เครือ่ งเจาะอุโมงค์ TBM ได้ถกู น�ำมาใช้ในหลายโครงการ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เขือ่ น
น�้ำเทิน 1 เป็นต้น ส�ำหรับในประเทศไทยนั้น กรมชลประทานจะน�ำเครื่องเจาะอุโมงค์ TBM มาใช้ในโครงการเพิ่มปริมาณนํ้า
ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะท�ำการขุดเจาะอุโมงค์หลัก 2 ส่วน ได้แก่ 1. อุโมงค์ส่งน�้ำ
ช่วงแม่แตง-แม่งัด เพื่อส่งน�้ำส่วนที่เกินความต้องการในช่วงฤดูฝนจากล�ำน�้ำแม่แตงลงอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ประมาณ 113 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และ 2. อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่งัด–แม่กวง จะส่งน�้ำ
ส่วนที่ได้รับจากล�ำน�้ำแม่แตงและน�้ำส่วนที่เกินความต้องการจากอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อีกประมาณ
47 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี รวมเป็นปริมาณน�้ำที่ส่งมายังอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ประมาณ 160 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปริมาณน�้ำต้นทุนของอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งถือได้ว่าโครงการเพิ่มปริมาณนํ้า
ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการแรกที่ใช้เครื่องเจาะอุโมงค์ TBM ในการขุดเจาะอุโมงค์
ในชั้นหินในประเทศไทย

ส�ำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2265-6500 ต่อ 6856 โทรสาร 0-2265-6629 http://www.onep.go.th.eia
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