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ในจังหวัดระยอง ........................................................................................................................ 3-394 
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ในจังหวัดชลบุร ี.......................................................................................................................... 3-394 
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สุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะด าเนนิการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน 
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ในพื้นที่ NEF 30 - 40 ............................................................................................................... 3-425 
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พื้นที่ NEF 30 - 40 ................................................................................................................... 3-437 

ตารางที่ 3.8-54 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ 
ของโครงการ ในระยะด าเนนิการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน  
พื้นที่ NEF 30 - 40 ................................................................................................................... 3-439 
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ผลกระทบเชงิบวกของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่เส้นเสียง NEF < 30  
ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา ............................................................................................................... 3-457 
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ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา ............................................................................................................... 3-458 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมจ ำเป็นของโครงกำร 

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ห่างจากตัวเมืองระยอง
ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองพัทยาไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร  
มีพื้นที่โดยรอบประมาณ 6,500 ไร่ เป็นท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกองทัพเรือไทย ริเริ่มโครงการในปี  
พ.ศ. 2504 สืบเนื่องจากกองทัพเรือต้องการก่อสร้างสนามบินทหารเรือ จึงด าเนินการส ารวจพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยอง โดยกองบัญชาการทหารสูงสุดอนุมัติสร้างสนามบินแห่งใหม่ของกองทัพเรือบริเวณหมู่บ้านอู่ตะเภา 
จังหวัดระยอง โดยเป็นทางวิ่งลาดยางความยาว 1,200 เมตร  

ในปี พ.ศ. 2505 เกิดการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้และประเทศลาว รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
เห็นว่าต้องสร้างสนามบินขนาดใหญ่ในประเทศไทยเพิ่มเติม รัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาได้มีโครงการร่วมกัน  
โดยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาในปี พ.ศ. 2508 เพื่อเป็นหน่วย 
ในการล าเลียงหน่วยรบไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายในประเทศ ต่อมา จอมพลถนอม กิตติขจร ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุดในเวลานั้น มีค าสั่งให้กองทัพเรือใช้สนามบินแห่งนี้ส าหรับงานของราชการและมีหน้าที่ดูแลรักษาสนามบิน  
โดยใช้ชื่อว่า "สนามบินอู่ตะเภา" 

ในปี พ.ศ. 2519 กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ถอนก าลังทหารออกจากประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการถอนก าลัง
ทหารจากสนามบินอู่ตะเภาด้วย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ และ
เป็นสนามบินส ารองของท่าอากาศยานดอนเมือง ภายหลังจากการปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาโดยกรมการบินพาณิชย์ 
ต่อมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ให้ใช้ประโยชน์จากสนามบินอู่ตะเภามากขึ้น 
โดยให้พัฒนาเป็นสนามบินพาณิชย์ร่วมกับกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม เป็นท่าอากาศยานสากล โดยใช้ชื่อว่า 
"สนามบินนานาชาติระยอง - อู่ตะเภา" ภายใต้สังกัดของกองทัพเรือ ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้
บริการทั้งหมด 241,384 คน ภายหลังจากที่สายการบินไทยแอร์เอเชียได้เปิดให้บริการ ท าให้จ านวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น 
โดยในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 783,846 คน ในปี พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน
ผู้โดยสาร 1,448,675 คน และ 1,856,997 คน ตามล าดับหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 87 ของจ านวนผู้โดยสารในปี พ.ศ. 2558 

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือในการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ แห่งที่ 3 
ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transport)  และวางแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทันสมัย (Advance Industry)  และเมืองใหม่ขนาดใหญ่  
ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการพัฒนาระ เบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ผลของการพัฒนานี้จะท าให้เกิดความต้องการใช้สนามบิน 
ขนาดใหญ่อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า และเที่ยวบินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก 
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ 
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โลจิสติกส์ การซ่อมบ ารุงอากาศยาน การพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศ รวมถึงการพัฒนาและวิจัย
เทคโนโลยีด้านความมั่นคงเพื่อรองรับไม่เพียงแต่โครงการ  EEC เท่านั้น แต่ยังจะรวมถึงพื้นที่พัฒนาความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และกลุ่มอาเซียน (ASEAN) ทั้งหมด 

กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบก ากับดูแลพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สกพอ. (หรือ EEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ก าหนดและด าเนินการตามนโยบาย แผนและมาตรการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความประสงค์จะด าเนินการพัฒนาสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภาในโครงกำรก่อสร้ำงทำงว่ิงและทำงขับที่ 2 สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง 
(ต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการฯ”) ซึ่งมีความยาวทางวิ่ง 3,505 เมตร เพื่อให้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นศูนย์กลาง 
การบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 70 ล้านคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2591 (คาดการณ์ปริมาณการใช้สนามบิน 
ในกรณีมีการเติบโตมากกว่ากรณีฐาน (Aggressive Scenario) โดยเป็นการรองรับกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถ 
ในการรองรับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) และท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) (ที่มา : โครงการวางแผนแม่บท
โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561) รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor) (สกพอ.) ตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่น าร่องส าหรับ
เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ 

ตามแผนแม่บทของการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ จ าแนกตาม
ปริมาณผู้โดยสารรายปีและปริมาณสินค้า โดยการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ถูกก าหนดให้ก่อสร้างในแผนพัฒนา
ระยะที่ 1 เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารจ านวน 14 ล้านคนต่อปี และปริมาณสินค้า 0.194 ล้านตัน รายละเอียด 

แสดงดังตำรำงที่ 1.1-1 

  



ร่าง

ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 1-3 
 

ตำรำงที่ 1.1-1 องค์ประกอบที่ก ำหนดให้ก่อสรำ้งในแต่ละระยะของกำรพัฒนำ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2571) 

พัฒนำในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2581) 

พัฒนำในช่วงปี พ.ศ. 2573-2576 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2591) 

พัฒนำในช่วงปี พ.ศ. 2583-2586 
ทางวิ่งที่ 2 ทางขับออกด่วนส าหรับทางวิ่งที่ 1 และ

ทางวิ่งที่ 2 และทางขับข้ามพ้ืนท่ี  
ส่วนเพิ่มเติม 

ทางขับข้ามพ้ืนท่ี (Cross-Field Taxiway) 
ส่วนเพิ่มเติม 

ทางขับคู่ขนานทางวิ่งปัจจุบัน  
และทางขับคู่ขนานทางวิ่งท่ี 2 

- - 

ลานจอดอากาศยานและหลุมจอด 
- ผู้โดยสาร 42 หลุม 
- สินค้า 2 หลุม 

ลานจอดอากาศยานและหลุมจอด 
- ผู้โดยสาร 24 หลุม 
- สินค้า 6 หลุม 

ลานจอดอากาศยานและหลุมจอด 
- ผู้โดยสาร 37 หลุม 
- สินค้า 5 หลุม 

อาคารผู้โดยสารหลังท่ี 3  
(รองรับผู้โดยสาร 14* ล้านคน) 

อาคารผู้โดยสารหลังท่ี 3  
(ส่วนขยาย ส าหรับรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
เป็น 38* ล้านคนต่อปี) 

อาคารผู้โดยสารหลังท่ี 3  
(ส่วนขยาย ส าหรับรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
เป็น 70* ล้านคนต่อปี) 

อาคารคลังสินค้า 
(รองรับปริมาณสินค้า 0.194* ล้านตัน 

อาคารคลังสินค้าส่วนขยาย  
(ส าหรับรองรับปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 
0.591* ล้านตัน) 

อาคารคลังสินค้าส่วนขยาย 
(ส าหรับรองรับปริมาณสินค้าเพ่ิมขึ้นเป็น 
1.108* ล้านตัน) 

หมำยเหต ุ:   * หมายถึง คาดการณ์ปริมาณการใช้สนามบินในกรณีมีการเติบโตมากกว่ากรณีปีฐาน (Aggressive Scenario) 
ที่มำ : โครงการวางแผนแมบ่ทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นทีโ่ดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 

 

การก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งมีความยาวทางวิ่งประมาณ 3,500 เมตร  
เข้าข่ายประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ล าดับที่ 8 “โครงกำรระบบขนส่ง
ทำงอำกำศที่มีกำรก่อสร้ำง ขยำย หรือเพ่ิมทำงว่ิงของอำกำศยำนตั้งแต่ 3,000 เมตรขึ้นไป” ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบ  
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่  19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562) 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำรำยงำน 

การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ โครงการออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและ
ทางขับที่ 2 บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อจ าแนกและคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างทางวิ่ง
และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ โดยเปรียบเทียบกับสภาวะ  
ที่ไม่มีโครงการ 
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2) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพทางลบตั้งแต่ขั้นวางแผนโครงการเพื่อให้สามารถ
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
มากกว่าการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง 

3) เพื่อน าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมาใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจด าเนินโครงการ  
ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

4) เพื่อก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1.3 ขอบเขตและวิธีกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางทหาร และพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองการบิน 
ภาคตะวันออก (6,500 ไร่) โดยพื้นที่ศึกษาของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกออกไปด้านละ  
6 กิโลเมตร และด้านเหนือและใต้ออกไปด้านละ 10 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา  

2 จังหวัด 4 อ าเภอ 10 ต าบล รายละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-1 

ตำรำงที่ 1.3-1 พื้นที่ศึกษำผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและสุขภำพของโครงกำร 
จังหวัด (2 จังหวัด) อ ำเภอ (4 อ ำเภอ) ต ำบล (10 ต ำบล) 

1) ระยอง 1) บ้านฉาง 1) พลา (ท่ีตั้งโครงการ) 
2) ส านักท้อน 
3) บ้านฉาง 

2) เมืองระยอง 4) ห้วยโป่ง 
2) ชลบุรี 1) บางละมุง 1) ห้วยใหญ่ 

2) สัตหีบ 2) นาจอมเทียน 
 3) บางเสร่ 

4) พลูตาหลวง 
5) สัตหีบ 
6) แสมสาร 

รวม 4 อ ำเภอ 10 ต ำบล 
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รูปที่ 1.3-1 พื้นที่ศึกษำผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและสุขภำพของโครงกำร 
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1.4 แนวทำงกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการก่อสร้างทางวิ่งและ 
ทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ้างอิงและยึดถือแนวทางการศึกษาและข้อก าหนด ดังนี้ 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการกิจการ หรือ  
การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต  
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 

2) แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการด้านคมนาคม (แนวทางการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสนามบินหรือท่าอากาศยาน) ของส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ธันวาคม พ.ศ. 2549) 

3) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ของ สผ. และฉบับปรับปรุง (เมษายน พ.ศ. 2556) 

4) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8 มกราคม พ.ศ. 2562) 

5) กฎหมาย ข้อก าหนด และระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

1.5 ขั้นตอนและขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

การศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีขั้นตอนการศึกษาแสดงดัง 

รูปที่ 1.5-1 ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกองทัพเรือไทย ริเริ่มโครงการ  
ในปี พ.ศ. 2504 สืบเนื่องจากกองทัพเรือต้องการก่อสร้างสนามบินทหารเรือ ดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 1.1 ซึ่งขณะนั้น
ไม่มีการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้  

ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลรายละเอียด
โครงการ การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การก าหนดขอบเขตการศึกษา การส ารวจสภาพแวดล้อมปัจจบุนั 
การประเมินผลกระทบ การก าหนดมาตรการฯ และจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ซึ่งในขั้นตอนการศึกษาและจัดท ารายงานฯ จะต้องด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมโดยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการศึกษา จนถึงขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งความเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นจะน าไปผนวกและจัดเป็นรายงาน  
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าเสนอ สผ. และ คชก. ให้ความเห็น ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล) 
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
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รูปที่ 1.5-1 ขั้นตอนและขอบเขตของกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
 

 

1.6 แหล่งข้อมูล 

ที่ปรึกษาได้ศึกษาทบทวนรายงานโครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 และเอกสารต่างๆ จากส่วนกลางและหน่วยงาน  
ในท้องถิ่นบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรวบรวม ศึกษารายละเอียดข้อมูลและกิจกรรมของโครงการ  
อาทิ องค์ประกอบและกิจกรรมโครงการ แผนผังแสดงต าแหน่งขององค์ประกอบต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการในปัจจุบัน ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินสูงสุด ชนิดและปริมาณของเสียและการจัดการ แผนการ
ก่อสร้าง รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบิน  
อู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง จัดท าโดย บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (ธันวาคม  
พ.ศ. 2561) 
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2) แผนยุทธศาสตร์การท่าอากาศยาน ปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2562) จัดท าโดย
กรมท่าอากาศยาน 

3) แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) จัดท าโดย ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

4) แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2565 (พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
จัดท าโดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

1.6.1 กำรกลั่นกรองโครงกำร 

ที่ปรึกษาได้พิจารณาเบื้องต้นถึงภาพรวมของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจาก  
การด าเนินกิจกรรมของโครงการตามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ ข้อมูลประชากรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ ได้ 
จากการศึกษา ทบทวนรายงานและเอกสารต่างๆ  ซึ่งผลกระทบที่ระบุได้ในขั้นตอนนี้อาจมีหรือไม่มีนัยส าคัญ 
ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสถานะสุขภาพของคนในชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ 

1.6.2 กำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ 

ที่ปรึกษาได้พิจารณาผลกระทบที่ชี้บ่งไว้ในการกลั่นกรองเพื่อคาดการณ์ศักยภาพของผลกระทบต่อ  
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สุขภาพและปัจจัยก าหนดสุขภาพของคนในชุมชน ระบุศักยภาพ
ของผลกระทบเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้ง เชิงบวกและเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ และปัจจัยก าหนดสถานะทางสุขภาพของคนในชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโครงการ ครอบคลุม
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ประกอบด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยมีหัวข้อที่ศึกษาทั้งหมด 23 หัวข้อ ดังนี้ 

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ เสียง 
ความสั่นสะเทือน ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว ทรัพยากรดิน อุทกวิทยาน้ าผิวดิน คุณภาพน้ าผิวดิน คุณภาพน้ าใต้ดิน 
และคุณภาพน้ าทะเล 

2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ นิเวศวิทยาทางบก และนิเวศวิทยาทางน้ า 

3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การจัดการของเสีย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (การใช้น้ า ไฟฟ้า สื่อสาร) และระบบระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม 

4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ เศรษฐกิจและสังคม การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน สาธารณสุข 
(สุขภาพ) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพ และแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 

1.6.3 กำรทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ และกำรส ำรวจภำคสนำม 

การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและการส ารวจภาคสนาม (ข้อมูลปฐมภูมิ) เพื่อรวบรวมและศึกษาสภาพแวดล้อม
และสุขภาพในพื้นที่เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนการด าเนินโครงการ  เปรียบเทียบแนวโน้มของสภาพแวดล้อมหลัง 
มีการด าเนินโครงการเพื่อใช้ในการก าหนดขอบเขตการศึกษาถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  โดยการศึกษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน อาศัยข้อมูลทั้งจากรายงานโครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการ
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พัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง , พ.ศ. 2561 และเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ  

ที่เก่ียวข้อง รายละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 1.6-1 ร่วมกับการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

ตำรำงที่ 1.6-1 กำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ขอบเขตกำรศึกษำ 

1) สภาพภูมิประเทศ - ศึกษาลักษณะภูมิประเทศจากแผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร และภาพถ่ายดาวเทียม 
Google Earth 

- ศึกษาข้อมูลระดับการปรับถมพื้นท่ีของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
2) อุตุนิยมวิทยาและ 

คุณภาพอากาศ 
- ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ทิศทางและความเร็วลม ความดันบรรยากาศ ความช้ืน

สัมพัทธ์ และลักษณะภูมิอากาศอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติภูมิอากาศของ
สถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภามากที่สุด 
และมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  

- รวบรวมและศึกษาข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
ทั้งจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และจากหน่วยงานต่างๆ  

3) เสียง - รวบรวมและศึกษาข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
ทั้งจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และจากหน่วยงานต่างๆ 

- ศึกษาข้อมูลการร้องเรียน/ปัญหาด้านเสียงรบกวนในพ้ืนท่ีโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
4) ความสั่นสะเทือน - รวบรวมและศึกษาข้อมูลผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ทั้งจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และจากหน่วยงานต่างๆ 

- ศึกษาข้อมูลการร้องเรียน/ปัญหาด้านความสั่นสะเทือนในพ้ืนท่ีโดยรอบสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา 

5) ธรณีวิทยาและ 
แผ่นดินไหว 

- ศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาจากแผนท่ีธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี 

- ศึกษาข้อมูลแผนที่พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว จากกรมทรัพยากรธรณี 

- รวบรวมและศึกษาข้อมูลสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศไทยของกรมอุตุนิยมวิทยา 
6) ทรัพยากรดิน - ศึกษารายงานผลการส ารวจระดับการทรุดตัวของพื้นดินในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 

จากกรมแผนที่ทหาร และข้อมูลการส ารวจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษาข้อมูลผลการส ารวจระดับการทรุดตัวของพื้นดินภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
7) อุทกวิทยาน้ าผิวดิน - ศึกษาสภาพอุทกวิทยาน้ าผิวดินภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระดับการปรับถมพื้นที่ของ

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระบบป้องกันน้ าท่วมของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา การขุดลอก
คลอง การบริหารจัดการน้ าและแผนในอนาคตของกรมชลประทาน 

- รวบรวมและศึกษาข้อมูลฝนสูงสุดของสถานทีที่อยู่ในพื้นที่ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
หรือใกล้เคียง 

8) คุณภาพน้ าผิวดิน - รวบรวมและศึกษาข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ในแหล่งน้ าผิวดินภายในและ
โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ทั้งจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้อง และจากหน่วยงานต่างๆ 
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ตำรำงที่ 1.6-1 กำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ขอบเขตกำรศึกษำ 

- รวบรวมและศึกษาข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์น้ าเสียก่อนเข้าและน้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัด
น้ าเสียส่วนกลางของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
 

9) คุณภาพน้ าใต้ดิน - ศึกษาแผนที่น้ าบาดาลของกรมทรัพยากรธรณี 

- รวบรวมข้อมูลบ่อบาดาล และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณโดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา 

10) คุณภาพน้ าทะเล - ศึกษาระบบระบายน้ าบริเวณพื้นที่โครงการ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และการจัดการขยะ/ 
กากของเสีย ท่ีเกิดขึ้นในพื้นทีส่นามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

- รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
11) นิเวศวิทยาทางบก - รวบรวมและศึกษาข้อมูลการส ารวจนิเวศวิทยาทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า) บริเวณสนามบิน

นานาชาติอู่ตะเภาและพื้นที่ใกล้เคียง  

- รวบรวมและศึกษาส ารวจนก และข้อมูลจากรายงานการศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุ 
ทางการบินเนื่องจากนกและสัตว์บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ถ้ามี)  

12) นิเวศวิทยาทางน้ า - รวบรวบและศึกษาข้อมูลผลการวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ า ทั้งในแหล่งน้ าผิวดิน และ 
น้ าทะเล โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จากรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

13) การจัดการของเสีย - รวบรวมและศึกษาข้อมูลการจัดการของเสียทุกประเภท ขอบเขตการให้บริการ ตลอดจนขีด
ความสามารถในการให้บริการ ปัญหา สาเหตุ และแผนงานด้านการจัดการของเสียในพื้นที่ศึกษา 

14) การใช้ประโยชน์ 
ที่ดิน 

- ศึกษาข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมืองรวมของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

- ศึกษาแผนที่และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ก่อนและ
หลังสร้างสนามบิน โดยแจกแจงประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่างๆ  

15) การคมนาคมขนส่ง - ศึกษาเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และข้อมูลทางนโยบายและ 
แผนในการเดินทางทางบก ระบบขนส่งและโครงข่ายเชื่อมโยงในอนาคตในพ้ืนท่ีศึกษา 

- รวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณการจราจรของเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  
16) ระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 
(การ ใ ช้น้ า  ไฟฟ้ า 
และสื่อสาร) 

- รวบรวมและศึกษาข้อมูลแหล่งน้ าใช้และความเพียงพอของน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
ของประชาชนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ 

- รวบรวมและศึกษาข้อมูลแหล่งไฟฟ้า ปริมาณและปัญหาการใช้ไฟฟ้าของประชาชน 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ 

- รวบรวมและศึกษาข้อมลูระบบการสือ่สาร และปัญหาการใช้งานของประชาชนจากแหลง่ข้อมูลตา่งๆ 
17) ระบบระบายน้ าและ

การป้องกันน้ าท่วม 
- ศึกษาสภาพการระบายน้ า ขนาดคลองระบายน้ า สถานีสูบน้ า ประสิทธิภาพและปัญหา

อุปสรรคในการระบายน้ าของระบบระบายน้ าภายในพื้นที่ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
และระบายน้ าภายนอก 

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันน้ าท่วมของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา การขุดลอกคลอง 
การบริหารจัดการน้ าและแผนในอนาคตของกรมชลประทาน 
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ตำรำงที่ 1.6-1 กำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ขอบเขตกำรศึกษำ 

18) เศรษฐกิจและสังคม - รวบรวมข้อมูลลักษณะทั่วไปทางด้านประชากร สภาพสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษา  

- รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนจากการด าเนินงานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
19) การโยกย้ายและการ

ทดแทนทรัพย์สิน 
- ส ารวจชุมชน จ านวนบ้านเรือนในพื้นที่โดยรอบที่อยู่ในแนวเส้นเสียง จากแผนที่ของกรมแผนที่

ทหาร และภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 

- ศึกษาแผนที่เส้นเท่าระดับเสียง (NEF) และผลการส ารวจชุมชน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่
ใน NEF 30-40 และ NEF>40 เพื่อชดเชยหรือปรับปรุง 

20) สาธารณสขุ (สุขภาพ) - รวบรวมและศึกษาข้อมูลสถานะสุขภาพของคนในพื้นที่ (สาเหตุอัตราป่วย สาเหตุอัตราตาย 
สถานะสุขภาพจิต สถิติอุบัติเหตุ) จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- รวบรวมและศึกษาข้อมูลความเพียงพอและความพร้อมของระบบบริการสุขภาพรวมบุคลากร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จ านวนสถานบริการและจ านวนบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข) 

21) อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

- รวบรวมและศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุ/อุบัติภัย (สถิติอุบัติเหตุ การสอบสวนสาเหตุอุบัติเหตุ อัตรา
การบาดเจ็บ) 

- รวบรวมและศึกษาข้อมูลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างาน และการตรวจวัด 
ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม / ผลการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน /  

- ผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 
22) แหล่งท่องเที่ยวและ

ทัศนียภาพ 
- ศึกษาข้อมูลทางนโยบายและแผนในการเดินทางทางบก ระบบขนส่งและโครงข่ายเช่ือมโยง 

ในอนาคตในพ้ืนท่ีศึกษา 

- ศึกษาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
23) แหล่งโบราณคดีและ

ประวัติศาสตร์ 
- รวบรวมข้อมูล การศึกษาและตรวจสอบสถานท่ีส าคัญ แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ทั้ง

ที่อยู่บนดินและใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการ ประวัติความส าคัญและความเป็นมาของสถานที่
ส าคัญ แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ และแนวทางการอนุรักษ์จากกรมศิลปากร และ
เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.6.4 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่ า
ต่างๆ ในพื้นที่ศึกษา ทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบหลักและผลกระทบรองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้
ทราบลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบ ตลอดจนเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีโครงการและไม่มี
โครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการโดยใช้เครื่องมือและเหตุ ผลทางด้านวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ 
ในการคาดคะเนและประเมินผลกระทบ ซึ่งในบางประเด็นต้องใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Model) ในการท านายผล เพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



ร่าง

ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 1-12 
 

1.6.5 กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ให้ความส าคัญกับการคาดการณ์การเกิดผลกระทบต่อสถานะสุขภาพ
อันเนื่องมาจากการด าเนินโครงการ โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับรายละเอียดของโครงการและข้อมูลสภาพแวดล้อม 
ในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา ส าหรับขอบเขตการประเมินผลกระทบสุขภาพพิจารณาตามปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมได้น ามาพิจารณาร่วมด้วย ขอบเขตของการคาดการณ์พิจารณาว่ากิจกรรม 
ของการพัฒนาอาจมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยก าหนดสุขภาพของคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รอบโครงการฯ 
ส่วนขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครอบคลุมพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ 
โดยเริ่มจากการกลั่นกรองโครงการ (Screening) และการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ภายใต้ขอบเขตข้อมูล
ทุติยภูมิต่างๆ และข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่เดิมก่อนเกิดโครงการนี้ จากนั้นจึงใช้หลักการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ 
(Health Risk Assessment) เพื่อคาดการณ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบและความเป็นไปได้ของการเกิดผล
กระทบดังกล่าว ผลของการประเมินระดับผลกระทบน าไปสู่การก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
ให้ได้มากที่สุดรวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ 

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณใช้ข้อมูลการระบายมลสารทางอากาศในการประเมินการแพร่กระจายของสาร 
การประเมินปริมาณการรับสารและการตอบสนอง และการประเมินระดับ/ลักษณะความเสี่ยงเพื่อคาดการณ์ขนาดของ
ผลกระทบทางสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง และความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคอ่ืนที่ไม่ใช่มะเร็ง  
ส่วนการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพเป็นการประเมินระดับของผลกระทบซึ่งพิจารณาจากโอกาสของการเกิด 
(Likelihood)  และผลที่ เกิดตามมา (Consequences)  ซึ่ ง ระดับของโอกาสการเกิดผลกระทบพิจารณา 
จากความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ส่วนระดับความรุนแรง  
ของผลที่เกิดตามมาพิจารณาจากประเด็นหลักของประชากรกลุ่มเสี่ยง (Risk Group) โดยพิจารณาจากความอ่อนแอ/
ความไวต่อการได้รับผลกระทบอันเนื่องจากปัจจัยของระบบภูมิคุ้มกัน การพัฒนาของระบบสรีระในร่างกาย และ 
ความสูญเสียที่เกิดตามมา (Loss and Damage) โดยพิจารณาจากอัตราป่วย/อัตราป่วยตาย จ านวนการบาดเจ็บและ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บความเสียหายทางกายภาพ เช่น จ านวนและระดับของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบ
สาธารณูปโภค ความต้องการดูแลในภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยในชุมชน และผลกระทบต่ออนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน สมรรถนะของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

1.6.6 กำรเสนอมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

ที่ปรึกษาได้พิจารณาเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ  
โดยมีแนวทางดังนี้ 

1) ศึกษาทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และน าไป
พิจารณาประกอบกับการก าหนดมาตรการฯ ของโครงการทั้งระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ซึ่งมาตรการที่จะเสนอ
รวมถึงมาตรการที่ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุง 

2) เสนอแนะมาตรการและวิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่มีความเหมาะสม
กับลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในแต่ละประเด็นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและ
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สุขภาพที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบและมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ โดยได้ระบุรายละเอียดของมาตรการที่ชัดเจนพร้อมทั้งงบประมาณด าเนินการตามมาตรการที่เสนอ
นอกจากนี้ หากมีบางประเด็นที่คาดว่าอาจเกิดผลกระทบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงก็ได้เสนอมาตรการชดเชยความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นไว้ในการศึกษา ขณะเดียวกันหากพบว่าบางประเด็นอาจมีผลกระทบในระดับต่ ามากแต่หากสามารถเสนอ 
แนวทางการปรับปรุงหรือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยรอบโครงการให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้น าเสนอ
แนวทางและมาตรการดังกล่าวไว้เพื่อประโยชน์กับโครงการและผู้มีส่วนได้เสียในอนาคต 

1.6.7 กำรเสนอมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

ที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งในระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนินโครงการเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสถานะทางสุขภาพและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ ที่เสนอให้กองทัพเรือ (ทร.) และ สกพอ. ร่วมกันเป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบในการด าเนินโครงการฯ ซึ่งมาตรการติดตามตรวจผลกระทบฯ เหล่านี้จะใช้เป็นข้อมูลในการ
เฝ้าระวังผลกระทบฯ ที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินโครงการและปรับปรุง
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการในอนาคตให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

1.6.8 กำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ได้ด าเนินตามแนวทางที่ระบุ
ไว้ในแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (8 มกราคม พ.ศ. 2562) โดยมีขั้นตอน 
การด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

1) การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

2) การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 

3) การเข้าพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น 

 การพบปะเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือ 

 การลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน 

4) การด าเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 : กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 : กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 
- การส ารวจข้อมูลและความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก  
- การประชุมกลุ่มย่อย/การสนทนากลุ่ม 



ร่าง
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 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3 : กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1.6.9 กำรประชำสัมพันธ ์

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ใช้สร้างการรับรู้และเข้าใจ
แก่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน จึงได้มีการด าเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่ งพิมพ์เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจในวงกว้าง  
การประชาสัมพันธ์ด้วยโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ และเว็บไซต์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและ 
มีการตอบรับได้อย่างรวดเร็ว การอาศัยแนวร่วมสื่อสารมวลชนในพื้นที่โครงการ เพื่อประสานและร่วมกันก าหนด
แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ การจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ทั่วไปและแผนฉุกเฉิน แผนการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์และการจัดท าแผนสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ตลอดจนการประเมินผลการด าเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ของโครงการเพื่อน าไปสู่การสื่อสารสาธารณะเชิงรุกและการก าหนดรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 

1.6.10 กำรชดเชยผลกระทบด้ำนเสียง 

ที่ปรึกษาได้จัดท าแผนการชดเชยผลกระทบด้านเสียงโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูลและทบทวนแผนการชดเชยผลกระทบด้านเสียงของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ทั้งการ
ด าเนินการที่ผ่านมาและแผนที่จะด าเนินการในปัจจุบัน 

2) ด าเนินการส ารวจจ านวนและลักษณะบ้าน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (Housing Survey) ที่เพิ่มขึ้น 
ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียง จากกรณีการเปิดด าเนินการทางวิ่งเส้นที่ 2 (อ้างอิงแผนที่เส้นเท่าระดับ
เสียงกรณีเปิดใช้งานทางวิ่งเส้นที่ 2 ของโครงการ) ตั้งแต่ NEF 30-40 และ NEF > 40 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการส ารวจส าหรับ
ชดเชยด้านเสียงในปัจจุบัน (อ้างอิงแผนที่เส้นเท่าระดับเสียง กรณีเปิดใช้งานทางวิ่งเส้นที่ 1 และ 2) เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการจัดท าแผนการชดเชยผลกระทบด้านเสียง 

3) จัดท าแผนการชดเชยผลกระทบด้านเสียง ประกอบด้วย แผนที่เส้นเท่าระดับเสียงบนภาพถ่าย 
ทางอากาศ มาตราส่วน 1 :4,000 หรือที่มีความละเอียดมากกว่า แสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระดับต่างๆ  
ตามสถานการณ์การบินต่างๆ และการส ารวจอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับต่างๆ ที่แสดงข้อมูล
จ านวนอาคาร รายชื่อเจ้าของบ้าน บ้านเลขที่ ลักษณะอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ปีที่ ปลูกสร้างอาคาร และสถานที่
อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง โดยทุกอาคารจะแสดงค่าพิกัด UTM ข้อมูลผลการศึกษาจะแสดงในรูปแบบตารางแผน
ที่ ภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมทั้ง Digital File ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนงบประมาณค่าชดเชยและแผนการชดเชยที่มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 



ร่าง
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1.6.11 กำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

ที่ปรึกษาได้พิจารณาน ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบฯ มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการในระยะก่อสร้างและ  
ระยะด าเนินการ รวมทั้งได้พิจารณาน ามาตรการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก าหนด
เป็นแผนปฏิบัติการฯ ด้วย ตามความเหมาะสม โดยในแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย  หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ พื้นที่ด าเนินการ วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ  
ในการจัดท าและบริหารแผนงาน รวมทั้งงบประมาณส าหรับด าเนินการ เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบ สามารถ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 

1.7 เนื้อหำในร่ำงรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (Draft EHIA Report) 

ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Draft EHIA Report) ของโครงการฯ 
ประกอบด้วย ผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรับฟังความคิดเ ห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ โดยเนื้อหาของร่างรายงาน
ประกอบด้วย 7 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 บทน า : ประกอบด้วย ความเป็นมาและความจ าเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 
แนวทางการศึกษาและจัดท ารายงาน ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ขั้นตอนและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และเนื้อหาในร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Draft EHIA Report) 

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ : ประกอบด้วย ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษาของโครงการ เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ 
แผนงานในการด าเนินการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา การคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต 
ความสอดคล้องของแผนพัฒนาท่าอากาศยานกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ การพิจารณาทางเลือกของโครงการ 
การด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในปัจจุบัน การพัฒนาทางวิ่งและทางขับที่ 2 และองค์ประกอบอ่ืนๆ  
ในพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก รายละเอียดกิจกรรมการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์และคนงานก่อสร้าง แผนการด าเนินงานโครงการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับผู้รับเหมา แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และแผนรับเรื่องร้องเรียน 

บทที่ 3 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน : ประกอบด้วย ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ประเด็นสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหว 
ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ทั้งด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

บทที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ : ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งทบทวนการบริหารจัดการกองทุนดูแลผลกระทบ 
จากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

บทที่  5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ประกอบด้วย ผลการศีกษาและประเมินผลกระทบ 
ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 



ร่าง
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บทที่  6  การประ เมินผลกระทบทางสุขภาพ : ประกอบด้ วย  วั ตถุประสงค์ ของการศึกษา  
การกลั่นกรองโครงการ (Screening) การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการประเมินผลกระทบ 

บทที่ 7 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ  



บทที่ 2
รำยละเอียดโครงกำร
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บทที่ 2  
รายละเอียดโครงการ 

กองทัพเรือไทย (ทร.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.)  
มีควำมประสงค์ที่จะพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำให้เป็นศูนย์กลำงกำรบินที่สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้สูงสุด  
70 ล้ำนคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2591 (คำดกำรณ์ปริมำณกำรใช้สนำมบินในกรณีมีกำรเติบโตมำกกว่ำกรณีฐำน 
(Aggressive Scenario) โดยเป็นกำรรองรับกิจกรรมที่เกินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
(BKK) และท่ำอำกำศยำนดอนเมือง (DMK) ซึ่งกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำให้สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้
ตำมกำรคำดกำรณ์ข้ำงต้น องค์ประกอบที่ก ำหนดให้ก่อสร้ำงในแต่ละระยะของกำรพัฒนำ สรุปดังตารางที่ 1.1-1  
ในบทที่ 1 ซึ่งกำรศึกษำโครงกำรนี้จะพิจำรณำกำรพัฒนำในระยะที่ 1 ซึ่งมีองค์ประกอบต่ำงๆ ที่ต้องด ำเนินกำร ได้แก่ 
ทำงวิ่งและทำงขับที่ 2  ทำงขับคู่ขนำนทำงวิ่งที่ 1  ลำนจอดอำกำศยำนและหลุมจอด  อำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 3  และ
อำคำรคลังสินค้ำ (ที่มำ : โครงกำรวำงแผนแม่บทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำและ
พื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561) 

ส่วนโครงสร้ำงอำคำรหรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกนี้ มีกำรศึกษำโดยหน่วยงำนอ่ืน รำยละเอียด
ดังกล่ำวในข้อ 2.3 แผนงานในการด าเนินการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา นอกจำกนี้ก่อนที่จะก่อสร้ำงทำงวิ่ง
และทำงขับที่ 2 มีควำมจ ำเป็นต้องก่อสร้ำงทำงเชื่อมต่อระหว่ำงทำงวิ่งที่ 1 ไปยังศูนย์ซ่อมอำกำศยำน (MRO) แห่งใหม่ 
พร้อมลำนจอดอำกำศยำนและหลุมจอด เนื่องจำกที่ตั้ งเดิมของ MRO อยู่ ในพื้นที่ที่จะก่อสร้ำงทำงวิ่งที่  2 
จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรในส่วนนี้ก่อน โดยงำนในส่วนดังกล่ำว สกพอ. จะด ำเนินกำรปรับพื้นที่และเริ่มก่อสร้ำง 
ในเดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เข้ำข่ำยโครงกำรที่จะต้องศึกษำและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพฉบับนี้ จะเป็นกำรประเมินผล
กระทบจำกกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 ทั้งนี้ในกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 มีองค์ประกอบอ่ืนที่จะก่อสร้ำง
ในช่วงเวลำเดียวกัน ได้แก่ อุโมงค์ลอดใต้ทำงวิ่งที่ 2 และทำงขับคู่ขนำนทำงวิ่งที่ 1 ดังนั้นโครงกำรจึงได้น ำกิจกรรมต่ำงๆ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำเดียวกันมำผนวกไว้ในกำรประเมินผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงด้วย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำตั้งอยู่ในพื้นที่ต ำบลพลำ อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง พื้นที่โครงกำร
ครอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์ทำงทหำร และพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออก (6,500 ไร่) ซึ่งทำงวิ่งและทำง
ขับที่ 2 อยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออก โครงกำรได้ก ำหนดพื้นที่ศึกษำตำมลักษณะกิจกรรม 
ของโครงกำรและผลกระทบหลัก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ด้ำนตะวันออกและตะวันตกออกไปด้ำนละ 6 กิโลเมตร และ 
ด้ำนเหนือและใต้ออกไปด้ำนละ 10 กิโลเมตร พื้นที่ศึกษำครอบคลุม 2 จังหวัด 4 อ ำเภอ 10 ต ำบล รำยละเอียด

ดังกล่ำวแล้วในบทที่ 1 (ข้อ 1.4) ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษำของโครงกำรมีอำณำเขตติดต่อ แสดงดังรูปที่ 2.1-1 

ร่าง
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ทิศเหนือ   ติดต่อ เทศบำลเมืองบ้ำนฉำง 
ทิศใต้   ติดต่อ ชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย 
ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบำลต ำบลบ้ำนฉำง 
ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลูตำหลวง 
 

 
รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งและพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ร่าง
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2.2 เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

กระทรวงคมนำคมได้มีกำรประกำศเขตปลอดภัยในกำรเดินอำกำศของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำไว้เมื่อ  
ปี พ.ศ. 2538 พิจำรณำตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรเดินอำกำศขององค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO) เนื่องจำกเป็นสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำที่มีควำมยำวทำงวิ่งมำกกว่ำ 
1,800 เมตร จึงจัดประเภทของท่ำอำกำศยำนอยู่ใน Aerodrome Code 4 โดยได้ประกำศให้บริเวณใกล้เคียงสนำมบิน
นำนำชำติระยอง - อู่ตะเภำ ในท้องที่ต ำบลห้วยใหญ่ อ ำเภอบำงละมุง ต ำบลบำงเสร่ ต ำบลพลูตำหลวง ต ำบลสัตหีบ 
อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และต ำบลส ำนักท้อน ต ำบลพลำ ต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง  

เป็นเขตปลอดภัยในกำรเดินอำกำศ รำยละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.2-1 และมีองค์ประกอบแสดงดังรูปที่ 2.2-2  
มีข้อก ำหนดแสดงดังภาคผนวก 2-1 สรุปดังนี้ 

 

ร่าง
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รูปที่ 2.2-1 เขตปลอดภัยในการเดินอากาศของสนามบินนานาชาติระยอง - อู่ตะเภา ตามประกาศกระทรวง

คมนาคม พ.ศ. 2538 

ร่าง
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1) Outer Horizontal Surface เป็นพื้นที่ด้ำนนอกของ Inner Horizontal Surface 

2) Conical Surface เป็นพื้นที่ขนำนไปกับ Inner Horizontal Surface โดยมีควำมกว้ำงเป็นรัศมี 2,000 
เมตร จำก Inner Horizontal Surface ตำมมำตรฐำนของ ICAO ก ำหนดให้มีสิ่งปลูกสร้ำงได้ โดยมีควำมสูงไม่เกิน 
145 เมตร ที่ขอบนอกของ Conical Surface และลดลงมำในอัตรำส่วน 20:1 จนเหลือ 45 เมตร ที่ขอบด้ำนใน 

3) Inner Horizontal Surface เป็นพื้นที่ที่วัดจำกแนวกึ่งกลำงทำงวิ่งตลอดแนวด้ำนข้ำงและจำกหัว 
ทำงวิ่งเป็นรัศมี 4,000 เมตร อนุญำตให้มีสิ่งปลูกสร้ำงได้ โดยมีควำมสูงมำกที่สุดเท่ำกับ 45 เมตร 

4) Approach Surface เป็นพื้นที่ในแนวหัวและท้ำยของทำงวิ่ง (End Runway Strip) โดยบำนออก 
ในอัตรำส่วนร้อยละ 15 และทอดยำวออกไปในระยะทำง 15,000 เมตร จำก End Runway Strip ควำมสูงของ 
สิ่งปลูกสร้ำงที่ก ำหนดต้องไม่เกิน 150 เมตร ตั้งแต่ที่ระยะ 15,000 เมตร ลงมำจนถึงระยะ 6,600 เมตร จำกหัวทำงวิ่ง
เผื่อแล้วลดลงมำในอัตรำส่วน 40:1 และไม่เกิน 60 เมตร ที่ระยะ 3,000 เมตร แล้วลดลงในอัตรำส่วน 50:1 จนเหลือ  
0 เมตร ที่ End Runway Strip 

5) Inner Approach Surface มีระยะก่อนและหลังของทำงวิ่งอย่ำงน้อย 60 เมตร กว้ำงด้ำนละ  
150 เมตร จำกกึ่งกลำงของทำงวิ่งบริเวณนี้และห้ำมก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงใดๆ ยกเว้นอุปกรณ์เครื่องช่วยในกำ รมอง 
ของอำกำศยำนและห้ำมยวดยำนผ่ำนบริเวณนี้ 

6) Transitional Surface มีด้ำนกว้ำงออกจำก Runway Strip ข้ำงละ 315 เมตร ส่วนควำมยำวขนำนไป
กับทำงวิ่งจนบรรจบกับแนว Approach Surface ซึ่งก ำหนดให้มีสิ่งปลูกสร้ำงควำมสูงมำกที่สุดไม่เกิน 45 เมตร  
ที่ขอบนอกของ Transitional Surface แล้วลดลงในอัตรำส่วน 7:1 (ควำมลำดชัน ร้อยละ 14.3) 

7) Balked Landing Surface เป็นพื้นที่ซึ่งห้ำมก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงใดๆ ยกเว้นอุปกรณ์เครื่องช่วยในกำรมอง 
ของอำกำศยำนและห้ำมยวดยำนผ่ำนบริเวณนี้เป็นพื้นที่ซึ่งทอดตัวจำก End Runway Strip อย่ำงน้อย 60 เมตร 

8) Take-off Climb Surface เป็นพื้นที่ในแนวหัวของทำงวิ่งที่อำกำศยำนจ ำเป็นต้องใช้ในกำรไต่ระดับ  
ซึ่งทอดออกไปในระยะทำง 15,000 เมตร จำก End Runway Strip (เช่นเดียวกับ Approach Surface) 

 
รูปที่ 2.2-2 องค์ประกอบภายในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
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2.3 แผนงานในการด าเนินการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำตอู่ิตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก เป็นหนึ่งในโครงกำรร่วมลงทุน 
ที่ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เงื่อนไข และกระบวนกำร ในกำรร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน  พ.ศ. 2560 โดยมีเป้ำหมำย 
ที่จะพัฒนำสู่กำรเป็น “สนำมบินนำนำชำติเชิงพำณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ (Bangkok Airport System  
หรือ BAS)” และพัฒนำสู่กำรเป็นเมืองกำรบิน ซึ่งจะเชื่อมต่อกับสนำมบินสุวรรณภูมิและสนำมบินดอนเมือง  
ด้วยรถไฟควำมเร็วสูง 

กำรด ำเนินงำนของโครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออกให้สำมำรถ
รองรับจ ำนวนผู้โดยสำรได้สูงสุด 70 ล้ำนคนต่อปี จะต้องมีกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งที่ 2 เพิ่มเติม โดยคำดว่ำจะใช้ระยะเวลำ
ก่อสร้ำงประมำณ 36 เดือน โดยรัฐบำลได้มอบหมำยให้ ทร. เป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 และจะ 
ส่งมอบให้เอกชนผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรต่อไป 

ซึ่งในกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 จ ำเป็นต้องก่อสร้ำงทำงเชื่อมต่อระหว่ำงทำงวิ่งที ่1 ไปยังศูนย์ซ่อม
อำกำศยำน (MRO) แห่งใหม่ พร้อมลำนจอดอำกำศยำนและหลุมจอด แสดงดังรูปที่ 2.3-1 โดย ทร. ได้รับมอบหมำย
จำกภำครัฐให้เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนแห่งใหม่ รวมทั้งก่อสร้ำงทำงขับ (Bypass Taxiway) 
เชื่อมต่อทำงวิ่งที่ 1 กับลำนจอดอำกำศยำนส ำหรับศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบ
ของกำรบินไทยในช่วงที่ไม่มีศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน ซึ่งจำกแผนงำนจะเห็นได้ว่ำกำรบินไทยจะไม่มีศูนย์ซ่อมบ ำรุง
อำกำศยำน ณ สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำส ำหรับให้บริกำร ประมำณ 2 ปี 5 เดือน ซึ่งกำรบินไทยจะต้องบริหำรและ
จัดท ำแผนกำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนให้สำมำรถไปใช้บริกำรที่สนำมบินสุวรรณภูมิ สนำมบินดอนเมือง หรือสนำมบิน
ต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

กำรพัฒนำในพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 6,500 ไร่ มีองค์ประกอบอ่ืนๆ  
ที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ ซึ่งน ำเสนอเพื่อให้เห็นภำพรวมขององค์ประกอบทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 

แสดงดังรูปที่ 2.3-2  

 
ร่าง
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รูปที่ 2.3-1 พื้นที่ส าหรับก่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างทางว่ิงที่ 1 ไปยังศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) แห่งใหม่ 

พร้อมลานจอดอากาศยานและหลุมจอด 
 

ร่าง
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รูปที่ 2.3-2 การพัฒนาอ่ืนๆ ในพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ตามแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ร่าง
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ทั้งนี้ ในกำรพัฒนำในพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออกนั้น มีกำรพัฒนำโครงกำรโดยหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องหลำยหน่วยงำน อำทิ เอกชนร่วมลงทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
(สกพอ.) กองทัพเรือ บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) สถำบันกำรบินพลเรือน (สบพ.) รวมทั้งกำรให้เอกชน  

เช่ำที่ดินเพื่อด ำเนินกำรในระบบสำธำรณูปโภคส่วนกลำงของสนำมบิน กำรพัฒนำในพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำค
ตะวันออกมีรำยละเอียดดังนี้ 

2.3.1 ทางว่ิงและทางขบัที่ 2 

ทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 อยู่ในกำรศึกษำและออกแบบของโครงกำร ซึ่งเป็นส่วนที่น ำมำประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (EHIA) ฉบับนี้ ใช้เวลำก่อสร้ำงประมำณ 36 เดือน โดยทำงวิ่งที่ 2 ตั้งอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันออก
ของทำงวิ่งที่ 1 วำงตัวขนำนไปกับทำงวิ่งที่ 1 ที่ระยะห่ำง 1,140 เมตร มีควำมยำวทำงวิ่งวัดจำกหัวทำงวิ่งทั้งสองฝั่ง 
(หัวทำงวิ่ง 18 และหัวทำงวิ่ง 36) 3,505 เมตร รหัส F ควำมกว้ำงของทำงวิ่ง 60 เมตร ไหล่ทำงแต่ละข้ำงยำว 15 เมตร 
ส่วนทำงขับที่ 2 วำงตัวคู่ขนำนไปกับทำงวิ่งที่ 2 จ ำนวน 4 เส้น (ซ้ำย 2 เส้น และขวำ 2 เส้น) ทำงขับรหัส F มีควำม
กว้ำง 23 เมตร 

2.3.2 อาคารผู้โดยสาร หลังที่ 3 และอาคารเทียบเครื่องบินรอง 

อำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 3 จะก่อสร้ำงและให้บริกำรโดยเอกชนที่ได้รับกำรคัดเลือก โดยภำครัฐมีแผนเตรียม
ควำมพร้อมก่อนส่งมอบพื้นที่ โดยใช้ระยะเวลำประมำณ 18 เดือน หลังจำกลงนำมในสัญญำร่วมลงทุนฯ  
โดยเอกชนจะต้องด ำเนินกำรคู่ขนำนในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนและเตรียมควำมพร้อมก่อนเร่ิม
งำนก่อสร้ำงเพื่อให้สำมำรถก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จภำยใน 3 ปี นับถัดจำกวันส่งมอบพื้นที่ ส ำหรับต ำแหน่งของอำคำร
ผู้โดยสำรหลังที่ 3 จะตั้งอยู่บริเวณอำคำรศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนของบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเปิด
ให้บริกำรอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงบริเวณทำงขับจำกทำงวิ่งที่ 1 มำยังศูนย์ซ่อมอำกำศยำน ดังนั้น ก่อนกำรพัฒนำ
โครงกำรฯ จ ำเป็นต้องรื้อถอนอำคำรศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนเดิมและสิ่งก่อสร้ำงที่เกี่ยวเนื่องดังกล่ำวออกจำกพื้นที่ 
ซึ่งเอกชนที่ได้รับกำรคัดเลือกจะเป็นผู้รับผิดชอบรื้อถอนอำคำรศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนดังกล่ำว 

แนวคิดกำรออกแบบอำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 3 เป็นอำคำรผู้โดยสำรหลังเดียว (Single-Roof) ที่มีหลำยชั้น 
ใช้ส ำหรับขำเข้ำและขำออกร่วมกันและรองรับได้ทั้งสำยกำรบินที่ให้บริกำรเต็มรูปแบบและสำยกำรบินต้นทุนต่ ำ 
องค์ประกอบหลักของอำคำรผู้โดยสำร ประกอบด้วย 

1) ประตูทำงออกที่ติดกับอำกำศยำน (Contact Gates) ซึ่งรองรับ 54-102 หลุมจอดอำกำศยำนประชิด
อำคำร (ส ำหรับรองรับผู้โดยสำร 70 ล้ำนคนต่อปี) ประกอบด้วย 

 

1.1) ประตูเชื่อมหลุมจอดส ำหรับเคร่ืองขนำด Code C จ ำนวน 6 หลุมจอด 
1.2) ประตูเชื่อมหลุมจอดส ำหรับเครื่องขนำด Code E MARS (หลุมจอด 1 หลุม สำมำรถรองรับ

เครื่อง Code E ได้ 1 ล ำ หรือรองรับเครื่อง Code C ได้ 2 ล ำ) จ ำนวน 44 หลุมจอด 
1.3) ประตูเชื่อมหลุมจอดส ำหรับเครื่องขนำด Code F MARS (หลุมจอด 1 หลุม สำมำรถรองรับ

เครื่อง Code F ได้ 1 ล ำ หรือรองรับเครื่อง Code C ได้ 2 ล ำ) จ ำนวน 4 หลุมจอด 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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2) ถนนด้ำนหน้ำแบบสองระดับ (Dual-Level) พร้อมทั้งพื้นที่ส ำหรับจอด ส ำหรับผู้โดยสำรขำเข้ำและขำออก 

3) อำคำรอ ำนวยกำรตำมแนวยำว ประกอบด้วย จุดลงทะเบียน จุดรับสัมภำระ CIQ (Customs 
Immigration Quarantine) ระบบตรวจสอบควำมปลอดภัย พื้นที่รอรับผู้โดยสำร 

4) พื้นที่ตรวจสอบสัมภำระส่วนกลำง 

5) ศูนย์กลำงรำ้นค้ำปลีกในเขตกำรบิน 

6) พื้นที่จ ำเพำะส ำหรับกำรขยำยตวัอำคำรอ ำนวยกำรในอนำคต 

7) ประตูรอขึ้นเครื่องส่วนใหญ่ (ทั้งกำรพัฒนำในระยะเริ่มต้นและระยะกลำง)  จะอยู่ภำยในระยะ  
500 เมตร จำกอำคำรอ ำนวยกำร 

8) ระบบเคลื่อนยำ้ยผูโ้ดยสำรอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) 

2.3.3 สถานีรถไฟอู่ตะเภา 

โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภำ) ด ำเนินกำร 
โดยเอกชนร่วมลงทุนของโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง เชื่อม 3 สนำมบิน แบบไร้รอยต่อ ซึ่งได้มีกำรศึกษำและจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผ่ำนควำมเห็นชอบแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยแนวเส้นทำงโครงกำร
ประกอบไปด้วยสถำนีรถไฟควำมเร็วสูงจ ำนวน 9 สถำนี ได้แก่ สถำนีดอนเมือง สถำนีบำงซื่อ สถำนีมักกะสัน สถำนีสุวรรณภมูิ 
สถำนีฉะเชิงเทรำ สถำนีชลบุรี สถำนีศรีรำชำ สถำนีพัทยำ และสถำนีอู่ตะเภำ ซึ่ง สถำนีอู่ตะเภำ ตั้งอยู่ชั้นใต้ดิน 
ภำยในอำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 3 ของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ เป็นสถำนีระดับใต้ดิน มีระบบประกอบอำคำร ได้แก่ 
ระบบไฟฟ้ำ ระบบเครื่องกล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบประปำและสุขำภิบำล เพื่อรองรับกำรใช้งำนของอำคำร
ส ำหรับผู้ ใช้บริกำรเดินรถและผู้ โดยสำรให้ได้รับควำมสะดวกสบำยและปลอดภัย  มีรูปแบบชำนชำลำกลำง  
(Central Platform) รองรับได้ 4 ชำนชำลำอำคำรสถำนีจะตั้งอยู่ภำยในอำคำรของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ 
สำมำรถเข้ำถึงชั้นจ ำหน่ำยบัตรโดยสำรในชั้น B1 ด้วยลิฟต์ บันไดเลื่อน หรือบันไดธรรมดำ และไปยังชำนชำลำ 
ในระดับชั้น B2 ถัดลงไป เพื่อเข้ำโดยสำรขบวนรถไฟควำมเร็วสูง กำรออกแบบจะเน้นกำรเข้ำถึงที่สะดวกสบำย 
รวดเร็ว และปลอดภัย โดยรูปแบบสถำปัตยกรรมจะเป็นรูปแบบที่ทันสมัย สะท้อนถึงเทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงที่ก้ำวหน้ำ
ของประเทศ แต่ยังรักษำเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของท้องถิ่นของภำคตะวันออกที่มีเสน่ห์เพื่อให้เป็นที่จดจ ำ  
ของผู้เดินทำงทั้งในประเทศและจำกต่ำงประเทศ นอกจำกจะมีกำรพัฒนำบริเวณสถำนีให้เป็นพื้นที่พัฒนำเชื่อมโยงกับ
ชุมชนชน ประชำชนตลอดเส้นทำงสำมำรถมำใช้บริกำรโดยน ำรถยนต์ไปจอดที่สถำนี ท ำให้ประหยัดเวลำกำรเดินทำง 
โดยเฉพำะช่วงเวลำเร่งด่วน รวมทั้งประเทศได้ประโยชน์จำกกำรลดกำรใช้น้ ำมันและลดควำมแออัดบนถนนได้ 

2.3.4 ศูนย์ธุรกิจการค้า (Commercial Gateway)  

ศูนย์ธุรกิจกำรค้ำ (Commercial Gateway) ด ำเนินกำรโดยเอกชนร่วมลงทุนในกำรพัฒนำสนำมบิน
นำนำชำติอู่ตะเภำ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ และเมืองกำรบินภำคตะวันออก  
(Eastern Airport City) ศูนย์ธุรกิจกำรค้ำ ตั้งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำของสนำมบินนำนำชำติ อู่ตะเภำ เพื่อดึงดูด 
ให้ประชำชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้ำมำใช้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของกำรใช้ชีวิต
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ของคนในพื้นที่ภำคตะวันออก ส ำหรับคนทุกช่วงวัยสำมำรถมำใช้เวลำร่วมกัน น ำเสนอรูปแบบกำรใช้ชีวิตที่หลำกหลำย 
ห้อมล้อมไปด้วยสินค้ำและบริกำรที่ทันสมัยและมีสไตล์ไว้ในที่เดียว รวมไปถึงกำรออกแบบให้มีพื้นที่สี เขียว 
เพื่อให้ประชำชนได้ใช้ชีวิตท่ำมกลำงธรรมชำติที่ร่มร่ืน ร่วมกับควำมเจริญจำกควำมเป็นพื้นที่อุตสำหกรรมได้อย่ำงลงตัว 
ประกอบด้วย ร้ำนค้ำปลอดภำษี (Duty Free) โรงแรม (Hotel) และศูนย์กำรประชุม (Convention Center) 

2.3.5 พื้นที่สนับสนุนธุรกิจการบิน (Airport City)  

พื้นที่สนับสนุนธุรกิจกำรบิน (Airport City) ด ำเนินกำรโดยเอกชนร่วมลงทุนในกำรพัฒนำสนำมบิน
นำนำชำติอู่ตะเภำ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ และเมืองกำรบินภำคตะวันออก 
(Eastern Airport City) ประกอบด้วย 

1) อำคำรส ำนักงำน (Office Area) : มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสำหกรรม 
กำรบินให้เข้ำมำตั้งฐำนกำรด ำเนินธุรกิจภำยในบริเวณรอบสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำพื้นที่ 
ให้เป็น “มหำนครกำรบินของภำคตะวันออก” ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพำณิชย์ที่ เกิดจำกกำรเติบโต 
ของอุตสำหกรรมตำมแผนโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) 

2) สวนธุรกิจ (Business Park) : เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ (Multi-purpose area) เพื่อรองรับและ
รวบรวมกิจกรรมทำงกำรค้ำจำกอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทั้งกำรจ ำหน่ำย กำรจัดแสดงสินค้ำ กำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ 
กำรจัดกำรคลังสินค้ำ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรผลิตอุตสำหกรรมเบำ (Light Manufacturing)  

3) ศูนย์จัดแสดงสินค้ำ (Exhibition) : เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงของผู้เข้ำร่วมและ
สินค้ำที่จะน ำมำจัดแสดง อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับคลังสินค้ำ (Cargo village) สะดวกต่อกำรจัดกำรสินค้ำเพื่อจ ำหน่ำย 
ทั้งในประเทศไทยและเพื่อส่งออก 

4) Luxury Outlet : ที่รวบรวมร้ำนค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 
ที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนดึงดูดชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่ต้องกำรซื้อสินค้ำแบรนด์เนม 

5) ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ (Medical Hub) : รูปแบบที่เป็นที่นิยมคือ กำรบูรณำกำรบริกำรด้ำนกำร
รักษำพยำบำลและกำรพักฟื้นเข้ำกับกำรท่องเที่ยว หรือกำรท่องเที่ยวเชิงกำรแพทย์หรือเชิงสุขภำพ (Medical and 
Wellness Tourism) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมืองพัทยำเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงในกลุ่มชำวต่ำงชำติ 

2.3.6 อาคารคลังสินค้า (Cargo Terminal and Cargo Village)  

อำคำรคลังสินค้ำ (Cargo Terminal and Cargo Village) ด ำเนินกำรโดยเอกชนร่วมลงทุนในกำรพัฒนำ
สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ  โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ และเมืองกำรบินภำค
ตะวันออก โดยอำคำรคลังสินค้ำมีองค์ประกอบเพื่อรองรับกำรขนส่งสินค้ำได้ประมำณ 6 แสนตันต่อปี หรือมำกกว่ำ 
ประกอบด้วยอำคำรคลังสินค้ำ และลำนจอดเครื่องบินบรรทุกสินค้ำ โดยคำดว่ำสินค้ำส่วนใหญ่จะขนส่งผ่ำนระวำง  
ใต้ท้องของเครื่องบินโดยสำร ดังนั้นจึงอำจมีกำรออกแบบให้มีถนนทำงลอดใต้ทำงวิ่งที่ 2 หรือถนนในพื้นที่ Airside 
อย่ำงน้อย 1 เส้นทำง เพื่อให้รถบรรทุกสินค้ำวิ่งผ่ำนได้โดยไม่ต้องตัดผ่ำนทำงวิ่ง 
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2.3.7 เขตประกอบการค้าเสรี (Free Trade Zone) 

เขตประกอบกำรค้ำเสรี (Free Trade Zone) ด ำเนินกำรโดยเอกชนร่วมลงทุนในกำรพัฒนำสนำมบิน
นำนำชำติอู่ตะเภำ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ และเมืองกำรบินภำคตะวันออก 
กำรจัดตั้งเขตประกอบกำรค้ำเสรี เพื่อรองรับและส่งเสริมผู้ผลิตหรือผู้ประกอบกำรที่มีกำรน ำเข้ำสินค้ำหรือวัตถุดิบใน
กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำก่อนส่งไปยังตลำดเป้ำหมำย โดยสำมำรถด ำเนินกำรผลิตอุตสำหกรรมเบำ ( Light 
Manufacturing) และกระบวนกำรโลจิสติกส์ต่ำงๆ เป็นต้น ทั้งนี้กำรสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำควรจะมีชั้นจอดรถใต้ดิน
และมีพื้นที่ที่สำมำรถรับน้ ำหนักสินค้ำได้ 5 ตันต่อตำรำงเมตร และมีขนำดของ Clearing Floor สูงอย่ำงน้อย 15 เมตร 
และโครงสร้ำงไม่มีเสำ พร้อมมีระบบต่ำงๆ พร้อมส ำหรับจัดงำนแสดงสินค้ำทุกประเภท 

2.3.8 ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอื่น 

ศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนอ่ืน ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษ  
ภำคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนของผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน มีขนำดพื้นที่ประมำณ 
400 ไร่ ประกอบด้วย ศูนย์ซ่อมอำกำศยำนและลำนจอดอำกำศยำน 

2.3.9 ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานของการบินไทย 

ศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนของกำรบินไทย ด ำเนินกำรโดยกองทัพเรือ และบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ตั้งอยู่ในโซนบริกำรทำงเทคนิค (Technical Zone) องค์ประกอบภำยในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนของกำรบินไทย 
ประกอบด้วย โรงทำสีอำกำศยำน โรงเก็บเครื่องบินที่มีขนำดล ำตัวกว้ำง ซึ่งสำมำรถรองรับกำรซ่อมบ ำรุงส ำหรับเครื่อง
แอร์บัส A380 ได้ (ส ำหรับกำรพัฒนำในระยะแรก) โดยอำคำรศูนย์ซ่อมอำกำศยำนจะก่อสร้ำงอยู่ในพื้นที่ประมำณ 
210 ไร่ อยู่ภำยในเขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออก ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกำรศึกษำและออกแบบ 

เป็นศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนอัจฉริยะ จอดได้ 7 ล ำพร้อมกัน รัฐสร้ำงอำคำร เอกชนลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ 
ให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อให้บริกำรอำกำศยำนล ำตัวกว้ำง (Wide Body) 3 ล ำ และอำกำศยำนล ำตัวแคบ  
(Narrow Body) 4 ล ำ (รวม 7 ล ำ) โดยด ำเนินงำนส ำหรับกำรซ่อมใหญ่อำกำศยำน (Airframe Heavy Maintenance) 
กำรซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนระดับลำนจอดและกำรซ่อมบ ำรุงย่อย (Line & Light Maintenance) และกำรพ่นสี 
อำกำศยำนและส่วนประกอบอ่ืน (Aircraft Painting) 

น ้ำเสียจำกทุกอำคำรจะถูกส่งไปที่อำคำร Waste Water Treatment Plant เพื่อท ำกำรบ ำบัด ให้ได้ค่ำตำม
มำตรฐำนน ้ำทิ้งจำกอำคำรประเภท ก ซึ่งปริมำณน ้ำเสียของ MRO แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระบบบ ำบัดน ้ำเสียเคมี และ
ระบบบ ำบัดน ้ำเสียแบบชีวภำพ โดยมีกำรออกแบบให้สำมำรถบ ำบัดน้ ำเสียในพื้นที่ของ MRO ทั้งยังสำมำรถเชื่อมต่อเข้ำ
กับส่วนกลำงด้วย รำยละเอียดดังนี้ 

1) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเคมี อัตรำกำรบ ำบัด 200 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน โดยก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบบ ำบัด 
น้ ำเสียเคมีจะมีเครื่องดักไขมัน (เพื่อแยกน้ ำมันชนิดไม่ละลำยน้ ำออก สำมำรถใช้กับอัตรำกำรไหลของน้ ำที่มีกำรปนเปื้อน
น้ ำมันได้สูงสุด 18 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง (ปริมำณน้ ำเสียที่ เกิดขึ้น ประมำณ 16 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง)  
ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรดักจับน้ ำมันสูงเพื่อให้น้ ำที่ผ่ำนกำรแยกน้ ำมันแล้วมีค่ำปนเปื้อนของน้ ำมันไม่เกิน 5  ส่วน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 
 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 2-13 
 

ในล้ำนส่วน (ppm) จำกนั้นน้ ำเสียจึงเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้วยวิธีเคมี โดยคุณภำพของน้ ำเสียที่ออกจำกระบบบ ำบัด

เคมีต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนน้ ำทิ้งอุตสำหกรรมแสดงดังตารางที่  2.3-1 เมื่อน้ ำเสียได้คุณภำพตำมมำตรฐำน 
น้ ำทิ้งอุตสำหกรรมแล้ว จะถูกส่งต่อเข้ำระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำงของโครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำต่อไป 

2) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียชีวภำพ อัตรำกำรบ ำบัด 600 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน เป็นแบบ Activated Sludge 
เติมอำกำศแบบ Completlymix (โดยน้ ำเสียจำกห้องครัวจะถูกบ ำบัดด้วยระบบบ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับห้องครัว
โดยเฉพำะ ซึ่งน้ ำเสียที่ผ่ำนระบบดังกล่ำวจะมีค่ำ BOD น้อยกว่ำ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) รวมทั้งน้ ำเสียจำกระบบ
สุขำภิบำล จำกนั้นจะส่งเข้ำระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบชีวภำพต่อไป ซึ่งน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดด้วยระบบชีวภำพ  
จะมีคุณภำพน้ ำที่สำมำรถน ำไปใช้รดน้ ำต้นไม้ในพื้นที่โครงกำรได้ 

กำรคัดแยกและจัดกำรขยะ (ขยะทั่วไป : จ้ำงเทศบำล หรือ อบต.จัดเก็บ) ขยะอุตสำหกรรม : จ้ำงบริษัท  
ที่ได้รับอนุญำตด ำเนินกำร โดยมีกำรออกแบบให้ MRO มีกำรจัดกำรขยะและของเสียแยกจำกส่วนกลำง 

สรุปแนวทำงกำรบ ำบัดน้ ำเสียและก ำจัดขยะของศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนของกำรบินไทย แสดงดัง  
รูปที่ 2.3-3 

ตารางที่ 2.3-1 มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรม 

ล าดับที่ พารามิเตอร์ หน่วย 
น้ าเสียระบายสู่ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 
น้ าท้ิง 

จากสวนอุตสาหกรรม 
1 pH  5.5-9.0 5.5-9.0 
2 Temp. °C <45 <40 
3 Color ADMI 600 300 
4 Odor  ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ - 
5 TDS mg/l 3,000 <3,000 
6 TSS mg/l <200 <50 
7 BOD mg/l <500 <20 
8 COD mg/l <750 <120 
9 Sulfide mg/l <1 <1 
10 Cyanide mg/l <0.2 <0.2 
11 FOG mg/l <10 <5 
12 Formaldehyde mg/l <1 <1 
13 Phenols mg/l <1 <1 
14 Free Chlorine mg/l <1 <1 
15 Pesticide  ND ND 
16 TKN mg/l <100 <100 
17 Fluoride mg/l <5 - 
18 Surfactant mg/l <30 - 
19 Heavy Metal    
 - Zinc mg/l 5.0 5.0 

 - Cr6+ mg/l 0.25 0.25 
 - Cr3+ mg/l 0.75 0.75 
 - Arsenic mg/l 0.25 0.25 
 - Copper mg/l 2.0 2.0 
 - Mercury mg/l 0.005 0.005 
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ตารางที่ 2.3-1 มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรม 

ล าดับที่ พารามิเตอร์ หน่วย 
น้ าเสียระบายสู่ 

ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 
น้ าท้ิง 

จากสวนอุตสาหกรรม 
 - Cadmium mg/l 0.03 0.03 
 - Barium mg/l 1.0 1.0 
 - Selenium mg/l 0.02 0.02 
 - Lead mg/l 0.2 0.2 
 - Nickle mg/l 1.0 1.0 
 - Manganease mg/l 5.0 5.0 
 - Silver mg/l 1.0 - 
 - Total Iron mg/l 10.0 - 
หมายเหตุ : อ้ำงอิงตำรำงแนบท้ำยประกำศกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปในกำรระบำยน้ ำเสีย 

ลงสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำงในนิคมอุตสำหกรรม 
ที่มา : ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม  

นิคมอุตสำหกรรมและเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 
 

 
รูปที่ 2.3-3 แนวทางการบ าบดัน้ าเสียและก าจัดขยะเฉพาะของศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานของการบินไทย (TG MRO) 

 

2.3.10 ลานจอดอากาศยานของ MRO (ทร.) 

เป็นลำนจอดส ำหรับอำกำศยำนของกำรบินไทย ลำนจอดอำกำศยำนส ำหรับศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน 
ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ โดยมีพื้นผิวเป็นคอนกรีตพื้นที่ประมำณ 350 ไร่ 
รองรับกำรให้บริกำรของ MRO Complex 

2.3.11 ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบนิและอวกาศ 

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนกำรบินและอวกำศ ด ำเนินกำรโดยสถำบันกำรบินพลเรือน (สบพ.) เนื่องจำก
กองทัพเรือและส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกมีควำมต้องกำรให้ศูนย์ฝึกอบรม
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บุคลำกรด้ำนกำรบินและอวกำศ ตั้งอยู่ในเขตบริกำรทำงเทคนิค (Technical Zone) ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับศูนย์ซ่อม
บ ำรุงอำกำศยำนของกำรบินไทย 

2.3.12 ระบบสาธารณปูโภคส่วนกลาง (ทร.-สกพอ. เอกชนเช่าที่ดิน) 

ระบบสำธำรณูปโภคส่วนกลำงเพื่อรองรับกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 รวมทั้งเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ในเขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออกทั้งหมด ประกอบด้วยระบบกำรผลิตไฟฟ้ำ ระบบกำรผลิตน้ ำประปำ ระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย และระบบเติมเชื้อเพลิงอำกำศยำน รวมทั้งระบบเชื่อมต่อและระบบกำรส่งล ำเลียงสำธำรณูปโภค 
ไปยังพื้นที่ของโครงกำรฯ เช่น ระบบถนน ระบบกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ ระบบสื่อสำร ระบบกำรส่งน้ ำประปำ ระบบกำร
ระบำยน้ ำและกำรป้องกันน้ ำท่วม ระบบกำรเก็บรวบรวมน้ ำเสียและน้ ำทิ้ง และระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะและ  
ของเสียอันตรำย ซึ่งจะกล่ำวถึงรำยละเอียดต่อไป 

รำยละเอียดของแผนงำนในกำรด ำเนินกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ แสดงดังตารางที่ 2.3-1
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ตารางที่ 2.3-1 แผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

 
ที่มา : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก, พ.ศ. 2563 
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โดยสรุปกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำน EHIA ฉบับนี้ เป็นกำรประเมินผลกระทบกำรก่อสร้ำงและด ำเนินกำร
ของทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 ร่วมกับองค์ประกอบที่จะก่อสร้ำงในช่วงเวลำเดียวกัน พิจำรณำจำกรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
ของโครงกำรวำงแผนแม่บท โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม และโครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่
โดยรอบ จังหวัดระยอง (ธันวำคม พ.ศ. 2561)  เป็นกรอบในกำรศึกษำ ซึ่งในแผนแม่บทฉบับดังกล่ำว ได้ก ำหนดระยะ
กำรด ำเนินกำรออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 

แผนพัฒนาระยะที่ 1 : ด ำเนินโครงกำรในปี พ.ศ. 2564-2566 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสำมำรถรองรับ
ปริมำณจรำจรทำงอำกำศได้จนถึงปี พ.ศ. 2571 

- ปริมำณเที่ยวบินรวม 80,600 เที่ยวบินต่อปี (222 เที่ยวบินต่อวัน) 
- ปริมำณผู้โดยสำรที่รองรับได้ 14 ล้ำนคนต่อปี 

แผนพัฒนาระยะที่ 2 : ด ำเนินโครงกำรในปี พ.ศ. 2573-2576 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสำมำรถรองรับ
ปริมำณจรำจรทำงอำกำศได้จนถึงปี พ.ศ. 2581 

-  ปริมำณเที่ยวบินรวม 200,000 เที่ยวบินต่อปี (550 เที่ยวบินต่อวัน) 
-  ปริมำณผู้โดยสำรที่รองรับได้ 38 ล้ำนคนต่อปี 

แผนพัฒนาระยะที่ 3 : ด ำเนินโครงกำรในปี พ.ศ. 2583-2586 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสำมำรถรองรับ
ปริมำณจรำจรทำงอำกำศได้จนถึงปี พ.ศ. 2591 

- ปริมำณเที่ยวบินรวม 324,200 เที่ยวบินต่อปี (889 เที่ยวบินต่อวัน) 
- ปริมำณผู้โดยสำรที่รองรับได้ 70 ล้ำนคนต่อปี (คำดกำรณ์ปริมำณกำรใช้สนำมบินในกรณีมีกำรเติบโต

มำกกว่ำกรณีปีฐำน Aggressive Scenario) 

โดยกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 อยู่ภำยใต้แผนกำรพัฒนำระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2566) และ
สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้จนถึงปี พ.ศ. 2591 สำมำรถสรุปล ำดับของแผนงำนในกำรด ำเนินกำรพัฒนำสนำมบิน
นำนำชำติอู่ตะเภำในแต่ละระยะแสดงดังตารางที่ 2.3-2  ร่าง
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ตารางที่ 2.3-2 องค์ประกอบที่ก าหนดให้ก่อสรา้งในแต่ละระยะของการพัฒนา 

สภำพปัจจุบัน 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2571) 

พัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2581) 

พัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2573-2576 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2591) 

พัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2583-2586 
ทำงวิ่งที่ 1 (กว้ำง 60 เมตร ยำว 3,505 เมตร) ทำงวิ่งที่ 2 

(กว้ำง 60 เมตร ยำว 3,505 เมตร) 
ทำงขับออกด่วนส ำหรับทำงวิ่งที่ 1 
และทำงวิ่งที่ 2 และทำงขับข้ำม
พื้นท่ี ส่วนเพิ่มเติม 

ทำงขับข้ำมพ้ืนท่ี  
(Cross-Field Taxiway)  
ส่วนเพิ่มเติม 

มีทำงขับ (Taxiway) คู่ขนำนปัจจุบันอยู่ทำงทิศตะวันตก โดยจะมีกำรก่อสร้ำงทำงขับด่วน 
(Rapid Exit Taxiway, RET) แห่งใหม่ รองรับกำรใช้งำนทำงวิ่ง 18/36 เพื่อลดระยะเวลำ
กำรใช้งำนทำงวิ่ง 

ทำงขับคู่ขนำนทำงวิ่งปัจจุบัน  
และทำงขับคู่ขนำนทำงวิ่งท่ี 2* 

- - 

ลำนจอดอำกำศยำน 
1) ลำนจอดอำกำศยำน แอลฟำ บรำโว และชำลี จ ำนวน 49 หลุม 
2) ลำนจอดบริเวณอำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 จ ำนวน 6 แห่ง 

ลำนจอดอำกำศยำนและหลุมจอด 
- ผู้โดยสำร 42 หลุม 
- สินค้ำ 2 หลุม 

ลำนจอดอำกำศยำนและหลุมจอด 
- ผู้โดยสำร 24 หลุม 
- สินค้ำ 6 หลุม 

ลำนจอดอำกำศยำนและหลุมจอด 
- ผู้โดยสำร 37 หลุม 
- สินค้ำ 5 หลุม 

อำคำรผู้โดยสำร จ ำนวน 2 หลัง 
1) อำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 1 

ขนำดพื้นท่ี 2,000 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้ประมำณ 1 ล้ำนคนต่อปี 
(ปัจจุบันใช้เพ่ือเป็นส ำนักงำนและใช้รองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน) 

2) อำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 
ขนำดพื้นท่ี 22,000 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้ประมำณ 3 ล้ำนคนต่อป ี 
เป็นอำคำรท่ีสร้ำงขึ้นใหม่ (ปัจจุบันใช้เป็นอำคำรผู้โดยสำรทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ) 

อำคำรผู้โดยสำรหลังท่ี 3 
(รองรับผู้โดยสำร 14 ล้ำนคน) 

อำคำรผู้โดยสำรหลังท่ี 3  
(ส่วนขยำย ส ำหรับรองรับผู้โดยสำร
เพิ่มขึ้นเป็น 38 ล้ำนคนต่อปี) 

อำคำรผู้โดยสำรหลังท่ี 3  
(ส่วนขยำย ส ำหรับรองรับผู้โดยสำร
เพิ่มขึ้นเป็น 70 ล้ำนคนต่อปี) 

- อำคำรคลังสินค้ำ 
(รองรับปริมำณสินค้ำ 0.178 ล้ำนตัน 

อำคำรคลังสินค้ำส่วนขยำย 
(ส ำหรับรองรับปริมำณสินค้ำ 
เพิ่มขึ้นเป็น 0.591 ล้ำนตัน) 

อำคำรคลังสินค้ำส่วนขยำย 
(ส ำหรับรองรับปริมำณสินค้ำ 
เพิ่มขึ้นเป็น 1.108 ล้ำนตัน) 

ที่มา : โครงกำรวำงแผนแมบ่ทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 

ร่าง
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2.4 การคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต 

อ้ำงอิงจำกแผนแม่บทสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ (เดือนธันวำคม พ.ศ. 2561) กำรคำดกำรณ์ปริมำณ
ผู้โดยสำรรำยปีทั้งหมดของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ กรณีมีกำรเติบโตมำกกว่ำปีฐำน (Aggressive Scenario) พบว่ำ  

ในปี พ.ศ. 2571  2581 และ 2591 จะมีปริมำณผู้โดยสำร 14 38 และ 70 ล้ำนคนต่อปี ตำมล ำดับ แสดงดังรูปที่ 2.4-1 

 
รูปที่ 2.4-1 ผลการคาดการณ์ปริมาณผู้ โดยสารรายปีทั้ งหมดของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

กรณีมีการเติบโตมากกว่าปีฐาน (Aggressive Scenario) 

 

ทั้งนี้ กำรคำดกำรณ์จ ำนวนเทีย่วบินและแบบอำกำศยำน (Fleet Mix) ของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ   
เพื่อรองรับปริมำณผู้โดยสำรที่คำดกำรณ์และเที่ยวบินในปี พ.ศ. 2571  2581 และ 2591 ดังนี้ 
 

2.4.1 การคาดการณ์แบบอากาศยาน 

แบบอำกำศยำนที่สำยกำรบินจะน ำมำบินในอนำคตเป็นแบบอำกำศยำน Code C, D, E และ F  
ตำมแผนกำรให้บริกำรพบว่ำแบบอำกำศยำนที่จะให้บริกำรส่วนใหญ่เป็น Code C และ D แม้ว่ำ Code E  
เริ่มให้บริกำรตั้งแต่ระยะที่ 1 แต่ในจ ำนวนที่น้อยกว่ำมำก ส ำหรับ Code F จะเริ่มให้บริกำรในปี พ.ศ 2591 และ 
ใช้เพื่อบรรทุกสินค้ำเท่ำนั้น รำยละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.4-1 และตารางที่ 2.4-2 
  

ร่าง
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ตารางที่ 2.4-1 ข้อก าหนดของแบบอากาศยาน (Aircraft Code) แบ่งตามขนาด Aircraft Wingspan และ 
Outer Main Gear Wheel Span 

แบบอากาศยาน 
(Aircraft Code) 

Wingspan 
Outer Main Gear  

Wheel Span 
Typical Aeroplane 

C 
24 m but < 36 m 6 m but < 9 m BOEING 737-700/AIRBUS A-320/EMBRAER 

ERJ 190-100 

D 36 m but < 52 m 9 m but < 14 m B767/AIRBUS A-310 

E 52 m but < 65 m 9 m but < 14 m B777/B787 Series/A330 

F 65 m but < 80 m 14 m but < 16 m BOEING 747-8/AIRBUS A-380-800 

ที่มา : ICAO Annex 14 Aerodrome Reference Code 

 
ตารางที่ 2.4-2 การคาดการณ์แบบและร้อยละของอากาศยานที่จะให้บริการ ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ในอนาคต 

Aircraft 
Code 

ปี พ.ศ. 2571 ปี พ.ศ. 2581 ปี พ.ศ. 2591 

ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง 
ประเทศ 

บรรทุก 
สินค้า 

ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง 
ประเทศ 

บรรทุก 
สินค้า 

ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง 
ประเทศ 

บรรทุก 
สินค้า 

(ร้อยละ) 

Code C 100 80 50 90 60 30 80 50 20 

Code D - 5 50 10 15 50 20 20 40 

Code E - 15 - - 25 15 - 30 30 

Code F - - - - - 5 - - 10 

Total Code 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ที่มา :  กำรคำดกำรณ์แบบอำกำศยำนในปี พ.ศ. 2591 อ้ำงอิงจำก โครงกำรวำงแผนแม่บทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบิน

นำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 
 

2.4.2 การคาดการณ์จ านวนเที่ยวบิน 

จำกข้อมูลกำรคำดกำรณ์จ ำนวนเที่ยวบินตำมแผนแม่บทฯ ในปี พ.ศ. 2571  2581 และ 2591 สนำมบิน
นำนำชำติอู่ตะเภำ จะมีเที่ยวบินจ ำนวน 78,000  189,000  และ 305,000 เที่ยวบินต่อปี สำมำรถสรุปปริมำณ
คำดกำรณ์จ ำนวนผู้โดยสำรรำยปีและปริมำณสินค้ำตำมระยะกำรพัฒนำ แสดงดังตารางที่ 2.4-3 
  

ร่าง

http://www.skybrary.aero/index.php/B737
http://www.skybrary.aero/index.php/A320
http://www.skybrary.aero/index.php/E190
http://www.skybrary.aero/index.php/E190
http://www.skybrary.aero/index.php/B767
http://www.skybrary.aero/index.php/A310
http://www.skybrary.aero/index.php/B777
http://www.skybrary.aero/index.php/B787_Series
http://www.skybrary.aero/index.php/A330
http://www.skybrary.aero/index.php/B748
http://www.skybrary.aero/index.php/A388
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ตารางที่ 2.4-3 การคาดการณ์ปริมาณการใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

รายละเอียด หน่วย 
ระยะที่ 1 

(ปีคาดการณ์ พ.ศ. 2571) 
ระยะที่ 2 

(ปีคาดการณ์ พ.ศ. 2581) 
ระยะที่ 3  

(ปีคาดการณ์ พ.ศ. 2591) 
จ ำนวนผู้โดยสำร ล้ำนคน 14 38 70 
จ ำนวนเที่ยวบิน เที่ยวต่อปี 78,000 189,000 305,000 
จ ำนวนเที่ยวบินขนส่งสินค้ำ เที่ยวต่อปี 2,600 11,000 19,200 
จ ำนวนเที่ยวบิน MRO เที่ยวต่อปี 77 77 132 
จ ำนวนเที่ยวบินรวม  เที่ยวต่อปี 80,600 200,000 324,200 
ปริมำณสินค้ำ ล้ำนตัน 0.194 0.591 1.108 

เฉล่ีย (เที่ยวบิน/วัน) 222 550 889 
ที่มา :  โครงกำรวำงแผนแม่บทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 

2.5 ความสอดคล้องของแผนพัฒนาท่าอากาศยานกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 

กำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ  ถือเป็น 1 ใน 6 โครงกำรภำยใต้แผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ภำยในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก โดยสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำจะด ำเนินงำนในรูปแบบกำรร่วมลงทุน
ระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) กำรวำงแผนส ำหรับองค์ประกอบต่ำงๆ ที่จ ำเป็น 
ในกำรพัฒนำพื้นที่ภำยในขอบเขตของสนำมบินต้องพิจำรณำให้เป็นไปอย่ำงสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องมีกำรศึกษำ 
กำรวำงแผนแม่บทสนำมบินนำนำชำติ อู่ตะเภำ ให้มีเป้ำหมำยสอดรับกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ เช่น 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระบบคมนำคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จัดท ำโดย กระทรวงคมนำคม นโยบำยกำรพัฒนำ
ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment:SEA) เป็นต้น โดยได้คำดกำรณ์ปริมำณจรำจรทำงอำกำศ วิเครำะห์ 
ควำมต้องกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ และปรับระยะกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับ
ปริมำณกำรจรำจรทำงอำกำศที่จะเพิ่มข้ึนในอนำคต ดังนี้ 

2.5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อให้
หน่วยงำนใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน โดยมีวิสัยทัศน์  
คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน” ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ 
ในระยะ 20 ปีประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  

2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 2-22 
 

4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ซึ่งยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน” ที่มุ่งเน้นในประเด็น 
ด้ำนกำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและด้ำนกำรขนส่งนั้น มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงคมนำคมและ
สอดคล้องกับกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรจัดตั้งสนำมบินพำณิชย์ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กล่ำวคือกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งและบริกำร เป็นพื้นฐำนส ำคัญที่จะช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของป ระเทศ  
โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมเชื่อมโยงและมีประสิทธิภำพ  
ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนในด้ำนขนส่ง กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนและพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญตลอดจนกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก 
และสร้ำงโอกำสให้ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรระบบคมนำคมขนส่งได้อย่ำงสะดวก ทั่วถึงและปลอดภัย  
ท ำให้เกิดควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม นอกจำกนี้ กำรปฏิบัติงำน บริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรและ
กำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคมต้องด ำเนินกำรให้มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใส 

2.5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่ง
สู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืนสังคม
อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ของประเทศโดยก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไว้ 10 ด้ำน และยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณผู้โดยสำรของท่ำอำกำศยำนในกรุงเทพมหำนคร  
เป็น 120 ล้ำนคนและท่ำอำกำศยำนในภูมิภำคเป็น 55 ล้ำนคนต่อปี 

ทั้งนี้ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงอำกำศ ดังนี้ 

1) เร่งพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิและท่ำอำกำศยำนดอนเมืองตำมแผนแม่บทให้แล้วเสร็จภำยในช่วง
ระยะเวลำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่  12 ศึกษำทำงเลือกและควำมเหมำะสมของกำรขยำยขีดควำมสำมำรถของ 
ท่ำอำกำศยำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมภำยหลังจำกที่ปริมำณควำมต้องกำรเดินทำงและกำรขนส่งสินค้ำเต็มขีด
ควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิและท่ำอำกำศยำนดอนเมือง จัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์และแผนกำร 
บ ำรุงรักษำท่ำอำกำศยำนในภูมิภำคเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนของภำครัฐ ศึกษำควำมเป็นไปได้ ในกำรใช้
ประโยชน์ท่ำอำกำศยำนที่มีศักยภำพแห่งอ่ืน อำทิ สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรบิน 

2) ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ำอำกำศยำนเพื่อรักษำคุณภำพควำมปลอดภัย ควำมเชี่ยวชำญ  
ของบุคลำกร ควำมพร้อมของอุปกรณ์ กำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้โดยสำรและสินค้ำ และกำรเผชิญเหตุฉุกเฉินให้ได้
ตำมมำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกับข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ อำทิ องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำง
ประเทศ (ICAO) องค์กรควำมร่วมมือด้ำนกำรบินในกลุ่มสหภำพยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA) 

ร่าง
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ส ำนักงำนบริหำรกำรบินแห่งชำติสหรัฐอเมริกำ (Federal Aviation Administration : FAA) และส ำนักงำนกำรบิน
พลเรือนญี่ปุ่น (Japan Civil Aviation Bureau : JCAB) 

3) พัฒนำโครงสร้ำงและกำรจัดกำรห้วงอำกำศ (Airspace Organization and Management)  
ให้มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรรองรับกำรเติบโตของปริมำณกำรจรำจรทำงอำกำศทั้งในปัจจุบันและอนำคตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ลดควำมล่ำช้ำ และท ำให้เกิดควำมคล่องตัวของเที่ยวบิน รวมทั้งให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ทั้งนี้  
กำรพัฒนำดังกล่ำวต้องสอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำน และแผนกำรพัฒนำทำงกำรบินของประชำคมโลกภำยใต้  
กำรก ำกับขององค์กำรกำรบินพลเรื อนระหว่ำงประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)  
โดยบูรณำกำร กำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงกระทรวงคมนำคม กระทรวงกลำโหม รวมทั้งส่วนรำชกำรและ
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องนอกจำกนี้ยังได้ก ำหนดแผนงำนและโครงกำรส ำคัญในกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงอำกำศ ได้แก่ 
แผนพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ แผนพัฒนำท่ำอำกำศยำนดอนเมือง แผนพัฒนำท่ำอำกำศยำนแม่สอด 
แผนพัฒนำท่ำอำกำศยำนเบตง และแผนพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ 

2.5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จัดท าโดย
กระทรวงคมนาคม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี ได้ก ำหนดแผนงำนกำรพัฒนำระบบขนส่ง
ทำงอำกำศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรขนส่งทำงอำกำศโดยกำรพัฒนำและปรับปรุง
ท่ำอำกำศยำน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบบริกำรกำรเดินอำกำศ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ 
ของระบบกำรบินของประเทศ กำรพัฒนำสำยกำรบินและธุรกิจกำรบิน กำรก ำกับดูแล บริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย
และควำมมั่นคงด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศ โดยกำรพัฒนำในระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564) เป็นไปเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำในระยะเร่งด่วน (Critical Transport Issues) ซึ่งเร่งด ำเนินกำรในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 เพื่อปรับโครงสร้ำง
รัฐวิสำหกิจด้ำนคมนำคมทำงอำกำศ และแก้ไขกฎระเบียบด้ำนกำรบินให้เป็นมำตรฐำนสำกล ส่วนกำรพัฒนำในระยะ
กลำง (พ.ศ. 2565-2569) มุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคมขนส่งต่ำงๆ ให้มีควำมครอบคลุมทั้งเมือง
หลักในภูมิภำคและประเทศเพื่อนบ้ำน มีควำมเชื่อมโยง และเพียงพอ รวมทั้งกำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริกำรขนส่งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
ตลอดจนส่งเสริมอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2568 และกำรพัฒนำในระยะยำว (พ.ศ. 2570-2579) มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงครอบคลุม ทั่วถึง และเพียงพอ กำรยกระดับกำรให้บริกำรขนส่งที่สะดวกสบำย ทันสมัย
ได้มำตรฐำนสำกล ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ ในสภำพที่สมบูรณ์อยู่ เสมอ มีควำมปลอดภัย สอดคล้อง 
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งของไทยระยะ 20 ป ี

2.5.4 นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC)1/จัดท ำขึ้นเพื่อต่อยอดกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเล
ตะวันออกในพื้นที่เป้ำหมำยจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ของประเทศให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน ำของเอเชีย พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริม  

ร่าง
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กำรพัฒนำเมืองและสภำพแวดล้อมเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน รวมทั้งสนับสนุน
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและกำรท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ เพิ่มกำรจ้ำงงำน
ยกระดับคุณภำพชีวิตและรำยได้ของประชำชน โดยประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำ 4 ด้ำน ได้แก่ 

1) แผนงำนพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ : พัฒนำอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่และเร่งรัดกำรแก้ปัญหำมลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ 

2) แผนงำนพัฒนำคมนำคมและโลจิสติกส์ : พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่และ  
สร้ำงฐำนทำงเศรษฐกิจที่มีศักยภำพและประสิทธิภำพรองรับกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพื่อยกระดับควำมสำมำรถ  
ในกำรแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น 

3) แผนงำนพัฒนำเมือง ระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยว และสำธำรณสุข:
พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสงัคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำนเพื่อยกระดบั
คุณภำพชีวิตประชำชน สร้ำงสมดุลและกระจำยผลประโยชน์สู่ชุมชน รวมทั้งพัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
เอ้ือต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมีสมดุลรองรับกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 

4) กำรบรหิำรจัดกำร: ให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพื่ออนำคต 

หนึ่งในแนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมและโลจิสติกส์ คือ กำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติ 
อู่ตะเภำเป็นสนำมบินเชิงพำณิชย์แห่งที่ 3 ของประเทศ ให้สำมำรถรองรับผู้โดยสำรสูงสุด 30 ล้ำนคน ภำยใน 20 ปี  
และพัฒนำโครงข่ำยกำรเชื่อมโยงท่ำอำกำศยำนส ำคัญ 3 แห่ง อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งในกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำ 
สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยดังกล่ำว โดยกำรท่ำอำกำศยำนไทยได้มีกำรพิจำรณำบทบำท
ของท่ำอำกำศยำนทั้ง 3 แห่ง คือ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ  
ในกำรรองรับจรำจรทำงอำกำศและปริมำณผู้โดยสำรของกรุงเทพมหำนครที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ จ ำแนกผลกำร
คำดกำรณ์ปริมำณผู้โดยสำรของท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และท่ำอำกำศยำนดอนเมือง1/ นั้น ได้พิจำรณำตำมปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อปริมำณกำรจรำจรในภำพรวมทั้งภำวะเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลก กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ในธุรกิจกำรบิน ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ โรคระบำด และปัจจัยกำรเมือง โดยน ำผลกระทบของปัจจัยดังกล่ำวในช่วง 10 ปี 
ที่ผ่ำนมำ (ปี พ.ศ. 2550-2560) เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ รวมทั้งน ำผลกำรคำดกำรณ์ของสภำสมำคมท่ำอำกำศยำน
ระหว่ำงประเทศ (The Airports Council International : ACI) มำพิจำรณำร่วมด้วย ผลกำรวิเครำะห์กำรเติบโตตำม
แนวโน้มปกติ (ระดับกลำง) คำดกำรณ์ว่ำในปี พ.ศ. 2580 กรุงเทพมหำนครจะมีจ ำนวนผู้โดยสำรรวมประมำณ  
213.07 ล้ำนคน แบ่งเป็นจ ำนวนผู้โดยสำรของท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และสนำมบินนำนำชำติ

                                              
1/ อ้างถึง รายงานหลัก แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) สืบค้นจาก https://data.opendevelopmentmekong.net/th/dataset/127a42b1-864e-4b32-
af97-6ab7534f28d8/resource/a60e9f7e-1598-401e-a24f-3309ca2e44b6 เข้าถึงข้อมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
1/ อ้างอิงจาก ผลการคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ และจ านวนผู้โดยสาร, แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.(ฉบับปรับปรุง) กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, บทท่ี 3 การคาดการณ์
ปริมาณการจราจรทางอากาศ 

ร่าง

http://www.nesdb.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=6381%20และ
http://www.nesdb.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=6381%20และ
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อู่ตะเภำ 127.14  82.36 และ 3.57 ล้ำนคน ตำมล ำดับ มีอัตรำเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.5  6.0 และ 15.5 ตำมล ำดับ แสดง
ดังตารางที่ 2.5-1 

ตารางที่ 2.5-1 ผลการคาดการณ์จ านวนผู้โดยสารของกรุงเทพฯ พิจารณาการเติบโตตามแนวโน้มปกติ (ล้านคน) 

ปี 
พ.ศ. 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
สนามบินนานาชาติ 

อู่ตะเภา รวม
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง

ประเทศ 
ภายใน 
ประเทศ 

ระหว่าง
ประเทศ 

ภายใน 
ประเทศ 

รวมระหว่างประเทศ 
และภายในประเทศ 

2560 53.13 11.34 14.36 23.94 1.40 99.29 
2565 64.33 13.21 25.19 27.15 1.30 130.13 
2570 79.56 14.66 32.05 30.24 1.82 157.63 
2575 94.57 16.11 38.95 33.32 2.55 184.54 
2580 109.58 17.56 45.90 36.46 3.57 213.07 
หมายเหตุ : วิเครำะห์ประมำณกำร ณ เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 
ท่ีมา : กำรวิเครำะห์ของ ทอท. จำกผลกำรคำดกำรณ์ของ ICAO และ IATA  อ้ำงถึง แผนแม่บทกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2561 

 

ทั้งนี้ ท่ำอำกำศยำนทั้ง 3 แห่ง ที่รองรับจรำจรทำงอำกำศของกรุงเทพมหำนครในปัจจุบันอยู่ระหว่ำง  
กำรพัฒนำ และมีแผนที่จะพัฒนำเพื่อรองรับปริมำณจรำจรทำงอำกำศที่เพิ่มสูงขึ้นตำมล ำดับ โดยในช่วงปี พ.ศ. 2558 -2563 
มีโครงกำรซึ่งได้รับควำมเห็นชอบและอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรบำงส่วน และจำกกำรคำดกำรณ์ปริมำณจรำจร  
ทำงอำกำศ พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2561-2563 ท่ำอำกำศยำนดอนเมืองจะมีปริมำณเที่ยวบิน และผู้โดยสำรเต็มขีด
ควำมสำมำรถของพื้นที่ซึ่งไม่สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถได้ ดังนั้น หลังจำกปี พ.ศ. 2563 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
และสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ จะต้องรองรับปริมำณจรำจรทำงอำกำศส่วนที่เพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้ จำกนโยบำยกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำภำยใต้โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 
(EEC) นั้น จะมีผลให้สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำได้รับกำรพัฒนำ และสำมำรถแบ่งเบำปริมำณจรำจรทำงอำกำศจำก
ท่ำอำกำศยำนดอนเมืองและท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิได้ในอนำคต แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนทั้ง  
3 แห่ง มีควำมจ ำเป็นต้องศึกษำและบูรณำกำรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนอย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป โดย กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย ได้ประชุมหำรือร่วมกับส ำนักงำนเพื่อกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (สกรศ.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ควำมเชื่อมโยงของแผนแม่บทกำร
พัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ มีข้อสรุปดังนี้ 

“ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ เป็นท่ำอำกำศยำน
หลักของประเทศท ำหน้ำที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิยังคงมีบทบำทเป็น Major Choice 
(Network Premium Hub) ท่ำอำกำศยำนดอนเมืองเป็น Low Cost Carriers (LCC Hub) และสนำมบินนำนำชำติ 
อู่ตะเภำมีบทบำทหลักในกำรเป็น Multimodal Transportation Hub ในกำรรองรับตลำดที่เกิดใหม่ (Emerging 
Markets) ซึ่งสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำจะพัฒนำเพื่อรองรับผู้โดยสำรและปริมำณกำรขนส่งทำงอำกำศจำกกำร
ส่งเสริมอุตสำหกรรมในพื้นที่ EEC (จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) รวมทั้งรองรับปริมำณ
กำรจรำจรทำงอำกำศส่วนเกิน (Overflow) จำกท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ซึ่งคำดว่ำ  

ร่าง
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จะเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำจึงไม่ทับซ้อนกับท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิและท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ทั้งนี้ กำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำตำมนโยบำยของกองทัพเรือ 
เน้นให้เป็นท่ำอำกำศยำนเชิงพำณิชย์แห่งที่ 3 ของกรุงเทพมหำนคร (รองจำกท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และท่ำอำกำศ
ยำนดอนเมือง) ซึ่งจะมีอำคำรผู้โดยสำรใหม่รองรับผู้โดยสำรได้ 3 ล้ำนคนต่อปี และในอนำคตอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ  
มีเป้ำหมำยให้กำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ให้สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้สูงสุด 70 ล้ำนคนต่อปี” 

2.6 การพิจารณาทางเลือกของโครงการ 

ในกำรพิจำรณำทำงเลือกต ำแหน่งของทำงวิ่งที่ 2 โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรประเมินระยะห่ำงทำงวิ่งที่เหมำะสม
โครงกำรจัดท ำแผนแม่บทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมโครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ และพื้นที่โดยรอบ 
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 ซึ่งในกำรศึกษำนั้นได้เสนอทำงเลือกต ำแหน่งของทำงวิ่งที่ 2 โดยมีระยะห่ำงของทำงวิ่งที่ 2 
และทำงวิ่งปัจจุบันไว้ 3 ทำงเลือก คือ ระยะห่ำงเท่ำกับ 1,140  1,400 และ 1,525 เมตร โดยพิจำรณำจำกข้อจ ำกัด 
ของพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคต่อระดับกำรร่อนลงของเครื่องบิน ได้แก่ เขำโกรกตะแบก และทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7  
(มอเตอร์เวย์) รวมทั้งกำรวำงผังกำรใช้พื้นที่ของสนำมบิน โดยเฉพำะต ำแหน่งอำคำรผู้โดยสำรแห่งที่ 3 รำยละเอียด
แนวทำงเลือกต ำแหน่งของทำงวิ่งที่ 2 มีดังนี้ 

2.6.1 ทางเลือกที่ 1 : ระยะห่างของทางว่ิงที่ 2 กับทางวิ่งปัจจุบันเท่ากับ 1,140 เมตร 

ทำงเลือกที่ 1 สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรปรับระดับควำมสูงของเขำโกรกตะแบกได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องปรับควำม
สูงของทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7 แต่เนื่องจำกระยะห่ำงระหว่ำงทำงวิ่งค่อนข้ำงแคบท ำให้มีข้อจ ำกัดส ำหรับ  
กำรวำงผังกำรใช้พื้นที่ของสนำมบิน  

2.6.2 ทางเลือกที่ 2 : ระยะห่างของทางว่ิงที่ 2 กับทางวิ่งปัจจุบันเท่ากับ 1,400 เมตร 

กรณีทำงเลือกที่ 2 ต้องมีกำรลดระดับควำมสูงของเขำโกรกตะแบก เนื่องจำกพื้นที่บำงส่วนอยู่ในแนวเขต
พื้นที่กำรบิน รวมทั้งต้องมีกำรปรับลดควำมสูงของทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7 เนื่องจำกอยู่ในแนวเขตพื้นที่กำรบิน 
อย่ำงไรก็ตำม ด้วยระยะห่ำงนี้ท ำให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรวำงผังกำรใช้พื้นที่ของสนำมบินในอนำคตได้ และยังสำมำรถ
ใช้พื้นที่ระหว่ำงทำงวิ่งเพื่อพัฒนำอำคำรผู้โดยสำรและลำนจอดอำกำศยำนได้เพียงพอ  

2.6.3 ทางเลือกที่ 3 : ระยะห่างของทางว่ิงที่ 2 กับทางวิ่งปัจจุบันเท่ากับ 1,525 เมตร 

ส ำหรับทำงเลือกที่ 3 ต้องมีกำรลดระดับควำมสูงของเขำโกรกตะแบก เนื่องจำกพื้นที่บำงส่วนอยู่ในแนวเขต
พื้นที่กำรบิน รวมทั้งต้องมีกำรปรับลดควำมสูงของทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7 เนื่องจำกอยู่ในแนวเขตพื้นที่กำรบิน  
แต่ด้วยระยะห่ำงระหว่ำงทำงวิ่งที่มีช่วงกว้ำงขนำดนี้ท ำให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรวำงผัง กำรใช้พื้นที่ของสนำมบิน 
ในอนำคตได้ดีกว่ำ และสำมำรถพัฒนำอำคำรผู้โดยสำรขนำดใหญ่/หรือแบบหลำยหลังได้ 
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ทั้งนี้ จำกผลกำรพิจำรณำของรัฐบำล โดยคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  
ตำมมติกำรประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดให้ใช้ระยะห่ำงของทำงวิ่ง 1,140 เมตร ในกำรวำงแผน
พัฒนำสนำมบินนำนำชำติ อู่ตะเภำ ซึ่งเป็นระยะห่ำงทำงวิ่งที่มีควำมเหมำะสม และส่งผลกระทบน้อยที่สุด  

สรุปรำยละเอียดแต่ละทำงเลือกแสดงดังตารางที่ 2.6-1 และรูปที่ 2.6-1 
 

ตารางที่ 2.6-1 การเปรียบเทียบทางเลือกต าแหน่งของทางว่ิงที่ 2 

รายละเอียด 

ทางเลือกต าแหน่งของทางวิ่งที่ 2 
(1) ระยะห่างของทางวิ่งที่ 2  

กับทางวิ่งปัจจุบันเท่ากับ 
1,140 เมตร 

(2) ระยะห่างของทางวิ่งที่ 2  
กับทางวิ่งปัจจุบันเท่ากับ  

1,400 เมตร 

(3) ระยะห่างของทางวิ่งที่ 2  
กับทางวิ่งปัจจุบันเท่ากับ  

1,525 เมตร 
1. ข้อจ ากัดของพื้นที่ท่ีเป็นอุปสรรคต่อระดับการร่อนลงของเครื่องบิน 
1.1 เขำโกรกตะแบก สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรปรับ

ระดับควำมสูงของเขำโกรก
ตะแบกได้ 

ต้องมีกำรลดระดับควำมสูงของ 
เขำโกรกตะแบก เน่ืองจำกพื้นท่ี
บำงส่วนอยู่ในแนวเขตพ้ืนท่ีกำรบิน  

ต้องมีกำรลดระดับควำมสูงของเขำ
โกรกตะแบก  เ น่ื อ งจำกพื้ น ท่ี
บำงส่วนอยู่ในแนวเขตพ้ืนท่ีกำรบิน  

1.2 ทำงหลวงพิเศษ
หมำยเลข 7 

 (มอเตอร์เวย์) 

ไม่จ ำเป็นต้องปรับควำมสูงของ
ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7 
 

ต้องมีกำรปรับลดควำมสูงของทำง
หลวงพิเศษหมำยเลข 7 เน่ืองจำก
อยู่ในแนวเขตพ้ืนท่ีกำรบิน  

ต้องมีกำรปรับลดควำมสู งของ 
ทำงหลว งพิ เ ศษหมำย เ ลข  7 
เน่ืองจำกอยู่ในแนวเขตพื้นท่ีกำรบิน 

2. การวางผังการใช้พื้นที่ของสนามบิน 
กำรวำงผั ง ก ำร ใช้
พื้นท่ีของสนำมบิน 

ร ะยะห่ ำ ง ร ะหว่ ำ งทำงวิ่ ง
ค่อนข้ำงแคบ ท ำให้มีข้อจ ำกัด
ส ำหรับกำรวำงผังกำรใช้พื้นท่ี
ของสนำมบิน  

มีควำมยืดหยุ่นในกำรวำงผังกำรใช้
พื้น ท่ีของสนำมบินในอนำคตได้  
และสำมำรถใช้พื้นท่ีระหว่ำงทำงวิ่ง
เพื่อพัฒนำอำคำรผู้ โดยสำรและ 
ลำนจอดอำกำศยำนได้เพียงพอ 

มีควำมยืดหยุ่นในกำรวำงผังกำรใช้
พื้นท่ีของสนำมบินในอนำคตได้
ดีกว่ำ และสำมำรถพัฒนำอำคำร
ผู้ โดยสำรขนำดใหญ่/หรือแบบ
หลำยหลังได้ 
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รูปที่ 2.6-1 ระยะห่างของทางวิ่งที่ 2 กับทางวิ่งปัจจุบัน 1,140 เมตร 
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2.7 การด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในปัจจุบัน 

สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำในปัจจุบัน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ทำงวิ่งที่ 1 ศูนย์ซ่อมบ ำรุง
อำกำศยำนของบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) (TG MRO) อำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 1 อำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 และ 

คลังน้ ำมันเชื้อเพลิง แสดงดังรูปที่ 2.7-1 รำยละเอียดมีดังนี้ 

 
รูปที่ 2.7-1 องค์ประกอบหลักของสนามบนินานาชาติอู่ตะเภาในปัจจุบัน 

 

2.7.1 ระบบทางวิ่งปัจจบุัน 

ปัจจุบันสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำมี 1 ทำงวิ่ง (เป็นทำงวิ่งมำตรฐำน Code 4E ตำมเกณฑ์ ICAO)  
มีควำมยำวทำงวิ่งวัดจำกหัวทำงวิ่งทั้งสองฝั่ง (หัวทำงวิ่ง 18 และหัวทำงวิ่ง 36) 3,505 เมตร กว้ำง 60 เมตร  
โดยปัจจุบันมีกำรน ำเครื่องลงด้ำนหัวทำงวิ่ง 18 ใช้ระบบกำรบินลงด้วยเครื่องวัดประกอบกำรบิน (Instrument 
Landing System-ILS)  ซึ่ ง เ ป็ น ร ะบบทำ ง วิ่ ง แ บบพรี ซิ ซั่ น  ป ร ะ เ ภ ทที่ ห นึ่ ง  ( Precision CAT I Runway)  
ทั้งนี้ รำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับทำงวิ่งปัจจุบันของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำแสดงดังตารางที่ 2.7-1 
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ตารางที่ 2.7-1 ข้อมูลเกี่ยวกับทางว่ิงปัจจุบันของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

องค์ประกอบของทางว่ิง 
ลักษณะทางวิ่งที่ในปัจจุบัน 

ทางว่ิง 18 ทางว่ิง 36 
TORA1/ (m.) 3,505 3,505 
TODA2/ (m.) 3,810 3,810 
ASDA3/ (m.) 3,810 3,810 
LDA4/ (m.) 3,505 3,505 
Stopway (m.)  305×60 305×60 
Clearway (m.) 305×300 305×300 
RESA5/ (m.) 140×300 110×300 
Runway Strip (m.) 4,235×300 
Instrument Type Precision CAT I - 
หมายเหตุ : 1/TORA = Take-Off Run Available 
 2/TODA = Take-Off Distance Available 
 3/ASDA = Accelerate-Stop Distance Available 
 4/LDA = Landing Diatance Available 
 5/RESA = Runway End Safety Area 

 

2.7.2 ลานจอดอากาศยาน 

สนำมบินในปัจจุบันมีลำนจอดอำกำศยำน 2 แห่ง ดังนี้ 

1) ลำนจอดอำกำศยำน แอลฟำ บรำโว และชำลี จ ำนวน 49 หลุม 

2) ลำนจอดบริเวณอำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 จ ำนวน 6 แห่ง 

2.7.3 อาคารผู้โดยสาร 

ปัจจุบันมีอำคำรผู้โดยสำร จ ำนวน 2 หลัง มีรำยละเอียดดังนี้ 

1) อาคารผู้โดยสารหลังท่ี 1 

อำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 1 มีขนำดพื้นที่ 2,000 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้ประมำณ  
1 ล้ำนคนต่อปี (ปัจจุบันใช้เป็นอำคำรส ำนักงำน) 

2) อาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2 

อำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 มีขนำดพื้นที่ 22,000 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้ประมำณ  
3 ล้ำนคนต่อปี เป็นอำคำรที่สร้ำงขึ้นใหม่ ปัจจุบันใช้เป็นอำคำรผู้โดยสำรขำเข้ำทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ  
โดยอำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 ประกอบด้วย เคำน์เตอร์เช็คอิน 24 เคำน์เตอร์ (ระหว่ำงประเทศ 12 เคำน์เตอร์ และ 
ในประเทศ 12 เคำน์เตอร์) เคำน์เตอร์ตรวจคนเข้ำเมือง 8 เคำน์เตอร์ สะพำนเทียบเครื่องบิน (Aerobridge) 2 สะพำน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 2-31 
 

เครื่องรับกระเป๋ำภำยในประเทศ 2 เครื่อง และสำยพำนรับกระเป๋ำระหว่ำงประเทศ 2 สำยพำน ขีดควำมสำมำรถ 
ของแต่ละระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสำรส ำหรับอำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 มีรำยละเอียดดังนี้ 

 เคำน์เตอร์เช็คอิน 12 เคำน์เตอร์ (ปฏิบัติงำนโดยใช้คน) มีควำมจุของผู้โดยสำร 255 คนต่อชั่วโมง 
(ส ำหรับเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ) และ 420 คนต่อชั่วโมง (ส ำหรับเที่ยวบินภำยในประเทศ) 

 เคำน์เตอร์ตรวจคนเข้ำเมืองขำออก 8 เคำน์เตอร์ (ปฏิบัติงำนโดยใช้คน) มีควำมจุของผู้โดยสำร 
240 คน ในช่วงเวลำสูงสุด 30 นำที หรือเท่ำกับควำมจุของผู้โดยสำร 480 คนต่อชั่วโมง (240×2) 

 ช่องทำงเอ็กซเรย์ 2 ช่อง (ส ำหรับเที่ยวบินระหว่ำงประเทศ) มีควำมจุของผู้โดยสำร 180 คน 
ในช่วงเวลำสูงสุด 30 นำที ซึ่งเท่ำกับควำมจุของผู้โดยสำร 360 คนต่อชั่วโมง (180×2) 

 ช่องทำงเอ็กซเรย์ 2 ช่อง (ส ำหรับเที่ยวบินภำยในประเทศ) มีควำมจุของผู้โดยสำร 180 คน  
ในช่วงเวลำสูงสุด 30 นำที ซึ่งเท่ำกับควำมจุของผู้โดยสำร 360 คนต่อชั่วโมง (180×2) 

 เคำน์เตอร์ตรวจคนเข้ำเมืองขำเข้ำ 8 เคำน์เตอร์ (ปฏิบัติงำนโดยใช้คน) ส ำหรับเที่ยวบินระหว่ำง
ประเทศมีควำมจุของผู้โดยสำร 345 คนต่อชั่วโมง (หมำยเหตุ : มีเคำน์เตอร์ Visa-on-Arrival  
2 เคำน์เตอร์ ที่อำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2) 

 สำยพำนล ำเลียงกระเป๋ำ ขนำด 1×40 เมตร และ 1×25 เมตร (เช่น ขนำดเที่ยวบินที่ใช้เครื่องยนต์
แบบเจ็ต และ Turbo-Prop) ส ำหรับห้องรับกระเป๋ำเที่ยวบินระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศนั้น 
ค ำนวณควำมจุผู้โดยสำรได้ 325 คนต่อชั่วโมง 

2.7.4 ระบบสาธารณปูโภคในปจัจุบนั 

1) สถำนีไฟฟ้ำย่อย : ปัจจุบัน กิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ต ำบลสัตหีบ  
ได้รับสัมปทำนให้บริกำรด้ำนไฟฟ้ำจำกกระทรวงพลังงำนและรับซื้อไฟฟ้ำมำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ประมำณ 115  
กิโลโวลต์ เพื่อผลิตไฟฟ้ำและจ่ำยไฟฟ้ำในพื้นที่อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 5 ต ำบล 41 หมู่บ้ำน ครอบคลุม
พื้นที่ 348.122 ตำรำงกิโลเมตร ได้แก่ ต ำบลสัตหีบ ต ำบลพลูตำหลวง ต ำบลแสมสำร ต ำบลบำงเสร่ และต ำบล  
นำจอมเทียน มีผู้รับกำรให้บริกำร จ ำนวน 52,489 รำย (ที่มำ : กิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ พ.ศ. 2562) 
และจ่ำยไฟให้กับหน่วยงำนในพื้นที่สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ และกองกำรบินทหำรเรือ (กบร.) ด้วย ส ำหรับไฟฟ้ำที่
ส่งมำยังสถำนีไฟฟ้ำย่อยของ กบร.จะแปลงเป็นไฟฟ้ำ 220 โวลต์ ก่อนจ่ำยให้กับอำคำรส ำนักงำนของสนำมบิน
นำนำชำติอู่ตะเภำ และ กบร. ซึ่งสถำนีไฟฟ้ำย่อยของ กบร. มีกำรจ่ำยไฟฟ้ำทั้งหมด 5  Feeder ซึ่งแยกเป็น Feeder  
ที่ 1 2 3 4 จ่ำยไฟฟ้ำให้กับกองกำรบินทหำรเรือ และ Feeder ที่ 5 จ่ำยไฟฟ้ำให้กับสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ 
นอกจำกนี้ กบร. มีโรงปั่นไฟฟ้ำส ำรองในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง ซึ่งสำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ประมำณ 20-30 นำที 

2) น้ ำประปำ : ปัจจุบันสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและกองกำรบินทหำรเรือรับน้ ำมำจำกกิจกำรประปำ 
สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ ซึ่งมีหน้ำที่จ่ำยน้ ำให้กับหน่วยงำนรำชกำรและบ้ำนพักอำศัยของทำงรำชกำร  
ในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง โดยสูบน้ ำดิบจำกคลองบำงไผ่เพื่อผลิตน้ ำประปำที่โรงกรองน้ ำที่ 2 (พื้นที่กองกำรบิน
ทหำรเรือ) และโรงกรองน้ ำที่ 3 ซึ่งจ่ำยน้ ำให้กับสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและกองกำรบินทหำรเรือ 
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3) รำงระบำยน้ ำเปิด (คูดิน) : เป็นรำงระบำยน้ ำเปิด (คูดิน) ออกแบบและขุดไว้ตั้งแต่ก่อสร้ำงสนำมบิน  
เพื่อระบำยน้ ำฝน ซึ่งมีกำรขุดลอกรำงระบำยน้ ำฝนปีละ 1-2 ครั้ง/ปี ในช่วงหน้ำแล้ง 

4) ระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสีย : น้ ำเสียที่เกิดขึ้นภำยในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ มี 2 ส่วน ได้แก่ 
น้ ำเสียที่มำจำกอำกำศยำนและน้ ำเสียที่เกิดจำกกิจกรรมภำยในสนำมบินฯ โดยน้ ำเสียจำกอำกำศยำนจะถูกน ำไป
รวบรวมยังระบบบ ำบัดน้ ำเสียของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำที่เป็นระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 
(Activated Sludge; AS) ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทำงวิ่งที่ 1 ห่ำงประมำณ 1.2 กิโลเมตร สำมำรถรองรับ 
น้ ำเสียได้ 75 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ส ำหรับน้ ำเสียจำกอำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 บำงส่วนจะส่งไปยังระบบบ ำบัด
เช่นเดียวกันกับน้ ำเสียจำกอำกำศยำน และน้ ำเสียในอำคำรบำงส่วนจะส่งไปบ ำบัดด้วยถังบ ำบัดน้ ำเสียแบบเติมอำกำศ
ติดตั้งอยู่ภำยในอำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 2 จ ำนวน 4 ถัง แต่ละถังมีขนำดบรรจุ 35 ลูกบำศก์เมตร ซึ่งสำมำรถรองรับ  
น้ ำเสียได้ 140 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ภำยหลังกำรบ ำบัดจะปล่อยลงคลองบำงไผ่และออกทะเลต่อไป 

5) สถำนีแยกน้ ำเสีย ตั้งอยู่ที่เขำตะแบก (ทิศตะวันตกของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ) มีโรงงำนบ ำบัด 
น้ ำเสียเพื่อบ ำบัดน้ ำชะขยะ (Leachate) 

6) ถังเก็บน้ ำดับเพลิงยกสูง ตั้งอยู่ที่โรงผลิตน้ ำหมำยเลข 2 ส่งน้ ำทำงท่อไปยังหัวรับน้ ำดั บเพลิง 8 แห่ง 
รอบๆ ทำงวิ่งในปัจจุบัน 

7) ระบบโทรศัพท์ ในปัจจุบันเป็นระบบ Analogue PABX มี Core Switch ตั้งอยู่ที่อำคำรผู้โดยสำรหลังที่ 1 
สำยโทรศัพท์ในปัจจุบันใช้สำยไฟ 22 กิโลโวลต์ 

2.7.5 สิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ของสนามบิน 

1) หอบังคับกำรบิน (ควำมสูง 30 เมตร) 

2) สถำนีอุตุนิยมวิทยำ 

3) สถำนีดับเพลิง มีรถดับเพลิงจ ำนวน 5 คัน (ลำนจอดรถ รองรับรถได้ 8 คัน)  

4) ศูนย์บริกำรภำคพื้น (ลำนจอดรถ รองรับรถได้ 8 คัน) 

5) ถนนทำงเข้ำสนำมบิน (ขนำด 2 ช่องจรำจร ในแต่ละทิศทำง) 

6) คลังน้ ำมันเชื้อเพลิง (อยู่นอกเขตพื้นที่สนำมบิน) ปัจจุบันมีถังเก็บน้ ำมัน Jet A-1 จ ำนวน 2 ถัง 

2.7.6 สถิติปริมาณการจราจรทางอากาศในปัจจุบัน 

2.7.6.1 สถิติปริมาณเที่ยวบิน 

จ ำนวนเที่ยวบินของอำกำศยำนพำณิชย์ที่ท ำกำรบินขึ้น - ลง ณ สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ในช่วงป ี
พ.ศ. 2557-2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบว่ำในปี พ.ศ. 2557 มีจ ำนวนเที่ยวบินรวมอยู่ที่ 3,236 เที่ยวบิน และเพิ่มขึ้นเป็น 
4,611 เที่ยวบิน ในปี พ.ศ. 2558 และเพิ่มขึ้นเป็น 8,374 เที่ยวบิน 12,484 เที่ยวบิน และ 15,096 เที่ยวบิน ในปี 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตำมล ำดับ และจ ำนวนเที่ยวบินยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงดัง 

รูปที่ 2.7-2 และรูปที่ 2.7-3 รำยละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.7-2 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 2.7-2 จ านวนเที่ยวบินภายในประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 แยกตามรายเดือน 

 

 
รูปที่ 2.7-3 จ านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 แยกตามรายเดือน 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 2.7-2 สถิติจ านวนเที่ยวบิน จ าแนกรายเดือน ปี พ.ศ. 2558-2562 

เดือน 
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ภายใน ระหว่าง 
รวม 

ภายใน ระหว่าง 
รวม 

ภายใน ระหว่าง 
รวม 

ภายใน ระหว่าง 
รวม 

ภายใน ระหว่าง 
รวม 

ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ 
มกรำคม 266 128 394 429 260 689 519 246 765 818 743 1,561 698 551 1,249  
กุมภำพันธ์ 256 112 368 410 375 785 473 223 696 675 853 1,528 613 582 1,195  
มีนำคม 260 55 315 437 341 778 509 454 963 721 840 1,561 645 567 1,212  
เมษำยน 366 68 434 416 252 668 616 452 1,068 659 595 1,254 736 375 1,111  
พฤษภำคม 342 35 377 429 283 712 622 315 937 624 520 1,144 710 345 1,055  
มิถุนำยน 224 44 268 402 279 681 628 264 892 616 501 1,117 692 314 1,006  
กรกฎำคม 216 67 283 396 283 679 757 267 1,024 650 537 1,187 681 396 1,077  
สิงหำคม 218 94 312 392 298 690 778 291 1,069 683 541 1,224 728 431 1,159  
กันยำยน 206 106 312 412 246 658 695 272 967 620 459 1,079 651 367 1,018  
ตุลำคม 207 123 330 461 214 675 721 507 1,228 674 478 1,152 717 373 1,090  
พฤศจิกำยน 282 111 393 448 201 649 697 660 1,357 624 473 1,097 725 522 1,247  
ธันวำคม 559 266 825 489 221 710 788 730 1,518 685 507 1,192 721 550 1,271  

รวม 3,402 1,209 4,611 5,121 3,253 8,374 7,803 4,681 12,484 8,049 7,047 15,096 8,317 5,373 13,690  
ร้อยละ 74 26 100 61 39 100 63 37 100 53 47 100 61 39 100 

ที่มา : กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ, พ.ศ. 2563 ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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2.7.6.2 สถิติจ านวนผู้โดยสาร 

จ ำนวนผู้โดยสำรของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยพบว่ำในปี พ.ศ. 2558 มีจ ำนวนผู้โดยสำรรวมอยู่ที่ 241,384 คน และปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มขึ้นเป็น 783,846  
1,448,675 และ 1,856,997 คน และปี พ.ศ. 2562 ลดลงเป็น 1,715,949 คน ตำมล ำดับ จะเห็นได้ว่ำจ ำนวนผู้โดยสำร 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี แสดงดังรูปที่ 2.7-4 และรูปที่ 2.7-5 รำยละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.7-3 

 
รูปที่ 2.7-4 จ านวนผู้โดยสารภายในประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 แยกตามรายเดือน 

 

 
รูปที่ 2.7-5 จ านวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 แยกตามรายเดือน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 2.7-3 สถิติจ านวนผู้โดยสาร จ าแนกรายเดือน ปี พ.ศ.2558-2562 

เดือน 
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

ภายใน ระหว่าง 
รวม 

ภายใน ระหว่าง 
รวม 

ภายใน ระหว่าง 
รวม 

ภายใน ระหว่าง 
รวม 

ภายใน ระหว่าง 
รวม 

ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ 
มกรำคม 7,032 16,029 23,061 33,272 26,609 59,881 45,305 20,298 65,603 80,985 134,825 215,810 72,200 102,240 174,440 
กุมภำพันธ์ 8,192 11,773 19,965 31,145 45,164 76,309 39,720 26,303 66,023 73,239 150,792 224,031 64,974 105,808 170,782 
มีนำคม 6,830 7,156 13,986 31,503 48,170 79,673 43,221 83,468 126,689 73,874 143,646 217,520 70,088 106,642 176,730 
เมษำยน 8,384 8,366 16,750 29,835 36,456 66,291 62,945 70,584 133,529 70,901 93,748 164,649 76,702 62,483 139,185 
พฤษภำคม 11,449 5,706 17,155 31,658 33,569 65,227 55,296 42,223 97,519 60,802 72,317 133,119 70,633 50,244 120,877 
มิถุนำยน 3,659 3,632 7,291 27,621 34,046 61,667 49,724 39,549 89,273 54,271 69,229 123,500 62,958 48,004 110,962 
กรกฎำคม 5,008 10,452 15,460 31,537 43,740 75,277 67,126 41,316 108,442 58,495 71,351 129,846 64,537 57,200 121,737 
สิงหำคม 6,612 12,092 18,704 30,222 49,786 80,008 67,165 43,174 110,339 58,801 69,483 128,284 63,037 64,533 127,570 
กันยำยน 4,328 11,188 15,516 27,401 27,836 55,237 59,926 38,364 98,290 52,979 52,830 105,809 54,382 53,752 108,134 
ตุลำคม 4,689 11,090 15,779 35,796 19,983 55,779 79,462 74,099 153,561 63,168 54,825 117,993 69,756 58,505 128,261 
พฤศจิกำยน 9,159 12,667 21,826 32,966 15,828 48,794 66,814 122,309 189,123 57,564 78,944 136,508 63,672 97,283 160,955 
ธันวำคม 31,556 24,335 55,891 40,149 19,554 59,703 77,455 132,829 210,284 71,270 88,658 159,928 69,269 107,047 176,316 

รวม 106,898 134,486 241,384 383,105 400,741 783,846 714,159 734,516 1,448,675 776,349 1,080,648 1,856,997 802,208 913,741 1,715,949 
ร้อยละ 79 56 100 49 51 100 49 51 100 42 58 100 47 53 100 

ที่มา : กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ, พ.ศ. 2563 

 ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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2.8 การพัฒนาทางวิ่งและทางขับท่ี 2 และอุโมงค์ลอดใต้ทางว่ิงที่ 2 

2.8.1 ทางว่ิงและทางขบัที่ 2 

ทำงวิ่งที่ 2 มีควำมยำว 3,505 เมตร เท่ำกับทำงวิ่งปัจจุบัน โดยวำงตัวห่ำงจำกทำงวิ่งปัจจุบันที่ 1,140 เมตร 
พิกัดทำงภูมิศำสตร์ของหัวทำงวิ่งแต่ละด้ำนของทำงวิ่งเส้นที่ 2 ของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ แสดงดังตารางที่ 2.8-1  

และรูปที่ 2.8-1  

ตารางที่ 2.8-1 พิกัดทางภูมิศาสตร์ของหัวทางว่ิง (Threshold) แต่ละด้านของทางว่ิงเส้นที่ 2 สนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา 

ต าแหน่ง 
พิกัดทางภูมิศาสตร์ของหัวทางวิ่ง Z 

(Above Mean Sea Level) X Y 

หัวทำงวิ่งด้ำนเหนือ 719009.537 1404296.678 +27.5 

หัวทำงวิ่งด้ำนใต้ 718753.152 1400801.067 +7.8 
หมายเหต ุ: อ้ำงอิงระบบ UTM พื้นฐำนหลัก WGS 1984 

 
 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 2.8-1 แบบแสดงต าแหน่งทางวิ่งและทางขับที่ 2 และอุโมงค์ลอดใตท้างว่ิงที่ 2 

อ่ำวไทย 

อุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่งที่ 2 

ทางว่ิงที่ 2 

ทางขับคู่ขนานทางว่ิงที่ 2 

ทางขับขนานทางวิ่งที่ 1 ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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2.8.2 อุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่ง 

มีแนวคิดในกำรพิจำรณำอำคำรผู้โดยสำรหลัก Main Terminal (MTB) ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่นอกเขตกำรบนิ 
(Landside Area) และพื้นที่เขตกำรบิน (Airside Area) ซึ่งผู้โดยสำรสำมำรถเข้ำ-ออกจำกสนำมบินด้วยระบบขนส่ง
สำธำรณะและพำหนะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งกำรเชื่อมต่อกับอำคำรเทียบเครื่องบินรอง Satellite (SAT) ที่อยู่ในเขตพื้นที่
กำรบินที่ห้ำมยำนพำหนะภำยนอกเข้ำมำใช้งำนหรือเชื่อมต่อโดยไม่ได้รับอนุญำตนั้น จ ำเป็นต้องมีระบบเชื่อมโยงของ
ฟังก์ชั่นต่ำงๆ เช่น กำรขนส่งผู้โดยสำร (Passenger Mover System) กำรล ำเลียงและขนถ่ำยกระเป๋ำ (Baggage 
Handling System) และกำรรองรับยำนพำหนะที่ขนส่งเพื่อกำรบริกำรในพื้นที่ เขตกำรบิน (Airside Service 

Vehilces) ดังรูปที่ 2.8-2 

 

รูปที่ 2.8-2 ระบบการเชื่อมโยงอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคารเทียบเครื่องบินรองโดยใช้อโุมงค ์
 

ดังนั้น จึงมีกำรออกแบบระบบเชื่อมโยงอำคำรผู้โดยสำรหลักกับอำคำรเทียบเครื่องบินรองโดยใช้อุโมงค์ ซึ่ง
ช่องอุโมงค์ กว้ำง 6 เมตรจะเพียงพอ สำมำรถวำงระบบ BHS Conveyor ได้ ประมำณ 2 ชุดๆ ละ 2 ชั้นพร้อมทำงเดนิ
ตรวจส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุง โดยแยกอุโมงค์ BHS ออกเป็น 2 ฝั่ง เพื่อรองรับกระเป๋ำจำกฝั่งซ้ำยและฝั่งขวำของอำคำร 
SAT ระบบกำรรองรับยำนพำหนะที่ขนส่งเพื่อกำรบริกำรในพื้นที่เขตกำรบิน (Airside Service Vehicles) ในกำรใช้
รถยนต์เพื่อขนส่งให้บริกำรอำคำร SAT และ MTB ในพื้นที่เขตกำรบินจ ำเป็นต้องใช้เส้นทำงในอุโมงค์เพื่อไม่ให้ตัด 
ทำงวิ่งและทำงขับ อุโมงค์มีขนำดกว้ำง 10 เมตร รองรับ 2 ช่องจรำจร เพื่อใช้ไปและกลับช่องอุโมงค์อีก 1 ช่องขนำด 6 
เมตร เพื่อรองรับระบบสำธำณูปโภคหลัก เช่น ท่อน้ ำ และระบบสำยไฟฟ้ำ รำยละเอียดกำรรองรับแต่ละช่องจรำจร 

แสดงดังรูปที่ 2.8-3  

ร่าง
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รูปที่ 2.8-3 รูปตัดทั่วไปของอุโมงค์ลอดใตท้างว่ิงที่ 2 

2.8.3 ระบบสาธารณปูโภคส่วนกลาง (ทร.-สกพอ. เอกชนเช่าที่ดิน) 

ระบบสำธำรณูปโภคส่วนกลำง เพื่อรองรับกำรพัฒนำทั้งหมดในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจภำคตะวันออก
ทั้งหมด ด ำเนินกำรโดยกองทัพเรือ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.)  
โดยกำรให้เอกชนเช่ำที่ดินเพื่อด ำเนินกำรในระบบสำธำรณูปโภคส่วนกลำง ซึ่งระบบสำธำรณูปโภคส่วนกลำง 
เป็นองค์ประกอบเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับสนำมบิน ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำและน้ ำเสีย  
ระบบบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงอำกำศยำน อยู่ในช่วงกำรศึกษำและออกแบบ จำกผลกำรศึกษำของโครงกำรวำงแผนแม่บท
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง (บริษัท  
เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด, 2561) มีกำรจัดกำรพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ส ำหรับระบบสำธำรณูปโภค จ ำนวน  

146 ไร่ (แสดงดังรูปที่ 2.8-4) ประกอบด้วย งำนระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำและบ ำบัดน้ ำเสีย และระบบบริกำรน้ ำมัน
เชื้อเพลิงอำกำศยำน รำยละเอียดดังนี้ 

ร่าง
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รูปที่ 2.8-4 ผังพื้นที่ส าหรับระบบสาธารณปูโภคงานระบบไฟฟ้า ระบบประปาและบ าบัดน้ าเสีย และระบบบริการ

น้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 

2.8.3.1 ระบบไฟฟ้า 

โครงกำรจะได้รับกระแสไฟฟ้ำจำก บริษัท บี .กริม เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งด ำเนินงำน “โครงกำร 
งำนระบบไฟฟ้ำและน้ ำเย็น พื้นที่สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ” ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออก  

ผังโครงกำรแสดงดังรูปที่ 2.8-5 (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ำกัด) เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่มีระบบผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำน 
กำรใช้เชื้อเพลิงมำกกว่ำ 1 ชนิด (SPP Hybrid) ประกอบด้วย 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle Power Plant) ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ
เป็นเชื้อเพลิง มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งสูงสุด 160 เมกะวัตต์ (รวมก ำลังกำรผลิต 2 ระยะ) และก ำลังกำร
ผลิตน้ ำเย็นติดตั้ง 9,600 ตันควำมเย็น 

 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Power Plant) ที่มีระบบกักเก็บพลังงำน (Battery Energy 
Storage System) ขนำด 15 เมกะวัตต์ 

ร่าง
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รูปที่ 2.8-5 ผังโครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ าเย็นของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

 ร่าง
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รูปแบบกำรเดินเครื่องผลิตมี 2 กรณี รำยละเอียดก ำลังกำรผลิตและกำรส่งจ่ำยแสดงดังตารางที่ 2.8-2 

 กรณีที่  1 Full Load : เดินเครื่องเต็มก ำลังกำรผลิต 100 เปอร์เซ็นต์ (วันจันทร์ - เสำร์ เวลำ  
07.30-23.30 น.) 

 กรณีที่ 2 Partial Load : เดินเครื่องบำงส่วนที่ก ำลังกำรผลิตไม่ต่ ำกว่ำ 60 เปอร์เซ็นต์ (วันจันทร์ - เสำร์ 
เวลำ 23.30-7.30 น. และวันอำทิตย์ (ทั้งวัน)) 

 

ตารางที่ 2.8-2 ก าลังการผลิตและการส่งจ่าย 

กรณี 

Gross Power 
(MW) 

 

ใช้ภายใน 
โครงการของ 
บริษัท บี.กริม 

(MW) 

Net Power 
(MW) 

 

ส่งไปยัง Chiller 
เพื่อผลิตน้ าเย็น 

(MW) 

จ าหน่ายไปยังสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาและ
กิจการไฟฟ้า สวัสดิการ

สัมปทานกองทัพเรือ (MW) 
กรณีที่ 1 Full Load 140.60 2.72 137.88 3 134.88 
กรณีที่ 2 Partial Load 90.84 2.58 88.26 3 85.26 
ที่มา : บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน), 2562 

ซึ่งปริมำณไฟฟ้ำที่บริษัท บี.กริม ผลิตได้จะจ่ำยเข้ำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำเป็นหลัก ผ่ำนเอกชน 
ร่วมลงทุน ซึ่งจะเข้ำมำวำงระบบกำรส่งจ่ำยไฟไปยังพื้นที่ต่ำงๆ ภำยในพื้นที่ 6,500 ไร่ ส่วนปริมำณไฟฟ้ำที่เหลือจะ
จ ำหน่ำยให้กับกิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ เพื่อเสริมควำมมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้ำภำยในพื้นที่ต่อไป  
ในส่วนของน้ ำเย็นจะส่งให้กับสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ทั้งหมด 

 

2.8.3.2 ระบบประปา 

ในพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองกำรบินภำคตะวันออก (พื้นที่ 6,500 ไร่) จะซื้อน้ ำจำกเอกชนผู้ร่วมลงทุนที่ได้รับ
กำรคัดเลือก โดยรับน้ ำประปำผ่ำนระบบท่อส่งน้ ำประปำสว่นกลำง ซึ่งผู้ผลิตน้ ำประปำดังกล่ำว คือ บริษัท จัดกำรและ
พัฒนำทรัพยำกรน้ ำภำคตะวันออก จ ำกัด (มหำชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ ออกแบบระบบโดยบริษัท พำรำกอน  

เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ผังบริเวณของระบบแสดงดังรูปที่ 2.8-6 โดยแหล่งน้ ำที่บริษัท อีสวอเตอร์ น้ ำมำใช้ในกำรผลิต
น้ ำประปำได้รับกำรจัดสรรน้ ำจำกกรมชลประทำนให้ใช้น้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำหลักบริเวณพื้นที่โครงกำร จ ำนวน 3 แห่ง 
ได้แก่ อ่ำงเก็บน้ ำดอกกรำย อ่ำงเก็บน้ ำหนองปลำไหล และอ่ำงเก็บน้ ำประแสร์ คิดเป็นปริมำณน้ ำที่ได้รับจัดสรรรวม 
346 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ซึ่งเพียงพอกับก ำลังกำรผลิตที่ได้ออกแบบไว้ 
 

ร่าง
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รูปที่ 2.8-6 ผังบริเวณโรงผลติน้ าประปาและโรงบ าบัดน้ าเสียของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

 

ร่าง
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โดยปัจจุบันบริษัท อีสท์วอเตอร์ มีแหล่งน้ ำดิบ จ ำนวน 5 แห่ง ซึ่งสำมำรถส่งหำกันด้วยระบบท่อ รวมปริมำณ 
น้ ำต้นทุน 390 ล้ำนลูกบำศก์เมตร รำยละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.8-3 

ตารางที่ 2.8-3 แหล่งน้ าที่น ามาจ่ายน้ าดิบให้กบัโครงการ และแผนการพัฒนาแหล่งน้ าดิบเพิ่มเติม 

แหล่งน้ า ที่ต้ัง 
ความจุอ่าง  

(ล้าน ลบ.ม.) 
ปริมาณน้ าจัดสรร 

(ล้าน ลบ.ม.) 

1. แหล่งน้ าท่ีได้รับจัดสรรจากส านักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน 

- อ่ำงเก็บน้ ำหนองปลำไหล ต ำบลปลวกแดง อ ำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

164 120 

- อ่ำงเก็บน้ ำดอกกรำย ต ำบลพนำนิคม อ ำเภอนิคมพัฒนำ 
จังหวัดระยอง 

79 116* 

- อ่ำงเก็บน้ ำประแสร ์ ต ำบลชุมแสง อ ำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

248 40 
(ระบบท่อน้ ำดิบ 

ประแสร์-คลองใหญ ่
ของกรมชลประทำน) 

70  
(ระบบท่อน้ ำดิบประแสร์-หนอง

ปลำไหลของบริษัทฯ) 

- อ่ำงเก็บน้ ำหนองค้อ ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรรีำชำ 
จังหวัดชลบุร ี

21 16.7 

รวม 363 
2. แหล่งน้ าจากทางน้ าธรรมชาติ 

แม่น้ ำบำงปะกง ต ำบลคลองเขื่อน อ ำเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

- 27** 

รวม 27 

รวมเป็นปริมาณน้ า (1)+(2) 390 
หมายเหต ุ: *  หมำยถึง ปริมำณมำกกว่ำควำมจุของอ่ำงเก็บน้ ำ เนื่องจำกมีปริมำณน้ ำไหลเข้ำ (Inflow) จำกพื้นที่ลุ่มน้ ำด้ำนเหนือมำกกว่ำควำมจุอ่ำง 

** หมำยถึง  ปริมำณน้ ำเฉลี่ยที่สำมำรถสูบได้จำกแมน่้ ำบำงปะกงตำมควำมสำมำรถของเครื่องสูบน้ ำ ซ่ึงจะสูบเฉพำะช่วงฤดูฝน 
ที่มา : บริษัท อีสท ์วอเตอร ์จ ำกัด, พ.ศ. 2562 

จำกกำรคำดกำรณ์ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำสูงสุดของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ตำมแผนแม่บท
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 พบว่ำ มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำสูงสุด ประมำณ 18,374 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือเท่ำกับ 6.7 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตรต่อปี (แสดงดังตารางที่ 2.8-4) ซึ่งบริษัท อีสท์วอเตอร ์ได้ออกแบบระบบผลิตน้ ำประปำที่มีก ำลังกำรผลิต
สูงสุด 20,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้น้ ำสูงสุดที่ได้คำดกำรณ์ไว้ 

  

ร่าง
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ตารางที่ 2.8-4 ปริมาณความต้องการใช้น้ าในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ล าดับที่ โซนการใช้งาน 
ประชากร 

(คน) 
พื้นที่  

(ตร.ม.) 
อัตราการใช้น้ า ปริมาณน้ า 

ค่าตัวเลข หน่วย ลิตร/วัน ลบ.ม./วัน 
1 โรงแรม  50,000 4 ล./ตร.ม./วัน 200,000 200 
2 ร้ำนค้ำ  27,500 4 ล./ตร.ม./วัน 110,000 110 
3 ส ำนักงำน (10 ตร.ม./คน) 20,000 200,000 80 ล./คน/วัน 1,600,000 1,600 
4 ห้องจัดประชุม  10,000 4 ล./ตร.ม./วัน 40,000 40 
5 อำคำรผู้โดยสำร (70 ล้ำนคน/ปี)* 191,780 469,000 20 ล./คน/วัน 3,835,600 3,836 
6 ส่วนสนับสนุนสนำมบิน  60,120 4 ล./ตร.ม./วัน 240,000 240 
7 คลังสินค้ำ  287,000 4 ล./ตร.ม./วัน 1,148,000 1,148 
8 ศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน  100,000 4 ล./ตร.ม./วัน 400,000 400 
9 ศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนอื่นๆ   200,000 4 ล./ตร.ม./วัน 800,000 800 
10 น้ ำส ำหรับระบบท ำควำมเย็น      4,500 
11 น้ ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ      5,500 

รวม 18,374 
หมายเหต ุ: * หมำยถึง ที่ปรึกษำได้คำดกำรณ์ปริมำณกำรใช้สนำมบินในกรณีมกีำรเติบโตมำกกวำ่กรณีปีฐำน (Aggressive Scenario) ที่จ ำนวน

ผู้โดยสำร 70 ล้ำนคนต่อป ี
ที่มา : โครงกำรวำงแผนแม่บทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, 

ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 

เมื่อพิจำรณำระบบท่อส่งน้ ำดิบเข้ำพื้นที่โครกำร ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเท่ำกับ 500 มิลลิเมตร 
สำมำรถส่งน้ ำผ่ำนระบบท่อได้ประมำณ 9.62 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ที่แรงดันน้ ำประมำณ 43 เมตร ซึ่งเป็นปริมำณน้ ำ 
ที่เพียงพอต่อก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำเพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้น้ ำของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ โดยบริษัท 
ได้วำงแผนกำรก่อสร้ำงไว้ 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 กอสรำงในชวงเร่ิมโครงกำรเพื่อใหรองรับควำมตองกำรน้ ำประปำที่ 10,000 ลูกบำศกเมตรตอวัน 
มีถังส ำรองน้ ำประปำที่สำมำรถส ำรองน้ ำประปำไว้ใช้งำนได้ไม่ต่ ำกว่ำ 3 วัน (ขนำดควำมจุ 30,000 ลูกบำศก์เมตร)  
โดยรองรับควำมตองกำรไดจนถึงชวงที่เร่ิมกอสรำงอำคำรผูโดยสำรหลังที่ 3 หรือประมำณป พ.ศ. 2563 - 2568 

ระยะที่ 2 กอสรำงระบบผลิตน้ ำประปำเพิ่มอีก 10,000 ลูกบำศกเมตรตอวัน มีถังส ำรองน้ ำประปำ 
ที่สำมำรถส ำรองน้ ำประปำไว้ใช้งำนได้ไม่ต่ ำกว่ำ 3 วัน (ขนำดควำมจุ 30,000 ลูกบำศก์เมตร) โดยกำรกอสรำง 
จะแลวเสร็จในชวงเดียวกับกำรเปดใชอำคำรผูโดยสำรหลังที่ 3 ในชวงประมำณป พ.ศ. 2569 หรือจะพิจำรณำก่อสร้ำง
เมื่อปริมำณกำรใช้น้ ำในระยะที่ 1 เกินร้อยละ 75 ขึ้นไป (ของก ำลังกำรผลิต) 

2.8.3.3 ระบบบ าบัดน  าเสีย 

ระบบบ ำบัดน้ ำเสียด ำเนินกำรโดยเอกชนร่วมลงทุน คือ บริษัท อีสท์วอเตอร์ ออกแบบระบบโดยบริษัท 
พำรำกอน เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ผังบริเวณของระบบบ ำบัดน้ ำเสียแสดงดังรูปที่ 2.8-6 ปริมำณน้ ำเสียที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในพื้นที่โครงกำร ประกอบดวย 
  

ร่าง
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1) น้ ำเสียชุมชน : สวนใหญเกิดจำกอำคำรผูโดยสำร และส ำนักงำนตำงๆ 
2) น้ ำเสียจำกอำกำศยำน : ที่รวบรวมมำจำกหองน้ ำของอำกำศยำน 
3) น้ ำเสียจำกครัว : เกิดจำกกิจกรรมกำรปรุงอำหำรและกำรลำงภำชนะของผูประกอบกำรที่ประกอบ

กิจกรรมครัวผลิตอำหำรเปนหลัก อำทิเชน ครัวของสำยกำรบินตำงๆ และผูประกอบกำรรำนอำหำรภำยในพื้นที่ 
ทำอำกำศยำน โดยน้ ำเสียสวนนี้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียขั้นตนเพื่อบ ำบัดใหมีคุณภำพเปนไปตำมเกณฑที่อนุญำตให 
ระบำยเข้ำระบบบ ำบัดน้ ำเสียสวนกลำงของทำอำกำศยำน  

จำกกำรคำดกำรณปริมำณน้ ำเสียที่จะเกิดขึ้นเพื่อออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียของโครงกำร ใช้สัดส่วน 
80 เปอร์เซ็นต์ของน้ ำใช้ แสดงดังตารางที่ 2.8-5 

ตารางที่ 2.8-5 คาดการณ์การเกิดน้ าเสียในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ล าดับที่ โซนการใช้งาน 
จ านวน 
(คน) 

พื้นที่  
(ตร.ม.) 

อัตราการใช้น้ าประปา อัตราการเกิดน้ าเสีย** 
ปริมาณ (ลบ.ม./วัน) ปริมาณ (ลบ.ม./วัน) 

1 โรงแรม  50,000 200 160 
2 ร้ำนค้ำ  27,500 110 88 
3 ส ำนักงำน (10 ตร.ม./คน) 20,000 200,000 1,600 1,280 
4 ห้องจัดประชุม  10,000 40 32 
5 อำคำรผู้โดยสำร (70 ล้ำนคน/ปี)* 191,781 469,000 5,371 4,297 
6 ส่วนสนับสนุนสนำมบิน  60,120 240 192 
7 คลังสินค้ำ  287,000 1,148 919 
8 ศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน  100,000 400 320 
9 ศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนอื่นๆ   200,000 800 640 
10 น้ ำส ำหรับระบบท ำควำมเย็น   4,500 - 
11 น้ ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำ   5,500 - 

รวม 15,928 
หมายเหตุ : *  หมำยถึง ที่ปรึกษำได้คำดกำรณ์ปริมำณกำรใช้สนำมบินในกรณีมีกำรเติบโตมำกกว่ำกรณีปีฐำน (Aggressive Scenario)  

โดยมีจ ำนวนผู้โดยสำร 70 ล้ำนคนต่อปี 
** หมำยถึง  อัตรำกำรเกิดน้ ำเสีย ใช้เกณฑ์กำรเกิดที่ 80% ของน้ ำใช้ (คิดตำมเกณฑ์กำรออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียของอีสท์วอเตอร์) 

ที่มา : โครงกำรวำงแผนแม่บทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, ธันวำคม พ.ศ. 
2561 

ซึ่งปริมำณน้ ำเสียในชวงแรกยังมีไมมำกนักเนื่องจำกเปนชวงกำรกอสรำง (พ.ศ. 2563-2568) และจะเพิ่มขึ้น

ในป พ.ศ.2569 หลังจำกเปดกำรใชงำนอำคำรผูโดยสำรแหงที่ 3 แลว แสดงดังรูปที่ 2.8-7 ดังนั้น กำรกอสรำงระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียจะตองสอดคลองกับระยะเวลำดังกลำว สรุปไดดังนี้ 
 

ระยะที่ 1: พ.ศ. 2563 – 2568: ระบบบ ำบัดน้ ำเสียขนำด 
ระยะที่ 2: พ.ศ. 2569 – 2587: ระบบบ ำบัดน้ ำเสียสวนเพิ่ม 

=    8,000  ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 
=    8,000  ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 

รวมขนำดระบบบ ำบัดน้ ำเสยี  =  16,000  ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 

ร่าง
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ที่มา : บริษัท อีสทว์อเตอร์ จ ำกัด, พ.ศ. 2562 

รูปที่ 2.8-7 การคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียท่ีจะเกิดข้ึน 

คุณสมบัติของน้ ำเสียที่ระบำยไปยังระบบบ ำบัดน้ ำเสียในโครงกำรและน้ ำทิ้งที่สำมำรถระบำยออกสู่
สำธำรณะได้ตำมประกำศของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 2.8-6 

ตารางที่ 2.8-6 คุณสมบัติของน้ าเสียและน้ าทิง้ในโครงการ 

ล าดับที ่ รายการ หน่วย 
น้ าเสียเข้าสู ่ น้ าทิ้งจากโครงการ 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย* สู่สาธารณะ** 
1 บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลติร 400 20 
2 ซีโอดี (COD) มิลลิกรัม/ลติร 750 120 
3 ของแข็งแขวนลอย มิลลิกรัม/ลติร 300 50 
4 ควำมเป็นกรดด่ำง (pH) - 5.5-9.5 5.5-9.0 
5 อุณหภูม ิ องศำเซลเซยีส (oC) 45 40 
6 ค่ำควำมเป็นด่ำง มิลลิกรัม/ลติร CaCO3 250 - 
7 ไนโตรเจนท้ังหมด มิลลิกรัม/ลติร 70 100 
8 ฟอสฟอรัสทั้งหมด มิลลิกรัม/ลติร 8 - 
9 น้ ำมันและไขมัน มิลลิกรัม/ลติร 40 5 

ที่มา :  *  โครงกำรวำงแผนแม่บทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, 
    ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 ** ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดประเภท 
     โรงงำนอุตสำหกรรม นิคมอุตสำหกรรม และเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมลงวันที่ 29 มีนำคม 2559 
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ระบบบ ำบัดที่เลือกใช้เป็นแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) โดยมีถังเติมอำกำศกับถังตกตะกอน
อยูในถังเดียวกันและปรับกำรไหลเวียนทำงไฮดรอลิกใหสั้นตรงตำมฟงกชั่นกำรท ำงำนของ SBR ท ำใหใชพื้นที่นอย
สะดวกประหยัดและใชตนทุนต่ ำและเมื่อน้ ำเสียเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแล้วมีกำรควบคุมคุณภำพน้ ำทิ้งที่ผ่ำน 
กำรบ ำบัดตำมมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

กำรออกแบบระบบใชงำนจะแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระบบบ ำบัดน้ ำเสียก ำลังกำรผลิต 8,000 
ลูกบำศกเมตรตอวัน ระยะที่ 2 ระบบบ ำบัดน้ ำเสียก ำลังกำรผลิตสวนเพิ่มอีก 8,000 ลูกบำศกเมตร/วัน รวมเปน 

16,000 ลูกบำศกเมตร/วัน หลักกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบ SBR แสดงดังรูปที่ 2.8-8 

 
ที่มา : บริษัท อีสท์วอเตอร์ จ ำกัด, พ.ศ. 2562 

รูปที่ 2.8-8 หลักการท างานของระบบบ าบดัแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) 

น้ ำทิ้งที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียจะมีกำรตรวจวัดค่ำซีโอดีและบีโอดี ด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภำพน้ ำ
แบบต่อเนื่อง (COD/BOD Online) น้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดที่ได้มำตรฐำนแล้ว จะน ำไปบ ำบัดเป็นน้ ำรีไซเคิลเพื่อจ่ำย 
ให้ระบบน้ ำเย็นกลำง 4,500 ลูกบำศเมตรต่อวัน โดยเลือกวิธีกรองสองชั้นกรอง (Pressure Dual Media Filter)  
เพื่อใช้งำนในระบบน้ ำเย็น (District Cooling System) ส่วนน้ ำทิ้ง 3,500 ลูกบำศก์เมตรต่อวันที่เหลือบำงส่วน  

ร่าง
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จะมีกำรน ำกลับไปใช้ประโยชน์ซ้ ำโดยใช้รดน้ ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวภำยในพื้นที่โครงกำรและกิจกรรมอ่ืนๆ  และ 
ระบำยออกสู่สำธำรณะ 

ในกรณีที่น้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดจำกถังเอสบีอำร์มีค่ำไม่ได้ตำมมำตรฐำน จะส่งน้ ำทิ้งไปพักไว้ยังบ่อพัก  
น้ ำเสียฉุกเฉิน (Emergency Tank) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ ำที่ไม่ได้มำตรฐำนหลุดออกไปนอกพื้นที่โครงกำร จำกนั้น 
จึงสูบน้ ำกลับไปบ ำบัดใหม่จนกว่ำน้ ำทิ้งจะมีคุณภำพได้ตำมมำตรฐำนน้ ำทิ้ง 

ตะกอนสวนเกินที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำร จะถูกสูบมำพักไวยังบอพักตะกอน (Sludge Holding Tank)  
ซึ่งจะมีกำรเติมอำกำศเพื่อไม่ใหเกิดกลิ่น ตะกอนจะถูกสูบเพื่อผสมกับโพลิเมอร กอนจะสงไปยังชุดเครื่องรีดตะกอน  
จนไดกำกตะกอนที่มีควำมชื้นประมำณ 80% หรือตะกอน 20% DS กำกตะกอนที่ได จะมีลักษณะเปน Cake  
มีองคประกอบของอินทรียสำรสูง และไมมีองคประกอบของสำรอันตรำย เนื่องจำกไดก ำหนดคุณภำพน้ ำเสียที่เขำ
ระบบไวแลว สำมำรถน ำไปใชประโยชนเปนปุยบ ำรุงดินส ำหรับไมดอกไมประดับในโครงกำรได แตจะตองน ำมำท ำให
เสถียรกอน โดยกำรน ำมำหมักท ำปุยหรือใชเปนสำรบ ำรุงดินหรือจ้ำงบริษัทเอกชนเพื่อจัดกำรของเสีย (อยู่ระหว่ำง 
กำรจัดหำเอกชนเพื่อมำด ำเนินกำร) ออกไปก ำจัดนอกพื้นที่ โดยขออนุญำตจัดกำรวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตำมประกำศ
กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ผังสมดุลมวลน้ ำตำมควำมต้องกำรใช้น้ ำสูงสุดของโครงกำร แสดงดังรูปที่ 2.8-9 

ร่าง
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ที่มา : บริษัท อีสท์วอเตอร์ จ ำกัด, พ.ศ. 2562 

รูปที่ 2.8-9 ผังสมดุลมวลน้ าตามความต้องการใช้น้ าสูงสุดของโครงการ 

ร่าง
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2.8.3.4 ระบบบริการน  ามันเชื อเพลิงอากาศยาน 

ปัจจุบันระบบบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงอำกำศยำนอยู่ระหว่ำงคัดเลือกผู้ประกอบกำร ซึ่งผลจำกกำรศึกษำของ
โครงกำรวำงแผนแม่บทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ 
จังหวัดระยอง (บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ำกัด, พ.ศ. 2561) ขนำดพื้นที่ที่ต้องกำรส ำหรับกำรพัฒนำคลัง
น้ ำมันเชื้อเพลิงของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ประเมินจำกผลกำรคำดกำรณ์จ ำนวนเที่ยวบินในวันที่มีปริมำณกำรจรำจร
คับคั่งส ำหรับกำรพัฒนำในระยะต่ำงๆ ผลกำรประมำณขนำดพื้นที่ที่ต้องกำรส ำหรับคลังน้ ำมัน ประเมินมำจำกปริมำตรกัก
เกบ็เชื้อเพลิงทั้งหมดที่ต้องกำรในสนำมบิน รำยละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.8-7 

ตารางที่ 2.8-7 ขนาดพื้นที่ที่ต้องการส าหรับคลังน้ ามันเชื้อเพลิง 

คลังน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับสนามบิน หน่วย 
ระยะที่ 1 

พ.ศ. 2571 
ระยะที่ 2 

พ.ศ. 2581 
ระยะที่ 3 

พ.ศ. 2591 
กำรจรำจรทำงอำกำศในช่วงเวลำเร่งด่วน 
(เครื่องบินโดยสำรและเครื่องบินบรรทุกสินค้ำ) 

เท่ียว 209 480 744 

สัดส่วนของเท่ียวบินขำออกในวันท่ีกำรจรำจรคับค่ัง  50% 50% 50% 
ปริมำณเชื้อเพลิงท่ีต้องกำรต่อเท่ียวบิน ลิตร/เท่ียวบิน 20,000 30,000 40,000 
ประมำณกำรเติมปริมำณเชื้อเพลิงต่อวัน ลบ.ม. 2,090 7,200 14,880 
ช่วงเวลำในกำรกักเก็บน้ ำมันเชื้อเพลิง วัน 10 10 10 
ปริมาณเชื้อเพลิงกักเก็บที่ต้องการทั้งหมด ลบ.ม. 20,900 72,000 148,800 
สัดส่วนขนำดท่ีดินต่อพื้นท่ีอำคำร  0.48 0.48 0.48 
ขนาดพื้นที่ท่ีต้องการ เฮกแตร์ 1 3.5 7.1 
ที่มา : โครงกำรวำงแผนแม่บทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง,  
         ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

2.8.3.5 ระบบระบายน  าและการป้องกนัน  าท่วม 

1) การออกแบบระบบระบายน้ า มีข้อก ำหนดที่ใช้ในกำรตรวจสอบ ดังนี้ 

 ข้อมูลน้ าฝน : โครงกำรได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรออกแบบระบบระบำยน้ ำ 
โดยได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลน้ ำฝน ได้แก่ ค่ำควำมเข้มฝนในโครงกำร สรุปได้ดังกรำฟ IDF 
( Intensity-Duration-Frequency Curve) และค่ำควำมลึกฝนสะสม สรุปได้ดังกรำฟ DDF ( Depth-Duration-

Frequency Curve) แสดงดังรูปที่ 2.8-10 และรูปที่ 2.8-11 ตำมล ำดับ 

ร่าง
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รูปที่ 2.8-10 กราฟ IDF (Intensity-Duration-Frequency Curve) 

 

รูปที่ 2.8-11 กราฟ DDF (Depth-Duration-Frequency Curve) 
หมายเหตุ : กำรค ำนวณหำอัตรำกำรไหลของน้ ำในโครงกำร ส ำหรับรำงน้ ำ (ถำวร) ใช้คำบกำรเกิดซ้ ำ (Return Period) 10 ปี  
                 และรำงน้ ำ (ชั่วครำว) ใช้คำบกำรเกิดซ้ ำ (Return Period) 5 ปี 
ที่มา : งำนออกแบบระบบระบำยน้ ำของโครงกำรฯ, พ.ศ. 2563 โดยอ้ำงอิงข้อมลูจำกกรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พ.ศ. 2558 

 

2) หลักการที่น ามาใช้ในโครงการ 

 อัตราการไหลสูงสุด (Rational Formula) : เป็นกำรค ำนวณส ำหรับพื้นที่รับน้ ำ (Catchment 
Area) น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 25 ตำรำงกิโลเมตร เมื่อพิจำรณำจำกลักษณะภูมิประเทศและ Profile ของทำงวิ่งและ 
ทำงขับ เป็นกำรหำอัตรำกำรไหลสูงสุดของน้ ำ โดยคิดจำกปริมำณน้ ำฝนส่วนเกินที่ตกลงในพื้นที่รับน้ ำ (ปริมำณน้ ำฝน  
ที่เหลือจำกกำรระเหย กำรซึมลงดิน กำรคำยระเหย กำรอุ้มและเก็บกักอยู่ในแอ่งน้ ำต่ำงๆ) โดยตั้งสมมุติฐำนว่ำ 
กำรตกของฝนมีควำมเข้มสม่ ำเสมอกระจำยทั่วพื้นที่รับน้ ำฝนตลอดช่วงเวลำฝนตกที่พิจำรณำ  

ร่าง
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 กำรค ำนวณอัตรำกำรไหลสูงสุดสำมำรถหำได้ตำมสมกำรดังนี้ 

  Q = 0.278CIA 

เมื่อ Q = อัตรำกำรไหลสูงสุดของน้ ำ ณ จุดที่พิจำรณำ มีหน่วยเป็น ลบ.ม./วินำที 
 C = สัมประสิทธิ์น้ ำท่ำ (Coefficient of Runoff) ขึ้นกับลักษณะพื้นที่รับน้ ำของน้ ำฝน 
 I = ควำมเข้มของฝน (Rainfall Intensity) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร/ชั่วโมง 
 A = พื้นที่รับน้ ำฝนมีหน่วยเป็นตำรำงกิโลเมตร สำมำรถหำได้จำกกำรแบ่งพื้นที่  

รับน้ ำฝนในแผนที่เส้นชั้นควำมสูงหรือแผนที่แสดงโครงสร้ำงทำงน้ ำ 

กำรหำค่ำควำมเข้มฝน (I) จำกกรำฟจ ำเปน็ต้องทรำบค่ำตัวแปรต่อไปนี้ 

1) รอบปีกำรเกิดซ้ ำของน้ ำฝน (Return Period) ที่ใช้ในกำรออกแบบ 

2) ช่วงเวลำกำรตกของฝน (Duration) ที่ใช้ในกำรค ำนวณ ก ำหนดให้เท่ำกับช่วงเวลำที่น้ ำฝน
ส่วนเกินที่ตกในพืน้ที่รับน้ ำไหลมำรวมพร้อมกัน ณ จุดระบำยน้ ำที่พิจำรณำออกแบบ  
(Time of Concentration) ซึ่งหำได้จำกสมกำรดังต่อไปนี ้

 

เมื่อ Tc = เวลำที่น้ ำมำรวมกัน (Time of Concentration) หน่วยเป็นชั่วโมง 
 L = ระยะจำกจุดไกลสุดถึงจดุระบำยออก หน่วยเป็นกิโลเมตร 
 H = ระดับควำมสูงที่แตกต่ำงระหว่ำงจุดไกลสดุและจุดระบำยออก หน่วยเป็นเมตร 

 สูตรของแมนนิ่ง (The Manning Formula) : เปนวิธีกำรใชหลักพลังงำน (Principle of Energy) 
ในกำรประมวลหำคำควำมเร็วเฉลี่ยของล ำน้ ำ กำรค ำนวณจะตองใชขอมูลหรือวัดควำมลำดเทของผิวน้ ำตำมแนวล ำน้ ำ 
เพื่อใชเปนคำประมำณของควำมลำดชันของพลังงำน หรือ Energy Gradient เปนสูตรที่นิยมใชค ำนวณคำควำมเร็วเฉลี่ย 

𝑄 =   
1

𝑛
𝐴𝑅2/3𝑆1/2 

 

เมื่อ Q = อัตรำกำรไหล, m3/s 
 n = สัมประสทิธิ์ควำมขรุขระ 
 A = พื้นรูปตัดล ำน้ ำ, m2 

 R = รัศมีชลศำสตร์, m 
 S = ควำมลำดชันของรำง, m/m 

  

Tc = (0.87L3)0.385

             H

ร่าง
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3) การค านวณอัตราการไหล และปริมาตรน้ าสะสมในกรณีต่างๆ 

การค านวณหาสัมประสิทธิ์น้ าท่า (Coefficient of Runoff : C)  ในกำรค ำนวณหำสัมประสิทธิ์
น้ ำท่ำในพื้นที่โครงกำร แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ ค ำนวณหำสัมประสิทธิ์น้ ำท่ำของพื้นที่เดิม และค ำนวณหำ

สัมประสิทธิ์น้ ำท่ำของพื้นที่หลังพัฒนำ (แสดงดังรูปที่ 2.8-12 และรูปที่ 2.8-13) รำยละเอียดดังนี้ 

 ค านวณหาสัมประสิทธิ์น้ าท่าของพื้นที่เดิม 

 
                  ที่มา : งำนออกแบบระบบระบำยน้ ำของโครงกำรฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.8-12 พื้นที่ที่คาดว่าเป็นพื้นหญ้าของโครงการเดิม 

โดย สีเขียวแทนพื้นทีท่ี่คำดวำ่เป็นพืน้หญ้ำของโครงกำรเดิม มีพื้นที่ 15,447,188 ตร.ม. 
พื้นคอนกรีต มีพื้นที่ 4,200,529 ตร.ม.  
ค่ำ C คอนกรีต = 0.95, ค่ำ C หญ้ำ = 0.30 

สำมำรถค ำนวณค่ำ C ได้ดงันี ้

จำกสูตร 𝐶 =
𝐶1𝐴1+𝐶2𝐴2+..+𝐶𝑛𝐴𝑛

𝐶1+𝐶2+..+𝐶𝑛
 

 

ดังนั้น C = 0.95(15,447,188)+ 0.30(4,200,529) 
 (0.95+0.30) 

จะได้ค่ำสัมประสิทธิน์้ ำทำ่ของพืน้ที่เดิม, (ค่ำ C) เทำ่กับ 0.44 

  

ร่าง
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 ค านวณหาสัมประสิทธิ์น้ าท่าของพ้ืนที่หลังพัฒนา 

 
                      ที่มา : งำนออกแบบระบบระบำยน้ ำของโครงกำรฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.8-13 พื้นที่ที่ประเมินว่าเป็นพื้นหญ้าของโครงการพัฒนา 

โดย สีชมพูแทนพื้นทีท่ี่ประเมินว่ำเปน็พื้นหญ้ำของโครงกำรเดิม มีพื้นที่ 6,403,618.5 ตร.ม. 
 พื้นคอนกรีต มีพื้นที่ 5,675,496 ตร.ม. 
 พื้น Blast Paving มีพืน้ที่ 630,610 ตร.ม. 
 ค่ำ C คอนกรีต = 0.95, ค่ำ C Blast Paving = 0.80, ค่ำ C หญ้ำ = 0.30 

 สำมำรถค ำนวณค่ำ C ได้ดงันี ้

จำกสูตร 𝐶 =
𝐶1𝐴1+𝐶2𝐴2+..+𝐶𝑛𝐴𝑛

𝐶1+𝐶2+..+𝐶𝑛
 

ดังนั้น C = 0.95(5,675,496)+ 0.80(630,610)+0.30(6,403,618.5) 
 (0.95+0.80+0.30) 

แสดงว่ำคำ่สัมประสิทธิน์้ ำท่ำของพื้นที่พฒันำ, C เท่ำกับ 0.62 

4) ระบบระบายน้ าในพื้นที่โครงการ 

โครงกำรมีกำรออกแบบระบบระบำยน้ ำฝนเพื่อระบำยน้ ำออกจำกพื้นที่ทำงวิ่งและทำงขับ ท ำหน้ำที่
ป้องกันน้ ำจำกภำยนอกไม่ให้เข้ำมำยังพื้นที่สนำมบิน เพื่อควบคุมปริมำณน้ ำ  กำรออกแบบระบบระบำยน้ ำ 

ของโครงกำรแสดงดังรูปที่ 2.8-14 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนตำมลักษณะกำรใช้งำน รำยละเอียดดังนี้ 

ร่าง
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1) ระบบระบำยน้ ำสำยรอง (Secondary Canal) (หมำยเลข 1 และ 2) จะท ำกำรระบำยน้ ำที่ไหลบน 
ผิวดินจำกพื้นทำงวิ่ง (Runway) และทำงขับ (Taxiway) รวมทั้งพื้นที่อ่ืนๆ ล ำเลียงลงสู่ระบบรำงเปิด ลักษณะเป็น
คลองดำดคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมคำงหมู ขนำดกว้ำง 7 เมตร ลึก 2 เมตร สำมำรถรองรับปริมำณน้ ำได้ประมำณ 50.25 
ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที 

2) น้ ำจำกหมำยเลข 1 และ 2 จะล ำเลียงลงสู่ระบบระบำยน้ ำหลัก (Primary Canal) (หมำยเลข 3)  
มีหลำยลักษณะและหลำยขนำด ดังนี้ 

 BOX CULVERT : ขนำด 1S-S/1, 1S-S/2, 4S-S/1, 4S-S/2, 7S-S/1 และ 7S-S/2  

 U-DITCH : ขนำด 2S-S/1, 2S-S/2, 3S-P/1, 3S-P/2, 5S-S/1, 5S-S/2, 6S-P, 8S-S/1 และ 9S-P  

 CANAL : ขนำด 8S-S/2  

รำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำงระบำยน้ ำแต่ละขนำด (แสดงดังภาคผนวก 2-2) ซึ่งขนำดต่ำงๆ 
ดังกล่ำวสำมำรถรองรับปริมำณน้ ำได้สูงสุดประมำณ 242.70 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที เพื่อล ำเลียงน้ ำลงสู่บ่อหน่วงน้ ำ  
ซึ่งจะท ำกำรหน่วงน้ ำในขณะที่มีฝนตกลงสู่พื้นที่สนำมบิน และจะระบำยน้ ำออกสู่ระบบระบำยน้ ำของโครงกำรต่อไป  
ซึ่งหลังจำกฝนหยุดตกหรือมีปริมำณน้ ำฝนลดลง สำมำรถระบำยน้ ำได้ในปริมำณที่ไม่มีผลกระทบ 

โดยน้ ำฝนที่ตกในพื้นที่ทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 จะไหลมำรวมกันในบ่อหน่วงน้ ำ ซึ่งสำมำรถรองรับ
น้ ำฝนที่ตกติดต่อ 1 ชั่วโมง พิจำรณำที่คำบกำรเกิดซ้ ำในรอบ 10 ปี โดยไม่ต้องสูบออก กำรระบำยน้ ำออกจะกระท ำ
เมื่อพำยุฝนผ่ำนไปแล้ว ควำมสูงของระดับน้ ำทะเลมีค่ำต่ ำกว่ำ +1.1 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ทิศทำง 

กำรไหลของน้ ำแสดงดังรูปที่ 2.8-15 

 
ที่มา : งำนออกแบบระบบระบำยน้ ำของโครงกำรฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.8-14 ระบบระบายน้ าและการป้องกนัน้ าท่วมของโครงการ 

ร่าง
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ที่มา : งำนออกแบบระบบระบำยน้ ำของโครงกำรฯ, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.8-15 ผังแสดงทิศทางการไหล 

ร่าง
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3) บ่อหน่วงน้ าของโครงการ 

บ่อหน่วงน้ ำของโครงกำร (ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของโครงกำร) ท ำหน้ำที่หน่วงน้ ำจำกพื้นที่รับน้ ำ 
และรับน้ ำจำกคลองระบำยน้ ำสำยหลักในโครงกำร 

กำรค ำนวณหำขนำดบ่อหน่วงน้ ำ พิจำรณำจำกผลต่ำงของปริมำณน้ ำท่ำสะสมระหว่ำงพื้นที่
ก่อนพัฒนำและหลังพัฒนำโครงกำร โดยหน่วงน้ ำไว้ 1 ชั่วโมง ก่อนระบำยออกทะเล ซึ่งพิจำรณำตำมกำรขึ้น-ลง 

ของน้ ำทะเลเป็นส ำคัญ โดยแยกบ่อหน่วงน้ ำเป็น 2 บ่อ แสดงดังรูปที่ 2.8-16 รำยละเอียดดังนี้ 

 บ่อหน่วงที่ 1 : ปริมำณควำมลึกน้ ำส่วนเกินที่ต้องหำพื้นที่เก็บกักเท่ำกับ 14.06 มิลลิเมตร 
คิดจำกพื้นที่รับน้ ำจ ำนวน 2,500 ไร่ คอนกรีตไล้นิ่ง คิดเป็นปริมำตรบ่อหน่วงที่ต้องกำรเท่ำกับ 50,000 ลูกบำศก์เมตร 

 บ่อหน่วงที่ 2 (ใช้รูปแบบของกำรหน่วงในท่อ) : ปริมำณควำมลึกน้ ำส่วนเกินที่ต้องหำพื้นที่
เก็บกักเท่ำกับ 14.06 มิลลิเมตร คิดจำกพื้นที่รับน้ ำจ ำนวน 4 ,000 ไร่ คิดเป็นปริมำตรบ่อหน่วงที่ต้องกำรเท่ำกับ 
80,000 ลูกบำศก์เมตร ซึ่งจะกักเก็บน้ ำใน U-ditch 9S-P ซึ่งมีควำมจุ 30,000 ลูกบำศก์เมตร และ U-ditch 10W-P 
(Retention Pond ในรูปแบบของรำงยู มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก) กว้ำง 10 เมตร ลึก 5 เมตร ควำมจุ 
50,000 ลูกบำศก์เมตร 

โครงกำรมีสถำนีสูบน้ ำ จ ำนวน 2 แห่ง เพื่อสูบระบำยน้ ำฝนออกสู่ภำยนอก มีกำรติดตั้งเคร่ืองสูบน้ ำขนำด  
1 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำทีประจ ำสถำนีสูบน้ ำแต่ละแห่ง สถำนีละ 3 เครื่อง (ใช้งำน 2 เครื่อง ส ำรอง 1 เครื่อง) ซึ่งจะใช้งำน
พร้อมกันสูงสุดสถำนีละ 2 เครื่อง อัตรำสูบน้ ำทั้ง 2 สถำนี เท่ำกับ 4 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที โดยมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุม 
กำรสูบน้ ำประจ ำตลอด 24 ชั่วโมง และมีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรให้มีควำมพร้อมอยู่ตลอดเวลำ กำรสูบน้ ำออกจำกพื้นที่ 
สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำมีเกณฑ์ในกำรสูบน้ ำ คือ ช่วงเวลำกำรขึ้น-ลง ของน้ ำทะเล รวมทั้งต้องมีกำรประสำนงำนกับ 
กรมอุตุนิยมวิทยำ เพื่อตรวจสอบข้อมูลปริมำณฝนที่ตก รวมทั้งกำรพยำกรณ์ปริมำณน้ ำฝนล่วงหน้ำเพื่อประเมินปริมำณน้ ำ 

  ร่าง
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ที่มา : งำนออกแบบระบบระบำยน้ ำของโครงกำรฯ, พ.ศ. 2563 
รูปที่ 2.8-16 พื้นที่รับน้ าของบ่อหน่วงน้ าของโครงการ 

2.8.3.6 ระบบจดัการขยะและของเสีย 

กำรจัดกำรขยะและของเสียที่เกิดข้ึนภำยในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ  มีรำยละเอียดชนิดประเภทปริมำณ
ของเสียและกำรจัดกำรของเสีย สรุปได้ดังนี้ 

1) แหล่งก าเนิดและประเภทมูลฝอย 

มูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ จ ำแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1.1) มูลฝอยทั่วไป (Solid Waste) ที่น ำกลับมำใช้ได้ใหม่และไม่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ เช่น  
เศษอำหำร เศษกระดำษ เศษผ้ำ พลำสติก เป็นต้น 

1.2) มูลฝอยอันตรำย (Hazardous Waste) เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ถ่ำนไฟฉำย แบตเตอรี่ 
เป็นต้น 

ร่าง
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1.3) มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste) เป็นขยะจำกห้องพยำบำล รวมถึงขยะจำกอำกำศยำน 
ที่มำจำกประเทศที่ได้รับกำรประกำศว่ำเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือโรคระบำด เช่น ส ำลี 
ผ้ำก๊อซ เป็นต้น 

2) ปริมาณมูลฝอย 

ปริมำณมูลฝอยจำกแหล่งต่ำงๆในพื้นที่สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ จำกผลกำรศึกษำโครงกำรวำงแผน
แม่บทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง พบว่ำ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมปริมำณกำรจรำจรทำงอำกำศและผู้โดยสำรที่เพิ่มขึ้นในโครงกำรตลอด 30 ปี คำดว่ำมีปริมำณ 
มูลฝอยถึง 101.27 ตันต่อวัน แสดงดังตารางที่ 2.8-8  

ตารางที่ 2.8-8 ปริมาณมูลฝอยจากแหล่งต่างๆ ในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ล าดับที ่ แหล่งก าเนิดมูลฝอย 
ประชากร พ้ืนที่ อัตราการเกิดมูลฝอย ปริมาณมูลฝอย 

(คน) (ตร.ม.) ปริมาณ หน่วย กก./วัน ตัน/วัน 
1 โรงแรม  50,000 0.017 กก./ตร.ม./วัน 850 0.85 
2 ร้ำนค้ำ  27,500 0.017 กก./ตร.ม./วัน 468 0.47 
3 ส ำนักงำน (10 ตร.ม./คน) 20,000 200,000 0.220 กก./คน/วัน 4,400 4.40 
4 ห้องจัดประชุม  10,000 0.017 กก./ตร.ม./วัน 170 0.17 
5 อำคำรผูโ้ดยสำร (70 MAP)* 191,780 469,000 0.438 กก./คน/วัน 84,383 84.38 
6 ส่วนสนับสนุนสนำมบิน  60,120 0.017 กก./ตร.ม./วัน 1,022 1.02 
7 คลังสินค้ำ  287,000 0.017 กก./ตร.ม./วัน 4,879 4.88 
8 ศูนย์ซ่อมแซมอำกำศยำน  100,000 0.017 กก./ตร.ม./วัน 1,700 1.70 
9 ศูนย์ซ่อมอำกำศยำนอื่นๆ  200,000 0.017 กก./ตร.ม./วัน 3,400 3.40 

รวม 101,272 101.27 
หมายเหตุ : * หมำยถึง ที่ปรึกษำได้คำดกำรณ์ปริมำณกำรใช้สนำมบินในกรณีมีกำรเติบโตมำกกว่ำกรณีปีฐำน (Aggressive Scenario)  

โดยมีจ ำนวนผู้โดยสำร 70 ล้ำนคนต่อปี 
ที่มา : โครงกำรวำงแผนแม่บทโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม โครงกำรพัฒนำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง, ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 

3) การบริหารจัดการของเสียภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

กำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ้นภำยในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ  บริษัทเอกชนที่เข้ำมำบริหำรสนำมบิน 
ต้องเป็นผู้บริหำรจัดกำรมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำกอำคำรและกิจกรรมต่ำงๆ ไปยังสถำนีขนถ่ำยมูลฝอยที่อยู่ในสนำมบินเพื่อคัด
แยก และน ำไปก ำจัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล โดยผู้ที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรหรือตำมกฎหมำย

ก ำหนด แผนกำรจัดกำรมูลฝอยแสดงดังรูปที่ 2.8-17 มีรำยละเอียดกำรจัดกำรดังนี้ 
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รูปที่ 2.8-17 แผนการจัดการมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
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3.1) การรวบรวมมูลฝอย 

กำรรวบรวมของเสียหรือมูลฝอยที่เกิดขึ้นภำยในพื้นที่ต่ำงๆ ของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ  
จะมีกำรจัดภำชนะจัดวำงให้เหมำะสมกับประเภทและแหล่งก ำเนิดมูลฝอย ที่ภำชนะรองรับมูลฝอยจะมีกำรระบุประเภท
ของขยะไว้ที่ข้ำงถังส ำหรับกำรคัดแยก เช่น ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะอันตรำย เป็นต้น ซึ่งภำชนะรองรับ 
มูลฝอยทุกประเภท จะได้รับกำรดูแลรักษำท ำควำมสะอำด และตรวจสอบให้อยู่ในสภำพดี นอกจำกนี้ยังจัดให้มีพนักงำน
ดูแลไม่ให้มูลฝอยล้นออกมำนอกภำชนะ และมีกำรจัดเก็บมูลฝอยอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยแบ่งเป็น 

 มูลฝอยจากกลุ่มอาคารผู้โดยสาร อาคารส านักงาน และอาคารจอดรถ : จะรวบรวม 
จำกถังรองรับที่แยกประเภทของขยะมำใส่ถุงที่มิดชิด มัดปำกถุงให้แน่น จำกนั้นจะรวบรวมและใช้รถเข็นขนถ่ำยมำไว้ยัง
จุดพักมูลฝอย เพื่อรอกำรเก็บขนไปยังสถำนีขนถ่ำยมูลฝอย  

 มูลฝอยที่เกิดจากกลุ่มอาคารในเขต Airside และกลุ่มอาคารรอบนอก : จะรวบรวมไว้ 
ในภำชนะรองรับขนำดใหญ่ เช่น ถังลักเกอร์ หรือถังโรลออฟที่ตั้งตำมจุดต่ำง ๆ ของอำคำร และใช้ยำนพำหนะจัดเก็บมูล
ฝอยไปยังสถำนีขนถ่ำยมูลฝอย 

 มูลฝอยจากการบริการบนเคร่ืองบินของสายการบิน : ขยะจำกสำยกำรบินในประเทศจะ
รวบรวมและส่งไปยังจุดพักมูลฝอย เศษอำหำรจะจัดกำรโดยผู้ให้บริกำรรับก ำจัด ส่วนมูลฝอยจำกเที่ยวบินนำนำชำติ 
ซึ่งอำจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนจะแยกน ำไปก ำจัดเฉพำะส่วน ซึ่งจะจัดกำรโดยผู้ให้บริกำรรับก ำจัดที่ได้รับอนุญำตจำก  
ทำงรำชกำร 

 

3.2) การขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย 

กำรขนย้ำยมูลฝอยจำกจุดพักมูลฝอยในพื้นที่โครงกำรมำยังสถำนีขนถ่ำยมูลฝอย ท ำกำรขนย้ำย
โดยใช้พำหนะแยกตำมประเภทมูลฝอย มีกำรก ำหนดเส้นทำงกำรวิ่งของพำหนะขนถ่ำยมูลฝอยไม่ให้สร้ำงปัญหำกับ
กำรจรำจรยวดยำนของผู้โดยสำรและยวดยำนปกติของสนำมบิน 

สถำนีขนถ่ำยมูลฝอยภำยในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำตั้งอยู่ในต ำแหน่งที่เข้ำออกสะดวกพื้นที่
ประมำณ 16,000 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย อำคำรขนถ่ำย อำคำรซ่อมบ ำรุง อำคำรส ำนักงำน อำคำรชั่งน้ ำหนัก  
โรงจอดและพื้นที่ล้ำงรถ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรคัดแยกขยะ ถนนทำงเข้ำและพื้นที่กันชน 

3.3) การคัดแยกมูลฝอย 

มูลฝอยประเภทต่ำงๆ ที่รวบรวมโดยรถเก็บมูลฝอยจะถูกน ำมำพักที่สถำนีขนถ่ำยมูลฝอย ซึ่งตั้งอยู่
ภำยในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ดังนี้ 

- มูลฝอยทั่วไปจะน ำเข้ำสู่กระบวนกำรคัดแยกมูลฝอย 
- มูลฝอยอันตรำยจะน ำไปเก็บรวบรวมไว้ในอำคำรส ำหรับเก็บมูลฝอยอันตรำยโดยเฉพำะ 

ไม่ปะปนกับมูลฝอยอ่ืน 
- มูลฝอยติดเชื้อจะน ำไปเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 10 องศำเซลเซียส เพื่อรอ 

กำรขนส่งไปก ำจัดภำยนอกพื้นที่สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำต่อไป 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 2-64 
 

ดังนั้น จะมีเพียงมูลฝอยทั่วไปเท่ำนั้นที่ท ำกำรคัดแยกที่สถำนีขนถ่ำยมูลฝอย ซึ่งกระบวนกำรคัดแยก 
มูลฝอยนี้จะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จในแต่ละวันเพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้ำง และมีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดพื้น น้ ำเสียที่เกิดขึ้น
จะไหลลงสู่รำงระบำยน้ ำเสียที่มีอยู่โดยรอบ และไหลไปรวมกันที่บ่อพักน้ ำเสีย ก่อนรวบรวมไปยังบ่อสูบน้ ำเสีย  
เพื่อส่งต่อไปยังระบบบ ำบัดน้ ำเสียส่วนกลำงของโครงกำรต่อไป 

3.4) การขนส่งมูลฝอยไปก าจัดภายนอกพื้นที่อากาศยาน 

 มูลฝอยทั่วไป 
- มูลฝอยประเภทอำหำร : โครงกำรจะให้ผู้ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรหรือ 

ตำมที่กฎหมำยก ำหนด น ำเศษอำหำรดังกล่ำวไปก ำจัดอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล  
- มูลฝอยที่สำมำรถน ำไปรีไซเคิลได้ : จะมีเอกชนน ำรถเข้ำมำรับซื้อภำยในพื้นที่สถำนีขนถ่ำย 
- มูลฝอยที่เหลือจำกกำรคัดแยก : จัดเก็บในอำคำรคัดแยกขยะ เพื่อรอกำรขนถ่ำยออกไป

ก ำจัดเป็นประจ ำทุกวัน ด้วยวิธีก ำจัดที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล 

 มูลฝอยอันตราย 
มูลฝอยอันตรำย เก็บในอำคำรส ำหรับเก็บมูลฝอยอันตรำย เพื่อรอส่งไปก ำจัดโดยผู้ที่ได้รับ

อนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำร 

 มูลฝอยติดเชื้อ 
มูลฝอยติดเชื้อจะน ำไปเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 10 องศำเซลเซียส  

เพื่อรอกำรขนส่งไปก ำจัดภำยนอกพื้นที่สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำโดยวิธีกำรเผำในเตำเผำมูลฝอยติดเชื้อของผู้ที่ได้รับ
อนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำร 

3.5) การตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับจ้างก าจัดของเสีย 

จะมีส่วนงำนรับผิดชอบโดยตรงเพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท
คู่สัญญำซึ่งเป็นผู้รับเหมำในกำรจัดกำรของเสียภำยในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ และเพื่อเป็นกำรควบคุมกำรจัดกำร 
ของเสียที่เกิดขึ้น ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เอกชนที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรต้องก ำหนดให้มีกำรเพิ่มมำตรกำรโดยระบุแนบ
ท้ำยสัญญำว่ำจ้ำงในกำรก ำจัดของเสีย ให้ครอบคลุมทั้งบริษัทที่ เป็นคู่สัญญำ และผู้รับก ำจัดรำยอื่น ให้สุ่มตรวจสอบ 
กำรด ำเนินกำรก ำจัดของเสียเป็นประจ ำทุกเดือน 

2.8.3.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

ระบบป้องกันอัคคีภัยจะมีกำรจัดเตรียมไว้ส ำหรับกำรจ่ำยน้ ำภำยใต้แรงดันเพื่อรองรับกำรท ำงำนของสถำนี
กู้ภัยและดับเพลิง (ระดับในกำรป้องกันเพลิงไหม้ระบุให้เป็นสนำมบินประเภท 10 (Category 10) ถังเก็บน้ ำเหนือ
พื้นดินมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 300 ลูกบำศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน โดยเครื่องสูบน้ ำดับเพลิงจะติดตั้ง 
ตำมมำตรฐำน NFPA20 แรงดันต่ ำสุดของหัวจ่ำยน้ ำ 5.5 บำร์) ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ ำรักษำ
แรงดัน ถังเก็บน้ ำ สถำนีสูบน้ ำ ระบบน ำจ่ำย และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ทั้งนี้ สถำนีสูบน้ ำและถังเก็บน้ ำ 
จะตั้งอยู่ใกล้กับหน่วยกู้ภัยของสนำมบินเพื่อสะดวกต่อกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงซ่อมแซม 
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ส ำหรับอัตรำกำรไหลของระบบทั้งหมดประมำณ 3,000 แกลลอนต่อนำที ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ ำ
ดับเพลิงเคร่ืองยนต์ดีเซล 3 ชุด เครื่องสูบน้ ำรักษำแรงดัน 1 ชุด เพื่อให้ระบบมีควำมดันตำมที่ต้องกำร 

ระบบจ่ำยน้ ำเป็นแบบเครือข่ำย มีหัวกระจำยน้ ำติดตั้งใกล้กับลำนจอดอำกำศยำนเพื่อให้สะดวกในกำรเข้ำ
ดับเพลิงของรถดับเพลิง มีระยะห่ำงของแต่ละหัวประมำณ 90-150 เมตร 

2.8.3.8 สถานีดับเพลิงและกู้ภัย 

สถำนีดับเพลิงและกู้ภัยก ำหนดให้อยู่ทำงทิศตะวันออกของสนำมบิน และตั้งอยู่กึ่งกลำงระหว่ำงทำงวิ่ง  
ตำมข้อก ำหนดของ ICAO ซึ่งพิจำรณำจำกระยะเวลำที่สำมำรถเข้ำถึงพื้นที่จุดเกิดเหตุที่อยู่บริเวณพื้นที่บริเวณทำงวิ่ง
ทั้ง 2 แห่ง ในกรณีของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำในอนำคตจะมีกำรใช้งำนเครื่องบินประเภท Code F ดังนั้น 
สนำมบินจึงควรติดตั้งอุปกรณ์ที่สำมำรถรองรับระดับกำรดับเพลิงและกู้ภัยตำมมำตรฐำนองค์กำรกำรบินพลเรือน
ระหว่ำงประเทศ ระดับ 10 

2.8.3.9 ระบบการสื่อสารเครือข่ายและความปลอดภัย 

อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ำยหลักที่ได้รับกำรออกแบบ เช่น อุปกรณ์ loT, VoIP Phone, WiFi และ
อ่ืนๆ ที่ใช้ภำยในระบบเครือข่ำยนี้ ซึ่งจะสำมำรถเชื่อมต่อและตอบสนองกำรใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
โดยมีหลักกำรในกำรออกแบบเครือข่ำยหลัก คือ 

1) ควำมยืดหยุ่น เพื่อลดเวลำในกำรใช้งำนเครือข่ำย 

2) มีประสิทธิภำพสูง Real Time Networking 

3) กำรจัดกำรอย่ำงพิถีพิถัน เพื่อกำรบริหำรแบบง่ำยพร้อมระบบรักษำควำมปลอดภัยเครือข่ำยโดยอัตโนมัติ 

4) กำรรักษำควำมปลอดภัย เพื่อปกป้องเครือข่ำยจำกกำรถูกโจมตีจำกภำยนอก 

ระบบเครือข่ำยอัตโนมัติประเภทต่ำงๆ ที่น ำมำใช้ในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ได้แก่ 

1) Zero Touch Provisioning ทั้ งระบบหลักและระบบย่อยเพื่อให้แน่ใจในประสิทธิภำพตลอด  
24 ชั่วโมง โดยไม่มีปัญหำใดๆ และง่ำยต่อกำรบ ำรุงรักษำ 

2) ระบบจัดกำรเครือข่ำย (ท ำงำนบนคลำวด์) ซึ่งใช้กับเครือข่ำยได้ดีผ่ำนซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมำเพื่อใช้
ในกำรจัดกำรอุปกรณ์เครือข่ำยทุกชนิด เช่น Access Point, Ethernet Switch, Firewall และโปรแกรมอ่ืนๆ  

3) ระบบจัดกำรเครือข่ำยนโยบำย เพื่อสนับสนุนกำรสื่อสำรที่สอดคล้องกับระบบที่จะใช้ในกำรตั้งค่ำ
นโยบำยควำมปลอดภัยสูงสุดภำยในแต่ละเครือข่ำยหรืออุปกรณ์ภำยในเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มที่ 

4) กำรจัดกำรเครือข่ำยแบบ Multi-Cloud ให้สำมำรถจัดกำรอุปกรณ์เครือข่ำยหลำยยี่ห้อได้พร้อมๆ กัน
ภำยในโปรแกรมเดียว และต้องท ำงำนบนระบบคลำวด์ 

ศูนย์ข้อมูลของสนำมบินจะมีกำรเชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต ( ISP) จ ำนวน 2 รำยขึ้นไป หรือ
มำกกว่ำ เพื่อให้ต่อเชื่อมได้ตลอดเวลำ โดยระบบเครือข่ำยหลัก (DWDM) เป็นเส้นทำงกำรเชื่อมต่อแบบเส้นใยแก้ว 
น ำแสง จ ำนวน 3 เส้นทำง ควำมเร็วอย่ำงน้อย 1 ,000 Gbps ภำยในเครือข่ำย เพื่อรับ-ส่งข้อมูลจำกแกนหลัก 
ของเครือข่ำยจำกแต่ละส่วนให้เชื่อมต่อได้อย่ำงน้อย 100 Gbps ทั้งยังท ำหน้ำที่เชื่อมต่อระบบเพื่อตรวจสอบหำ 
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สิ่งแปลกปลอมภำยในเครือข่ำย (Firewall Hight Performance) เพื่อป้องกันกำรโจมตีจำกภำยในและภำยนอก
เครือข่ำยได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

2.8.3.10 หอควบคุมการจราจรทางอากาศ 

เพื่อให้กำรควบคุมกำรฃึ้นลงของอำกำศยำนในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำและในบริเวณพื้นที่ขับเคลื่อน
อำกำศยำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสม จึงจะมีกำรก่อสร้ำงหอควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศแห่งใหม่และกลุ่มอำคำร
ปฏิบัติกำรอ่ืนๆ โดยบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด (บวท.) เป็นผู้ก่อสร้ำงอำคำรหอบังคับกำรบินแห่งใหม่ 
(ATC) และบริหำรห้วงอำกำศส ำหรับสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ หอควบคุมกำรบินนี้มีควำมสูงมำกกว่ำ 23 เมตร 
ปัจจุบัน บวท. อยู่ระหว่ำงขออนุมัติเพื่อด ำเนินโครงกำร 

 

2.9 รายละเอียดกิจกรรมการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 และอุโมงค์ลอดใต้ทางว่ิงที่ 2 

2.9.1 การก่อสร้างทางวิ่ง 

2.9.1.1 มาตรฐานการออกแบบทางว่ิง 

กำรออกแบบทำงวิ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนที่ส ำคัญคือ ส่วนแรกได้แก่ กำรออกแบบรูปร่ำงเชิงเรขำคณิตของ
ทำงวิ่ง (Runway Geometry Design) และ ส่วนที่สอง คือ กำรออกแบบโครงสร้ำงชั้นทำง (Runway Pavement 
Design) กำรออกแบบแต่ละส่วนได้อ้ำงอิงตำมมำตรฐำนกำรออกแบบ ดังนี้ 

1) กำรออกแบบรูปร่ำงเชิงเรขำคณิตของทำงวิ่ง (Runway Geometry Design) : ออกแบบตำมมำตรฐำน
กำรออกแบบ ICAO (ภำคผนวก 14) และ CAAT (ข้อก ำหนดของ  CAAT n°14 ตำมมำตรฐำน 
ของ Aerodrome) ทำงวิ่ง มีควำมยำวของทำงวิ่ง 3,505 เมตร รหัส F ควำมกว้ำงของทำงวิ่ง 60 เมตร  
ไหล่ทำงแต่ละข้ำงยำว 15 เมตร ควำมชันของทำงวิ่ง โดยควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำสูงสุดตำมแนวกึ่งกลำง
ของทำงวิ่ง ไม่ควรเกิน 1% ทำงวิ่งมีควำมชันยำวไม่เกิน 1.25% ยกเว้นช่วงแรกและช่วงสุดท้ำยที่ 
ควำมยำวของทำงลำดชันไม่ควรเกิน 0.8% รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงควำมลำดชันพื้นผิวทำงโค้งจะมีอัตรำ
กำรเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 0.1% ต่อ 30 เมตร  

2) กำรออกแบบโครงสร้ำงชั้นทำง (Runway Pavement Design) : ใช้วิธีกำรออกแบบของส ำนักงำน 
กำรบินแห่งชำติ (Federal Aviation Administration - FAA) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำตำมเอกสำร 
Advisory Circular 150/5320 - 6F : Airport Pavement Design and Evaluation แ ล ะ 
ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ FAA Rigid and Flexible Iterative Elastic Layer Design (FAARFIELD) 
Version 1.4 ช่วยในกำรออกแบบ 

2.9.1.2 โครงสร้างชั นทางว่ิง 

โครงสร้ำงชั้นทำงวิ่งออกแบบเป็นโครงสร้ำงชั้นทำงแบบผิวทำงยืดหยุ่น (Flexible Pavement) ส ำหรับ 

งำนถม แสดงดังรูปที่ 2.9-1 และงำนตัด แสดงดังรูปที่ 2.9-2 ตลอดควำมยำวทำงวิ่ง โดยมีแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นวัสดุ
ผิวทำงที่ส ำคัญ รำยละเอียด ดังนี้ 
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รูปที่ 2.9-1 โครงสร้างชั้นทางแบบผิวทางยืดหยุ่น (Flexible Pavement) โดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีตเป็นวัสดุผิวทาง (งานถม) 

ร่าง
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รูปที่ 2.9-2 โครงสร้างชั้นทางแบบผิวทางยืดหยุ่น (Flexible Pavement) โดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีตเป็นวัสดุผิวทาง (งานตัด) 
 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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1) โครงสร้ำงชั้นทำงแบบผิวทำงยืดหยุ่น (Flexible Pavement) โดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีต ประกอบด้วย 

1.1) ส่วนโครงสร้ำงทำงวิ่งกวำ้ง 60 เมตร วัสดุจำกชัน้ลำ่งสุดถึงบนสดุ ประกอบด้วย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแน่น 95% Field Density 
Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 วัสดุใยสังเครำะห์ (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแน่น 
ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 
ควำมหนำแปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิมและค่ำระดับผิวทำงที่ออกแบบ บดอัดแน่น 
95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 ชั้นดินถมบนสุด (Final Subgrade Material) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร บดอัดแน่น 
100% Field Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 10% 

 ชั้นรองพื้นทำงวัสดุมวลรวม  Uncrushed Aggregate Subbase Course (วัสดุ P-154 
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร 

 ชั้นพื้นทำงวัสดุมวลรวมหยำบ (หินคลุก) Crushed Aggregate Base Course (วัสดุ  
P-209 ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร 

 ชั้ น พื้ น ท ำ ง วั ส ดุ แ อ สฟั ล ติ ก ค อนก รี ต  HMA Bound Base Course (วั ส ดุ  P-401  
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 15 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทำงรองวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต HMA Binder Course (วัสดุ P-401 ตำมมำตรฐำน 
FAA) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ชั้ นผิ วทำงบนสุ ดวั สดุ แอสฟั ลติ กคอนกรีต  HMA Wearing Course (วั สดุ  P-401  
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

1.2) ส่วนโครงสร้ำงไหล่ทำงวิ่ง กว้ำงข้ำงละ 15 เมตร จำกขอบทำงวิ่ง วัสดุจำกชั้นล่ำงสุดถึงบนสุด 

ประกอบด้วย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแน่น 95% Field Density 
Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 วัสดุใยสังเครำะห์ (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแน่น 

 ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 
ควำมหนำแปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิมและค่ำระดับผิวทำงที่ออกแบบ บดอัดแน่น 
95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 ชั้ น พื้ น ท ำ ง วั ส ดุ ม ว ล ร วมหย ำบ  ( หิ น ค ลุ ก )  Crushed Aggregate Base Course  
(วัสดุ P-209 ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 20 เซนติเมตร 

ร่าง
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 ชั้นผิวทำงรองวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต HMA Binder Course (วัสดุ P-401 ตำมมำตรฐำน 
FAA) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ชั้ นผิ วทำงบนสุ ดวั สดุ แอสฟั ลติ กคอนกรีต  HMA Wearing Course (วั สดุ  P-401  
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

1.3) ส่วนโครงสร้ำงบริเวณพื้นที่ปรับระดับปลอดภัยรอบทำงวิ่ง (Graded Area of Runway Strip) 
กว้ำงข้ำงละ 65 เมตร จำกขอบไหล่ทำง ประกอบด้วย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแน่น 95% Field Density 
Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Subgrade Embankment Fill) ควำมหนำ
แปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิมและค่ำระดับผิวทำงที่ออกแบบ บดอัดแน่น 95% Field 
Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 ชั้นดินถมวัสดุคัดเลือก (Selected Fill) บดอัดแน่น 95% Field Density Modified Proctor 
Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 20% ควำมหนำ 45 เซนติเมตร 

 ชั้นวัสดุดินทับหน้ำพร้อมปลูกหญ้ำ (Top Soil and Grassing) บดอัดแน่น 95% Field 
Density Standard Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 6% แต่ไม่มำกกว่ำ 
10% ควำมหนำ 10 เซนติเมตร 

2.9.1.3 ขั นตอนการก่อสร้างทางวิ่ง 

กำรก่อสร้ำงผิวทำงและไหล่ทำง มีขั้นตอนกำรก่อสร้ำงดังนี้ 

1) กำรก่อสร้ำงผิวทำงวิ่ง 

1.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

 ในกรณีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงคุณภำพดิน ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพดินเชิงวิศวกรรมด้วยวิธี
ยกตุ้มตอกกระแทกแบบเร็ว (Ground Improvement by Rapid Impact Compaction) ก่อน 

 ในกรณีที่ต้องถมดิน จะต้องขุดลอกผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร 

 ในกรณีที่ต้องขุด ให้ขุดลึกลงไปให้ถึงระดับที่ก ำหนดให้โดยทีมส ำรวจ อ้ำงอิงจำกค่ำระดับผิว
ทำงวิ่งตำมแบบก่อสร้ำง มีควำมกว้ำงประมำณ 60 เมตร 

 ใช้รถบูลโดเซอร์ (Bulldozer) รถขุดตัก (Backhoe) รถตัก (Loader) และรถบรรทุก 
(Truck) ในกำรขุด และขนย้ำยดิน 

 ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง โดยใช้รถเกลี่ย (Grader) และรถขุดตัก 
Backhoe 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้ได้ระดับ ควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง 
และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

ร่าง
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 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัด (ระดับขอบเขต) 

1.2) ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 

เพื่อเป็นชั้นรองรับชั้น Final Subgrade ควำมหนำชั้นนี้แปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิม  
และจะขึ้นอยู่กับค่ำระดับผิวทำงตำมยำว บดอัดแน่นให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% โดย 

 ปู Geotextile บนดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

 ใช้รถบรรทุก (Dump Truck) ขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่ง ควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก หรือล้อหนำม ตำมแต่วัสดุที่น ำมำใช้ และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด 
เพื่อให้ได้ระดับ เพื่อให้ได้ระดับ ควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบ
ก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัด (ระดับขอบเขต) 

1.3) ชั้นดินถมบนสุด (Final Subgrade Material) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร โดย 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็กในกำรบดอัด เพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด 
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

1.4) ชั้นรองพื้นทำงวสัดุมวลรวม Uncrushed Aggregate Subbase Course (วสัดุ P-154 ตำม
มำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร  

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 30 เซนติเมตร เฉพำะในส่วนของผิวทำง 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก ในกำรบดอัดเพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด 
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนนิกำร 2 ส่วน ดงันี้ 
- กำรสุ่มทดสอบคำ่บดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจคำ่พิกัดชัน้ทำง (ระดับขอบเขต) 

ร่าง
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1.5) ชั้นพืน้ทำงวัสดุมวลรวมหยำบ (หินคลุก) Crushed Aggregate Base Course (วัสดุ P-209 
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร  

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 30 เซนติเมตร เฉพำะในส่วนของผิวทำง 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก ในกำรบดอัดเพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด 
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนนิกำร 2 ส่วน ดงันี้ 
- กำรสุ่มทดสอบคำ่บดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจคำ่พิกัดชัน้ทำง (ระดับขอบเขต) 

1.6) ชั้น HMA Bound Base Course (P-401) ควำมหนำ 15 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุและใช้  Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 15 
เซนติเมตร 

 ใช้รถบดอัดล้อยำง 

 ใช้ Grader ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนโดยจะด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับ
ขอบเขต) 

1.7) ชั้น HMA Binder Course (P-401) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุและใช้ Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 5 
เซนติเมตร 

 ใช้รถบดอัดล้อยำง 

 ใช้ Grader ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนโดยจะด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับ
ขอบเขต) 

1.8) ชั้น HMA Wearing Course (P-401) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุและใช้ Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 5 
เซนติเมตร 

 ใช้รถบดอัดล้อยำง 

 ใช้ Grader ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดช้ันทำง (ระดับขอบเขต) 

2) กำรก่อสร้ำงไหล่ทำงวิ่ง 

ร่าง
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2.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

 ในกรณีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงคุณภำพดิน ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพดินเชิงวิศวกรรมด้วยวิธี
ยกตุ้มตอกกระแทกแบบเร็ว (Ground Improvement by Rapid Impact Compaction) ก่อน 

 ในกรณีที่ต้องถมดิน จะต้องขุดลอกผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร  

 ในกรณีที่ต้องขุด ให้ขุดลึกลงไปให้ถึงระดับที่ก ำหนดให้โดยทีมส ำรวจ อ้ำงอิงจำกค่ำระดับ 
ผิวทำงวิ่งตำมแบบก่อสร้ำง ควำมกว้ำงไหล่ทำงวิ่งข้ำงละ 15 เมตรจำกขอบผิวทำงวิ่ง 

 ใช้รถบูลโดเซอร์  (Bulldozer) รถขุดตัก  (Backhoe) รถตัก (Loader) และรถบรรทุก 
(Truck) ในกำรขุด และขนย้ำยดิน 

 ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง โดยใช้รถเกลี่ย (Grader) และรถขุดตัก 
Backhoe 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้ได้ระดับ ควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง 
และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัด (ระดับขอบเขต) 

2.2) ชั้ น ดิ นถมคั นทำงบด อัดแน่น  ( Compacted Selected Subgrade Embankment Fill)  

เพื่อเป็นชั้นรองรับชั้น Final Subgrade ควำมหนำชั้นนี้แปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิม  

และจะขึ้นอยู่กับค่ำระดับผิวทำงตำมยำว บดอัดแน่นให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% โดย 

 ปู Geotextile ลงบนชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่ง ควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก หรือล้อหนำม ตำมแต่วัสดุที่น ำมำใช้ และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้
ได้ระดับ เพื่อให้ได้ระดับ ควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัด (ระดับขอบเขต) 

2.3) ชั้นดินถมบนสุด (Final Subgrade Material) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร โดย 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็กในกำรบดอัด เพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด 
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

ร่าง
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 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

2.4) ชั้นรองพื้นทำงวัสดุมวลรวม Uncrushed Aggregate Subbase Course (วัสดุ P-154 ตำมมำตรฐำน 

FAA) ควำมหนำ 40 เซนติเมตร  

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 40 เซนติเมตร  

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก ในกำรบดอัดเพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด 
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนนิกำร 2 ส่วน ดงันี้ 
- กำรสุ่มทดสอบคำ่บดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจคำ่พิกัดชัน้ทำง (ระดับขอบเขต) 

2.5) ชั้นพื้นทำงวัสดุมวลรวมหยำบ (หินคลุก) Crushed Aggregate Base Course (วัสดุ P-209 
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 20 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 20 เซนติเมตร  

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก ในกำรบดอัดเพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด 
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนนิกำร 2 ส่วน ดงันี้ 
- กำรสุ่มทดสอบคำ่บดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจคำ่พิกัดชัน้ทำง (ระดับขอบเขต) 

2.6) ชั้น HMA Bound Base Course (P-401) ควำมหนำ 10 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุและใช้  Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 10 
เซนติเมตร 

 ใช้รถบดอัดล้อยำง 

 ใช้ Grader ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนโดยจะด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับ
ขอบเขต) 

2.7) ชั้น HMA Binder Course (P-401) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุและใช้ Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 5 
เซนติเมตร 

ร่าง
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 ใช้รถบดอัดล้อยำง 

 ใช้ Grader ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนโดยจะด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับ
ขอบเขต) 

2.8) ชั้น HMA Wearing Course (P-401) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุและใช้ Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 5 
เซนติเมตร 

 ใช้รถบดอัดล้อยำง 

 ใช้ Grader ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับ
ขอบเขต) 

3) กำรก่อสร้ำงบริเวณพื้นที่ปรับระดับปลอดภัยรอบทำงวิ่ง (Graded Area of Runway Strip) มีดังนี้ 

3.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

 ท ำกำรขุดลอกผิวดินลึกลงไปตำมระดับที่ระบุไว้ในแบบ ในส่วนพื้นที่ปรับระดับปลอดภัยรอบ
ทำงวิ่ง (Graded Area of Runway Strip) ซึ่งมีควำมกว้ำงข้ำงละ 65 เมตร จำกขอบไหล่ทำงวิ่ง 

 ใช้ Bulldozer Backhoe และรถบรรทุกในกำรขุดและขนย้ำยดิน 

 ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง โดยใช้ Grader และ Backhoe 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง 
และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 

3.2) ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Subgrade Embankment Fill) ควำมหนำ

แปรเปลี่ยนตำมระดับดินเดิมและระดับผิวทำงวิ่ง 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็กหรือล้อหนำม ตำมแต่วัสดุที่น ำมำใช้ และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้
ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

 

ร่าง
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3.3) ชั้นดินถมวัสดุคัดเลือก (Selected Fill) ควำมหนำ 45 เซนติเมตร โดย 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็กหรือล้อหนำม ตำมแต่วัสดุที่น ำมำใช้ และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้
ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

3.4) ชั้นวัสดุดินทับหน้ำพร้อมปลูกหญ้ำ (Top Soil and Grassing) ควำมหนำ 10 เซนติเมตร  

ทั้งในส่วนผิวทำงและไหล่ทำง โดย 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็กในกำรบดอัดเพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด 
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

2.9.2 การก่อสร้างทางขับ 

2.9.2.1 มาตรฐานการออกแบบทางขบั 

กำรออกแบบทำงขับแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ กำรออกแบบรูปร่ำงเชิงเรขำคณิตของทำงขับ 
(Taxiway Geometry Design) และส่วนที่สอง คือ กำรออกแบบโครงสร้ำงชั้นทำงขับ (Taxiway Pavement Design) 
โดยกำรออกแบบแต่ละส่วนได้อ้ำงอิงตำมมำตรฐำนกำรออกแบบ ดังนี้ 

1) กำรออกแบบรูปร่ำงเชิงเรขำคณิตของทำงขับ (Taxiway Geometry Design) : ออกแบบตำมมำตรฐำน
กำรออกแบบ ICAO (ภำคผนวก 14) และ CAAT (ข้อก ำหนดของ CAAT n°14 ตำมมำตรฐำนของ 
Aerodrome) ทำงขับรหัส F มีควำมกว้ำง 23 เมตร ไหล่ทำงของแต่ละข้ำงกว้ำง 10.5 เมตร  
ควำมยำวของทำงลำดชัน ไม่เกิน 1.5% พื้นผิวทำงโค้งมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1% ต่อ 30 เมตร 
ซึ่ง Taxiways, Taxilanes และ Associated Fillets จะถูกตรวจสอบโดย Software “AviPLAN” 
จ ำลองเส้นทำงล้อด้วยระยะห่ำง (4 เมตร) กับห้องนักบินเหนือเส้นศูนย์ของทำงขับ ทำงขับด่วน 
(Rapid Exit Taxiways) ถูกออกแบบให้มีรัศมีกำรเลี้ยวโค้งไม่น้อยกว่ำ 550 เมตร เพื่อให้ชะลอ
ควำมเร็ว 93 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผิวทำงเปียก  
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2) กำรออกแบบโครงสร้ำงชั้นทำงขับ (Taxiway Pavement Design) : ใช้วิธีกำรออกแบบของส ำนักงำน
กำรบินแห่งชำติ (Federal Aviation Administration - FAA) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำตำมเอกสำร 
Advisory Circular 150/5320 - 6F : Airport Pavement Design and Evaluation แ ล ะ 
ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ FAA Rigid and Flexible Iterative Elastic Layer Design (FAARFIELD) 
Version 1.4 ช่วยในกำรออกแบบ 

2.9.2.2 โครงสร้างชั นทางขับ 

โครงสร้ำงชั้นทำงขับที่ออกแบบแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก เป็นโครงสร้ำงชั้นทำงแบบผิวทำง

ยืดหยุ่น (Flexible Pavement) แสดงดังรูปที่ 2.9-3 โดยมีแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นวัสดุผิวทำงที่ส ำคัญ ใช้ในบริเวณ 

ทำงขับที่เป็นแนวตรง ส่วนประเภทที่สอง เป็นโครงสร้ำงชั้นทำงแบบผิวทำงแข็ง (Rigid Pavement) แสดงดังรูปที่ 2.9-4 
โดยมีปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเป็นวัสดุผิวทำงที่ส ำคัญใช้ในบริเวณทำงขับที่เป็นแนวเลี้ยวหักศอก โดยโครงสร้ำง 
ชั้นทำงดังกล่ำวมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1) โครงสร้ำงชั้นทำงแบบผิวทำงยืดหยุ่น (Flexible Pavement) โดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีต ประกอบด้วย 

1.1) ส่วนโครงสร้ำงผวิทำงขับกว้ำง 23 เมตร วัสดุจำกชั้นล่ำงสุดถึงบนสุด ประกอบด้วย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแน่น 95% Field Density 
Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 วัสดุใยสังเครำะห์ (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแน่น 

 ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 
ควำมหนำแปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิมและค่ำระดับผิวทำงที่ออกแบบ บดอัดแน่น 
95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 ชั้นดินถมบนสุด (Final Subgrade Material) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร บดอัดแน่น 100% 
Field Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 10% 

 ชั้นรองพื้นทำงวัสดุมวลรวม  Uncrushed Aggregate Subbase Course (วัสดุ P-154 
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร 

 ชั้นพื้นทำงวัสดุมวลรวมหยำบปรับปรุงด้วยซีเมนต์ (หินคลุกผสมซีเมนต์) Cement 
Treaded Aggregate Base Course (CTB) (วัสดุ P-304 ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 
20 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทำงรองวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต HMA Binder Course (วัสดุ P-401 ตำมมำตรฐำน 
FAA) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ชั้ น ผิ วทำ งบนสุ ด วั สดุ แอสฟั ลติ กคอนกรี ต  HMA Wearing Course (วั สดุ  P-401  
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 
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รูปที่ 2.9-3 โครงสร้างชั้นทางแบบผิวทางยืดหยุ่น (Flexible Pavement) โดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีตเป็นวัสดุผิวทาง 
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รูปที่ 2.9-4 โครงสร้างชั้นทางแบบผิวทางแข็ง (Rigid Pavement) โดยใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเป็นวัสดุผิวทาง 
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1.2) ส่วนโครงสร้ำงไหล่ทำงขับ กว้ำงข้ำงละ 10.5 เมตร จำกขอบทำงขับ วัสดุจำกชั้นล่ำงสุดถึง 

ชั้นบนสุด ประกอบด้วย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแน่น 95% Field Density 
Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 วัสดุใยสังเครำะห์ (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแน่น 

 ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 
ควำมหนำแปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิมและค่ำระดับผิวทำงที่ออกแบบ บดอัดแน่น 
95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 ชั้นพื้นทำงวัสดุมวลรวมหยำบ (หินคลุก) Crushed Aggregate Base Course (วัสดุ P-209 
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 20 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทำงรองวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต HMA Binder Course (วัสดุ P-401 ตำมมำตรฐำน 
FAA) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ชั้ น ผิ วทำงบนสุ ด วั สดุ แอสฟั ลติ กคอนกรี ต  HMA Wearing Course (วั สดุ  P-401  
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

1.3) ส่วนโครงสร้ำงทำงบริเวณพื้นที่ปรับระดับปลอดภัยรอบทำงขับ (Graded Area of Taxiway 
Strip) กว้ำงข้ำงละ 22.5 และ 28 เมตร จำกขอบไหล่ทำงขับ ขึ้นอยู่กับระยะจำกขอบไหล่ 
ทำงขับถึงแนวโครงสร้ำงระบำยน้ ำแต่ละแนว ประกอบด้วย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแน่น 95% Field Density 
Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Subgrade Embankment Fill) ควำมหนำ
แปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิมและค่ำระดับผิวทำงที่ออกแบบ บดอัดแน่น 95% Field 
Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 ชั้นดินถมวัสดุคัดเลือก (Selected Fill) บดอัดแน่น 95% Field Density Modified Proctor 
Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 20% ควำมหนำ 45 เซนติเมตร 

 ชั้นวัสดุดินทับหน้ำพร้อมปลูกหญ้ำ (Top Soil and Grassing) บดอัดแน่น 95% Field 
Density Standard Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 6% แต่ไม่มำกกว่ำ 
10% ควำมหนำ 10 เซนติเมตร 

2) โครงสร้ำงชั้นทำงแบบผิวทำงแข็ง (Rigid Pavement) โดยใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ประกอบด้วย 

2.1) ส่วนโครงสร้ำงผิวทำงขับกว้ำง 23 เมตร วัสดุจำกชั้นล่ำงสุดถึงบนสุด ประกอบด้วย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแน่น 95% Field Density 
Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 วัสดุใยสังเครำะห์ (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแน่น 
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 ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 
ควำมหนำแปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิมและค่ำระดับผิวทำงที่ออกแบบ บดอัดแน่น 
95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 ชั้นดินถมบนสุด (Final Subgrade Material) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร บดอัดแน่น 
100% Field Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 10% 

 ชั้นรองพื้นทำงวัสดุมวลรวม  Uncrushed Aggregate Subbase Course (วัสดุ P-154 
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 20 เซนติเมตร 

 ชั้นพื้นทำงวัสดุมวลรวมหยำบปรับปรุงด้วยซีเมนต์ (หินคลุกผสมซีเมนต์) Cement 
Treaded Aggregate Base Course (CTB) (วัสดุ P-304 ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 
25 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทำงวัสดุปอร์ตแลนด์ซี เมนต์คอนกรีต Cement Concrete Pavement (วัสดุ  
P-501 ตำมมำตรฐำน FAA)  ควำมหนำ 50 เซนติเมตร 

2.2) ส่วนโครงสร้ำงไหล่ทำงขับ กว้ำงข้ำงละ 10.5 เมตร จำกขอบทำงขับ วัสดุจำกชั้นล่ำงสุด 
ถึงบนสุด ประกอบด้วย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแน่น 95% Field Density 
Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 วัสดุใยสังเครำะห์ (Geotextile) ปูบนชั้นดินเดิมบดอัดแน่น 

 ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Selected Subgrade Embankment Fill) 
ควำมหนำแปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิมและค่ำระดับผิวทำงที่ออกแบบ บดอัดแน่น 
95% Field Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 ชั้นพื้นทำงวัสดุมวลรวมหยำบ (หินคลุก) Crushed Aggregate Base Course (วัสดุ  
P-209 ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 20 เซนติเมตร 

 ชั้นผิวทำงรองวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต HMA Binder Course (วัสดุ P-401 ตำมมำตรฐำน 
FAA) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ชั้ นผิ วทำงบนสุ ดวั สดุ แอสฟั ลติ กคอนกรีต  HMA Wearing Course (วั สดุ  P-401  
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

2.3) ส่วนโครงสร้ำงทำงบริเวณพื้นที่ปรับระดับปลอดภัยรอบทำงขับ (Graded Area of Taxiway 
Strip) กว้ำงข้ำงละ 22.5 และ 28 เมตร จำกขอบไหล่ทำงขับ ขึ้นอยู่กับระยะจำกขอบไหล่ 
ทำงขับถึงแนวโครงสร้ำงระบำยน้ ำแต่ละแนว ประกอบด้วย 

 ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) บดอัดแน่น 95% Field Density 
Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

ร่าง
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 ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Subgrade Embankment Fill) ควำมหนำ
แปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิมและค่ำระดับผิวทำงที่ออกแบบ บดอัดแน่น 95% Field 
Density Modified Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% 

 ชั้นดินถมวัสดุคัดเลือก (Selected Fill) บดอัดแน่น 95% Field Density Modified Proctor 
Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 20% ควำมหนำ 45 เซนติเมตร 

 ชั้นวัสดุดินทับหน้ำพร้อมปลูกหญ้ำ (Top Soil and Grassing) บดอัดแน่น 95% Field 
Density Standard Proctor Compaction Test ให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 6% แต่ไม่มำกกว่ำ 
10% ควำมหนำ 10 เซนติเมตร 

2.9.2.3 ขั นตอนการก่อสร้างทางขับ 

กำรก่อสร้ำงผิวทำงและไหล่ทำงขับ มีขั้นตอนกำรก่อสร้ำงดังนี้ 

1) กำรก่อสร้ำงผิวทำงขับแบบยืดหยุ่น 

1.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

 ในกรณีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงคุณภำพดิน ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพดินเชิงวิศวกรรม
ด้ วยวิ ธี ยกตุ้ มตอกกระแทกแบบเร็ ว  (Ground Improvement by Rapid Impact 
Compaction) ก่อน 

 ในกรณีที่ต้องถมดิน จะต้องขุดลอกผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร 

 ในกรณีที่ต้องขุด ให้ขุดลึกลงไปให้ถึงระดับที่ก ำหนดให้โดยทีมส ำรวจ อ้ำงอิงจำกค่ำระดับ
ผิวทำงขับตำมแบบก่อสร้ำง มีควำมกว้ำงประมำณ 44 เมตร 

 ใช้รถบูลโดเซอร์ (Bulldozer) รถขุดตัก (Backhoe) รถตัก (Loader) และรถบรรทุก 
(Truck) ในกำรขุด และขนย้ำยดิน 

 ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง โดยใช้รถเกลี่ย (Grader) และรถขุดตัก 
Backhoe 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้ได้ระดับ ควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง 
และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัด (ระดับขอบเขต) 

1.2) ชั้ นดิ นถมคันทำงบด อัดแน่น  ( Compacted Selected Subgrade Embankment Fill)  

เพื่อเป็นชั้นรองรับชั้น Final Subgrade ควำมหนำชั้นนี้แปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิม และ

จะขึ้นอยู่กับค่ำระดับผิวทำงตำมยำว บดอัดแน่นให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% โดย 

 ปู Geotextile บนดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

ร่าง
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 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่ง ควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก หรือล้อหนำม ตำมแต่วัสดุที่น ำมำใช้ และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้
ได้ระดับ เพื่อให้ได้ระดับ ควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัด (ระดับขอบเขต) 

1.3) ชั้นดินถมบนสุด (Final Subgrade Material) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร โดย 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสรำ้ง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็กในกำรบดอัด เพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด 
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

1.4) ชั้นรองพื้นทำงวสัดุมวลรวม  Uncrushed Aggregate Subbase Course (วัสดุ P-154  
ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 30 เซนติเมตร เฉพำะในส่วนของผิว
ทำง 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก ในกำรบดอัดเพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด  
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนนิกำร 2 ส่วน ดงันี้ 
- กำรสุ่มทดสอบคำ่บดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจคำ่พิกัดชัน้ทำง (ระดับขอบเขต) 

1.5) ชั้นพืน้ทำงวัสดุมวลรวมหยำบปรับปรุงคุณภำพด้วยซีเมนต์ Cement Treated Aggregate 
Base Course (วัสดุ P-304 ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 20 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 20 เซนติเมตร 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบ
ก่อสร้ำง 

ร่าง
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 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก ในกำรบดอัดเพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด 
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนนิกำร 2 ส่วน ดงันี้ 
- กำรสุ่มทดสอบคำ่บดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจคำ่พิกัดชัน้ทำง (ระดับขอบเขต) 

1.6) ชั้น HMA Binder Course (P-401) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุและใช้  Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 5 
เซนติเมตร 

 ใช้รถบดอัดล้อยำง 

 ใช้ Grader ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนโดยจะด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับ
ขอบเขต) 

1.7) ชั้น HMA Wearing Course (P-401) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุและใช้ Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 5 
เซนติเมตร 

 ใช้รถบดอัดล้อยำง 

 ใช้ Grader ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

2) กำรก่อสร้ำงผิวทำงขับแบบแข็ง 

2.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

 ในกรณีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงคุณภำพดิน ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพดินเชิงวิศวกรรม
ด้ ว ยวิ ธี ย กตุ้ มตอกกระแทกแบบ เร็ ว  (Ground Improvement by Rapid Impact 
Compaction) ก่อน 

 ในกรณีที่ต้องถมดิน จะต้องขุดลอกผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร  

 ในกรณีที่ต้องขุด ให้ขุดลึกลงไปให้ถึงระดับที่ก ำหนดให้โดยทีมส ำรวจ อ้ำงอิงจำกค่ำระดับ
ผิวทำงขับตำมแบบก่อสร้ำง ควำมกว้ำงของทำงขับ 44 เมตร  

 ใช้รถบูลโดเซอร์ (Bulldozer) รถขุดตัก (Backhoe) รถตัก (Loader) และรถบรรทุก 
(Truck) ในกำรขุด และขนย้ำยดิน 

 ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง โดยใช้รถเกลี่ย (Grader) และรถขุดตัก 
Backhoe 

ร่าง
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 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้ได้ระดับ ควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง 
และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัด (ระดับขอบเขต) 

2.2) ชั้ นดิ นถมคันทำงบด อัดแน่น  ( Compacted Selected Subgrade Embankment Fill)  

เพื่อเป็นชั้นรองรับชั้น Final Subgrade ควำมหนำชั้นนี้แปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิม  

และจะขึ้นอยู่กับค่ำระดับผิวทำงตำมยำว บดอัดแน่นให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% โดย 

 ปู Geotextile บนดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่ง ควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก หรือล้อหนำม ตำมแต่วัสดุที่น ำมำใช้ และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด 
เพื่อให้ได้ระดับ เพื่อให้ได้ระดับ ควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบ
ก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัด (ระดับขอบเขต) 

2.3) ชั้นดินถมบนสุด (Final Subgrade Material) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร โดย 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็กในกำรบดอัด เพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด 
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

2.4) ชั้นรองพื้นทำงวสัดุมวลรวม Uncrushed Aggregate Subbase Course (วสัดุ P-154  

ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 30 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 30 เซนติเมตร เฉพำะในส่วนของผิวทำง 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก ในกำรบดอัดเพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด  
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

ร่าง
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 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนนิกำร 2 ส่วน ดงันี้ 
- กำรสุ่มทดสอบคำ่บดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจคำ่พิกัดชัน้ทำง (ระดับขอบเขต) 

 

2.5) ชั้นพืน้ทำงวัสดุมวลรวมหยำบปรับปรุงคุณภำพด้วยซีเมนต์ Cement Treated Aggregate 

Base Course (วัสดุ P-304 ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 20 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 20 เซนติเมตร 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก ในกำรบดอัดเพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด  
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนนิกำร 2 ส่วน ดงันี้ 
- กำรสุ่มทดสอบคำ่บดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจคำ่พิกัดชัน้ทำง (ระดับขอบเขต) 

2.6) ชั้นผิวทำงคอนกรีต Cement Concrete Pavement (วัสดุ P-501 ตำมมำตรฐำน FAA) 

ควำมหนำ 50 เซนติเมตร 

 ใช้รถคอนกรีตผสมเสร็จเทคอนกรีตลงบนพื้นที่และแบบหล่อที่เตรียมไว้ส ำหรับเทแต่ละคร้ัง 

 เทคอนกรีต เกลี่ยและเขย่ำคอนกรีตอย่ำงต่อเนื่องโดยสม่ ำเสมอและให้เต็มแต่ละช่วงแบบหล่อ 
ให้คอนกรีตมีควำมหนำที่จะแต่งผิวได้ทันทีทุกครั้ง 

 ปรับแต่งระดับผิวคอนกรีตเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวพอ แต่งผิวหน้ำคอนกรีตให้หยำบ 
เพื่อให้มีแรงเสียดทำนระหว่ำงพื้นคอนกรีตกับยำงล้อเครื่องบิน 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนโดยจะด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจค่ำควำมต้ำนทำนแรงอัด
ของคอนกรีตและตรวจสอบค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

3) กำรก่อสร้ำงไหล่ทำงขับ 

3.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

 ในกรณีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงคุณภำพดิน ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพดินเชิงวิศวกรรม
ด้ ว ยวิ ธี ย กตุ้ มตอกกระแทกแบบเร็ ว  (Ground Improvement by Rapid Impact 
Compaction) ก่อน 

 ในกรณีที่ต้องถมดิน จะต้องขุดลอกผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่ำ 30 เซนติเมตร  

 ในกรณีที่ต้องขุด ให้ขุดลึกลงไปให้ถึงระดับที่ก ำหนดให้โดยทีมส ำรวจ อ้ำงอิงจำกค่ำระดับ
ผิวทำงขับตำมแบบก่อสร้ำง ควำมกว้ำงประมำณข้ำงละ 10.5 เมตร จำกขอบทำงขับ 

 ใช้รถบูลโดเซอร์ (Bulldozer) รถขุดตัก (Backhoe) รถตัก (Loader) และรถบรรทุก 
(Truck) ในกำรขุด และขนย้ำยดิน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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 ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง โดยใช้รถเกลี่ย (Grader) และรถขุดตัก 
Backhoe 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้ได้ระดับ ควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง 
และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัด (ระดับขอบเขต) 

3.2) ชั้ นดิ นถมคันทำงบด อัดแน่น  ( Compacted Selected Subgrade Embankment Fill)  
เพื่อเป็นชั้นรองรับชั้น Final Subgrade ควำมหนำชั้นนี้แปรเปลี่ยนไปตำมค่ำระดับดินเดิม 
และจะขึ้นอยู่กับค่ำระดับผิวทำงตำมยำว บดอัดแน่นให้ได้ CBR ไม่น้อยกว่ำ 8% โดย 

 ปู Geotextile ลงบนชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่ง ควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก หรือล้อหนำม ตำมแต่วัสดุที่น ำมำใช้ และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้
ได้ระดับ เพื่อให้ได้ระดับ ควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัด (ระดับขอบเขต) 

3.3) ชั้นพืน้ทำงวัสดุมวลรวมหยำบ (หินคลุก) Crushed Aggregate Base Course (วัสดุ P-209 

ตำมมำตรฐำน FAA) ควำมหนำ 20 เซนติเมตร  

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 20 เซนติเมตร  

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรบัแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก ในกำรบดอัดเพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด  
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนนิกำร 2 ส่วน ดงันี้ 
- กำรสุ่มทดสอบคำ่บดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจคำ่พิกัดชัน้ทำง (ระดับขอบเขต) 

3.4) ชั้น HMA Binder Course (P-401) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุและใช้  Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 5 
เซนติเมตร 

 ใช้รถบดอัดล้อยำง 

ร่าง
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 ใช้ Grader ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนโดยจะด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับ
ขอบเขต) 

3.5) ชั้น HMA Wearing Course (P-401) ควำมหนำ 5 เซนติเมตร 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุและใช้ Paver ปู Hot-Mix Asphalt โดยติดตั้งที่ควำมหนำ 5 
เซนติเมตร 

 ใช้รถบดอัดล้อยำง 

 ใช้ Grader ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

4) กำรก่อสร้ำงบริเวณพื้นที่ปรับระดับปลอดภัยรอบทำงขับ (Graded Area of Taxiway Strip) มีดังนี้ 

4.1) ชั้นดินเดิมบดอัดแน่น (Compacted Existing Subgrade) 

 ท ำกำรขุดลอกผิวดินลึกลงไปตำมระดับที่ระบุไว้ในแบบ ในส่วนพื้นที่ปรับระดับปลอดภัย 
รอบทำงวิ่ง (Graded Area of Runway Strip) มีควำมกว้ำงข้ำงละ 22.5 และ 28 เมตร  
จำกขอบไหล่ทำงขับ ขึ้นอยู่กับระยะจำกขอบไหล่ทำงขับถึงแนวโครงสร้ำงระบำยน้ ำแต่ละแนว 

 ใช้ Bulldozer Backhoe และรถบรรทุกในกำรขุดและขนย้ำยดิน 

 ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง โดยใช้ Grader และ Backhoe 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็ก และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด เพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง 
และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 

4.2) ชั้นดินถมคันทำงบดอัดแน่น (Compacted Subgrade Embankment Fill) ควำมหนำแปรเปลี่ยน 
ตำมระดับดินเดิมและระดับผิวทำงขับ 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็กหรือล้อหนำม ตำมแต่วัสดุที่น ำมำใช้ และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด 
เพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

4.3) ชั้นดินถมวัสดุคัดเลือก (Selected Fill) ควำมหนำ 45 เซนติเมตร โดย 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

ร่าง
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 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสรำ้ง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็กหรือล้อหนำม ตำมแต่วัสดุที่น ำมำใช้ และรถพรมน้ ำในกำรบดอัด 
เพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัดที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

4.4) ชั้นวัสดุดินทับหน้ำพร้อมปลูกหญ้ำ (Top Soil and Grassing) ควำมหนำ 10 เซนติเมตร  

ทั้งในส่วนผิวทำงและไหล่ทำง โดย 

 ใช้รถบรรทุกขนย้ำยวัสดุมำถม 

 ใช้ Bulldozer Grader และ Backhoe ปรับแต่งควำมลำดเอียงให้ถูกต้องตำมแบบก่อสรำ้ง 

 ใช้รถบดอัดล้อเหล็กในกำรบดอัดเพื่อให้ได้ระดับควำมกว้ำง ค่ำลำดเอียง และค่ำบดอัด 
ที่ถูกต้องตำมแบบก ำหนด 

 ในขั้นตอนนี้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจะด ำเนินกำร 2 ส่วน ดังนี้ 
- กำรสุ่มทดสอบค่ำบดอัด 
- กำรสุ่มส ำรวจค่ำพิกัดชั้นทำง (ระดับขอบเขต) 

2.9.3 การก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางว่ิงที่ 2 

2.9.3.1 มาตรฐานการออกแบบอุโมงคล์อดใต้ทางวิ่งที่ 2 

อิงมำตรฐำนกำรออกแบบ ตำมมำตรฐำน AASHTO และลักษณะกำรใช้งำนของอุโมงค์เพื่อรองรับ 
กำรเชื่อมต่อระหว่ำงอำคำรผู้โดยสำรหลักและอำคำรผู้โดยสำรรองระยะไกล รวมทั้งน้ ำหนักของอำกำศยำนที่จะมำใช้
งำนทำงวิ่ง 2 และทำงขับคู่ขนำน 

2.9.3.2 ขั นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ใตท้างว่ิงที่ 2 

อุโมงค์ลอดใต้ทำงวิ่งที่ 2 มีควำมกว้ำงประมำณ 50 เมตร ลึกประมำณ 8-10 เมตร แสดงดังรูปที่ 2.9-5 
มีขั้นตอนกำรก่อสร้ำงโดยสังเขป ดังนี้  

 งำนปรับพืน้ที ่

 งำนก่อสร้ำงก ำแพงอุโมงค์ (Pile wall/D-wall) และเสำเข็มเจำะ (เพื่อรองรับใต้พื้นอุโมงค์) 

 งำนขุดและติดตั้งระบบค้ ำยัน (ประมำณ 8-10 เมตร) โดยใช้เครื่องจักรขุด 

 งำนสกัดหัวเสำเข็มและก่อสร้ำงพื้นอุโมงค์ 

 งำนก่อสร้ำงผนงัอุโมงค ์

 งำนก่อสร้ำงหลงัคำอุโมงค ์

 งำนติดตั้งระบบไฟฟ้ำ/เคร่ืองกลในอุโมงค์ และงำนระบำยน้ ำ 

ร่าง
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รูปที่ 2.9-5 รูปตัดอุโมงค์ลอดใต้ทางว่ิงที่ 2 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 2-91 
 

สรุปกิจกรรมกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 และอุโมงค์ลอดใต้ทำงวิ่งที่ 2 รำยละเอียดแสดงดัง 
ตารางที่ 2.9-1 และมีปริมำณดินตัด/ดินถม แสดงดังตารางที่ 2.9-2 

 

ตารางที่ 2.9-1 สรุปกิจกรรมการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 และอุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่งที่ 2 
ล าดับที ่ กิจกรรมการก่อสร้าง รายละเอียดการก่อสร้าง 

1 ทางวิ่งที่ 2 - ขุดและปรับพ้ืนท่ี 
- งำนปรับปรุงคุณภำพดิน (ด้วยวิธี Rapid Impact Compaction, RIC) 
- งำนถมคันทำงและพื้นท่ีปลอดภัยรอบทำงวิ่ง 
- งำนก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำและสถำนีสูบน้ ำท่ี 2 
- งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงชั้นผิวทำง 
- งำนปูผิวทำง 
- งำนเครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง (งำนทำสีตีเส้นจรำจร) 
- งำนติดตั้งระบบไฟบนผิวทำง 

2 ทางขับคู่ขนานทางวิ่งที่ 1 (2 เส้น)  
และทางขับคู่ขนานทางวิ่งท่ี 2 (4 เส้น) 

- ขุดและปรับพ้ืนท่ี 
- งำนปรับปรุงคุณภำพดิน (ด้วยวิธี Rapid Impact Compaction, RIC) 
- งำนถมคันทำงและพื้นท่ีปลอดภัยรอบทำงขับ 
- งำนก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำ 
- งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงชั้นผิวทำง 
- งำนปูผิวทำง 
- งำนเครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง (งำนทำสีตีเส้นจรำจร) 
- งำนติดตั้งระบบไฟบนผิวทำง 

3 อุโมงค์ลอดใต้ทางวิ่งที่ 2 - งำนปรับพ้ืนท่ี 
- งำนก่อสร้ำงก ำแพงอุโมงค์ (Pile wall/D-wall) และเสำเข็มเจำะ 

(เพื่อรองรับใต้พ้ืนอุโมงค์) 
- งำนขุดและติดตั้งระบบค้ ำยัน (ประมำณ 8-10 เมตร) ใช้เครื่องจักรขุด 
- งำนสกัดหัวเสำเข็มและก่อสร้ำงพื้นอุโมงค์ 
- งำนก่อสร้ำงผนังอุโมงค์ 
- งำนก่อสร้ำงหลังคำอุโมงค์ 
- งำนติดตั้งระบบไฟฟ้ำ/เครื่องกลในอุโมงค์ และงำนระบำยน้ ำ 

 

 

ตารางที่ 2.9-2 สรุปปริมาณดินตัด/ดินถมของงานก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 และอุโมงค์ลอดใต้ทางว่ิงที่ 2 

กิจกรรมการก่อสร้าง 
ปริมาณดิน (ลูกบาศก์เมตร) 

ดินตัด ดินถม 
วัสดุเดิม วัสดุใหม่ 

1. ทำงวิ่งท่ี 2  999,000 190,000 2,386,800 
2. ทำงขับคู่ขนำน 3,704,000 3,911,600 3,948,000 
3. อุโมงค์ลอดใต้ทำงวิ่งท่ี 2 390,000 24,000 - 

รวมทั้งหมด 5,093,000 4,125,600 6,334,800 

ร่าง
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2.9.4 การจัดการช่วงการก่อสร้างโครงการ 

ในงำนก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ และอุโมงค์ลอดใต้ทำงวิ่งที่ 2 จะใช้
พนักงำน/คนงำนก่อสร้ำงสูงสุดประมำณ 330 คน โดยแยกเป็นคนงำนก่อสร้ำง 300 คน และวิศวกรควบคุมงำน 30 คน 
เข้ำมำท ำงำนภำยในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ เป็นระยะเวลำ 36 เดือน  

ซึ่ง ทร. และ สกพอ. มีนโยบำยไม่ให้ตั้งที่พักคนงำนภำยในพื้นที่สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ดังนั้น ผู้รับเหมำ
จะต้องจัดหำพื้นที่ส ำหรับตั้งที่พักคนงำนภำยนอกพื้นที่สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ โดยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (เมษำยน, พ.ศ. 2537) ส ำหรับพื้นที่ภำยในสนำมบินนำนำชำติ
อู่ตะเภำจะใช้เพื่อเก็บกองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง และที่พักคนงำนชั่วครำวระหว่ำง
ด ำเนินงำนก่อสร้ำงเท่ำนั้นโครงกำรได้จัดเตรียมพื้นที่ส ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ ของคนงำนก่อสร้ำง มีรำยละเอียดดังนี้ 

2.9.4.1 การจัดเตรียมส านักงานควบคุมการก่อสร้าง จัดเก็บวัสดุอปุกรณ์ก่อสร้าง และที่พักคนงานชั่วคราว 
(ช่วงพักกลางวัน) ในพื นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ในกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 และอุโมงค์ลอดใต้ทำงวิ่งที่ 2 กองทัพเรือ และ สกพอ. ก ำหนดให้
ผู้รับเหมำต้องจัดท ำส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำงชั่วครำว พื้นที่กองเก็บวัสดุ และที่พักคนงำนชั่วครำวในบริเวณ
ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้ำง ภำยในพื้นที่ของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ โดยพื้นที่ดังกล่ำวต้องไม่กีดขวำงกำรด ำเนินงำน
ของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำในปัจจุบัน และจัดให้มีระบบสำธำรณูปโภคที่จ ำเป็น รวมทั้งกำรรักษำควำมปลอดภัย 
ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง  
 

2.9.4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 

ในกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 ทร. และ สกพอ. ก ำหนดให้ผู้รับเหมำต้องจัดท ำส ำนักงำนควบคุมกำร
ก่อสร้ำงชั่วครำว พื้นที่กองเก็บวัสดุ และที่พักคนงำนชั่วครำวในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้ำง ภำยในสนำมบิน
นำนำชำติอู่ตะเภำ โดยพื้นที่ดังกล่ำวต้องไม่กีดขวำงกำรด ำเนินงำนของท่ำอำกำศยำนฯ ในปัจจุบันและจัดให้มีระบบ
สำธำรณูปโภคที่จ ำเป็น รวมทั้งกำรรักษำควำมปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง สรุปได้ดังนี้ 

1) การสร้างส านักงานควบคุมการก่อสร้าง 

จัดให้มีส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำงส ำหรับผู้รับเหมำก่อสร้ำง ขนำดกว้ำง 20 เมตร ยำว 30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 600 ตำรำงเมตร และส ำนักงำนโครงกำรส ำหรับที่ปรึกษำโครงกำร ขนำดกว้ำง 20 เมตร ยำว 30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 600 ตำรำงเมตร ซึ่งเพียงพอต่อจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำน รวมทั้งจัดให้มีอำคำรซ่อมบ ำรุง สโตร์เก็บ
เครื่องมือ อุปกรณ์ส ำนักงำน อุปกรณ์ดับเพลิง ห้องน้ ำ และลำนจอดรถที่เหมำะสม 

1.1) การจัดการระบบสาธารณูปโภค 

จัดเตรียมระบบสำธำรณูปโภค ให้เพียงพอกับเจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำนที่เข้ำมำท ำงำนในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้ำง รวมถึงควำมต้องกำรใช้งำนในกิจกรรมกำรก่อสร้ำง ได้แก่ ระบบระบำยน้ ำ ระบบไฟฟ้ำ ระบบน้ ำใช้ 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรจัดกำรของเสีย ดังนี้ 

ร่าง
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 ระบบระบำยน้ ำ : จัดท ำระบบระบำยน้ ำจำกพื้นที่ก่อสร้ำง เพื่อรวบรวมและระบำยน้ ำ 
จำกพื้นที่ก่อสร้ำงลงสู่รำงระบำยน้ ำและแนวคูระบำยน้ ำภำยในพื้นที่สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ 

 ระบบไฟฟ้ำ : จัดให้มีไฟฟ้ำให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้งำน โดยขอรับบริกำรจำก
กิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือ หรือขอรับบริกำรจำกท่ำอำกำศยำนฯ ทั้งนี้ กำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำเพื่อเป็น 
แสงสว่ำง และพลังงำนส ำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้ำง ต้องเป็นไปตำมกฎวงจรไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำที่ใช้ต้องเป็น
สำยไฟฟ้ำที่ได้มำตรฐำนอุตสำหกรรม กำรเดินสำยไฟฟ้ำให้ลอยเหนือศีรษะคนเสมอ ตลอดจนมีสะพำนไฟป้องกันเป็น
ระยะๆ ตำมก ำลังกระแสที่ใช้ กำรตัดต่อวงจรไฟฟ้ำให้กระท ำโดยวิศวกรไฟฟ้ำเสมอ ตำมแผนกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ
ของบริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2564 เพื่อจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้ครอบคลุมใน
ระยะก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 ด้วย แต่ทั้งนี้หำกทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 เร่ิมก่อสร้ำงก่อนที่โครงกำรจะด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ ผู้รับเหมำฯ สำมำรถขอรับบริกำรจำกกำรไฟฟ้ำจำกกิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำนกองทัพเรือได้ 

 ระบบน้ ำใช้ : จัดเตรียมน้ ำใช้ให้เพียงพอกับกำรอุปโภค-บริโภคของเจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำน
และคนงำนก่อสร้ำงที่เข้ำมำท ำงำน โดยจะมีปริมำณกำรใช้น้ ำของเจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำนประมำณ 2.1 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวัน และมีปริมำณกำรใช้น้ ำของคนงำนก่อสร้ำงที่เข้ำมำพักกลำงวันประมำณ 21 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน คิดอัตรำกำร
ใช้น้ ำเท่ำกับ 70 ลิตรต่อคนต่อวัน (แนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส ำนักงำนนโยบำยและแผน
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม , พ.ศ. 2549) รวมปริมำณกำรใช้น้ ำที่ส ำนักงำนควบคุม 
กำรก่อสร้ำง เท่ำกับ 23.1 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งโครงกำรจะต้องจัดให้มีถังเก็บน้ ำใช้ส ำรองที่สำมำรถเก็บน้ ำส ำรองได้  
3 วัน โดยมีปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 69.3 ลูกบำศก์เมตร ในกรณีที่น้ ำประปำไม่ไหล และก ำหนดให้มีถังเก็บน้ ำขนำด  
5 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 14 ถัง บริเวณส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง ซึ่งส ำรองปริมำณน้ ำได้อย่ำงเพียงพอ ซึ่งตำม
แผนกำรก่อสร้ำงระบบน้ ำประปำของบริษัท อีสวอเตอร์ จะก่อสร้ำงแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2564 เพื่อจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้
ครอบคลุมในระยะก่อสร้ำงด้วย แต่ทั้งนี้หำกทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 เร่ิมก่อสร้ำงก่อนที่โครงกำรจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ผู้รับเหมำฯ สำมำรถขอรับบริกำรน้ ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนฉำงได้ 

 กำรจัดกำรน้ ำเสีย : จัดเตรียมห้องน้ ำ - ห้องส้วม ให้เพียงพอกับคนงำนก่อสร้ำง 
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องก ำหนดสวัสดิกำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยส ำหรับลูกจ้ำง ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนที่ 17 วันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2529 ข้อ 1(3) และ 1(4) ซึ่งก ำหนดให้สถำนที่
ท ำงำนที่มีลูกจ้ำงท ำงำนเกิน 80 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมไม่น้อยกว่ำ 3 ที่ และต้องจัดให้มีเพิ่มขึ้นอีกอย่ำงละ  
1 ที่ ส ำหรับจ ำนวนลูกจ้ำงทุก 50 คน เศษของ 50 คน ถ้ำเกิน 25 คน ให้ถือเป็น 50 คน และก ำหนดไว้ในสัญญำวำ่จำ้ง
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงให้จัดหำระบบบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูปที่สำมำรถบ ำบัดน้ ำเสียจำกกิจกรรมของคนงำนก่อสร้ำ ง
โครงกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 18.5 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน และมีบ่อพักน้ ำทิ้ง ที่สำมำรถรองรับน้ ำทิ้งได้ 1 วัน ก่อนระบำย  
ลงสู่ทำงระบำยน้ ำภำยในท่ำอำกำศยำนฯ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 ลูกบำศก์เมตร  

 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย : จัดวำงถังรองรับมูลฝอยจำกกิจกรรมของคนงำนให้เพียงพอ  
ซึ่งขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นภำยในโครงกำร แบ่งเป็น 2 ประเภท ตำมลักษณะของกิจกรรม ได้แก่ 

- ขยะทั่วไป ได้แก่ เศษอำหำร เศษกระดำษ และเศษพลำสติก เป็นต้น โดยประเมิน
อัตรำกำรเกิดมูลฝอย 0.44 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ควำมหนำแน่นขยะ 118.39 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)  
(ธเรศ ศรีสถิตย์, พ.ศ. 2547) มีปริมำณขยะเกิดขึ้น 145.20 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 1.23 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 
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- เศษวัสดุก่อสร้ำง ได้แก่ เศษอิฐ เศษปูน เศษไม้ ถุงปูน เศษโลหะต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น  
ในแต่ละวัน ผู้รับเหมำจะด ำเนินกำรคัดแยกเฉพำะส่วนที่จ ำเป็น และไม่รื้อวัสดุในพื้นที่ โดยขนย้ำยออกจำกพื้นที่ 

ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแห้ง ขนำด 200 ลิตร จ ำนวน 7 ถัง 
และถังรองรับขยะมูลฝอยเปียก ขนำด 200 ลิตร จ ำนวน 7 ถัง วำงไว้ตำมจุดต่ำงๆ ซึ่งเพียงพอ และจัดให้มีที่พักขยะ
รวมที่สำมำรถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ซึ่งมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3.7 ลูกบำศก์เมตร 

1.2) การจัดการด้านความปลอดภัย 

 ตรวจสอบประวัติคนงำนและพนักงำนควบคุมงำนทุกคนที่เข้ำมำปฏิบัติงำนก่อสร้ำง
ภำยในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ กับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ หำกพบมีประวัติโทษทำงอำญำและสอบสวนว่ำเป็น
เร่ืองร้ำยแรง ห้ำมรับเข้ำท ำงำนโดยเด็ดขำด เพื่อป้องกันกำรก่อวินำศกรรมและอำชญำกรรมต่ำงๆ 

 จัดท ำทะเบียนรำยชื่อของคนงำนที่เข้ำมำท ำงำน และจะต้องติดบัตรตลอดเวลำในขณะ 
เข้ำมำปฏิบัติงำนในพื้นที่ 

 ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงำนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อมิให้ก่อควำมเดือดร้อนแก่พนักงำน และ
ผู้ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำนฯ รวมทั้งก ำหนดบทลงโทษ กรณีที่คนงำนฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ 

 ล้อมรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้ำง และควบคุมกำรเข้ำ -ออก ให้ใช้เส้นทำงเดียวเพื่อสะดวก 
ในกำรรักษำควำมปลอดภัย 

 จัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ควบคุมกำรเข้ำ-ออก บริเวณประตูทำงเข้ำตลอด 24 
ชั่วโมง 

 ติดตั้งป้ำยแสดงเขตก่อสร้ำง ป้ำยเตือนอันตรำย ในจุดที่เห็นได้ชัด 

 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไว้ในบริเวณอำคำรส ำนักงำนควบคุมงำนและบริเวณ
ส ำนักงำนก่อสร้ำง โดยติดตั้งในบริเวณที่สังเกตเห็นโดยง่ำยและเข้ำถึงได้สะดวก 

1.3) การปรับปรุงพื้นที่ภายหลังจากการก่อสร้าง 

เมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ก ำหนดให้บริษัทผู้รับเหมำ เคลื่อนย้ำยส ำนักงำนโครงกำร  
วัสดุก่อสร้ำงออกจำกพื้นที่ก่อสร้ำง รวมทั้งปรับถมพื้นที่ให้มีสภำพเหมือนเดิม 

โครงกำรได้วำงผังเบื้องต้นบริเวณส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง รำยละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.9-6 
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รูปที่ 2.9-6 ผังเบื้องต้นบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างภายในพื้นที่ของสนามบินนานาชาติอูต่ะเภา 
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2) การตั้งที่พักคนงาน 

กำรก่อสร้ำงอำคำรชั่วครำวส ำหรับคนงำนก่อสร้ำงต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนและแบบก่อสร้ำงอำคำร
ชั่วครำวส ำหรับคนงำนก่อสร้ำงของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ (มำตรฐำน วสท. 1010-34) 
โดยมีกำรป้องกันผลกระทบจำกบ้ำนพักคนงำนก่อสร้ำงต่อชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง รำยละเอียดดังนี้ 

 จัดให้มีรั้วทึบชั่วครำวสูงประมำณ 2 เมตร และมีประตูเข้ำ-ออกทำงเดียว และมีพนักงำนรักษำ
ควำมปลอดภัย พร้อมทั้งตู้ยำมที่บริเวณทำงเข้ำ-ออก เพื่อรักษำควำมปลอดภัยและตรวจตรำคนเข้ำ-ออกตลอดเวลำ 

 ก่อสร้ำงบ้ำนพักคนงำนให้ถูกหลักสุขำภิบำลบ้ำนพักคนงำนก่อสร้ำง โดยจัดให้มีห้องพักคนงำน
ก่อสร้ำง ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 4 เมตร หรือมีพื้นที่ 14 ตำรำงเมตร จ ำนวน 150 ห้อง (2 คนต่อห้อง)  
ซึ่งเพียงพอ และมีควำมสูงจำกพื้นถึงยอดฝำหรือยอดผนังตอนต่ ำสุดไม่ต่ ำกว่ำ 3.0 เมตร มีช่องประตูและหน้ำต่ำง 
อย่ำงน้อยห้องละ 1 ชุด มีดวงโคมและปลั๊กอย่ำงละ 1 ชุดต่อห้อง ส ำหรับวัสดุที่ใช้ก่อสร้ำงอำคำรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
อำคำรท้องถิ่นส ำหรับอำคำรชั่วครำว ส่วนสำยไฟและชิ้นส่วนไฟฟ้ำจะเป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

 จัดให้มีพื้นที่ห้องอำบน้ ำรวมและลำนซักล้ำงในอัตรำส่วนที่ไม่น้อยกว่ำ 7.0 ตำรำงเมตร ต่อ 20 คน 
โดยมีถังเก็บน้ ำและก๊อกน้ ำจ ำนวนที่เพียงพอแก่กำรอำบน้ ำและซักเสื้อผ้ำ รวมทั้งจัดให้มีไฟฟ้ำแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ 

 จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจ ำนวนคนงำนก่อสร้ำง กล่ำวคือให้มีห้องสุขำ 
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ 1 ห้อง ต่อ 20 คน โดยมีพื้นที่ภำยในไม่น้อยกว่ำ 0.90 ตำรำงเมตร และควำมกว้ำงภำยใน  
ไม่น้อยกว่ำ 0.90 เมตร รวมทั้งจัดให้มีไฟฟ้ำแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ โดยจัดให้ห้องส้วมอยู่ห่ำงจำกแหล่งน้ ำธรรมชำตไิม่
น้อยกว่ำ 30 เมตร 

 จัดให้มีพื้นที่ส ำหรับประกอบอำหำรบริเวณที่พักคนงำนที่เพียงพอกับจ ำนวนคนงำนก่อสร้ำง โดย
ให้อยู่ห่ำงจำกบ้ำนพักคนงำนพอสมควร หรือประมำณ 2-3 เมตร เพื่อป้องกันเปลวไฟจำกกำรเผำไหม้ โดยจัดให้มีที่ตั้ง
เตำไฟหรือเตำแก๊ส แท่นเตรียมอำหำร อ่ำงล้ำง พร้อมรำงระบำยน้ ำ รวมทั้งจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแบบที่มีฝำปิด
มิดชิดที่มีจ ำนวนเพียงพอต่อปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์พำหะน ำโรคต่ำงๆ 

2.1) การจัดการระบบสาธารณูปโภค 

จัดเตรียมระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้เพียงพอกับคนงำนที่เข้ำมำพักอำศัยอยู่ใน
บริเวณที่พักคนงำน ได้แก่ ระบบระบำยน้ ำ ระบบไฟฟ้ำ ระบบน้ ำใช้ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรจัดกำรมูลฝอย ระบบ
ป้องกันและเตือนอัคคีภัย ดังนี้ 

 ระบบระบำยน้ ำ ต้องมีทำงระบำยน้ ำฝนและทำงระบำยน้ ำที่ใช้แล้ว ให้ไหลได้สะดวกอย่ำง
เพียงพอ ก่อนปล่อยออกสู่ทำงระบำยน้ ำสำธำรณะ และจะต้องมีตะแกรงดักขยะอยู่ในที่ที่ตรวจสอบได้ 

 ระบบไฟฟ้ำ จัดให้มีไฟฟ้ำให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้งำน ตำมแผนกำรก่อสร้ำงระบบ
ไฟฟ้ำของบริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2564 เพื่อจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้
ครอบคลุมในระยะก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 ด้วย แต่ทั้งนี้หำกทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 เร่ิมก่อสร้ำงก่อนที่โครงกำร

ร่าง
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จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ผู้รับเหมำฯ สำมำรถขอรับบริกำรจำกกำรไฟฟ้ำจำกกิจกำรไฟฟ้ำ สวัสดิกำรสัมปทำน
กองทัพเรือได้ 

 ระบบน้ ำใช้ จัดให้มีบ่อเก็บน้ ำหรือถังเก็บน้ ำและก๊อกน้ ำ ให้เพียงพอกับกำรใช้งำน และ
จัดเตรียมน้ ำใช้ให้เพียงพอกับกำรอุปโภค-บริโภคของคนงำนที่พักอยู่ในบริเวณบ้ำนพักคนงำน โดยคำดกำรณ์ปริมำณ
กำรใช้น้ ำประมำณ 45 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน (อัตรำกำรใช้น้ ำของคนงำนในบ้ำนพักคนงำน 150 ลิตรต่อคนต่อวัน  
ตำมอัตรำกำรใช้น้ ำของที่พักเช่ำชั่วครำว, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปำ, พ.ศ. 2536) โดยโครงกำรจะจัด
ให้มีถังเก็บน้ ำใช้ส ำรองที่สำมำรถเก็บน้ ำส ำรองได้ 3 วัน กรณีที่น้ ำประปำไม่ไหล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 135 ลูกบำศก์เมตร  
ซึ่งเพียงพอ โดยตำมแผนกำรก่อสร้ำงระบบน้ ำประปำของบริษัท อีสวอเตอร์ จะก่อสร้ำงแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2564  
เพื่อจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้ครอบคลุมในระยะก่อสร้ำงด้วย แต่ทั้งนี้หำกทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 เริ่มก่อสร้ำงก่อนที่โครงกำร
จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จผู้รับเหมำฯ สำมำรถขอรับบริกำรน้ ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนฉำงได้ 

 กำรจัดกำรน้ ำเสีย จัดให้มีห้องน้ ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะส ำหรับคนงำนให้เพียงพอกับ
คนงำนก่อสร้ำงในอัตรำส่วนไม่น้อยกว่ำ 1 ห้องต่อ 20 คน และกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกห้องส้วม จะต้องเป็นไปโดยถูก
สุขลักษณะก่อนปล่อยออกสู่ทำงระบำยน้ ำสำธำรณะ โดยน้ ำเสียที่เกิดจำกบ้ำนพักคนงำนก่อสร้ำงจะมำจำกกิจกรรม
กำรด ำเนินชีวิต ประจ ำวันของคนงำนก่อสร้ำง เช่น น้ ำเสียจำกกำรล้ำงเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้ำง กำรซักล้ำงและอ่ืนๆ 
น้ ำโสโครกจำกห้องส้วมเป็นหลัก ซึ่งคำดว่ำจะมีปริมำณน้ ำเสียเกิดขึ้นประมำณร้อยละ 80 ของปริมำณน้ ำใช้  
(กรมควบคุมมลพิษ ผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบน้ ำเสียแบบติดกับที่คู่มือเล่มที่ 2 , เวียงแก้วกำรพิมพ์, พ.ศ. 2537)  
ซึ่งเท่ำกับ 36 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน และต้องมีประสิทธิภำพในกำรบ ำบัดให้น้ ำทิ้งมีค่ำบีโอดีระบำยออกไม่มำกกว่ำ 20 
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยทำงโครงกำรได้ก ำหนดให้มีถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูปขนำด 5 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 8 ถัง และ
จะต้องจัดให้มีบ่อพักน้ ำทิ้งที่สำมำรถรองรับน้ ำทิ้งได้ 1 วัน ก่อนระบำยลงสู่รำงระบำยน้ ำสำธำรณะ โดยโครงกำร 
ได้ก ำหนดให้บ่อพักน้ ำทิ้งขนำด 36 ลูกบำศก์เมตร ซึ่งเพียงพอ 

 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย จัดวำงถังรองรับมูลฝอยจำกกิจกรรมของคนงำนให้เพียงพอ  
โดยประเมินอัตรำกำรเกิดมูลฝอยจำกบ้ำนพักคนงำน 0.71 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ควำมหนำแน่นขยะ 153.57 กิโลกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร) (ธเรศ ศรีสถิตย์, พ.ศ.2547) ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภำยในโครงกำรประกอบด้วยขยะมูลฝอย  
2 ประเภท ตำมลักษณะของกิจกรรม ได้แก่ 

- ขยะทั่วไป ได้แก่ เศษอำหำร เศษกระดำษ และเศษพลำสติก เป็นต้น โดยประเมิน
อัตรำกำรเกิดมูลฝอย 0.44 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ควำมหนำแน่นขยะ 118.39 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร)  
(ธเรศ ศรีสถิตย์, พ.ศ. 2547) มีปริมำณขยะเกิดขึ้น 145.20 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 1.23 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 

- เศษวัสดุก่อสร้ำง ได้แก่ เศษอิฐ เศษปูน เศษไม้ ถุงปูน เศษโลหะต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในแต่
ละวัน ผู้รับเหมำจะด ำเนินกำรคัดแยกเฉพำะส่วนที่จ ำเป็น และไม่รื้อวัสดุในพื้นที่ โดยขนย้ำยออกจำกพื้นที่ 

ผู้รับเหมำก่อสร้ำงต้องจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแห้ง ขนำด 200 ลิตร จ ำนวน 7 ถัง และ 
ถังรองรับขยะมูลฝอยเปียก ขนำด 200 ลิตร จ ำนวน 7 ถัง วำงไว้ตำมจุดต่ำงๆ ซึ่งเพียงพอ และจัดให้มีที่พักขยะรวม  
ที่สำมำรถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ซึ่งมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3.7 ลูกบำศก์เมตร 

 

ร่าง
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2.2) การจัดการด้านความปลอดภัย 

เพื่อป้องกันปัญหำกำรทะเลำะวิวำท และควำมขัดแย้งของคนงำนก่อสร้ำงกับคนในพื้นที่ 
ผู้รับเหมำจะต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันทั้งในลักษณะกำรควบคุมกำรเข้ำ -ออก และกำรก ำหนดกฎระเบียบ
ต่ำงๆ ส ำหรับใช้ก ำกับ ดูแล และควบคุมควำมประพฤติของคนงำน ได้แก่ 

 ตรวจสอบประวัติคนงำนก่อสร้ำงทุกคน ที่มำปฏิบัติงำนก่อสร้ำงภำยในท่ำอำกำศยำนฯ 
และเข้ำพักบริเวณที่พักคนงำน กับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ หำกพบมีประวัติโทษทำงอำญำและสอบสวนว่ำเป็นเร่ือง
ร้ำยแรง ห้ำมรับเข้ำท ำงำนโดยเด็ดขำด เพื่อป้องกันกำรก่อวินำศกรรมและอำชญำกรรมต่ำงๆ 

 ล้อมรั้วรอบพื้นที่บ้ำนพักคนงำน และควบคุมกำรเข้ำ-ออก ให้ใช้เส้นทำงเดียวเพื่อสะดวกใน
กำรรักษำควำมปลอดภัย 

 จัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ควบคุมกำรเข้ำ-ออก บริเวณประตูทำงเข้ำตลอด 24 
ชั่วโมง และก ำหนดระยะเวลำปิด - เปิดประตู 

 จัดท ำทะเบียนรำยชื่อ ที่อยู่ ของคนงำนที่เข้ำมำพักในบริเวณที่พักคนงำน 

 จัดให้มีไฟฟ้ำ แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืน ในบริเวณพื้นที่อย่ำงเพียงพอ 

 ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงำนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อมิให้ก่อควำมเดือดร้อนแก่คนในพื้นที่ 
รวมทั้งก ำหนดบทลงโทษ กรณีที่คนงำนฝ่ำฝืน ไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ 

 ประสำนงำนขอควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในพื้นที่ ช่วยสอดส่องดูแลควำมประพฤติ 
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนงำนก่อสร้ำง 

2.3) การปรับปรุงพื้นที่ภายหลังจากการก่อสร้าง 

เมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ก ำหนดให้บริษัทผู้รับเหมำ เคลื่อนย้ำยหรือรื้อถอนที่พักคนงำน
ก่อสร้ำงออกจำกพื้นที่ รวมทั้งปรับถมพื้นที่ให้มีสภำพเหมือนเดิม 

ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำพื้นที่ก่อสร้ำงที่พักคนงำน ผู้รับเหมำก่อสร้ำงอำจพิจำรณำตั้งที่พักคนงำน

ในพื้นที่บริเวณอื่นได้ตำมควำมเหมำะสม ผังเบื้องต้นบริเวณบ้ำนพักคนงำนก่อสร้ำง แสดงดังรูปที่ 2.9-7ร่าง
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รูปที่ 2.9-7 ผังเบื้องต้นบริเวณที่พักคนงานนอกพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ 

ร่าง
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2.9.5 จ านวนคนงานก่อสร้าง 

กำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 และอุโมงค์ลอดใต้ทำงวิ่งที่ 2 จะใช้ระยะเวลำประมำณ 36 เดือน จะมี
จ ำนวนคนงำนสูงสุดประมำณ 300 คน และมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง 30 คน โดยช่วงที่มีจ ำนวนคนงำนมำกที่สุด

จะมีระยะเวลำประมำณ 3 เดือน ในช่วงเดือนที่ 16-18 แสดงดังรูปที่ 2.9-8 โดยช่วงเวลำนี้เป็นช่วงที่มีกิจกรรม 
กำรปรับปรุงคุณภำพดินและก่อสร้ำงทำงวิ่งพร้อมกัน 

 
รูปที่ 2.9-8  กราฟแสดงจ านวนคนงานก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา 

 

ในงำนก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ จะใช้คนงำนก่อสร้ำงรวมทั้งเจ้ำหน้ำที่
ควบคุมงำนสูงสุดประมำณ 330 คน โดยแยกเป็นคนงำนก่อสร้ำง 300 คน และเจ้ำหน้ำที่ ควบคุมงำน 30 คน เข้ำมำ
ท ำงำนภำยในพื้นที่ก่อสร้ำง ระยะเวลำ 36 เดือน สำมำรถสรุปกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมบริเวณส ำนักงำนควบคุมกำร

ก่อสร้ำงและที่พักคนงำน แสดงดังตารางที่ 2.9-1 
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ตารางที่ 2.9-1 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณส านักงานควบคุมการก่อสร้างและที่พักคนงาน 
ประเด็น รายละเอียด 

1. ระยะเวลำก่อสร้ำง 36 เดือน 

2. จ ำนวนคนงำนสูงสุด 300 คน 

3. ท่ีพักคนงำนและส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง - ท่ีพักคนงำน : 1 แห่ง (300 คน) 
- ส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง : 1 แห่ง 30 คน 

4. รำยละเอียดกำรจัดกำรด้ำนสุขำภิบำล  

 กำรใช้น้ ำในระยะก่อสร้ำง 
- ท่ีพักคนงำน คิดอัตรำกำรใช้น้ ำบริเวณท่ีพัก

คนงำนก่อสร้ำง 150 ลิตร/คน/วัน 
- ส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง คิดอัตรำกำรใช้

น้ ำบริเวณส ำนักงำนก่อสร้ำง 70 ลิตร/คน/วัน  
(คิดในกรณี Worst case ให้คนงำนท้ังหมดเข้ำ
พื้นท่ีก่อสร้ำงพร้อมกัน 330 คน) 

- ท่ีพักคนงำน 45.00 ลูกบำศก์เมตร/วัน 
- ส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง 23.10 ลูกบำศก์เมตร/วัน 

 ถังเก็บน้ ำขนำด 5 ลูกบำศก์เมตร  
           (ให้สำมำรถส ำรองน้ ำได้ 3 วัน) 

- ท่ีพักคนงำน 27 ถัง  
- ส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง 14 ถัง  

5. กำรจัดกำรน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูล  

 ปริมำณน้ ำเสียท่ีเกิดขึ้น 
           (คิดปริมำณน้ ำเสียร้อยละ 80 ของปริมำณน้ ำใช้) 

-  ท่ีพักคนงำน 36.00 ลูกบำศก์เมตร/วัน  
-  ส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง 18.48 ลูกบำศก์เมตร/วัน 
   (รวม 54.48 ลูกบำศก์เมตร/วัน) 

 ถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูป ขนำด 5 ลูกบำศก์เมตร - ท่ีพักคนงำน 8 ถัง  
- ส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง 4 ถัง (รวม 12 ถัง)  

4. กำรจัดกำรมูลฝอย  

 ปริมำณขยะเกิดขึ้นสูงสุด 
- ท่ีพักคนงำน คิดอัตรำกำรเกิดมูลฝอย 

0.71 กิโลกรัม/คน/วัน ควำมหนำแน่นขยะ 
153.57 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์เมตร 

- ส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง คิดอัตรำ 
กำรเกิดมูลฝอย 0.44 กิโลกรัม/คน/วัน  
ควำมหนำแน่นขยะ 118.39  กิโลกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร 

 
- ท่ีพักคนงำน 213.00 กิโลกรัม/วัน 
 
 
- ส ำนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง 145.20 กิโลกรัม/วัน  

(รวม 358.20 กิโลกรัม/วัน) 

 จ ำนวนถังรองรับขยะมูลฝอยขนำด 200 ลิตร  - ท่ีพักคนงำน 8 ถัง  
- ส ำนักงำนควบคุมก่อสร้ำง 7 ถัง (รวม 15 ถัง) 

 

 

 

 

 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 2-102 
 

2.10 การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงานก่อสร้าง 

เส้นทำงกำรขนส่งวัสดุที่ใช้ก่อสร้ำงหลัก ปริมำณวัสดุ เส้นทำงที่ใช้ในกำรขนส่ง ประเภทรถที่ใช้ในกำรขนสง่ 
และปริมำณกำรขนส่งวัสดุ มีรำยละเอียดต่ำงๆ ดังนี้ 

2.10.1 การขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

2.10.1.1 ปริมาณวัสดุก่อสร้าง 

จำกกำรประเมินปริมำณวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 และอุโมงค์ลอดใต้ทำงวิ่งที่ 2 ใช้ดิน
ประมำณ 12,183,210 ตัน หินคลุกประมำณ 4,476,840 ตัน ทรำยประมำณ 2,315,700 ตัน ปูนซีเมนต์ประมำณ 
705,100 ตัน และเหล็กเส้นประมำณ 238,800 ตัน แอสฟัลติกคอนกรีตประมำณ 547,296 ตัน รวมปริมำณวัสดุหลัก
ที่ต้องใช้ทั้งหมดประมำณ 20,466,946 ตัน 

2.10.1.2 แหล่งวัสดุและเส้นทางที่ใชใ้นการขนส่ง 

โครงกำรพิจำรณำแหล่งดินและหินพื้นที่หลักจำกเขำชีจรรย์ (ระยะทำงประมำณ 22 กิโลเมตร) รวมทั้ง 

จำกพื้นที่บริเวณข้ำงเคียง เส้นทำงกำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำงหลักเข้ำสู่พื้นที่โครงกำรแสดงดังรูปที่ 2.10-1 

ดิน : ขนส่งมำจำกเขำชีจรรย์ โดยใช้รถสิบล้อขนส่งเข้ำสู่พื้นที่โครงกำรใช้ทำงหลวงหมำยเลข 332 (สำยสัตหีบ-
ส ำนักท้อน) ตัดเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และเข้ำสู่พื้นที่โครงกำรบริเวณเส้นทำงเข้ำ-ออกด้ำนทิศเหนือ 

หินคลุก : ขนส่งมำจำกเขำชีจรรย์ โดยใช้รถสิบล้อขนส่งเข้ำสู่พื้นที่โครงกำรใช้ทำงหลวงหมำยเลข 332  
(สำยสัตหีบ-ส ำนักท้อน) ตัดเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และเข้ำสู่พื้นที่โครงกำรบริเวณเส้นทำงเข้ำ -ออก 
ด้ำนทิศเหนือ 

ทรำย : ขนส่งมำจำกจังหวัดระยอง ขนส่งโดยใช้ทำงหลวงหมำยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เข้ำสู่พื้นที่โครงกำร
บริเวณเส้นทำงเข้ำ-ออกด้ำนทิศเหนือ 

ปูนซีเมนต์ : ขนส่งมำจำกจังหวัดระยอง ขนส่งเข้ำสู่พื้นที่โครงกำรและทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 (สุขุมวิท) 
เข้ำสู่พื้นที่โครงกำรบริเวณเส้นทำงเข้ำ-ออกด้ำนทิศเหนือ 

เหล็กเส้น : ขนส่งมำจำกจังหวัดระยอง ขนส่งโดยใช้ทำงหลวงหมำยเลข 3 เข้ำสู่พื้นที่โครงกำรบริเวณเส้นทำง 
เข้ำ - ออกด้ำนทิศเหนือ 

แอสฟัลติกคอนกรีต: ขนส่งมำจำกจังหวัดระยอง โดยใช้ทำงหลวงหมำยเลข 331 และทำงหลวงหมำยเลข 3 
เข้ำสู่พื้นที่โครงกำรบริเวณเส้นทำงเข้ำ-ออกด้ำนทิศเหนือ 

นอกจำกนี้โครงกำรได้พิจำรณำแหล่งวัสดุจำกแหล่งอ่ืนๆ เพื่อส ำรอง จำกจังหวัดเพชรบุรีและรำชบุรี  
ซึ่งจะขนส่งมำทำงเรือ และน ำมำขึ้นที่ท่ำเรือจุกเสม็ด ขนส่งต่อมำยังพื้นที่โครงกำรโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อลำกพ่วง 
โดยใช้ทำงหลวงหมำยเลข 3126 และทำงหลวงหมำยเลข 3

ร่าง
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รูปที่ 2.10-1 เส้นทางหลักส าหรบัขนส่งวัสดแุละคนงานก่อสร้าง 
 

ร่าง
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2.10.1.3 ประเภทของรถที่ใชใ้นการขนสง่ 

กำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำงจำกแหล่งวัสดุมำยังพื้นที่โครงกำรจะใช้รถบรรทุกพ่วง โดยจะควบคุมน้ ำหนักบรรทุก
ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และจ ำกัดควำมเร็วรถบรรทุกไม่ให้เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

2.10.1.4 ปริมาณการขนส่งวัสด ุ

กำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 และอุโมงค์ลอดใต้ทำงวิ่งที่ 2 จะใช้เวลำประมำณ 1,095-1,275 วัน 
(จำกแผนกำรก่อสร้ำงทั้งหมด 36 เดือน) ปริมำณวัสดุหลักที่ต้องใช้ทั้งหมดประมำณ 20,466,946 ตัน มีสมมุติฐำนว่ำ 
รถบรรทุกพ่วงบรรทุกน้ ำหนักได้ 35 ตันต่อคัน-เที่ยว โดยมีจ ำนวนเที่ยวขนส่งวัสดุก่อสร้ำง ประมำณ 460 คันต่อวัน 
หรือเท่ำกับ 920 เที่ยวต่อวัน (รวมไป-กลับ) 

ก ำหนดให้ท ำกำรขนส่งในช่วงเวลำขนส่ง 10 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงกลำงวัน 09.00-16.00 น. (7 ชั่วโมง) 
กลำงคืน 18.00-21.00 น. (3 ชั่วโมง) โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปริมำณกำรจรำจรบนถนนในชั่วโมงเร่งด่วน 
ดังนั้น จะมีจ ำนวนรถขนส่งวัสดุประมำณ 92 คันต่อชั่วโมง (รวมไป-กลับ) 

ถนนสำยหลักที่โครงกำรใช้เป็นเส้นทำงขนส่งวัสดุและคนงำนก่อสร้ำงเข้ำสู่พื้นที่โครงกำร คือ ทำงหลวง
หมำยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 332 (สำยสัตหีบ-ส ำนักท้อน) และ 3126 (พลูตำหลวง-แสมสำร) 

2.10.2 การขนส่งคนงานก่อสร้าง 

กำรก่อสร้ำงทำงวิ่งแลทำงขับที่ 2 และอุโมงค์ลอดใต้ทำงวิ่งที่ 2 จะใช้ระยะเวลำประมำณ 36 เดือน  
มีจ ำนวนคนงำนสูงสุดประมำณ 300 คน กำรขนส่งคนงำน จะใช้รถโดยสำรขนำดกลำง (รถโดยสำร 6 ล้อ) ปริมำณ
บรรทุก 30-35 คนต่อคัน ใช้รถ 10 คันต่อวัน โดยคิดไป-กลับ และต้องขนให้หมดภำยใน 1 ชั่วโมง จะเท่ำกับ 20 คัน 
ต่อชั่วโมงเวลำขนส่ง ช่วงเข้ำงำน (เช้ำ 07.00 น.) ช่วงออกงำน (เย็น 16.00 น.) ท ำงำนวันจันทร์-วันเสำร์ (หยุดวันอำทิตย์) 

 

2.11 แผนการด าเนนิงานโครงการ 

แผนงำนกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งและทำงขับที่ 2 และอุโมงค์ลอดใต้ทำงวิ่งที่ 2 ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำง 
36 เดือน มีก ำหนดกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2567 รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนแสดงดังตารางที่ 2.11-1 

 
ร่าง
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ตารางที่ 2.11-1 แผนงานการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 และอุโมงค์ใต้ทางวิ่งที่ 2 

 
 

 

2.12 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ปัจจุบันสนำมบินนำนำชำติ อู่ตะเภำมีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยควำมปลอดภัยท่ำอำกำศยำน 
(Aerodrome Safety Policy) (แสดงดังภาคผนวก 2-3) โดยมีภำรกิจหลักในกำรด ำเนินงำนท่ำอำกำศยำนด้วย
มำตรฐำนควำมปลอดภัยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนแห่งชำติและมำตรฐำนสำกล อย่ำ งเคร่งครัดและต่อเนื่อง  
เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมมั่นใจสูงสุด ดังนี้ 

1) กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ สนับสนุน ส่งเสริมนโยบำยกองทัพเรือ ในกำรพัฒนำควำมปลอดภัย 
ท่ำอำกำศยำนให้เจริญก้ำวหน้ำควบคู่กับกำรเจริญเติบโตของกิจกำรขนส่งทำงอำกำศ ภำยใต้กฎหมำยและข้อก ำหนด
ขององค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ 

2) กำรรำยงำนควำมปลอดภัยท่ำอำกำศยำนเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร ข้ำรำชกำร 
พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคน โดยต้องตระหนักถึงและให้ควำมร่วมมือในเร่ืองควำมปลอดภัยท่ำอำกำศยำนตลอดเวลำ 

3) ผู้บังคับบัญชำทุกคนต้องมีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบในเร่ืองควำมปลอดภัยท่ำอำกำศยำน โดยบังคับบัญชำ
ให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบมำตรฐำนแห่งควำมปลอดภัยที่ก ำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด 

4) ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พลักงำน และลูกจ้ำงทุกคน ต้องตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนภำย 
ในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ 

5) จัดให้มีกำรฝึกอบรมซักซ้อมแผน เพื่อให้มีควำมมั่นใจว่ำมีบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญอย่ำงต่อเนื่อง  
เพียงพอที่จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกลยุทธ์และนโยบำยควำมปลอดภัยสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ 

6) รณรงค์ประชำสัมพันธ์ จูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และมำตรฐำนควำมปลอดภยั 
ด้วยกำรยอมรับและมีจิตส ำนึกจนกระทั่งเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

7) จัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในทำงปฏิบัติ 
และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ปัจจุบันสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ มีข้อก ำหนดด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1) กำรผ่ำนเข้ำ-ออกพื้นที่ 

2) บัตรรักษำควำมปลอดภัย 

3) กำรผ่ำนเข้ำ-ออกของรถยนต์ 

4) พื้นที่ห้ำมท ำให้เกิดประกำยไฟและเขตห้ำมสูบบุหรี่ 

ร่าง
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2.13 ข้อก าหนดและเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับผู้รับเหมา 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงโครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรควบคู่ไปพร้อมกับ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน อันหมำยถึง กำรกระท ำหรือสภำพกำรท ำงำน ซึ่งปลอดจำกเหตุอันจะท ำให้เกิด 
กำรประสบอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพอนำมัยอันเนื่องจำกกำรท ำงำนหรือเกี่ยวกับกำรท ำงำน  
โดยจะก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดผู้ว่ำจ้ำง (TOR) มีประเด็นพิจำรณำ ได้แก่ 

1) กำรตรวจสอบให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงจัดท ำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนส ำหรับงำนก่อสร้ำง 
2) กำรตรวจสอบแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนส ำหรับงำนก่อสร้ำง ซึ่ งอย่ำงน้อย 

ต้องประกอบด้วย 

 แผนควบคุมดูแลควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 แผนฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนแก่ลูกจ้ำงที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรท ำงำน 

 แผนรณรงค์ส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 แผนกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ และรำยงำนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
3) กำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
4) กำรตรวจสอบระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของโครงกำร ซึ่ งอย่ำงน้อย 

ต้องประกอบด้วย 

 นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และกำรน ำไปปฏิบัติ 

 กำรประเมินผลและทบทวนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม  
ในกำรท ำงำน 

 กำรด ำเนินกำรปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 ให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงปรับปรุง และพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

2.14 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 

2.14.1 แผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Airport Security Programme : ASP) 

กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ ได้จัดท ำแผนรักษำควำมปลอดภัย สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ  ระยอง พัทยำ 
ให้สอดคล้องกับแผนรักษำควำมปลอดภัยในกำรบินพลเรือนแห่งชำติ  ( National Civil Aviation Security 
Programme : NCASP) รำยละเอียดดังเอกสำรแนบที่จัดท ำโดยส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ
มำตรฐำนสำกลขององค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ ( International Civil Aviation Organization : ICAO) 
เพื่อเป็นมำตรฐำนและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนรักษำควำมปลอดภัย ณ สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ระยอง พัทยำ 
โดยมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ก ำหนดอยู่ในแผนรักษำควำมปลอดภัยสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ  ระยอง 

ร่าง
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พัทยำ เป็นมำตรกำรเชิงป้องกันและมำตรกำรเชิงรุก และมีกำรทบทวนปรับเปลี่ยนมำตรกำรให้สอดคล้องต่อ  
ภัยคุกคำมที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

2.14.2 มาตรการการรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Security Measures) 

กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำก ำหนดมำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เป็นมำตรฐำน มีประสิทธิภำพ  
และสอดคล้องกับข้อก ำหนดของรัฐและมำตรฐำนสำกลดังนี้ 

2.14.2.1 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Measures Relating to Access Control)  

กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำได้ก ำหนดพื้นที่หวงห้ำมเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยในเขตท่ำอำกำศยำน จัดให้
มีกำรออกบัตรรักษำควำมปลอดภัยบุคคลและยำนพำหนะที่ได้รับอนุญำตให้ผ่ำนเข้ำ -ออกพื้นที่หวงห้ำม ก ำหนด 
ช่องทำงผ่ำนเข้ำ-ออก พร้อมทั้งจัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำช่องทำงเพื่อตรวจสอบบุคคล สัมภำระ  
และยำนพำหนะก่อนผ่ำนเข้ำ-ออกพื้นที่หวงห้ำม เพื่อป้องกันกำรผ่ำนเข้ำ-ออกโดยไม่ได้รับอนุญำต 

2.14.2.2 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน (Measures Relating to Aircraft)  

กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ และผู้ด ำเนินกำรเดินอำกำศ (Aircraft Operator) ร่วมกันรับผิดชอบ 
ในกำรรักษำควำมปลอดภัยอำกำศยำนที่จอดอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติกำรบิน (Airside) ของท่ำอำกำศยำน โดยสนำมบิน
นำนำชำติอู่ตะเภำ ได้ติดตั้งไฟส่องสว่ำงบริเวณจุดจอดอำกำศยำนรวมถึงกำรเฝ้ำตรวจตระเวนรักษำควำมปลอดภัย
พื้นที่ท่ำอำกำศยำนที่มีอำกำศยำนจอดอยู่ โดยสำยตรวจเดินเท้ำ สำยตรวจยำนพำหนะ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(Closed Circuit Television : CCTV) นอกจำกนั้นผู้ด ำเนินกำรเดินอำกำศ สำมำรถจัดใ ห้มีมำตรกำรเพิ่มเติม 
เพื่อรักษำควำมปลอดภัยอำกำศยำนที่จอดอยู่ เช่น กำรตรวจสอบ/ตรวจค้นอำกำศยำนก่อนออกเดินทำง กำรควบคุม
บุคคล/ยำนพำหนะที่เข้ำถึงบริเวณที่อำกำศยำนจอดอยู่ และกำรควบคุมช่องทำงทั้งหมดที่น ำไปสู่ภำยในอำกำศยำน  
ที่จอดอยู่ เป็นต้น 

2.14.2.3 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียน (Measures Relating to Passenger 
and Their Cabin Baggage) 

กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจค้นตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ มำตรำ 
60/17 โดยได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรด้ำนกำรตรวจค้นและจัดท ำมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตรวจค้น (Standard 
Operating Procedures) ตำมกฎระเบียบของรัฐและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ได้จัดให้มีกำรตรวจค้นร่ำงกำย
ผู้โดยสำรก่อนขึ้นอำกำศยำนด้วยอุปกรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ทันสมัย เช่น เครื่องตรวจค้นร่ำงกำย (Full 
Body Scanner) เคร่ืองตรวจจับโลหะแบบเดินผ่ำน (Walk Through Metal Detector) เคร่ืองตรวจจับโลหะแบบมือ
ถือ (Hand Held Metal Detector) ส ำหรับสัมภำระไม่ลงทะเบียนทีผู่้โดยสำรน ำติดตวัขึ้นบนอำกำศยำน จะได้รับกำร
ตรวจค้นด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ (X-Ray) ที่ทันสมัย และเครื่องตรวจร่องรอยวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detector : 
ETD) เพื่อป้องกันกำรส่งหรือพำอำวุธ/วัตถุอันตรำย/วัตถุต้องห้ำมไปกับอำกำศยำน 
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2.14.2.4 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับสัมภาระลงทะเบียน (Measures Relating to Hold Baggage)  

กำรท่ ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ  จัดให้มีกำรตรวจค้นสัมภำระบรรทุกทุ กใบที่ จะน ำบรรทุ กไป กับ 
อำกำศยำนด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ (X-Ray) เครื่องตรวจร่องรอยวัตถุระเบิด (Explosive Trace Detector : ETD) และ
ยกระดับกำรตรวจค้นสัมภำระบรรทุก ณ สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ระยอง พัทยำ ด้วยระบบ In-line Screening โดยได้
ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในกำรตรวจวัตถุระเบิด ทั้งนี้ สัมภำระที่ผ่ำนกำรตรวจค้นจำกท่ำอำกำศยำนแล้ว 
จะได้รับกำรป้องกันให้พ้นจำกกำรกระท ำอันเป็นกำรแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมำย จนกระทั่งล ำเลียงขึ้นอำกำศยำน 
โดยกำรก ำกับดูแลของเจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนินกำรเดินอำกำศ (Aircraft Operator) เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
ของท่ำอำกำศยำนที่ตรวจตระเวนในพื้นที่คัดแยกสัมภำระ (Sorting Area) และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit 
Television : CCTV) 

2.14.2.5 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับพื นที่นอกเขตการบิน (Measures relating to landside) 

กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยพื้นที่ 
นอกเขตกำรบิน และก ำหนดมำตรกำรกำรรักษำวำมปลอดภัยพื้นที่นอกเขตกำรบินที่สอดรับกับภัยคุกคำมของ
สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ระยอง พัทยำ ประกอบด้วยมำตรกำรหลัก ได้แก่ กำรตรวจตระเวนพื้นที่สำธำรณะโดย
สำยตรวจเดินเท้ำ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตำมวงรอบระยะเวลำอย่ำงต่อเนื่อง กำรประกำศเสียงตำมสำยแจ้งเตือน
ไม่ให้ผู้ใช้บริกำรสนำมบินวำงสิ่งของทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล และประชำสัมพันธ์ช่องทำงในกำรแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นบุคคล/
วัตถุ/ยำนพำหนะต้องสงสัย รวมถึงกำรจัดเจ้ำหน้ำที่ท ำลำยวัตถุระเบิด (Explosive Ordnance Disposal: EOD) 
พร้อมสุนัขตรวจสอบวัตถุระเบิด (K-9) ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยที่คำดว่ำจะเป็นวัตถุระเบิด 

2.14.2.6 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และสินค้าอื่นๆ (Measures Relating to Cargo/Mail 
and Other Goods) 

ผู้ด ำเนินกำรเดินอำกำศต้องจัดท ำแผนรักษำควำมปลอดภัยให้สอดคล้องกับแผนรักษำควำมปลอดภัย  
ของสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ เนื่องจำกผู้ด ำเนินกำรเดินอำกำศจัดให้มีกำรรักษำควำมปลอดภัย โภชนำกำร 
(Catering) ที่จะน ำไปกับอำกำศยำน จัดให้มีกำรตรวจค้นสินค้ำทำงอำกำศ (Air Cargo) และไปรษณียภัณฑ์ (Mail) ที่จะ
น ำไปกับอำกำศยำนด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ (X-ray) ควบคุมรักษำควำมปลอดภัยสิ่งที่ผ่ำนกำรตรวจค้นแล้วตั้งแต่
จุดเริ่มต้นจนกระทั่งล ำเลียงขึ้นอำกำศยำน ให้พ้นจำกกำรกระท ำอันเป็นกำรแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซึ่ง
สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ได้จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยพื้นที่ที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับสินค้ำทำงอำกำศ 
ไปรษณียภัณฑ์ และโภชนำกำรสนับสนุนกำรรักษำควำมปลอดภัยของผู้ด ำเนินกำรเดินอำกำศ เช่น กำรควบคุมกำร
ผ่ำนเข้ำ-ออก และกำรตรวจตระเวนพื้นที่ เป็นต้น 

2.14.3 มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าว 

กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ ได้ประสำนควำมร่วมมือด้ำนกำรข่ำวกับหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง และข่ำว
กรองของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กองข่ำว กองกำรบินทหำรเรือ กองเรือยุทธกำร และส ำนักงำนข่ำวกรองแห่งชำติ 
ประจ ำสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ เพื่อรับทรำบข้อมูลภัยคุกคำมและน ำข้อมูลมำวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง 
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ที่อำจเกิดขึ้นกับสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ พร้อมทั้ง ก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเชิงรุก ที่จะสำมำรถรับมือ
กับภัยคุกคำมได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

2.14.4 มาตรการรักษาความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน 

กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ ได้จัดท ำแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) และแผนเผชิญเหตุ (Contingency 
Plan) ตำมมำตรฐำนองค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) 
รวมทั้งจัดให้มีกำรฝึกซ้อมแผนฯ ในระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วย กำรฝึกซ้อมแผนแบบเต็มรูปแบบ 
(Full-Scale Exercise) กำรฝึกซ้อมแผนแบบบำงส่วน (Partial Exercise) และกำรฝึกซ้อมแผนแบบสถำนกำรณ์
จ ำลอง (Table-top Exercise) กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ ได้ก ำหนดมำตรฐำนระดับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
รักษำควำมปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรบินพลเรือน
ประเทศไทยที่จัดท ำโดยส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งในแต่ละระดับกำรเตรียมควำมพร้อมฯ ได้
ก ำหนดมำตรฐำนในกำรเพิ่มระดับควำมเข้มงวดในมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย 

นอกจำกนี้ ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุของกำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ ให้มี 
ควำมสอดคล้องเหมำะสม เพื่อให้เป็นไปตำมระบบกำรจัดกำรด้ำนนิรภัยและกำรรักษำควำมปลอดภัย โดยแผนฉุกเฉิน
และแผนเผชิญเหตุดังกล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ประกอบด้วยแผน
ฉุกเฉิน 7 แผน ดังนี้ 

1) อำกำศยำนอุบัติเหตุ 

2) อำกำศยำนอุบัติกำรณ์ภำคพื้นดินและเหตุฉุกเฉินในเที่ยวบิน 

3) เพลิงไหม้อำคำรสถำนที่และกำรระเบิด 

4) อุบัติเหตุและอุบัติกำรณ์จำกสินค้ำอันตรำย 

5) สินค้ำอันตรำยบนอำกำศยำน 

6) ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 

7) โรคติดต่อและกำรกักกันโรค 

แผนเผชิญเหตุ 7 แผน ดังนี้ 

1) กำรยึดอำกำศยำน 
2) กำรโจมตีด้วยอำวุธหรือกำรก่อวินำศกรรม 
3) กำรขู่วำงระเบิด 
4) กำรตรวจพบสิ่งของต้องสงสัยหรือวัตถุต้องห้ำม 
5) กำรควบคุมฝูงชน 
6) กำรจับตัวประกัน 
7) กำรละเมิดด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย 
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ทั้งนี้ เพื่อให้กำรปฏิบัติกำรช่วยเหลือนักบิน เจ้ำหน้ำที่ประจ ำอำกำศยำนและผู้โดยสำร เมื่ออำกำศยำน  
เกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เพื่อให้สถำนกำรณ์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว ปลอดภัย และสำมำรถรักษำ
ร่องรอยหลักฐำนของอำกำศยำนอุบัติเหตุไว้เพื่อประโยชน์ส ำหรับกำรวิเครำะห์หำสำเหตุของอำกำศยำนอุบัติเหตุ 
สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำจึงได้จัดท ำแผนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่และหน่วยที่เกี่ยว ข้องได้ยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเป็นกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์ และควำมรับผิดชอบที่แน่นอน ให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล รำยละเอียด  

แสดงดังรูปที่ 2.14-1 

 
ที่มา : แผนกำรปฏิบัติเมื่ออำกำศยำนเกดิเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ พ.ศ. 2560, กองกำรบินทหำรเรือ 

รูปที่ 2.14-1 แผนระบบการแจ้ง-รับ ข่าวอากาศเกิดเหตฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ (The Crash Alarm System) 
 

ซึ่งสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ได้มีกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินตำมข้อก ำหนดขององค์กำรกำรบินพลเรือน
ระหว่ำงประเทศ ดังนี้ 

1) กำรฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบ อย่ำงน้อย 1 คร้ัง ทุก 2 ปี 
2) กำรฝึกซ้อมบำงส่วน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปีที่ไม่มีกำรฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ หรือตำมควำมจ ำเป็น

เพื่อรักษำไว้ซึ่งประสิทธิภำพของแผน 

3) กำรฝึกซ้อมสถำนกำรณ์จ ำลอง อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ทุก 6 เดือน เว้นแต่ในช่วงเวลำ 6 เดือน ที่มีกำรฝึกซ้อม
เต็มรูปแบบ 

4) กำรฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ อย่ำงน้อย 1 คร้ัง ทุก 3 ปี 
 

ร่าง
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2.15 แผนรับเรื่องร้องเรียน 

สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ มีแผนรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตำมกำรด ำเนินกำร แสดงดังรูปที่ 2.15-1 
 

 
ที่มา : กำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ , พ.ศ. 2563 

รูปที่ 2.15-1 แผนผังกระบวนการท างานของระบบจัดการข้อร้องเรียน 
 

 

ร่าง
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บทที่ 3  
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

3.1 ค าน า 

การก่อสร้างทางวิ่งที่  2 ของสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา เข้าข่ายประเภทโครงการหรือกิจการ 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (วันที่ 19 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561) ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนมีการด าเนินโครงการ 

3.2 ประเด็นสิ่งแวดล้อม 

จากการคัดกรองประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Screening) โดยน าข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย รายละเอียด
โครงการ ข้อมูลพื้นฐานสภาพแวดล้อม (ข้อมูลทุติยภูมิ) และก าหนดขอบเขตการศึกษาของประเด็นสิ่งแวดล้อม  
โดยได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อก าหนดขอบเขตและ  
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สามารถสรุปประเด็นสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุม 4 องค์ประกอบหลัก คือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวม 23 ประเด็น แสดงดังตารางที่ 3.2-1  

ตารางที่ 3.2-1 ประเด็นสิ่งแวดล้อมในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ (10) 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางชีวภาพ (2) 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ (5) 

คุณค่าต่อ 
คุณภาพชีวิต (6) 

1. สภาพภูมิประเทศ 
2. อุตุนิยมวิทยาและ

คุณภาพอากาศ 
3. เสียง 
4. ความสัน่สะเทือน 
5. ธรณีวิทยาและ

แผ่นดินไหว 
6. ทรัพยากรดิน 
7. อุทกวิทยาน้ าผิวดิน 
8. คุณภาพน้ าผิวดิน 
9. คุณภาพน้ าใต้ดิน 
10. คุณภาพน้ าทะเล 

1. นิเวศวิทยาทางบก 
2. นิเวศวิทยาทางน้ า 

1. การจัดการของเสีย 
2. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
3. การคมนาคมขนส่ง 
4. สาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 
5. ระบบระบายน้ า 

และป้องกันน้ าท่วม 

1. เศรษฐกิจและสังคม 
2. การโยกย้ายและ 

การทดแทนทรัพย์สิน 
3. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 
4. อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 
5. แหล่งท่องเท่ียว 

และทัศนียภาพ 
6. แหล่งโบราณคดี 

และประวัติศาสตร์ 

ร่าง
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3.3 การรวบรวมข้อมูล 

3.3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล 

แหล่งข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื้นที่ศึกษาจ าแนกเป็นข้อมูลทุติยภูมิ  
และข้อมูลปฐมภูมิ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-1 

ตารางที่ 3.3-1 สรุปแหล่งข้อมูลที่ใชใ้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
ล าดับ ประเด็นสิ่งแวดล้อม ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ แหล่งที่มาของข้อมูล พ.ศ. 
3.5 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
3.5.1 สภาพภูมิประเทศ   แผนพัฒนา 4 ปี จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2564 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบาลต าบลพลา พ.ศ. 2561-2564 
    แผนแม่บทท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
3.5.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ   สถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหบี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2532-2561 
    กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557-2561 
    การส ารวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 
3.5.3 เสียง 

  
ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
กรมควบคุมมลพิษ 

พ.ศ. 2557-2561 

  
  

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

    การส ารวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 
3.5.4 ความสั่นสะเทือน   การส ารวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 
3.5.5 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว   กรมทรัพยากรธรณี  พ.ศ. 2556-2560 
   

 
ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  
กรมอุตุนิยมวิทยา 

พ.ศ. 2556-2560 

3.5.6 ทรัพยากรดิน  
 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ 
การเกษตร (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2555 

    กรมพัฒนาท่ีดิน  พ.ศ. 2562 
    แผนแม่บทท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
3.5.7 อุทกวิทยาน้ าผิวดิน   ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า กรมทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 
    กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2532-2561 
    กรมชลประทาน พ.ศ. 2561 
  

  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ 
การเกษตร (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2555 

3.5.8 คุณภาพน้ าผิวดิน 
  

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2555 

  
  

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2555 

    ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พ.ศ. 2560 

    การส ารวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 

ร่าง
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ตารางที่ 3.3-1 สรุปแหล่งข้อมูลที่ใชใ้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
ล าดับ ประเด็นสิ่งแวดล้อม ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ แหล่งที่มาของข้อมูล พ.ศ. 
3.5.9 คุณภาพน้ าใต้ดิน   กรมทรัพยากรน้ าบาดาล พ.ศ. 2559 

    ส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559 

3.5.10 คุณภาพน้ าทะเล   กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561 

    การส ารวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 

3.6 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
3.6.1 นิเวศวิทยาทางบก 

  
ศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและ 
สารสนเทศ กรมป่าไม้ 

พ.ศ. 2556-2561 

  

  
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย 
ท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2561 

    การท่าอากาศยานอู่ตะเภา  พ.ศ. 2560-256 
    การส ารวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 
3.6.2 นิเวศวิทยาทางน้ า 

  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

พ.ศ. 2562 

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พ.ศ. 2522-2554 
    การส ารวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 
3.7 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.7.1 การจัดการของเสีย   ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561 
    ส านักน้ าเสียชุมชน กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561 
    กองจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561 
    การท่าอากาศยานอู่ตะเภา  พ.ศ. 2562 
    กองการบินทหารเรือ พ.ศ. 2562 
3.7.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน   ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 
    ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี   พ.ศ. 2560 
  

  
กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2561 

    การส ารวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 
3.7.3 การคมนาคมขนส่ง   ส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง พ.ศ. 2557-2561 
    การท่าอากาศยานอู่ตะเภา  พ.ศ. 2562 
3.7.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง พ.ศ. 2556-2560 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบาลต าบลพลา พ.ศ. 2561-2564 
    แผนแม่บทท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
    การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2561 
    กิจการประปา สวัสดิการสัมปทานกองทัพรือ พ.ศ. 2562 
    กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พ.ศ. 2562 
    กองการบินทหารเรือ พ.ศ. 2562 

ร่าง
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ตารางที่ 3.3-1 สรุปแหล่งข้อมูลที่ใชใ้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
ล าดับ ประเด็นสิ่งแวดล้อม ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ แหล่งที่มาของข้อมูล พ.ศ. 
3.7.5 ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

  
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2548-2556 

  
  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2548-2556 

  
  

กองอ านวยการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2558-2561 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบาลต าบลพลา พ.ศ. 2561-2564 
3.8 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต     
3.8.1 เศรษกิจและสังคม   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2562 
    องค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน  พ.ศ. 2562 
    องค์การบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง พ.ศ. 2562 
    องค์การบริหารส่วนต าบลแสมสาร พ.ศ. 2562 
    ส านักงานเทศบาลต าบลส านักท้อน พ.ศ. 2562 
    เทศบาลต าบลพลา พ.ศ. 2562 
    เทศบาลเมืองบ้านฉาง พ.ศ. 2562 
    เทศบาลต าบลบ้านฉาง พ.ศ. 2562 
    เทศบาลเมืองมาบตาพุด พ.ศ. 2562 
    เทศบาลต าบลห้วยใหญ ่ พ.ศ. 2562 
    เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ พ.ศ. 2562 
    เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว พ.ศ. 2562 
    เทศบาลเมืองสัตหีบ พ.ศ. 2562 
    เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ. 2562 
    ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
    การส ารวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562-2563 
3.8.2 การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน   การส ารวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2563 
3.8.3 การสาธารณสุข   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 
    การส ารวจภาคสนามของโครงการ พ.ศ. 2562 
3.8.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   การท่าอากาศยานอู่ตะเภา  พ.ศ. 2562 
3.8.5 แหล่งท่องเท่ียวและทัศนียภาพ   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี จังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2564 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2564 
3.8.6 แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์   กรมศิลปากร พ.ศ. 2562 

 

 

ร่าง
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3.3.2 การส ารวจข้อมูลสภาพแวดล้อมในภาคสนาม 

ภาพรวมการส ารวจข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการทั้ งจากการส ารวจภาคสนาม  
การเก็บตัวอย่าง และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-2 โดยข้อมูลสภาพแวดล้อม 
ที่ส ารวจภาคสนาม และด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน ได้แก่ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง  
ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ าผิวดิน คุณภาพน้ าทะเล นิเวศวิทยาทางบก และนิเวศวิทยาทางน้ า โดยใบรายงานผล 
การตรวจวัด (Analysis Report) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3 ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  

ตารางที่ 3.3-2 สรุปภาพรวมการส ารวจข้อมูลสภาพแวดล้อมในภาคสนามของโครงการ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/

ทรัพยากร 
พ้ืนที่ด าเนินการ วิธีการ วันด าเนินการ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
คุณภาพอากาศ พื้ น ท่ี ศึกษาด้ าน ทิศตะวันออกและ

ตะวันตก ไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร และ 
ด้านทิศหนือและใต้  ไม่น้อยกว่า 10 
กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 

ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ 
ใ น บ ร ร ย า ก า ศ โ ด ย ท่ั ว ไ ป 
จ านวน 6 จุด (ตรวจวัด 7 วัน
ต่อเนื่อง) 

วันท่ี 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 จุดตรวจวัดเพิ่มเติมบริ เวณโรงเรียน 
วัดสระแก้ว 

ตรวจวัดระดับเสียง จ านวน  
7 จุด (ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง) 

วันท่ี 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เสียง พื้ น ท่ี ศึกษาด้ านทิศตะวันออกและ
ตะวันตก ไม่ น้อยกว่า  6 กิ โลเมตร  
และด้านทิศหนือและใต้ ไม่น้อยกว่า  
10 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บ ร ร ย า ก า ศ โ ด ย ท่ั ว ไ ป  
จ านวน 6 จุด (ตรวจวัด 7 วัน
ต่อเนื่อง) 

วันท่ี 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันท่ี 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 จุดตรวจวัดเพิ่มเติมบริ เวณโรงเรียน 
วัดสระแก้ว 

ตรวจวัดระดับเสียง จ านวน  
1 จุด (ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง) 

วันท่ี 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ความสั่นสะเทือน พื้ น ท่ี ศึกษาด้ าน ทิศตะวันออกและ
ตะวันตก ไม่ น้อยกว่า  6 กิ โลเมตร  
และด้านทิศหนือและใต้ ไม่น้อยกว่า  
10 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป จ านวน 
6 จุด (ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง) 

วันท่ี 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันท่ี 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 จุดตรวจวัดเพิ่มเติมบริเวณโรงเรียนวัด
สระแก้ว 

ตรวจวัดระดับเสียง จ านวน  
1 จุด (ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง) 

วันท่ี 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

คุณภาพน้ าผิวดิน คลองบางไผ ่ ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีของคุณภาพน้ าผิว
ดิน จ านวน 3 จุด 

วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 จุดตรวจวัดเพิ่มเติมบริเวณคลองพลา ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีของคุณภาพน้ าผิว
ดิน จ านวน 1 จุด 

วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ร่าง
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ตารางที่ 3.3-2 สรุปภาพรวมการส ารวจข้อมูลสภาพแวดล้อมในภาคสนามของโครงการ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/

ทรัพยากร 
พ้ืนที่ด าเนินการ วิธีการ วันด าเนินการ 

คุณน้ าทะเล บ ริ เ ว ณ ท ะ เ ล ด้ า น ทิ ศ ใ ต้ แ ล ะ 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่ง ท่ี 1 
และ 2 ระยะทางห่างจากชายฝั่ง 300 
และ 500 กิโลเมตร 

ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีของคุณภาพน้ า
ทะเล จ านวน 6 จุด 

วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
นิเวศวิทยาทางบก บริเวณนอกพื้นท่ีการบินและบริเวณ

โดยรอบของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ส ารวจทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า  

วันท่ี 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันท่ี 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

  ส ารวจนก  วันท่ี 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

   วันท่ี 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

นิเวศวิทยาทางน้ า คลองบางไผ่  เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช 
แพลงตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน 
พืชน้ า และปลา จ านวน 3 จุด 

วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 จุดตรวจวัดเพิ่มเติมบริเวณคลองพลา เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช 
แพลงตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน 
พืชน้ า และปลา จ านวน 4 จุด 

วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 บ ริ เ ว ณ ท ะ เ ล ด้ า น ทิ ศ ใ ต้ แ ล ะ 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งเส้นท่ี 1 
และ 2 ระยะทางห่างจากชายฝั่ง 300 
และ 500 กิโลเมตร 

เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช 
แพลงตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน 
พืชน้ า และปลา จ านวน 6 จุด 

วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีสนามบิน พื้นท่ีทางการทหาร และ

พื้นท่ีโดยรอบสนามบินท่ีอยู่ภายในพื้นท่ี
ศึกษาของโครงการ 

ส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดิน วันท่ี 9-20 กันยายน พ.ศ. 2562 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
เศรษกิจและสังคม ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายในพื้นท่ีศึกษา

ของโครงการ 
ส า ร ว จ ภ า คส นา ม โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม 

วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 
วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายในพื้นท่ีศึกษา
ของโครงการ 

ส า ร ว จ ภ า คส นา ม โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม 

วันท่ี 6-13 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

การโยกย้ ายและการ
ทดแทนทรัพย์สิน 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีในแนวเส้น
เท่าระดับเสียง NEF>40 และ NEF 30-40 

ส ารวจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม
และบันทึกต าแหน่งพิกัด 

วันท่ี 6-24 มกราคม พ.ศ. 2563 

ร่าง
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ตารางที่ 3.3-2 สรุปภาพรวมการส ารวจข้อมูลสภาพแวดล้อมในภาคสนามของโครงการ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/

ทรัพยากร 
พ้ืนที่ด าเนินการ วิธีการ วันด าเนินการ 

 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีในแนวเส้น
เท่าระดับเสียง NEF>40 และ NEF 30-40 

ส ารวจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม
และบันทึกต าแหน่งพิกัด 

วันท่ี 15-25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

การสาธารณสุข ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายในพื้นท่ีศึกษา
ของโครงการ 

ส า ร ว จ ภ า คส นา ม โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม 

วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 -  
วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 

3.3.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
3.3.3.1 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาสภาพธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน และการเกิดแผ่นดินไหวที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบและข้อจ ากัด  
ต่อโครงการ  
3.3.3.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

 รวบรวมข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหวของจังหวัดระยองในประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 จากกรมทรัพยากรธรณี 

 สถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ระหว่างปี  พ.ศ. 2556 -2560  
จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

3.3.3.3 ผลการศึกษา 

(1) ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดระยอง 

ลักษณะของแผ่นดินและพื้นที่จังหวัดระยองมีหลักฐานทางธรณีวิทยาชี้ให้เห็นว่าผ่านกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง (Geological Process) มายาวนานกว่า 360 ล้านปี จนปรากฏเป็นรูปลักษณะสัณฐานดังให้เห็น 
ในปัจจุบัน ได้แก่ พื้นที่ภูเขา พื้นที่ลอนคลื่น ที่ราบลุ่ม พื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่เกาะต่างๆ ซึ่งรองรับด้วยหินแข็ง
อายุตั้งแต่ 360 ล้านปี จนถึงตะกอนปัจจุบัน มีทั้งตะกอน หินแปร หินอัคนี และตะกอนร่วน รายละเอียด 
แสดงดังรูปที่ 3.3-1 

 

ร่าง
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  ที่มา : กรมทรัพยากรธรณีวิทยา  

รูปที่ 3.3-1 แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดระยอง  
 

พื้นที่โครงการ ร่าง
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ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูมิประเทศแต่ละแบบมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขามีหินแข็ง 
ที่ปรากฏให้เห็นทั้งชนิดหินแปร หินตะกอน และหินอัคนี ที่มีอายุแตกต่างกันตั้งแต่ยุคคาร์บอนิเฟอรัส (อายุประมาณ 
286-360 ล้านปี) จนถึงยุคเทอร์เชียรี (อายุประมาณ 66.4 ล้านปี) พื้นที่ลอนคลื่น ตะพักล าน้ าและพื้นที่ราบลุ่ม  
เกิดจากการสะสมของตะกอนร่วน ส่วนพื้นที่เกาะส่วนใหญ่เป็นหินแปร บริเวณพื้นที่อ่าวไทยเป็นการสะสมตัว  
ของตะกอนชายหาดโดยน้ าทะเล ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดระยองร้อยละ 75 รองรับด้วยหินตะกอน หินแปร และตะกอนร่วน  
ซึ่งจ าแนกหินตะกอนและหินแปร 5 หน่วย และตะกอนร่วน 6 หน่วย โดยหินตะกอนเกิดจากการสะสมและตกตะกอน
ทับถมของเศษหิน ดิน ทราย ที่แตกหลุดหรือถูกชะละลายออกมาจากหินเดิม โดยตัวการตามธรรมชาติ เช่น น้ า ลม 
ธารน้ าแข็ง น้ าทะเล พัดพาตะกอนไปทับถมในแอ่งสะสมตัว ตะกอนที่สะสมมากจะมีการกดทับอัดตัวกันแน่น  
ส่วนหินแปร เป็นหินที่เกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม ซึ่งเป็นหินตะกอน หินอัคนี และหินแปร ภายใต้อิทธิพล  
ความร้อนหรือความดัน หรือสองอย่าง กระบวนการแปรสภาพท าให้เกิดการเรียงตัวของเม็ดแร่หรือเกิดแร่ใหม่ขึ้น  
(ที่ มา  :  การจ าแนกเขตเพื่ อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี  จั งหวัดระยอง พ.ศ. 2551  
(กรมทรัพยากรธรณี, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)) 

ลักษณะดินบริเวณพื้นที่โครงการ พบ 2 ประเภท คือ 

1. ตะกอนน้ าพา (Qa) : กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว 

2. ตะกอนผุพงอยู่กับที่ และตะกอนหินเชิงเขา (Qc) : หินแกรนิตผุ ทราย ทรายแป้ง เศษหิน ดินลูกรัง 
และดินเทอราโรซ่า 

(2) แผ่นดินไหว 

แผ่นดินไหวที่ส่งผลความสั่นสะเทือนในประเทศไทย เกิดจากแหล่งก าเนิดแผ่นดินไหว 2 ลักษณะ 
ได้แก่ แหล่งก าเนิดแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนภายนอกประเทศในบริเวณประเทศเมียนมาร์ จีนตอนใต้ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทะเลอันดามัน และแหล่งก าเนิดแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนภายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่ 
อยู่ ในภาคตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์  และรอยเลื่อนระนอง  
เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.3-2 

จากข้อมูลสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560  
แสดงดังตารางที่ 3.3-3 สรุปได้ว่า ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนั้นมีขนาดระหว่าง 
2.2–6.8 ตามมาตราริคเตอร์ ซึ่งจากแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยแสดงดังรูปที่ 3.3-3 พบว่า 
พื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ศึกษาของโครงการไม่มีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน โดยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
ระดับ 1 เทียบกับความรุนแรง 3-4 เมอร์คัลลี กล่าวคือเป็นระดับที่จะท าให้บุคคลที่อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่า 
มีแผ่นดินไหว (ความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง) 

  

ร่าง
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          ที่มา : กรมทรัพยากรธรณ,ี มีนาคม พ.ศ. 2555 

รูปที่ 3.3-2 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
  

พื้นที่โครงการ 

ร่าง
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ตารางที่ 3.3-3 สถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 

วัน เดือน ปี ศูนย์กลาง 
ขนาด/ความรุนแรง  

(ริกเตอร์) 
บันทึกเหตุการณ์ 

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ประเทศพม่า  
(21.10N , 99.85E) 

4.3 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

2 มีนาคม พ.ศ. 2556 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ล าปาง 
(18.36N , 99.56E) 

3.4 รู้สึกสั่นไหวท่ี ต.ต้นฝาย ต.พิชัย  
ต.ต้นธงชัย จ.ล าปาง 

5 เมษายน พ.ศ. 2556 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
(18.64N , 98.72E) 

2.9 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.แม่วาง อ.หางดง  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

11 เมษายน พ.ศ. 2556 ประเทศพม่า (18.96N , 
97.68E) 

5.1 รู้สึกสั่นไหวท่ี จ.แม่ฮ่องสอน 

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ประเทศพม่า  
(20.70N , 99.84E) 

5.4 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.แม่สาย อ.เมือง  
จ.เชียงราย 

7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
(18.61N , 98.74E) 

3.1 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.แม่วาง อ.สันป่าตอง  
จ.เชียงใหม่ 

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  
ประเทศอินโดนีเซีย 
(4.64N , 96.56E) 

6.0 รู้สึกสั่นไหวท่ี จ.ภูเก็ต จ.พังงา  
และอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 

1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 
(19.29N , 99.84E) 

3.7 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

20 กันยายน พ.ศ. 2556 อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
(20.23N , 99.95E) 

2.4 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
(19.32N , 99.24E) 

4.1 รู้สึกสั่นไหวท่ี ต.สันทราย อ.พร้าว 
จ.เชียงราย 

1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ต.จ าป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 
(19.04N , 99.96E) 

3.2 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

21 มีนาคม พ.ศ. 2557 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย 
(7.64N , 94.21E) 

6.4 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
(19.75N , 99.69E) 

6.3 รู้สึกสั่นไหวท่ี จ.เชียงราย จ.แพร่  
จ.แม่ฮ่องสอน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก  
จ.เชียงใหม่ และตึกสูงใน
กรุงเทพมหานคร  

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 อ.นาน้อย จ.น่าน  
(18.40N , 100.77E) 

3.6 รู้สึกสั่นไหวท่ี ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 

24 ตุลาคม พ.ศ. 2577 อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
(19.10N , 100.09E) 

3.6 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

6 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ยูนนาน ประเทศจีน 
(23.29N , 100.29E) 

5.9 รู้สึกสั่นไหวท่ี จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่  
และกรุงเทพมหานคร 

ร่าง
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ตารางที่ 3.3-3 สถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 

วัน เดือน ปี ศูนย์กลาง 
ขนาด/ความรุนแรง  

(ริกเตอร์) 
บันทึกเหตุการณ์ 

19 มกราคม พ.ศ. 2558 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล าปาง  
(17.50N , 99.35E) 

2.8 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.เถิน จ.ล าปาง 

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 อ่าวพังงา ด้านทิศใต้ของ  
เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว  
จ.พังงา (7.87N , 98.57E) 

4.0 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.เมือง อ.กะทู้  
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต, เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 

25 มีนาคม พ.ศ. 2558 นอกชายฝั่งด้านทิศตะวันออก 
ของ จ.ภูเก็ต  

(7.89N , 98.52E) 

3.8 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.เมือง อ.กะทู้  
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต, เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 

6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในทะเลบริเวณ อ.เกาะยาว  
จ.พังงา (7.85N, 98.54E) 

4.6 รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ. พังงา  
จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ 

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในทะเลบริเวณ อ.เกาะยาว  
จ.พังงา (7.84N, 98.51E) 

4.5 รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.พังงา  
จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ 

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประเทศพม่า  
(20.56N, 99.02E) 

5.1 รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.เชียงใหม่  
จ.เชียงราย และ จ.แม่ฮ่องสอน 

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี  

(15.01N , 98.47E) 

4.8 รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.สังขละบุรี 
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 อ.พาน จ.เชียงราย  
(19.62N , 99.73E) 

3.0 รู้สึกสั่นไหวบริเวณ ต.เมืองพาน  
อ.พาน จ.เชียงราย 

20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  
(15.00N , 98.42E) 

4.5 รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.ทองผาภูมิ 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  
(19.68N , 99.57E) 

2.4 รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย  
(6.79N , 94.50E) 

6.2 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.กระบี่ 

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อ.พาน จ.เชียงราย 
(19.69N , 99.70E) 

2.2 รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย 

6 มกราคม พ.ศ. 2559 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน (18.20N , 98.06E) 

3.5 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

10 มกราคม พ.ศ. 2559 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี (14.08N , 99.47E) 

2.3 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในทะเล ใกล้เกาะยาวใหญ่  
จ.พังงา (7.92N , 98.54E) 

2.4 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-13 
 

ตารางที่ 3.3-3 สถิติข้อมูลแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 

วัน เดือน ปี ศูนย์กลาง 
ขนาด/ความรุนแรง  

(ริกเตอร์) 
บันทึกเหตุการณ์ 

18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในทะเล ใกล้เกาะยาวใหญ่  
จ.พังงา (7.99N, 98.52E) 

3.1 รู้สึกสั่นไหวท่ี อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 

24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ประเทศพม่า  
(21.06N , 94.45E) 

6.8 รู้สึกสั่นไหวท่ีบริเวณ จ.เชียงใหม่  
จ.เชียงราย และกรุงเทพมหานคร 

14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
(14.69N , 101.38E) 

3.0 รู้สึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 

29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประเทศพม่า 
(17.35N , 97.86E) 

4.5 รู้สึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.เมืองตาก  
อ.แม่สอด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา 
อินโดนีเซีย (5.32N , 96.07E) 

6.5 รู้สึกสั่นไหวท่ีบริเวณ จ.กระบี่ จ.สงขลา  
และ จ.ภูเก็ต 

8 มกราคม พ.ศ. 2560 อ.อุ้มผาง จ.ตาก  
(16.10N , 98.70E) 

3.9 รู้สึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

15 มกราคม พ.ศ. 2560 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
(18.56N , 98.52E) 

4.2 รู้สึกสั่นไหวท่ีบริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน  
และ จ.เชียงใหม่ 

6 เมษายน พ.ศ. 2560 อ.หลังสวน จ.ชุมพร  
(10.03N , 99.16E) 

2.9 รู้สึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประเทศพม่า 
(20.71N , 100.12E) 

5.1 รู้สึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.เมือง อ.แม่จัน  
อ.แม่สาย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

22 เมษายน พ.ศ. 2560 อ.นาน้อย จ.น่าน 
(18.35N , 100.87E) 

3.9 รู้สึกสั่นไหวท่ีบริเวณ อ.นาน้อย อ.เวียงสา  
จ.น่าน 

ที่มา : สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบตอ่ประเทศไทย, ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนยิมวิทยา 
สืบค้นจาก http://www.seismology.tmd.go.th/earthquakestat.html, สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

  ร่าง
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            ที่มา : กรมทรัพยากรธรณ,ี ตุลาคม พ.ศ. 2556 

รูปที่ 3.3-3 แผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย 

 

 

พ้ืนที่โครงการ 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-15 
 

3.4 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบของโครงการ 

จากการตรวจสอบข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาด้านทิศตะวันออกและตะวันตก  
ไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร และด้านทิศหนือและใต้  ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พบว่า  
มีพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitive Area) ที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น 121 แห่ง ได้แก่ สถานศึกษา จ านวน 57 แห่ง 
ศาสนสถาน จ านวน 46 แห่ง และสถานพยาบาล จ านวน 18 แห่ง รายละเอียดแสดงดังตารางที่  3.4-1  
และรูปที่ 3.4-1 

ตารางที่ 3.4-1 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
ที่อยู่ 

ระยะห่างจากขอบเขตสนามบิน  
ถึงพื้นที่อ่อนไหว (กิโลเมตร)  

ต าบล อ าเภอ จังหวัด ขอบเขต/รั้ว อาคารที่ใกล้ท่ีสุด 
สถานศึกษา (57 แห่ง)     
1.  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.6 กองการบินทหารเรือ พลา บ้านฉาง ระยอง อยู่ในพื้นท่ีสนามบิน อยู่ในพืน้ท่ีสนามบิน 
2.  โรงเรียนวัดพลา พลา บ้านฉาง ระยอง 1.04 1.05 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพลา พลา บ้านฉาง ระยอง 1.30 1.31 
4.  โรงเรียนบ้านคลองทราย พลา บ้านฉาง ระยอง 1.57 1.58 
5.  โรงเรียนสองภาษาระยอง พลา บ้านฉาง ระยอง 1.49 1.51 
6.  โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง พลา บ้านฉาง ระยอง 1.61 1.63 
7.  โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 (วัดคีรีภาวนาราม) พลา บ้านฉาง ระยอง 0.73 0.74 
8.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม พลา บ้านฉาง ระยอง 0.78 0.79 
9.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 0.04 0.17 
10.  โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 1.26 1.27 
11.  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 1.37 1.38 
12.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 1.81 1.82 
13.  โรงเรียนวัดสระแก้ว ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 1.90 1.95 
14.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม (เต็มราษฎร์อนุสรณ์) ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 4.86 4.88 
15.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านักท้อน 

ในโรงเรียนวัดสมบูรณาราม 
ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 4.86 4.88 

16.  โรงเรียนสัจจศึกษา ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 3.80 3.81 
17.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอบ้านฉาง 
ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 5.06 5.07 

18.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 4.95 4.97 
19.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายร้า ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 5.00 5.01 
20.  โรงเรียนวัดส านักกะท้อน ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 6.90 6.94 
21.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 6.94 6.95 
22.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุรพทิศ อบต. ส านักท้อน ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 9.55 9.56 
23.  โรงเรียนวัดชากหมาก ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 9.47 9.55 

ร่าง
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ตารางที่ 3.4-1 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
ที่อยู่ 

ระยะห่างจากขอบเขตสนามบิน  
ถึงพื้นที่อ่อนไหว (กิโลเมตร)  

ต าบล อ าเภอ จังหวัด ขอบเขต/รั้ว อาคารที่ใกล้ท่ีสุด 
24.  โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ ระยอง ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 10.54 10.58 
25.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านฉาง (ศูนย์พยูน) บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.66 3.67 
26.  โรงเรียนบ้านพยูน บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.66 3.67 
27.  โรงเรียนอนุบาลรักภาษา บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.20 3.21 
28.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง (บุญรอดประชานุกูล) บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.34 3.35 
29.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านฉาง 3  

(บ้านประชุมมิตร-ล้อเกวียน) 
บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 5.81 5.82 

30.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบ้านฉาง  
(บ้านประชุมมิตร-ล้อเกวียน) 

บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 5.81 5.82 

31.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบ ารุง บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 6.23 6.24 
32.  โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 7.10 7.11 
33.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านฉาง (วัดเนินกระปรอก) บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 6.99 6.99 
34.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 6.99 6.99 
35.  โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 6.52 6.53 
36.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 4.17 4.19 
37.  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.74 3.76 
38.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 8.23 8.26 
39.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดร-ห้วยมะหาด บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 8.23 8.26 
40.  โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 13.10 13.11 
41.  โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 11.66 11.88 
42.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 7.97 7.98 
43.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี - 1.13 
44.  โรงเรียนบ้านขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.98 0.99 
45.  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.93 2.95 
46.  โรงเรียนอนุบาลอธิฏฐาน พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 3.66 3.67 
47.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. พลูตาหลวง 2 บ้านเขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.88 4.90 
48.  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.88 4.94 
49.  โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.72 5.73 
50.  โรงเรียนบ้าน กม. ห้า พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.97 4.97 
51.  โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 6.74 6.75 
52.  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.8 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 6.04 6.08 
53.  โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 6.12 6.13 
54.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 6.28 6.29 
55.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 6.87 6.88 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.4-1 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
ที่อยู่ 

ระยะห่างจากขอบเขตสนามบิน  
ถึงพื้นที่อ่อนไหว (กิโลเมตร)  

ต าบล อ าเภอ จังหวัด ขอบเขต/รั้ว อาคารที่ใกล้ท่ีสุด 
56.  ศูนย์ กศน. ต าบลแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี - 6.99 
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 6.61 6.64 
ศาสนสถาน (46 แห่ง)     
1.  ส านักวิปัสนาวัดพลา พลา บ้านฉาง ระยอง 0.95 0.96 
2.  วัดพลา พลา บ้านฉาง ระยอง 1.18 1.19 
3.  วัดคลองทราย พลา บ้านฉาง ระยอง 1.03 1.04 
4.  วัดคีรีภาวนาราม พลา บ้านฉาง ระยอง 0.87 0.87 
5.  คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง พลา บ้านฉาง ระยอง 1.41 1.42 
6.  คริสตจักรบ้านฉาง พลา บ้านฉาง ระยอง 1.80 1.80 
7.  วัดบ้านคลองบางไผ่ ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 0.04 0.24 
8.  วัดสระแก้ว ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 1.72 1.77 
9.  วัดสมบูรณาราม ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 4.93 4.96 
10.  คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 6.12 6.12 
11.  วัดส านักกะท้อน ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 6.78 6.79 
12.  วัดสุวรรณรังสรรค์ ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 5.00 5.01 
13.  วัดหนองโบสถ์ ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 7.31 7.52 
14.  ศาลหลวงเตี่ยชากหมาก ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 9.21 9.23 
15.  วัดชากหมาก ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 9.29 9.30 
16.  ศาลหลวงเตี้ยบ้านพยูน บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง - 4.20 
17.  วัดชลธาราม (พยูน) บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.64 3.65 
18.  มัสยิด ดะห์วะติ้ลอิสลาม บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 2.79 2.79 
19.  ศาลหลวงเตี่ยบ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.24 3.25 
20.  ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยกวนอู บ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง - 3.31 
21.  วัดบ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.22 3.24 
22.  วัดประชุมมิตรบ ารุง บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 6.30 6.31 
23.  ศาลเจ้าหลวงเตี่ย บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง - 6.85 
24.  วัดเนินกระปรอก บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 6.90 6.91 
25.  วัดภูดรนิ่มเสนาะ บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 7.94 7.97 
26.  คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 7.85 7.85 
27.  อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ห้วยใหญ ่ บางละมุง ชลบุรี 10.91 10.92 

28.  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ห้วยใหญ ่ บางละมงุ ชลบุรี 10.97 11.00 

29.  ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ ห้วยใหญ ่ บางละมุง ชลบุรี - 11.54 

30.  ส านักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม ห้วยใหญ ่ บางละมุง ชลบุรี 12.05 12.06 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.4-1 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
ที่อยู่ 

ระยะห่างจากขอบเขตสนามบิน  
ถึงพื้นที่อ่อนไหว (กิโลเมตร)  

ต าบล อ าเภอ จังหวัด ขอบเขต/รั้ว อาคารที่ใกล้ท่ีสุด 
31.  วัดมาบฟักทอง ห้วยใหญ ่ บางละมุง ชลบุรี 13.16 13.18 

32.  พระพุทธรูปเขาชีจรรย์ นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 8.72 8.72 
33.  วัดเขาชีจรรย์ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 6.63 6.63 
34.  วัดราษฎร์สามัคคี พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.92 0.94 
35.  ศาลเจ้าแม่กวนอิม พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.98 0.99 
36.  ส านักปฏิบัติธรรม กม.8 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.67 2.72 
37.  วัดรังสีสุนทร (กม.5) พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.02 5.04 
38.  ส านักสงฆ์โพธิปิยะ (ธรรมยุต) สาขาโพธิสัมพันธ์ พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.97 4.97 
39.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสัตหีบ (บันไดแก้ว) พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.04 5.05 
40.  วัดทุ่งโปรง พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.91 5.92 
41.  ส านักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 2.35 2.35 
42.  วัดเขาบายศรี สันติธรรม พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 4.69 4.75 
43.  ส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 5.34 5.34 
44.  คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 4.43 4.44 
45.  วัดช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 6.79 6.80 
46.  วิหารหลวงพ่อด า แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 7.16 7.16 
สถานพยาบาล (18 แห่ง)     
1.  ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนอีสเทอร์น-หนองม่วง พลา บ้านฉาง ระยอง 0.09 0.09 
2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลา พลา บ้านฉาง ระยอง 1.31 1.31 
3.  โรงพยาบาลบ้านฉาง พลา บ้านฉาง ระยอง 2.41 2.44 
4.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองบางไผ่ ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 0.85 0.85 
5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสระแก้ว ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 1.87 1.87 
6.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาครอก ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 3.94 3.95 
7.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านยายร้า ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 4.96 4.96 
8.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส านักท้อน ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 6.69 6.71 
9.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านชากหมาก ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 9.57 9.57 
10.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพยูน บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 3.77 3.77 
11.  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองบ้านฉาง  

(ศูนย์ทัศนีย์) 
บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 7.80 7.80 

12.  หน่วยบริการสุขภาพชุมชนภูดร-ห้วยมะหาด บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 7.92 7.96 
13.  โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 11.31 11.35 
14.  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 

จังหวัดชลบุรี 
ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 11.52 11.52 

15.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโค้งวันเพ็ญ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 7.92 7.92 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.4-1 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ 
ที่อยู่ 

ระยะห่างจากขอบเขตสนามบิน  
ถึงพื้นที่อ่อนไหว (กิโลเมตร)  

ต าบล อ าเภอ จังหวัด ขอบเขต/รั้ว อาคารที่ใกล้ท่ีสุด 
16.  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 0.02 0.1 
17.  โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 1.17 1.18 
18.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 6.97 6.97 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่ทราบขอบเขตรั้วที่ชัดเจน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.4-1 พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ร่าง
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3.5 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

3.5.1 สภาพภูมิประเทศ 

3.5.1.1 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษารวบรวมข้อมูลลักษณะภูมิประเทศจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ 
เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

3.5.1.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

 รวบรวมข้อมูลลักษณะภูมิประเทศจังหวัดระยอง  จากแผนพัฒนา  4 ปี จังหวัดระยอง  
(พ.ศ. 2561-2564) 

 รวบรวมข้อมูลลักษณะภูมิประเทศต าบลพลา จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบาลต าบลพลา  
(พ.ศ. 2561-2564) 

 รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ (ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ
วางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบนิอู่ตะเภาและพื้นทีโ่ดยรอบ 
จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)) 

3.5.1.3 ผลการศึกษา 

(1) ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดระยอง 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดระยอง เป็นที่ราบชายฝั่ งที่ เกิดจากการทับถมของตะกอน 
บริเวณแอ่งลุ่มน้ าระยองและที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ าสลับกันไป โดยมีพื้นที่  
ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาด้านทิศตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเล 1 ,035 เมตร และทิวเขาที่อยู่ประมาณ
กึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอ าเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแม่น้ าสายสั้นๆ  
ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ าที่ส าคัญ ได้แก ่แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าจันทบุรี  
แม่น้ าระยอง ลักษณะชายฝั่งทะเลมีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญ่น้อยเรียงรายเลียบตามแน วชายฝั่ง 
นับเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ 

จังหวัดระยองอยู่ทิศตะวันออกของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งที่  12 -13 องศาเหนือ และ 
เส้นแวงที่ 101–102 องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 3 ,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2 ,220,000 ไร่  
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปด้านทิศตะวันออกประมาณ 179 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อเขตอ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ทิศใต ้  ติดชายฝั่งอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอ าเภอสัตหีบ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ร่าง
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(2) ลักษณะภูมิประเทศต าบลพลา 
ภูมิประเทศของเทศบาลมีลั กษณะเป็นที่ ราบลุ่ ม  ติดชายทะเล โดยเทศบาลต าบลพลา  

อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอบ้านฉาง ห่างจากอ าเภอบ้านฉางประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดระยอง  
33 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเทศบาลต าบลบ้านฉาง 
ทิศใต้   ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลพลูตาหลวง  

ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีพื้นที่
โดยรอบประมาณ 12,000 ไร่ (รวมพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางทหาร และพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก)  
อยู่เหนือระดับน้ าทะเล 13 เมตร ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของกรุงเทพมหานคร ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 190 กิโลเมตร และห่างจากพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอาเซียนเป็นระยะทางประมาณ  
30 กิโลเมตร โดยลักษณะภูมิประเทศของต าบลพลา เป็นที่ราบ ติดกับชายทะเล และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ 
เป็นดินร่วนปนทราย  

(3) สภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ 

พื้นที่ตั้งส าหรับการพัฒนาการขยายตัวของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นพื้นที่ด้านทิศตะวันออก
ของทางวิ่งในปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก (6,500 ไร่) ส าหรับการปฏิบัติการส่วน 
อากาศยานนั้น พื้นที่ตั้งของสนามบินจะต้องมีระดับพื้นผิวหน้าดินอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้มีความลาดชัน 
อยู่ในช่วงร้อยละ 1 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และระดับ 
หัวทางวิ่ง (Runway Threshold Level) ที่ก าหนดโดยการวางแผนพื้นผิวจ ากัดสิ่งกีดขวาง (Obstacle Limitation) 

จากการส ารวจภูมิประเทศของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือน
พฤษภาคม พ .ศ. 2561 โดย Messrs STS ด้วยวิธีไลดาร์ (LIDAR) (ทางอากาศ) พบว่า มีระดับพื้นที่ผิวหน้าดิน 
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ในการส ารวจสามารถระบุได้ว่า มีทางน้ าที่กว้างขวางตัดผ่าน เฉียงพื้นที่ตั้งโครงการ 
จากด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีพื้นที่บางส่วนเป็นเนินเขาขนาดเล็ก บริเวณที่ต้องการ 
ถมดิน/หินเพื่อปรับสภาพความลาดชัน คือ บริเวณที่มีทางน้ าตัดผ่านตามแนว เฉียงกับพื้นที่ตั้งโครงการในแนว 
ทิศตะวันตกฉียงใต้ ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบริเวณพื้นที่ต่ าส่วนอ่ืนๆ ส่วนบริเวณพื้นที่ที่มีลักษณะเนินเขา
ขนาดเล็ก จะต้องมีการขุดปรับพื้นที่ออกบางส่วน ผลการศึกษาการปรับพื้นที่ (Grading) เบื้องต้น พบว่าโดยภาพรวม
แล้วนั้น มีความจ าเป็นต้องถมดิน/หิน ทั่วทั้งพื้นที่โครงการ ทั้งบริเวณที่ตั้งของทางวิ่งแห่งใหม่ รวมทั้งทางขับที่เชื่อม 
เข้ากับทางวิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในการออกแบบและวางแผน (ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ
วางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง  
 (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)) 
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3.5.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

3.5.2.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมและศึกษาข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่มีการตรวจวัดบริเวณ
พื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

3.5.2.2 วิธีการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2532-2561) จากสถานี
อุตุนิยมวิทยาสัตหีบ กรมอุตุนิยมวิทยา 

 ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณพื้นที่ศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561  
ของกรมควบคุมมลพิษ  จ านวน 3 สถานี  ได้แก่  โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพ 
ต าบลมาบตาพุด ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ส ารวจและตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป รายละเอียดมีดังนี้ 

 จุดตรวจวัดและระยะเวลาการตรวจวัด  : ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตรวจวัด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง) จ านวน 2 ครั้ง 
ได้แก่ คร้ังที่ 1 ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 6 จุด ได้แก่  
โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พื้นที่โครงการบริเวณ  
Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ และ
คร้ังที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จ านวน 7 จุด โดยเพิ่มจุด
ตรวจวัด 1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อาจจะได้รับผลกระทบ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่  3.5-1 และรูปที่  3.5-1 โดยมีการติดตั้งเครื่องมือ 
แสดงดังรูปที่ 3.5-2 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : ตรวจวัดจ านวน 9 ดัชนี ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 
ชั่ ว โ ม ง  และ เฉลี่ ย  8 ชั่ ว โ ม ง  ก๊ า ซนั นมี เ ธน ไฮ โดรคาร์ บอน  เฉลี่ ย  3 ชั่ ว โ มง  
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง สารอินทรีย์ระเหยง่าย ทิศทางและความเร็วลม 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-2  
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ตารางที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนของโครงการ 

จุดที ่ ต าแหน่งจุดตรวจวัด 
พิกัดจุดตรวจวัด 

E N 
1 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 717428 1406143 
2 บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 717233 1400220 
3 พื้นที่โครงการบริเวณ Airside 718584 1402641 
4 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 720741 1406470 
5 โรงเรียนวัดพลา 721755 1401085 
6 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 716297 1404423 
7 โรงเรียนวัดสระแก้ว  718052 1407105 

 

ตารางที่ 3.5-2 ดัชนีคุณภาพอากาศและวิธีการวิเคราะห์ 
ดัชนี วิธีการวิเคราะห์ 

1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง Gravimetric (High Volume Method) 1/ 
2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง Gravimetric (High Volume Method) 1/ 
3. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง Gravimetric (Low Volume Method)2/ 
4. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง Chemiluminescence Method 3/ 
5. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  

และเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
Non-dispersive Infrared Detection Method (NDIR) 1/ 

6. ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน (Non Methane Hydrocarbon; 
NMHC) เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

Total Hydrocarbons Analyzer (FID) Method 4/ 

7. ก๊ า ซ ไ ฮ โ ด ร ค า ร์ บ อ น ร ว ม  ( Total Hydrocarbons; THC)  
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

Total Hydrocarbons Analyzer (FID) Method 4/ 

8. สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) Canister, Gas Chromatography/Mass Spectrometry5/  
9. ทิศทางและความเร็วลม (WS/WD) Wind Speed and Wind Direction Equipment 4/ 
หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  2/ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  

2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  3/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์   

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  4/U.S. EPA. Method July, 2011 
  5/ U.S. EPA Method TO-15 
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รูปที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนของโครงการ 
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1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 2. บริเวณอาคารปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 

  
3. พื้นที่โครงการบริเวณ Airside 4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 

  
5. โรงเรียนวัดพลา 6. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ ่

 
7. โรงเรียนวัดสระแก้ว 

รูปที่ 3.5-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
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3.5.2.3 ผลการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

สภาพอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ศึกษาโครงการ 

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2532-2561) จากสถานีอุตุนิยมวิทยา 
สัตหีบ กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-3 

1) ความดันบรรยากาศ  

ความดันบรรยากาศเฉลี่ยตลอดปีมีค่า 1,009.2 เฮกโตปาสคาล โดยพิสัยอยู่ในช่วง 1,007.0-1,011.9 
เฮกโตปาสคาล มีความแตกต่างของค่าความดันบรรยากาศในแต่ละวันเฉลี่ยเท่ากับ 6.34 เฮกโตปาสคาล  
ค่าความกดอากาศสูงสุดที่ตรวจพบมีค่าเท่ากับ 1,027.9 เฮกโตปาสคาล ในเดือนธันวาคม และค่าความกดอากาศต่ าสุด 
ที่ตรวจพบมีคา่เท่ากับ 991.3 เฮกโตปาสคาล ในเดือนตุลาคม 

2) อุณหภูมิ  

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่าเท่ากับ 28.2 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ าสุด-สูงสุดตลอดป ี
มีค่าเท่ากับ 10.0-38.7 องศาเซลเซียส ส าหรับเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนเมษายน ซึ่งมีอุณหภูมิ 
เท่ากับ 34.0 องศาเซลเซียส และเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด คือ เดือนธันวาคม โดยอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ 
เท่ากับ 21.2 องศาเซลเซียส 

3) ความชื้นสัมพัทธ์  

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีเท่ากับร้อยละ 77 โดยมีพิสัยอยู่ในช่วงร้อยละ 71-83 ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ตลอดปีมีค่าร้อยละ 90 ค่าเฉลี่ยต่ าสุดตลอดปีมีค่าร้อยละ 60.5 โดยความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดมีค่าร้อยละ 95  
ในเดือนตุลาคม ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุดมีค่าร้อยละ 4 ในเดือนธันวาคม 

4) ปริมาณเมฆ  

ปริมาณเมฆในท้องฟ้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7 ส่วนใน 10 ส่วนของท้องฟ้า มีพิสัยอยู่ในช่วง 5.4-8.4  
ส่วนใน 10 ส่วนของท้องฟ้า โดยช่วงที่พบว่ามีปริมาณเมฆมากที่สุด คือ ช่วงฤดูฝน โดยในเดือนสิงหาคมจะมีปริมาณเมฆ 
ในท้องฟ้ามากที่สุดเท่ากับ 8.4 ส่วนใน 10 ส่วนของท้องฟ้า ส าหรับเดือนที่มีปริมาณเมฆน้อยที่สุดคือเดือนมกราคม  
โดยมีปริมาณเท่ากับ 5.4 ส่วนใน 10 ส่วนของท้องฟ้า 

5) ความเร็วและทิศทางลม  

ความเร็วลมเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 4.4 น็อต มีพิสัยอยู่ในช่วง 3.2-5.0 น็อต จากผลการบันทึกพบว่า
เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่มีความเร็วลมสูงสุด  ซึ่ งมีความเร็วเท่ ากับ 40 น็อต ส่วนข้อมูลทิศทางลมพัด 
มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
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6) ปริมาณน้ าฝน  

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยแต่ละเดือนเท่ากับ 108.8 มิลลิเมตร ส าหรับจ านวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ยมีจ านวน 
10 วัน ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) มีพิสัยอยู่ในช่วง 156.2-208.8 มิลลิเมตร  
โดยเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดคือ 19 วัน รวมปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 266.5 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคม 
เป็นเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ 2 วัน รวมปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 11.0 มิลลิเมตร 

7) อุตุนิยมวิทยา 

สถิติอุตุนิยมวิทยาและผังลมในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2532-2561) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ  
แสดงดังตารางที่ 3.5-3 และตารางที่ 3.5-3 
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ตารางที่ 3.5-3 สถิติอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2532-2561) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ 
ข้อมูล มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รายป ี

ความกดอากาศ 
(เฮกโตปาสคาล) 

เฉลี่ย 1,011.9 1,011.6 1,010.5 1,008.8 1,007.4 1,007.0 1,007.1 1,007.2 1,007.7 1,009.0 1,010.3 1,011.7 1,009.2 
แตกต่างแต่ละวันเฉลี่ย 5.20 4.30 4.40 6.50 7.10 5.70 5.50 5.60 9.60 8.50 7.40 6.30 6.34 
สูงสุด 1,020.5 1,019.7 1,021.6 1,016.6 1,014.2 1,020.3 1,01.3 1,013.9 1,016.5 1,016.7 1,017.9 1,027.9 1,027.9 
ต่ าสุด 1,005.2 1,004.5 1,002.5 1,001.0 1,001.9 999.7 994.8 1,000.6 1,001.0 991.3 1,001.3 1,002.8 991.3 

อุณหภูมิ  
(องศาเซลเซียส) 

เฉลี่ยสูงสุด 32.4 32.6 33.0 34.0 33.9 33.5 33.0 33.1 32.8 32.6 33.1 32.8 33.1 
สูงสุด 36.5 36.5 37.8 38.7 38.7 37.5 37.0 37.2 36.2 36.2 36.9 36.6 38.7 
เฉลี่ยต่ าสุด 21.4 23.0 24.9 26.1 26.1 26.1 25.7 25.7 25.0 23.9 22.7 21.2 24.3 
ต่ าสุด 13.2 13.6 17.6 10.0 18.4 21.7 19.1 19.8 21.5 18.0 16.0 11.2 10.0 
เฉลี่ย 26.3 27.4 28.7 29.8 29.8 29.5 29.1 29.0 28.3 27.5 27.2 26.3 28.2 

ความชื้นสัมพัทธ์ 
(ร้อยละ) 

เฉลี่ย 75 76 77 76 78 77 77 77 81 83 76 71 77 
เฉลี่ยสูงสุด 91 91 90 89 90 89 89 89 93 95 90 87 90 
เฉลี่ยต่ าสุด 54 58 62 62 64 63 64 63 66 65 56 50 60.5 
ต่ าสุด 15 16 20 14 33 33 37 16 19 14 12 4 4 

ความครึ้มเมฆ (1-10) เฉลี่ย 5.4 5.6 6.0 6.3 7.6 8.1 8.2 8.4 8.3 7.7 6.2 5.6 7.0 
ความเร็วลม (นอต) ทิศทาง N S S S S SW SW SW SW N N N - 

ความเร็วลมเฉลี่ย 3.8 4.4 4.9 4.8 4.5 4.8 5.0 4.9 3.8 3.2 4.0 4.3 4.4 
ความเร็วลมสูงสุด 29.0 21.0 29.0 38.0 37.0 40.0 31.0 38.0 35.0 32.0 28.0 32.0 40.0 

ปริมาณฝน (มิลลิเมตร) เฉลี่ย 40.1 23.8 63.5 91.1 165.8 142.1 112.1 95.1 234.7 266.5 59.6 11.0 1,305.4 
จ านวนวันท่ีฝนตก  4.4 3.3 5.7 7.3 12.9 13.3 13.3 14.0 17.1 19.0 6.3 2.2 118.8 
สูงสุดต่อวัน 59.7 38.3 101.5 120.0 156.2 160.3 57.5 72.8 125.9 208.8 80.1 28.4 208.8 

จ านวนวันท่ีเกิด เมฆหมอก 1.8 1.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.4 4.0 
หมอก 13.2 10.8 6.3 5.9 1.1 0.9 0.9 0.9 0.7 5.6 10.8 15.3 72.4 
ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ฟ้าคะนอง 0.4 0.8 2.1 3.2 6.7 4.1 3.1 2.2 6.7 9.0 2.5 0.6 41.4 
พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ท่ีมา :   กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ : สถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ รหัส 48477 ละติจูด 12 องศา 41 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 100 องศา 59 ลิปดาตะวันออก ระดับสถานีเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 16 เมตร 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

   
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

   
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

   
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

 

ที่มา :   กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ : 1 หมายถึง ตัวเลขที่ปลายแขนของผังลม คือ ร้อยละความถี่การเกิดลมในแต่ละทิศทาง 
   2 หมายถึง ตัวเลขตรงกลางของผังลม คือ ร้อยละความถี่การเกิดลมสงบ 

 
รูปที่ 3.5-3 ผังลมในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2532-2561) สถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ 

1 

2 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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คุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จากการทบทวนรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 
ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาของโครงการ จ านวน 3 จุด 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง และศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง  
โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ านวน 6 ดัชนี ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.5-4 และ 
ตารางที่ 3.5-4) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าอยู่ ในช่วง  
0.007-0.098 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยกเว้นในช่วงฤดูแล้งจ านวน 5 วัน (จาก 155 วันที่ตรวจวัด) 
หรอืคิดเป็นร้อยละ 3.23 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 มีค่าอยู่ในช่วง 
0.012-0.178 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ 
ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรยกเว้นในช่วงฤดูแล้งจ านวน 31 วัน (จาก 1,292 วันที่ตรวจวัด) หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 2.40 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0-0.125 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0-0.089 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง  มีค่ าอยู่ ในช่วง 0-7.4 ส่วนในล้านส่วน  และ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0 - 4.18 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ที่ก าหนดให้ 
มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

2) สถานีส านักงานเกษตรจงัหวัดระยอง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 มีค่าอยู่ในช่วง 
0.004-0.087 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาด 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยกเว้นในช่วงฤดูแล้งจ านวน 96 วัน (จาก 1,658  
วันที่ตรวจวัด) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.79 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 มีค่าอยู่ในช่วง 
0.008-0.110 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร  

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0-0.027 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0-0.107 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0 -4.1 ส่วนในล้านส่วน และ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0-3.04 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ที่ก าหนดให้ 
มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

3) ศูนย์วิจัยพืชไร่ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าอยู่ ในช่วง  
0.004-0.069 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 มีค่าอยู่ในช่วง 
0.006-0.129 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ 
ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยกเว้นในช่วงฤดูแล้งจ านวน 14 วัน (จาก 778 วันที่ตรวจวัด) หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 1.80 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0-0.296 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.30 สว่นในล้านส่วน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0-0.103 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย  1 ชั่ ว โมง  มีค่ าอยู่ ในช่ ว ง  0-4.9 ส่ วน ในล้ านส่ วน  และ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0-2.32 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ที่ก าหนดให้ 
มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

 
รูปที่ 3.5-4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการของกรมควบคุมมลพิษ 

 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-4 ข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 

สถานีตรวจวัด 
ปีท่ี

ตรวจวัด 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(สว่นในล้านส่วน) 
โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบล 
มาบตาพุด อ. เมือง 
จ. ระยอง 

พ.ศ. 2557 - 0.016-0.117 0-0.125 0-0.089 0-3.9 0-2.61 
พ.ศ. 2558 - 0.012-0.139 0-0.093 0-0.063 0-3.2 0.05-2.84 
พ.ศ. 2559 - 0.012-0.105 0-0.115 0-0.082 0–7.4 0.03-4.18 
พ.ศ. 2560 - 0.014-0.128 0-0.061 0-0.055 0-4.7 0.14-2.08 
พ.ศ. 2561 0.007-0.098  0.022-0.178 0-0.098 0-0.074 0-1.68 0-1.39 

ค่าต่ าสดุ-สูงสดุ 0.007-0.098 0.012-0.178 0-0.125 0-0.089 0–7.4 0-4.18 
สถานีส านักงาน
เกษตรจังหวัด
ระยอง อ. เมือง  
จ. ระยอง 

พ.ศ. 2557 0.004-0.074 0.009-0.079 0.001-0.022 0.001-0.093 0.1-4.1 0.14-3.04 
พ.ศ. 2558 0.006-0.087 0.014-0.110 0–0.027 0-0.084 0.2-3.4 0.29-2 
พ.ศ. 2559 0.005-0.082 0.008-0.106 0–0.022 0-0.083 0-3.1 0-2.19 
พ.ศ. 2560 0.006-0.066 0.014-0.088 0-0.018 0-0.089 0-2.9 0.09-2.43 
พ.ศ. 2561 0.004-0.075 0.013-0.118 0-0.019 0-0.107 0-2.9 0-2.01 

ค่าต่ าสดุ-สูงสดุ 0.004-0.087 0.008-0.110 0–0.027 0-0.107 0-4.1 0-3.04 
ศูนย์วิจัยพืชไร่  
อ. เมือง จ. ระยอง 
 

พ.ศ. 2557 - 0.011-0.129 0-0.296 0-0.056 0-1.98 0.05-1.16 
พ.ศ. 2558 - 0.009-0.112 0-0.055 0-0.069 0-4.9 0-2.32 
พ.ศ. 2559 - 0.014-0.126 0-0.054 0-0.103 0-3.4 0-1.95 
พ.ศ. 2560 - 0.006-0.096 0-0.055 0-0.075 0-3 0-2.17 
พ.ศ. 2561 0.004-0.069 0.009-0.097 0-0.055 0-0.062 0-2 0-1.01 

ค่าต่ าสดุ-สูงสดุ 0.004-0.069 0.006-0.129 0-0.296 0-0.103 0–4.9 0–2.32 
มาตรฐาน 0.051/ 0.122/ 0.303/ 0.174/ 305/ 95/ 

ท่ีมา :   ข้อมูลคุณภาพอากาศรายปี พ.ศ. 2557-2561 ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  
หมายเหตุ :  (-) หมายถึง ไม่มีรายงานในฐานข้อมูล 
  1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   3/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
  4/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  5/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ร่าง
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(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ทิศทางและความเร็วลม (WS/WD) 

ด าเนินการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1  
ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 6 จุด ได้แก่ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคาร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียน 
บ้านคลองบางไผ่ และครั้งที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จ านวน 7 จุด โดยเพิ่ม 
จุดตรวจวัด จ านวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อาจจะได้รับผลกระทบ รายละเอียด 
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5-5 และรูปที่ 3.5-5 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-1) สรุปได้ดังนี้ 

1) โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 

ทิศทางและความเร็วลม พบว่า ในช่วงฤดูฝน ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตก (W) และ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW) มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.3-1.9 เมตรต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง
ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก (ESE) และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)  
มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.5-1.5 เมตรต่อวินาที  

2) บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

ทิศทางและความเร็วลม พบว่า ในช่วงฤดูฝนทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ค่อนไปทางตะวันตก (WSW) มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 1.9-4.3 เมตรต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง ทิศทางลมส่วนใหญ่ 
พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSE) มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 2.5-5.5 เมตรต่อวินาที  

3) พื้นที่โครงการบริเวณ Airside  

ทิศทางและความเร็วลม พบว่า ในช่วงฤดูฝน ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตก (W)  
มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.8-3.8 เมตรต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออก (E) และ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก (ESE) มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.8-2.5 เมตรต่อวินาที  

4) โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม  

ทิศทางและความเร็วลม พบว่า ในช่วงฤดูฝน ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศทางลมส่วนใหญ่ 
เป็นทิศตะวันตก (W) และทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW) มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.4-2.2 เมตร 
ต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก (ENE) และ 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก (ESE) มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.5-1.7 เมตรต่อวินาที  

5) โรงเรียนวัดพลา  

ทิศทางและความเร็วลม พบว่า ในช่วงฤดูฝน ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
ค่อนไปทางตะวันตก (WSW) มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.3-2.2 เมตรต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง ทิศทางลมส่วนใหญ่ 
พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก (ENE) มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.5-2.8 เมตรต่อวินาที  

ร่าง
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6) โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่  

ทิศทางและความเร็วลม พบว่า ในช่วงฤดูฝน ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตก (W)  
มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.3-2.9 เมตรต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NE) และทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก (ENE) มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.5-1.8 เมตรต่อวินาที  

7) โรงเรียนวัดสระแก้ว  

ทิ ศทา งและความ เ ร็ ว ลม  พบว่ า  ใน ช่ ว งฤดู แล้ ง  ทิ ศทา งลมส่ วน ใหญ่ พั ดม า จ า ก 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก (ENE) มีความเร็วลมอยู่ในช่วง 1.0-2.4 เมตรต่อวินาที  

ตารางที่ 3.5-5 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ความเร็วลมเฉลี่ย  

(เมตร/วินาที) 
ทิศทางลม 
ส่วนใหญ ่

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.5-1.4 W 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.7 W 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-1.8 WSW, W 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-2.0 W 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.7 WSW 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.5 WSW 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.9 WSW 
 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.2 ENE 
 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.5 NE 
 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.3 ESE 
ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.3 ESE 

 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.4 SE 
 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.3 NNE, NE, ESE 
 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.4 ENE, NE, E 

2. บริเวณอาคารปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ี 

 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.1-3.4 WSW, W 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.0-3.9 SW 

 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.0-4.3 SW 
ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.0-3.3 WSW 

 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.2-3.7 WSW 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.9-3.4 SW 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.9-3.4 WSW 
 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.8-4.5 SE 

ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.5-5.0 ESE 
 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.9-5.5 SE 
 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.6-4.2 SSE 

ร่าง
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-5 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ความเร็วลมเฉลี่ย  

(เมตร/วินาที) 
ทิศทางลม 
ส่วนใหญ ่

 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.9-4.8 ESE 
 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.8-4.6 SSE 
 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 2.7-4.6 SSE 

3. พื้นท่ีโครงการบริเวณ 
Airside 

 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.8-3.3 W 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.8-3.8 W 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.6-3.8 W 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 2.0-3.8 SW, W 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.6-3.7 WNW 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.8-3.7 WSW 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1.7-3.8 SW 
 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.3-2.2 ESE 
 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.8-2.4 E 
 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.3-2.4 E, ESE 

ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.3-2.5 E 
 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.2-2.5 ESE 
 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.2-2.5 E 
 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.2-2.5 E, ESE 

4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.8-1.7 W 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-2.2 WSW, W 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.6-2.1 WSW 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.6-2.1 W 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-1.8 W 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.7-1.9 WSW 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-2.0 WSW 
 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.8-1.4 ESE 
 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.7 ENE 
 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.8-1.6 ENE, E, ESE 

ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.6 NNE 
 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.5 ENE, ESE 
 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.7-1.4 ESE 
 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.5 ENE 

5. โรงเรียนวัดพลา  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.4 W, WSW 
ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.8 WSW 

 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-1.9 WSW 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-5 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ความเร็วลมเฉลี่ย  

(เมตร/วินาที) 
ทิศทางลม 
ส่วนใหญ ่

 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.5 SW, SSW 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0..3-1.7 SW 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-1.7 NW, WNW 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.5-2.2 W 
 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.8-1.9 ENE 
 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-2.4 ESE 
 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.7-2.8 ENE 

ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-2.3 ENE 
 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-2.5 SE 
 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-2.5 ENE 
 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.2-2.5 SE 

6. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ ่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-2.4 W 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-2.4 WSW 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.4-2.8 W 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.5-2.9 W 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.5-2.2 SW 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-2.2 SW 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.3-2.2 W 
 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.7 ENE 
 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.6 E 
 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.8 NE 

ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.8 ENE, NE, E 
 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.6-1.6 ENE 
 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.6 NE 
 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.5-1.6 NE 

7. โรงเรียนวัดสระแก้ว  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.3-2.2 ENE 
 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.1-2.4 NNE 

 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.1-2.2 E 
ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.0-2.1 NE 

 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.1-1.9 ENE 
 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.1-2.4 ENE 
 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 1.1-2.3 E 

ที่มา :  ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-145, 
ISO/IEC 17025) 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 

  
ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 

2. บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

  
ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 

3. พื้นที่โครงการบริเวณ Airside 

  
ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 

4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 

รูปที่ 3.5-5 แผนผังทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 

5. โรงเรียนวัดพลา 

  
ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 

6. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 

- 

 
ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 

7. โรงเรียนวัดสระแก้ว 
หมายเหตุ : ฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 
   ฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 
  (-) หมายถึง ไม่ได้ท าการตรวจวัด 

รูปที่ 3.5-5 แผนผังทิศทางและความเร็วลมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษาของโครงการ จ านวน 2 ครั้ง 
ได้แก่ ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 6 จุด ได้แก่ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  
บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พื้นที่โครงการบริเวณ  Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา  
และโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ และครั้งที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จ านวน 7 จุด  
โดยเพิ่มจุดตรวจวัด จ านวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ อ่อนไหวที่อาจจะได้รับผลกระทบ  
รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.5-6 และตารางที่ 3.5-7 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-1) 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  

 ช่วงฤดูฝน  

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.026-0.065 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.011-0.026 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.002-0.008 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0005-0.0081 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 1.06-1.96 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.40-1.72 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.65-1.36 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.72-3.05 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได

ร่าง
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คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 ช่วงฤดูแล้ง  

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.065-0.142 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.032-0.064 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.018-0.040 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0020-0.0129 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 0.66-1.64 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.08-1.39 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.68-1.35 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.67-2.63 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได
คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 

ร่าง
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2) บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

 ช่วงฤดูฝน 

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.032-0.074 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.013-0.028 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.008 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.0004-0.0019 ส่วนในล้าน
ส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 0.66-1.36 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.73-1.24 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.76-1.38 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.71-2.97 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได
คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 ช่วงฤดูแล้ง 

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.035-0.083 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.024-0.058 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ร่าง
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ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.034 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0004-0.0090 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 0.81-1.23 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.85-1.14 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.83-1.37 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.66-2.63 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได
คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

3) พื้นที่โครงการบริเวณ Airside  

 ช่วงฤดูฝน  

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.023-0.045 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.010-0.017 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.003-0.007 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0004-0.0103 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 0.88-1.18 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.90-1.13 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.69-1.25 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.60-2.81 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได
คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 ช่วงฤดูแล้ง 

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.034-0.081 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.019-0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.014-0.038 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0013-0.0048 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 0.84-1.27 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.93-1.17 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.66-1.24 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.60-2.49 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได
คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

4) โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม  

 ช่วงฤดูฝน  

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.035-0.051 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.013-0.022 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.002-0.008 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0040-0.0130 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 1.10-1.52 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.19-1.43 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.79-1.55 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.74-2.98 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได
คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 ช่วงฤดูแล้ง 

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.031-0.071 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.017-0.042 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.006-0.030 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0007-0.0133 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 0.98-1.40 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.08-1.32 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.81-1.25 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.85-2.54 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

5) โรงเรียนวัดพลา  

 ช่วงฤดูฝน  

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.024-0.044 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.011-0.026 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.003-0.007 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0015-0.0071 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 0.96-1.54 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.11-1.45 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.69-1.19 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.66-2.82 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได
คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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 ช่วงฤดูแล้ง 

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.069-0.089 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.030-0.053 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.017-0.037 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0006-0.0094 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 1.00-1.43 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.12-1.37 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.79-1.30 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.87-2.59 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได
คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

6) โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่  

 ช่วงฤดูฝน  

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.028-0.039 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.023 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.002-0.007 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0069-0.0424 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 0.75-1.24 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.84-1.13 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.72-1.47 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.72-2.93 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได
คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

 ช่วงฤดูแล้ง 

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.035-0.074 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.025-0.053 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.034 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-51 
 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0004-0.0064 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 0.77-1.28 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.83-1.14 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.78-1.37 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.77-2.97 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได
คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

7) โรงเรียนวัดสระแก้ว 

 ช่วงฤดูแล้ง 

ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ ในช่วง 0.035-0.089 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.024-0.053 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 และ 0.12  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.039 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.0012-0.0096 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  เฉลี่ ย 1 ชั่ วโมง มีค่ าอยู่ ในช่วง 0.85-1.28 ส่ วนในล้านส่วน  
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.93-1.18 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)  
ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน และ 9 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 0.90-1.25 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม เฉลี่ย 3 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 1.81-2.52 ส่วนในล้านส่วน ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีค่าค่อนข้างต่ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2552) ที่ก าหนดค่าเฝ้าระวังสารอินทรีย์
ระเหยง่ายไว้ 19 ชนิด ได้แก่ อะซิทัลดีไฮด์, อะครอลีน  อะคริโลไนไตร  เบนซีน เบนซิลคลอไรด์  1,3-บิวทาไดอีน  
โบรโมมีเธน  คาร์บอนเตตระคลอไรด์  คลอโรฟอร์ม  1,2-ไดโบรโมอีเธน  1,4-ไดคลอโรเบนซีน  1,2-ไดคลอโรอีเธนได
คลอโรมีเธน  1,2-ไดคลอโรโพรเพน  1,4-ไดออกเซน  เตตระคลอโรเอทธิลีน  1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน  ไตรคลอโร- 
เอทธิลีน  และไวนิลคลอไรด์  ส าหรับคาร์บอนไดซัลไฟด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานเพื่อควบคุม 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ฝุ่นละอองรวม  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047 0.020 0.005 

 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.056 0.016 0.006 
 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.026 0.011 0.005 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.051 0.021 0.002 
 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.056 0.017 0.006 
 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.065 0.026 0.007 
 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.064 0.026 0.008 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.026-0.065 0.011-0.026 0.002-0.008 
 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.065 0.032 0.018 
 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.119 0.063 0.037 
 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.142 0.058 0.040 

ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.098 0.049 0.027 
 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.108 0.052 0.031 
 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.119 0.064 0.037 
 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.122 0.060 0.034 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.065-0.142 0.032-0.064 0.018-0.040 
2. บริเวณอาคารปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ี 
 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.059 0.024 0.004 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.074 0.028 0.006 
 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.072 0.026 0.004 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ฝุ่นละอองรวม  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.033 0.013 0.004 
 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.054 0.023 0.008 
 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.044 0.020 0.006 
 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.032 0.014 0.007 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.032-0.074 0.013-0.028 0.004-0.008 
 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.035 0.024 0.016 
 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.064 0.054 0.034 
 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.064 0.052 0.033 

 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.043 0.033 0.021 
 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.048 0.038 0.026 

  8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.083 0.058 0.032 
 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.058 0.044 0.027 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.035-0.083 0.024-0.058 0.016-0.034 
3. พื้นท่ีโครงการบริเวณ 
   Airside 

 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.027 0.013 0.003 
 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.045 0.015 0.004 
 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.025 0.011 0.003 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.023 0.010 0.005 
 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.026 0.016 0.007 
 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.027 0.017 0.006 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ฝุ่นละอองรวม  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

  24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.028 0.015 0.007 
ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.023-0.045 0.010-0.017 0.003-0.007 

 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.034 0.019 0.014 
 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.065 0.032 0.022 
 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.081 0.050 0.038 

ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.055 0.030 0.024 
 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.051 0.035 0.028 
 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.075 0.048 0.036 
 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.062 0.039 0.031 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.034-0.081 0.019-0.050 0.014-0.038 
4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม  18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.043 0.017 0.006 

 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.040 0.016 0.008 
 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.039 0.013 0.008 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.035 0.014 0.006 
 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047 0.021 <0.002 
 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.051 0.022 0.006 
 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.048 0.020 0.005 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.035-0.051 0.013-0.022 <0.002-0.008 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ฝุ่นละอองรวม  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

  3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.031 0.017 0.006 

  4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.054 0.030 0.010 
 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.064 0.041 0.009 

ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.041 0.021 0.007 

  7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.051 0.030 0.024 

  8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071 0.042 0.030 

  9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.062 0.036 0.029 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.031-0.071 0.017-0.042 0.006-0.030 
5. โรงเรียนวัดพลา  18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.043 0.021 0.003 

 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.044 0.026 0.007 
 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.042 0.021 0.004 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.038 0.024 0.004 
 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.044 0.026 0.005 
 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.029 0.018 0.007 
 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.024 0.011 0.006 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.024-0.044 0.011-0.026 0.003-0.007 

  3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.069 0.030 0.017 
ครั้งที่ 2 ฤดูแล้ง 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.076 0.049 0.036 

 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.085 0.053 0.037 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ฝุ่นละอองรวม  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.075 0.043 0.030 

 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.076 0.041 0.030 
 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.089 0.051 0.035 
 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.075 0.043 0.026 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.069-0.089 0.030-0.053 0.017-0.037 
6. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่  18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.029 0.019 0.006 

 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.029 0.018 0.002 
 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.034 0.016 0.006 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.028 0.016 0.005 
 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.035 0.022 0.005 
 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.039 0.023 0.007 
 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.033 0.017 0.004 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.028-0.039 0.016-0.023 0.002-0.007 

  3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.035 0.025 0.016 
 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.059 0.049 0.031 
 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.063 0.053 0.031 

ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.074 0.035 0.024 
 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.058 0.047 0.029 
 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.066 0.053 0.034 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ฝุ่นละอองรวม  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.060 0.040 0.033 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.035-0.074 0.025-0.053 0.016-0.034 
7. โรงเรียววัดสระแก้ว  3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.035 0.024 0.016 

 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.080 0.049 0.036 
 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.089 0.053 0.039 

ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.054 0.033 0.026 

  7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.058 0.037 0.028 

  8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.074 0.046 0.035 

  9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.066 0.043 0.033 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.035-0.089 0.024-0.053 0.016-0.039 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.052/ 
ที่มา :   ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-145,ISO/IEC 17025)  
หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม  
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 
1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0026 1.45-1.79 1.53-1.72 0.81-1.36 1.99-2.82 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0072 1.11-1.96 1.44-1.68 0.66-0.92 1.75-2.04 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0006-0.0081 1.27-1.74 1.40-1.59 0.65-0.95 1.74-1.87 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0005-0.0056 1.34-1.63 1.43-1.55 0.73-0.95 1.72-2.05 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0009-0.0080 1.06-1.88 1.48-1.72 0.72-0.88 1.73-1.94 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0054 1.28-1.69 1.42-1.57 0.88-1.31 1.88-2.90 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0061 1.34-1.67 1.43-1.59 0.87-1.35 1.94-3.05 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0005-0.0081 1.06-1.96 1.40-1.72 0.65-1.36 1.72-3.05 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0033-0.0112 1.04-1.50 1.23-1.39 0.82-1.32 1.88-2.52 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0026-0.0095 0.87-1.62 1.14-1.35 0.68-1.03 1.67-2.12 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0029-0.0129 0.93-1.48 1.08-1.27 0.72-1.35 1.71-2.54 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0031-0.0095 0.99-1.43 1.10-1.24 0.86-1.19 1.95-2.51 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0020-0.0077 0.66-1.64 1.14-1.39 0.79-1.26 1.77-2.27 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0046-0.0065 0.91-1.41 1.11-1.27 0.87-1.35 1.90-2.63 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0043-0.0071 0.94-1.42 1.11-1.30 0.90-1.33 1.91-2.46 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0020-0.0129 0.66-1.64 1.08-1.39 0.68-1.35 1.67-2.63 
2. บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 <0.0004-0.0010 0.76-1.24 0.79-1.11 0.88-0.96 1.71-1.86 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 <0.0004-0.0014 0.69-0.87 0.75-0.85 0.76-1.02 1.76-1.88 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0007-0.0016 0.66-0.87 0.73-0.85 0.92-1.03 1.96-2.05 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 <0.0004-0.0013 0.80-1.19 0.83-1.12 0.90-1.11 2.00-2.10 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0004-0.0019 1.03-1.36 1.05-1.24 0.95-1.14 1.93-2.03 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0004-0.0018 1.00-1.14 1.02-1.11 1.00-1.38 2.18-2.97 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0004-0.0018 1.03-1.21 1.05-1.15 0.90-1.36 1.94-2.79 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด <0.0004-0.0019 0.66-1.36 0.73-1.24 0.76-1.38 1.71-2.97 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0007-0.0053 0.97-1.23 0.99-1.08 0.87-1.00 1.66-1.96 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0007-0.0052 0.91-1.13 0.97-1.06 0.83-1.01 1.77-2.00 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0011-0.0048 0.81-0.98 0.85-0.96 0.95-1.07 1.99-2.38 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0004-0.0048 0.88-1.12 0.94-1.05 0.89-1.14 1.93-2.23 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0004-0.0066 0.98-1.20 1.00-1.14 0.95-1.16 1.82-2.26 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0006-0.0090 0.90-1.15 1.01-1.05 1.02-1.34 2.13-2.58 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0004-0.0056 0.94-1.12 0.99-1.07 1.00-1.37 2.12-2.63 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0004-0.0090 0.81-1.23 0.85-1.14 0.83-1.37 1.66-2.63 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม  
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 
3. พื้นท่ีโครงการบริเวณ Airside  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0007-0.0094 0.88-1.03 0.90-0.99 0.84-1.06 1.89-2.06 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0006-0.0085 0.88-0.97 0.90-0.95 0.69-0.94 1.88-2.06 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0004-0.0050 0.88-1.01 0.90-0.98 0.84-0.97 1.74-2.20 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 <0.0004-0.0045 1.01-1.18 1.03-1.13 0.70-0.85 1.60-1.81 
  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0015-0.0103 1.00-1.17 1.01-1.12 0.73-0.86 1.73-1.85 
  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0077 0.95-1.07 0.98-1.03 0.79-1.19 1.83-2.81 
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0008-0.0070 0.91-1.14 0.94-1.08 0.83-1.25 1.81-2.74 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0004-0.0103 0.88-1.18 0.90-1.13 0.69-1.25 1.60-2.81 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0015-0.0047 0.92-1.10 0.97-1.04 0.83-1.14 1.97-2.19 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0013-0.0045 0.99-1.27 1.07-1.17 0.72-0.95 1.88-2.17 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0016-0.0048 0.97-1.20 1.02-1.13 0.88-1.00 1.88-2.31 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0013-0.0045 0.89-1.23 0.94-1.15 0.66-0.85 1.60-1.86 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0013-0.0044 0.85-1.14 0.95-1.07 0.71-0.86 1.81-2.20 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0017-0.0040 0.84-1.07 0.93-1.00 0.77-1.21 1.92-2.49 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0023-0.0048 0.91-1.16 1.03-1.08 0.86-1.24 1.83-2.47 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0013-0.0048 0.84-1.27 0.93-1.17 0.66-1.24 1.60-2.49 
4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0045-0.0122 1.28-1.52 1.34-1.42 0.79-0.94 1.84-2.01 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0050-0.0119 1.22-1.44 1.32-1.38 1.01-1.22 1.99-2.83 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0055-0.0130 1.24-1.44 1.29-1.38 0.85-1.22 1.94-2.65 

ครั้งที่ 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0061-0.0130 1.28-1.49 1.35-1.43 1.01-1.40 2.14-2.98 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0050-0.0123 1.21-1.49 1.30-1.42 0.82-1.55 2.02-2.90 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0040-0.0123 1.19-1.47 1.26-1.31 0.82-1.00 1.88-2.10 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0046-0.0093 1.10-1.44 1.19-1.34 0.82-1.01 1.74-1.89 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0040-0.0130 1.10-1.52 1.19-1.43 0.79-1.55 1.74-2.98 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0007-0.0110 1.19-1.34 1.26-1.30 0.87-1.18 2.01-2.26 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0011-0.0072 1.14-1.34 1.21-1.26 0.81-1.06 1.91-2.24 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0018-0.0133 1.11-1.34 1.18-1.27 0.93-1.25 1.92-2.54 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0032-0.0117 1.15-1.40 1.23-1.32 0.82-1.07 2.06-2.28 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0027-0.0077 1.10-1.35 1.19-1.30 0.82-1.10 1.87-2.14 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0039-0.0123 1.06-1.32 1.15-1.21 0.88-1.14 1.85-2.32 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0036-0.0126 0.98-1.33 1.08-1.24 0.85-1.11 1.89-2.30 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0007-0.0133 0.98-1.40 1.08-1.32 0.81-1.25 1.85-2.54 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม  
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 
5. โรงเรียนวัดพลา  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0015-0.0055 1.09-1.54 1.20-1.45 0.73-0.84 1.66-2.03 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0028-0.0052 0.96-1.35 1.14-1.25 0.71-1.11 2.03-2.68 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0025-0.0053 0.96-1.34 1.11-1.26 0.69-1.00 1.89-2.82 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0033-0.0071 1.09-1.42 1.19-1.31 0.92-1.07 2.04-2.40 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0024-0.0058 1.03-1.48 1.23-1.43 0.82-1.06 1.74-2.15 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0022-0.0047 1.11-1.42 1.23-1.33 0.76-1.07 1.75-2.33 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0025-0.0052 1.05-1.45 1.18-1.31 0.91-1.19 1.93-2.81 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0015-0.0071 0.96-1.54 1.11-1.45 0.69-1.19 1.66-2.82 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0006-0.0094 1.16-1.41 1.21-1.37 0.85-0.97 1.87-2.31 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0013-0.0049 1.03-1.32 1.19-1.23 0.85-1.24 1.92-2.58 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0012-0.0082 1.05-1.34 1.15-1.25 0.79-1.13 2.11-2.36 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0014-0.0063 1.19-1.36 1.26-1.27 1.01-1.15 2.12-2.37 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0014-0.0030 1.04-1.43 1.23-1.37 0.94-1.19 2.11-2.51 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0013-0.0071 1.13-1.39 1.21-1.26 0.84-1.18 1.94-2.34 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0014-0.0054 1.00-1.34 1.12-1.25 1.04-1.30 2.16-2.59 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0006-0.0094 1.00-1.43 1.12-1.37 0.79-1.30 1.87-2.59 
6. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0069-0.0361 0.96-1.07 1.00-1.04 0.84-0.98 1.87-2.05 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0179-0.0305 0.92-1.17 0.96-1.13 0.96-1.42 2.09-2.86 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0201-0.0405 0.94-1.12 0.98-1.07 0.90-1.47 1.87-2.93 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0193-0.0400 1.01-1.18 1.02-1.13 0.72-0.86 1.72-2.03 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0134-0.0347 0.90-1.24 0.98-1.07 0.81-0.97 1.99-2.05 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0087-0.0424 0.85-1.04 0.91-0.94 0.76-0.96 1.76-1.99 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.0073-0.0283 0.75-1.19 0.84-1.05 0.81-0.93 1.78-2.04 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0069-0.0424 0.75-1.24 0.84-1.13 0.72-1.47 1.72-2.93 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0028-0.0062 0.93-1.11 1.00-1.08 0.82-1.07 1.94-2.20 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0027-0.0056 0.97-1.21 1.02-1.14 0.92-1.24 2.01-2.67 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0026-0.0057 0.89-1.28 0.98-1.08 0.91-1.37 1.97-2.97 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0018-0.0064 0.86-1.05 0.92-0.95 0.78-1.20 1.99-2.46 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0034-0.0062 0.77-1.23 0.83-1.07 0.83-0.99 1.91-2.15 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0024-0.0062 0.93-1.09 1.01-1.04 0.82-0.96 1.77-2.06 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0004-0.0060 0.91-1.15 0.97-1.08 0.79-1.02 1.84-2.22 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0004-0.0064 0.77-1.28 0.83-1.14 0.78-1.37 1.77-2.97 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซนันมีเธนไฮโดรคาร์บอน 
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง  

(ส่วนในล้านส่วน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม  
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

(ส่วนในล้านส่วน) 
7. โรงเรียนวัดสระแก้ว  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0027-0.0069 0.97-1.11 1.00-1.07 0.95-1.09 1.96-2.25 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0012-0.0085 0.95-1.16 1.00-1.11 0.96-1.25 1.98-2.52 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0036-0.0096 0.93-1.15 1.01-1.10 1.03-1.21 2.04-2.49 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0033-0.0092 0.85-1.19 0.93-1.12 0.99-1.16 2.10-2.35 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0029-0.0083 1.00-1.28 1.07-1.18 0.98-1.09 2.09-2.24 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0027-0.0092 0.96-1.13 1.02-1.04 0.90-1.13 1.81-2.18 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.0033-0.0076 0.85-1.19 0.93-1.12 1.00-1.18 2.10-2.28 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.0012-0.0096 0.85-1.28 0.93-1.18 0.90-1.25 1.81-2.52 

มาตรฐาน 0.171/ 302/ 92/ NA NA 
ที่มา :   ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
หมายเหตุ : NA หมายถึง ไม่มีก าหนดในมาตรฐาน 
 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 6.27 6.97 <0.10 9.02 5.22 8.65 7.08 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 
อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.53 0.36 <0.13 0.95 0.51 0.84 0.66 ≤7.61/ 
เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.74 20.9 5.19 2.73 2.77 18.4 1.10 ≤1002/ 
คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.75 3.09 <0.19 8.64 <0.19 <0.19 <0.19 ≤571/ 
คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.52 2.20 1.81 1.14 2.61 2.68 2.69 - 

 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.56 <0.24 0.40 <0.24 1.58 0.60 0.91 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 1.05 0.54 0.48 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.60 0.40 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.30 4.24 3.72 2.27 6.19 6.14 5.84 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 15.2 2.18 9.85 3.74 4.02 11.9 1.94 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.46 4.95 2.42 4.21 159 140 130 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.39 0.99 0.71 1.35 0.42 0.93 0.83 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 23.8 71.8 28.3 13.4 1.89 10.7 1.52 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.22 2.16 2.25 2.46 <0.11 1.82 1.36 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 0.87 <0.12 2.01 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-65 
 

ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.28 <0.12 <0.12 0.74 1.11 1.67 1.30 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 6.10 6.65 7.19 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 0.36 0.36 0.36 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 0.65 0.64 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 5.72 7.03 5.01 11.0 7.59 11.1 13.2 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 1.37 1.42 1.44 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.46 2.51 2.23 1.34 2.35 2.40 2.43 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.34 <0.20 <0.20 <0.20 0.68 <0.20 0.41 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.49 0.41 <0.20 0.43 0.47 0.59 0.42 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.47 <0.20 0.38 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.23 1.03 0.47 2.24 1.05 1.38 1.14 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.32 0.39 <0.17 0.82 <0.17 0.68 0.58 - 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
2. บริเวณอาคารปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที ่
อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 
อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.98 5.33 3.91 4.62 4.85 6.24 4.75 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 
อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 

 เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.45 0.40 0.56 1.92 0.97 0.51 0.36 ≤7.61/ 
 เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.15 4.59 5.30 2.08 1.39 3.63 4.00 ≤1002/ 
 คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 0.91 0.88 <0.25 1.26 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.24 1.65 1.03 <0.19 0.59 0.68 0.57 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.34 1.91 2.01 2.02 2.90 2.34 2.68 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.87 <0.16 <0.16 3.90 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.73 0.62 0.70 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.40 0.56 0.57 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.59 0.79 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.06 4.27 4.28 4.11 1.75 12.5 14.8 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-67 
 

ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 6.66 3.90 3.53 2.78 1.49 3.68 4.34 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.04 3.52 2.48 2.70 134 118 68.6 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.61 0.81 0.47 0.78 0.85 2.41 1.82 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.63 1.47 5.03 7.19 1.80 2.39 3.19 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 0.99 <0.11 1.30 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 1.04 <0.12 0.85 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 0.56 0.74 0.61 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.79 0.55 0.76 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 6.79 9.45 6.84 19.7 14.9 6.85 6.83 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.23 <0.30 1.26 0.99 1.40 1.40 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.47 2.48 2.50 2.47 2.31 2.32 2.39 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.46 0.30 0.39 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.65 0.61 0.55 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.46 1.23 0.59 1.90 1.45 1.62 0.88 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 0.61 0.59 0.50 - 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
3. พื้นที่โครงการบริเวณ 
Airside 

อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 
อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 6.36 22.2 7.05 12.7 6.16 <0.10 4.67 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.18 2.91 1.87 2.43 0.68 0.71 0.54 ≤7.61/ 
 เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.54 10.5 <0.12 1.83 3.94 3.16 7.95 ≤1002/ 
 คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.03 5.33 2.02 3.19 <0.19 <0.19 3.68 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.29 3.42 2.26 2.81 2.40 2.44 2.37 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.02 5.22 2.53 3.88 <0.16 1.73 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.42 0.48 0.65 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.45 <0.24 0.43 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.46 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.27 5.02 4.25 4.18 11.1 12.6 10.8 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.82 11.1 2.31 5.12 3.12 4.81 7.38 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.59 8.34 6.38 5.68 38.9 48.6 48.5 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.13 7.09 1.92 4.09 0.75 0.59 0.62 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 12.3 31.4 7.21 12.0 38.3 41.7 5.49 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 3.77 1.50 2.21 0.96 1.26 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 7.46 <0.12 3.64 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 17.4 7.65 3.48 5.71 2.34 4.94 0.98 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 4.06 6.75 4.29 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 1.01 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 1.84 2.48 1.03 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 20.8 63.3 27.6 47.4 9.57 13.7 12.3 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.20 1.38 1.27 <0.30 1.37 1.42 1.11 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.43 2.87 2.47 2.44 2.35 2.28 2.18 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.34 1.39 0.38 0.62 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.04 3.31 1.13 1.34 <0.20 0.40 0.45 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 0.77 0.50 0.47 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.82 8.13 3.13 4.71 0.77 0.76 0.97 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.98 2.36 1.17 1.61 <0.17 <0.17 0.47 - 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 10.7 8.33 4.84 69.8 9.32 40.8 8.26 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.91 1.87 <0.13 0.67 0.44 0.53 0.50 ≤7.61/ 
 เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.76 1.66 <0.12 0.93 23.4 52.7 13.2 ≤1002/ 
 คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.74 3.86 <0.19 1.77 7.65 20.2 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.58 <0.08 1.70 2.14 2.61 2.79 3.05 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.26 3.19 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.71 0.60 0.81 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.53 0.60 0.41 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.44 0.36 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.40 3.99 3.27 3.90 9.81 9.68 14.6 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 5.33 7.74 0.62 1.16 16.5 32.2 10.1 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 6.21 4.73 1.71 3.91 61.7 54.6 82.7 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 8.87 12.4 0.26 0.35 1.73 2.80 0.96 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร 8.35 18.4 3.05 9.04 38.5 7.16 6.64 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.31 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 2.86 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 1.94 <0.12 0.84 1.47 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 7.77 4.40 0.55 2.05 1.24 1.79 0.97 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 4.30 4.32 6.64 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 0.62 <0.017 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 0.57 0.61 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.81 1.51 <0.27 <0.27 0.64 1.50 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 45.2 32.7 2.50 3.53 14.7 22.7 8.87 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 0.95 <0.30 1.37 1.38 1.55 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.58 2.35 1.98 2.34 2.26 2.34 2.60 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.67 0.64 <0.20 <0.20 0.31 0.55 0.33 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.53 1.75 <0.20 <0.20 0.59 0.86 0.57 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.33 0.37 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 8.05 8.83 <0.35 0.65 1.57 2.64 1.25 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.83 2.32 <0.17 <0.17 0.66 0.70 0.55 - 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
5. โรงเรียนวัดพลา อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 12.2 9.78 5.83 7.98 5.07 9.64 4.40 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.13 <0.13 0.63 0.72 0.47 1.14 0.79 ≤7.61/ 
 เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 0.69 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 36.3 <0.12 3.02 17.9 32.6 1.41 ≤1002/ 
 คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.66 0.97 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.47 7.18 <0.19 <0.19 1.54 16.9 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.98 2.11 2.17 2.74 2.47 2.76 2.58 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.49 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.78 0.80 0.95 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.46 0.71 0.65 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.88 0.42 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.80 4.05 4.23 4.29 11.8 18.6 12.5 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.36 19.8 1.67 1.78 12.9 22.2 1.97 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.85 7.74 5.17 8.87 49.1 40.5 50.8 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.60 1.44 0.96 0.61 0.54 2.85 2.35 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.39 31.5 <0.14 1.62 43.3 50.3 55.4 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 1.39 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.65 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 2.59 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.14 0.92 <0.12 1.55 1.22 2.72 1.51 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 3.89 9.14 6.68 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 0.68 0.64 0.81 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 1.24 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 8.42 11.4 6.43 6.22 6.91 16.0 14.9 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.12 1.19 1.25 <0.30 1.42 1.26 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.30 2.39 2.53 2.49 2.38 2.58 2.30 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.43 0.56 0.43 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 0.36 <0.20 0.46 0.63 0.89 0.94 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.40 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.57 1.46 1.11 1.44 0.89 2.83 2.21 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 0.51 0.34 0.52 0.49 1.10 0.78 - 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
6. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 6.77 5.45 6.65 9.34 4.87 5.62 3.43 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.84 0.64 1.01 0.99 0.67 <0.13 0.60 ≤7.61/ 
 เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 0.62 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 26.3 17.2 14.9 58.3 3.69 5.22 7.84 ≤1002/ 
 คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 15.8 2.49 3.37 9.67 0.71 0.86 0.87 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.64 2.25 2.19 2.10 2.68 2.64 2.62 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 0.70 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.95 0.70 0.56 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.66 0.66 0.53 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 0.45 0.62 0.45 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.33 4.32 4.09 4.39 14.4 14.0 17.1 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 16.1 9.07 8.20 30.1 2.53 3.27 7.54 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 10.8 7.63 10.1 21.2 56.1 52.6 68.1 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.91 0.82 1.37 0.92 0.74 0.52 0.61 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 19.3 11.5 17.3 76.3 36.2 1.60 3.76 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 2.11 2.14 2.52 2.18 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-80 
 

ตารางที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.50 1.73 1.94 4.60 1.04 0.69 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 5.71 3.11 4.45 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 0.49 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 0.74 0.77 0.61 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร 4.30 2.67 0.56 0.82 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 6.51 6.63 6.79 10.4 5.78 3.12 4.64 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.26 1.22 <0.30 <0.30 1.47 1.47 1.45 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.50 2.51 2.40 2.42 2.46 2.51 2.41 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.52 0.33 0.30 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.37 0.53 0.75 <0.20 0.77 0.49 0.30 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.41 1.32 1.80 1.43 1.26 0.72 0.80 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.53 <0.17 0.86 0.68 0.33 0.34 0.37 - 
ท่ีมา :   ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
   1/ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง  
   2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-81 
 

ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 75.3 35.7 10.5 2.18 5.56 13.3 <0.07 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 59.2 50.0 80.7 10.4 9.71 9.10 9.97 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 
อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.79 0.44 0.81 0.87 0.89 0.92 0.83 ≤7.61/ 
เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.05 0.90 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 1.11 <0.19 <0.19 ≤571/ 
คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.74 1.76 <0.08 1.74 2.07 1.76 1.95 - 

 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.64 1.62 2.73 2.59 2.79 2.61 2.71 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.56 0.29 <0.16 0.78 0.81 0.76 0.73 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.03 1.36 2.04 2.01 2.09 1.89 1.91 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส-์1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.44 1.35 2.63 1.93 2.01 2.06 1.59 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 16.5 11.3 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.51 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 2.68 2.70 <0.11 2.20 10.4 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 1.43 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.33 2.27 3.80 <0.15 1.94 <0.15 1.83 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.59 <0.30 0.60 0.60 <0.30 <0.30 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.31 0.79 1.38 1.35 1.40 1.30 1.40 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
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จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
2. บริเวณอาคารปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที ่
อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 26.2 13.1 32.8 <0.07 10.3 <0.07 8.62 ≤8601/ 
อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 10.1 14.0 11.8 15.1 13.0 13.0 16.2 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 
อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 

 เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.56 0.62 0.54 0.88 0.72 0.77 0.65 ≤7.61/ 
 เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.19 29.7 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.78 1.74 1.82 2.01 1.57 1.79 2.05 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.78 2.56 2.69 2.87 2.26 2.76 <0.20 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.60 <0.16 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.41 2.00 1.26 1.88 1.50 1.75 2.29 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 5.67 2.85 1.87 1.73 1.98 1.77 120 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.08 <0.08 <0.08 74.3 76.0 56.6 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 3.63 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.95 16.1 5.11 3.18 1.47 2.48 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-86 
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มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 2.89 1.05 1.36 1.52 1.46 2.79 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.67 0.67 0.67 <0.30 <0.30 0.61 0.64 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.36 1.28 1.36 1.49 1.14 1.41 1.51 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
3. พื้นที่โครงการบริเวณ  
    Airside 

อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 11.4 49.1 59.1 9.16 13.9 <0.07 23.6 ≤8601/ 
อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 27.9 28.2 47.7 25.3 38.8 37.2 1.18 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.02 1.34 1.28 0.88 1.67 <0.13 0.93 ≤7.61/ 
 เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.08 <0.19 <0.19 39.7 <0.19 <0.19 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.87 2.50 2.45 2.02 <0.08 1.97 1.88 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.48 2.48 2.48 2.75 0.42 2.71 2.90 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 0.77 0.64 <0.16 0.87 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.41 1.63 1.56 3.22 1.95 1.83 1.82 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.50 3.74 3.22 16.9 <0.14 1.70 2.13 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.08 <0.08 <0.08 132 57.4 212 158 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.35 <0.17 <0.17 1.52 0.96 <0.17 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 1.20 4.36 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 9.17 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 1.70 <0.12 1.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 6.44 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 0.70 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.24 2.91 3.23 16.6 2.99 4.11 1.37 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.64 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.29 1.34 1.33 1.31 1.03 1.43 1.51 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.35 <0.35 <0.35 2.72 0.77 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 1.29 0.28 <0.17 <0.17 - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-90 
 

ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 34.1 35.2 53.7 7.48 <0.07 25.2 20.0 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 14.8 67.9 19.7 13.2 12.1 13.5 13.9 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.40 1.73 1.98 0.67 0.93 0.98 4.61 ≤7.61/ 
 เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.12 2.69 2.22 1.91 1.91 1.76 2.09 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.75 <0.20 2.59 2.83 2.93 2.82 2.58 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 0.71 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 0.73 0.90 0.99 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.54 2.67 1.83 3.25 3.45 3.22 1.87 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.59 79.7 1.86 2.06 2.37 1.59 1.80 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.08 4.23 5.24 120 146 184 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.59 2.12 2.06 6.96 6.15 11.3 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.56 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 1.00 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.21 6.12 3.73 2.23 2.60 <0.15 5.71 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 0.79 <0.30 <0.30 0.81 0.93 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.87 1.64 1.26 1.53 1.59 1.59 1.30 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
5. โรงเรียนวัดพลา อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 49.7 50.0 38.3 30.0 35.1 40.0 15.9 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 21.1 24.3 30.9 19.7 26.8 24.0 14.1 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.71 0.64 0.94 0.93 0.81 0.83 1.29 ≤7.61/ 
 เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 0.71 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.89 1.54 1.93 1.97 2.04 2.11 1.93 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.79 1.87 2.93 2.84 3.07 <0.20 2.75 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 0.76 <0.16 0.90 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.38 1.12 1.57 2.35 2.50 2.92 2.66 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.02 1.36 <0.14 2.21 16.4 39.7 2.73 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.08 7.51 10.4 148 66.8 57.6 8.00 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 0.83 <0.17 0.84 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 1.65 <0.11 4.94 <0.11 3.96 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 7.22 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.16 2.07 2.17 2.50 3.19 3.11 3.63 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.95 <0.30 <0.30 0.99 0.93 <0.30 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.60 0.95 1.63 1.63 1.64 1.43 1.41 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
6. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 30.9 10.3 35.6 8.02 27.4 20.8 16.4 ≤8601/ 

อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 84.9 135 64.4 9.57 11.0 16.1 12.7 - 
อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 

 อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.66 0.73 3.73 0.70 0.95 1.05 1.61 ≤7.61/ 
 เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 3.87 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.19 <0.19 1.95 <0.19 0.66 43.8 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.39 2.00 2.47 1.71 2.02 2.25 3.38 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.69 2.62 <0.20 2.47 2.79 2.94 2.86 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 0.60 0.47 <0.16 0.60 <0.16 <0.16 0.54 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.76 1.80 3.70 1.83 2.25 3.33 2.24 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.87 1.99 17.1 2.70 14.1 10.4 4.18 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.08 <0.08 5.28 <0.08 13.5 23.2 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 0.85 <0.17 <0.17 1.54 1.18 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 1.04 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.29 6.97 <0.11 3.62 3.82 2.84 <0.11 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.46 3.34 6.55 1.16 4.55 15.7 15.1 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 0.57 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.37 1.31 1.23 1.24 1.25 1.35 1.39 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.35 <0.35 1.14 <0.35 <0.35 3.40 1.16 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
7. โรงเรียนวัดสระแก้ว อะซิทัลดีไฮด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 45.8 42.1 52.4 14.4 10.2 11.1 14.9 ≤8601/ 
 อะซิโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 19.3 85.7 65.0 11.7 16.9 13.1 14.2 - 
 อะซิโตไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 อะครอลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤0.551/ 
 อะคริโลไนไตร ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤101/ 
 เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.36 1.53 1.39 0.72 0.79 <0.13 0.83 ≤7.61/ 
 เบนซิล คลอไรด ์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤121/ 
 โบรโมไดคลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 - 
 โบรโมฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 <0.41 - 
 โบรโมมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 ≤1901/ 
 1,3-บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 ≤5.31/ 
 นอร์มัล-บิวทาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 1-บิวทานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 ≤1002/ 
 คาร์บอน เตตระคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 ≤1501/ 
 คลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 คลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 คลอโรฟอร์ม ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.19 <0.19 <0.19 <0.19 17.8 <0.19 <0.19 ≤571/ 
 คลอโรมีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.85 2.24 1.95 1.91 1.87 1.95 1.83 - 
 ไซโคลเฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไซโคลเพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 1,2-ไดโบรโมอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 ≤3701/ 
 1,2-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,3-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 - 
 1,4-ไดคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 <0.24 ≤1,1001/ 
 ฟรีออน-12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.36 2.69 2.43 2.52 2.92 <0.20 2.74 - 
 1,1-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 1,2-ไดคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 ≤481/ 
 1,1-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ซิส-1,2-ไดคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไดคลอโรมีเธน (เมทธิลีน คลอไรด์) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.51 1.75 1.72 1.53 2.04 1.88 1.84 ≤2101/ 
 1,2-ไดคลอโรโพรเพน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 ≤821/ 
 ซิส-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ทรานส์-1,3-ไดคลอโรโพรพีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 <0.18 - 
 ฟรีออน-114 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 - 
 ฟรีออน-22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.77 3.38 1.68 1.84 3.85 34.2 1.83 - 
 1,4-ไดออกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 ≤8601/ 
 เอธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 10.4 12.5 11.2 <0.08 8.90 3.95 <0.08 - 
 เอทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 0.79 <0.17 <0.17 - 
 เฮกซาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เฮกเซน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เฮกซาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 ไอโซบิวทีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 ไอโซพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 2.86 5.94 5.92 5.01 - 
 ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 เมทธาโครลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เมทธานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
 เมทธิล บิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิล เอทธิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 5.50 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 เมทธิล ไอโอไดด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 <0.23 - 
 เมทธิว ไอโซบิวทิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 - 
 เมทธิว เทอร์ท-บิวทิล อีเธอร์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 เมทธิว ไวนิล คีโตน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 <0.11 - 
 เพนธาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
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ตารางที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

จุดตรวจวัด ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ หน่วย 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

มาตรฐาน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
 เพนเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 <0.12 - 
 2-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 3-เพนทาโนน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 โพรพาแนล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 - 
 1-โพรพานอล ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - 
 โพรไพรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 - 
 สไตรีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤831/ 
 เตตระคลอโรเอทธีลีน (เตตระคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 <0.27 ≤4001/ 
 โทลูอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.33 4.17 3.63 2.14 7.94 3.54 <0.15 - 
 ฟรีออน-113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 - 
 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 <0.29 - 
 1,1,1-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 1,1,2-ไตรคลอโรอีธีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
 ไตรคลอโรเอทธีลีน (ไตรคลอโรอีธีน) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 ≤1301/ 
 ฟรีออน-11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 1.21 1.33 1.20 1.35 1.45 1.36 1.36 - 
 1,2,3-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,2,4-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 1,3,5-ไตรเมทธิลเบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
 ไวนิลอะซีเตท ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 <0.14 - 
 ไวนิลคลอไรด์ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 ≤201/ 
 เมตา,พารา-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 1.68 <0.35 <0.35 - 
 ออโธ-ไซลีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 <0.17 - 
ท่ีมา :   ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
    1/ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง  
    2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั้วไป 
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3.5.3 เสียง 

3.5.3.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลระดับเสียงที่มีการตรวจวัดบริเวณพื้นที่ศึกษา ตลอดจนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบในการประเมินผลกระทบด้านเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น  
จากการพัฒนาโครงการ 

3.5.3.2 วิธีการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมข้อมูลระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาของ ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
กรมควบคุมมลพิษ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงดังนี้ 

 จุดตรวจวัดและระยะเวลาการตรวจวัด ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียง (ตรวจวัด  
24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง) จ านวน 2 คร้ัง ได้แก ่คร้ังที่ 1 ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 
18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 6 จุด ได้แก่ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคาร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 
โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ และคร้ังที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จ านวน 7 จุด โดยเพิ่มจุดตรวจวัด จ านวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัด
สระแก้ว ซึ่ ง เป็นพื้นที่ อ่อนไหวที่อาจจะได้รับผลกระทบ  รายละเอียดแสดงดั ง 
ตารางที่ 3.5-1 และรูปที่ 3.5-1 โดยมีการติดตั้งเคร่ืองมือดังรูปที่ 3.5-6 

 ดัชนีที่ตรวจวัด : 

 ระดับเสียงโดยทั่วไป ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (LAeq 5 minutes) ระดับเสียง
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (LAeq 1 hour) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hours) ระดับเสียง
สูงสุด (LAmax) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ LA10, LA50, LA90 และระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน (LAdn) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที ่15  
(พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ตารางที่ 3.5-9) 

 ระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน 
(Day-Night Average Sound Level, LAdn) ซึ่งเป็นไปตามวิธีการตรวจวัดระดับ
เสียงจากอากาศยาน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับ
เสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน (ประกาศเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556) เพื่อใช้
ในการค านวณแนวเส้นเสียงคาดการณ์ (Noise Exposure Forecast, NEF) 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 2. บริเวณอาคารปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 

  
3. พื้นที่โครงการบริเวณ Airside 4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 

  
5. โรงเรียนวัดพลา 6. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ ่

 
7. โรงเรียนวัดสระแก้ว 

รูปที่ 3.5-6 จุดตรวจวัดเสียงในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-9 ดัชนีตรวจวัด และวิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ศึกษา 
ดัชน ี วิธีการตรวจวัด 

1. ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (LAeq 5 minutes) Integrated Sound Level Meter 
2. ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (LAeq 1 hour) Integrated Sound Level Meter 
3. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (LAeq 24 hours) Integrated Sound Level Meter 
4. ระดับเสียงสูงสุด (LAmax) Integrated Sound Level Meter 
5. ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 (LA10) Integrated Sound Level Meter 
6. ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 (LA50) Integrated Sound Level Meter 
7. ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (LA90) Integrated Sound Level Meter 
8. ระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงกลางวันและกลางคืน (LAdn) Integrated Sound Level Meter 

3.5.3.3 ผลการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

จากการทบทวนรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561  
ของส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  พบว่าภายในพื้นที่ศึกษาและบริเวณใกล้เคียง 
มีจุดตรวจวัดระดับเสียง จ านวน 2 จุด (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-10) สรุปดังนี้ 

1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด  

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 มีค่าอยู่ในช่วง 58.0-73.5 เดซิเบลเอ  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ 
ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ยกเว้นในปี พ.ศ. 2557-2559 จ านวน 34 วัน (จาก 1,008 วันที่ตรวจวัด) หรือคิดเป็นร้อยละ 3.37  
ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2)  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 มีค่าอยู่ในช่วง 55.5-69.0 เดซิเบลเอ  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ 
ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพื้นที่ศึกษาและบริ เวณใกล้เคียง ระหว่างปี 
พ.ศ. 2557-2561 

จุดตรวจวัด ปีที่ตรวจวัด ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบลเอ) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด  พ.ศ. 2557 58.5-70.2  

พ.ศ. 2558 58.0-73.5  
 พ.ศ. 2559 58.8-71.9 
 พ.ศ. 2560 59.1-68.3 
 พ.ศ. 2561 61.7-66.2 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 58.0-73.5 
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2557 55.5-67.0 

พ.ศ. 2558 63.1-67.1 
 พ.ศ. 2559 61.8-67.2 
 พ.ศ. 2560 56.9-66.0 
 พ.ศ. 2561 63.7-69.0 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 55.5-69.0 
มาตรฐาน ≤701/ 

ที่มา :   รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศและเสียงรายปี ระหว่างปี  พ.ศ. 2557-2561 ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
 กรมควบคุมมลพิษ (http://aqnis.pcd.go.th/noise) สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ : ขีดเส้นใต ้หมายถึง มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
  1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

ทั้งนี้ จากรายงานการศึกษาผลกระทบด้านเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวโดยรอบสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา พ.ศ. 2560 ด าเนินการตรวจวัดโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จ านวน 4 จุด รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.5-7 และตารางที่ 3.5-11 สามารถสรุปได้ดังนี้  

1)  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม  

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 61.0-64.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด  
มีค่าอยู่ในช่วง 85.8-96.9 เดซิเบลเอ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

2)  ประเสริฐฟาร์ม 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 49.7-59.7 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด  
มีค่าอยู่ในช่วง 71.3-95.0 เดซิเบลเอ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามล าดับ 
  

ร่าง

http://aqnis.pcd.go.th/noise)%20สืบค้น
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3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 53.3-69.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด  
มีค่าอยู่ในช่วง 83.4-109.1 เดซิเบลเอ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

4)  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 57.7-63.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด  
มีค่าอยู่ในช่วง 79.5-98.8 เดซิเบลเอ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115 เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

 
รูปที่ 3.5-7 จุดตรวจวัดระดบัเสียงโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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ตารางที่ 3.5-11 ผลการตรวจวัดระดบัเสียงในบริเวณพื้นที่ศึกษาและบริเวณใกล้เคียง พ.ศ. 2560 

จุดตรวจวัด วันที่ 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง 

ระดับเสียงสงูสุด 

โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 6-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 61.2-62.7 89.5-95.5 
28 มีนาคม-5 เมษายน พ.ศ. 2560 61.0-62.4 86.7-92.1 
22-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 61.6-64.0 86.2-96.9 
22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 61.9-62.9 85.8-92.9 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 61.0-64.0 85.8-96.9 
ประเสริฐฟาร์ม 6-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 49.7-52.7 72.4-84.2 

28 มีนาคม-5 เมษายน พ.ศ. 2560 53.3-58.3 78.7-90.5 
22-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 51.2-59.7 77.5-95.0 
22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 49.7-59.4 71.3-94.2 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 49.7-59.7 71.3-95.0 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 6-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 53.3-60.0 86.5-94.9 

28 มีนาคม-5 เมษายน พ.ศ. 2560 57.6-60.8 92.2-96.9 
22-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 54.7-69.0 87.0-109.1 
22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 53.9-57.0 83.4-88.3 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 53.3-69.0 83.4-109.1 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 
 

6-14 มีนาคม พ.ศ. 2560 57.7-59.3 81.9-90.4 
28 มีนาคม-5 เมษายน พ.ศ. 2560 58.5-60.0 82.3-85.8 
22-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 58.4-63.1 83.0-98.8 
22-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 58.3-59.4 79.5-88.9 

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 57.7-63.1 79.5-98.8 
มาตรฐาน ≤701/ ≤1151/ 

ที่มา :   รายงานการศึกษาผลกระทบด้านเสียง จากท่าอากาศยานอู่ตะเภา , ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริม 
 คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีมาตรก าหนด 
  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ศึกษาของโครงการ จ านวน 2 คร้ัง ได้แก่ คร้ังที่ 1 ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่  
18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 6 จุด ได้แก่ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ และครั้งที่ 2  
ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จ านวน 7 จุด โดยเพิ่มจุดตรวจวัด จ านวน 1 จุด คือ  
โรงเรียนวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ อ่อนไหวที่อาจจะได้รับผลกระทบ  รายละเอียดแสดงดังตารางที่  3.5-12  
(รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-2) สามารถสรุปดังนี้ 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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1) โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  

 ช่วงฤดูฝน  

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วง 47.4-69.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 48.8-67.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 56.3-60.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 63.6-89.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 49.7-69.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียง 
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 46.6-66.4 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 46.1-62.6  
เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 60.8-63.1 เดซิเบลเอ และบริเวณ 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 34.6-50.0 เดซิเบลเอ  

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูฝนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

 ช่วงฤดูแล้ง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วง 44.1-69.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 46.9-63.7 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 56.8-58.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 60.0-86.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 48.4-66.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียง 
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 44.1-63.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 42.6-59.3  
เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 60.4-62.4 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 33.4-49.1 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

2) บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

 ช่วงฤดูฝน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วง 53.9-71.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 54.9-63.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 58.2-59.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 62.3-88.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 56.7-63.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียง 
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 54.2-59.7 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 49.4-57.8  
เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 63.3-66.0 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภามีค่าอยู่ในช่วง 51.8-56.8 เดซิเบลเอ 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูฝนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

 ช่วงฤดูแล้ง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที  มีค่าอยู่ในช่วง 44.3-85.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 43.9-78.7 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 56.0-67.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 54.4-104.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 46.5-80.4 เดซิเบลเอ ระดับเสียง 
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 42.7-73.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 39.7-62.1  
เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 58.6-74.4 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 52.8-55.7 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

3) พื้นที่โครงการบริเวณ Airside  

 ช่วงฤดูฝน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วง 39.4-82.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 43.6-73.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 65.1-67.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 50.0-99.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 42.9-72.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียง 
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 41.3-64.8 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 40.5-62.1  
เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 68.3-71.2 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 54.2-61.0 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูฝนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

 ช่วงฤดูแล้ง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วง 44.1-88.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 44.4-78.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 65.5-69.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 46.6-102.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 44.8-78.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียง
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 43.7-67.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 42.4-62.1  
เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 67.1-71.2 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 60.1-65.1 เดซิเบลเอ 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

4) โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม  

 ช่วงฤดูฝน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วง 42.2-73.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 46.7-68.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 61.3-63.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 64.7-91.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 50.2-69.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียง 
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 40.8-65.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 34.6-62.7  
เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 63.9-66.6 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 47.7-51.2 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูฝนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

 ช่วงฤดูแล้ง  

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที  มีค่าอยู่ในช่วง 46.6-76.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 51.4-66.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 59.7-61.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 66.2-93.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ ในช่วง 55.2-69.1 เดซิเบลเอ ระดับเสียง 
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 44.3-63.4 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 38.7-59.7  
เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 63.6-65.1 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 45.7-70.9 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ  

5) โรงเรียนวัดพลา  

 ช่วงฤดูฝน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วง 48.4-85.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 51.5-75.1 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 59.8-65.0 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 60.4-110.4 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 53.5-73.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียง
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 47.9-67.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 45.4-65.2  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 66.0-69.1 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 47.2-56.3 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูฝนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ  

 ช่วงฤดูแล้ง  

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วง 47.0-76.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 48.2-69.2 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 60.8-63.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 56.1-100.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 49.3-69.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียง
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 47.2-66.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 46.0-64.0  
เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 66.8-70.6 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 53.7-56.6 เดซิเบลเอ 

ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ  

6) โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่  

 ช่วงฤดูฝน 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วง 42.6-79.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 44.4-68.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 56.8-59.4 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 55.4-99.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 46.8-62.7 เดซิเบลเอ ระดับเสียง 
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 43.1-59.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 40.9-56.1  
เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 61.1-64.0 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 36.6-49.0 เดซิเบลเอ 

ทั้งนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูฝนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

 ช่วงฤดูแล้ง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ ในช่วง 51.2-75.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 52.4-71.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 56.2-61.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 62.2-98.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 53.4-73.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียง 
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 51.1-69.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 49.2-60.6  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 61.6-65.7 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 40.9-56.0 เดซิเบลเอ 

ทั้งนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

7) โรงเรียนวัดสระแก้ว 

 ช่วงฤดูแล้ง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วง 49.0-69.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าอยู่ในช่วง 51.2-64.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในช่วง 57.6-59.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
มีค่าอยู่ในช่วง 62.7-82.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 10 มีค่าอยู่ในช่วง 52.5-66.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียง 
เปอร์เซนไทล์ที่ 50 มีค่าอยู่ในช่วง 50.0-62.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 มีค่าอยู่ในช่วง 48.1-59.7  
เดซิเบลเอ ส าหรับระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืนบริเวณพื้นที่ชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 62.2-63.5 เดซิเบลเอ และบริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีค่าอยู่ในช่วง 38.8-48.2 เดซิเบลเอ 

ทั้งนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดช่วงฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 และ 115  
เดซิเบลเอ ตามล าดับ 

 ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดระดบัเสียงในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียงเฉลี่ย  

5 นาที  
ระดับเสียงเฉลี่ย  

1 ชั่วโมง 
ระดับเสียงเฉลี่ย  

24 ชั่วโมง 
ระดับเสียง

สูงสุด 
ระดับเสียง

เปอร์เซ็นต์ไทล ์
ที่ 10  

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล ์

ที่ 50  

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล ์

ที่ 90  

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน 

(พื้นที่ชุมชน) 

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน 

(อากาศยาน) 
NEF 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 47.4-69.5 48.8-66.3 58.4 64.4-78.7 49.7-69.1 46.6-66.2 46.1-61.9 62.1 38.5 3.5 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 48.0-68.2 50.3-65.8 60.0 65.4-89.2 51.7-67.9 47.5-64.0 46.9-60.7 63.1 48.2 13.2 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 48.7-64.7 50.3-58.5 56.3 64.3-85.0 52.5-59.8 47.9-56.3 47.4-53.3 61.2 45.1 10.1 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 48.2-63.5 51.4-58.6 56.4 66.7-83.6 53.9-59.8 47.5-55.8 47.0-52.0 60.8 50.0 15.0 
  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 48.9-68.4 50.4-67.0 60.2 63.6-83.3 51.9-69.6 48.1-66.4 47.8-62.6 63.1 49.2 14.2 
  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 49.2-68.5 51.6-63.2 59.2 65.0-85.3 53.8-64.7 49.1-61.0 48.7-57.7 62.7 44.6 9.6 
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 50.4-68.6 52.3-66.6 59.8 63.6-84.8 52.7-69.2 50.2-66.2 49.5-62.1 62.9 34.6 NOT MET THE CRITERIA 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 47.4-69.5 48.8-67.0 56.3-60.2 63.6-89.2 49.7-69.6 46.6-66.4 46.1-62.6 60.8-63.1 34.6-50.0 3.5-15.0 

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 44.1-69.9 46.9-61.7 57.2 60.0-86.9 48.4-61.9 44.1-58.6 42.6-54.5 60.4 47.1 12.1 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 48.6-65.6 51.4-62.8 58.6 62.5-79.0 53.4-64.7 49.8-60.5 48.7-57.0 62.4 48.3 13.3 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.6-63.3 51.5-59.4 57.1 63.5-83.0 52.8-62.4 49.3-58.0 48.6-53.8 62.2 41.7 6.7 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 50.5-62.0 54.2-58.7 56.8 67.3-77.3 56.5-60.3 51.9-56.9 49.7-52.9 62.4 49.1 14.1 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 48.0-67.4 51.6-63.7 58.8 64.1-84.9 52.9-65.7 49.8-62.4 49.1-59.3 62.3 47.8 12.8 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.2-66.9 52.0-62.0 58.3 64.7-81.7 53.0-63.5 49.1-59.9 48.4-56.3 62.3 43.9 8.9 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.0-66.7 52.0-63.7 58.2 65.5-81.2 52.5-66.6 49.7-63.3 47.8-58.8 61.9 33.4 NOT MET THE CRITERIA 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 44.1-69.9 46.9-63.7 56.8-58.8 60.0-86.9 48.4-66.6 44.1-63.3 42.6-59.3 60.4-62.4 33.4-49.1 6.7-14.1 
2. บริเวณอาคารฏิบตัิงาน 

ของเจ้าหน้าท่ี 
 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.3-62.9 58.5-60.8 59.6 67.3-72.3 59.5-63.5 55.6-59.3 51.6-56.5 66.0 51.8 16.8 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.1-63.7 58.1-60.8 59.5 66.0-73.2 58.8-62.9 55.7-58.9 51.9-55.8 66.0 55.7 20.7 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.0-64.3 58.1-61.3 59.4 66.9-73.9 59.1-62.6 55.3-59.4 51.2-56.3 65.4 56.6 21.6 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 54.5-71.9 57.9-63.5 59.8 66.5-88.9 59.4-62.5 55.7-59.7 51.6-57.8 65.6 53.0 18.0 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 54.9-69.3 56.6-62.1 59.0 64.0-86.0 58.6-60.7 54.2-57.7 49.4-56.3 64.5 56.8 21.8 

  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.5-70.4 56.4-63.8 59.0 63.0-86.3 58.6-60.5 55.3-58.0 52.0-56.6 64.0 55.5 20.5 
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 53.9-67.3 54.9-61.2 58.2 62.3-83.6 56.7-60.6 53.8-59.1 49.8-57.8 63.3 54.6 19.6 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 53.9-71.9 54.9-63.8 58.2-59.8 62.3-88.9 56.7-63.5 54.2-59.7 49.4-57.8 63.3-66.0 51.8-56.8 16.8-21.8 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 42.5-74.3 43.9-65.0 56.0 54.4-98.7 46.5-57.1 42.7-51.2 39.7-49.0 58.6 55.7 20.7 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 46.9-84.1 49.3-78.7 67.5 56.5-104.0 51.2-65.0 48.3-54.6 45.0-52.1 69.5 53.0 18.0 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 44.4-85.0 46.9-74.3 63.5 56.7-102.6 48.7-63.6 45.8-55.7 42.9-51.7 64.6 54.6 19.6 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 44.3-83.4 45.6-76.3 63.9 54.8-97.8 47.0-61.7 44.9-58.1 42.4-56.1 64.4 52.8 17.8 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 46.8-83.9 47.4-77.2 65.0 55.6-101.6 49.4-65.6 46.2-52.5 44.2-49.6 65.7 55.5 20.5 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 46.7-78.5 49.6-73.1 63.9 57.6-89.2 50.4-76.5 46.8-63.9 44.4-54.2 64.9 54.3 19.3 

ร่าง
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-114 
 

ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดระดบัเสียงในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียงเฉลี่ย  

5 นาที  
ระดับเสียงเฉลี่ย  

1 ชั่วโมง 
ระดับเสียงเฉลี่ย  

24 ชั่วโมง 
ระดับเสียง

สูงสุด 
ระดับเสียง

เปอร์เซ็นต์ไทล ์
ที่ 10  

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล ์

ที่ 50  

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล ์

ที่ 90  

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน 

(พื้นที่ชุมชน) 

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน 

(อากาศยาน) 
NEF 

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.8-80.7 48.4-76.4 67.2 57.7-94.4 51.1-80.4 46.9-73.3 44.4-62.1 74.4 54.9 19.9 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 44.3-85.0 43.9-78.7 56.0-67.5 54.4-104.0 46.5-80.4 42.7-73.3 39.7-62.1 58.6-74.4 52.8-55.7 17.8-20.7 

3. พื้นที่ โครงการบริเวณ 
Airside 

 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 39.4-81.6 44.3-73.1 66.0 62.0-99.9 44.7-68.2 43.9-63.7 42.1-60.3 69.8 54.2 19.2 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 41.4-82.2 43.8-72.7 66.6 50.0-97.6 43.2-72.0 41.8-66.2 41.0-62.1 69.0 56.9 21.9 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 40.9-82.6 47.8-73.6 67.0 71.7-96.5 42.9-70.0 41.3-62.7 40.5-59.0 70.8 60.7 25.7 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 44.2-82.0 45.1-72.6 65.1 50.2-94.5 44.8-70.3 44.3-61.1 43.8-59.4 68.3 56.0 21.0 
  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 43.6-82.1 46.1-73.9 66.1 61.7-94.5 46.4-71.1 44.0-64.5 43.4-60.8 71.2 54.4 19.4 
  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 43.1-80.8 43.6-73.5 66.1 54.4-96.5 43.6-69.2 43.1-59.9 42.7-57.1 69.7 61.0 26.0 
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 43.1-79.6 44.2-73.3 66.7 55.7-95.0 43.9-71.5 43.3-64.8 42.9-61.9 69.4 59.2 24.2 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 39.4-82.6 43.6-73.9 65.1-67.0 50.0-99.9 42.9-72.0 41.3-64.8 40.5-62.1 68.3-71.2 54.2-61.0 19.2-26.0 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 43.5-81.6 53.3-72.6 66.9 69.6-99.8 46.5-75.7 43.7-66.8 42.4-59.0 71.2 60.1 25.1 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.2-88.6 54.6-73.4 67.9 74.5-95.0 55.4-78.2 49.5-66.3 46.4-59.8 70.1 64.7 29.7 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 45.4-86.2 47.1-77.7 69.6 61.0-101.4 46.8-77.4 45.7-67.3 45.1-60.6 70.9 61.1 26.1 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 45.0-86.2 46.1-78.6 68.5 53.6-102.0 46.1-74.3 45.3-64.8 44.8-60.3 69.2 65.1 30.1 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 43.8-86.5 45.6-78.0 68.8 49.9-102.0 45.6-71.5 45.0-62.3 43.7-56.6 69.9 60.7 25.7 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 44.2-81.1 45.9-73.3 66.3 60.1-93.6 46.2-74.5 44.9-66.0 44.5-62.1 69.5 60.4 25.4 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 44.1-79.0 44.4-70.9 65.5 46.6-92.7 44.8-72.3 44.2-66.2 43.7-56.9 67.1 60.2 25.2 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 44.1-88.6 44.4-78.6 65.5-69.6 46.6-102.0 44.8-78.2 43.7-67.3 42.4-62.1 67.1-71.2 60.1-65.1 25.1-30.1 

4. โรงเรียนวัดคีร ี
ภาวนาราม 

 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 42.2-68.1 46.7-64.1 61.3 64.7-91.0 50.2-66.1 40.8-63.4 34.6-60.7 63.9 47.9 12.9 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 47.5-73.2 53.5-68.8 63.0 70.3-82.0 57.3-69.3 46.0-64.4 39.4-62.0 66.6 47.9 12.9 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 50.5-66.9 52.9-65.1 62.5 69.8-86.8 57.2-66.9 48.3-63.9 41.7-60.6 66.2 50.3 15.3 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 50.2-68.3 54.3-64.7 62.1 69.5-87.6 57.1-66.3 50.7-63.6 43.9-60.9 65.6 51.2 16.2 
  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 47.8-67.0 52.5-65.6 62.0 68.8-83.3 56.5-67.7 46.3-64.8 39.0-61.9 65.6 47.7 12.7 
  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 49.5-68.7 52.2-66.1 62.9 67.8-83.7 56.3-67.6 46.3-65.3 40.4-62.7 66.3 48.2 13.2 
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 46.6-68.5 51.2-66.0 62.1 67.9-83.6 55.1-67.8 44.6-65.0 39.5-61.9 65.6 49.0 14.0 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 42.2-73.2 46.7-68.8 61.3-63.0 64.7-91.0 50.2-69.3 40.8-65.3 34.6-62.7 63.9-66.6 47.7-51.2 12.7-16.2 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 50.1-76.6 53.5-63.3 60.3 70.7-86.5 57.3-64.7 47.8-61.0 40.1-57.2 65.1 70.9 35.9 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.1-73.7 52.5-65.8 61.5 69.7-92.2 55.5-68.1 44.3-62.8 39.6-59.3 64.4 54.0 19.0 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.3-71.6 52.3-66.5 61.3 66.2-93.9 56.3-69.1 45.6-63.4 39.0-59.7 64.5 49.9 14.9 
  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 46.6-67.5 51.4-64.3 60.6 66.5-82.7 55.2-67.3 45.6-62.6 41.5-58.9 63.7 49.4 14.4 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดระดบัเสียงในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียงเฉลี่ย  

5 นาที  
ระดับเสียงเฉลี่ย  

1 ชั่วโมง 
ระดับเสียงเฉลี่ย  

24 ชั่วโมง 
ระดับเสียง

สูงสุด 
ระดับเสียง

เปอร์เซ็นต์ไทล ์
ที่ 10  

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล ์

ที่ 50  

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล ์

ที่ 90  

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน 

(พื้นที่ชุมชน) 

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน 

(อากาศยาน) 
NEF 

  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 48.3-70.5 52.9-65.3 60.5 71.3-84.6 56.4-68.0 46.8-62.2 38.7-59.0 63.9 46.2 11.2 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.8-68.2 52.3-64.8 60.6 67.8-84.1 56.0-67.3 45.7-63.1 39.5-59.4 64.0 49.4 14.4 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.7-65.2 52.9-62.5 59.7 69.3-83.9 56.4-64.3 46.8-61.2 41.2-57.7 63.6 45.7 10.7 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 46.6-76.6 51.4-66.5 59.7-61.5 66.2-93.9 55.2-69.1 44.3-63.4 38.7-59.7 63.6-65.1 45.7-70.9 10.7-35.9 

5. โรงเรียนวัดพลา  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 48.4-85.5 51.5-75.1 65.0 62.9-110.4 53.5-70.0 47.9-63.4 45.4-59.8 66.8 47.2 12.2 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.4-74.1 56.6-69.3 61.8 64.8-87.7 58.1-73.6 55.3-60.4 52.9-57.3 66.2 49.7 14.7 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.8-70.8 56.6-63.7 60.2 61.9-88.5 58.2-62.5 55.7-58.9 52.8-57.5 66.4 56.3 21.3 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 55.1-71.6 56.3-63.3 59.8 62.0-90.6 57.1-63.0 55.0-59.1 53.2-56.6 66.0 51.6 16.6 
  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 53.8-73.0 54.7-69.0 62.0 62.9-86.2 55.4-70.1 53.9-67.3 51.3-65.2 69.1 51.2 16.2 
  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 53.7-72.4 54.0-66.3 62.0 60.4-89.0 54.9-65.5 53.5-60.7 52.2-58.0 68.5 50.2 15.2 
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 52.9-72.3 55.1-64.8 61.9 71.9-88.0 54.9-65.1 53.0-62.1 51.3-59.2 67.5 54.8 19.8 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 48.4-85.5 51.5-75.1 59.8-65.0 60.4-110.4 53.5-73.6 47.9-67.3 45.4-65.2 66.0-69.1 47.2-56.3 12.2-21.3 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 53.7-76.9 56.2-67.9 63.1 68.1-97.5 57.0-68.6 51.3-66.2 48.0-64.0 70.2 54.1 19.1 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.0-74.4 48.2-69.2 63.1 56.1-100.6 49.3-67.6 47.2-63.1 46.0-60.3 70.4 56.6 21.6 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 48.1-73.9 58.2-66.8 63.1 65.6-93.5 53.1-66.6 48.6-62.8 46.5-60.4 70.6 55.1 20.1 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.7-72.9 56.0-66.3 63.5 64.8-89.5 56.0-66.8 50.1-64.0 47.9-63.3 70.3 56.1 21.1 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 47.9-73.5 56.9-68.2 63.9 67.2-90.0 54.1-68.7 51.7-64.2 50.9-63.3 70.4 54.5 19.5 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.9-71.1 55.0-67.0 62.7 72.2-91.7 55.7-69.8 51.4-65.1 49.2-62.6 67.3 54.1 19.1 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 54.1-71.0 56.4-65.3 60.8 62.9-83.6 55.8-65.5 53.5-60.1 52.7-58.9 66.8 53.7 18.7 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 47.0-76.9 48.2-69.2 60.8-63.9 56.1-100.6 49.3-69.8 47.2-66.2 46.0-64.0 66.8-70.6 53.7-56.6 18.7-21.6 

6. โรงเรียน 
บ้านคลองบางไผ ่

 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 42.6-79.3 44.4-68.8 59.4 55.4-99.3 46.8-61.1 43.1-57.6 40.9-54.6 61.1 48.6 13.6 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 51.1-65.6 52.5-62.2 57.8 64.8-80.7 54.0-62.7 51.3-58.5 50.6-55.2 62.2 44.5 9.5 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 47.9-65.2 52.8-62.3 57.9 63.7-92.4 54.1-62.1 51.6-58.4 49.7-55.0 63.6 37.2 2.2 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 52.4-62.2 53.4-59.4 57.3 63.3-78.9 55.4-61.2 52.0-58.3 50.7-55.0 64.0 36.6 1.6 
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 51.1-67.8 52.3-62.0 57.6 63.1-87.4 53.4-61.7 51.3-58.3 50.5-55.1 61.9 48.1 13.1 

  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 51.1-65.5 52.1-63.7 57.7 62.6-82.3 53.1-61.9 51.1-58.8 50.2-55.7 61.7 49.0 14.0 
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 49.6-64.7 51.5-60.9 56.8 63.5-89.5 53.3-62.2 48.8-59.1 46.5-56.1 61.4 45.3 10.3 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 42.6-79.3 44.4-68.8 56.8-59.4 55.4-99.3 46.8-62.7 43.1-59.1 40.9-56.1 61.1-64.0 36.6-49.0 1.6-14.0 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 51.2-75.8 52.6-71.3 61.5 64.7-98.3 54.4-73.5 51.1-69.5 50.3-60.4 65.6 56.0 21.0 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 53.7-71.1 55.3-63.6 59.6 63.2-91.0 57.2-65.1 54.2-62.1 50.1-60.6 65.7 52.6 17.6 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-12 ผลการตรวจวัดระดบัเสียงในพืน้ที่ศึกษาของโครงการ  

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียงเฉลี่ย  

5 นาที  
ระดับเสียงเฉลี่ย  

1 ชั่วโมง 
ระดับเสียงเฉลี่ย  

24 ชั่วโมง 
ระดับเสียง

สูงสุด 
ระดับเสียง

เปอร์เซ็นต์ไทล ์
ที่ 10  

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นต์ไทล ์

ที่ 50  

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล ์

ที่ 90  

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน 

(พื้นที่ชุมชน) 

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลางวันกลางคืน 

(อากาศยาน) 
NEF 

  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 52.2-69.0 53.1-62.3 58.4 62.2-85.6 54.1-63.6 52.1-58.3 51.6-55.0 62.7 52.7 17.7 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 51.8-70.1 53.4-62.5 57.9 63.4-88.9 54.8-62.3 52.0-57.6 51.2-54.1 62.1 51.8 16.8 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 51.6-69.1 53.0-62.7 57.5 66.7-88.0 53.9-62.5 51.3-57.8 50.9-54.4 61.9 51.6 16.6 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 51.6-66.7 52.6-61.6 57.3 66.2-84.6 53.5-62.0 51.5-58.0 51.1-54.7 61.9 49.1 14.1 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 51.4-61.1 52.4-58.3 56.2 64.6-78.1 53.4-60.7 51.4-57.2 49.2-53.4 61.6 40.9 5.9 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 51.2-75.8 52.4-71.3 56.2-61.5 62.2-98.3 53.4-73.5 51.1-69.5 49.2-60.6 61.6-65.7 40.9-56.0 5.9-21.0 

7. โรงเรียนวัดสระแก้ว  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 50.1-69.0 52.8-64.9 59.1 62.7-81.7 53.7-65.9 50.1-62.1 48.1-58.2 62.7 48.2 13.2 
 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 50.5-66.2 52.8-62.5 58.8 65.7-77.6 53.5-64.7 50.0-60.5 48.5-57.6 62.4 43.7 8.7 

  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 50.6-63.0 52.3-59.4 57.6 65.1-76.6 53.4-61.7 49.9-57.8 48.9-54.8 62.2 40.0 5.0 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.8-64.5 53.2-61.1 58.6 67.0-77.2 54.0-63.4 50.4-59.1 49.3-55.9 62.9 47.3 12.3 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.0-69.9 51.2-64.8 59.6 64.0-79.6 52.5-66.5 49.1-62.9 48.2-59.7 62.7 47.4 12.4 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.0-69.7 52.1-64.6 59.3 63.5-80.1 53.5-65.0 50.3-61.3 49.6-57.8 62.9 43.9 8.9 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 49.4-67.4 53.3-64.2 59.6 68.2-82.8 53.9-66.3 51.1-62.8 49.8-59.2 63.5 38.8 3.8 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 49.0-69.9 51.2-64.9 57.6-59.6 62.7-82.8 52.5-66.5 50.0-62.9 48.1-59.7 62.2-63.5 38.8-48.2 3.8-13.2 

มาตรฐาน - - ≤701/ ≤1151/ - - - - - - 
ที่มา :   ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกกก าหนด 
   NOT MET THE CRITERIA หมายถึง ไม่มีนัยส าคัญ (NEF มีค่าน้อยกว่าระดับเสียงขีดเริ่ม) 
  1/ ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 
ร่าง
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3.5.4 ความสั่นสะเทือน 

3.5.4.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลความสั่นสะเทือนที่มีการตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

3.5.4.2 วิธีการศึกษา 

ด าเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่โครงการ รายละเอียดมีดังนี้ 

 จุดตรวจวัดและระยะเวลาการตรวจวัด ด าเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ตรวจวัด 24 
ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง) จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 6 จุด ได้แก่ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคารปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา  
และโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ และครั้งที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3 -9 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 จ านวน 7 จุด โดยเพิ่มจุดตรวจวัด จ านวน 1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่
อ่อนไหวที่ อาจจะได้ รับผลกระทบ  รายละเอียดจุดตรวจวัดและจุดติดตั้ ง เครื่ องมื อ 
แสดงดังรูปที่ 3.5-1 และรูปที่ 3.5-8 

 ดัชนีที่ตรวจวัด ค่า Peak Velocity และ Frequency รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5-13 

ตารางที่ 3.5-13 ดัชนีตรวจวัด และวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
ดัชนี วิธีการตรวจวัด1/, 2/ 

1. ความสั่นสะเทือน (Peak particle velocity) (mm/sec) Vibration Meter 
2. ความถี่ (Frequency) (Hz) Vibration Meter 

หมายเหตุ : 1/ ค่าต่ าสุดที่เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ได้ (Resolution) 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที 
   2/ การตั้งค่าแหล่งก าเนิดความสั่นสะเทือน (Trigger Source) 0.3 มิลลิเมตร/วินาที 

  ร่าง
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1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 2. บริเวณอาคารปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 

  
3. พื้นทีโ่ครงการบริเวณ Airside 4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 

  
5. โรงเรียนวัดพลา 6. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ ่

 
7. โรงเรียนวัดสระแก้ว 

รูปที่ 3.5-8 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 
  

ร่าง
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3.5.4.3 ผลการศึกษา 

(1) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ด าเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1  
ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 6 จุด ได้แก่ โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา บริเวณอาคาร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พื้นที่โครงการบริเวณ Airside โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม โรงเรียนวัดพลา และโรงเรียนบ้าน
คลองบางไผ่ คร้ังที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จ านวน 7 จุด โดยเพิ่มจุดตรวจวัด จ านวน 
1 จุด คือ โรงเรียนวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่อาจจะได้รับผลกระทบ ซึ่ง รายละเอียดผลการตรวจวัด 
แสดงดังตารางที่ 3.5-14 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-3) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบว่าในช่วงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 
(แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.047-0.363 มิลลิเมตรต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด
ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.118-1.130 มิลลิเมตรต่อวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนช่วงฤดูฝน
และฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณีอาคารประเภทที่ 2 1 

2) บริเวณอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบว่าในช่วงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 
(แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.095-0.567 มิลลิเมตรต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด
ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.063-1.550 มิลลิเมตรต่อวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนช่วงฤดูฝน
และฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณีอาคารประเภทที่ 2 1 

3) พื้นที่โครงการบริเวณ Airside  

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบว่าในช่วงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 
(แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.063-0.315 มิลลิเมตรต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด
ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.063-1.090 มิลลิเมตรต่อวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนช่วงฤดูฝน
และฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณีอาคารประเภทที่ 2 1 

4) โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม  

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบว่าในช่วงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 
(แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.047-0.552 มิลลิเมตรต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด
ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.047-0.284 มิลลิเมตรต่อวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนช่วงฤดูฝน

ร่าง
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และฤดูแล้งอยู่มีค่าในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณีอาคารประเภทที่ 2 1 

5) โรงเรียนวัดพลา  

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบว่าในช่วงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 
(แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.047-0.252 มิลลิเมตรต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด
ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.071-0.339 มิลลิเมตรต่อวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนช่วงฤดูฝน
และฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณีอาคารประเภทที่ 2 1 

6) โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่  

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบว่าในช่วงฤดูฝน ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 
(แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.039-1.180 มิลลิเมตรต่อวินาที และในช่วงฤดูแล้ง ความเร็วของอนุภาคสูงสุด
ทั้ง 3 แกน (แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.039-0.678 มิลลิเมตรต่อวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนช่วงฤดูฝน
และฤดูแล้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณีอาคารประเภทที่ 2 1 

7) โรงเรียนวัดสระแก้ว 

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบว่าในช่วงฤดูแล้ง ความเร็วของอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 แกน 
(แนวแกน X Y และ Z) มีค่าอยู่ในช่วง 0.047-0.536 มิลลิเมตรต่อวินาที ทั้งนี้ ความสั่นสะเทือนในช่วงฤดูแล้ง 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) กรณีอาคารประเภทที่ 2 1 

 

                                                           
ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 
1 หมายเหตุ : อาคารประเภทที่ 2 หมายความว่า 

 (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร , (2) อาคารชุดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด, (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก, (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ
อาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ, (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียน  
ของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้
เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ, (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา, (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของ 
การใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

แนวขวาง แนวตั้ง 
แกน X มาตรฐาน 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

แกน Y มาตรฐาน 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Z มาตรฐาน 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด1/ 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 
(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.063-0.142 2.8-36.6 5.0-11.7 0.063-0.118 4.8-73.1 5.0-17.3 0.118-0.213 2.3-73.1 5.0-17.3 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.071-0.166 1.1-25.6 5.0-8.9 0.071-0.134 1.0-42.7 5.0-13.2 0.126-0.205 19.7-56.9 7.4-15.7 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.079  2.2  5.0  0.055 24.4  8.6  0.134  16.5  6.6  

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.079 46.5 14.1  0.063  4.6  5.0  0.150  20.5  7.6  
  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.118 1.1-73.1 5.0-17.3 0.055-0.142 3.5 -64.0 5.0-16.4 0.126-0.252 2.8-64.0 5.0-16.4 
  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047-0.134 1.0-73.1 5.0-17.3 0.055-0.110 6.3-85.3 5.0-18.5 0.126-0.363 1.9-56.9 5.0-15.7 
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.063-0.181 1.4-39.4 5.0-12.4 0.055-0.110 2.5-85.3 5.0-18.5 0.126-0.229 1.9-51.2 5.0-15.1 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.315-0.355 5.8-5.8 5.0-20.0 0.197-0.213 1.4-51.2 5.0-15.1 0.276-0.859 1.3-85.3 5.0-18.5 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.197  NOT APPLICABLE 20.0  0.118  1.8  5.0  0.300  1.3  5.0 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.796  4.1-4.1 5.0  1.130  15.1  6.3  0.378  1.7  5.0  
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.276-0.536 NOT APPLICABLE 20.0  0.402-1.060 14.6-39.4 6.2-12.4 0.370-0.489 1.3-19.0 5.0-7.3 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.331  NOT APPLICABLE 20.0  0.197  1.5  5.0  0.418  1.5  5.0 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.315  NOT APPLICABLE 20.0  0.252-0.220 1.3 5.0 0.828  1.5  5.0  
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 <0.300 NOT APPLICABLE 20.0  <0.300 NOT APPLICABLE 20.0  <0.300 NOT APPLICABLE 20.0  
2. บริเวณอาคารปฏิบตัิงาน 

ของเจ้าหน้าท่ี 
 
 

 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.095-0.118 2.0-24.4 5.0-8.6 0.150-0.173 0.0  20.0  0.197-0.213 64.0-73.1 16.4-17.3 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.095-0.118 1.7-25.6 5.0-8.9 0.142-0.166 NOT APPLICABLE 20.0  0.205-0.276 36.6-64.0 11.7-16.4 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.095-0.213 1.0-73.1 5.0-17.3 0.142-0.181 NOT APPLICABLE 20.0  0.118-0.567 1.0-73.1 5.0-17.3 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.126 30.1 10.0  0.173  NOT APPLICABLE 20.0  0.236  39.4  12.4  
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.095-0.118 1.3-64.0 5.0-16.4 0.150-0.189 NOT APPLICABLE 20.0  0.197-0.284 16.0-73.1 6.5-17.3 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.110-0.126 1.9-21.3 5.0-7.8 0.150-0.181 NOT APPLICABLE 20.0  0.213-0.252 23.3-73.1 8.3-17.3 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.095-0.110 1.6-2.6 5.0  0.158-0.166 NOT APPLICABLE 20.0  0.197-0.244 42.7-56.9 13.2-15.7 

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.087-0.378 1.2-19.0 5.0-7.3 0.095-0.221 39.4-85.3 12.4-20.0 0.221-0.528 11.6-56.9 5.4-15.7 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.087-0.134 6.4-16.5 5.0-6.6 0.079-0.118 6.4  5.0-20.0 0.260-0.284 23.3-56.9 8.3-15.7 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.260 2.1-39.4 5.0-12.4 0.063-0.252 2.6-73.1 5.0-17.3 0.189-0.284 11.9-51.2 5.5-15.1 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.087-1.130 1.6-24.4 5.0-8.6 0.079-0.189 NOT APPLICABLE 20.0  0.197-0.426 1.6-25.6 5.0-8.9 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.087-1.550 2.1-10.2 5.0-5.1 0.079-0.355 4.5-73.1 5.0-20.0 0.221-1.410 13.8-28.4 6.0-9.6 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.378  1.7  5.0  0.181  3.1  5.0  0.284  1.1  5.0  
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.095-0.260 7.8-39.4 5.0-12.4 0.079-0.402 17.1-51.2 6.8-20.0 0.236 - 0.300 11.1-36.6 5.3-11.7 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

แนวขวาง แนวตั้ง 
แกน X มาตรฐาน 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

แกน Y มาตรฐาน 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Z มาตรฐาน 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด1/ 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 
(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

3. พื้นที่โครงการบริเวณ 
Airside 

 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.158  NOT APPLICABLE 20.0  0.166  5.4  5.0  0.158  10.9  5.2- 5.2 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150  NOT APPLICABLE 20.0  0.158  11.2  5.3  0.118  3.4  5.0  

  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.158  NOT APPLICABLE 20.0  0.071  85.3  18.5  0.315  64.0  16.4  
 ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.181  NOT APPLICABLE 20.0  0.142  11.2  5.3  0.118  16.0  6.5  
  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.126-0.221 NOT APPLICABLE 5.0-20.0 0.079-0.134 8.7-34.1 5.0-11.0 0.150-0.213 1.6.0 5.0-6.5 
  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.142-0.173 NOT APPLICABLE 20.0  0.142-0.158 3.9-6.0 5.0  0.158-0.221 16.5-34.1 6.6-11.0 
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.126-0.158 NOT APPLICABLE 20.0  0.063-0.071 14.6-20.5 6.2-7.6 0.126-0.158 5.0-13.5 5.0-5.9 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.063-0.087 21.3-85.3 7.8-18.5 0.071-0.15 2.3-51.2 5.0-15.1 0.181-0.292 26.9-73.1 9.2-17.3 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.189 8.8-42.7 5.0-13.2 0.095-0.268 7.8-42.7 5.0-13.2 0.142-0.583 3.4-42.7 5.0-13.2 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.087 9.1-85.3 5.0-18.5 0.118-0.197 1.5-36.6 5.0-11.7 0.150-0.434 5.5-46.5 5.0-14.1 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.063-0.118 5.8-51.2 5.0-15.1 0.079-0.205 4.0-56.9 5.0-15.7 0.173-0.418 2.6-73.1 5.0-17.3 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.181 10.0-51.2 5.0-15.1 0.095-0.197 1.2-30.1 5.0-10.0 0.158-0.426 9.7-46.5 5.0-14.1 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.063-0.134 4.3-85.3 5.0-18.5 0.063-0.252 8.7-56.9 5.0-15.7 0.173-0.418 1.9-73.1 5.0-17.3 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.300 7.5-73.1 5.0-17.3 0.071-0.497 1.9-64.0 5.0-16.4 0.142-1.090 2.1-64.0 5.0-16.4 
4. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047-071 36.6-85.3 11.7-18.5 0.087-0.150 3.1-73.1 5.0-17.3 0.197-0.481 42.7 13.2-20.0 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047-0.102 13.5-85.3 5.9-18.5 0.095-0.150 1.1-36.6 5.0-11.7 0.252-0.552 7.2 5.0-20.0 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.221  85.3  18.5  0.189  1.3  5.0  0.252  1.2 5.0  

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.063  85.3  18.5  0.095  34.1  11.0  0.244  NOT APPLICABLE 20.0  
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.079 8.0-2.7 5.0-13.2 0.126-0.142 1.5-42.7 5.0-13.2 0.213-0.347 85.3  18.5-20.0 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.079 4.2-85.3 5.0-8.5 0.079-0.221 2.9-73.1 5.0-17.3 0.166-0.292 42.7-85.3 13.2-20.0 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.087 17.7-73.1 6.9-17.3 0.087-0.189 1.1-64.0 5.0-16.4 0.229-0.26 1.1-85.3 5.0-20.0 

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047 46.5-46.5 14.1 0.047  16.0  6.5  0.166  56.9  15.7  
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071  >100 20.0  0.150  52.1  15.2  0.181  51.7  15.2  
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071  73.1  17.3  0.047  73.1  17.3  0.158  85.3  18.5  
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.055-0.284 36.6-51.2 11.7-20.0 0.063-0.236 73.1-85.3 17.3-18.5 0.118-0.173 73.1-85.3 17.3-18.5 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071  73.1  17.3  0.079  56.9  15.7  0.181  85.3  18.5  
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.079  NOT APPLICABLE 20.0  0.095  51.8  15.2  0.166  85.3 18.5  
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047  NOT APPLICABLE 20.0  0.055  51.2  15.1  0.181 19.7 7.4  

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

แนวขวาง แนวตั้ง 
แกน X มาตรฐาน 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

แกน Y มาตรฐาน 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Z มาตรฐาน 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด1/ 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 
(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

5. โรงเรียนวัดพลา  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150-0.158 NOT APPLICABLE 20.0  0.047  36.6-85.3 11.7-18.5 0.055-0.063 6.7-56.9 5.0-15.7 
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150-0.158 NOT APPLICABLE 20.0  0.047-0.055 16.5-85.3 6.6-18.5 0.047-0.071 4.5-85.3 5.0-18.5 

 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150 NOT APPLICABLE 20.0  0.047  51.2-85.3 15.1-18.5 0.055-0.063 10.7-85.3 5.2-18.5 
ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150 NOT APPLICABLE 20.0  0.047  85.3  18.5  0.047  85.3  18.5  

  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150-0.158 NOT APPLICABLE 20.0  0.047  46.5-64.0 14.1-16.4 0.055-0.063 4.5-11.6 5.0-5.4 
  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150 NOT APPLICABLE 20.0  0.047-0.055 25.6-85.3 8.9-18.5 0.047-0.071 4.3-85.3 5.0-18.5 
  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.150-0.197 1.7  5.0-20.0 0.047-0.071 13.8-85.3 6.0-18.5 0.047-0.252 5.3-85.3 5.0-18.5 
  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.126-0.205 NOT APPLICABLE 20.0  0.071-0.118 5.5-30.1 5.0-10.0 0.213-0.339 18.3-64.0 7.1-16.4 
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.118-0.166 2.1 5.0-20.0 0.095-0.110 19.0-46.5 7.3-14.1 0.205-0.252 20.5-36.6 7.6-11.7 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.102  NOT APPLICABLE 20.0  0.110  85.3  18.5  0.268  17.7  6.9 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.110 NOT APPLICABLE 20.0  0.095  73.1  17.3  0.229  85.3  18.5  
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.142-0.158 NOT APPLICABLE 20.0 0.079-0.118 16.5-32.0 6.6 - 10.5 0.229-0.307 7.3-25.6 5.0-8.9 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.189  1.8  5.0  0.071  26.9  9.2  0.315  17.7  6.9  
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.150-0.158 NOT APPLICABLE 20.0  0.079-0.102 11.1-25.6 5.3-8.9 0.252-0.268 16.0-19.0 6.5-7.3 
6. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ ่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047-0.166 56.9-85.3 15.7-18.5 0.063-0.481 23.3-73.1 8.3-17.3 0.166-1.19 21.3-85.3 7.8-18.5 

 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.039-0.118 56.9-85.3 15.7-18.5 0.102-0.331 14.2-85.3 6.1-18.5 0.166-0.347 13.8-85.3 6.0-18.5 
 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.126 9.7-73.1 5.0-17.3 0.071-0.386 7.3-85.3 5.0-18.5 0.173-0.370 25.6-73.1 8.9-17.3 

ครั้งท่ี 1 ฤดูฝน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.039  73.1  17.3  0.071  85.3  18.5  0.166  39.4  12.4  
 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.063 46.5-85.3 14.1-18.5 0.173-0.205 64.0-85.3 16.4-18.5 0.142-0.268 46.5-64.0 14.1-16.4 
 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.047-0.173 25.6-85.3 8.9-18.5 0.063-0.465 34.1-85.3 11.0-18.5 0.126-1.180 19.7-85.3 7.4-18.5 
 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 0.055-0.079 46.5-85.3 14.1-18.5 0.142-0.244 39.4-85.3 12.4-18.5 0.126-0.347 42.7-64.0 13.2-16.4 

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.039  73.1  17.3  0.158  85.3  18.5  0.331  46.5  14.1  
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047  36.6  11.7 0.189  85.3  18.5  0.197  64.0  16.4  
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.055  85.3  18.5  0.071  56.9  15.7  0.236  8.3  5.0 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.039-0.063 25.6-56.9 8.9- 15.7 0.079-0.252 51.2-56.9 15.1-15.7 0.236-0.678 30.1-46.5 10.0-14.1 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047  73.1-85.3 17.3-18.5 0.087-0.095 64.0-85.3 16.4-18.5 0.205-0.221 46.5  14.1  
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047  73.1  17.3  0.126  85.3  18.5 0.181  46.5  14.1  
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.047-0.055 7.30-73.1 5.0-17.3 0.071-0.197 64.0-85.3 16.4-8.5 0.229-0.331 42.7-73.1 13.2-17.3 
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ตารางที่ 3.5-14 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จุดตรวจวัด ช่วงตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

แนวขวาง แนวตั้ง 
แกน X มาตรฐาน 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

แกน Y มาตรฐาน 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 

แกน Z มาตรฐาน 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด1/ 
ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด 
(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด 

(มิลลิเมตร/วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิร์ตซ์) 

7. โรงเรียนวัดสระแก้ว  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.095  NOT APPLICABLE 20.0  0.102  73.1  17.3  0.197  73.1  17.3  
  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.110-0.158 1.4-.5 5.0-0.0 0.063-0.142 5.5-73.1 5.0-17.3 0.197-0.307 19.0-85.3 7.3-18.5 
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.079-0.197 1.4-51.2 5.0-20.0 0.063-0.142 2.70-73.1 5.0-17.3 0.197-0.307 13.1-64.0 5.8-16.4 
 ครั้งท่ี 2 ฤดูแล้ง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.071-0.197 4.5-85.3 5.0-20.0 0.071-0.181 1.0-85.3 5.0-18.5 0.197-0.307 19.7-85.3 7.4-8.5 
  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.087-0.134 12.8-13.1 5.7-20.0 0.063-0.110 2.0-73.1 5.0-17.3 0.197-0.394 19.0-56.9 7.3-15.7 
  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.095-0.229 2.5-46.5 5.0-20.0 0.047-0.260 1.4-56.9 5.0-15.7 0.134-0.536 25.6-5.3 8.9-18.5 
  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 0.118-0.173 3.3-16.0 5.0-6.5 0.095-0.118 2.4-19.7 5.0-7.4 0.244-0.268 34.1-39.4 11.0-12.4 
ที่มา :   ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
หมายเหตุ : NOT APPLICABLE หมายถึง เกิดความถี่ไม่ต่อเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY) 
  1/มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
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3.5.5 ทรัพยากรดิน 

3.5.5.1 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาสภาพดิน การทรุดตัวของแผ่นดินบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบและข้อจ ากัดต่อโครงการ 

3.5.5.2 วิธีการศึกษา 

 ข้อมูลทรัพยากรดินในบริเวณพื้นที่ศึกษาจากกรมพัฒนาที่ดิน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 รายงานผลการส ารวจสภาพชั้นดินของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ผลการส ารวจทางปฐพี
กลศาสตร์และสภาพธรณีวิทยา) 

 ข้อมูลคุณลักษณะทางเทคนิคด้านธรณีวิทยา (ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวางแผน
แม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ  
จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)) 

3.5.5.3 ผลการศึกษา 

(1) สภาพดินพื้นที่โครงการ 

กลุ่มชุดดินของจังหวัดระยอง เป็นกลุ่มดินชุดที่  43 เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล หรือ 
จากการสลายตัวอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณหาดทราย 
สันทรายชายทะเล หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ าค่อนข้างมากเกินไป เนื้อดินเป็นพวกดินทราย 
สีเทา น้ าตาลอ่อน หรือเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า pH ประมาณ 4.5-6.0 (ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน), กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555) 

ทั้ งนี้  กลุ่มชุดดินในบริ เวณพื้นที่ โครงการ ซึ่ งตั้ งอยู่ที่ต าบลพลา  อ า เภอบ้านฉาง แสดงดัง 
ตารางที่ 3.5-15 และรูปที่ 3.5-9 

ตารางที่ 3.5-15 ข้อมูลกลุ่มชุดดินพื้นที่โครงการ 

กลุ่มชุดดิน ขนาดพื้นที ่(ไร่) รายละเอียด 

24 2,069.66 ลักษณะเด่น : กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน้ าหรือวัตถุต้นก าเนิดดินเน้ือ
ละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
คุณสมบัติดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก วัตถุ 
ต้นก าเนิดดินเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมา
ทับถมของวัสดุเน้ือละเอียด ท่ีมาจากหินต้นก าเนิดชนิดต่างๆ ท้ังหินอัคนี หินตะกอน หรือ  
หินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงพื้นท่ีเนินเขา เป็นดินลึกมาก  
มีการระบายน้ าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดิน 
เป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-15 ข้อมูลกลุ่มชุดดินพื้นที่โครงการ 

กลุ่มชุดดิน ขนาดพื้นที ่(ไร่) รายละเอียด 

ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันและเน้ือดินบนมีทรายปน  
จะมีอัตราเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินสูง หากมีการจัดการดินไม่เหมาะสม 

40 4,507.27 ลักษณะเด่น : กลุ่มดินทรายท่ีมีชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าค่อนข้างมากอยู่บนชั้นดินท่ีมี 
การระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
สมบัติดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอน
ทรายชายทะเล พบบนพื้นท่ีดอนท่ีมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อยเป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย์ มีการระบายน้ าดีปานกลาง เน้ือดินเป็นทราย
จัด สีดินบนเป็นสีเทาแก่ ใต้ลงไปเป็นชั้นทรายสีขาว และดินล่าง ระหว่างความลึก 50-100 
เซนตเมตร เป็นชั้นท่ีมีการสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็กหรือฮิวมัส สีน้ าตาล สีแดง  
ชั้นเหล่าน้ีมีการเชื่อมตัวกันแน่นแข็งเป็นชั้นดานอินทรีย์ มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก และเน้ือดินค่อนข้างเป็นทรายจัด ไม่มีธาตุอาหาร  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชหลงเหลืออยู่ และพืชมักแสดงอาการขาดธาตุอาหารให้เห็น ในช่วง  
ฤดูแล้งชั้นดานจะแห้งและแข็งมาก รากพืชไม่สามารถไชชอนผ่านไปได้ ส่วนในช่วงฤดูฝน 
จะเปียกแฉะและมีน้ าแช่ขัง 

43 10,058.81 ลักษณะเด่น : กลุ่มดินตื้นถึงลูกรัง เศษหินหรือก้อนหิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ า
ของดินดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
สมบัติดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุ  
ต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพัง
แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม ของวัสดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ี
ดอน ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เป็นกลุ่มดินร่วนหรือดินเหนียวท่ีมีลูกรัง เศษหิน 
หรือก้อนกรวดปะปนมาก ภายในความลึก 50 เซนติเมตร มีการระบายน้ าดี กรวดส่วนใหญ่
เป็นพวกหินกลมมน หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีน้ าตาลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
ปัญหา : เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง เศษหินหรือก้อนกรวดภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน  
บางพื้นท่ีพบลูกรัง เศษหิน หรือก้อนกรวดกระจัดกระจายท่ัวไปอยู่บริเวณผิวหน้าดิน มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
ได้ง่าย 

59 102.92 ลักษณะเด่น : กลุ่มดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดท่ีเกิดจากดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อน  
ชั้นดินมีลักษณะเป็นชั้นสลับ เน้ือดินไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับตะกอนท่ีมาทับถม ปฏิกิริยาดิน 
เป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว 
สมบัติดิน : กลุ่มดินน้ีพบบริเวณท่ีราบลุ่มหรือบริเวณพื้นล่างของเนิน หรือหุบเขา ท่ีมีสภาพ
พื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนล าน้ า
พัดพามาทับถมกัน ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว มีลักษณะและ

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางที่ 3.5-15 ข้อมูลกลุ่มชุดดินพื้นที่โครงการ 

กลุ่มชุดดิน ขนาดพื้นที ่(ไร่) รายละเอียด 

คุณสมบัติต่างๆ ไม่แน่นอน เช่น เน้ือดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กลาง ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย 
ปัญหา : - 

62 773.45  ลักษณะเด่น : พื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อนท่ีมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 พื้นท่ีบริเวณน้ียังไม่มี
การศึกษา ส ารวจและจ าแนกดิน เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง ซ่ึงถือว่ายากต่อ  
การจัดการดูแลรักษาส าหรับการเกษตร 
สมบัติดิน : กลุ่มดินน้ีประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 
35 ลักษณะและสมบัติของดินท่ีพบไม่แน่นอน มีท้ังดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเน้ือดินและ
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณน้ัน  
มักมีเศษหิน ก้อนหินหรือพื้นโผล่กระจัดกระจายท่ัวไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภท
ต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง  หรือป่าดงดิบชื้น หลายแห่งมีการท าไร่เลื่อนลอย 
โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ า ซ่ึงเป็นผลท าให้เกิดการชะล้างพังทลาย  
ของหน้าดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่ 
ปัญหา : มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นท่ีท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสีย  
หน้าดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนน้ า และบางพื้นท่ีอาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจาย
อยู่บริเวณหน้าดิน 

ML 6517.45 ลักษณะเด่น : ท่ีดินดัดแปลง/พื้นท่ีถม 
สมบัติดิน : - 
ปัญหา : - 

U 548.49 ลักษณะเด่น : พื้นท่ีชุมชน 
สมบัติดิน : - 
ปัญหา : - 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน สบืค้นเมื่อ 17 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

  ร่าง
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน สืบค้นเมื่อ 17 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3.5-9 กลุ่มชุดดินบริเวณพื้นที่โครงการ 

  

ร่าง
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(2) คุณลักษณะทางเทคนิคด้านธรณีวิทยาพื้นที่โครงการ 

จากการส ารวจทางเทคนิคด้านธรณีวิทยาครอบคลุมพื้นที่ของโครงการ พบว่า ระดับดินเดิมในพื้นที่
โครงการมีการเปลี่ยนแปลงจากทิศใต้ใกล้แนวชายฝั่งทะเลที่ระดับ +2 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลางท (ม.รทก.) 
ไล่ระดับสูงขึ้นโดยประมาณที่ระดับ +40 ม.รทก. ในทิศเหนือ โดยจะมีเนินหินเตี้ยๆ กระจายอยู่ทางด้านทิศเหนือ  
ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ 

การวางแนวเจาะส ารวจชั้นดินก าหนดไว้ 14 หลุมเจาะ และ 4 หลุมทดสอบ กระจายไปทั่วทั้งพื้นที่
โครงการ ผลจากการเจาะส ารวจชั้นผิวดิน โดยทั่วไปของพื้นดินเดิมหรือดินถมเป็นชั้นดินเหนียวลึกลงไปประมาณ  
2 เมตร ชั้นดินถัดลงไปเป็นดินตกตะกอนประเภท Alluvial/Colluvial/Resi Deposits ซึ่งประกอบด้วย 

 ดินร่วนจนถึงดินเหนียวหนาแน่นปานกลาง หรือดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแข็ง 
ปานกลาง 

 ดินเหนียวปนทรายหยาบแข็งปานกลางจนถึงแข็งมาก 

 ดินเหนียวหนาแน่นปานกลางจนถึงหนาแน่นมาก ไปจนถึงทรายหยาบ 

 ชั้นกินแกรนิตผุหนาแน่นมาก 

โดยในเกณฑ์เฉลี่ย ความแข็งของชั้นดินตกตะกอนประเภท Alluvial/Colluvial/Resi Deposits  
จะเพิ่มมากขึ้นตามความลึกของชั้นดิน และจะมีความแข็งมากที่สุดเมื่อใกล้จะถึงชั้ นหินผุ มีความเป็นไปได้ที่แกน
หินแกรนิตผุที่แข็งมากหรือค่อนข้างแข็งจะถูกหุ้มล้อมไปด้วยชั้นหินเหนียวหนาแน่น/ชั้นทรายแข็ง  

ในส่วนที่เป็นชั้นหินประกอบด้วยหินแกรนิตผุระดับปานกลางจนถึงผุน้อย พบว่า 6 หลุมเจาะ เป็นหิน
หนามากเริ่มตั้งแต่จากระดับความสูง +26.92 ม.รทก. (ที่ความลึก 9.3 เมตร บริเวณเนินหินด้านทิศเหนือของโครงการ)  
ลดระดับลงมาจนถึงระดับความสูง -18.14 ม.รทก. (ที่ความลึก 28 เมตร ของหลุมเจาะบริเวณกลางพื้นที่โครงการ) 

ส่วนหลุมเจาะที่เหลือ 8 หลุม เมื่อเจาะลึกลงประมาณ 22 ถึง 30 เมตร จากระดับผิวดินเดิมจนถึง 
ชั้นดินตกตะกอน มีความหนาแน่นมากเพียงพอ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเจาะลึกลงไปหาชั้นหินที่อยู่ระดับต่ าลงไปกว่านี้ 
และแสดงให้เห็นว่าระดับความลึกของชั้นหินแกรนิตผุมีความเปลี่ยนแปลงต่างกันเป็นอย่างมาก (ที่มา : รายงานฉบับ
สมบูรณ์ โครงการวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ 
จังหวัดระยอง (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)) 

(3) ลักษณะชั้นดินบริเวณทางว่ิงและทางขบัที่ 2  

จากการส ารวจลักษณะชั้นดิน จากรายงานการส ารวจทางปฐพีกลศสาตร์และสภาพธรณีวิทยาบริเวณ
ทางวิ่งและทางขับที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการเจาะส ารวจสามารถสรุปลักษณะของชั้นดิน 

แสดงดังรูปที่ 3.5-10 และ ตารางที่ 3.5-16 และตารางที่ 3.5-17  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.5-10 ต าแหน่งงานเจาะส ารวจดิน 

  

ค าอธิบายสัญลักษณ ์

     ต าแหน่งเจาะส ารวจดิน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-16 สรุปลักษณะของชั้นดินบริเวณหลุมเจาะส ารวจของทางว่ิงและทางขับที่ 2 

หลุม
เจาะ 

ระดับน้ า 
ใต้ดิน (ม.) 

ความลึกจาก
ผิวดิน (ม.) 

ลักษณะของชั้นดิน สีของดิน 
Group 

Symbol* 

บริเวณทางวิ่งท่ี 2 
BS-R1 2.50 0.0-1.5 ทรายแน่น (Dense silty sand) Brown SM 

  1.5-5.0 ทรายหลวม (Loose Silty sand) Brown SM 
  5.0-5.5 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty sand) 
Brown SM 

BS-R3 1.10 0.0-3.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown SM 

  3.0-5.0 ทรายทลวมมากถึงหลวม  
(Very loose to toose silty sand) 

Brown SM 

  5.0-5.5 ทรายปนดินเหนียวแน่น  
(Medium to coarese granied) 

Brown SC 

BS-R4 1.80 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  2.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Brown and 

Brownish grey 
SM 

BS-R5 1.50 0.0-0.3 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand) 

Brown and 
Beownish grey 

SM 

  3.0-5.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown and grey SM 
  5.0-5.5 ทรายแน่น (Dense silty sand) Grey SM 

BS-R6 2.50 0.0-2.0 ทรายแน่น (Dense silty sand) Brown SM 
  2.0-4.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown and Grey SM 
  4.0-5.5 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty sand) 
Greyish brown 

and Grey 
SM, SC 

BS-R8 2.40 0.0-1.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown SM,  
SP-SM 

BS-R9 2.50 0.0-4.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  4.0-5.5 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SP-SM, 
SM 

BS-R10 2.00 0.0-3.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium Dense silty sand) 

Brown SM 

  3.0-4.0 ทรายหลวมมาก (Very loose silty sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty Sand) 
Brown and Grey SM 

BS-R11 1.40 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown and Grey SM 

BS-R12 1.50 0.0-4.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very loose to loose silty sand) 

Brown SM 

  4.0-5.5 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown to 
greyish brown 

SM 

BS-R13 1.50 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

   ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very loose to loose silty sand) 

Brown SM 

   ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown SM 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-16 สรุปลักษณะของชั้นดินบริเวณหลุมเจาะส ารวจของทางว่ิงและทางขับที่ 2 

หลุม
เจาะ 

ระดับน้ า 
ใต้ดิน (ม.) 

ความลึกจาก
ผิวดิน (ม.) 

ลักษณะของชั้นดิน สีของดิน 
Group 

Symbol* 

บริเวณทางวิ่งท่ี 2 
BS-R14 1.30 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 

  2.0-5.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand) 

Brown and 
Beownish grey 

SM 

BS-R15 2.10 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Dark brown SM 
  2.0-5.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  

(Medium dense to very dense silty sand) 
Greyish brown SM 

BS-R16 2.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมาก (Very loose silty sand) Brown and 
Beownish grey 

SM 

  3.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown and 
Beownish grey 

SM 

BS-R17 2.40 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายปนทรายแป้งหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแน่นถึงแน่นมาก  

(Dense to very dense silty sand) 
Brown and 

Greyish grown 
SM 

BS-R18 2.10 0.0-5.5 ทรายแน่นถึงแน่นมาก  
(Dense to very dense silty sand) 

Brown and 
Greyish brown 

SM 

BS-R19 1.50 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  2.0-4.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Greyish brown SC 

BS-R20 2.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very loose to loose silty sand) 

Brown SM 

  3.0-5.5 ทรายปนดินเหนียวแน่นปานกลางถึงแน่น 
(Medium dense to dense clayey sand) 

Brown SM 

BS-R21 2.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมาก (Very loose silty sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  

(Medium dense to very dense silty sand) 
Brown and Grey SM 

BS-R22 2.40 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand) 

Brown to 
greyish brown 

SM 

BS-R23 N.A. 0.0-5.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to Very dense silty sand) 

Brown SM, SC 

  5.0-5.5 ดินเหนียวแข็งมาก (Very stiff clay) Greyish brown CL 
BS-R24 2.00 0.0-4.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 

  4.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown SM, SC 

BS-R25 1.90 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  2.0-5.5 ดินเหนียวแข็งถึงแข็งมาก  
(Stiff to very stiff clay) 

Brown and Gray CL 

SPT-R7 2.30 0.0-3.0 ทรายแน่นถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty Sand) 

Brown SM 

  3.0-4.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Dark brown SM 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-16 สรุปลักษณะของชั้นดินบริเวณหลุมเจาะส ารวจของทางว่ิงและทางขับที่ 2 

หลุม
เจาะ 

ระดับน้ า 
ใต้ดิน (ม.) 

ความลึกจาก
ผิวดิน (ม.) 

ลักษณะของชั้นดิน สีของดิน 
Group 

Symbol* 

บริเวณทางวิ่งท่ี 2 
  4.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  

(Medium dense to very dense silty sand) 
Brown to 

greyish brown 
SM 

SPT-R8 N.A. 0.0-3.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Reddish brown SM 
  3.0-10.5 ทรายแน่นปานกลาง 

(Medium dense silty sand) 
Light Grey and 
Reddish brown 

to brown 

SM 

SPT-R9 2.00 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง 
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  2.0-4.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  4.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Brown and Gray SM 

SPT-R10 1.30 0.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Grey SM 

SPT-R11 1.40 0.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Grey SM 

SPT-R13 1.00 0.0-5.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Reddish Brown 
to brown and 

Gey 

SM 

  5.0-6.0 ดินเหนียวปนทรายแข็งปานกลาง  
(Medium stiff sandy clay) 

Gey CL 

  6.0-10.5 ดินเหนียวปนทรายแข็งถึงแข็งมากที่สุด  
(Medium stiff sandy clay) 

Reddish brow 
to brow and 

grey 

CL 

SPT-R14 1.50 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  2.0-3.0 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty sand) 
Brown SM 

  3.0-5.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown  SM 
  5.0-7.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Brown and Gray SM 

  7.0-10.5 ดินเหนียวปนทรายแข็งถึงแข็งมากที่สุด  
(Medium stiff sandy clay) 

Light brown to 
reddish brown 

CL 

BH-1 1.50 0.0-12.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand)  
พบหน้าหินท่ีความลึก 12.0 เมตร จากปากหลุมเจาะ 

Brown SM 

BH-2 1.50 0.0-19.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand)  
พบหน้าหินท่ีความลึก 19.0 เมตร จากปากหลุมเจาะ 

Brown and Gray SP-SM, 
SM, SC 

ที่มา :  รายงานการส ารวจทางปฐพีกลศสาตร์และสภาพธรณีวิทยา, พ.ศ. 2562 โครงการจ้างออกแบบ  งานจ้างศึกษา ส ารวจและออกแบบงาน
ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 

หมายเหตุ : * การจ าแนกดินตามมาตรฐาน Unified Soil Classification System (USCS) 
     ระดับน้ าใต้ดินในหลุมเจาะที่ท าการสรุปไว้ในตาราง ท าการตรวจวัดหลังเจาะเสร็จ 24 ชั่วโมง 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-17 สรุปลักษณะของชั้นดินบริเวณหลุมเจาะส ารวจของทางขับที่ 2 
หลุม
เจาะ 

ระดับน้ า 
ใต้ดิน (ม.) 

ความลึกจาก
ผิวดิน (ม.) 

ลักษณะของชั้นดิน สีของดิน 
Group 

Symbol* 
บริเวณทางขับที่ 2 
BS-T1 2.00 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Brown to 

greyish brown 
SM 

BS-T2 1.20 0.0-4.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Brown SM, SC 

BS-T3 2.00 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  30.5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Greyish brown SM, SC 

BS-T4 2.00 0.0-2.0 ทรายแน่นถึงแน่นมาก  
(Dense to very dense silty sand) 

Brown SM 

  2.0-1.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty sand) 
Grey SM 

BS-T5 1.40 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SP-SM 

  2.0-4.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายปนดินเหนียวแน่นปานกลางถึงแน่น 

(Medium dense to dense clayey sand) 
Brown SC 

BS-T6 2.5 0.0-5.5 ทรายแน่นถึงแน่นมาก  
(Dense to very dense silty sand) 

Brown to 
greyish brown 

SM 

BS-T7 1.90 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวม (Very loose silty sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty sand) 
Brown SM 

BS-T8 2.10 0.0-4.0 ทรายหลวม (Very loose silty sand) Brown SM 
  4.0-5.5 ทรายปนดินเหนียวแน่นปานกลางถึงแน่น 

(Medium dense to dense clayey sand) 
Brown and 

Beownish grey 
SC 

BS-T9 1.80 0.0-5.5 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Medium dense to dense silty/ clayey sand) 

Brown SM, SC 

BS-T10 2.30 0.0-0.2 ทรายแน่น (Dense silty sand) Brown SM 
  2.0-3.0 ทรายหลวมมาก  

(Very loose silty sand) 
Brown SM 

  3.0-5.5 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Medium dense to dense silty/ clayey sand) 

Greyish brown SM, SC 

BS-T11 N.A. 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense Silty Sand) 

Brown SM 

BS-T12 2.30 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense Silty Sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวม (Very loose silty sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายปนดินเหนียวแน่นปานกลางถึงแน่น 

(Medium dense to dense clayey sand) 
Brown to 

greyish brown 
SC 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-17 สรุปลักษณะของชั้นดินบริเวณหลุมเจาะส ารวจของทางขับที่ 2 
หลุม
เจาะ 

ระดับน้ า 
ใต้ดิน (ม.) 

ความลึกจาก
ผิวดิน (ม.) 

ลักษณะของชั้นดิน สีของดิน 
Group 

Symbol* 
บริเวณทางขับที่ 2 
BS-T13 1.50 0.0-2.0 ทรายแน่น (Dense Silty Sand) Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายปนดนิเหนียวถึงแน่น 

(Dense to very dense clayey sand) 
Brown to 

greyish brown 
SC 

BS-T14 1.60 0.0-2.0 ทรายแน่นมาก (Loose Silty Sand) Brown SM 
  2.0-4.0 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense Silty Sand) 
Brown SM 

  4.0-5.0 ดินเหนียวแข็งมาก (Very Stiff crey) Brown CL 
  5.0-5.5 ทรายปนดินเหนียวแน่น 

(Dense clayey sand) 
Brown SC 

BS-T15 2.00 0.0-4.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium Dense to dense silty sand) 

Brown SM 

  4.0-5.0 ทรายหลวม (Very loose silty sand) Brown SP-SM 
  5.0-5.5 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense Silty Sand) 
Brown SM 

BS-T16 2.00 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense Silty Sand) 

Brown to 
greyish brown 

SM 

  2.0-4.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Medium dense to dense silty/ clayey sand) 

Brown SM 

  4.0-5.5 ทรายปนดินเหนียวแน่นปานกลาง 
(Medium dense clayey sand) 

Brown to 
greyish brown 

SC 

BS-T17 2.10 0.0-2.0 ทรายหลวม (Very loose silty sand) Brown SM 
  2.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น 

(Medium dense to dense silty/ clayey sand) 
Brown SM, SC 

BS-T18 1.90 0.0-0.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น 
(Medium dense to dense silty/ clayey sand) 

Brown SM, SC 

BS-T19 1.90 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น 
(Medium dense to dense silty/ clayey sand) 

Brown SM 

BS-T20 1.60 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium Dense Silty Sand) 

Brown SM 

BS-T21 1.50 0.0-3.0 ทรายแน่น (Dense silty sand) Brown SM 
  3.0-4.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown CL 
  4.0-5.0 ดินเหนียวแข็งมาก (Very stiff clay) Brown SM 
  5.0-5.5 ทรายแน่น (Dense silty sand) Brown SM 

BS-T22 2.10 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น 
(Medium dense to dense silty/ clayey sand) 

Brown SM, SC 

BS-T23 N.A. 0.0-3.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand 

Brown SM 

  3.0-4.0 ทรายหลวม (Very loose silty sand) Brown SP 
  4.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand 
Brown SP, SM 

BS-T25 1.50 0.0-5.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand) 

Brown to 
greyish brown 

SM 

  5.0-5.5 ทรายปนดินเหนียวหลวมมาก  
(very loose clayey sand) 

Greyish brown SC 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-17 สรุปลักษณะของชั้นดินบริเวณหลุมเจาะส ารวจของทางขับที่ 2 
หลุม
เจาะ 

ระดับน้ า 
ใต้ดิน (ม.) 

ความลึกจาก
ผิวดิน (ม.) 

ลักษณะของชั้นดิน สีของดิน 
Group 

Symbol* 
บริเวณทางขับที่ 2 
BS-T26 2.50 0.0-2.0 ทรายแน่น (Dense silty sand) Brown SM 

  2.0-4.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(very loose to loose silty sand) 

Brown SM 

  4.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand 

Brown SM 

BS-T32 2.00 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand) 

Brown SM,SC 

BS-T33 2.10 0.0-5.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  5.0-5.5 ทรายปนดินเหนียวหลวมมาก  
(Very loose clayey sand) 

Brown SC 

BS-T34 2.00 0.0-3.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown SM 

  3.0-4.0 ทรายหลวม (Very loose silty sand) Greyish brown SM 
  4.0-5.5 ทรายปนดินเหนียวแน่นปานกลาง 

(Medium dense clayey sand) 
Greyish brown SC 

BS-T35 2.00 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวมมาก (VerylLoose silty sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Brown SM 

BS-T36 2.10 0.0-4.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very loose to loose silty sand) 

Brown and 
Beownish grey 

SM 

  4.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น 
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown SM 

BS-T37 1.80 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Mediumd dense to dense silty sand) 

Brown SM 

BS-T38 2.00 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand) 

Brown SM 

BS-T39 2.00 0.00-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very loose to loose silty sand) 

Brown SM 

  3.0-5.5 ทรายแน่นถึงแน่นมาก  
(Very dense to very dense silty sand) 

Greyish brown SC, SM 

BS-T40 1.20 0.0-2.0 ทรายหลวมมาก (Very loose silty sand) Brown SM 
  2.0-4.0 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty sand) 
Brown and 

Beownish grey 
SM 

  4.0-5.0 ดินเหนียวแข็งมาก (Hard clay) Beownish grey CL 
  5.0-5.5 ทรายแนน่มาก (Very dense silty sand) Grey SM 

BS-T41 2.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Medium dense to dense silty/ clayey sand) 

Brown SM 

  3.0-5.5 ทรายหลวมปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense clayey/ silty sand) 

Greyish brown 
and grey 

SC, SM 

BS-T42 2.00 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-17 สรุปลักษณะของชั้นดินบริเวณหลุมเจาะส ารวจของทางขับที่ 2 
หลุม
เจาะ 

ระดับน้ า 
ใต้ดิน (ม.) 

ความลึกจาก
ผิวดิน (ม.) 

ลักษณะของชั้นดิน สีของดิน 
Group 

Symbol* 
บริเวณทางขับที่ 2 
BS-T43 1.90 0.0-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  

(Medium dense to dense silty/ clayey sand) 
Brown SM, SC 

  3.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown SM 

BS-T44 1.90 0.0-3.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Grey SM 

BS-T45 2.70 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown and 
Beownish grey 

SM 

BS-T54 2.10 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown and 
Beownish grey 

SM, SC 

BS-T55 1.50 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown SM 

BS-T56 1.50 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  2.0-3.0 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty sand) 
Brown SM 

  3.0-4.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Reddish brown SM 
  4.0-5.5 ทรายแน่นมาก (Dense silty sand) Brown to 

reddish brown 
SM 

BS-T57 2.0 0.0-3.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  3.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Brown SM 

BS-T58 
and  

BS-T59 

2.0  
and  
3.0 

0.0-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  
(Very loose to lose silty sand) 

Brown SM 

3.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown SM 

BS-T60 1.90 0.0-3.0 ทรายหลวมมาก (very loose silty sand) Brown SM 
BS-T61 1.80 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty sand) 
Brown SM 

BS-T62 2.10 0.0-3.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  3.0-4.0 ดินเหนีวแข็งมาก (Very stiff clay) Brown CL 
  4.0-5.5 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty sand) 
Brown to 

greyish brown 
SM 

BS-T63 1.70 0.0-5.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown SM, SC 

  5.0-5.5 ดินเหนีวแข็ง (Stiff clay) Greyish brown CH 
BS-T64 2.20 0.0-3.0 ทรายหลวมมากถึงหลวม  

(Very loose to lose silty sand) 
Brown SM 

  3.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand) 

Greyish brown SM 

BS-T65 2.00 0.0-5.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown to 
reddish brown 

SM 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-17 สรุปลักษณะของชั้นดินบริเวณหลุมเจาะส ารวจของทางขับที่ 2 
หลุม
เจาะ 

ระดับน้ า 
ใต้ดิน (ม.) 

ความลึกจาก
ผิวดิน (ม.) 

ลักษณะของชั้นดิน สีของดิน 
Group 

Symbol* 
บริเวณทางขับที่ 2 
SPT-T1 0.50 0.0-2.0 ทรายแน่นมาก (Dense silty sand) Brown SM 

  2.0-4.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  4.0-10.1 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Brown and Grey SC, SM 

SPT-T2 1.00 0.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand) 

Brown and Grey SC, SM 

SPT-T12 2.30 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  2.0-10.0 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  

(Medium dense to very dense silty sand) 
Brown to geyish 

brown 
SM 

SPT-T17 1.00 0.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand) 

reddish brown SM 

SPT-T24 1.70 0.0-2.0 ทรายแน่น (Dense silty sand) Brown SM 
  2.0-5.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  5.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  

(Medium dense to very dense silty sand) 
Brown to geyish 

brown 
SM, SC 

SPT-T25 1.50 0.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Reddish brown 
to brown and 

grey 

SM 

SPT-T26 2.00 0.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  
(Medium dense to very dense silty sand) 

Brown to 
greyish brown 

SM, SC 

SPT-T29 1.50 0.0-2.0 ทรายหลวมมาก (Very loose silty sand) Brown SM 
  2.0-10.3 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  

(Medium dense to very dense silty sand) 
Brown and Grey SM 

SPT-T30 2.10 0.0-2.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Dark brown SM 
  2.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่นมาก  

(Medium dense to very dense silty sand) 
Brown and Grey SM 

SPT-T31 1.20 0.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  
(Medium dense to dense silty sand) 

Brown to 
Reddish Brown 

SM 

SPT-32 1.00 0.0-3.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  3.0-4.0 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty sand) 
Brown SM 

  4.0-5.0 ทรายหลวม (Loose Silty Sand) Brown SM 
  5.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to dense silty sand) 
Brown and Grey SM 

SPT-38 1.50 0.0-3.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  3.0-5.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  5.0-10.5 ทรายปนดินเหนียวแน่นถึงแน่นมาก 

(Dense to very dense clayey sand) 
Brown to 

greyish brown 
SC 

SPT-T39 1.50 0.0-2.0 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Brown SM 

  2.0-3.0 ทรายหลวม (Loose silty sand) Brown SM 
  3.0-10.5 ทรายแน่นปานกลางถึงแน่น  

(Medium dense to very dense silty sand) 
Grey and Brown SM 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-17 สรุปลักษณะของชั้นดินบริเวณหลุมเจาะส ารวจของทางขับที่ 2 
หลุม
เจาะ 

ระดับน้ า 
ใต้ดิน (ม.) 

ความลึกจาก
ผิวดิน (ม.) 

ลักษณะของชั้นดิน สีของดิน 
Group 

Symbol* 
บริเวณทางขับที่ 2 
SPT-T40 1.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมาก (Very loose sity sand) Dark brown SM 

  3.0-10.5 ทรายแน่นปานกลาง  
(Medium dense silty sand) 

Grey and Brown SM 

SPT-T42 1.00 0.0-3.0 ทรายหลวมมาก (Very loose silty sand) Dark brown SM 
  3.0-10.5 ทรายแน่นปานกลาง  

(Medium dense silty sand) 
Gray and Brown SM 

  0.0-2.0 ทรายแน่น (Dense silty sand) Brown SM 
  2.0-10.5 ดินเหนียวแข็งถึงแข็งมาก (Stiff to very clay) Brown to 

Reddish brown 
CL 

ที่มา :  รายงานการส ารวจทางปฐพีกลศสาตร์และสภาพธรณีวิทยา, พ.ศ. 2562 โครงการจ้างออกแบบ งานจ้างศึกษา ส ารวจและออกแบบงาน
ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 

หมายเหตุ : * การจ าแนกดินตามมาตรฐาน Unified Soil Classification System (USCS) 
     ระดับน้ าใต้ดินในหลุมเจาะที่ท าการสรุปไว้ในตาราง ท าการตรวจวัดหลังเจาะเสร็จ 24 ชั่วโมง 

 

3.5.6 อุทกวิทยาน้ าผิวดิน 

3.5.6.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลด้านอุทกวิทยาในบริเวณพื้นที่ศึกษา ตลอดจนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

3.5.6.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก ่

 ข้อมูลโครงข่ายทางน้ าภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้ า คลองต่างๆ รวมทั้งทิศทางการไหลของน้ า   
จากศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า กรมทรัพยากรน้ า  

 ข้อมูลปริมาณน้ าฝน 30 ปี (พ.ศ. 2532-2561) จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ข้อมูลปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าของจังหวัดระยองของโครงการชลประทานระยอง จากข้อมูล 
อ่างเก็บน้ าทั่วประเทศ กรมชลประทาน  

 ข้อมูลด้านอุทกวิทยาบริเวณสถานีตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ โครงการจากหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลที่จะรวบรวม เช่น ปริมาณน้ าท่า  
และระดับน้ า เป็นต้น 

 
 
 
 

ร่าง
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3.5.6.3 ผลการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

1) ลุ่มน้ าชายฝั่งตะวันออก 

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่าพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีพื้นที่ 
ลุ่มน้ าประมาณ 13,095.80 ตร.กม. มีพื้นที่ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และ
ตราด โดยลักษณะของล าน้ าส่วนใหญ่เป็นล าน้ าสายสั้นๆ ไหลสู่ทะเลอ่าวไทย ล าน้ าสายส าคัญๆ ได้แก่ แม่น้ าประแสร์ 
คลองใหญ่ คลองวังโตนด แม่น้ าจันทบุรี และแม่น้ าตราด และลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก
เป็นชั้นหินอุ้มน้ าในตะกอนหินร่วน ชั้นหินอุ้มน้ าในตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง และชั้นหินอุ้มน้ าในหินแข็งรวม 18 ชนิด 
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นหินอุ้มน้ าหินชั้นกึ่งแปร รองลงมาคือ ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนเศษหินเชิงเขา แสดงดัง 
ตารางที่ 3.5-18 และรูปที่ 3.5-11 ทั้งนี้ แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลออกเป็น 6 ลุ่มน้ าสาขา 

 

2) ปริมาณน้ าฝน 

รวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณน้ าฝน 30 ปี (พ.ศ. 2532-2561) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ  
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยแต่ละเดือนเท่ากับ 108.8 
มิลลิเมตร ส าหรับจ านวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ยมีจ านวน 10 วัน ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคม) มีพิสัยอยู่ ในช่วง 156.2-208.8 มิลลิ เมตร โดยเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดคือ 19 วัน  
รวมปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 266.5 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ 2 วัน รวมปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย 11.0 มิลลิเมตร (รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.5.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ในตารางที่ 3.5-3) 

3) สภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า 

ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าในพื้นที่ศึกษา ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า โครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัด
ระยอง ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าดอกกราย  
อ่างเก็บน้ าคลองระโอก และอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ มีความจุระดับน้ าเก็บกักประมาณ 79.411 19.650 และ 45.465 

ตารางที่ 3.5-18 ขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก  
จังหวัด พื้นที่จังหวัด  

(ตารางกิโลเมตร) 
พื้นที่ในเขตลุ่มน้ าชายฝั่งตะวันออก ร้อยละของ

พื้นที่จังหวัด 
ร้อยละของพื้นที่ลุ่มน้ า
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ตารางกิโลเมตร) (ไร่) 

จันทบุรี 6,370.03 4,540.45 2,837,778 71.28 34.67 
ฉะเชิงเทรา 5,167.35 6.52 4,074 0.13 0.05 
ชลบุรี 4,463.04 2,366.26 1,478,915 53.02 18.07 
ตราด 2,515.29 2,508.04 1,567,526 99.71 19.15 
ระยอง 3,670.95 3,657.61 2,286,007 99.64 27.93 
สระแก้ว 6,891.57 16.93 10,578 0.25 0.13 

รวม 13,095.80 8,184,878 - 100.0 
ที่มา : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า กรมทรัพยากรน้ า สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จาก http://mekhala.dwr.go.th/knowledge-basin-eastsea.php ร่าง
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ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าประมาณ 45.388 11.360 และ 29.188 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ  
ส่วนในปัจจุบันมีปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า 28.032 6.332 และ 30.730 ล้านลูกบาศก์เมตร รายละเอียดแสดงดัง 
ตารางที่ 3.5-20 

ร่าง
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รูปที่ 3.5-11  แผนที่ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก  
  

พ้ืนที่โครงการ ร่าง
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ตารางที่ 3.5-19 รายละเอียดชั้นหินอุ้มน้ าในลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ล าดับ สัญลักษณ ์ รายละเอียด 
ความลึกของ 
ชั้นน้ าบาดาล 

(เมตร) 

ความสามารถ 
ในการใช้น้ า 
(ลบ.ม./ชม.) 

พื้นที ่ ร้อยละพื้นที่ 
ในลุ่มน้ าชายฝั่ง (ตร.กม.) (ไร่) 

1 Bs ชั้นหินอุ้มน้ าหินบะซอลต์ 10-30 1-35 121.43 75,889 0.93 
2 Cms ชั้นหินอุ้มน้ าหินชั้นกึ่งแปร - - 2.32 1,453 0.02 
3 Gr ชั้นหินอุ้มน้ าหินแกรนิต 10-30 1-10 2,026.20 1,266,377 15.47 
4 Jmk ชั้นหินอุ้มน้ าหินชุดโคราชตอนกลาง 30-60 2-10 125.77 78,606 0.96 
5 Pc ชั้นหินอุ้มน้ าหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน 20-40 1-40 170.16 106,352 1.30 
6 PCms ชั้นหินอุ้มน้ าหินชั้นกึ่งแปร 10-60 1-20 291.19 181,993 2.22 
7 PEmm ชั้นหินอุ้มน้ าหินแปรยุคพรีแคมเบรียน - - 352.94 220,586 2.70 
8 Pms หินปูนปนเม็ดทราย และดินเหนียวสีเทาเข้มสลับกับหินควอร์ตไซต์ - - 168.61 105,383 1.29 
9 Qbs ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนทรายชายหาด - - 240.42 150,260 1.84 
10 Qcl ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนเศษหินเชิงเขา - - 3,541.23 2,213,270 27.04 
11 Qfd ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนน้ าพา 15-50 5-30 1,014.20 633,878 7.74 
12 Qyt ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนตะพักน้ ายุคใหม่ - - 571.42 357,137 4.36 
13 SDmm ชั้นหินอุ้มน้ าหินแปร - - 14.57 9,109 0.11 
14 SDms ชั้นหินอุ้มน้ าหินชั้นกึ่งแปร - - 5.41 3,383 0.04 
15 TRc ชั้นหินอุ้มน้ าหินคาร์บอเนตอายุไทนแอสซิก - - 211.30 132,061 1.61 
16 TRJlk ชั้นหินอุ้มน้ าหินชุดโคราชตอนล่าง 30-60 2-10 39.67 24,794 0.30 
17 TRms ชั้นหินอุ้มน้ าหินชั้นกึ่งแปร - - 3,663.39 2,289,621 27.97 
18 Vc ชั้นหินอุ้มน้ าหินภูเขาไฟ 10-30 1-10 501.83 313,644 3.83 
19 No data ไม่มีข้อมูล - - 33.73 21,082 0.26 

รวมพื้นที่ทั้งลุ่มน้ า   13,095.80 8,184,878 100.00 
ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ปีงบประมาณ 2560 

  

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-20 ข้อมูลสภาพอ่างเก็บน้ าในพื้นที่จังหวัดระยอง 

อ่างเก็บน้ า 
ความจุ รนก. 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาตรน้ า 
รนก. ต่ าสุด 
(ล้าน ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า ปริมาตรน้ า
ไหลลง 

อ่างเก็บน้ า 

ปริมาตรน้ า
ระบาย 

ปริมาตรน้ า 
ที่ใช้การได ้ปี พ.ศ. 2561 % รนก. ปัจจุบัน % รนก. 

อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง         

อ่างเก็บน้ าดอกกราย 79.411 3.000 45.388 57.156 28.032 35.300 0.275 0.000 25.032 
อ่างเก็บน้ าคลองระโอก 19.650 0.200 11.360 57.812 6.332 32.224 0.086 0.000 6.132 
อ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ 45.465 3.000 29.188 64.199 30.730 67.590 0.253 0.379 27.730 
อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่         
อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล 164.00 - 119.13 72.64 93.510 57.020 0.710 0.00 150.00 
อ่างเก็บน้ าประแสร์ 295.00 - 218.48 74.06 123.80 41.970 0.960 0.80 275.00 
ที่มา :   กรมชลประทาน สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จาก http://app.rid.go.th:88/reservoir/rsvmiddle  
หมายเหตุ : รนก. หมายถึง ระดับน้ าเก็บกัก ร่าง
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3.5.7 คุณภาพน้ าผิวดิน 

3.5.7.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าผิวดินที่มีการตรวจวัดในบริเวณพื้นทีศ่ึกษา ทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง และ
ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ า เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
จากโครงการ 

3.5.7.2 วิธีการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ข้อมูลคุณภาพน้ าผิวดินในพื้นที่ศึกษาโครงการ  

 ข้อมูลทรัพยากรน้ าจังหวัดชลบุรี จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี (http://chonburi.mnre.go.th/th/information/list/947)  

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินในบริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดมีดังนี้ 

 จุดเก็บตัวอย่าง ท าการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินในแหล่งน้ า จ านวน  
4 จุด ได้แก ่คลองบางไผ่ จ านวน 3 จุด และคลองพลา จ านวน 1 จุด รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3.5-21  และจุดเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.5-12  

 ระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง  เก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง  ได้แก่ ครั้งที่  1 ช่วงฤดูฝน วันที่  
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และคร้ังที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 วิธีการเก็บตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างน้ า (รูปที่ 3.5-13) ด าเนินการตามวิธีที่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ยอมรับ และวิธีวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ าใช้วิธีที่ เสนอไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater”, 23rd Edition, 2017  

 ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผิวดิน  ดัชนีวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน  
(ตารางที่ 3.5-22) การวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างที่ส่งถึงห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์จะเข้าสู่ระบบควบคุมมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ หลังจากบันทึกข้อมูลตัวอย่างน้ าลงในระบบ Log Book แล้ว เก็บตัวอย่างใน
ห้องแช่เย็นเพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ปฏิบัติตาม APHA, 
AWWA and WEF:  “ Standard Methods for the Examination of  Water and 
Wastewater”, 23rd Edition, 2017 
 

ร่าง
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หลังจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง ได้น าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
ผิวดินที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน เนื่องจากบริเวณสองฝั่งคลองบางไผ่และ
คลองพลา เป็นพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการระบายน้ าจากชุมชน และ 
เพื่อการเกษตร  

ตารางที่ 3.5-21 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดินและนิเวศวิทยาน้ าผิวดินของโครงการ 

จุดที ่ ต าแหน่งจุดเก็บตัวอย่าง 
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง 

E N 

1 W1 : คลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าท้ิง  716229 1402379 
2 W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง 716242 1401210 
3 W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล 716315 1399935 
4 W4 : คลองพลา 720812 1401663 

ร่าง
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รูปที่ 3.5-12 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดินและนิเวศวิทยาน้ าผิวดินของโครงการ  

  

ร่าง
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วัดความกว้างของแหล่งน้ า วัดความโปร่งใสของน้ าผิวดินด้วย Secchi Disc  

  
เก็บตัวอย่างน้ าผิวดินคลองบางไผ ่ เก็บตัวอย่างน้ ามันและไขมัน บริเวณผิวน้ า 

  
เก็บตัวอย่างน้ าผิวดินด้วยกระบอก Water Sampler  ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ าผิวดิน 

  

เก็บตัวอย่างน้ าผิวดินบีเวณคลองพลา ตัวอย่างน้ าผิวดิน 

รูปที่ 3.5-13 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าบริเวณคลองบางไผ ่
 
  

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-22 ดัชนีและวิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน 

ดัชนี วิธีการวิเคราะห์1/ 
ขีดต่ าสุด 

ของการวัด 
1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) Electrometric Method at site (SM : 4500-H+ B) - 

2) อุณหภูมิ (Temperature) Thermometer at site (SM : 2550 B) - 

3) การน าไฟฟ้า Electrical Conductivity Method at site (SM : 2510 B) 0.1 

4) ความโปร่งใส (Transparency) Secchi Disc - 

5) ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (SM : 2130 B) 0.1 

6) ความเค็ม (Salinity) Electrical Conductivity Method at site (SM : 2520 B) 0.1 

7) ออกซิเจนละลาย (DO) Aside Modification Method at site (SM : 4500-O C) 0.5 

8) บีโอดี (BOD) Aside Modification Method (SM : 4500-O C and 5210 B) 1.0 

9) ของแข็งแขวนลอย (SS) Suspended Solids Dried at 103-105 ºC (SM : 2540 D) 5.0 

10) ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด (TDS) Total Dissoved Solids Dried at 180 ºC (SM : 2540 C) 25 

11) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM : 5520 B) 3 

12) ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนไตรเจน Cadmium Reduction Method (SM : 4500-NO3 -E) 0.02 

13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส Ascorbic Acid Method (SM : 4500-P E) 0.01 

14) สารหนู (As) Hybride Generation AAS Method (SM : 3314 C) 0.0003 

15) แมงกานีส (Mn) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion 
and Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E 
and 3111 B 

0.005 

16) ปรอท (Hg) Cold Vapor AAS Method (SM : 3112 B) 0.0002 

17) สังกะสี (Zn) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion 
and Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E 
and 3111 B 

0.005 

18) แคดเมียม (Cd) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion 
and Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E 
and 3111 B 

0.003 

19) ทองแดง (Cu) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion 
and Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E 
and 3111 B 

0.003 

20) นิกเกิล (Ni) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion 
and Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E 
and 3111 B 

0.005 

21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+) Extraction and Air-Acetylen Flame Method (SM : 3111 C) 0.001 
22) ตะกั่ว (Pb) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion 

and Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E 
and 3111 B 

0.010 

ร่าง
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ตารางที่ 3.5-22 ดัชนีและวิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน 

ดัชนี วิธีการวิเคราะห์1/ 
ขีดต่ าสุด 

ของการวัด 
23) โครเมียม (Cr) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion 

and Direct Air Acetylene Flame Method); SM: 3030 E and 
3111 B 

0.010 

24) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

Multiple-Tube Fermentation Technique (SM : 9921 E) 18 

25) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

Multiple-Tube Fermentation Technique (SM : 9921 B) 18 

หมายเหตุ : 1/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA , WEF 23rd Edition, 2017. 

3.5.7.3 ผลการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

แหล่งน้ าผิวดินในลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ าสาขา) นั้นเป็นเพียงคลองสายสั้นๆ และ  
ท าหน้าที่คล้ายกับท่อระบายน้ าลงสู่ทะเล คุณภาพน้ าส่วนใหญ่จึงมีคุณภาพต่ า และขึ้ นกับการขึ้น-ลงของน้ าทะเล 
กล่าวคือ ถ้าน้ าทะเลขึ้นความสกปรกในคลองจะสูงขึ้น เนื่องจากน้ าทะเลจะหนุนและดันไม่ให้มีการระบายน้ าลงสู่ทะเล  
(ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ปีงบประมาณ 2560) รายละเอียดแหล่งน้ าผิวดินในลุ่มน้ าใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาโครงการ  
(รูปที่ 3.5-14) และสามารถสรุปดังนี้ 

1) แม่น้ าระยอง 

ลุ่มน้ าสาขาคลองใหญ่มีแม่น้ าระยองเป็นแม่น้ าสายหลัก ซึ่งประกอบด้วยล าน้ าสาขาหลายๆ สาย
ไหลรวมกันผ่านอ าเภอบ้านค่ายและอ าเภอเมืองระยองแล้วไหลลงสู่ อ่าวไทย โดยแม่น้ าระยองตอนล่าง  
ตั้งแต่ปากแม่น้ ารอง ต าบลบ้านปากคลอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแม่น้ าระยอง  
สะพานถนนจันทบุร-ีระยอง ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กิโลเมตรที่ 19 เป็นแหล่งน้ าผิวดินประเภท
ที่ 4 คุณภาพน้ ารวมทั้งปี (พ.ศ. 2559-2560) พบอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ค่าดัชนีต่างๆ ของคุณภาพน้ าส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ โดยพบว่าปริมาณออกซิเจนละลายและค่าความสกปรกในรูปบีโอดี  ในบางบริเวณมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน 
ทั้งนี้เนื่องจากแม่น้ าระยองไหลผ่านชุมชนต่างๆ จึงได้รับการปนเปื้อนน้ าเสียจากชุมชน ส าหรับปริมาณโลหะหนัก  
ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และโครเมียมมีปริมาณน้อยและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

2) แม่น้ าประแสร์ 

แม่น้ าประแสร์เป็นแม่น้ าสายหลักในลุ่มน้ าซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดระยอง มีความยาว
ประมาณ 26 กิโลเมตร และไหลออกสู่ทะเลที่อ าเภอแกลง แม่น้ าประแสร์เป็นแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งสามารถ 
ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคโดยการผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน และการเกษตร 
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พบว่าคุณภาพน้ าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ต่ า เนื่องจากได้รับการปนเปื้อนน้ าเสียจากชุมชน โดยค่าความสกปรกในรูปบีโอดี 
และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดจะสูงในช่วงที่ไหลผ่านชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการรุกตัวของน้ าทะเลจาก  
ปากแม่น้ าประแสร์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งเข้ามาในล าน้ าระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ส าหรับปริมาณโลหะหนัก 
ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม มีปริมาณน้อย และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน  

3) คลองบางกระพรุน 

คุณภาพน้ าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เป็นแหล่งคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 4 คือ สามารถ
เป็นประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเรื่องการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB)  
โดยมาตรฐานแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ก าหนด TCB ไม่เกิน 20,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร จากการตรวจวัด 
พบว่ามีค่าสูงกว่ามาตรฐาน ทุกช่วงเวลา โดยพบว่าบริเวณคลองบางกระพรุน ถนนเลียบทะเล จากแยกวงเวียน 
หนองแฟบ-หาดพยูน มีค่า TCB สูงสุด เท่ากับ 43,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  
แสดงว่าแหล่งน้ ามีการปนเปื้อนจากสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลือดอุ่น และไม่ปลอดภัยในการน ามาบริโภค โดยไม่ผ่านการฆ่า
เชื้อก่อน 

4) คลองน้ าตก 

คุณภาพน้ าบริเวณสะพานปากคลองก่อนไหลลงทะเล ถนนแยกหนองแฟบเลียบทะเลบ้านฉาง  
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก เป็นแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 5 คือ สามารถเป็นประโยชน์การคมนาคม โดยเฉพาะ 

 ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) จากการตรวจวัด มีค่า เท่ากับ 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 แสดงถึงความเน่าเสียของแหล่งน้ าและไม่เหมาะสมต่อ 
การด ารงชีวิตของสัตว์น้ า 

 ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) จากการตรวจวัด มีค่าเท่ากับ 3.50 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแสดงว่าแหล่งน้ าที่ มีความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์สูง ซึ่งอาจได้รับการปนเปื้อนจากน้ าเสียของกิจกรรมมนุษย์  

 การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) จากการตรวจวัด มีค่าเท่ากับ 
92,000 MPN/100ml ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 แสดงว่าแหล่งน้ ามีการปนเปื้อนจาก
สิ่งขับถ่ายของสัตว์เลือดอุ่น และไม่ปลอดภัยในการน ามาบริโภค โดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
ก่อน 

 ปริมาณแมงกานีส (Mn) จากการตรวจวัด มีค่าเท่ากับ 0.31 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2558 แสดงถึงการไม่ปลอดภัยต่อมนุษย์ในการบริโภค ถ้าไม่ปรับปรุง
คุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
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รูปที่ 3.5-14 แหล่งน้ าผิวดินใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 

คลองน้ าตก 

คลองบางกระพรุน 

แม่น้้าระยอง 

แม่น้ าประแสร ์ร่าง
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(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ด าเนินการการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินในพื้นที่ศึกษาของโครงการ จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 
ช่วงฤดูฝน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริเวณคลองบางไผ่ จ านวน 3 จุด ได้แก่ จุด W1 : คลองบางไผ่  
เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง และจุด W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล และ 
ครั้งที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 4 จุด โดยเพิ่มจุดตรวจวัด จ านวน 1 จุด  
คือ จุด W4 : คลองพลา ซึ่งเป็นคลองที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครการ รายละเอียดผลการตรวจวัด
แสดงดังตารางที่ 3.5-23 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-4) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินช่วงฤดูฝน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

1) จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจดุปล่อยน้ าทิ้ง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ค่าความ 
เป็นกรดและด่าง เท่ากับ 7.3 อุณหภูมิน้ า เท่ากับ 30 องศาเซลซียส การน าไฟฟ้า เท่ากับ 320 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร 
ความโปร่งใส เท่ากับ 0.3 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 15 เอ็นทียู ความเค็ม เท่ากับ 0.1 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย 
เท่ากับ 5.1 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 18.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 184 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรทในหน่วยไนไตรเจน เท่ากับ 0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ามันและไขมัน ตรวจไม่พบ 

ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สารหนู เท่ากับ  0.0050 
มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส เท่ากับ 0.778 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรอททั้งหมด เท่ากับ 0.0002 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนสังกะสี 
แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว โครเมียม ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด มีค่ามากกว่า 16,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่ามากกว่า 16,000 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร  

เมื่อน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 4 (แหล่งน้ า 
ที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบว่าคุณภาพน้ า 
คลองบางไผ่บริเวณเหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

2) จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ค่าความเป็นกรด
และด่าง เท่ากับ 7.5 อุณหภูมิน้ า เท่ากับ 33 องศาเซลซียส การน าไฟฟ้า เท่ากับ 340 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร  
ความโปร่งใส เท่ากับ 0.2 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 6.8 เอ็นทียู ความเค็ม เท่ากับ 0.1 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย 
เท่ากับ 4.4 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 9.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 193 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรท ในหน่วยไนไตรเจน เท่ากับ 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ามันและไขมัน ตรวจไม่พบ 
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ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สารหนู เท่ากับ  0.0087 
มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส เท่ากับ 0.294 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนปรอททั้งหมด สังกะสี แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล 
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว และโครเมียม ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เท่ากับ 490  
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เท่ากับ 130 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร  

เมื่อน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 4 (แหล่งน้ า 
ที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบว่าคุณภาพน้ า  
คลองบางไผ่ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

3) จุด W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล   

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ค่าความ  
เป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.1 อุณหภูมิน้ า เท่ากับ 33 องศาเซลซียส การน าไฟฟ้า เท่ากับ 35,255 ไมโครโมห์ต่อ
เซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 0.6 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 14 เอ็นทียู ความเค็ม เท่ากับ 18.8 ส่วนในพันส่วน 
ออกซิเจนละลาย  เท่ากับ 4.9 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 4.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 19.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 23,480 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.07 
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนไนเตรท ในหน่วยไนไตรเจน และน้ ามันและไขมัน ตรวจไม่พบ 

ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สารหนู เท่ากับ  0.0043 
มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส เท่ากับ 0.093 มิลลิกรัมต่อลิตร ปรอททั้งหมด เท่ากับ 0.0003 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี  
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 และน้อยกว่า 0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร ตะกั่ว มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.010 และ 
น้อยกว่า 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแคดเมียม ทองแดง นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ และโครเมียม ตรวจไม่พบ 
ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล 
โคลิฟอร์ม มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร  

เมื่อน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 4 (แหล่งน้ า 
ที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบว่าคุณภาพน้ า  
คลองบางไผ่บริเวณจุดปล่อยออกทะเล ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ยกเว้น บีโอดีที่มีค่าเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ (ไม่เกินกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-23 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน ช่วงฤดูฝน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ดัชนี หน่วย 
คลองบางไผ ่

ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าผิวดินประเภทที่ 41/ 

W1 : เหนือจุด
ปล่อยน้ าทิ้ง 

W2 : ท้ายจุด
ปล่อยน้ าทิ้ง 

W3 : จุดปล่อย
ออกทะเล 

1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.3 7.5 8.1 5.0-9.0 
2) อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซียส 30 33 33 ไม่สูงกว่าอุณหภูมิ 

ตามธรรมชาติเกิน 3 ºC 
3) การน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร 320 340 35,255 - 
4) ความโปร่งใส (Transparency) เมตร 0.3 0.2 0.6 - 
5) ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 15 6.8 14 - 
6) ความเค็ม (Salinity) ส่วนในพันส่วน 0.1 0.1 18.8 - 
7) ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัมต่อลิตร 5.1 4.4 4.9 ไม่น้อยกว่า 2.0 
8) บีโอดี (BOD) มิลลิกรัมต่อลิตร 2.1 1.1 4.2 ไม่เกินกว่า 4.0 
9) ของแข็งแขวนลอย (SS) มิลลิกรัมต่อลิตร 18.5 9.2 19.2 - 
10) ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด (TDS) มิลลิกรัมต่อลิตร 184 193 23,480 - 
11) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - 
12) ไนเตรท (NO3) ในหน่วยไนไตรเจน มิลลิกรัมต่อลิตร 0.17 0.03 ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 5.0 
13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.06 0.07 0.05 - 
14) สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.0050 0.0087 0.0043 ไม่เกินกว่า 0.01 
15) แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.778 0.294 0.093 ไม่เกินกว่า 1.0 
16) ปรอทท้ังหมด (Total Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.0002 ตรวจไม่พบ 0.0003 ไม่เกินกว่า 0.002 
17) สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ ไม่เกินกว่า 1.0 
18) แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 0.05 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-23 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน ช่วงฤดูฝน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ดัชนี หน่วย 
คลองบางไผ ่

ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าผิวดินประเภทที่ 41/ 

W1 : เหนือจุด
ปล่อยน้ าทิ้ง 

W2 : ท้ายจุด
ปล่อยน้ าทิ้ง 

W3 : จุดปล่อย
ออกทะเล 

19) ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 0.1 
20) นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 0.1 
21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+)  มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 0.05 
22) ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ ไม่เกินกว่า 0.05 
23) โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - 
24) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร >160,000 490 <1.8 - 
25) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร >160,000 130 <1.8 - 
ที่มา :   ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
  <LOQ หมายถึง <level of quantitation (ตะกั่ว ≥ 0.010 และ < 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร, สังกะสี ≥ 0.005 และ <0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร, ทองแดง ≥ 0.003 และ < 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
  1/ มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4 แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และการอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
                 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537) 

 

 

 ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ผลตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

1) จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจดุปล่อยน้ าทิ้ง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ค่าความ 
เป็นกรดและด่าง เท่ากับ 7.2 อุณหภูมิน้ า เท่ากับ 29 องศาเซลซียส การน าไฟฟ้า เท่ากับ 261 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร 
ความโปร่งใส เท่ากับ 0.2 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 90 เอ็นทียู ความเค็ม เท่ากับ 0.1 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย 
เท่ากับ 5.5 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 35.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 261 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรท ในหน่วยไนไตรเจน เท่ากับ 0.64 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ามันและไขมัน ตรวจไม่พบ 

ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรี ย พบว่า สารหนู เท่ากับ 0.0073 
มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส เท่ากับ 0.374 มิลลิกรัมต่อลิตร ทองแดง มีค่ามากกว่า 0.003 และน้อยกว่า 0.100 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และตะกั่ว มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.010 และน้อยกว่า 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนปรอททั้งหมด สังกะสี  
แคดเมียม นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ โครเมียม ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เท่ากับ 
7,900 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เท่ากับ 92,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร  

เมื่อน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 4 (แหล่งน้ า 
ที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบว่าคุณภาพน้ า  
คลองบางไผ่บริเวณเหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

2) จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ค่าความ 
เป็นกรดและด่าง เท่ากับ 7.9 อุณหภูมิน้ า เท่ากับ 28 องศาเซลซียส การน าไฟฟ้า เท่ากับ 253 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร  
ความโปร่งใส เท่ากับ 0.2 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 110 เอ็นทียู ความเค็ม เท่ากับ 0.1 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย  
เท่ากับ 4.9 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 1.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 101 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 253 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรท ในหน่วยไนไตรเจน เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ามันและไขมัน ตรวจไม่พบ 

ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สารหนู เท่ากับ  0.0080 
มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส เท่ากับ 0.281 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 และน้อยกว่า 
0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร และทองแดง มีค่ามากกว่า 0.003 และน้อยกว่า 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนปรอททั้งหมด 
แคดเมียม นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว โครเมียม ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เท่ากับ 
6,300 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เท่ากับ 14,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร  

เมื่อน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 4 (แหล่งน้ า 
ที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบว่าคุณภาพน้ า  
คลองบางไผ่บริเวณท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

3) จุด W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล   
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ค่าความเป็นกรด

และด่าง เท่ากับ 7.4 อุณหภูมิน้ า เท่ากับ 29 องศาเซลซียส การน าไฟฟ้า เท่ากับ 9,265 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร  
ความโปร่งใส เท่ากับ 0.5 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 20 เอ็นทียู ความเค็ม เท่ากับ 4.3 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย 
เท่ากับ 4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 43.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 5,823 
มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรท ในหน่วยไนไตรเจน เท่ากับ 0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.04 
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนบีโอดี และน้ ามันและไขมัน ตรวจไม่พบ 

ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สารหนู เท่ากับ  0.0036 
มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส เท่ากับ 0.132 มิลลิกรัมต่อลิตร ทองแดง มีค่ามากกว่า 0.003 และน้อยกว่า 0.100 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ส่วนปรอททั้งหมด สังกะสี แคดเมียม นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว และโครเมียม ตรวจไม่พบ ส าหรับ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เท่ากับ 1,100 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เท่ากับ 
49 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร  

เมื่อน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 4 (แหล่งน้ า 
ที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิ เศษก่อน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบว่าคุณภาพน้ า 
คลองบางไผ่บริเวณจุดปล่อยออกทะเล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

4) จุด W4 : คลองพลา 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลองพลา ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 5.8 

อุณหภูมิน้ า เท่ากับ 29 องศาเซลซียส การน าไฟฟ้า เท่ากับ 570 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 0.3 
เมตร ความขุ่น เท่ากับ 23 เอ็นทียู ความเค็ม เท่ากับ 0.3 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 4.4 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 11.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 420 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนบีโอดี น้ ามันและไขมัน และไนเตรท ในหน่วยไนไตรเจน  
ตรวจไม่พบ 

ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สารหนู เท่ากับ  0.0030 
มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส เท่ากับ 1.84 มิลลิกรมัต่อลิตร สังกะสี มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 และน้อยกว่า 0.025 
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนปรอททั้งหมด แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว และโครเมียม  
ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เท่ากับ 350 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม เท่ากับ 7.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร  

เมื่อน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 4 (แหล่งน้ า 
ที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน และเพื่อการอุตสาหกรรม) พบว่าคุณภาพน้ า
คลองพลา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรบัโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-24 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน ช่วงฤดูแล้ง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ดัชนี หน่วย 
คลองบางไผ ่ คลองพลา 

ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าผิวดินประเภทที่ 41/ 

W1 : เหนือจุด
ปล่อยน้ าทิ้ง 

W2 : ท้ายจุด
ปล่อยน้ าทิ้ง 

W3 : จุดปล่อย
ออกทะเล 

W4 : 
คลองพลา 

1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.2 7.9 7.4 5.8 5.0-9.0 
2) อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซียส 29 28 29 29 ไม่สูงกว่าอุณหภูมิ 

ตามธรรมชาติเกิน 3 ºC 
3) การน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร 261 253 9,265 570 - 
4) ความโปร่งใส (Transparency) เมตร 0.2 0.2 0.5 0.3 - 
5) ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 90 110 20 23 - 
6) ความเค็ม (Salinity) ส่วนในพันส่วน 0.1 0.1 4.3 0.3 - 
7) ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัมต่อลิตร 5.5 4.9 4.6 4.4 ไม่น้อยกว่า 2.0 
8) บีโอดี (BOD) มิลลิกรัมต่อลิตร 1.6 1.9 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 4.0 
9) ของแข็งแขวนลอย (SS) มิลลิกรัมต่อลิตร 35.7 101 43.0 11.0 - 
10) ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด (TDS) มิลลิกรัมต่อลิตร 261 253 5,823 420 - 
11) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - 
12) ไนเตรท (NO3) ในหน่วยไนไตรเจน มิลลิกรัมต่อลิตร 0.64 0.33 0.34 ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 5.0 
13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.08 0.08 0.04 0.03 - 
14) สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.0073 0.0080 0.0036 0.0030 ไม่เกินกว่า 0.01 
15) แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.374 0.281 0.132 1.84 ไม่เกินกว่า 1.0 
16) ปรอทท้ังหมด (Total Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 0.002 
17) สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ <LOQ ไม่เกินกว่า 1.0 
18) แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 0.05 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรบัโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-24 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน ช่วงฤดูแล้ง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ดัชนี หน่วย 
คลองบางไผ ่ คลองพลา 

ค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ าผิวดินประเภทที่ 41/ 

W1 : เหนือจุด
ปล่อยน้ าทิ้ง 

W2 : ท้ายจุด
ปล่อยน้ าทิ้ง 

W3 : จุดปล่อย
ออกทะเล 

W4 : 
คลองพลา 

19) ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร <LOQ <LOQ <LOQ ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 0.1 
20) นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 0.1 
21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+)  มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 0.05 
22) ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกินกว่า 0.05 
23) โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - 
24) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด  

(Total Coliform Bacteria) 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 7,900 6,300 1,100 350 

- 

25) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 92,000 14,000 49 7.8 
- 

ที่มา :   ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
  <LOQ หมายถึง <level of quantitation (ตะกั่ว ≥ 0.010 และ < 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร, สังกะสี ≥ 0.005 และ <0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร, ทองแดง ≥ 0.003 และ < 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
  1/ มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4 แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และการอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  
                 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537) ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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3.5.8 คุณภาพน้ าใต้ดิน 

3.5.8.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าใต้ดินที่มีการตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ศึกษา ตลอดจนข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  
ทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

3.5.8.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าใต้ดินในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ดังนี้ 

 ข้อมูลทรัพยากรน้ าบาดาลจังหวัดระยอง จากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล (http://www.dgr.go.th/ 
th/public-service/36) 

 ข้อมูลทรัพยากรน้ าบาดาลจังหวัดชลบุรี จากส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชลบุรี 
(http://chonburi.mnre.go.th/th/information/list/947)  

3.5.8.3 ผลการศึกษา 

แหล่งน้ าบาดาลในพื้นที่โครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้  

(1) แหล่งน้ าบาดาลในจงัหวัดระยอง  

แหล่งน้ าบาดาลในจังหวัดระยอง มีลักษณะชั้นหินอุ้มน้ า (รูปที่ 3.5-15) มีการใช้ประโยชน์ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนเมือง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังพบปัญหาคุณภาพน้ ามีค่าปริมาณ
สารเคมีเกินมาตรฐาน (Fe, Cl, TDS และกลุ่มสารพิษ) โดยเฉพาะบ่อสังเกตการณ์บริเวณตรงข้ามแหล่งฝังกลบขยะ 
จังหวัดระยอง มีปริมาณ Cl และ TDS สูงที่สุด ทั้ งนี้  การใช้ประโยชน์น้ าบาดาลในจังหวัดระยองแสดงดัง 
ตารางที่ 3.5-25  

ตารางที่ 3.5-25 การใช้ประโยชน์น้ าบาดาลในจงัหวัดระยอง  

การใช้ประโยชน ์
ประปาหมู่บ้าน/

เทศบาล  
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี) 

บ่อน้ าต้ืน 
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี) 

บ่อบาดาลเอกชน 
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี) 

รวม  
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี) 

อุปโภค-บริโภค 1.39 0.21 1.51 3.10 
อุตสาหกรรม - 6.66 - 6.66 
การเกษตรกรรม - 9.38 0.31 9.51 

รวม 1.39 16.25 1.82 19.27 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ าบาดาล, พ.ศ. 2559 

  

ร่าง
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   ที่มา : กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่ 3.5-15 แผนที่น้ าบาดาลจังหวัดระยอง 

ร่าง
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(2) แหล่งน้ าบาดาลในจงัหวัดชลบรุี 

บริเวณจังหวัดชลบุรีมีลักษณะของหินอุ้มน้ าประเภท Multiple Aquifer ประกอบไปด้วยกรวดทราย
ทั้งชนิดร่วน (Unconsolidated) และชนิดที่จับกัน (Semi Consolidated) แทรกอยู่ในชั้นดินเหนียว ซึ่งบางแห่ง
พบว่ามีชั้นกรวดทรายเป็นแผ่นแทรกอยู่ในชั้นดินเหนียว ความหนาของชั้นน้ าอยู่ระหว่าง 10 - 200 เมตร เนื่องจาก 
ชั้นน้ ามีลักษณะของดินเหนียว ดังนั้น ปริมาณน้ าจืดที่สูบได้จึงมีปริมาณน้อย ซึ่งมีอัตราการให้น้ าบาดาลได้สูงถึง  
10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ าจะเป็นน้ ากร่อย โดยพบว่ามีปริมาณน้ าใต้ดินอยู่ในพื้นที่กว้างมีน้ ามาก และ 
มีคุณภาพดี สภาพน้ าใต้ดิน (รูปที่ 3.5-16) โดยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สามารถแบ่งเขตน้ าใต้ดินตามลักษณะของชั้นหิน
อุ้มน้ า Aquifers และกักเก็บน้ า ได้แก่  

 เขตบริเวณที่มีปริมาณน้ ามาก มีพื้นที่กว้าง พบตามที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ า
และชายฝั่งทะเล ความหนาของชั้นหินซึ่งเป็นดินตะกอนล าน้ าประมาณ 30 เมตร ให้น้ า
ตั้งแต่ 10-300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่น้ าบริเวณใกล้ทะเลจะเค็มกร่อย ได้แก่ ที่ราบลุ่ม
แม่น้ าบางปะกง 

 เขตบริเวณที่มีปริมาณน้ าน้อย มีพื้นที่กว้างขวาง และพบอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลหรือ  
อยู่ลึกห่างจากฝั่งทะเลเข้าไป ชั้นหินซึ่งเกิดจากการทับถมบริเวณหุบเขา และหินแกรนิตผุ
รวมทั้งหินแข็งใกล้เขา ความหนาของหินน้อยกว่า 50 เมตร ให้น้ าระหว่าง 2-10 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ าดีพอใช้ นอกจากใกล้ฝั่งทะเล 

 เขตบริเวณที่มีน้ าปานกลาง มีบริเวณเล็กๆ ทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของจังหวัด ชั้นน้ า 
จากรอยแยกหรือโพรงหินปูน ให้น้ าปานกลางระหว่าง 5-35 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
คุณภาพดี 

 ศักยภาพน้ า 325 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีน้ าบ่อบาดาลรวม 2,886 บ่อ เป็นบ่อน้ าบาดาลที่ทางราชการขุดเจาะ 1,994 
บ่อ และเป็นบ่อน้ าบาดาลที่เอกชนขุดเจาะ จ านวน 892 บ่อ (ใช้ส าหรับธุรกิจ 586 บ่อ อุปโภค-บริโภค 278 บ่อ และ
เกษตรกรรม 28 บ่อ) 

  

ร่าง
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   ที่มา : กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่ 3.5-16 แผนที่น้ าบาดาลจังหวัดชลบุร ี

 

ร่าง
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(3) แหล่งน้ าบาดาลในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จากข้อมูลแหล่งน้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล พบว่า พื้นที่ศึกษาโครงการอยู่ในเขต
ต าบลพลา ต าบลส านักท้อน ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง และต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
มีน้ าบาดาล จ านวน 46 บ่อ และในเขตต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง และต าบลนาจอมเทียน ต าบลบางเสร่  
ต าบลพลูตาหลวง ต าบลสัตหีบ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีน้ าบาดาล จ านวน 121 บ่อ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.5-26  

ตารางที่ 3.5-26 ข้อมูลแหล่งน้ าบาดาลในพื้นทีศ่ึกษาโครงการ 
พื้นที ่ ต าบล จ านวน (บ่อ) 

จังหวัดระยอง   
อ าเภอบ้านฉาง พลา 3 
 ส านักท้อน 24 
 บ้านฉาง 11 
อ าเภอเมืองระยอง ห้วยโป่ง 8 

รวม 46 
จังหวัดชลบุร ี
อ าเภอบางละมุง ห้วยใหญ ่ 11 
อ าเภอสัตหีบ นาจอมเทียน 9 
 บางเสร ่ 5 
 พลูตาหลวง 38 
 สัตหีบ 58 
 แสมสาร - 

รวม 121 
ที่มา :   กรมทรัพยากรน้ าบาดาล (สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562) 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีในฐานข้อมูล 

 

  
ร่าง
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3.5.9 คุณภาพน้ าทะเล 

3.5.9.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าทะเลที่มีการตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ศึกษา ตลอดจนข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
ทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

3.5.9.2 วิธีการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุม
มลพิษ (http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm)  

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลในบริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

 จุดเก็บตัวอย่าง ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ าทะเล จ านวน 6 จุด รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3.5-27 และรูปที่ 3.5-17  

 ระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูฝน  
เมื่อวันที่  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และครั้งที่  2 ช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 

 วิธีการเก็บตัวอย่าง การเก็บตัวอย่างน้ าทะเล (รูปที่ 3.5-18) ได้ด าเนินการตามวิธี 
ที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ยอมรับ และ 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล 
(ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

 ดั ชนี และ วิธี ก ารตรวจ วิ เคราะห์  การวิ เคราะ ห์ตั วอย่ า ง ใน ห้องปฏิบั ติ ก า ร  
(ตารางที่ 3.5-28) ตัวอย่างที่ส่งถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จะเข้าสู่ระบบควบคุมมาตรฐาน
ในการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ หลังจากบันทึกข้อมูลตัวอย่างน้ า 
ลงในระบบ Log Book แล้ว เก็บตัวอย่างในห้องแช่เย็นเพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป  
โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ปฏิบัติตาม APHA, AWWA and WEF: “Standard Methods 
for the Examination of  Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017 

น าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทะเลที่ได้มาเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันของคุณภาพน้ าทะเล 
ที่ได้รวบรวม และมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าทะเล ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

 

 

ร่าง
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โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-27 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาน้ าทะเลของโครงการ 
จุดที ่

ต าแหน่งจุดเก็บตัวอย่าง 
พิกัดจุดตรวจวัด 
E N 

1 SW1 : จุดที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 717615 1399956 
2 SW2 : จุดที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 719398 1400277 
3 SW3 : จุดที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2  ระยะห่างจาก

ชายฝั่ง 300 เมตร 
721348 1400499 

4 SW4 : จุดที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 1 
ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 

716258 1399334 

5 SW5 : จุดที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่างจาก
ชายฝั่ง 500 เมตร 

718751 1399959 

6 SW6 : จุดที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 
ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 

721114 1400286 

   

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.5-17 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทะเลและนิเวศวิทยาน้ าทะเลของโครงการ 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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การตรวจวดัความโปร่งใสของน้ าทะเลด้วย Secchi Disc 
การเก็บตัวอย่างน้ าทะเลด้วยกระบอก  

Teflon Sampler 

  

การตรวจวดัความลึกด้วย Depth Gauge 
ภาชนะบรรจุตัวอย่างน้ าทะเลเพื่อวิเคราะหค์ุณภาพน้ าท่ัวไป 

เช่น Tubidity, TDS และ SS เป็นต้น 

  
การเก็บตัวอย่างใสภ่าชนะบรรจุตวัอย่าง เก็บตัวอย่างน้ าทะเลใส่ภาชนะบรรจุขวด HDPE 

รูปที่ 3.5-18 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทะเลในพื้นที่ศึกษา 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-28 ดัชนีและวิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทะเล 

ดัชน ี วิธีการวิเคราะห1์/ 
ขีดต่ าสุดของ

เครื่องที่ตรวจวัด 
1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) Electrometric Method at site (SM : 4500-H+ B) - 

2) อุณหภูมน้ิ า (Water Temperature) Thermometer at site (SM : 2550 B) - 

3) การน าไฟฟ้า Electrical Conductivity Method at site (SM : 2510 B) - 

4) ความโปร่งใส (Transparency) Secchi Disc - 

5) ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (SM : 2130 B) 0.1 

6) ความเค็ม (Salinity) Electrical Conductivity Method at site (SM : 2520 B ) 0 

7) ออกซิเจนละลาย (DO) Aside Modification Method at site (SM : 4500-O C) - 

8) บีโอดี (BOD) Aside Modification Method (SM: 4500-O C and 5210 B ) 0.5 

9) ของแข็งแขวนลอย (SS) Suspended Solids Dried at 103-105 ºC (SM : 2540 D) 1.0 

10) ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด (TDS) Total Dissoved Solids Dried at 180 ºC (SM : 2540 C) 25 

11) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM : 5520 B) 3 

12) ไนเตรต-ไนไตรเจน Cadmium Reduction Method (SM : 4500-NO3 -E) 0.20 

13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส Ascorbic Acid Method (SM : 4500-P E) 0.10 

14) สารหนู (As) Hybride Generation AAS Method (SM : 3314 C) 0.300 

15) แมงกานีส (Mn) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and 
Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

16) ปรอทรวม (Total Hg) Cold Vapor AAS Method (SM  : 3112 B) 0.020 

17) สังกะสี (Zn) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and 
Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

18) แคดเมียม (Cd) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and 
Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

19) ทองแดง (Cu) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and 
Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

20) นิกเกิล (Ni) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and 
Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+) Extraction and Air-Acetylen Flame Method (SM : 3111 C) 0.100 
22) ตะกั่ว (Pb) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and 

Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 
0.100 

23) โครเมียม (Cr) In-House Method UAE.TP.SW.01 (Nitric Acid Digestion and 
Direct Air Acetylene Flame Method); SM : 3030 E and 3111 B 

0.100 

24) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

Multiple-Tube Fermentation Technique (SM : 9921 E) 1.8 

25) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

Multiple-Tube Fermentation Technique (SM : 9921 B) 1 

หมายเหตุ :  1/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA , WEF 23rd Edition, 2017.  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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3.5.9.3 ผลการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. 2561 คุณภาพน้ าทะเล
ชายฝั่ง พื้นที่ภาคตะวันออก 6 จังหวัด (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) พบว่าส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 49 พอใช้ ร้อยละ 40 เสื่อมโทรม ร้อยละ 8 และเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 3 ของจุดเก็บทั้งหมด 
ตามล าดับ (รูปที่  3.5-19) แม้ว่าคุณภาพน้ าทะเลส่วนใหญ่จะอยู่ ในเกณฑ์ดี แต่ในภาพรวม 4 ปี ที่ผ่านมา  
พบว่า คุณภาพน้ าทะเลมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ าทะเล 
เสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริเวณอ่าวชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งพื้นที่ลักษณะอ่าว มีการเลี้ยงหอยจ านวนมาก  
เช่น หอยแมลงภู่ หอยนางรม เป็นต้น ชายฝั่งเป็นชุมชนเมืองหนาแน่น (พื้นที่อ าเภอเมืองชลบุรี) บริเวณตอนท้าย 
ของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ปากคลองบางละมุง รองรับน้ าทิ้งจากชุมชนพื้นที่แหลมฉบังไหลลง 
สู่ทะเล และบริเวณทะเลชายฝั่งของพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  

 

 
                 ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ  

รูปที่ 3.5-19  แผนที่แสดงคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง พื้นที่ภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2561 
 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 
ผลตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ จ านวน 6 จุด ตรวจวัดในช่วง 

ฤดูฝน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-29 (รายละเอียดแสดงดัง 
ภาคผนวก 3-5) สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1) จุด SW1 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางว่ิงที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง  
300 เมตร 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW1 ในช่วงฤดูฝน พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.2 

การน าไฟฟ้า เท่ากับ 50,720 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 1.5 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 8.9 เอ็นทียู 
ความเค็ม เท่ากับ 29.7 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.7 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 0.7 มิลลิกรัม  
ต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 23.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 36,360 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และไนเตรท-ไนโตรเจน เท่ากับ 8.08 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ามันและไขมัน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ตรวจไม่พบ 

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สารหนู เท่ากับ 0.985 ไมโครกรัมต่อลิตร 
สังกะสี เท่ากับ 3.08 ไมโครกรัมต่อลิตร ทองแดง เท่ากับ 0.630 ไมโครกรัมต่อลิตร นิกเกิล เท่ากับ 0.170 ไมโครกรัม 
ต่อลิตร ตะกั่ว เท่ากับ 0.760 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนแมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว 
และโครเมียม ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า ในช่วง
ฤดูฝน คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

2) จุด SW2 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางว่ิงที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง  
300 เมตร 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW2 ในช่วงฤดูฝน พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.3 

การน าไฟฟ้า เท่ากับ 51,035 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 1.0 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 18 เอ็นทียู 
ความเค็ม เท่ากับ 29.8 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.8 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 0.9 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 34.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 32,560 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ไนเตรท-ไนโตรเจน เท่ากับ 9.24 ไมโครกรัมต่อลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.30 ไมโครกรัมต่อลิตร  
ส่วนน้ ามันและไขมัน ตรวจไม่พบ 

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สารหนู มีค่าเท่ากับ 0.805 ไมโครกรัมต่อลิตร 
แมงกานีส เท่ากับ 0.301 ไมโครกรัมต่อลิตร สังกะสี เท่ากับ 2.16 ไมโครกรัมต่อลิตร ทองแดง เท่ากับ 0.810 ไมโครกรัม
ต่อลิตร นิกเกิล เท่ากับ 3.51 ไมโครกรัมต่อลิตร และตะกั่ว เท่ากับ 0.810 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนปรอทรวม แคดเมียม  
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ และโครเมียม ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น
ต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า ในช่วง
ฤดูฝน คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

3) จุด SW3 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 
ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW3 ในช่วงฤดูฝน พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.3 
การน าไฟฟ้า เท่ากับ 50,758 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 1.5 เมตร ความขุ่น  เท่ากับ 6.3 เอ็นทียู 
ความเค็ม เท่ากับ 29.7 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.7 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 1.2 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 13.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 34,760 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ไนเตรท-ไนโตรเจน เท่ากับ 12.1 ไมโครกรัมต่อลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 0.60 ไมโครกรัมต่อลิตร  
ส่วนน้ ามันและไขมัน ตรวจไม่พบ 

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สารหนู มีค่าเท่ากับ 0.643 ไมโครกรัมต่อลิตร 
สังกะสี เท่ากับ 1.55 ไมโครกรัมต่อลิตร ทองแดง เท่ากับ 0.540 ไมโครกรัมต่อลิตร นิกเกิล เท่ากับ 0.170 ไมโครกรัม 
ต่อลิตร และตะกั่ว เท่ากับ 0.150 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนแมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ และ
โครเมียม ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า ในช่วง
ฤดูฝน คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

4) จุด SW4 : จดุที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
ทางว่ิงที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW4 ในช่วงฤดูฝน พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.2 
การน าไฟฟ้า เท่ากับ 50,857 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 1.8 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 3.7 เอ็นทียู 
ความเค็ม เท่ากับ 29.8 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.7 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 0.7 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 7.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 32,320 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ไนเตรท-ไนโตรเจน เท่ากับ 9.57 ไมโครกรัมต่อลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 1.19 ไมโครกรัมต่อลิตร  
ส่วนน้ ามันและไขมัน ตรวจไม่พบ 

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สังกะสี มีค่าเท่ากับ 1.26 ไมโครกรัมต่อลิตร 
และทองแดง เท่ากับ 0.540 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนสารหนู แมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม นิกเกิล โครเมียม 
เฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว และโครเมียม  ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น
ต่อ 100 มลิลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า ในช่วง
ฤดูฝน คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

5) จุด SW5 : จดุที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งที่ 2 
ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW5 ในช่วงฤดูฝน พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.3 

การน าไฟฟ้า เท่ากับ 50,277 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 1.8 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 3.7 เอ็นทียู 
ความเค็ม ท่ากับ 29.7 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 0.5 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 35,860 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และไนเตรท-ไนโตรเจน เท่ากับ 9.16 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ามันและไขมัน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ตรวจไม่พบ 

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สารหนู มีค่าเท่ากับ 0.556 ไมโครกรัมต่อลิตร 
แมงกานีส เท่ากับ 0.760 ไมโครกรัมต่อลิตร สังกะสี เท่ากับ 7.54 ไมโครกรัมต่อลิตร ทองแดง เท่ากับ 1.78 ไมโครกรัม
ต่อลิตร นิกเกิล เท่ากับ 0.410 ไมโครกรัมต่อลิตร ตะกั่ว เท่ากับ 0.790 ไมโครกรัมต่อลิตร และโครเมียม เท่ากับ 1.63 
ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนปรอทรวม แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยู  
ต่อ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า ในช่วง
ฤดูฝน คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

6) จุด SW6 : จดุที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต ้
ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW6 ในช่วงฤดูฝน พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.2 

การน าไฟฟ้า เท่ากับ 50,241 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 2.0 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 3.7 เอ็นทียู 
ความเค็ม เท่ากับ 29.6 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.8 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 0.8 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 9.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 35,200 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และไนเตรท-ไนโตรเจน เท่ากับ 18.8 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ามันและไขมัน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ตรวจไม่พบ  

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สังกะสี  เท่ากับ 1.16 ไมโครกรัมต่อลิตร 
ทองแดง เท่ากับ 0.740 ไมโครกรัมต่อลิตร และนิกเกิล เท่ากับ 0.545 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนสารหนู แมงกานีส ปรอท
รวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ตะกั่ว และโครเมียม ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่า
น้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า ในช่วง
ฤดูฝน คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-29 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทะเล ช่วงฤดูฝน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ดัชนี (Parameter) หน่วย 
คุณภาพน้ าทะเล 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 
มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล  

ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.2 8.3 8.3 8.2 8.3 8.2 7.0-8.5 7.0-8.5 7.0-8.5 

2) อุณหภูมิน้ า (Water Temperature) องศาเซลเซียส 30 30 30 30 30 30 
มีค่าเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน  

1 ºC จากธรรมชาติ 
มีค่าเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน 

2 ºC จากธรรมชาติ 
มีค่าเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน 

2 ºC จากธรรมชาติ 
3) การน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร 50,720 51,035 50,758 50,857 50,277 50,241 - - - 

4) ความโปร่งใส (Transparency) เมตร 1.5 1.0 1.5 1.8 1.8 2.0 
ค่าลดลงจากธรรมชาติไม่เกิน 

ร้อยละ 10 จากค่าความโปร่งใส
ต่ าสุด 

ค่าลดลงจากธรรมชาติไม่เกิน 
ร้อยละ 10 จากค่าความโปร่งใส

ต่ าสุด 

ค่าลดลงจากธรรมชาติไม่เกิน 
ร้อยละ 10 จากค่าความโปร่งใส

ต่ าสุด 
5) ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 8.9 18 6.3 3.7 3.7 3.7 - - - 

6) ความเค็ม (Salinity) ส่วนในพันส่วน 29.7 29.8 29.7 29.8 29.7 29.6 
ค่าเปล่ียนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 

ของค่าความเค็มต่ าสุด 
ค่าเปล่ียนแปลงไม่เกินร้อยละ 
10 ของค่าความเค็มต่ าสุด 

ค่าเปล่ียนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 
ของค่าความเค็มต่ าสุด 

7) ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัมต่อลิตร 5.7 5.8 5.7 5.7 5.9 5.8 ไม่น้อยกว่า 4 ไม่น้อยกว่า 4 ไม่น้อยกว่า 4 
8) บีโอดี (BOD) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.7 0.9 1.2 0.7 0.5 0.8 - - - 
9) ของแข็งแขวนลอย (SS) มิลลิกรัมต่อลิตร 23.4 34.7 13.6 7.9 7.0 9.8 - - - 
10) ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด (TDS) มิลลิกรัมต่อลิตร 36,360 32,560 34,760 32,320 35,860 35,200 - - - 
11) น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - 
12) ไนเตรท–ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ไมโครกรัมต่อลิตร 8.08 9.24 12.1 9.57 9.16 18.8 ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 60 
13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) ไมโครกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ 0.30 0.60 1.19 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 45 ไม่เกิน 45 ไม่เกิน 45 
14) สารหนู (As) ไมโครกรัมต่อลิตร 0.985 0.805 0.643 ตรวจไม่พบ 0.556 ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 10 ไม่เกิน 10 ไม่เกิน 10 
15) แมงกานีส (Mn) ไมโครกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ 0.310 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.760 ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 100 
16) ปรอทรวม (Total Hg) ไมโครกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
17) สังกะสี (Zn) ไมโครกรัมต่อลิตร 3.08 2.16 1.55 1.26 7.54 1.16 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 
18) แคดเมียม (Cd) ไมโครกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 5 
19) ทองแดง (Cu) ไมโครกรัมต่อลิตร 0.630 0.810 0.540 0.540 1.78 0.740 ไม่เกิน 8 ไม่เกิน 8 ไม่เกิน 8 
20) นิกเกิล (Ni) ไมโครกรัมต่อลิตร 0.170 3.51 0.170 ตรวจไม่พบ 0.410 0.545 - - - 
21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+) ไมโครกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 
22) ตะกั่ว (Pb) ไมโครกรัมต่อลิตร 0.760 0.810 0.150 ตรวจไม่พบ 0.790 ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 8.5 ไม่เกิน 8.5 ไม่เกิน 8.5 
23) โครเมียมรวม (Total Cr) ไมโครกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1.63 ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 100 

24) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) 
เอ็มพีเอ็นต่อ  
100 มิลลิลิตร 

<1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 
ไม่เกิน 100 เอ็มพีเอ็นต่อ 

100 มิลลิลิตร 
ไม่เกิน 100 เอ็มพีเอ็นต่อ 

100 มิลลิลิตร 
ไม่เกิน 100 เอ็มพีเอ็นต่อ 

100 มิลลิลิตร 

25) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 
ซีเอฟยูต่อ  

100 มิลลิลิตร 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 

ไม่เกิน 70 ซีเอฟยูต่อ 
100 มิลลิลิตร 

ไม่เกิน 100 ซีเอฟยูต่อ 
100 มิลลิลิตร 

ไม่เกิน 100 ซีเอฟยูต่อ 
100 มิลลิลิตร 

ที่มา :   ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีมาตรฐาน 
  1/ มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ผลตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ จ านวน 6 จุด โดยตรวจวัดในช่วง

ฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-30 และสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
1) จุด SW1 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางว่ิงที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง  

300 เมตร 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW1 ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.0 

การน าไฟฟ้า เท่ากับ 48,750 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 2.5 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 1.6 เอ็นทียู 
ความเค็ม เท่ากับ 28.9 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 1.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 5.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 31,640 มิลลิกรัมต่อลิตร  
และไนเตรท-ไนโตรเจน เท่ากับ 2.06 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ามันและไขมัน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ตรวจไม่พบ 

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สารหนู เท่ากับ 8.06 ไมโครกรัมต่อลิตร 
แมงกานีส เท่ากับ 0.150 ไมโครกรัมต่อลิตร สังกะสี เท่ากับ 5.16 ไมโครกรัมต่อลิตร ทองแดง เท่ากับ 0.340 ไมโครกรัม
ต่อลิตร นิกเกิล เท่ากับ 0.410 ไมโครกรัมต่อลิตร และตะกั่ว เท่ากับ 0.850 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนปรอทรวม แคดเมียม  
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ และโครเมียมรวม  ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8  
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า  
ในช่วงฤดูแล้ง คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

2) จุด SW2 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางว่ิงที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง  
300 เมตร 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW2 ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.0 

การน าไฟฟ้า เท่ากับ 49,250 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 2.5 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 1.6 เอ็นทียู 
ความเค็ม เท่ากับ 29.1 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.8 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 1.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 18.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 29,740 มิลลิกรัมต่อลิตร  
และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 36.1 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ามันและไขมัน และไนเตรท-ไนโตรเจน ตรวจไม่พบ 

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สังกะสี เท่ากับ 6.85 ไมโครกรัมต่อลิตร 
ทองแดง เท่ากับ 1.35 ไมโครกรัมต่อลิตร นิกเกิล เท่ากับ 0.370 ไมโครกรัมต่อลิตร และตะกั่ว เท่ากับ 1.81 ไมโครกรัม
ต่อลิตร ส่วนสารหนู แมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ และโครเมียมรวม ตรวจไม่พบ ส าหรับ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  
มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า  
ในช่วงฤดูแล้ง คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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3) จุด SW3 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 
ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW3 ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.0 

การน าไฟฟ้า เท่ากับ 49,500 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 3.0 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 1.1 เอ็นทียู 
ความเค็ม เท่ากับ 29.3 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 32,940 มิลลิกรัมต่อลิตร  
และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 11.6 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ามันและไขมัน และไนเตรท-ไนโตรเจน ตรวจไม่พบ 

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า แมงกานีส เท่ากับ 1.11 ไมโครกรัมต่อลิตร 
สังกะสี เท่ากับ 6.29 ไมโครกรัมต่อลิตร ทองแดง เท่ากับ 0.420 ไมโครกรัมต่อลิตร นิกเกิล เท่ากับ 0.280 ไมโครกรัมต่อลิตร 
และตะกั่ว เท่ากับ 0.820 ไมโครกรัมต่อลิตร  ส่วนสารหนู ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์  
และโครเมียมรวม ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า  
ในช่วงฤดูแล้ง คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

4) จุด SW4 : จดุที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ของทางวิ่งที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW4 ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.0 

การน าไฟฟ้า เท่ากับ 48,800 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 3.0 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 1.6 เอ็นทียู 
ความเค็ม เท่ากับ 29.0 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 10.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 31,580 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ไนเตรท-ไนโตรเจน เท่ากับ 0.73 ไมโครกรัมต่อลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 5.97 ไมโครกรัมต่อลิตร  
ส่วนน้ ามันและไขมัน ตรวจไม่พบ 

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สังกะสี เท่ากับ 4.31 ไมโครกรัมต่อลิตร
ทองแดง เท่ากับ 0.380 ไมโครกรัมต่อลิตร นิกเกิล เท่ากับ 0.290 ไมโครกรัมต่อลิตร ตะกั่ว เท่ากับ 0.910 ไมโครกรัมต่อลิตร 
ส่วนสารหนู แมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ และโครเมียมรวม ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  
มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า ในช่วง
ฤดูแล้ง คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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5) จุด SW5 : จดุที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งที่ 2 
ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW5 ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.0 

การน าไฟฟ้า เท่ากับ 49,000 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 3.0 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 1.1 เอ็นทียู 
ความเค็ม เท่ากับ 29.1 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 1.2 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 12.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 32,460 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ไนเตรท-ไนโตรเจน เท่ากับ 1.27 ไมโครกรัมต่อลิตร และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 6.87 ไมโครกรัมต่อลิตร  
ส่วนน้ ามันและไขมัน ตรวจไม่พบ  

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า แมงกานีส เท่ากับ 0.820 ไมโครกรัมต่อลิตร 
สังกะสี เท่ากับ 4.00 ไมโครกรัมต่อลิตร ทองแดง เท่ากับ 1.04 ไมโครกรัมต่อลิตร นิกเกิล เท่ากับ 0.520 ไมโครกรัมต่อลิตร 
และตะกั่ว เท่ากับ 0.790 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนสารหนู ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์   
และโครเมียมรวม ตรวจไม่พบ ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า ในช่วง
ฤดูแล้ง คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

6) จุด SW6 : จดุที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ทางว่ิงที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล จุด SW6 ในช่วงฤดูแล้ง พบว่า ความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 8.0 

การน าไฟฟ้า เท่ากับ 49,400 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ความโปร่งใส เท่ากับ 3.0 เมตร ความขุ่น เท่ากับ 1.1 เอ็นทียู 
ความเคม็ เท่ากับ 29.2 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจนละลาย เท่ากับ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี เท่ากับ 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ของแข็งแขวนลอย เท่ากับ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด เท่ากับ 34,460 มิลลิกรัมต่อลิตร  
และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เท่ากับ 4.78 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ามันและไขมัน และไนเตรท-ไนโตรเจน ตรวจไม่พบ  

ส าหรับปริมาณโลหะหนักและกลุ่มแบคทีเรีย พบว่า สังกะสี เท่ากับ 4.68 ไมโครกรัมต่อลิตร 
ทองแดง เท่ากับ 0.400 ไมโครกรัมต่อลิตร นิกเกิล เท่ากับ 0.520 ไมโครกรัมต่อลิตร และตะกั่ว เท่ากับ 0.625 
ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนสารหนู แมงกานีส ปรอทรวม แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ และโครเมียมรวม ตรวจไม่พบ 
ส าหรับแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล  
โคลิฟอร์ม มีค่าน้อยกว่า 1 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลประเภทที่ 3 4 และ 5 
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พ.ศ. 2560 พบว่า ในช่วง
ฤดูแล้ง คุณภาพน้ าทะเลบริเวณนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-30 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทะเล ช่วงฤดูแล้ง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ดัชนี (Parameter) หน่วย 
คุณภาพน้ าทะเล 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 
มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล1/  

ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.0  8.0  8.0  8.0) 8.0  8.0  7.0-8.5 7.0-8.5 7.0-8.5 

2) อุณหภูมิน้ า (Water 
Temperature) 

องศาเซลเซียส 29 30 30 29 30 30 
มีค่าเปล่ียนแปลง

เพิ่มขึ้นไม่เกิน  
1 ºC จากธรรมชาติ 

มีค่าเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นไม่เกิน 

2 ºC จากธรรมชาติ 

มีค่าเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นไม่เกิน 

2 ºC จากธรรมชาติ 

3) การน าไฟฟ้า (Conductivity) 
ไมโครโมห์ต่อ
เซนติเมตร 

48,750  49,250  49,500  48,800  49,000  49,400  
- - 

- 

4) ความโปร่งใส (Transparency) เมตร 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 

ค่าลดลงจาก
ธรรมชาติไม่เกิน

ร้อยละ 10 จากค่า
ความโปร่งใสต่ าสุด 

ค่าลดลงจาก
ธรรมชาติไม่เกิน

ร้อยละ 10 จากค่า
ความโปร่งใสต่ าสุด 

ค่าลดลงจากธรรมชาติ
ไม่เกินร้อยละ 10 จาก
ค่าความโปร่งใสต่ าสุด 

5) ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 1.6 1.6 1.1 1.6 1.1 1.1 - - - 

6) ความเค็ม (Salinity) ส่วนในพันส่วน 28.9 29.1 29.3 29.0 29.1 29.2 
ค่าเปล่ียนแปลงไม่
เกินร้อยละ 10 ของ
ค่าความเค็มต่ าสุด 

ค่าเปล่ียนแปลงไม่
เกินร้อยละ 10 ของ
ค่าความเค็มต่ าสุด 

ค่าเปล่ียนแปลง 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของ 

ค่าความเค็มต่ าสุด 
7) ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัมต่อลิตร 5.9 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 ไม่น้อยกว่า 4 ไม่น้อยกว่า 4 ไม่น้อยกว่า 4 
8) บีโอดี (BOD) มิลลิกรัมต่อลิตร 1.3 1.3 1.6 1.2 1.2 1.4 - - - 
9) ของแข็งแขวนลอย (SS) มิลลิกรัมต่อลิตร 5.7 18.4 7.2 10.1 12.1 5.9 - - - 
10) ของแข็งละลายน้ าท้ังหมด (TDS) มิลลิกรัมต่อลิตร 31,640 29,740 32,940 31,580 32,460 34,460 - - - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.5-30 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทะเล ช่วงฤดูแล้ง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ดัชนี (Parameter) หน่วย 
คุณภาพน้ าทะเล 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 
มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล1/  

ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
11) น้ ามันและไขมัน  

(Fat, Oil and Grease) 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
- - 

- 

12) ไนเตรท–ไนโตรเจน  
 (Nitrate-Nitrogen) 

ไมโครกรัมต่อลิตร 
2.06 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.73 1.27 ตรวจไม่พบ 

ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 60 

13) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส  
(Phosphate-Phosphorus) 

ไมโครกรัมต่อลิตร 
ตรวจไม่พบ 36.1 11.6 5.97 6.87 4.78 

ไม่เกิน 45 ไม่เกิน 45 ไม่เกิน 45 

14) สารหนู (As) ไมโครกรัมต่อลิตร 8.06 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 10 ไม่เกิน 10 ไม่เกิน 10 
15) แมงกานีส (Mn) ไมโครกรัมต่อลิตร 0.150 ตรวจไม่พบ 1.11 ตรวจไม่พบ 0.820 ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 100 
16) ปรอทรวม (Total Hg) ไมโครกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
17) สังกะสี (Zn) ไมโครกรัมต่อลิตร 5.16 6.85 6.29 4.31 4.00 4.68 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 
18) แคดเมียม (Cd) ไมโครกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 5 
19) ทองแดง (Cu) ไมโครกรัมต่อลิตร 0.340 1.35 0.420 0.380 1.04 0.400 ไม่เกิน 8 ไม่เกิน 8 ไม่เกิน 8 
20) นิกเกิล (Ni) ไมโครกรัมต่อลิตร 0.410 0.370 0.280 0.290 0.520 0.295 - - - 
21) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+) ไมโครกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 
22) ตะกั่ว (Pb) ไมโครกรัมต่อลิตร 0.850 1.81 0.820 0.910 0.790 0.625 ไม่เกิน 8.5 ไม่เกิน 8.5 ไม่เกิน 8.5 
23) โครเมียมรวม (Total Cr) ไมโครกรัมต่อลิตร ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 100 ร่าง
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ตารางที่ 3.5-30 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทะเล ช่วงฤดูแล้ง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ดัชนี (Parameter) หน่วย 
คุณภาพน้ าทะเล 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 
มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล1/  

ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 

24) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็นต่อ  
100 มิลลิลิตร 

<1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 
ไม่เกิน 100 เอ็มพี

เอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร 

ไม่เกิน 100 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร 

ไม่เกิน 100 เอ็มพีเอ็น
ต่อ100 มิลลิลิตร 

25) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

ซีเอฟยูต่อ  
100 มิลลิลิตร 

<1 <1 <1 <1 <1 <1 
ไม่เกิน 70 ซีเอฟยู
ต่อ 100 มิลลิลิตร 

ไม่เกิน 100 ซีเอฟยู
ต่อ 100 มิลลิลิตร 

ไม่เกิน 100 ซีเอฟยูต่อ 
100 มิลลิลิตร 

ที่มา :   ตรวจวัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-145, ISO/IEC 17025) 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
  1/ มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล (ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

 ร่าง
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บทที่ 3 สภาพแว ดล้อมปัจจุบ ัน  

3.6  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

3.6.1 นิเวศวิทยาทางบก 

3.6.1.1 ทรัพยากรป่าไม ้

(1) ขอบเขตการศึกษา 

การก่อสร้างและการด าเนินงานของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้  
ในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงพื้ นที่อนุรักษ์ 
ทางธรรมชาติ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางบก 

(2) วิธีการศึกษา 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

 ตรวจเอกสารและตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายบริเวณพื้นที่
โครงการและพื้นที่ศึกษาจากแผนทีก่ารก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตวป์า่ 
อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่อนุรักษ์อ่ืนๆ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษา 
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 ศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพป่าไม้ พืชพรรณ ทั้งในระดับภาพรวม  
ของจังหวัด บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษา ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งแสดงลักษณะ 
การใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  
ที่จะส่งผลกระทบต่อพืชพรรณในพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาเพื่อประกอบการวางแผน
เก็บข้อมูล 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

การส ารวจพื้นที่ เบื้องต้น เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ ชนิดป่า/สังคมพืช รวมถึงลักษณะ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในสภาพปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลที่มีอยู่ จากแผนที่สภาพ 
ภูมิประเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งข้อมูลจากระบบสารสนเทศ เช่น Google Earth  
โดยวิธีบันทึกชนิดพันธุ์พืชที่ปรากฏในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 

 พื้นที่ส ารวจ ส ารวจทรัพยากรป่าไม้ ในเขตนอกพื้นที่การบินของสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภาและบริเวณโดยรอบสนามบิน 

 ระยะเวลาการส ารวจ การส ารวจป่าไม้ด าเนินการ 2 คร้ัง โดยส ารวจ คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่  
19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และคร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 ดัชนีที่ส ารวจและวิเคราะห์ ได้แก่ ชนิด ประเภทพันธุ์ไม้  
 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-183 
 

(3) ผลการศึกษา 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

1.1) ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดระยอง 

จังหวัดระยองมีพื้นที่  3 ,665.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 2 ,291 ,003.80 ไร่  เป็นจังหวัด 
ที่มีทรัพยากรป่าไม้น้อยที่สุดในเขตภาคตะวันออก โดยในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดระยองมีพื้นที่ป่าไม้ 182,892.55 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7.98 ของพื้นที่จังหวัด (รูปที่ 3.6-1) มีระบบนิเวศป่าไม้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และพื้นที่เตรียมการฯ เขตห้ามล่าสัตว์
ป่านาตาขวัญ ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเขาหินปูน และป่าชายหาด สังคมพืชทั้งป่าดิบชื้นและ 
ป่าดิบแล้ง พบกระจายตั้งแต่พื้นราบจนถึงระดับความสูงประมาณ 800 เมตร ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่ส าคัญ เช่น มะพลับ 
(Diospyros malabarica (Desr.) Kostel) มะกล่ าต้น (Adenanthera pavonina L.) พลับ (Diospyros kaki L.f.) 
มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) หนามขี้แรด (Caesalpinia cucullata Roxb.) กระบก (Irvingia malayana 
Oliv. ex a. Benn.) ตาตุ่มบก (Falconeria insignis Royle.) ดีหมี (Acalypha spiciflora Burm.f.) มะเกิ้ม (Canarium 
subulatum Guillaumin)  ยมหิน (Chukrasia tabularis A.Juss.)  ท ามั ง  (Litsea Petiolata L took.F. Hook.f.)  
เสี้ยวป่า (Bauhinia saccocalyx Pierre) เปล้าหลวง (Croton oblongifolius Roxb.) ตะแบก (Lagerstroemia 
calyculata Kurz.) หว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels.) มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib.) นนทรีป่า 
(Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz) แคหางค่าง (Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis) 
มะเดื่อ (Ficus carica L.) มะม่วงป่า (Mangifera caloneura Kurz.) เต่าร้าง (Caryota urens) เ อ้ืองม้าลาย 
(Phalaenopsis finleyi Christenson.) เป็นต้น บริเวณพื้นล่างพบหวายและพืชในวงศ์ขิงข่า สภาพพื้นที่ในระดับสูงกว่า 
800 เมตรขึ้นไป ถูกปกคลุมด้วยป่าดิบเขาซึ่งมีพันธุ์ไม้ที่ส าคัญ เช่น รง (Garcinia hanburyi Hook.f.) ก่อเดือย 
(Castanopsis acuminatissima Rehd.)  พลองด า  (Memecylon edule Roxb.)  เหมื อดแก้ ว  (Symplocos 
racemosa Roxb.) ตังหนใบใหญ่ (Calophyllum soualattri Burm. f.) มะก่อ (Lithocarpus ceriferus) เป็นต้น  
ป่าชายหาดที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น โพทะเล (Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa.) 
ข่อย (Streblus asper Lour.) ตะบัน (Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb.) หูกวาง (Terminalia catappa L.) 
สนทะเล (Casuarina equisetifolia L.) เตยทะเล (Pandanus odoratissimus L.f.) ผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-
caprae ( L.) R. Br.) เป็นต้น  

1.2) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดระยอง 

จากการรวบรวมข้อมูลจากสถิติป่าไม้ ของส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่าพื้นที่  
จังหวัดระยองมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าลดลงอย่างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 
พ.ศ. 2560 พบพื้นที่ป่าไม้ 182,892.55 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.98 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2559  
ที่มีพื้นที่ป่าไม้ 188,196.38 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.21 ของพื้นที่จังหวัด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-1  

 
 
 

ร่าง
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ตารางที่ 3.6-1 พื้นที่ป่าไม้จังหวัดระยอง เปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าในภาคตะวันออกและพื้นที่ป่าทั้งประเทศ 

ปี พ.ศ. 
จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก ทั้งประเทศ 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 
2556 196,527.18 8.58 5,139,024.84 22.45 102,119,539.57 31.57 
2557 176,427.14 7.7 5,076,313.56 22.18 102,285,400.62 31.62 
2558 182,276.53 7.96 5,091,779.16 22.25 102,240,981.84 31.6 
2559 188,196.38 8.21 5,107,774.29 22.32 102,174,805.09 31.58 
2560 182,892.55 7.98 5,113,613.42 22.34 102,096,350.53 31.58 
2561 185,410.63 8.09 5,126,835.05 22.40 102,488,302.19 31.68 

ที่มา :  ศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ : พื้นที่จังหวัดระยอง  2,291,003.80 ไร่ 
  พื้นที่ภาคตะวันออก 60,048,349.14 ไร่ 
  พื้นที่ประเทศ 323,528,699.65 ไร่ 

 

 

1.3) พื้นที่อนุรักษ์ 

การรวบรวมข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ประเภทต่างๆ ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง มีดังนี้ 
1. ป่าสงวนแห่งชาติ ในจังหวัดระยอง มีจ านวนทั้งหมด 8 แห่ง พื้นที่รวม 513 ,743 ไร่ 

รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-2  
2. อุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดระยองที่ได้รับประกาศจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา จ านวน  

2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง พื้นที่ 52,300 ไร่ เล่ม 92 ตอนที่ 267 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2518 และ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด พื้นที่ 81,875 ไร่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 162  
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2524 มีพื้นที่รวม 134,175 ไร่ 

3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดระยอง มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 1 แห่ง คือ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 94 ตอนที่ 95 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2520  
มีพื้นที่รวม 674,352 ไร่ 

ส าหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา ภายในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร พบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก 
ต าบลบ้านฉาง ต าบลส านักกะท้อน ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง และต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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     ที่มา : ศูนย์สารสนเทศกรมป่าไม้ ส านกัแผนงานและสารสนเทศกรมป่าไม้  

รูปที่ 3.6-1 สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดระยอง 
  

ร่าง
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ตารางที่ 3.6-2 ป่าสงวนแห่งชาติในจงัหวัดระยอง 

ล าดับที่ รายชื่อ 
ท้องท่ี พื้นที่ตามกฎกระทรวง 

(ไร่) 
กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 
ราชกิจจานุเบกษา 

ต าบล อ าเภอ 
1 ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง ก ะ เ ฉ ด  ต ะ พ ง  บ้ า น แ ล ง  

นาตาขวัญ แกลง เพ ชากบก 
เมือง บ้านค่าย 28,937.00 36 (พ.ศ. 2507) เล่ม 81 ตอนท่ี 124 วันท่ี 31 ธันวาคม 2507 

2 ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขาน่ังยอง 
และป่าเขาครอก 

ห้วยโป่ง ส านักกะท้อน บ้าน
ฉาง พลา 

เมือง บ้านฉาง 17,811.00 1,018 (พ.ศ. 2526) เล่ม 100 ตอนท่ี 190 วันท่ี 6 ธันวาคม 2526 

3 ป่าคลองระเวิง-เขาสมเส็ด ละหาร ตาสิทธิ์  ปลวกแดง  
หนองบัว 

บ้านค่าย ปลวกแดง 137,500.00 1,156 (พ.ศ. 2529) เล่ม 103 ตอนท่ี 61 วันท่ี 16 เมษายน 2529 

4 ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน บ้านนา กระแสบน ทุ่งควาย
กิน 

แกลง 313,500.00 18 (พ.ศ. 2507) เล่ม 81 ตอนท่ี 124 วันท่ี 31 ธันวาคม 2507 

5 ป่าบ้านเพ เพ แกลง เมือง 625.00 39 (พ.ศ. 2502) เล่ม 76 ตอนท่ี 71 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2502 
6 ป่าภูเขาหินตั้ง กะเฉด ชากพง ชากโดน เมือง แกลง 5,700.00 831 (พ.ศ. 2522) เล่ม 96 ตอนท่ี 44 วันท่ี 27 มีนาคม 2522 
7 ป่าเลนประแส และป่าพังราด ป่าน้ าประแส พังราด เนินฆ้อ 

ทางเกวียน 
แกลง 9,090.00 36 (พ.ศ. 2501) เล่ม 75 ตอนท่ี 82 วันท่ี 21 ตุลาคม 2501 

8 ป่าหนองสนม เนินพระ เมือง 580.00 143 (พ.ศ. 2505) เล่ม 79 ตอนท่ี 109 วันท่ี 11 ธันวาคม 2505 
รวม 513,743   

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560 
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2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

จากการส ารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการฯ พบสภาพนิเวศภายในพื้นที่โครงการ ดังนี้ 

2.1) สภาพนิเวศในเขตพื้นที่ด าเนินการของโครงการ  

จากการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพบว่า ภายในพื้นที่
ด าเนินการของโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่อนุรักษ์
หรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพบว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันไม่พบพื้นที่ที่คงสภาพป่า 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแปลงใหญ่มีการปลูกมันส าปะหลังเป็นหลัก แต่ในพื้นที่ยังคงหลงเหลือต้นไม้ขนาด
ใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ที่เป็นต้นไม้ดั้งเดิมไว้ในพื้นที่ ได้แก่ มะพอก (Parinari anamensis 
Hance) มะม่วงป่า (Mangifera caloneura Kurz) ล าป้าง (Pterospermum diversifolium Blume) และสะเดา 
(Azadirachta indica A. Juss.) ส่วนพื้นที่ด้านทิศใต้ที่ติดชายทะเลพรรณไม้ที่พบขึ้นกระจายห่างๆ ตามแนวริมหาด 
ได้แก่ โพทะเล (Hibiscus tiliaceus L.) ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus L.) นอกจากพื้นที่เกษตรกรรมแล้วบริเวณทาง
ตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีสิ่งก่อสร้างมาก่อนแต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่รกร้างมีพรรณไม้เบิกน าขึ้น
อย่างหนาแน่น พรรณไม้เบิกน าที่พบ ได้แก่ พังแหรใหญ่ (Trema orientalis (L.) Blume) อะราง (Peltophorum 
dasyrrhachis (Miq.) Kurz) กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) ข่อย (Streblus asper Lour.) 
กระถินณรงค์ (Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-3 และรูปที่ 3.6-2  

2.2) สภาพนิเวศในเขตรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ 

ภายในระยะรัศมี 5 กิโลเมตรเมตรจากพื้นที่ โครงการฯ มีพื้นที่บางส่วนทางด้านทิศเหนือ 
ของโครงการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก จากข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินและฐานข้อมูลชนิดป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560-2561 พบว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่คง
สภาพป่าไว้บางส่วน โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ในอาณาเขตของวัดคีรีภาวนาราม ซึ่งยังคงพรรณไม้ดั้งเดิมในพื้นที่ไว้ ได้แก่ 
ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) สัก (Tectona grandis L. f.) ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) 
มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) มะหาด (Artocarpus 
lacucha Roxb.ex Buch.-Ham.) ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda Jack) มะม่วงป่า (Mangifera caloneura 
Kurz) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) เพกา (Oroxylum 
indicum (L.) Kurz) รั ง  (Shorea siamensis Miq.) ตะคร้ า  (Garuga pinnata Roxb.) อุ โลก (Hymenodictyon 
orixense (Roxb.) Mabb.) ยมหิน (Chukrasia tabularis A. Juss.) แสดงให้เห็นว่าในอดีตพื้นที่ป่าสงวนแห่งนี้มีสภาพ
เป็นป่าดิบแล้ง แต่จากการลงส ารวจในภาคสนาม พบว่า บริเวณพื้นที่ป่าที่อยู่ด้านนอกวัดมีสภาพพื้นที่เป็นป่าฟื้นฟูตาม
ธรรมชาติ พรรณไม้ที่ส ารวจพบเป็นไม้เด่นในพื้นที่คือ กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) 
นอกนั้นเป็น พรรณไม้ที่พบในป่าที่ก าลังฟื้นฟู ได้แก่  เปล้าหลวง (Croton roxburghii N.P. Balaker.) อะราง 
(Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz) กระถิ นณรงค์  (Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.) ข่ อย 
(Streblus asper Lour.) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) พื้นที่สี เขียวที่พบในเขตพื้นที่ทหารเรือและเขต
สนามบินทั้งหมดเป็นพื้นที่ป่าปลูก โดยพรรณไม้ที่ปลูก ได้แก่ กระถินณรงค์ (Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex 
Benth.) และประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) นอกจากพรรณไม้ที่ปลูกแล้วยังมีพรรณไม้ที่ขึ้นตาม

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-188 
 

ธรรมชาติปะปนอยู่ด้วย ได้แก่ เสลา (Lagerstroemia tomentosa C.Presl) ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda 
Jack) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) พังแหรใหญ่ (Trema orientalis (L.) Blume) ข่อย (Streblus asper 
Lour.) ส่วนพื้นที่สีเขียวบริเวณชายทะเลมีการปลูกสนทะเล (Casuarina equisetifolia J.R. & G. Forst.) ไว้เป็นระยะ 
นอกจากนี้ยังพบพื้นที่สีเขียวบริเวณเขาพลูตาหลวง ซึ่งเดิมเป็นเหมืองเก่าปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูโดยพบพรรณไม้ที่น ามา
ปลู กส่ วนใหญ่  ได้ แก่  กระถินณรงค์  (Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.) รายละเ อียดแสดงดั ง 
ตารางที่ 3.6-3 และรูปที่ 3.6-2 
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ตารางที่ 3.6-3 บัญชีรายชื่อพรรณไม้ที่ส ารวจพบในพื้นที่ศึกษาด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ของโครงการฯ 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
ลักษณะ 

พันธุ์ไม้ 

ประเภท 

ไม้หวงห้าม 

พ้ืนที่ด าเนินการ 

ของโครงการ 

พ้ืนที่ศึกษา 5 กิโลเมตร 

จากพ้ืนที่โครงการ 

ไม
้ให

ญ
่ 

ลูก
ไม

้ 

กล
้าไ

ม้ 

อื่น
ๆ 

ไม
้ให

ญ
่ 

ลูก
ไม

้ 

กล
้าไ

ม้ 

อื่น
ๆ 

กระเบากลัก Hydnocarpus ilicifolia King Achariaceae ST ก     x x x  

มะม่วงป่า Mangifera caloneura Kurz Anacardiaceae T ก x    x x x  

เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz Bignoniaceae ST -     x    

ตะคร้ า Garuga pinnata Roxb.  Burseraceae T ก     x x   

แจง Maerua siamensis (Kurz) Pax Capparaceae  T - x    x    

สนทะเล Casuarina equisetifolia J.R. & G. Forst. Casuarinaceae T -     x x   

มะพอก Parinari anamensis Hance Chrysobalanaceae T ก x        

สะแกนา Combretum quadrangulare Kurz Combretaceae T - x    x    

ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.  Dipterocarpaceae T ก     x    

รัง Shorea siamensis Miq. Dipterocarpaceae T ก     x    

ค าแสด Mallotus philippensis (Lam.) Müll. Arg. Euphorbiaceae S/T -     x    

เปล้าหลวง Croton roxburghii N.P. Balaker.  Euphorbiaceae S/ST -     x    

กระถินณรงค์ Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.  Fabaceae ExT - x    x x   

กระถินยักษ์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit  Fabaceae S/ST - x x x  x    

แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib 
& Hutch.) I. C. Nielsen 

Fabaceae T ก     x    

ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz Fabaceae T ก        x 

ร่าง
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