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ตารางที่ 3.6-3 บัญชีรายชื่อพรรณไม้ที่ส ารวจพบในพื้นที่ศึกษาด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ของโครงการฯ 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
ลักษณะ 

พันธุ์ไม้ 

ประเภท 

ไม้หวงห้าม 

พ้ืนที่ด าเนินการ 

ของโครงการ 

พ้ืนที่ศึกษา 5 กิโลเมตร 
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้ 
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้าไ

ม้ 

อื่น
ๆ 

พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre Fabaceae T ก     x x x  

มะกล่ าต้น Adenanthera pavonina L.  Fabaceae T ก x    x    

มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Fabaceae T ก     x x x  

อะราง Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz Fabaceae T ก     x    

สวอง Vitex limonifolia Wall. ex Walp. Lamiaceae T ก     x    

สัก Tectona grandis L. f.  Lamiaceae T ก         

ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack  Lythraceae T ก         

เสลา Lagerstroemia tomentosa C.Presl  Lythraceae T ก     x    

ปอทะเล Hibiscus tiliaceus L.  Malvaceae S/ST - x        

พลับพลา Microcos tomentosa Sm. Malvaceae T -  x   x    

โพทะเล Hibiscus tiliaceus L. Malvaceae S/ST - x    x    

ล าป้าง Pterospermum diversifolium Blume Malvaceae T ก x    x    

ยมหิน Chukrasia tabularis A. Juss. Meliaceae T ก     x    

สะเดา Azadirachta indica A. Juss. Meliaceae T ก x        

ข่อย Streblus asper Lour.  Moraceae T - x    x x   

มะหาด Artocarpus lacucha Roxb.ex Buch.-Ham. Moraceae T ก     x    

ร่าง
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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
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หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels  Myrtaceae T -         

ไผ่รวก Thyrsostachys siamensis Gamble  Poaceae B -         

อุโลก Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.  Rubiaceae T -     x    

ขี้หนอน Zollingeria dongnaiensis Pierre Sapindaceae T -     x    

พิกุล Mimusops elengi L.  Sapotaceae T ก     x    

ปอส าโรง Sterculia foetida L.  Sterculiaceae T -     x x x  

พังแหรใหญ่ Trema orientalis (L.) Blume  Ulmaceae ST -  x   x    

รวม 39 21 12 3 1 - 31 9 5 1 

หมายเหตุ :  x คือ พันธุ์ไม้ที่พบจากการส ารวจ 

ลักษณะพันธุ์ไม้ :  B : Bamboo ไม้ไผ่   S : Shrub ไม้พุ่ม   S/ST : Shurb/Shrubby Tree ไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นขนาดเล็ก    S/T : Shurb/Tree ไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้น    ST : Shrubby Tree ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก     

  ST/T : Shrubby Tree/Tree ไม้ยืนต้นขนาดเล็กกึ่งไม้ต้น   T : Tree ไม้ยืนต้น 

ประเภทไม้หวงห้าม :  ไม้หวงห้ามประเภท ก ไม้หวงห้ามธรรมดา ตามพระราชกฤษฎีกา ก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  

 ร่าง
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พื้นท่ีเกษตรบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างทางวิ่งและทางขับท่ี 2 พื้นท่ีรกร้างบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างทางวิ่งและทางขับท่ี 2 

  

พรรณไม้เบิกน าบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างทางวิ่งและทางขับท่ี 2 พรรณไม้ด้ังเดิมขนาดใหญ่ท่ียังคงเหลืออยู่ในพื้นท่ี 

 
 

พื้นท่ีป่าปลูกในเขตพ้ืนท่ีสนามบิน แนวสนทะเลในเขตพื้นท่ีสนามบิน 

รูปที่ 3.6-2 สภาพพ้ืนที่ประเภทต่างๆ บริเวณพื้นที่โครงการ 
 

 

ร่าง
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พื้นท่ีรกร้างในเขตพื้นท่ีสนามบิน แนวต้นกระถินณรงค์บริเวณเขาพลูตาหลวง 

 
 

พรรณไม้ด้ังเดิมในเขตวัดคีรีภาวนาราม 
ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติด้านบนภูเขาในเขตวัดคีรี 

ภาวนาราม 

รูปที่ 3.6-2 สภาพพ้ืนที่ประเภทต่างๆ บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
  ร่าง
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3.6.1.1 ทรัพยากรสัตว์ป่า 

(1) ขอบเขตการศึกษา 

ด าเนินการศึกษาทรัพยากรสัตว์ป่า จ านวน 4 กลุ่ม ตามแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประเภทโครงการด้านคมนาคม พ.ศ. 2549 และตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
ได้แก่ กลุ่มนก (Aves) กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) และกลุ่มสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก (Amphibians) โดยศึกษาชนิด ความชุกชุม แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหาอาหาร และสถานภาพปัจจุบันของ
สัตว์ป่าในพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

(2) วิธีการศึกษา 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านทรัพยากรสัตว์ป่า โดยเน้นเฉพาะนก จากรายงานการศึกษาที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ 

 ข้อมูลสถิติจากรายงานบันทึกอุบัติเหตุนกชนเครื่องบิน ตามแบบฟอร์มขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)  

 สรุปผลการส ารวจประเมินอันตรายจากนกในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-
พัทยา พ.ศ. 2561  

2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

 ส ารวจสัตว์ป่าทั้ง 4 กลุ่ม ในบริ เวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยส ารวจ  
2 ฤดูกาล ได้แก่ ช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 19-22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และ
วันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 วิธีการส ารวจ  
เก็บข้อมูลจากการสอบถามชุมชนท้องถิ่นบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลของชนิดสัตว์ป่าที่เคยพบเห็น โดยประมวลจากลักษณะของสัตว์ป่า เช่น สี ซาก 
แหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมที่น่าสนใจ ผลจากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากชนิดสัตว์ป่าที่ไม่พบจากการค้นหาโดยตรง เนื่องจากสัตว์ป่าบาง
ชนิดมีความชุกชุมน้อยและหลบซ่อนตัว หรือเคลื่อนย้ายที่ตลอดเวลา หรือหากินในเวลา
กลางคืน การค้นหาโดยตรงซึ่งมีช่วงเวลาจ ากัดจึงไม่พบตัว การสอบถามครอบคลุมถึง 
การล่าสัตว์และชนิดสัตว์ป่าที่น ามาบริโภคหรือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งใช้เป็นข้อมูลเสริมเพื่อการวางแผนส ารวจในภาคสนามต่อไป และท าการส ารวจ
ภาคสนาม โดยมีวิธีการส ารวจ 2 วิธี ดังนี้ 
 

ร่าง
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 การส ารวจทางตรง (Direct Count) ใช้การเดินส ารวจในพื้นที่ศึกษาตามเส้นแนว
ส ารวจ ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ศึกษา ท าการสังเกตชนิดสัตว์ โดยใช้กล้องสองตา  
เมื่อพบเห็นตัวสัตว์ ท าการบันทึกชนิด และบันทึกความถี่ของการพบสัตว์ป่าแต่ละ
ชนิดเพื่อใช้ประเมินระดับความชุกชุมสัมพัทธ์ 

 การส ารวจทางอ้อม (Indirect Count) ท าการส ารวจจากร่องรอยที่สัตว์ป่าท าทิ้งไว้ 
เช่น รอยเท้า โพรง รัง มูล ขน คราบ เป็นต้น ส่วนในสัตว์ที่มีเสียงร้องจ าเพาะ  
เช่น นก หรือสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกบางชนิด อาศัยการฟังเสียงในการจ าแนกชนิด 

 อุปกรณ์การส ารวจ : กล้องสองตา ขนาด 8x32 กล้องเทเลสโคปก าลังขยาย 20-60 เท่า 
และกล้องถ่ายภาพ ก าลังขยายสูงสุด 600 มิลลิเมตร ในการบันทึกภาพสัตว์ป่าและสภาพ
ทั่วไปของพื้นที่ส ารวจ 

 พื้นที่ในการส ารวจ ส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่า ในเขตนอกพื้นที่การบินของสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาและบริเวณโดยรอบสนามบิน 

 การจ าแนก และตรวจสอบความถูกต้องของสัตว์ป่าแต่ละชนิด และการจัดล าดับตามหลัก
อนุกรมวิธานในตารางบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าแต่ละกลุ่มใช้เอกสารประกอบด้วย 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ใช้ จอห์น (2546), Lekagul and McNeely (1977), Corbet 
and Hill (1 9 9 2 ) , Wilson and Reeder (1 9 9 3 ) , Francis (2 0 0 1 ) , Francis 
(2008) และ IUCN (2019) 

 นก ใช้ จารุจินต์และคณะ (2561) Robson (2002) และ IUCN (2019) 
 สัตว์เลื้อยคลาน ใช้ Taylor (1963, 1965, 1970) , Cox (1991) , Cox et al. 

(1998), และ Pough et al. (2001) และ IUCN (2019) 
 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ใช้ ธัญญา (2546) , Taylor (1962), Frost (2000), 

Pough et al. (2001) และ Frost et al. (2006) และ IUCN (2019) 

 ความชุกชุม การประเมินความชุกชุมของสัตว์ป่า โดยใช้ความถี่การพบสัตว์ป่าแต่ละชนิด
มาค านวณเป็นค่าความชกุชุมสัมพัทธ์ (Relative abundance) ตามวิธีการของ Pettingill 
(1970) ดังนี้ 

   ความชุกชุมสัมพัทธ์ = จ านวนคร้ังที่พบสัตว์ × 100 
               จ านวนคร้ังที่ส ารวจ 

น าค่าที่ได้มาประเมินเป็นความชุกชุม 3 ระดับ ได้แก่ ชุกชุมมาก ชุกชุมปานกลาง  
และชุกชุมน้อย โดยใช้เกณฑ์ (1) ชุกชุมมาก ได้แก่ ชนิดที่พบจากการส ารวจได้บ่อยครั้ง
มาก และมีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ร้อยละ 67-100 (2) ชุกชุมปานกลาง ได้แก่ ชนิดที่พบ
จากการส ารวจค่อนข้างน้อย และมีความชุกชุมสัมพัทธ์ร้อยละ 34-66 และ (3) ชุกชุมน้อย 
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ได้แก่ ชนิดที่พบจากการส ารวจน้อยครั้ง และมีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ร้อยละ 1 -33  
และรวมทั้งชนิดที่ได้ข้อมูลจากการสอบถาม 

 สถานภาพ 
โดยประเมินสถานภาพของสัตว์ป่า จ าแนกเป็น สถานภาพตามกฎหมาย สถานภาพ 

เพื่อการอนุรักษ์ และสถานภาพตามฤดูกาล (นก) มีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานภาพตามกฎหมาย (Legal Status) ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ก าหนดสถานภาพของสัตว์ป่าออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
สัตว์ป่าสงวน (Reserved Animal) คือ ชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์
ไปแล้ว ตรวจสอบจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. 2535 และสัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected Animal) คือ ชนิดที่คุ้มครองไว้เพื่อ
ไม่ให้ประชากรลดลง ตรวจสอบจากบัญชีท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (ราชกิจจานุเบกษา , 
2537) ส าหรับชนิดที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีทั้ง 2 รายการ จัดเป็นสัตว์ป่าที่ไม่ได้รับ 
การคุ้มครองโดยกฎหมาย (Non-Protected Animal) 

 สถานภาพด้านการอนุรักษ์ (Conservation Status) เป็นการจัดสถานภาพชนิด
ของสัตว์ป่า ซึ่งก าหนดตามบัญชีรายชื่อ Thailand Red Data ของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2560  
ซึ่งพิจารณาสัตว์ป่าของประเทศไทยตามภาวะของการถูกคุกคาม (Threatened) 
ในประเทศไทย และใช้ เกณฑ์ของ International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources (IUCN) ซึ่งพิจารณาสัตว์ป่าตามภาวะของการถูก
คุกคามในระดับโลกและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยนานาชาติและประเทศไทย ดังนี้ 

 สูญพันธุ์ (Extinct : EX) 
 สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild : EW) 
 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CR) 
 ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN) 
 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) 
 ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened : NT) 
 เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC) 
 ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD) 

 สถานภาพตามฤดูกาลของนก (Seasonal Status) ปรับปรุงตามการจัดอันดับ 
ของ Lekagul & Round 1991 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
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 นกประจ าถิ่น (Residents: R) เป็นชนิดที่พบอยู่ตลอดปี หรือท ารัง วางไข่ 
ในบริเวณจังหวัดระยองหรือพื้นที่ใกล้เคียง 

 นกย้ า ยถิ่ น  (Winter Visitor :  W)  เป็ นชนิ ดที่ ไ ม่ ส ร้ า ง รั งและวาง ไข่ 
ในประเทศไทย หรือย้ายถิ่นมาอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 นกย้ายถิ่นผ่าน (Passage Migrant : P) เป็นนกที่ย้ายถิ่นผ่านเข้ามาในพื้นที่ 
หรือหยุดพักในช่วงเวลาสั้นๆ 1-3 วัน แล้วเดินทางต่อไป 

 นกที่ย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นที่เพื่อสร้างรัง วางไข่เฉพาะในฤดูฝน (Breeding 
Visitor : B) 

 นกชนิดที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ หรือนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง (Introduced : I) 

(3) ผลการศึกษา 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

จากรายงานสรุปผลการส ารวจประเมินอันตรายจากนกในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง- พัทยา 
ระหว่างวันที่  21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ช่วงเวลา 06:00 – 21:00 น. ได้ศึกษาชนิดของนกและลักษณะ 
ทางกายภาพของสนามบินที่มีผลในการดึงดูดให้นกเข้าใกล้ทางวิ่ง (Runway) ซึ่งอาจจะท าให้เกิดอากาศยานชนนก 
ขณะบินขึ้น-ลงที่สนามบินได้  

1.1) ชนิดพันธุ์นก 

ผลการส ารวจนกบริเวณทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) ลานจอดอากาศยาน (Apron) และ
พื้นที่นอกเขตการบิน พบนกจ านวน 43 ชนิด เช่น นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกพิราบ (Columba livia) 
นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกกาน้ าเล็ก (Microcarbo niger) นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกเขาไฟ 
(Streptopelia tranquebarica) นกเขาชวา (Geopelia striata) นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis) นกตะขาบทุ่ง 
(Coracias benghalensis) นกปรอดสวน (Pycnonotus conradi) นกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres tristis) นกเอ้ียงหงอน 
( Acridotheres grandis)  น ก ก ร ะ จ อก บ้ า น  ( Passer montanus)  น ก ก ร ะ จ อก ต า ล  ( Passer flaveolus)  
นกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus) เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-4 

 
 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-198 
 

ตารางที่ 3.6-4 รายงานผลการส ารวจนกในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พ.ศ. 2561 

ล าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
น้ าหนัก 
(กรัม) 

พฤติกรรม 
ความชุกชมุ
ในสนามบนิ 

อาหาร 

1 นกปากห่าง  
(Asian Openbill) 

Anastomus oscitans 1,800 เดินท่องน้ าหากินไปช้าๆ หาหอยเชอรี่ในแหล่งน้ าตื้นๆ ปานกลาง หอยเชอรี่  
สัตว์น้ าขนาดเล็ก 

2 นกยางกรอกพันธุ์จีน  
(Chinese Pond-Heron) 

Ardeola bacchus 400 ยืนนิ่งตามรมิน้ ารอจับสัตว์น้ าเล็กๆ หรือเดินหากินแมลงตามสนาม
หญ้า 

ปานกลาง สัตว์น้ าขนาดเล็ก 
แมลง หนอน 

3 นกยางโทนน้อย  
(Intermediate Egret) 

Ardea intermedia 1,000 ยืนนิ่งเหยียดคอก้มมองหาปลาและสัตว์น้ าเล็กๆ แล้วพุ่งปากออกไป
จับอย่างรวดเร็ว 

น้อย สัตว์น้ าขนาดเล็ก 

4 นกยางเปีย  
(Little Egret) 

Egretta garzetta 600 หากินปะปนกับนกยางอื่นๆ กินปลาและสัตวน้ าขนาดเล็ก โดยเดินย่ า
พื้นน้ าให้เหยื่อตกใจออกมาให้จับกิน 

ปานกลาง สัตว์น้ าขนาดเล็ก 
หนอน แมลง 

5 นกกาน้ าเล็ก  
(Little Cormorant) 

Microcarbo niger 800 เกาะกิ่งไม้ ริมน้ า คอยมองหาปลาและสตัว์น้ าขนาดเล็ก เมื่อพบแล้วจึง
ด าน้ าลงไล่จับ 

น้อย ปลาและสตัว์น้ า 
ขนาดเล็ก 

6 เหยี่ยวขาว  
(Black-shouldered 
Kite) 

Elanus caeruleus 500 บินวน โฉบหาอาหารตาม ป่าละเมาะ ทุ่งนา บริเวณใกล้แหล่งน้ าท่ัวไป สูง นกขนาดเล็ก กบ 
เขียด สตัว์เลื้อยคลาน 

7 เหยี่ยวนกเขาชิครา 
(Shikra) 

Accipiter badius 270 มักพบบินสลับร่อนไปตามต้นไม้ เพื่อเปลี่ยนที่เกาะรอเหยื่อ ชอบพุ่งลง
จับแมลงขนาดใหญ่และสัตวเ์ลื้อยคลาน 

น้อย สัตว์เลื้อยคลานขนาด
เล็ก แมลง ขนาดใหญ ่

8 นกกวัก (White-
breasted Waterhen) 

Amaurornis 
phoenicurus 

250 เดินหากินในดงพืชน้ ารกๆ ชอบออกมาที่โล่งรมิน้ าในตอนเช้าและเยน็ น้อย แมลง สัตว์น้ า 
ขนาดเล็ก 

9 นกกระแตแตแ้ว้ด  
(Red-wattled Lapwing) 

Vanellus indicus 150 มักเดินไปตามทีโ่ล่งๆ สลับหยุดจิกแมลงและสัตว์ขนาดเล็กตามสนาม
หญ้า 

ปานกลาง แมลงและ 
สัตว์น้ าขนาดเล็ก 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-199 
 

ตารางที่ 3.6-4 รายงานผลการส ารวจนกในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พ.ศ. 2561 

ล าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
น้ าหนัก 
(กรัม) 

พฤติกรรม 
ความชุกชมุ
ในสนามบนิ 

อาหาร 

10 นกหัวโตขาด า  
(Kentish Plover) 

Charadrius 
alexandrinus 

60 พบอยู่เป็นฝูงเล็กๆ ชอบวิ่งไปบนพื้นเพื่อจิกกินอาหาร สูง แมลงและ 
สัตว์น้ าขนาดเล็ก 

11 นกพิราบ  
(Rock Pigeon) 

Columba livia 400 อาศัยตามอาคารสิ่งก่อสร้างของมนุษย์บินร่อนวนตามกันเป็นฝูง และ
ลงหากินเมล็ดพืช 

สูง เมลด็พืช 

12 นกเขาไฟ  
(Red Turtle Dove) 

Streptopelia 
tranquebarica 

90 อาศัยตามต้นไม้และหากินเมล็ดพชืที่พ้ืนดิน ปานกลาง เมลด็พืช 

13 นกเขาใหญ่  
(Spotted Dove) 

Spilopelia chinensis 120 อาศัยตามต้นไม้และหากินเมล็ดพชืที่พ้ืนดิน ปานกลาง เมลด็พืช 

14 นกเขาชวา (Zebra 
Dove) 

Geopelia striata 80 อาศัยตามต้นไม้และหากินเมล็ดพชืที่พ้ืนดินเป็นฝูงเล็กๆ น้อย เมลด็พืช 

15 นกเปล้าคอสีม่วง  
(Pink-necked Pigeon) 

Treron vernans 150 บินระหว่างต้นไม้ในป่าอย่างคล่องแคล่ว น้อย ผลไม ้

16 นกกระปูดใหญ่  
(Greater Coucal) 

Centropus sinensis 390 มักซ่อนตัวตามพุ่งไม้รก เดินหากินตามพื้นดิน และบินเป็นระยะทาง
สั้นๆ 

น้อย สัตว์ขนาดเล็ก หนอน 
ซากสัตว ์

17 นกกาเหว่า  
(Common Koel) 

Eudynamys 
scolopaceus 

500 หากินตามล าพังหรือเป็นคู่ บนต้นไม้ที่ใบหนาทึบ และบินโฉบตาม
ต้นไม้ใหญ ่

น้อย ผลไม ้

18 นกแสก  
(Barn owl) 

Tyto javanica 900 ตอนกลางวันเกาะพักอยู่บนต้นไมห้รือสิ่งปลูกสร้างที่รม่ครึม้  
และออกหากินในเวลากลาคืน 

ปานกลาง หนแูละสัตว์ขนาดเล็ก 
ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-200 
 

ตารางที่ 3.6-4 รายงานผลการส ารวจนกในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พ.ศ. 2561 

ล าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
น้ าหนัก 
(กรัม) 

พฤติกรรม 
ความชุกชมุ
ในสนามบนิ 

อาหาร 

19 นกแอ่นตาล 
(Asian Palm-Swift) 

Cypsiurus balasiensis 12 บินโฉบหากินแมลงในอากาศ สูง แมลงในอากาศ 

20 นกแอ่นบ้าน  
(Commen Swift) 

Apus nipalensis 15 บินหากินเป็นฝูงในที่โล่ง เพื่อโฉบจับแมลงในอากาศ สูง แมลงในอากาศ 

21 นกตะขาบทุ่ง  
(Indian Roller) 

Coracias 
benghalensis 

200 มักอาศัยตามทุ่งโล่ง เกาะตามคอนเพื่อโฉบจับเหยื่อท่ีพื้นดินหรือไลจ่ับ
กลางอากาศ 

ปานกลาง สัตว์เลื้อยคลาน 
ขนาดเล็ก 

22 นกแอ่นพง 
(Ashy Woods-wallow) 

Artamus fuscus 80 มักพบบินร่อนบนท้องฟ้ากลางทุ่งและชอบเกาะเบียดรวมกันตามยอด สูง แมลงในอากาศ 

23 นกจาบคาเล็ก 
(Green Bee-eater) 

Merops orientalis 70 อาศัยตามพื้นที่แห้งแล้ง ชอบเกาะบนต้นไมโ้ล่งๆ เพื่อมองหาเหยื่อและ
บินโฉบจับแมลง 

น้อย แมลง 

24 นกตีทอง 
(Coppersmith Barbet)  

Psilopogon 
haemacephalus 

55 พบตามล าพังหรือคู่ เกาะบนยอดไม้และส่งเสยีงร้องติดต่อกัน น้อย ผลไม ้

25 นกอีเสือสีน้ าตาล 
(Brown Shrike) 

Lanius cristatus 70 ชอบเกาะมองหาเหยื่อตามที่โล่งหรือพุ่งไม้ โดยบินโฉบจากท่ีเกาะจับ
เหยื่อกิน 

ปานกลาง สัตว์ขนาดเล็ก 

26 นกแซงแซวหางปลา 
(Black Drongo) 

Dicrurus macrocercus 75 พบตามที่โล่ง เกาะตามกิ่งไม้บินโฉบจากท่ีเกาะจับเหยื่อในอากาศกิน ปานกลาง แมลงในอากาศ 

27 นกแซงแซวสีเทา  
(Ashy Drongo) 

Dicrurus leucophaeus 75 มักพบเกาะตามกิ่งไมโ้ล่ง เพื่อมองหาแมลง เมื่อพบจะบินออกไปโฉบ
จับเหยื่อในอากาศ 

น้อย แมลงในอากาศ 
ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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ตารางที่ 3.6-4 รายงานผลการส ารวจนกในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พ.ศ. 2561 

ล าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
น้ าหนัก 
(กรัม) 

พฤติกรรม 
ความชุกชมุ
ในสนามบนิ 

อาหาร 

28 นกอีแพรดแถบอกด า 
(Pied Fantail) 

Rhipidura javanica 20 มักพบตามล าพังหรือเป็นคู่ กระโดดหากินไปตามต้นไม ้ น้อย แมลง 

29 อีกา (Large-Billed crow) Corvus 
macrorhynchos 

700 อาศัยตามแหล่งอาศัยของมนุษย์ น้อย พืชหรือเนื้อ 

30 นกปรอดหน้านวล 
(Yellow-vented Bulbul) 

Pycnonotus goiavier 70 อาศัยท่ีต้นไม้ในป่าละเมาะ ปานกลาง ผลไม ้

31 นกปรอดสวน 
(Streak-eared Bulbul) 

Pycnonotus conradi 70 อาศัยท่ีต้นไม้ในป่าละเมาะ ปานกลาง ผลไม ้

32 นกนางแอ่นบ้าน 
(Barn Swallow) 

Hirundo rustica 15 บินโฉบในอากาศหากินเหยื่อ สูง แมลงในอากาศ 

33 นกกระจิบธรรมดา 
(Common Tailorbird) 

Orthotomus sutorius 10 พบตามพุ่มไม้ กระโดดหากินตามกิ่งไม ้ น้อย แมลง 

34 นกเอี้ยงสาลิกา 
(Common Myna) 

Acridotheres tristis 100 มักอยูร่วมกันเป็นฝูงและกระโดดหากินตามถนน กินอาหารได ้
หลายอย่าง รวมทั้งเศษอาหารของมนุษย์ 

ปานกลาง แมลง หนอน  
เมลด็พืช 

35 นกเอี้ยงหงอน 
(White-vented Myna) 

Acridotheres grandis 100 มักอยู่รวมกันเป็นฝูงและส่งเสียงดงั โดยเฉพาะเมื่อเกาะนอนรวมกัน
ตอนเย็น 

ปานกลาง แมลง หนอน  
เมลด็พืช ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.6-4 รายงานผลการส ารวจนกในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พ.ศ. 2561 

ล าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
น้ าหนัก 
(กรัม) 

พฤติกรรม 
ความชุกชมุ
ในสนามบนิ 

อาหาร 

36 นกกระจอกบ้าน 
(Eurasian Tree-
Sparrow) 

Passer montanus 20 มักพบเป็นฝูงเล็กๆ หากินอยู่บนพ้ืนดินกินได้ทั้งเมล็ดพืชและแมลง มาก เมลด็พืช 

37 นกกระจอกตาล  
(Plain-backed Sparrow) 

Passer flaveolus 20 มักพบเป็นฝูงเล็กๆ หากินอยูต่ามพื้นดิน และบินข้ึนเกาะพักบนต้นไม้ น้อย เมลด็พืช 

38 นกกระจาบธรรมดา 
(Baya Weaver) 

Ploceus philippinus 15 มักพบบินเป็นฝูงตามทุ่งนา เที่ยวกินรวงข้าวและจิกเมลด็ข้าว 
ที่ร่วงบนพ้ืน ท ารังรวมกันบนต้นไม้ 

น้อย เมลด็พืช 

39 นกกระติ๊ดขี้หมู  
(Scaly-Breasted Munia) 

Lonchura punctulata 18 มักพบหากินเป็นฝูงในทุ่งหญ้าและนาข้าว คอยเก็บกินเมล็ดข้าว 
ที่ร่วงบนพ้ืน 

น้อย เมลด็พืช 

40 นกเด้าดินทุ่งเล็ก 
(Richard’s Pipit) 

Anthus rufulus 20 หากินตามสนามหญ้าและที่โล่ง โดยเดินสลับวิ่งจิกกินแมลงบนพ้ืน ปานกลาง แมลง 

41 เหยี่ยวกิ้งก่าสีด า 
(Black Baza) 

Aviceda leuphotes 230 มักพบบินผ่านเป็นฝูงใหญ่ ชอบเกาะบนกิ่งไม้โล่งๆ และบินโฉบ 
จับเหยื่อตามต้นไม ้

ต่ า สัตว์ขนาดเล็ก 

42 นกเค้าจุด  
(Spotted Owlet) 

Athene brama 600 พบได้บ่อยในเมือง กลางวันเกาะตามโพรงหรือต้นไมร้่มครึ้ม  
กลางคืนออกมาดักเหยื่อตามทีโ่ล่ง 

ต่ า สัตว์ขนาดเล็ก 

43 นกคุ่มอกลาย 
(Barred Buttonquail) 

Turnix suscitator 70 อาศัยหากินในสนามหญ้า ตามป่าละเมาะ น้อย แมลง 

ที่มา :  ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน), สรุปผลการส ารวจประเมินอันตรายจากนกในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา พ.ศ. 2561 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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1.2) สถิติอากาศยานชนนก 

จากข้อมูลบันทึกอุบัติเหตุอากาศยานชนนก ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 พบว่า มีจ านวนอุบัติเหตุอากาศยานชนนก เฉลี่ยน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยสถิติอากาศยานชนนกสูงสุด
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 9 ครั้ง และจากข้อมูลดังกล่าว พบว่า เดือนที่มีสถิติการชนมากที่สุด อยู่ในเดือนธันวาคม 
ซึ่งเป็นช่วงฤดูอพยพท าให้มีนกเข้ามาในพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาจ านวนมาก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-5 

ตารางที่ 3.6-5 สถิติอากาศยานชนนก สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง ปี พ.ศ. 2560-2562 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
2560 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 9 
2561 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
2562 1 1 0 1 0 0 1 - - - - - 4 
รวม 3 2 0 1 2 2 2 0 0 0 0 3 15 

ที่มา :   สถิติการชนนก การท่าอากาศยานอู่ตะเภา พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ : (-) หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

 
  

ร่าง
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ส าหรับการเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนเที่ยวบินทั้งหมดกับข้อมูลบันทึกอุบัติเหตุอากาศยานชนนก
ในแต่ละเดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2560 -2561 พบว่า ปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนอุบัติเหตุอากาศยานชนนกรวม  
คิดเป็นร้อยละ 1.12 โดยสถิติร้อยละการเกิดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกสูงสุดในเดือนธันวาคม เท่ากับร้อยละ 0.4225 
และปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนอุบัติเหตุอากาศยานชนนกรวม คิดเป็นร้อยละ 0.15 โดยสถิติร้อยละการเกิดอุบัติเหตุ 
อากาศยานชนนกสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เท่ากับร้อยละ 0.09 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-6 
ตารางที่ 3.6-6 การเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนเที่ยวบินทั้งหมดกับข้อมูลบันทึกอุบัติเหตุอากาศยานชนนก  

ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561 

เดือน 
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

จ านวนเท่ียวบิน 
(เท่ียว) 

อากาศยาน
ชนนก (คร้ัง) 

ร้อยละ 
จ านวนเท่ียวบิน 

(เท่ียว) 
อากาศยาน
ชนนก (คร้ัง) 

ร้อยละ 

ม.ค. 765 1 0.13 1,561 1 0.06 
ก.พ. 696 1 0.14 1,528 0 0.00 
มี.ค. 963 0 0.00 1,561 0 0.00 
เม.ย. 1,068 0 0.00 1,254 0 0.00 
พ.ค. 937 1 0.11 1,144 1 0.09 
มิ.ย. 892 2 0.22 1,117 0 0.00 
ก.ค. 1,024 1 0.10 1,187 0 0.00 
ส.ค. 1,069 0 0.00 1,224 0 0.00 
ก.ย. 967 0 0.00 1,079 0 0.00 
ต.ค. 675 0 0.00 1,228 0 0.00 
พ.ย. 649 0 0.00 1,357 0 0.00 
ธ.ค. 710 3 0.42 1,518 0 0.00 
รวม 10,415 9 1.12 15,758 2 0.15 

ที่มา : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา พ.ศ. 2562 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

2.1) ผลการส ารวจภาคสนาม 1 (ฤดูฝน) 

การด าเนินการส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ คร้ังที่ 1 (ช่วงฤดูฝน) ระหว่าง
วันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พบสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการ จ านวน 
83 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 4 ชนิด นก จ านวน 83 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 7 ชนิด  
และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 5 ชนิด โดยแบ่งพื้นที่ส ารวจออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 
สนามบินอู่ตะเภา และพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ แสดงดังรูปที่ 3.6-3 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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พื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ผลการส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 ในช่วงฤดูฝน พบสัตว์ป่า 

จ านวน 69 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) 
กระจ้อน (Menetes berdmorei) และกระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) นก จ านวน 60 ชนิด เช่น 
นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกกาน้ าเล็ก (Microcarbo niger) นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) 
นกพิราบ (Columba livia) นกปรอดสวน (Pycnonotus conradi) นกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres tristis) นกแอ่นพง 
(Artamus fuscus) นกเขาชวา (Geopelia striata) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 
4 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) แย้จุด (Leiolepis 
belliana) และเห้ีย (Varanus salvator) และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ อ่ึงน้ าเต้า (Microhyla 
mukhlesuri) และกบหนอง (Fejervarya limnocharis) 

พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ 
ผลการส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ในช่วงฤดูฝน พบสัตว์ป่า 

จ านวน 96 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) 
กระจ้อน (Menetes berdmorei) กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) และค้างคาวหน้ายักษ์  
(Hipposideros sp.) นก จ านวน 80 ชนิด เช่น อีกา (Corvus macrorhynchos) นกยางโทนใหญ่ (Ardea alba)  
นกตีนเทียน (Himantopus himantopus) นกกะปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกเค้าจุด (Athene brama)  
นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 
7 ชนิด เช่น กิ้ งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) ตุ๊กแกบ้าน  
(Gekko gecko) เป็นต้น และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 5 ชนิด เช่น กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) 
คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) เป็นต้น 
  ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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นกยอดหญ้าสีด า (Saxicola caprata) นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra erythrocephala) 

  
นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกปากห่าง (Anastomus oscitans) 

  

นกจาบคาเลก็ (Merops orientalis) นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster) 

รูปที่ 3.6-3 สัตว์ป่าที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ (ฤดูฝน) 
  ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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นกยอดหญ้าสีด า (Saxicola caprata) นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra erythrocephala) 

  
นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกปากห่าง (Anastomus oscitans) 

  

นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster) 

รูปที่ 3.6-3 สัตว์ป่าที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ (ฤดูฝน) (ต่อ) 
  ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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2.2) ผลการส ารวจภาคสนามครั้งที่ 2 (ฤดูแล้ง) 

การส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ครั้งที่ 2 (ช่วงฤดูแล้ง) ระหว่างวันที่  
15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการ จ านวน 104 ชนิด 
ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 4 ชนิด นก จ านวน 121 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 7 ชนิด และ 
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 5 ชนิด โดยแบ่งพื้นที่ส ารวจออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 
สนามบินอู่ตะเภา และพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 3.6-4 และมีรายละเอียดดังนี้ 

พื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ผลการส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 ในช่วงฤดูแล้ง พบสัตว์ป่า 

จ านวน 96 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) 
และกระจ้อน (Menetes berdmorei) นก จ านวน 83 ชนิด เช่น นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกกาน้ าเล็ก 
(Microcarbo niger)  นกพิ ร าบ  ( Columba livia)  นกปรอดสวน  ( Pycnonotus conradi) นก เ อ้ี ย งสาลิ กา 
(Acridotheres tristis) นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกอีลุ้ม 
(Gallicrex cinerea) นกแอ่นพง (Artamus fuscus) นกเขาชวา (Geopelia striata) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) 
เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 7 ชนิด เช่น งูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata) งูลายสอสวน (Xenochrophis 
flavipunctatus) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) เห้ีย (Varanus salvator) 
เป็นต้น และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) อ่ึงน้ าเต้า 
(Microhyla mukhlesuri) อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) และกบหนอง (Fejervarya limnocharis) 

พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ 
ผลการส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ในช่วงฤดูแล้ง พบสัตว์ป่า 

จ านวน 117 ชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) 
กระจ้อน (Menetes berdmorei) กระเล็นขนปลายหูสั้ น (Tamiops macclellandii) และค้ างคาวหน้ ายั กษ์  
(Hipposideros sp.) นก จ านวน 103 ชนิด เช่น นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ (Lalage melaschistos) นกหัวโตขาด า (Charadrius 
alexandrinus) เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ จีน (Accipiter soloensis) นกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus)  
นกกะปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกขมิ้นน้อยธรรมดา (Aegithina tiphia) นกเค้าจุด (Athene brama) เป็นต้น 
สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 5 ชนิด เช่น กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) และงูลายสอสวน 
(Xenochrophis flavipunctatus) เป็นต้น และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 5 ชนิด เช่น กบนา (Hoplobatrachus 
rugulosus) คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) เป็นต้น 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Chalcoparia singalensis) นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus) 

  
นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) 

  

นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) นกเค้าจุด (Athene brama) 

  
นกแอ่นพง (Artamus fuscus) นกจับแมลงคอแดง (Ficedula albicilla) 

รูปที่ 3.6-4 สัตว์ป่าที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ (ฤดูแล้ง) 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis) นกกาแวน (Crypsirina temia) 

  
นกโพระดกธรรมดา (Psilopogon lineatus) นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ (Lalage melaschistos) 

  

นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis) นกยางไฟหัวด า (Ixobrychus sinensis) 

  
กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) 

รูปที่ 3.6-4 สัตว์ป่าที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ (ฤดูแล้ง) (ต่อ) 
  

ร่าง



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

พื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
จากการส ารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา พบสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จ านวน 107 ชนิด ประกอบด้วย 

 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ คางคกบ้าน (Duttaphrynus 
melanostictus) และอ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) อ่ึงน้ าเต้า (Microhyla 
mukhlesuri) และกบหนอง (Fejervarya limnocharis)  

 สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ งูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata) 
งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko)
กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) 
แย้จุด (Leiolepis belliana) และเห้ีย (Varanus salvator)  

 นก จ านวน 93 ชนิด เช่น นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกยางไฟหัวด า 
(Ixobrychus sinensis) เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus) นกบั้งรอกใหญ่ 
(Phaenicophaeus tristis) นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) นกกาแวน 
(Crypsirina temia) นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster) นกยอดข้าว
หางแพนลาย (Cisticola juncidis) นกกินแมลงกระหม่อมแดง (Timalia pileata) 
นกกาฝากก้นเหลือง (Dicaeum chrysorrheum) นกยอดหญ้าสีด า (Saxicola 
caprata) เป็นต้น 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus 
finlaysonii) กระจ้อน (Menetes berdmorei) และกระเล็นขนปลายหูสั้น 
(Tamiops macclellandii)  

พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ 
จากการส ารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา พบสัตว์ป่าในพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่

โครงการ จ านวน 144 ชนิด ประกอบด้วย 

 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ คางคกบ้าน (Duttaphrynus 
melanostictus) กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula 
pulchra) อ่ึ งน้ า เต้ า  (Microhyla mukhlesur)  และกบหนอง (Fejervarya 
limnocharis) 

 สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) 
กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) แย้จุด (Leiolepis 
belliana)  งู ลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) เ ห้ีย  (Varanus 
salvator) และงูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata) 
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 นก จ านวน 128 ชนิด นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsoni) นกกระจอกบ้าน 
(Passer montanus) นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus) นกกะรางหัวหงอก 
(Garrulax leucolophus) นกปรอดสวน (Pycnonotus conradi) นกจาบฝนปีกแดง 
(Mirafra erythrocephala) อีกา (Corvus macrorhynchos) นกแซงแซวหางบ่วง
ใ ห ญ่  ( Dicrurus paradiseus)  น ก ตี ท อ ง  ( Psilopogon haemacephalus)  
นกกะปูดใหญ่  (Centropus sinensis)  นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)  
นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกยางเปีย (Egretta garzetta) เป็นต้น 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus 
finlaysonii) กระจ้อน (Menetes berdmorei) กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops 
macclellandii) และค้างคาวหน้ายักษ์ (Hipposideros sp.) 

2.4) ความชุกชุมของสัตว์ป่า 

พื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

 สัตว์ป่าส่วนใหญ่มีความชุกชุมในระดับน้อย จ านวน 74 ชนิด ประกอบด้วย 

 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 4 ชนิด ได้ แก่  อ่ึงน้ า เต้ า  (Microhyla 
mukhlesuri) แ ล ะ ก บ ห น อ ง  ( Fejervarya limnocharis) ค า ง ค ก บ้ า น 
(Duttaphrynus melanostictus) และอ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) 

 สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) กิ้งก่าหัวแดง 
( Calotes versicolor) จิ้ ง จ ก ห า ง แ บน  ( Hemidactylus platyurus) แ ย้ จุ ด 
( Leiolepis belliana) งู ล า ย ส อ ส ว น  ( Xenochrophis flavipunctatus)  
งูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata) และเห้ีย (Varanus salvator) 

 นก จ านวน 60 ชนิด เช่น นกยางเปีย ( Egretta garzetta)  นกกาน้ า เล็ก 
(Microcarbo niger) นกกาน้ าเล็ก (Microcarbo niger) นกเขาไฟ (Streptopelia 
tranquebarica) นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) นกกาเหว่า (Eudynamys 
scolopaceus) นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus) นกกาฝาก
ก้น เหลือง  (Dicaeum chrysorrheum) นกโพระดกธรรมดา (Psilopogon 
lineatus)  เ หยี่ ย วนก เ ข า ชิ ค ร า  ( Accipiter badius) นกกะ ร า ง หั ว ข ว า น  
(Upupa epops) นกกะเต็นหัวด า (Halcyon pileata) เป็นต้น 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus 
finlaysonii) กระจ้อน (Menetes berdmorei) และกระเล็นขนปลายหูสั้น 
(Tamiops macclellandii) 
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 สัตว์ป่ามีความชุกชุมในระดับปานกลาง จ านวน 19 ชนิด ประกอบด้วย 

 นก จ านวน 19 ชนิด  เช่น  นกกระจาบธรรมดา ( Ploceus philippinus)  
นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกอีเสือสีน้ าตาล (Lanius cristatus)  
นกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus) นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)  
นกกางเขนบา้น (Copsychus saularis) นกปรอดสวน (Pycnonotus conradi) เป็นต้น 

 สัตว์ป่ามีความชุกชุมในระดับมาก จ านวน 14 ชนิด ประกอบด้วย 

 น ก  จ า น ว น  1 4  ช นิ ด  เ ช่ น  น ก ก ร ะ ติ๊ ด ขี้ ห มู  ( Lonchura punctulata)  
นกเอ้ียงสาริกา (Acridotheres tristis) นกพิราบป่า (Columba livia) นกเขาชวา 
(Geopelia striata)  นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus)  นกตะขาบทุ่ ง 
(Coracias affinis) นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) เป็นต้น 

พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ 

 สัตว์ป่าส่วนใหญ่มีความชุกชุมในระดับน้อย จ านวน 98 ชนิด ประกอบด้วย 

 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) 
อ่ึงน้ าเต้า (Microhyla mukhlesuri) และกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) 

 สัตว์ เลื้อยคลาน จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) แย้จุด 
( Leiolepis belliana)  งู ล า ย ส อ ส ว น  ( Xenochrophis flavipunctatus)  
งูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata) และเห้ีย (Varanus salvator) 

 นก จ านวน 89 ชนิด เช่น นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) นกกะรางหัวหงอก 
( Garrulax leucolophus) น ก เ ค้ า จุ ด  ( Athene brama) น ก ก ะ ปู ด ใ หญ่  
(Centropus sinensis) นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) นกแอ่นทุ่งใหญ่ 
( Glareola maldivarum)  น ก ย า ง ไ ฟ หั ว ด า  ( Ixobrychus sinensis)  
เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus) นกกะเต็นหัวด า (Halcyon pileata)  
นกขมิ้ นน้อยธรรมดา (Aegithina tiphia)  นกขมิ้ นท้ ายทอยด า  (Oriolus 
chinensis)  นกปรอดคอลาย  ( Pycnonotus finlaysoni)  นกพงปากหนา 
(Arundinax aedon) เป็นต้น 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 1 ชนิด คือ ค้างคาวหน้ายักษ์ (Hipposideros sp.) 

 สัตว์ป่ามีความชุกชุมในระดับปานกลาง จ านวน 38 ชนิด ประกอบด้วย 

 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 2 ชนิด ได้แก่  กบหนอง ( Fejervarya 
limnocharis) และคางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) 

 สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 1 ชนิด คือ กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) 
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 นก จ านวน 33 ชนิด เช่น นกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) นกเขาใหญ่ 
(Spilopelia chinensis) นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกกะเต็นอกขาว 
(Halcyon smyrnensis) นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) นกแซงแซวหางปลา 
( Dicrurus macrocercus)  น ก อี แ พ ร ด แ ถ บ อก ด า  ( Rhipidura javanica)  
นกปรอดสวน (Pycnonotus conradi) นกกินปลีอกเหลือง (Cinnyris jugularis) 
นกกระจอกบ้าน (Passer montanus) เป็นต้น 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus 
finlaysonii) และกระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) 

 สัตว์ป่ามีความชุกชุมในระดับมาก จ านวน 7 ชนิด ประกอบด้วย 

 สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 1 ชนิด คือ จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus)  
 นก จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ นกพิราบป่า (Columba livia) นกเขาชวา (Geopelia 

striata) นกแอ่นพง (Artamus fuscus) นกเอ้ียงหงอน (Acridotheres grandis) 
และนกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres tristis) 

 สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 1 ชนิด คือ กระรอกหลากสี  ( Callosciurus 
finlaysonii) 

2.5) สถานภาพของสัตว์ป่า 

พื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

 สถานภาพตามฤดูกาล พบว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
ทุกชนิดที่ส ารวจพบในพื้นที่ศึกษาเป็นสัตว์ประจ าถิ่นทั้งหมด แตกต่างจากนกที่ได้รับ 
การจัดสถานภาพตามฤดูกาล ประกอบด้วย 

 นกประจ าถิ่น (R) จ านวน 74 ชนิด เช่น นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis) 
นก อีวาบตั๊ กแตน  (Cacomantis merulinus)  นก เปล้ าคอสี ม่ ว ง  (Treron 
vernans)  น ก ก วั ก  ( Amaurornis phoenicurus)  น ก คุ่ ม อ ก ล า ย  ( Turnix 
suscitator) นกเค้าโมง (Glaucidium cuculoides) นกกะรางหัวขวาน (Upupa 
epops)  นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)  นกแอ่นพง (Artamus 
fuscus) นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster) นกกระจิบหญ้าสีเรียบ 
(Prinia inornata) เป็นต้น  

 นกย้ายถิ่น (W) จ านวน 19 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus)  
นกอีเสือสีน้ าตาล (Lanius cristatus) นกขมิ้นท้ายทอยด า (Oriolus chinensis) 
น ก ก ร ะ จิ๊ ด ธ ร ร ม ด า  ( Phylloscopus inornatus)  น ก ก ร ะ จิ๊ ด ข า สี เ นื้ อ 
(Phylloscopus tenellipes) นกพงปากหนา (Arundinax aedon) นกจับแมลงจุกด า 
(Hypothymis azurea) นกจับแมลงคอแดง (Ficedula albicilla) เป็นต้น 
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(2) สถานภาพที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ผลการศึกษาในครั้งนี้ ไม่พบว่า 
มีสัตว์ป่าชนิดใดมีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าสงวน พบเฉพาะสัตว์ป่าที่มีสถานภาพเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครอง จ านวน 91 ชนิด ประกอบด้วย  

 สัตว์เลื้อยคลาน 2 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) และเห้ีย 
(Varanus salvator) 

 นก 89 ชนิด เช่น นกกะปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกกาน้ า เล็ก 
(Microcarbo niger) นกแสก (Tyto alba) นกกระจาบธรรมดา (Ploceus 
philippinus) เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius) นกปรอดเหลืองหัวจุก 
(Pycnonotus melanicterus) นกกาแวน (Crypsirina temia) นกแอ่นพง 
(Artamus fuscus)  นกกิ นปลี คอสี น้ า ตาล  (Anthreptes malacensis)  
นกกางเขนดง (Kittacincla malabarica) เป็นต้น  

 สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตาม สผ. (2560) ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบสัตว์ป่าที่ถูกจัดให้อยู่
ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จ านวน 2 ชนิด และอยู่ในสถานภาพ
กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จ านวน 104 ชนิด รายละเอียดดังนี้ 

 สั ต ว์ ส ะ เทิ นน้ า ส ะ เทิ นบก  อยู่ ในสถานภาพกลุ่ มที่ เป็ นกั งวลน้ อยที่ สุ ด  
(Least Concern: LC) จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)  
กบหนอง  (Fejervarya limnocharis) อ่ึ ง น้ า เ ต้ า  (Microhyla mukhlesuri)  
และคางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) 

 สัตว์เลื้อยคลาน อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) 
จ านวน 7 ชนิด เช่น ตุ๊ กแกบ้าน (Gekko gecko)  กิ้ งก่ า หัวแดง (Calotes 
versicolor) แย้จุด (Leiolepis belliana) เห้ีย (Varanus salvator) เป็นต้น 

 นก อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จ านวน 2 ชนิด 
ไ ด้ แ ก่  น ก อี ลุ้ ม  ( Gallicrex cinerea)  แ ล ะ น ก ก ร ะ จ า บ ท อ ง  ( Ploceus 
hypoxanthus) และอยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: 
LC) จ านวน 90 ชนิด เช่น นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) นกกระปูดเล็ก 
( Centropus bengalensis)  ไ ก่ ป่ า  ( Gallus gallus)  เ ห ยี่ ย ว ข า ว  ( Elanus 
caeruleus) นกยางไฟหัวด า (Ixobrychus sinensis) นกกะรางหัวขวาน (Upupa 
epops) นกขมิ้นท้ายทอยด า (Oriolus chinensis) นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra 
erythrocephala) นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster) เป็นต้น 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: 
LC) จ านวน  3  ชนิ ด  ได้ แก่  กระรอกหลากสี  ( Callosciurus finlaysonii)  
กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) และกระจ้อน (Menetes 
berdmorei) 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-216 
 

 สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตาม IUCN. (2019) ผลการศึกษาสัตว์ป่าในพื้นที่ศึกษา พบว่า 
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ศึกษาได้รับการจัดสถานภาพการถูกคุกคามในระดับโลก 
ประกอบด้วยสัตว์ป่าที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) 
จ านวน 1 ชนิด และอยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จ านวน 
101 ชนิด รายละเอียดดังนี้ 

 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่ เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least 
Concern: LC) จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) กบหนอง 
(Fejervarya limnocharis) อ่ึงน้ าเต้า (Microhyla mukhlesuri) และคางคกบา้น 
(Duttaphrynus melanostictus) 

 สัตว์เลื้อยคลาน อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) 
จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ เห้ีย (Varanus salvator) งูลายสอสวน (Xenochrophis 
flavipunctatus) เป็นต้น 

 นกอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จ านวน 1 ชนิด คือ 
นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) และอยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวล
น้อยที่สุด (Least Concern: LC) จ านวน 92 ชนิด เช่น นกกะปูดใหญ่ (Centropus 
sinensis) นกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) นกเปล้าคอสีม่วง (Treron 
vernans) นกยางโทนน้อย (Ardea intermedia) เหยี่ยวแดง (Haliastur indus) 
นกแอ่นพง (Artamus fuscus) เป็นต้น 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC) 
จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระเล็นขน
ปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) และกระจ้อน (Menetes berdmorei) 

พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ 

 สถานภาพตามฤดูกาล ผลการศึกษาพบว่า สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิดที่ส ารวจพบในพื้นที่ศึกษาเป็น 

สัตว์ประจ าถิ่นทั้งหมด แตกต่างจากนกที่ได้รับการจัดสถานภาพตามฤดูกาล ประกอบด้วย 

 นกประจ าถิ่น (R) จ านวน 92 ชนิด เช่น นกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) 
นกกาเหว่ า (Eudynamys scolopaceus)  นก อีวาบตั๊ กแตน  (Cacomantis 
merulinus)  น ก ก ร ะ ท า ทุ่ ง  ( Francolinus pintadeanus)  น ก ป า ก ห่ า ง 
(Anastomus oscitans) นกกระสาแดง (Ardea purpurea) เหยี่ยวนกเขาชิครา 
(Accipiter badius) นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus) นกกระจิบหญ้าอกเทา 
(Prinia hodgsonii) นกตบยุงเล็ก (Caprimulgus asiaticus) เป็นต้น 
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 นกย้ายถิ่น (W) จ านวน 38 ชนิด เช่น นกตีนเทียน (Himantopus himantopus) 
นกชายเลนน้ าจืด (Tringa glareola) เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus)  
น ก ก ะ เ ต็ น หั ว ด า  ( Halcyon pileata)  น ก พ ญ า ไฟสี เ ท า  ( Pericrocotus 
divaricatus) นกอีเสือหลังแดง (Lanius collurioides) นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น 
(Acrocephalus orientalis) นกคอทับทิม (Calliope calliope) เป็นต้น 

 นกย้ายถิ่นผ่าน (P) จ านวน 1 ชนิด คือ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน (Accipiter 
soloensis) 

 นกที่ย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นที่เพื่อสร้างรัง วางไข่เฉพาะในฤดูฝน (B) จ านวน 1 ชนิด 
คือ นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) 

 นกชนิดที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ หรือนกที่หลุดจากกรงเลี้ยง (I) จ านวน 1 ชนิด 
คือ นกค็อกคาเทล (Nymphicus hollandicus) 

 สถานภาพที่ ไ ด้ รั บการคุ้ มครองตามกฎหมาย  ผลการศึกษาในครั้ งนี้  ไม่พบว่ า 
มีสัตว์ป่าชนิดใดมีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าสงวน พบเฉพาะสัตว์ป่าที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครอง จ านวน 124 ชนิด ประกอบด้วย  

 สัตว์เลื้อยคลาน 2 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) และเห้ีย 
(Varanus salvator) 

 นก 122 ชนิด เช่น นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus) นกคุ่มอกด า 
( Coturnix coromandelica)  น ก ตี น เ ที ย น  ( Himantopus himantopus)  
นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) นกกระแตผีเล็ก (Burhinus indicus) 
นกแสก (Tyto javanica) นกเค้าจุด (Athene brama) นกกะรางหัวขวาน 
(Upupa epops) นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps) เป็นต้น  

 สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตาม สผ. (2560) ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบสัตว์ป่าที่ถูกจัดให้อยู่
ในมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) จ านวน 2 ชนิดสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม  
(Near Threatened: NT) จ านวน 4 ชนิด และอยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 
(Least Concern: LC) จ านวน 136 ชนิด รายละเอียดดังนี้ 

 สั ต ว์ ส ะ เทิ นน้ า ส ะ เทิ นบก  อยู่ ในสถานภาพกลุ่ มที่ เป็ นกั งวลน้ อยที่ สุ ด  
(Least Concern: LC) จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)  
กบหนอง (Fejervarya limnocharis) กบนา (Hoplobatrachus rugulosus)  
อ่ึ ง น้ า เ ต้ า  ( Microhyla mukhlesuri)  แ ล ะ ค า ง ค ก บ้ า น  ( Duttaphrynus 
melanostictus) 
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 สัตว์เลื้อยคลาน อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC) 
จ านวน 7 ชนิด เช่น ตุ๊ กแกบ้าน (Gekko gecko)  กิ้ งก่ า หัวแดง (Calotes 
versicolor) แย้จุด (Leiolepis belliana) เห้ีย (Varanus salvator) เป็นต้น 

 นก อยู่ในมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  (Vulnerable : VU) จ านวน 2 ชนิด ได้แก่  
น ก น า ง แ อ่ น ท ร า ย สี น้ า ต า ล  ( Riparia chinensis)  น ก ก ร ะ ส า แ ด ง  
(Ardea purpurea) อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened : NT) 
จ า น วน  4  ชนิ ด  ไ ด้ แ ก่  น กกระแตผี เ ล็ ก  ( Burhinus indicus)  น กแสก  
(Tyto javanica) นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) และนกกระติ๊ดแดง 
(Amandava amandava) และอยู่ ในสถานภาพกลุ่มที่ เป็นกังวลน้อยที่สุด  
(Least Concern: LC) จ านวน 121 ชนิด เช่น นกเขาเขียว (Chalcophaps 
indica)  นกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis)  ไก่ป่ า  (Gallus gallus) 
เหยี่ ยวขาว (Elanus caeruleus)  นกยางไฟหัวด า  ( Ixobrychus sinensis)  
นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) นกขมิ้นท้ายทอยด า (Oriolus chinensis) 
นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra erythrocephala) นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus 
aurigaster) เป็นต้น 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: 
LC) จ านวน  3  ชนิ ด  ได้ แก่  กระรอกหลากสี  ( Callosciurus finlaysonii)  
กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) และกระจ้อน (Menetes berdmorei) 

 สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตาม IUCN. (2019) ผลการศึกษาสัตว์ป่าในพื้นที่ศึกษา พบว่า 
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ศึกษาได้รับการจัดสถานภาพการถูกคุกคามในระดับโลก 
ประกอบด้วยสัตว์ป่าที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened : NT) 
จ านวน 1 ชนิด และอยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จ านวน 
136 ชนิด รายละเอียดดังนี้ 

 สั ต ว์ ส ะ เทิ นน้ า ส ะ เทิ นบก  อยู่ ในสถานภาพกลุ่ มที่ เป็ นกั งวลน้ อยที่ สุ ด  
(Least Concern: LC) จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)  
กบหนอง (Fejervarya limnocharis) กบนา (Hoplobatrachus rugulosus)  
อ่ึ ง น้ า เ ต้ า  ( Microhyla mukhlesuri)  แ ล ะ ค า ง ค ก บ้ า น  ( Duttaphrynus 
melanostictus) 

 สัตว์เลื้อยคลาน อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC) 
จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ เห้ีย (Varanus salvator) งูลายสอสวน (Xenochrophis 
flavipunctatus) เป็นต้น 

 นกอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) จ านวน 1 ชนิด คือ 
นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) และอยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวล
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น้อยที่ สุ ด  (Least Concern: LC) จ านวน 126 ชนิด  เช่น  นกกะปูดใหญ่  
(Centropus sinensis) นกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) นกเปล้าคอสีม่วง 
(Treron vernans) นกยางโทนน้อย (Ardea intermedia) เหยี่ยวแดง (Haliastur 
indus) นกแอ่นพง (Artamus fuscus) เป็นต้น 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: 
LC) จ านวน  3  ชนิ ด  ได้ แก่  กระรอกหลากสี  ( Callosciurus finlaysonii)  
กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) และกระจ้อน (Menetes berdmorei) 

2.6) ความสัมพันธ์ของสัตว์ป่ากับถิ่นที่อยู่อาศัย 

พื้นที่ทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ไม่พบมีสภาพป่า พื้นที่ทางตอนเหนือมีสภาพเป็นพื้นที่

รกร้างมีพรรณไม้เบิกน าขึ้นหนาแน่น สัตว์ป่าที่อาศัยและหากินจ าพวกสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
อาศัยและหากินหลายชนิด เช่น กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus)  
แย้จุด (Leiolepis belliana) นกบั้ งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis) นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)  
นกกาแวน (Crypsirina temia) กระรอกหลากสี  (Callosciurus finlaysonii) กระจ้อน (Menetes berdmorei) 
กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) เป็นต้น ส่วนพื้นที่ตอนล่างเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแปลงใหญ่  
จึงพบสัตว์ป่าที่อาศัยและหากินจ าพวกสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยและหากินหลายชนิด เช่น 
กิ้ งก่ า หัวแดง (Calotes versicolor) จิ้ งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) แย้จุด (Leiolepis belliana)  
นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra erythrocephala) นกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus) เหยี่ยวออสเปร (Pandion 
haliaetus) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) กระจ้อน (Menetes berdmorei) เป็นต้น ส่วนแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ 
ล าห้วย เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด เช่น กบหนอง (Fejervarya 
limnocharis) อ่ึงน้ าเต้า (Microhyla mukhlesuri) และเห้ีย (Varanus salvator) เป็นต้น และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและ
หากินของนกชนิดกินสัตว์น้ า เช่น นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกยางเปีย (Egretta garzetta) และนกกาน้ าเล็ก 
(Microcarbo niger) เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณริมตลิ่งของล าห้วยยังเป็นที่อยู่อาศัยและหากินของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
บางชนิด เช่น กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระจ้อน (Menetes berdmorei) กระเล็นขนปลายหูสั้น 
(Tamiops macclellandii) เป็นต้น 

พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ 
บริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ มีสภาพพื้นที่หลายประเภท ได้แก่ พื้นที่

ป่า พื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่แหล่งน้ า โดยพื้นที่ป่าพบบริเวณเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่ง
ยอง และป่าเขาครอก และพื้นที่ป่าฟื้นฟูบริเวณเหมืองเก่าบนเขาพลูตาหลวง สัตว์ป่าที่อาศัยและหากินในพื้นที่ป่า
จ าพวกสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยและหากินหลายชนิด เช่น กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) 
งู เขียวพระอินทร์  (Chrysopelea ornata) แย้จุด (Leiolepis belliana) นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus 
paradiseus) นกแซงแซวหางบ่ วงใหญ่  (Dicrurus paradiseus) กระรอกหลากสี  (Callosciurus finlaysonii)  
กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops macclellandii) เป็นต้น ส่วนพื้นที่ชุมชนพบเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ จึงพบสัตว์ป่า
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ที่อาศัยและหากินจ าพวกสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยและหากินหลายชนิด เช่น กิ้งก่าหัวแดง 
(Calotes versicolor) จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus) นกพิราบป่า 
(Columba livia) นกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis) และกระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) เป็นต้น 
ส่วนแหล่งน้ ามีทั้งแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เช่น ล าห้วย และแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ า เป็นแหล่งอาศัย
ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลานบางชนิด เช่น กบหนอง (Fejervarya limnocharis) อ่ึงน้ าเต้า (Microhyla 
mukhlesuri) และเห้ีย (Varanus salvator) เป็นต้น และเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและหากินของนกชนิดกินสัตว์น้ า  เช่น  
นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกยางเปีย (Egretta garzetta) และนกกาน้ าเล็ก (Microcarbo niger) เป็นต้น 
นอกจากนี้บริเวณริมตลิ่งของล าห้วยหรืออ่างเก็บน้ ายังเป็นที่อยู่อาศัยและหากินของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด เช่น 
กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระจ้อน (Menetes berdmorei) กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops 
macclellandii) เป็นต้น 

3.6.2 นิเวศวิทยาทางน้ า 

3.6.2.1 นิเวศวิทยาแหล่งน้ าจืด 

(1) ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าจืด จากข้อมูลทุติยภูมิที่มีการส ารวจแหล่งน้ าจืด
บริเวณพื้นที่ศึกษา พร้อมทั้งด าเนินการส ารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา เพื่ อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 

(2) วิธีการศึกษา 

ท าการส ารวจภาคสนาม ดังนี้ 

 จุดเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาน้ าผิวดิน พิจารณาจากแหล่งน้ าในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ  
โดยได้ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างในคลองบางไผ่ จ านวน 3 จุด และคลองพลา 1 จุด ซึ่งเป็น
จุดเดียวกับจุดเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน รายละเอียดแสดงดัง ตาราง 3.4-23 และ 
รูปที่ 3.4-14 โดยมีการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.5-6  

 ระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูฝน เมื่อวันที่  
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และคร้ังที่ 2 ช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

 ดัชนีที่ส ารวจและวิเคราะห์ ได้แก่ ชนิด จ านวน ความหนาแน่น ความชุกชุม และ 
ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์  
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วิธีการเก็บตัวอย่าง  

1) แพลงก์ตอน 

 เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์โดยใช้ Plankton Net รูปกรวย  
เส้นผ่านศูนย์กลางของตาข่ายประมาณ 30 เซนติเมตรที่ท าด้วยผ้าขนาดตาถี่ 20 ไมครอน 
ส าหรับเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช และขนาดตาถี่ 70 ไมครอน ส าหรับเก็บตัวอย่าง
แพลงก์ตอนสัตว์ ปลายกรวยผ้ามีกระเปาะส าหรับรองรับปริมาณแพลงก์ตอนที่กรองได้ 
เก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีตักน้ าจากผิวน้ า (ลึกประมาณ 0-30 เซนติเมตร) ปริมาตร 50-100 
ลิตร น าไปเทลงในถุงแพลงก์ตอน 

 รักษาตัวอย่างแพลงก์ตอน โดยเติมสารละลายฟอร์มาลินเข้มข้น 100% ลงในขวดตัวอย่าง 
เขย่าเบาๆ ให้เข้ากันจนกระทั่งตัวอย่างมีความเข้มข้นของฟอร์มาลินประมาณ 7-10 % 
และน าตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อแยกชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช 
(Phytoplankton) และแพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) ตามวิธีมาตรฐานใน APHA 
AWWA and WEF “Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater”, 23rd Edition, 2017. 

 ค านวณความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Species Diversity Index) ของแพลงก์ตอนพืช 
และแพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้สมการ Shannon–Wiener Index (Shannon และ Wiener, 
1963)1 ดังนี้ 

  H = 

เมื่อ H = ดัชนีความหลากหลายทางชนดิพันธุ์ 

 s = จ านวนชนิดหรือจ านวนกลุ่มของแพลงก์ตอน 

 n = จ านวนแพลงก์ตอนทั้งหมด 

 ni = จ านวนแพลงก์ตอนแตล่ะชนิด 

 ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายนั้น อ้างอิงตามข้อเสนอแนะ  
ของ  Wilhm and Dorris ในปี  1968 ซึ่ ง ก าหนด เกณฑ์ ในการพิ จารณาค่ าดั ชนี 
ความหลากหลาย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-7   

                                                           
 

1 Shannon, E.R. and Wiener, W., The mathematical theory of Communication, University of IIinoise press, Urbana llinois, 1963. 
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ตารางที่ 3.6-7 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าดัชนคีวามหลากหลาย 

ค่าดัชนีความหลากหลาย (H) เกณฑ์ในการพิจารณา 

H  <1 แหล่งน้ าไม่เหมาะสมส าหรับการอาศัยของสิ่งมีชีวิต 

1 < H  <3 แหล่งน้ ามีคุณสมบัติส าหรับสิ่งมชีีวิตอาศัยอยู่ได้ 

H  >3 แหล่งน้ าเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมชีีวิต 

 

2) สัตว์หน้าดิน (Benthos) 

 เก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินโดยใช้ Petersen Grab ตักที่ผิวหน้าดิน แล้วร่อนด้วยตะแกรง
มาตรฐานเบอร์ 35 (ขนาดช่อง 0.50 มิลลิเมตร) ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถแยกชนิดและ
ปริมาณของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ (Macro Fauna) ที่มีขนาดตั้งแต่ 0.5-1.0 มิลลิเมตร 
โดยเป็นไปตามวิธีมาตรฐานใน APHA, AWWA and WEF: “Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater”, 23rd Edition, 2017 

 น าตัวอย่างดินบนตะแกรงร่อนใส่ในถุงซิปที่ปิดสนิทและรักษาสภาพตัวอย่างด้วย
สารละลายฟอร์มาลิน เข้มข้น 100 % โดยค่อยๆ ใส่สารละลายฟอร์มาลินลงในตวัอย่างดนิ 
เพื่อให้ตัวอย่างดินมีความเข้มข้นของสารละลายฟอร์มาลินประมาณ 7-10 % หลังจากนั้น
น ามาวิเคราะห์จ าแนกชนิดและจ านวนในห้องปฏิบัติการต่อไป 

 ค านวณความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Species Diversity Index) ของสัตว์หน้าดิน  
โดยใช้สมการ Shannon–Wiener Index (Shannon และ Wiener, 1963) เช่นเดียวกับ
แพลงก์ตอน 

3) พันธุ์ไม้น้ า (Aquatic Plant) 

 ขณะที่ท าการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน จะท าการสังเกตชนิดและปริมาณ
ของพันธุ์ไม้น้ าที่พบในแต่ละจุด ในขอบเขตพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร  

4) ปลา (Fish) 

 การเก็บตัวอย่างปลา โดยใช้แห รัศมี 2.5 เมตร รวมทั้งสอบถามจากประชาชนที่อาศัย 
หรือท าการประมงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจุดเก็บตัวอย่าง 
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เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนโดยใช้ Plankton Net เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนใสภ่าชนะบรรจุ (ขวดแก้ว) 

  
เก็บตัวอย่างสัตวห์น้าดินโดยใช้ Petersen Grab ตัวอย่างสัตว์หน้าดิน 

  
เก็บตัวอย่างปลาโดยใช้แห ตัวอย่างปลา 

รูปที่ 3.6-5 การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาน้ าจืด 

(3) ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์องค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าจืดในปัจจุบัน ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 
สัตว์หน้าดิน พืชน้ า และปลา โดยด าเนินการตรวจวิเคราะห์ 2 ฤดูกาล ได้แก่ ช่วงฤดูฝน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2562 จ านวน 3 สถานี ได้แก่ คลองบางไผ่เหนือจุดปล่อยน้ า คลองบางไผ่ท้ายจุดปลอ่ยน้ าทิง้ และคลองบางไผจ่ดุ
ปล่อยออกทะเล และฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 4 สถานี ได้แก่ คลองบางไผ่เหนือจุดปล่อยน้ า 
คลองบางไผ่ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง คลองบางไผ่จุดปล่อยออกทะเล และคลองพลา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-8 
และตารางที่ 3.6-9 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-6) สรุปได้ดังนี้ 
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1) แพลงก์ตอนพืช 

1.1) จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 16 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 16,241,714 หน่วยต่อ
ลูกบาศก์เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.00 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่  1 คือ สาหร่าย 
สีเขียว สกุล Scenedesmus รองลงมาพบสาหร่ายยูกลีนอยด์ สกุล Phacus และสาหร่ายสีเขียว สกุล Pediastrum 
ตามล าดับ ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 25 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 4,518,528 หน่วยต่อลูกบาศก์
เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.37 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่  1 คือ สาหร่ายสี เขียว  
สกุล Scenedesmus รองลงมาพบสาหร่ายยูกลีนอยด์ สกุล Phacus และสาหร่ายยูกลีนอยด์ สกุล Euglena ตามล าดับ 

ส าหรับค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง 
มีค่าเท่ากับ 1.00-2.37 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายตามเกณฑ์พิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968)  
บ่งชี้ได้ว่า บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตในน้ าโดยแพลงก์ตอนพืชที่พบเป็นชนิดเด่น คือสาหร่ายสีเขียว สกุล Scenedesmus ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนที่พบ
ในแหล่งน้ าที่มีคุณภาพปานกลาง สอดคล้องกับปริมาณสัตว์หน้าดินที่ไม่พบในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ อาจมาจากแหล่งน้ า
ดังกล่าวเป็นแหล่งรองรับน้ าทิ้งจากชุมชนที่อยู่เหนือน้ า 

1.2) จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 15 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 8,554,052 หน่วยต่อ
ลูกบาศก์เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 0.96 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ สาหร่ายสีเขียว  
สกุล Scenedesmus รองลงมาพบไดอะตอม สกุล Surirella และสาหร่ายยูกลีนอยด์ สกุล Euglena ตามล าดับ  
ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 23 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 2,199,960 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร และ 
มีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.55 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่  1 คือ สาหร่ายสี เขียวแกมน้ าเงิน  
สกุล Oscillatoria รองลงมาพบสาหร่ายสีเขียว สกุล Scenedesmus และ สกุล Pediastrum ตามล าดับ 

ส าหรับค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง  
มีค่าเท่ากับ 0.96-2.55 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายตามเกณฑ์พิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968)  
บ่งชี้ได้ว่า บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง และมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตในน้ าโดยแพลงก์ตอนพืชที่พบเป็นชนิดเด่น คือ สาหร่ายสีเขียว สกุล Scenedesmus และ Oscillatoria  
ซึ่ ง เป็นแพลงก์ตอนที่พบในแหล่ งน้ าที่ มี คุณภาพปานกลาง สอ ดคล้องกับปริมาณสัตว์หน้ าดินที่ ไม่พบ 
ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ อาจมาจากแหล่งน้ าดังกล่าวเป็นแหล่งรองรับน้ าทิ้งจากชุมชนที่อาศัยอยู่เหนือน้ า และน้ าทิ้ง  
จากกิจกรรมภายในสนามบิน 

1.3) จุด W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล 

ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 14 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 2,556,632 หน่วยต่อ
ลูกบาศก์เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.28 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ ไดอะตอม  
สกุล Chaetoceros รองลงมาพบไดอะตอม สกุล Pleurosigma และสาหร่ายสีเขียว สกุล Scenedesmus ตามล าดับ 
ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 21 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 1,052,689 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร และ 
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มีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.20 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่  1 คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน  
สกุล Oscillatoria รองลงมาพบไดอะตอม สกุล Synedra และสาหร่ายสีเขียว สกุล Scenedesmus ตามล าดับ 

ส าหรับค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช จุด W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล  
มีค่าเท่ากับ 1.28-2.20 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายตามเกณฑ์พิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968)  
บ่งชี้ได้ว่า บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
ของสิ่งมีชีวิตในน้ าโดยแพลงก์ตอนพืชที่พบเป็นชนิดเด่น คือไดอะตอม สกุล Chaetoceros และ Oscillatoria ซึ่งเป็น
แพลงก์ตอนที่พบมากบริเวณชายฝั่งทะเล สอดคล้องกับคุณภาพน้ า ซึ่งพบว่าบริเวณนี้ได้รับอิทธิพลมาจากน้ าทะเล 

1.4) จุด W4 : คลองพลา 

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 25 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 5 ,031,650 หน่วยต่อ
ลูกบาศก์เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.36 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่  1 คือ สาหร่าย 
ยูกลีนอยด์  สกุล Euglena รองลงมาพบสาหร่ายยูกลีนอยด์  สกุล Trachelomonas และสาหร่ายสี เขียว  
สกุล Closterium ตามล าดับ  

ส าหรับค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช จุด W4 : คลองพลา มีค่าเท่ากับ 2.36  
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายตามเกณฑ์พิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) บ่งชี้ได้ว่า บริเวณดังกล่าว
เป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า 
โดยแพลงก์ตอนพืชที่พบเป็นชนิดเด่น คือ สาหร่ายยูกลีนอยด์ สกุล Euglena ซึ่งเป็นแพลงก์ตอนที่พบมากในแหล่งน้ า
จืดที่มีสารอินทรีย์อุดมสมบูรณ์ 

2) แพลงก์ตอนสัตว์ 

2.1) จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 6 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 37,800 หน่วยต่อลูกบาศก์
เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.33 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ โปรโตซัว สกุล Centropyxis 
รองลงมาคือ โคพีพอดในระยะ Nauplius และโปรโตซัว สกุล Difflugia ตามล าดับ ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบ 
แพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 13 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 36,000 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลาย 
เท่ากับ 2.16 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ โรติเฟอร์ สกุล Rotaria และโคพีพอดในระยะ Nauplius รองลงมา
คือ โปรโตซัว สกุล Arcella และ สกุล Centropyxis ตามล าดับ 

ส าหรับค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง 
มีค่าเท่ากับ 1.33-2.16 เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความหลากหลายตามเกณฑ์พิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) 
บ่งชี้ได้ว่า บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
ของสิ่งมีชีวิตในน้ า 

2.2) จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 4 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 20,524 หน่วยต่อลูกบาศก์
เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 0.94 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ โปรโตซัว สกุล Centropyxis 
รองลงมาคือ โปรโตซัว สกุล Difflugia และโคพีพอดในระยะ Nauplius ตามล าดับ ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบ 
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แพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 9 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 20,979 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลาย 
เท่ากับ 2.04 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ โคพีพอดในระยะ Nauplius รองลงมาคือ ออสตราคอด และ 
โคพีพอดกลุ่ม Calanoid, โปรโตซัว สกุล Difflugia ตามล าดับ 

ส าหรับค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง  
มีค่าเท่ากับ 0.94-2.04 เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความหลากหลายตามเกณฑ์พิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) 
บ่งชี้ได้ว่า บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง แต่ยังมีสภาพที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตในน้ า 

2.3) จุด W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล 

ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 8 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 123,454 หน่วยต่อ
ลูกบาศก์เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.00 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ โคพีพอดในระยะ 
Nauplius รองลงมาคือ โปรโตซัว สกุล Tintinnopsis และโรติเฟอร์ สกุล Brachionus ตามล าดับ ส่วนในช่วงฤดูแล้ง
พบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้ งหมด 7 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 30 ,022 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าดัชนี 
ความหลากหลาย เท่ากับ 1.79 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ โคพีพอดในระยะ Nauplius รองลงมาคือ  
หนอนตัวกลม และโคพีพอดกลุ่ม Calanoid, มอลลัสกา สกุล Bivalvia ตามล าดับ 

ส าหรับค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ จุด W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล  
มีค่าเท่ากับ 1.00-1.79 เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความหลากหลายตามเกณฑ์พิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) 
บ่งชี้ได้ว่า บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
ของสิ่งมีชีวิตในน้ า  

2.4) จุด W4 : คลองพลา 

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด 9 ชนิด มีความชุกชุมทั้งหมด 153 ,372 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.71 โดยสกุลที่พบมากที่สุดอันดับที ่1 คือ โคพีพอดในระยะ 
Nauplius รองลงมาคือ โรติเฟอร์ สกุล Rotaria และ โปรโตซัว สกุล Centropyxis ตามล าดับ  

ส าหรับค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ จุด W4 : คลองพลา มีค่าเท่ากับ 
1.71 เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความหลากหลายตามเกณฑ์พิจารณาของ Wilhm and Dorris (1968) บ่งชี้ได้ว่า บริเวณ
ดังกล่าวเป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง และยังมีสภาพเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า  

3) สัตว์หน้าดิน 

3.1) จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

จากการวิเคราะห์ผลการส ารวจสัตว์หน้าดินในช่วงฤดูฝนพบ 6 ชนิด ได้แก่ หอยเจดีย์ตุ่มเล็ก 
(Tarebia granifera)  หอยขม  ( Filopaludina martensi)  หอยทราย  ( Corbicula sp. )  ตั ว อ่ อนริ้ นน้ า จื ด 
(Chironomidae sp.) ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว (Family Baetidae) และออสตราคอด (Ostracod) ความหนาแน่น
ทั้งหมด 49 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบ 4 ชนิด ได้แก่ ไส้เดือนน้ าจืด (Family Naididae) หอยทราย 
(Corbicula sp.) ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว (Family Baetidae) และตัวอ่อนกุ้ง (Family Pasiphaeidae) ความหนาแน่น
ทั้งหมด 42 ตัวต่อตารางเมตร 
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3.2) จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

จากการวิเคราะห์ผลการส ารวจสัตว์หน้าดินในช่วงฤดูฝนพบ 5 ชนิด ได้แก่ หอยทราย (Corbicula 
sp.) ตัวอ่อนริ้นน้ าจืด (Chironomidae sp.) ตัวอ่อนริ้น (Bezzia sp.) ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว (Family Baetidae) และ
ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว (Family Caenidae) ความหนาแน่นทั้งหมด 63 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบ 1 ชนิด 
คือ ตัวอ่อนริ้นน้ าจืด (Chironomus sp.) ความหนาแน่นทั้งหมด 7 ตัวต่อตารางเมตร 

3.3) จุด W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล 

จากการวิเคราะห์ผลการส ารวจสัตว์หน้าดินในช่วงฤดูฝนพบ 3 ชนิด ได้แก่ ตัวอ่อนกุ้งทะเล 
(Family Penaeidae) ปูเสฉวน (Family Diogenidae) และเพรียงหิน (Balanus sp.) ความหนาแน่นทั้งหมด 63 ตัวต่อ
ตารางเมตร ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบ 5 ชนิด ได้แก่ ไส้เดือนทะเล (Family Nereididae) ตัวอ่อนริ้นน้ าจืด (Chironomus 
sp.) ตัวอ่อนปู (Family Parathelphusidae) ตัวอ่อนปู (Family Portunidae) และตัวอ่อนกุ้ง (Family Pasiphaeidae) 
ความหนาแน่นทั้งหมด 98 ตัวต่อตารางเมตร 

3.4) จุด W4 : คลองพลา 

จากการวิเคราะห์ผลการส ารวจสัตว์หน้าดินในช่วงฤดูแล้งพบ 1 ชนิด คือ ไส้เดือนน้ าจืด (Family 
Naididae) ความหนาแน่นทั้งหมด 7 ตัวต่อตารางเมตร 

ร่าง
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ตารางที่ 3.6-8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสิง่มีชีวิตในน้ าจืดบริเวณคลองบางไผ่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบสิ่งมีชีวิต จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าท้ิง จุด W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล 

แพลงก์ตอนพืช    
ความชุกชุมท้ังหมด (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)1/ 16,241,714 8,554,052 2,556,632 
จ านวนชนิด 16 15 14 
ดัชนีความหลากหลาย 1.00 0.96 1.28 
สกุลท่ีพบมาก อันดับ 1 Scenedesmus Scenedesmus Chaetoceros 
สกุลท่ีพบมาก อันดับ 2 Phacus Surirella Pleurosigma 
สกุลที่พบมาก อันดับ 3 Pediastrum Euglena Scenedesmus 

แพลงก์ตอนสัตว์    
ความชุกชุมท้ังหมด (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)2/ 37,800 20,524 123,454 
จ านวนชนิด 6 4 8 
ดัชนีความหลากหลาย 1.33 0.94 1.00 
สกุลท่ีพบมาก อันดับ 1 Centropyxis Centropyxis Nauplius of Copepod 
สกุลท่ีพบมาก อันดับ 2 Nauplius of Copepod Difflugia Tintinnopsis 
สกุลท่ีพบมาก อันดับ 3 Difflugia Nauplius of Copepod Brachionus 

สัตว์หน้าดิน    
ความชุกชุมท้ังหมด (ตัวต่อตารางเมตร) 49 63 35 
จ านวนชนิด 6 5 3 
ชนิดท่ีพบ Chironomus Corbicula, Chironomus, Bezzia Family Penaeidae, Balanus 

ที่มา :  บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : 1/ หมายถึง เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เส้นสาย (Filament) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ โคโลนี (Colony) ต่อลูกบาศก์เมตร 
  2/ หมายถึง ตัว (Individual) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร 
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ตารางที่ 3.6-9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสิง่มีชีวิตในน้ าจืดบริเวณคลองบางไผ่และคลองพลา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ฤดูแล้ง) 

องค์ประกอบสิ่งมีชีวิต 
จุด W1 : คลองบางไผ่  
เหนือจุดปล่อยน้ าท้ิง 

จุด W2 : คลองบางไผ่  
ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

จุด W3 : คลองบางไผ่  
จุดปล่อยออกทะเล 

จุด W4 : คลองพลา 

แพลงก์ตอนพืช     
ความชุกชุมท้ังหมด (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)1/ 4,518,528 2,199,960 1,052,689 5,031,650 
จ านวนชนิด 25 23 21 25 
ดัชนีความหลากหลาย 2.37 2.55 2.20 2.36 
สกุลท่ีพบมาก อันดับ 1 Scenedesmus Oscillatoria Oscillatoria Euglena 
สกุลท่ีพบมาก อันดับ 2 Phacus Scenedesmus Synedra Trachelomonas 
สกุลท่ีพบมาก อันดับ 3 Euglena Pediastrum Scenedesmus Closterium 

แพลงก์ตอนสัตว์     
ความชุกชุมท้ังหมด (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)2/ 36,000 20,979 30,022 153,372 
จ านวนชนิด 13 9 7 9 
ดัชนีความหลากหลาย 2.16 2.04 1.79 1.71 
สกุลท่ีพบมาก อันดับ 1 Rotaria, Nauplius of Copepod Nauplius of Copepod Nauplius of Copepod Nauplius of Copepod 
สกุลท่ีพบมาก อันดับ 2 Arcella Ostracod Unknown Nematoda Rotaria 
สกุลท่ีพบมาก อันดับ 3 Centropyxis Calanoid Copepod, Difflugia Calanoid Copepod Centropyxis 

สัตว์หน้าดิน     
ความชุกชุมท้ังหมด (ตัวต่อตารางเมตร) 42 7 98 7 
จ านวนชนิด 4 1 5 1 
ชนิดท่ีพบ Family Naididae Chironomus Family Nereididae Family Naididae 

ที่มา :  บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : 1/ หมายถึง เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เส้นสาย (Filament) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ โคโลนี (Colony) ต่อลูกบาศก์เมตร 
  2/ หมายถึง ตัว (Individual) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร 
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4) พืชน้ า 

4.1) จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

จากการส ารวจในช่วงฤดูฝน พบพืชน้ าจ านวน 10 ชนิด ได้แก่ บอน (Colocasia esculenta) 
ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica) กกสามเหลี่ยมใบใหญ่ (Actinoscirpus grossus) ผักแว่น (Marsilea crenata) ไมยราบยักษ์ 
(Mimosa pigra) แพงพวยน้ า (Jussiaea repens) ผักกูดเขากวาง (Ceratopteris thalictroides) หญ้าขน (Brachiaria 
mutica) ผักตบชวา (Eichornia crassipes) และธูปฤาษี (Typha angustifolia) ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบพืชน้ าจ านวน 
10 ชนิด ได้แก่ บอน (Colocasia esculenta) กระจูด (Lepironnia articulata) ผักแว่น (Marsilea crenata) 
แพงพวยน้ า (Jussiaea repens) หญ้าขน (Brachiaria mutica) หญ้าไซ (Leersia hexandra) แขม (Phragmites karka) 
เอ้ืองเพ็ดม้า (Polygonum tomentosum) สร้อยทับทิม (Polygonum barbatum) และผักตบชวา (Eichornia 
crassipes) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชที่ขึ้นริมน้ า แสดงดังรูปที่ 3.6-6 

4.2) จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

จากการส ารวจในช่วงฤดูฝน พบพืชน้ าจ านวน 6 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ( Ipomoea aquatica)  
กกสามเหลี่ยมใบใหญ่ (Actinoscirpus grossus) แพงพวยน้ า (Jussiaea repens) หญ้าขน (Brachiaria mutica) 
ผักตบชวา (Eichornia crassipes) และธูปฤาษี (Typha angustifolia) ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบพืชน้ าจ านวน 9 ชนิด 
ได้แก่ ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica) ผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) กกสามเหลี่ยมใบใหญ่ (Actinoscirpus 
grossus)  ไมยราบยักษ์  (Mimosa pigra)  หญ้าขน (Brachiaria mutica)  หญ้าไซ (Leersia hexandra)  แขม 
(Phragmites karka) สร้อยทับทิม (Polygonum barbatum) และผักตบชวา (Eichornia crassipes) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พืชที่ขึ้นริมน้ า แสดงดังรูปที่ 3.6-6 

4.3) จุด W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล 

จากการส ารวจในช่วงฤดูฝน พบพืชน้ าจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) 
กกสามเหลี่ยมใบใหญ่ (Actinoscirpus grossus) และโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบ
พืชน้ าจ านวน 6 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้งทะเล ( Ipomoea pes-caprae) กกสามเหลี่ยมใบใหญ่ (Actinoscirpus grossus) 
หญ้าขน (Brachiaria mutica) หญ้าไซ (Leersia hexandra) โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) และโกงกางใบใหญ่ 
(Rhizophora mucronata) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชที่ขึ้นริมน้ า แสดงดังรูปที่ 3.6-6 

4.4) จุด W4 : คลองพลา 

จากการส ารวจในช่วงฤดูแล้ง พบพืชน้ าจ านวน 9 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ( Ipomoea aquatica)  
กกสามเหลี่ยมเล็ก (Cyperus pilosus) กระเฉด (Neptunia oleracea) บัวสาย (Nymphaea lotus) ผัดปอดน้ า 
(Ludwigia adscendens)  แพงพวยน้ า  ( Jussiaea repens)  หญ้าขน (Brachiaria mutica)  หญ้าไซ (Leersia 
hexandra) และจอกหูหนู (Salvinia cucullata) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชที่ขึ้นริมน้ า แสดงดังรูปที่ 3.6-6 
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ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าท้ิง 

  
ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปลอ่ยน้ าท้ิง 

  
ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

จุด W3 : คลองบางไผ่ จดุปล่อยออกทะเล 

  
จุด W4 : คลองพลา (ฤดูแล้ง) 

รูปที่ 3.6-6 สภาพแหล่งน้ าและพืชน้ า บริเวณพื้นที่ศึกษา 

ร่าง
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5) ปลา 

5.1) จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

จากการส ารวจในช่วงฤดูฝน พบชนิดปลาทั้งหมด 3 ชนิด มีความหนาแน่นรวม 75 ตัวต่อไร่ และ 
มีค่าความอุดมสมบูรณ์ 9.654 กิโลกรัมต่อไร่ โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด ได้แก่ ตะเพียนขาว (Barbonymus 
gonionotus)  ปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลากดเหลือง (Hemibagrus spilopterus) ตามล าดับ  
ส่วนในช่วงฤดูแล้ง พบชนิดปลาทั้งหมด 3 ชนิด มีความหนาแน่นรวม 48 ตัวต่อไร่ และมีค่าความอุดมสมบูรณ์ 8.162 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด ได้แก่ ปลาหนามหลัง (Mystacoleucus sp.) ปลาน้ าฝาย (Sikukia sp.) และ
ปลากราย (Chitala ornata) แสดงดังรูปที่ 3.6-7 

5.2) จุด W3 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปล่อยน้ าทิ้ง 

จากการส ารวจในช่วงฤดูฝน พบชนิดปลาทั้งหมด 3 ชนิด มีความหนาแน่นรวม 54 ตัวต่อไร่ และ 
มีค่าความอุดมสมบูรณ์ 35.792 กิโลกรัมต่อไร่ โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด คือ ตะเพียนขาว (Barbonymus 
gonionotus) ปลากะพง (Lutjanus argentimaculatus) และปลากดเหลือง (Hemibagrus spilopterus) ตามล าดับ 
ส่วนในช่วงฤดูแล้ง พบชนิดปลาทั้งหมด 5 ชนิด มีความหนาแน่นรวม 124 ตัวต่อไร่ และมีค่าความอุดมสมบูรณ์ 1.053 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด คือ ปลาน้ าฝาย (Sikukia sp.) รองลงมาพบปลาตะเพียนทราย (Puntius 
spilopterus) ตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) ปลาหนามหลัง (Mystacoleucus sp.) และปลากดขาว 
(Hemibagrus sp.) ตามล าดับ แสดงดังรูปที่ 3.6-7 

5.3) จุด W3 : คลองบางไผ่ จุดปล่อยออกทะเล 

จากการส ารวจในช่วงฤดูฝน พบชนิดปลาทั้งหมด 5 ชนิด มีความหนาแน่นรวม 27 ตัวต่อไร่ และ 
มีค่าความอุดมสมบูรณ์ 1.817 กิโลกรัมต่อไร่ โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด คือ ปลากระบอก (Liza subviridis) ปลาบู่ 
(Glossogobius sp.) ปลาแป้น (Leiognathus sp.) ปลาแป้นเบี้ย (Secutor sp.) และปลากะพงข้างปาน (Lutjanus 
russllii) ตามล าดับ ในช่วงฤดูแล้ง พบชนิดปลาทั้งหมด 12 ชนิด มีความหนาแน่นรวม 2,667 ตัวต่อไร่ และมีค่าความ
อุดมสมบูรณ์ 1.255 กิโลกรัมต่อไร่ โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด คือ ปลาน้ าหมึก (Opsarius pulchellus) รองลงมาพบ
ปลาดอกหมาก (Gerres sp.)  ปลาตะกรับ  (Scatophagus argus)  ปลาบู่  (Acanthogobius sp.)  ปลา เข็ ม 
(Dermogenys pusilla)  ปลาข้ าง เงิน  (Atherinomorus sp.)  ปลาหนามหลั ง  (Mystacoleucus sp.)  ปลานิล 
(Oreochromis niloticus) ปลาไส้ตัน (Stolephorus sp.) ปลาบู่กล้วย (Stigmatogobius sp.) ปลากะพงข้างปาน 
(Lutjanus russllii) และปลากระบอก (Liza subviridis) ตามล าดับ แสดงดังรูปที่ 3.6-7 

5.4) จุด W4 : คลองพลา 

จากการส ารวจในช่วงฤดูแล้ง พบชนิดปลาทั้งหมด 5 ชนิด มีความหนาแน่นรวม 2 ,333 ตัวต่อไร่ 
และมีค่าความอุดมสมบูรณ์ 17.785 กิโลกรัมต่อไร่ โดยชนิดปลาที่พบมากที่สุด คือ ปลากริมควาย (Trichopsis viiaia) 
รองลงมาพบปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลาช่อน (Channa 
striata) และปลากระดี่หม้อ (Trichopodus trichopterus) ตามล าดับ แสดงดังรูปที่ 3.6-7 
  

ร่าง
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ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) ปลานิล (Oreochromis niloticus) 

จุด W1 : คลองบางไผ่ เหนือจุดปล่อยน้ าท้ิง 

  
ปลากะพง (Lutjanus argentimaculatus) ปลากดเหลือง (Hemibagrus spilopterus) 

จุด W2 : คลองบางไผ่ ท้ายจุดปลอ่ยน้ าท้ิง 

  
ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russllii) ปลากระบอก (Liza subviridis) 

จุด W3 : คลองบางไผ่ จดุปล่อยออกทะเล 

  
ปลาซิวหางแดง (Rasbora borapetensis) ปลากริมควาย (Trichopsis viiaia) 

จุด W4 : คลองพลา 

รูปที่ 3.6-7 ตัวอย่างชนิดปลาที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษา 
  

ร่าง
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3.6.2.2 นิเวศวิทยาทางทะเล 

(1) ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในน้ าทะเล จากข้อมูลทุติยภูมิที่มีการส ารวจน้ าทะเลบริเวณพื้นที่
ศึกษา พร้อมทั้งด าเนินการส ารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบ  
ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 

(2) วิธีการศึกษา 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

 รวบรวมข้อมูลแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดินจากรายงานที่เก่ียวข้อง 

 ข้อมูลปะการังและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

 ข้อมูลพะยูนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จากกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง  

2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางทะเลของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) ก่อนการก่อสร้างโครงการและจะใช้จุดเก็บตัวอย่างในการศึกษาไปใช้ในการติดตามตรวจสอบ (Monitoring)  
ในระยะด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ด าเนินการส ารวจนิเวศวิทยาทางทะเลของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 จุดเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาน้ าทะเล ได้ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างในทะเล จ านวน 6 จุด  
ซึ่งเป็นจุดเดียวกับจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทะเล รายละเอียดแสดงดังตาราง 3.4-29  
และรูปที่ 3.4-19 และรูปที่ 3.5-9 

 ระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 ฤดูฝน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 และฤดูแล้ง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 ดัชนีที่ส ารวจและวิเคราะห์ ได้แก่ ชนิด จ านวน ความหนาแน่น ความชุกชุม และความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ์ 

 วิธีการเก็บตัวอย่าง  

 แพลงก์ตอน การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางทะเลเพื่อวิเคราะห์หาชนิดและ
ปริมาณแพลงก์ตอน ด าเนินการโดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอน (Plankton Net)  
รูปกรวย เส้นผ่านศูนย์กลางปากถุงประมาณ 30 เซนติเมตร ถุงลากแพลงก์ตอน 
(Plankton Net) ส าหรับเก็บแพลงก์ตอนพืชขนาดตาถี่ 20 ไมครอน และส าหรับ
การเก็บแพลงก์ตอนสัตว์มีขนาดตาถี่ 70 ไมครอน ปลายกรวยมีกระเปาะส าหรับ
รองรับปริมาณแพลงก์ตอนที่กรองได้ โดยในการเก็บตัวอย่างจะท าการตรวจวัด 

ร่าง
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ค่าความโปร่งแสงของน้ าทะเล ณ จุดเก็บตัวอย่างก่อน หลังจากนั้นจึงเก็บตัวอย่าง
โดยลาก Plankton Net ตามระดับความลึกที่ วัดค่าความโปร่งแสง ตัวอย่าง 
แพลงก์ตอนที่กรองได้น าไปใส่ขวดหลังจากนั้นรักษาสภาพตัวอย่างด้วยสารละลาย
ฟอร์มาลีนเข้มข้นที่ปรับสภาพเป็นกลาง (Buffered Formalin) ลงในขวดตัวอย่าง
จนกระทั่งตัวอย่างมีความเข้มข้นของสารละลายฟอร์มาลีน ประมาณ ร้อยละ 5 
ส าหรับแพลงก์ตอนพืช และร้อยละ 7 ส าหรับแพลงก์ตอนสัตว์ เขย่าเบาๆ  
ให้เข้ากัน และน าส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  

 ค านวณความหลากหลายทางชนิดพันธุ์  ( Species Diversity Index)  ของ 
แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้สมการ Shannon–Wiener Index 
(Shannon และ Wiener, 1963)2  

 ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายนั้น อ้างอิงตามข้อเสนอแนะ
ของ Wilhm and Dorris ในปี 1968 ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาค่าดัชนี 
ความหลากหลายเชน่เดียวกับหัวข้อนิเวศวิทยาน้ าจืด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.6-7 

 สัตว์หน้าดิน การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน (Benthos) เพื่อวิเคราะห์หาชนิดและ
ปริมาณสัตว์หน้าดิน ด าเนินการโดยแยกจากตัวอย่างตะกอนดินที่เก็บจากพื้นทะเล
ด้วยเคร่ืองมือ Petersen Grab ขนาด 8.0x8.5 นิ้ว ร่อนตัวอย่างผ่านตะแกรงขนาด 
0.5 มิลลิเมตร น าตัวอย่างตะกอนดินที่ร่อนได้ใส่ขวดตัวอย่าง รักษาสภาพตัวอย่าง
โดยใส่สารละลายฟอร์มาลีนเข้มข้นในขวดตัวอย่าง ให้มีความเข้มข้นของ
สารละลายฟอร์มาลีนในตัวอย่างดิน ประมาณร้อยละ 10 ปิดปากขวดให้สนิท 
น าส่งตัวอย่างเพื่อแยกชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในห้องปฏิบัติการต่อไป 
  

                                                           
 

2 Shannon, E.R. and Wiener, W., The mathematical theory of Communication, University of IIinoise press, Urbana llinois, 1963. 
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จุด SW1 : จุดท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งท่ี 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 

  

จุด SW2 : จุดท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งท่ี 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 

  

จุด SW3 : จุดท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 

  

จุด SW4 : จุดท่ีอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทางวิ่งท่ี 1  
ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 

รูปที่ 3.6-8 การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางทะเล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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จุด SW5 : จุดท่ีอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งท่ี 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 

  

จุด SW6 : จุดท่ีอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2  
ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 

รูปที่ 3.6-8 การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางทะเล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

(3) ผลการศึกษา 

1) ข้อมูลทุติยภูม ิ

1.1) ข้อมูลปะการังบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ 

การรวบรวมข้อมูลปะการังบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก พบว่า จากการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่หาดพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
ที่ระดับความลึก 1.5-3.0 เมตร อุณหภูมิน้ าทะเล 30.3 องศาเซลเซียส พบปะการังมีชีวิตครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 30 
ปะการังตายร้อยละ 60 และทรายร้อยละ 10 ส่วนใหญ่ปะการังมีสีซีดจางประมาณร้อยละ 50 ฟอกขาวแบบสมบูรณ์ 
ร้อยละ 10 และปะการังตายจากการฟอกขาวร้อยละ 10 ของปะการังมีชีวิต ปะการังที่มีสีซีดจางและฟอกขาว ได้แก่ 
ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังจาน 
(Turbinaria sp.) แสดงดังรูปที่ 3.6-9  
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ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.), พ.ศ. 2562 

รูปที่ 3.6-9 ตัวอย่างปะการังในพื้นที่หาดพลา อ าเภอบ้านฉาง จัังหวัดระยอง 
 

1.2) ข้อมูลพะยูนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

จากการรวบรวมข้อมูลสถานภาพของพะยูนในประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
จากหลักฐานการพบเห็นพะยูนฝั่งอ่าวไทย พบว่า มีพะยูนอาศัยอยู่จากจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ไปจนถึง  
จังหวัดตราด ในฝั่ งทะเลด้านตะวันออก และที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี  
จากฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2522 - 2546 พบซากพะยูนตายเนื่องจากติดอวนลอย 
ในจังหวัดระยองถึงร้อยละ 16 รองลงมาคือบริเวณจังหวัดตราด ร้อยละ 9 ซึ่งบริเวณฝั่งอ่าวไทยพบซากพะยูน  
ถึง 9 จังหวัดด้วยกัน ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี  
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2546-2547 มีการส ารวจพบพะยูนที่อ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง และที่บริเวณบ้านสะพานหิน
ถึงบ้านไม้รูด จังหวัดตราด จากข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการประเมินประชากร
สัตว์ทะเลหายาก ในกลุ่มพะยูนทางฝั่งอ่าวไทยพบว่ามีประชากรประมาณ 35 ตัว ซึ่งน้อยกว่าประชากรของพะยูน 
ทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยประชากรของพะยูนที่พบแบ่งเป็นบริเวณอ่าวไทยตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชลบุรีถึงตราดพบ 
20 ตัว อ่าวไทยตอนกลาง ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงสุราษฎร์ธานีพบ 10 ตัว และอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงนราธิวาสพบ 5 ตัว จากข้อมูลสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งและป่าชายเลน 
ในปี พ.ศ. 2553 รายงานว่า  พบพะยูนบริเวณแนวหญ้าทะเลในพื้นที่ร็อคการ์เด้นรีสอร์ท (อ่าวมะขามป้อม)  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จากรายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2550-2554 บริเวณอ่าวไทย พบพะยูน
มีจ านวนรวม 14-21 ตัว บริเวณหาดไม้รูดและเกาะกูด จังหวัดตราด และปากน้ าประแสร์ จังหวัดระยอง และจันทบุรี  
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มีจ านวนประชากรพะยูนคงที่ ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนพบพะยูนจ านวน 4-6 ตัว บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ในขณะที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลางพบพะยูนบริเวณอ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร จ านวน 2-3 ตัว และบริเวณอ่าวพุมเรียง 
อ าเภอไชยา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าวดอนสัก) และนครศรีธรรมราช (อ่าวขนอม) จ านวน 20-30 ตัว และ
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างพบพะยูนบริเวณอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี จ านวน 1-2 ตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรพะยูนในพื้นที่ 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในน้ าทะเลในปัจจุบัน ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 
และสัตว์หน้าดิน โดยตรวจวิเคราะห์จ านวน 6 จุด ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเล โดยส ารวจในช่วง
ฤดูฝน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รายละเอียดแสดงดัง  
ตารางที่ 3.6-10 (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 3-7) สรุปได้ดังนี้ 

2.1) แพลงก์ตอนพืช 

จุด SW1 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางว่ิงที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 

300 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 4 ,373,791 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 2,092,219 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 555,477 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.7 และไดอะตอม สกุล Thalassionema มีปริมาณความชุกชุม 520,998 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.9 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.93 

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 26 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,326,699 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 461,901 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 324,021 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24.4 และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน สกุล Oscillatoria มีปริมาณความชุกชุม 
129,057 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.10 

จุด SW2 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางว่ิงที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 

300 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 6 ,926,786 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 3,387,648 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Guinardia มีปริมาณความชุกชุม 857,891 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.4 และไดอะตอม สกุล Thalassionema มีปริมาณความชุกชุม 855,202 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.90  

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 28 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,551,506 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 444,444 หน่วย 
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ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาคือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 358,007 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.1 และไดอะตอม สกุล Cyclotella มีปริมาณความชุกชุม 182,873 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.8 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.25 

จุด SW3 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 
ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 3 ,840,695 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 1,874,059 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Thalassionema มีปริมาณความชุกชุม 482,596 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.6 และไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 434,799 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.91 

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 28 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,971,700 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 552,096 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Cyclotella มีปริมาณความชุกชุม 383,302 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 19.4 และไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 267,799 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.41 

จุด SW4 : จดุที่อาจจะไมไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

ทางว่ิงที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 6 ,244,676 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 2,669,891 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 935,777 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15.0 และไดอะตอม สกุล Guinardia มีปริมาณความชุกชุม 477,607 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.21  

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 28 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,348,026 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 359,615 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 301,483 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.4 และไดอะตอม สกุล Cyclotella มีปริมาณความชุกชุม 130,053 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 9.6 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.4 

จุด SW5 : จดุที่อาจจะไมไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศใต้ของ 

ทางว่ิงที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 6 ,341,559 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 2,779,995 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 795,816 
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หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.5 และไดอะตอม สกุล Thalassionema มีปริมาณความชุกชุม 655,469 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.21  

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 25 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,018,545 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 324,855 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมาคือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 246,635 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 24.2 และไดอะตอม สกุล Cyclotella มีปริมาณความชุกชุม 146,423 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.4 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.19 

จุด SW6 : จดุที่อาจจะไมไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

ทางว่ิงที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 5 ,957,529 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดอะตอม สกุล Rhizosolenia มีปริมาณความชุกชุม 2,523,567 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Chaetoceros มีปริมาณความชุกชุม 928,662 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15.6 และไดอะตอม สกุล Thalassionema มีปริมาณความชุกชุม 532,484 
หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8.9 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.18  

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนพืชจ านวน 30 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 1,756,844 หน่วย
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไดโนแฟลเจลเลต สกุล Peridinium มีปริมาณความชุกชุม 390,908 
หน่วยต่อลูกบาศก์ เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมาคือ ไดอะตอม สกุล Cyclotella มีปริมาณความ 
ชุกชุม 262,515 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.9 และไดอะตอม สกุล Guinardia มีปริมาณความชุกชุม 
200,155 หน่วยต่อลูกบาศกเ์มตร คิดเป็นร้อยละ 11.4 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.65 

2.2) แพลงก์ตอนสัตว์ 

จุด SW1 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางว่ิงที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 

300 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 11 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 115 ,236 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  
มีปริมาณความชุกชุม 37,245 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ โคพีพอดกลุ่ม Harpacticoida  
มีปริมาณความชุกชุม 15,097 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.1 และตัวอ่อนหอยสองฝา (Bivalvia Larva)  
มีปริมาณความชุกชุม 14,599 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย 
เท่ากับ 2.01  

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 9 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 418 ,269 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  
มีปริมาณความชุกชุม 126,351 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมาคือ ตัวอ่อนหอยฝาเดียว 
(Gastropod larva) มีปริมาณความชุกชุม 106,912 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 25.6 และโคพีพอดกลุ่ม 
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Calanoida มีปริมาณความชุกชุม 57,995 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.9 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนี 
ความหลากหลาย เท่ากับ 1.86 

จุด SW2 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางว่ิงที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 

300 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 13 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 373 ,183 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  
มีปริมาณความชุกชุม 76,990 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20.6 รองลงมาคือ โปรโตซัว สกุล Tintinnopsis 
มีปริมาณความชุกชุม 58,891 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15.8 และโคพีพอดกลุ่ม Harpacticoida  
มีปริมาณความชุกชุม 56,173 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย 
เท่ากับ 2.23  

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 10 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 317,990 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  
มีปริมาณความชุกชุม 104,430 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ ตัวอ่อนหอยฝาเดียว 
(Gastropod larva) มีปริมาณความชุกชุม 70,139 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.1 และโคพีพอดกลุ่ม 
Calanoida มีปริมาณความชุกชุม 40,576 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.8 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนี 
ความหลากหลาย เท่ากับ 1.87 

จุด SW3 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 
ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 13 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 263 ,693 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ โปรโตซัว สกุล Tintinnopsis มีปริมาณความชุกชุม 41,435 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15.7 รองลงมาคือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  
มีปริมาณความชุกชุม 30,786 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.7 และตัวอ่อนหอยฝาเดียว (Gastropod 
larva) มีปริมาณความชุกชุม 29,678 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.2 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนี 
ความหลากหลาย เท่ากับ 2.36  

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 15 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 535 ,608 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod) และ 
โคพีพอดกลุ่ม Calanoida มีปริมาณความชุกชุม 154,285 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28.8 เท่ากัน 
รองลงมาคือ ตัวอ่อนหอยสองฝา (Bivalvia Larva) มีปริมาณความชุกชุม 41,333 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 7.7 และตัวอ่อนหอยฝาเดียว (Gastropod larva) มีปริมาณความชุกชุม 32,552 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.02 
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จุด SW4 : จดุที่อาจจะไมไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันตก 

เฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 1 ระยะหา่งจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 9 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 217,883 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  
มีปริมาณความชุกชุม 77,975 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาคือ โคพีพอดกลุ่ม Calanoida  
มีปริมาณความชุกชุม 36,989 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17.0 และตัวอ่อนหอยฝาเดียว มีปริมาณความชุก
ชุม 25,840 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.9 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.89  

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 12 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 64 ,396 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  
มีปริมาณความชุกชุม 23,779 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมาคือคอร์ดาตาในสกุล Oikopleura 
มีปริมาณความชุกชุม 7,431 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.5 และโคพีพอดกลุ่ม Calanoida มีปริมาณ
ความชุกชุม 7,186 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.2 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.99 

จุด SW5 : จดุที่อาจจะไมไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศใต้ของ 

ทางว่ิงที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 11 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 242,840 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  
มีปริมาณความชุกชุม 72,989 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.1 รองลงมาคือ ตัวอ่อนหอยฝาเดียว  
มีปริมาณความชุกชุม 35,307 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 14.5 และตัวอ่อนหอยสองฝา (Bivalvia Larva)  
มีปริมาณความชุกชุม 32,917 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย 
เท่ากับ 2.09  

ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 13 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 145,940 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  
มีปริมาณความชุกชุม 60,828 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ ตัวอ่อนหอยฝาเดียว 
(Gastropod larva) มีปริมาณความชุกชุม 24,912 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 17.1 และตัวอ่อนหอย 
สองฝา (Bivalvia Larva) มีปริมาณความชุกชุม 12,661 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดับ โดยมีค่า
ดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.86 

จุด SW6 : จดุที่อาจจะไมไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันออก 

เฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะหา่งจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 11 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 274,690 หน่วย 

ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  
มีปริมาณความชุกชุม 87,242 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมาคือ ตัวอ่อนหอยฝาเดียว  
มีปริมาณความชุกชุม 36,920 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.4 และตัวอ่อนหอยสองฝา มีปริมาณความชุก
ชุม 32,866 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.07  

ร่าง
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ในช่วงฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 11 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 247,294 หน่วย 
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ตัวอ่อนระยะนอเพลียสของโคพีพอด (Nauplius of Copepod)  
มีปริมาณความชุกชุม 78,185 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ ตัวอ่อนหอยฝาเดียว 
(Gastropod larva) มีปริมาณความชุกชุม 44,485 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18.0 และโคพีพอดกลุ่ม 
Cyclopoida มีปริมาณความชุกชุม 34,024 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล าดับ โดยมีค่าดัชนี 
ความหลากหลาย เท่ากับ 1.93 

2.3) สัตว์หน้าดิน 

จุด SW1 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางว่ิงที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 

300 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบสัตว์หน้าดินจ านวน 2 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 91 ตัวต่อตารางเมตร  

โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ แอมฟิออกซัส สกุล Branchiostoma มีปริมาณความชุกชุม 56 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 61.5 และเหรียญทะเล วงศ์ Clypeasteridae มีปริมาณความชุกชุม 35 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 38.5 ตามล าดับ  

ในช่วงฤดูแล้งพบสัตว์หน้าดินจ านวน 4 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 126 ตัวต่อตารางเมตร  
โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ เหรียญทะเล วงศ์ Clypeasteridae มีปริมาณความชุกชุม 63 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 50.0 รองลงมาพบไส้เดือนทะเล วงศ์ Orbiniidae มีปริมาณความชุกชุม 49 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 38.9 
และไส้เดือนทะเล วงศ์ Opheliidae, วงศ์ Pilargidae มีปริมาณความชุกชุม 7 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.5 เท่ากัน 

จุด SW2 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางว่ิงที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 

300 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบสัตว์หน้าดินจ านวน 3 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 49 ตัวต่อตารางเมตร  

โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไส้เดือนทะเล วงศ์ Orbiniidae มีปริมาณความชุกชุม 35 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
71.4 รองลงมาคือ ไส้ เดือนทะเล วงศ์ Nereididae และออสตราคอด (Ostracod) ซึ่งมีปริมาณความชุกชุม  
7 ตัวต่อตารางเมตร เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.3  

ในช่วงฤดูแล้งพบสัตว์หน้าดินจ านวน 4 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 161 ตัวต่อตารางเมตร 
โ ด ย ส กุ ล ที่ พ บ ม า ก ที่ สุ ด  คื อ  ไ ส้ เ ดื อ น ท ะ เ ล  ว ง ศ์  Opheliidae, เ ห รี ย ญ ท ะ เ ล  ว ง ศ์  Clypeasteridae  
มีปริมาณความชุกชุม 56 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.8 เท่ากัน รองลงมาคือ ไส้เดือนทะเล วงศ์ Orbiniidae  
มีปริมาณความชุกชุม 42 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 26.1 และวงศ์ Pilargidae มีปริมาณความชุกชุม 7 ตัว 
ต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ 

จุด SW3 : จดุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 
ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบสัตว์หน้าดินจ านวน 6 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 112 ตัวต่อตารางเมตร 

โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ แอมฟิพอด วงศ์ Aoridae มีปริมาณความชุกชุม 35 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็น 

ร่าง
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ร้อยละ 31.3 รองลงมาคือ เพรียงทะเล สกุล Balanus มีปริมาณความชุกชุม 28 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 25.0 
และไส้เดือนทะเล วงศ์ Orbiniidae มีปริมาณความชุกชุม 21 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.7 ตามล าดับ  

ในช่วงฤดูแล้งพบสัตว์หน้าดินจ านวน 10 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 161 ตัวต่อตารางเมตร 
โดยสกุลที่ พบมากที่ สุ ด  คื อ  เพรี ยงทะเล  สกุ ล  Balanus มีปริ มาณความชุ กชุ ม  63 ตั วต่ อตาราง เมตร  
คิดเป็นร้อยละ 39.1 รองลงมาคือ ไส้เดือนทะเล วงศ์ Pilargidae มีปริมาณความชุกชุม 21 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 13.0 และไส้เดือนทะเล วงศ์ Sphaerodoridae, วงศ์ Orbiniidae และแอมฟิพอด วงศ์ Aoridae มีปริมาณ
ความชุกชุม 14 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.7 เท่ากัน และไส้เดือนทะเล วงศ์ Opheliidae, วงศ์ Nereididae, 
หอยตลับ วงศ์ Veneridae, ออสตราคอด (Ostracod) และเหรียญทะเล วงศ์ Clypeasteridae มีปริมาณความชุกชุม 7 
ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.3 เท่ากัน 

จุด SW4 : จดุที่อาจจะไมไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

ทางว่ิงที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบสัตว์หน้าดินจ านวน 2 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 21 ตัวต่อตารางเมตร  

โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ เหรียญทะเล วงศ์ Clypeasteridae มีปริมาณความชุกชุม 14 ตัวต่อตารางเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 66.7 และไส้เดือนทะเล วงศ์ Opheliidae มีปริมาณความชุกชุม 7 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
33.3 ตามล าดับ  

ในช่วงฤดูแล้งพบสัตว์หน้าดินจ านวน 9 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 105 ตัวต่อตารางเมตร 
โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ เหรียญทะเล วงศ์ Clypeasteridae มีปริมาณความชุกชุม 28 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 26.7 และไส้เดือนทะเล วงศ์ Orbiniidae มีปริมาณความชุกชุม 21 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ
ไส้เดือนทะเล วงศ์ Pilargidae มีปริมาณความชุกชุม 14 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 

จุด SW5 : จดุที่อาจจะไมไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศใต้ของ 

ทางว่ิงที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบสัตว์หน้าดินจ านวน 3 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 63 ตัวต่อตารางเมตร  

โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ เพรียงทะเล สกุล Balanus มีปริมาณความชุกชุม 28 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ แอมฟิออกซัส สกุล Branchiostoma มีปริมาณความชุกชุม 21 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 และไส้เดือนทะเล วงศ์ Spionidae มีปริมาณความชุกชุม 14 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 22.2 
ตามล าดับ  

ในช่วงฤดูแล้งพบสัตว์หน้าดินจ านวน 10 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 161 ตัวต่อตารางเมตร 
โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ ไส้เดือนทะเล วงศ์ Orbiniidae และวงศ์ Opheliidae มีปริมาณความชุกชุม 28 ตัวต่อ 
ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.4 เท่ากัน รองลงมาคือ ไส้เดือนทะเล วงศ์ Lumbrineridae, วงศ์ Pilargidae, แอมฟิพอด 
วงศ์ Aoridae และเพรียงทะเล สกุล Balanus มีปริมาณความชุกชุม 14 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.7 เท่ากัน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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จุด SW6 : จดุที่อาจจะไมไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

ทางว่ิงที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
ในช่วงฤดูฝนพบสัตว์หน้าดินจ านวน 3 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 63 ตัวต่อตารางเมตร  

โดยสกุลที่พบมากที่สุด คือ เพรียงทะเล สกุล Balanus และหอยสองฝา วงศ์ Chamidae มีปริมาณความชุกชุม 28 ตัว
ต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 44.5 เท่ากัน รองลงมาคือ ปูในวงศ์ Portunidae มีปริมาณความชุกชุม 7 ตัวต่อ 
ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.0 

ในช่วงฤดูแล้งพบสัตว์หน้าดินจ านวน 12 ชนิด ปริมาณความชุกชุมทั้งหมด 189 ตัวต่อตารางเมตร 
โดยสกุลที่พบมากที่ สุด คือ ไส้ เดือนทะเล วงศ์  Pilargidae มีปริมาณความชุกชุม 42 ตัวต่อตารางเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมาคือ ไส้เดือนทะเล วงศ์ Nereididae และแอมฟิพอด วงศ์ Aoridae มีปริมาณความ 
ชุกชุม 28 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.8 เท่ากัน และแอมฟิออกซัส สกุล Branchiostoma มีปริมาณความชุก
ชุม 21 ตัวต่อตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามล าดับ 

 
 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.6-10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสิง่มีชีวิตในทะเล วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ฤดูฝน) 

องค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในทะเล 
ผลการวิเคราะห์ 

SW1 SW2 SW3 
แพลงก์ตอนพืช    

จ านวนชนิด 30 30 30 
ปริมาณความชุกชุม (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)1/ 4,373,791 6,926,786 3,840,695 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 1.93 1.90 1.91 
สกุลท่ีพบมากที่สุด Rhizosolenia ร้อยละ 47.8 Rhizosolenia ร้อยละ 48.9 Rhizosolenia ร้อยละ 48.8 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 2 Chaetoceros ร้อยละ 12.7 Guinardia ร้อยละ 12.4 Thalassionema ร้อยละ 12.6 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 3 Thalassionema ร้อยละ 11.9 Thalassionema ร้อยละ 12.3 Chaetoceros ร้อยละ 11.3 

แพลงก์ตอนสัตว์    
จ านวนชนิด 11 13 13 
ปริมาณความชุกชุม (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)2/ 115,236 373,183 263,693 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 2.01 2.23 2.36 
สกุลที่พบมากที่สุด Nauplius of Copepod ร้อยละ 32.3 Nauplius of Copepod ร้อยละ 20.6 Tintinnopsis ร้อยละ 15.7 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 2 Harpacticoid Copepod ร้อยละ 13.1 Tintinnopsis ร้อยละ 15.8 Nauplius of Copepod ร้อยละ 11.7 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 3 Bivalvia Larva ร้อยละ 12.7 Harpacticoid Copepod ร้อยละ 15.0 Gastropod Larva ร้อยละ 11.2 

สัตว์หน้าดิน    
จ านวนชนิด 2 3 6 
ปริมาณความชุกชุม (ตัวต่อตารางเมตร) 91 49 112 
สกุลท่ีพบเป็นชนิดเด่น Branchiostoma ร้อยละ 61.5 Family Orbiniidae ร้อยละ 71.4 Famiky Aoridae ร้อยละ 31.3 

ที่มา :   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : 1/หมายถึง เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เส้นสาย (Filament) ต่อลูกบาศก์เมตร   2/หมายถึง ตัว (Individual) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร 
  SW1 : จุดที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร  SW2 : จุดที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 
  SW3 : จุดที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.6-10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสิง่มีชีวิตในทะเล วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ฤดูฝน) (ตอ่) 

องค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในทะเล 
ผลการวิเคราะห์ 

SW4 SW5 SW6 
แพลงก์ตอนพืช    

จ านวนชนิด 30 30 30 
ปริมาณความชุกชุม (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)1/ 6,244,676 6,341,559 5,957,529 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 2.21 2.21 2.18 
สกุลท่ีพบมากที่สุด Rhizosolenia ร้อยละ 42.7 Rhizosolenia ร้อยละ 43.9 Rhizosolenia ร้อยละ 42.4 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 2 Chaetoceros ร้อยละ 15.0 Chaetoceros ร้อยละ 12.5 Chaetoceros ร้อยละ 15.6 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 3 Guinardia ร้อยละ 7.6 Thalassionema ร้อยละ 10.3 Thalassionema ร้อยละ 8.9 

แพลงก์ตอนสัตว์    
จ านวนชนิด 9 11 11 
ปริมาณความชุกชุม (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)2/ 217,883 242,840 274,690 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 1.89 2.09 2.07 
สกุลท่ีพบมากที่สุด Nauplius of Copepod ร้อยละ 35.8 Nauplius of Copepod ร้อยละ 30.1 Nauplius of Copepod ร้อยละ 31.8 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 2 Calanoid Copepod ร้อยละ 17.0 Gastropod Larva ร้อยละ 14.5 Gastropod Larva ร้อยละ 13.4 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 3 Gastropod Larva ร้อยละ 11.9 Bivalvia Larva ร้อยละ 13.5 Bivalvia Larva ร้อยละ 12.0 

สัตว์หน้าดิน    
จ านวนชนิด 2 3 3 
ปริมาณความชุกชุม (ตัวต่อตารางเมตร) 21 63 63 
สกุลท่ีพบมากที่สุด Family Clypeasteridae ร้อยละ 66.7 Balanus ร้อยละ 44.5 Balanus, Family Chamidae ร้อยละ 44.5 

ท่ีมา : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : 1/หมายถึง เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เส้นสาย (Filament) ต่อลูกบาศก์เมตร     2/หมายถึง ตัว (Individual) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร 
  SW4 : จุดที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร SW5 : จุดที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 
  SW6 : จุดที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 500 เมตร 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.6-11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสิง่มีชีวิตในทะเล วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ฤดูแล้ง) 

องค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในทะเล 
ผลการวิเคราะห์ 

SW1 SW2 SW3 
แพลงก์ตอนพืช    

จ านวนชนิด 26 28 28 
ปริมาณความชุกชุม (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)1/ 1,326,699 1,551,506 1,971,700 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 2.10 2.25 2.41 
สกุลท่ีพบมากที่สุด Chaetoceros ร้อยละ 34.8 Chaetoceros ร้อยละ 28.6 Peridinium ร้อยละ 28.0 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 2 Peridinium ร้อยละ 24.4 Peridinium ร้อยละ 23.1 Cyclotella ร้อยละ 19.4 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 3 Oscillatoria ร้อยละ 9.7 Cyclotella ร้อยละ 11.8 Chaetoceros ร้อยละ 13.6 

แพลงก์ตอนสัตว์    
จ านวนชนิด 9 10 15 
ปริมาณความชุกชุม (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)2/ 418,269 317,990 535,608 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 1.86 1.87 2.02 
สกุลท่ีพบมากที่สุด Nauplius of Copepod ร้อยละ 30.2 Nauplius of Copepod ร้อยละ 32.8 Nauplius of Copepod, Calanoid 

Copepod ร้อยละ 28.8 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 2 Gastropod Larva ร้อยละ 25.6 Gastropod Larva ร้อยละ 22.1 Bivalvia Larva ร้อยละ 7.7 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 3 Calanoid Copepod ร้อยละ 13.9 Calanoid Copepod ร้อยละ 12.8 Gastropod Larva ร้อยละ 6.1 

สัตว์หน้าดิน    
จ านวนชนิด 4 4 10 
ปริมาณความชุกชุม (ตัวต่อตารางเมตร) 126 161 161 
สกุลท่ีพบเป็นชนิดเด่น Family Clypeasteridae ร้อยละ 50.0 Family Clypeasteridae, Opheliidae ร้อยละ 34.8 Balanus ร้อยละ 39.1 

ที่มา :   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : 1/หมายถึง เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เส้นสาย (Filament) ต่อลูกบาศก์เมตร   2/หมายถึง ตัว (Individual) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร 
  SW1 : จุดท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งท่ี 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร SW2 : จุดท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งท่ี 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 
  SW3 : จุดท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งท่ี 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 

 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.6-11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสิง่มีชีวิตในทะเล วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ฤดูแล้ง) (ต่อ) 

องค์ประกอบสิ่งมีชีวิตในทะเล 
ผลการวิเคราะห์ 

SW4 SW5 SW6 
แพลงก์ตอนพืช    

จ านวนชนิด 28 25 30 
ปริมาณความชุกชุม (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)1/ 1348026 1018545 1756844 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 2.42 2.19 2.65 
สกุลท่ีพบมากที่สุด Chaetoceros ร้อยละ 26.7 Chaetoceros ร้อยละ 31.9 Peridinium ร้อยละ 22.2 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 2 Peridinium ร้อยละ 22.4 Peridinium ร้อยละ 24.2 Cyclotella ร้อยละ14.9 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 3 Cyclotella ร้อยละ 9.6 Cyclotella ร้อยละ 14.4 Guinardia ร้อยละ 11.4 

แพลงก์ตอนสัตว์    
จ านวนชนิด 12 13 11 
ปริมาณความชุกชุม (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร)2/ 64,396 145,940 247,294 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 1.99 1.86 1.93 
สกุลท่ีพบมากที่สุด Nauplius of Copepod ร้อยละ 36.9 Nauplius of Copepod ร้อยละ 41.7 Nauplius of Copepod ร้อยละ 31.6 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 2 Oikopleura ร้อยละ 11.5 Gastropod Larva ร้อยละ 17.1 Gastropod Larva ร้อยละ 18.0 
สกุลท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 3 Calanoid Copepod ร้อยละ 11.2 Bivalvia Larva ร้อยละ 8.7 Cyclopoid Copepod ร้อยละ 13.8 

สัตว์หน้าดิน    
จ านวนชนิด 9 10 12 
ปริมาณความชุกชุม (ตัวต่อตารางเมตร) 105 161 189 
สกุลท่ีพบเป็นชนิดเด่น Family Clypeasteridae ร้อยละ 17.4 Family Orbiniidae, Opheliidae, 

Ostracod ร้อยละ 17.4 
Family Pilargidae ร้อยละ 22.2 

ที่มา :   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
หมายเหตุ : 1/หมายถึง เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เส้นสาย (Filament) ต่อลูกบาศก์เมตร   2/หมายถึง ตัว (Individual) ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ เซลล์ (Cell) ต่อลูกบาศก์เมตร 
  SW1 : จุดท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งท่ี 1 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร SW2 : จุดท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศใต้ของทางวิ่งท่ี 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 
  SW3 : จุดท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางวิ่งท่ี 2 ระยะห่างจากชายฝั่ง 300 เมตร 

ร่าง
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3.7  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.7.1 การจัดการของเสีย 

3.7.1.1 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย กากของเสีย และกากของเสีย
อันตรายของสนามบินฯ รวมทั้งการให้บริการจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอย/สิ่ งปฏิกูลของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาและความสามารถในการให้บริการ ตลอดจนแผนงานในอนาคต รวมถึงการจัดการน้ าเสีย 
ระบบบ าบัด และประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของสนามบินฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

3.7.1.2 วิธีการศึกษา 

(1) การจัดการขยะ 

 รวบรวมข้อมูลปริมาณและชนิดของขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ 
รวมถึงจากกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวม การขนส่ง และก าจัด 
มูลฝอยและของเสียอันตราย โดยใช้สถิติข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมไว้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ในการคาดการณ์ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่จะเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างและเปิดใช้งานทางวิ่งและทางขับที่ 2 

 รวบรวมข้อมูลระบบบริหารจัดการ และศักยภาพของระบบการจัดการของเสียที่ได้มี 
การด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ รวมถึงสารอันตราย เช่น น้ ามัน และอ่ืนๆ  

(2) การจัดการน้ าเสีย 

 รวบรวมข้อมูลการจัดการน้ าเสียในบริเวณพื้นที่โครงการ 

 รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

3.7.1.3 ผลการศึกษา 

(1) การจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 

1) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง 

ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดระยองเป็นปัญหาที่ส าคัญในระดับจังหวัด เนื่องจากมีปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้นทุกปี ปริมาณขยะประมาณ 962 ตันต่อวัน หรือ 351,094 ตันต่อปี มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยถูกหลัก
สุขาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีพื้นที่ประมาณ 429 ไร่ ปริมาณขยะเข้าประมาณ 250 
ตันต่อวัน รูปแบบก าจัดแบบครบวงจร โดยการน าไปท าปุ๋ยหมักและน าวัสดุไปรีไซเคิล  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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 เทศบาลนครระยอง มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ปริมาณขยะเข้าประมาณ 105 ตันต่อวัน 
รูปแบบก าจัดโดยการเทกอง  

 เทศบาลต าบลเมืองแกลง มีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ ปริมาณขยะเข้าประมาณ 51 ตันต่อวัน  
มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ท าปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ และหมักแก๊สชีวภาพ และระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

จากสถติปริมาณขยะจังหวัดระยอง ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 พบว่า ปี พ.ศ. 2562 ปริมาณขยะ
รวมมากที่สุด 989 ตันต่อวัน รองลงมาคือ พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะ 973 ตันต่อวัน และ พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะ 968  
ตันต่อวัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-1 

ตารางที่ 3.7-1 ปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2557-2561 
พื้นที ่ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

ในเขตเทศบาล 560 586 578 610 630 
นอกเขตเทศบาล 382 387 319 379 338 

รวม 942 973 897 989 968 
ที่มา :   ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
หมายเหตุ : หน่วย ตันต่อวัน 

2) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของชุมชนเมือง เกิดจาก
หลายสาเหตุ เช่น ประชาชนขาดจิตส านึกและความตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากร/งบประมาณ/เครื่องมือ/การบริหารจัดการที่ดี การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เป็นต้น ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างเนื่องจากไม่มีพื้นที่ก าจัด 
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจังหวัดชลบุรีมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง  
7 แห่ง จาก 99 แห่ง ที่มีความสามารถและมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
เมืองพัทยา เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองบ้านบึง และ  
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งหลายแห่งมีปัญหาระบบเต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้อีก  
ท าให้เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด ปัจจุบันจังหวัดชลบุรียังประสบปัญหาไม่มีพื้นที่
ในการฝังกลบ เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง อีกทั้งถูกคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะส่งผลกระทบ 
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง 

จากสถติปริมาณขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 พบว่า ปี พ.ศ. 2559 
ปริมาณขยะมูลฝอยรวมมากที่สุด 2,620 ตันต่อวัน รองลงมาคือ พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอย 2,591 ตันต่อวัน และ 
พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอย 2,547 ตันต่อวัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-2  

ร่าง
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ตารางที่ 3.7-2 ปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2557-2561 
พื้นที ่ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

ในเขตเทศบาล 1,953 2,041 2,117 2,046 2,202 
นอกเขตเทศบาล 445 446 503 501 389 

รวม 2,398 2,487 2,620 2,547 2,591 
ที่มา :   ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
หมายเหตุ : หน่วย ตันต่อวัน 

 

3) การจัดการขยะมูลฝอยภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามาจาก 2 ส่วนคือ ขยะมูลฝอยจากอากาศยาน 

(คัดแยกตามมาตรฐานสายการบิน) ส่วนขยะมูลฝอยจากอาคารผู้โดยสารและอาคารส านักงาน (คัดแยกโดยแม่บ้าน
ส านักงาน) ประเภทขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะมูลฝอยอันตราย ทั้งนี้ ปริมาณขยะมูลฝอย
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเวลาปกติ (เดือนมีนาคม-ตุลาคม) มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 1,000-1,200 
กิโลกรัมต่อวัน และในช่วง High Season (เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 2,000 
กิโลกรัมต่อวัน ส าหรับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 3.7-1  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ชนิด 6 ล้อ (รูป ก) จ านวน 1 คัน  
เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบสามารถยกชุดถังบรรจุขยะลงวางที่จุดรองรับขยะ 
มูลฝอยได้ตามต้องการ ซึ่งใช้ส าหรับบรรทุกถังยกถังรองรับขยะมูลฝอยแบบ Container 
ในการรวบรวมขยะมูลฝอยไปยังโรงคัดแยกขยะ 

 รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเก่ียวชนิด 6 ล้อ (รูป ข) ขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 คัน เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่สามารถยกชุดถังบรรจุขยะมูลฝอยลงจาก
ตัวรถ และสามารถเปลี่ยนชุดถังชนิดอื่นๆ ได้ 

 ถังรองรับขยะมูลฝอยแบบ Container จ านวน 5 ถัง แต่ละถังมีขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์
เมตร ส าหรับการใช้งานปัจจุบันจะวางถัง 2 จุด บริเวณอาคารผู้โดยสารและอาคาร
ส านักงาน จุดละ 1 ถัง ส่วนอีก 3 ถัง จะใช้ส ารองเพื่อสับเปลี่ยนการใช้งานในครั้งต่อไป  

 ถังรองรับขยะมูลฝอย (รูป ค และ ง) ขนาดความจุ 60 ลิตร ส าหรับวางตามจุดต่างๆ 
ภายในอาคารส านักงานและในอาคารพักผู้โดยสาร  

การด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอยของการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ปัจจุบันท าการเก็บขนขยะ
มูลฝอยบริเวณอาคารผู้โดยสารประมาณ 1-2 เที่ยวต่อวัน และบริเวณอาคารส านักงาน 1 เที่ยวต่อวัน ซึ่งขยะที่เก็บ
รวบรวมแล้วจะถูกน าไปยังโรงคัดแยกขยะมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากกองทัพเรือเป็น
ผู้รับผิดชอบในการคัดแยกบริเวณเขาแขก กม.8 ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร  

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-254 
 

  
(ก) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร ์ (ข) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยว 

  
(ค) ถังขยะภายในอาคารพักผูโ้ดยสารที่ 2 (ง) ถังขยะภายในอาคารพักผู้โดยสารที่ 2 

รูปที่ 3.7-1 ระบบการจดัการขยะของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

กองการบินทหารเรือ 

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่กองการบินทหารเรือมาจากที่พักอาศัย ร้านอาหาร ร้านสะดวก
ซื้อภายในกองการบินทหารเรือ ส านักงานต่างๆ ซึ่งขยะที่พบได้แก่ พลาสติก แก้ว กระป๋อง เศษอาหาร เสื้อผ้า เศษไม้ 
เศษกระดาษ และอ่ืนๆ ทั้งนี้  ยังพบของเสียอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ กระป๋องสีและสเปรย์ ภาชนะบรรจุน้ ามัน  
และน้ ามันที่ใช้แล้ว ส าหรับการเก็บรวบรวมขยะของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ปัจจุบันด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ทุกวัน (จันทร-์ศุกร์) วันละ 1-2 รอบต่อวัน (รูปที่ 3.7-2) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ จ านวน 2 คัน ขนาดความจุ  12  
ลูกบาศก์เมตร เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่ติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยไว้ด้านท้ายชุดเก็บ
ขยะมูลฝอย เพือ่การจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ได้ปริมาณมากกว่ารถเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป  

 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จ านวน 650 ใบ เพื่อใช้ในการรวบรวมขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น  

  
รูปที่ 3.7-2 รถเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตกองการบินทหารเรือ 

ร่าง
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ทั้งนี้ จากรายงานปริมาณขยะมูลฝอยรวม กองการบินได้เริ่มมีการเก็บข้อมูลสถิติขยะมูลฝอยแต่ละ
เดือนในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม มีปริมาณขยะอยู่ในช่วง 70,380-86,820 กิโลกรัม 

ต่อเดือน หรือประมาณ 2.27-3.110 ตันต่อวัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-3 ซึ่งขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมแล้วจะ
ถูกน าไปยังโรงคัดแยกขยะมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากกองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยบริเวณเขาแขก กม.8 ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร  

ตารางที่ 3.7-3 รายงานปริมาณขยะมูลฝอยของกองการบินทหารเรือ ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับ เดือน ปริมาณขยะมูลฝอย  

กิโลกรัม ตันต่อวัน 
1 มกราคม 70,380 2.27 
2 กุมภาพันธ ์ 86,820 3.10 
3 มีนาคม 73,335 2.37 
4 เมษายน 77,550 2.59 
5 พฤษภาคม 70,970 2.29 
6 มิถุนายน 74,330 2.48 
7 กรกฎาคม 72,077 2.33 

ที่มา : กองการบินทหารเรือ พ.ศ. 2562 

(2) การจัดการน้ าเสีย 

1) การจัดการน้ าเสียในพื้นที่จังหวัดระยอง 

ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 2 แห่ง แต่มีการเดินระบบเพียง 1 แห่ง โดยในปี  
พ.ศ. 2560 มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น 105,033.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ าเสียที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับได้ 
64,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่มีปริมาณน้ าเสียที่ได้รับการบ าบัดเพียง 2,529 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเฉลี่ยมีปริมาณ 
น้ าเสียเข้าระบบน้อยกว่าร้อยละ 15 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-4 

2) การจัดการน้ าเสียในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 8 แห่ง ซึ่งไม่เดินระบบ 2 แห่ง ในปี พ.ศ. 2560  
มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้น 222,457.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ าเสียที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับได้ 206,900 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่มีปริมาณน้ าเสียที่ได้รับการบ าบัดเพียง 134,680 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเฉลี่ยมีปริมาณ 
น้ าเสียเข้าระบบน้อยกว่าร้อยละ 50 จ านวน 4 แห่ง จาก 8 แห่ง และมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบมากกว่าความสามารถ
รองรับน้ าเสียของระบบ จ านวน 1 แห่ง คือ ระบบบ าบัดน้ าเสียเมืองพัทยา (ซอยวัดหนองใหญ่) (น้ าเสียเข้าระบบ 
ร้อยละ 120) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-4 

 

ร่าง
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ตารางที่ 3.7-4 ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นและปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่ ระบบบ าบัดน้ าเสียของจังหวัดระยองและชลบุรี  

ปี พ.ศ. 2560 

จังหวัด 
จ านวน

ประชากร  
(คน) 1/ 

ปริมาณน้ าเสีย 
ที่เกิดขึ้น  

(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)2/ 

ปริมาณความ
สกปรก  

(กิโลกรัมบีโอดี)3/ 

ปริมาณน้ าเสีย 
ที่ได้รับการบ าบัด  

(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)4/ 

ปริมาณน้ าเสียท่ีระบบ  
บ าบัดน้ าเสียรองรับได้ 
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)4/ 

ระยอง 700,223 105,033.45 12,604.01 2,529 64,000 
ชลบุรี 1,483,049 222,457.35 26,694.88 134,680 206,900 
ที่มา : รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2561 ส านักน้ าเสียชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 
 1/  ปี พ.ศ. 2560 (ข้อมูลกรมการปกครอง) 
 2/  โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลอัตราการเกิดน้ าเสียและปริมาณความสกปรกของแหล่งก าเนิดประเภทชุมชน กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2553  

    เท่ากับ 150  ลิตร/คน/วัน 
 3/  โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลอัตราการเกิดน้ าเสียและปริมาณความสกปรกของแหล่งก าเนิดประเภทชุมชน กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2553  

    โดยใช้ค่าบีโอดีส าหรับค านวณปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD Loading) เท่ากับ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 4 / รายงานสถานการณ์ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ปี พ.ศ. 2561 กองจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ 

 

3) การจัดการน้ าเสียของสนามบนินานาชาติอู่ตะเภา 

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

น้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มี 2 ส่วน ได้แก่ น้ าเสียที่มาจากอากาศยาน
และน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในสนามบินฯ โดยน้ าเสียจากอากาศยานจะถูกน าไปรวบรวมยังระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาที่เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์  (Activated Sludge; AS) ตั้งอยู่ 
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทางวิ่งที่ 1 ห่างประมาณ 1.2 กิโลเมตร สามารถรองรับน้ าเสียได้ 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(รูปที่ 3.7-4 และรูปที่ 3.7-3) ส าหรับน้ าเสียจากอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 บางส่วนจะส่งไปยังระบบบ าบัดเช่นเดียวกนั
กับน้ าเสียจากอากาศยาน และน้ าเสียในอาคารบางส่วนจะส่งไปบ าบัดด้วยถังบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศที่ติดตั้ ง 
อยู่ภายในอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จ านวน 4 ถัง แต่ละถังมีขนาดบรรจุ 35 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ าเสีย  
ได้ 140 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ภายหลังการบ าบัดจะปล่อยลงคลองบางไผ่และออกทะเลต่อไป 

 
ร่าง
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รูปที่ 3.7-3 ต าแหน่งระบบบ าบดัน้ าเสียของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

 

  
(ก) ระบบบัดน้ าเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (AS) (ข) ถังเติมสารเคมี 

  
(ค) ถังเติมอากาศ (ง) บ่อรองรับน้ าทิ้ง 
รูปที่ 3.7-4 ระบบบ าบัดน้ าเสียของสนามบนินานาชาติอู่ตะเภา 

 

ร่าง
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3.7.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

3.7.2.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ของที่ดินในบริเวณพื้นที่ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ พร้อมทั้งการส ารวจ
ภาคสนามเพิ่มเติม เพื่อน าไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ 

3.7.2.2 วิธีการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องย้อนหลังด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อก าหนดด้านผังเมืองในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งข้อก าหนดและกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืนๆ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศก่อนและหลังการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา 

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ด าเนินการส ารวจภาคสนาม ระหว่างวันที่ 9-20 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  
3 ส่วน คือ พื้นที่สนามบิน พื้นที่ทางการทหาร และพื้นที่โดยรอบสนามบินภายในพื้นที่ศึกษา ซึ่งด าเนินการส ารวจ
ภาคสนามบนผิวดิน และแหล่งชุมชนโดยละเอียด ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่
ศึกษาของโครงการจากแผนที่ภูมิประเทศ ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ล าดับชุด L7018 และภาพถ่าย
ดาวเทียมที่ได้จาก Google Earth ซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 และภาพถ่ายดาวเทียมของ ESRI  
ซึ่งภาพดังกล่าวได้น ามาปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (Geometric Correction) ซึ่งเป็นการปรับแก้ 
ค่าคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งและปรับขนาดให้ตรงกับแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50 ,000 
เพื่อความถูกต้อง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 การเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการแปล ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 
1:50,000 และภาพถ่ายดาวเทียม (Google Earth)  

 การแปลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจ าแนกชนิดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ก าหนดไว้โดยใช้ความเข้ม
ของสี (Grey Tone) ความหนาแน่น (Density) ความหยาบละเอียดของภาพ (Texture) รูปร่างพื้นที่ 
(Shape) รูปแบบ (Pattern) ขนาด (Size) เงา (Shadow) ที่ตั้งภูมิประเทศ (Site and Associated 
Features) 

 การแปลด้วยสายตา (Visual Interpretation) โดยจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  
4 ประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

 พื้นที่เกษตรกรรม 
 พื้นที่แหล่งน้ า 
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  
 พื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่รกร้าง ไม้ยืนต้น เป็นต้น 

ร่าง
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 การท าแผนที่ต้นร่างโดยการคัดลอกรายละเอียดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ ได้จาก 
การแปลภาพถ่ายดาวเทียม 

 น าแผนที่ต้นร่างที่ได้ออกตรวจสอบภาคสนามอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้
ข้อมูลให้ตรงกับสภาพปัจจุบันมากที่สุด 

 น าแผนที่ต้นร่างที่ได้รับการปรับแก้ข้อมูลภายหลังตรวจสอบ เข้าสู่ขั้นตอนการ  Update ข้อมูล 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อไป 

3.7.2.3 ผลการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

ผังเมืองรวม 

1) จังหวัดระยอง 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560  (เล่ม 134 ตอนที่ 9 ก ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560) ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการ 
เพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม 
ด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 

 ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว 

 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 แสดงดังรูปที่ 3.7-5 

ร่าง
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     ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง (สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

 
รูปที่ 3.7-5 แผนผังก าหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผงั

เมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 

 

ร่าง
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2) จังหวัดชลบุร ี

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 (เล่ม 134 ตอนที่ 49 ก ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2560) ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้อง 
กับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและ 
การท่องเที่ยว 

 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชลบุรีด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ 
การท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก 

 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และมีมาตรฐาน 

 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 แสดงดังรูปที่ 3.7-6 

ร่าง

https://www.home.co.th/home/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.home.co.th/home/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.home.co.th/home/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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          ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี  (สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

 
รูปที่ 3.7-6 แผนผังก าหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผงั

เมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 
 

ร่าง
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การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี 

การใช้ประโยชน์ที่ ดินของจั งหวัดระยองและจั งหวัดชลบุ รี  ระหว่างปี  พ.ศ.  2559-2561  
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) พบว่า มีการแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่น้ า พื้นที่เบ็ดเตล็ด สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 จังหวัดระยอง  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดระยอง พบว่า ในปี  พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์ 
ด้านการเกษตรกรรมมากที่สุดจ านวน 1,508,258 ไร่ (ร้อยละ 67.92) รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างจ านวน 
329,629 ไร่ (ร้อยละ 14.86) และพื้นที่ป่าไม้จ านวน 174,604 (ร้อยละ 7.86) และเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินในปี พ.ศ. 2559 พบว่า พื้นที่เกษตรกรรมลดลงร้อยละ 2.01 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 และ
พื้นที่ป่าไม้ลดลงร้อยละ 3.22 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-5  

 จังหวัดชลบุรี  

การใช้ประโยชน์ที่ ดินในจังหวัดชลบุรี  พบว่า ในปี  พ.ศ.  2561 ส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์ 
ด้านการเกษตรกรรมมากที่สุดจ านวน 1,561,590 ไร่ (ร้อยละ 57.24) รองลงมาเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 
602,742 ไร่ (ร้อยละ 22.11) และพื้นที่ป่าไม้ จ านวน 311,641 (ร้อยละ 11.44) และเมื่อเปรียบเทียบกับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2559 พบว่า พื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 4.11 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 7.84 และพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.55 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-5  

ตารางที่ 3.7-5 ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดินของจังหวัดระยองและจงัหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2559 และ 2561 

จังหวัด ปี พ.ศ. 
พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่) 

พื้นที่ชุมชน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

พื้นที่
เกษตรกรรม 

พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่น้ า พื้นที่เบ็ดเตล็ด 

ระยอง 
2559 

311,180 
(14.02) 

1,539,213 
(69.30) 

180,286 
(8.13) 

82,761 
(333.74) 

106,560 
(4.81) 

2561 
329,629 
(14.86) 

1,508,258 
(67.92) 

174,604 
(7.86) 

85,429 
(3.85) 

122,080 
(5.51) 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 5.93 -2.01 -3.22 3.22 14.56 

ชลบุรี 
2559 

558,935 
(20.49) 

1,628,574 
(59.73) 

303,903 
(11.14) 

67,207 
(2.47) 

168,256 
(6.17) 

2561 
602,742 
(22.11) 

1,561,590 
(57.24) 

311,641 
(11.44) 

79,142 
(2.91) 

171,760 
(6.30) 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 7.84 -4.11 2.55 17.76 2.08 
ที่มา : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (http://www1.ldd.go.th/WEB_OLP/report_research_E.html) 

  

ร่าง
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(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

1) การติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การติดตามตรวจสอบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหารร่วมกับภาพจาก  
Google Earth พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีการแปลภาพด้วยสายตาเพื่อเปรียบเทียบพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการส ารวจในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้ด าเนินการศึกษาและส ารวจการใช้ที่ดินบริเวณ
พื้นที่โดยรอบที่อยู่ภายในระยะห่างจากแนวขอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ 
6 กิโลเมตร และด้านทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ 10 กิโลเมตร รอบพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีพื้นที่ประมาณ 
276,423.52 ไร่ หรือ 442.28 ตารางกิโลเมตรอยู่ในเขตพื้นที่การปกครอง 10 ต าบล 4 อ าเภอ 2 จังหวัด ได้แก่  
ต าบลส านักท้อน ต าบลบ้านฉาง ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และ  
ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง ต าบลนาจอมเทียน ต าบลบางเสร่ ต าบลสัตหีบ ต าบลพลูตาหลวง ต าบลแสมสาร 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 24 ประเภท ซึ่งได้ดัดแปลงจากการแบ่ง
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามการจ าแนกใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Classification) ของกรมพัฒนาที่ดิน  
พ.ศ. 2552 และแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 และระยอง พ.ศ. 2560 

2) การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา ขนาด 6 x 10 ตารางกิโลเมตร รอบพื้นที่สนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา มีพื้นที่ประมาณ 276,423.52 ไร่ หรือ 442.28 ตารางกิโลเมตร พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ 10 ล าดับ
แรก ได้แก่ พื้นที่ทางทะเล 101,140.77 ไร่ (ร้อยละ 36.59 ของพื้นที่ศึกษา) ป่าผลัดใบ 33,492.22 ไร่ (ร้อยละ 12.12) 
พืชไร่ 30,102.05 ไร่ (ร้อยละ 10.89) หมู่บ้านจัดสรร 24,058.97 ไร่ (ร้อยละ 13.73) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 
22,276.12 ไร่  (ร้อยละ 12.71) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 17,350.89 ไร่ (ร้อยละ 9.90) ไม้ยืนต้น ประมาณ 14,635.44 ไร ่
(ร้อยละ 8.35) ไม้ผล 12 ,599.08 ไร่  (ร้อยละ 7.19) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 4 ,868.96 ไร่  (ร้อยละ 2.78) และ 
พื้นที่อุตสาหกรรม 3,438.84 ไร่ (ร้อยละ 1.96)  รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-6 
และรูปที่ 3.7-7 

 
 

  

ร่าง
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ตารางที่ 3.7-6 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ (ไร่) พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

 พ้ืนที่เกษตรกรรม 57,822.26 92.51 32.99 
1 พืชไร่ 30,102.05 48.16 17.17 
2 ไม้ยืนต้น 14,635.44 23.42 8.35 
3 ไม้ผล 12,599.08 20.16 7.19 
4 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว ์ 221.80 0.35 0.13 
5 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 124.33 0.20 0.07 
6 พืชสวน 94.35 0.15 0.05 
7 พื้นที่นา 45.21 0.07 0.03 

 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 59,340.03 94.94 33.85 
8 หมู่บ้าน 24,058.97 38.49 13.73 
9 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 22,276.12 35.64 12.71 
10 พื้นที่อุตสาหกรรม 3,438.84 5.50 1.96 
11 ตัวเมืองและย่านการคา้ 2,858.95 4.57 1.63 
12 สนามกอล์ฟ 2,654.12 4.25 1.51 
13 สถานีคมนาคม 2,485.38 3.98 1.42 
14 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 1,567.65 2.51 0.89 

 พ้ืนที่น้ า 5,197.09 8.32 2.97 
15 แหล่งน้ าท่ีสรา้งขึ้น 4,868.96 7.79 2.78 
16 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ 328.13 0.53 0.19 

 พ้ืนที่ป่าไม้ 33,539.81 53.67 19.14 
17 ป่าผลดัใบ 33,492.22 53.59 19.11 
18 ป่าปลูกสมบูรณ ์ 47.59 0.08 0.03 

 พ้ืนที่อื่นๆ 120,524.33 192.84 47.65 
19 ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ 17,350.89 27.76 9.90 
20 พื้นที่อ่ืนๆ (พ้ืนท่ีถม, พื้นที่กองวัสดุ) 1,012.14 1.62 0.58 
21 เหมืองแร่ บ่อขุด 802.99 1.28 0.46 
22 หาดทราย 145.42 0.23 0.08 
23 พื้นที่ลุ่ม 72.12 0.12 0.04 
24 พื้นที่ทางทะเล 101,140.77 161.83 36.59 

รวมทั้งหมด 276,423.52 442.28 100.00 
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รูปที่ 3.7-7 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ปี พ.ศ. 2562 

  

ร่าง
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การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาในปัจจุบัน โดยจ าแนกเป็นรายต าบล 
ออกเป็น 10 ต าบล มีรายละเอียดดังนี้ 

จังหวัดระยอง 

 ต าบลพลา 

ต าบลพลา อยู่ในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ติดชายทะเล และ
ภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ต าบลพลาอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 11,810.29 ไร่ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.7-7 และรูปที่ 3.7-8 ซึ่งสามารถสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้ 

พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รวม 2,814.69 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.83 ของพื้นที่ต าบลในพื้นที่ศึกษา 
ประกอบด้วย พืชไร่ มีพื้นที่ 2,031.24 ไร่ (ร้อยละ 17.20) พืชไร่ที่ปลูกมากที่สุด คือ มันส าปะหลัง ไม้ผล มีพื้นที่ 327.07 
ไร่ (รอ้ยละ 2.77) และไม้ยืนต้น มีพื้นที่ 456.38 ไร่ (ร้อยละ 3.86) ไม้ยืนต้นที่ปลูกมากที่สุด คือ ยูคาลิปตัส 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่รวม 5,324.94 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.09 ของต าบลในพื้นที่
ศึกษา ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า มีพื้นที่ 274.91 ไร่ (ร้อยละ 2.33) พื้นที่อุตสาหกรรม มีพื้นที่ 151.72 ไร่  
(ร้อยละ 1.28) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ มีพื้นที่ 645.75 ไร่ (ร้อยละ 5.47) สถานีคมนาคม มีพื้นที่ 339.96 ไร่ 
(ร้อยละ 2.88) สนามกอล์ฟ มีพื้นที่ 800.67 ไร่ (ร้อยละ 6.78) สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ มีพื้นที่ 27.76 ไร่ (ร้อยละ 0.24)  
และหมู่บ้าน มีพื้นที่ 3,084.17 ไร่ (ร้อยละ 26.11)  

พื้นที่น้ า มีพื้นที่รวม 177.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น มีพื้นที่ 105.85 ไร่ (ร้อยละ 0.90) และแหล่งน้ าธรรมชาติ มีพื้นที่ 72.05 ไร่ (ร้อยละ 0.61)  

พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่รวม 1,861.67 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.76 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็น 
ป่าผลัดใบ  

พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่รวม 1,631.09 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.81 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ มีพื้นที่ 1,528.87 ไร ่(ร้อยละ 12.95) พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่ 81.99 ไร ่(ร้อยละ 0.69) และหาดทราย 
มีพื้นที่ 20.23 ไร ่(ร้อยละ 0.17) 

ตารางที่ 3.7-7 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
 พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,814.69 4.50 23.83 

1 พืชไร่ 2,031.24 3.25 17.20 
2 ไม้ผล 327.07 0.52 2.77 
3 ไม้ยืนต้น 456.38 0.73 3.86 

 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 5,324.94 8.51 45.09 
4 ตัวเมืองและย่านการคา้ 274.91 0.44 2.33 
5 พื้นที่อุตสาหกรรม 151.72 0.24 1.28 
6 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 645.75 1.03 5.47 
7 สถานีคมนาคม 339.96 0.54 2.88 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-7 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

8 สนามกอล์ฟ 800.67 1.28 6.78 
9 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 27.76 0.04 0.24 
10 หมู่บ้าน 3,084.17 4.94 26.11 

 พ้ืนที่น้ า 177.9 0.29 1.51 
11 แหล่งน้ าท่ีสรา้งขึ้น 105.85 0.17 0.90 
12 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ 72.05 0.12 0.61 

 พ้ืนที่ป่าไม้ 1,861.67 2.98 15.76 
13 ป่าผลดัใบ 1,861.67 2.98 15.76 

 พ้ืนที่อื่นๆ 1,631.09 2.61 13.81 
14 ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ 1,528.87 2.45 12.95 
15 พื้นที่อ่ืนๆ 81.99 0.13 0.69 
16 หาดทราย 20.23 0.03 0.17 

รวมท้ังหมด 11,810.29 18.89 100.00 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.7-8 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 

  

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-270 
 

 ต าบลส านักท้อน 

ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินดิน 
ต่างระดับ บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็น แนวยาวด้านทิศตะวันออกและทิศใต้  สภาพดินทั่วไปเป็นดินปนทราย 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง พื้นที่ต าบลส านักท้อนอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 32,367.78 ไร่ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.7-8 และรูปที่ 3.7-9 ซึ่งสามารถสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้ 

พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รวม 17,588.12 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.34 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา 
ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ 77.86 ไร่ (ร้อยละ 0.24) พืชไร่ มีพื้นที่ 7,843.57 ไร่  
(ร้อยละ 24.23) พืชไร่ที่ปลูกมากที่สุด คือ มันส าปะหลัง พืชสวน มีพื้นที่ 8.56 ไร่ (ร้อยละ 0.03) พื้นที่นา มีพื้นที่ 16.23 
ไร่ (ร้อยละ 0.05) ไม้ผล มีพื้นที่ 3,911.70 ไร่ (ร้อยละ 12.09) และไม้ยืนต้น มีพื้นที่ 5,730.20 ไร่ (ร้อยละ 17.70)  
ไม้ยืนต้นที่ปลูกมากที่สุด คือ ยางพารา 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่รวม 7,844.73 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.23 ของต าบลในพื้นที่
ศึกษา ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า มีพื้นที่ 121.20 ไร่ (ร้อยละ 0.37) พื้นที่อุตสาหกรรม มีพื้นที่ 824.16 ไร่  
(ร้อยละ 2.55) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ มีพื้นที่ 1,937.10 ไร่ (ร้อยละ 5.98) สถานีคมนาคม มีพื้นที่ 336.55 ไร่ 
(ร้อยละ 1.04) สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ มีพื้นที่ 142.80 ไร่ (ร้อยละ 0.44) และหมู่บ้าน มีพื้นที่ 4,482.92 ไร่ (ร้อยละ 13.85)  

พื้นที่น้ า มีพื้นที่รวม 1,469.89 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.54 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น มีพื้นที่ 1,349.62 ไร่ (ร้อยละ 4.17) และแหล่งน้ าธรรมชาติ มีพื้นที่ 120.27 ไร่ (ร้อยละ 0.37)  

พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่รวม 2,919.71 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.02 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็น 
ป่าผลัดใบ  

พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่รวม 2,545.33 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.87 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ มีพื้นที่ 2,171.12 ไร ่(ร้อยละ 6.71) พื้นที่ลุ่ม มีพื้นที่ 50.20 ไร่ (ร้อยละ 0.16) พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่ 
194.74 ไร ่(ร้อยละ 0.60) และเหมืองแร่ บ่อขุด มีพื้นที่ 129.27 ไร ่(ร้อยละ 0.40)   

ตารางที่ 3.7-8 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
 พ้ืนที่เกษตรกรรม 17,588.12 28.14 54.34 

1 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว ์ 77.86 0.12 0.24 
2 พืชไร่ 7,843.57 12.55 24.23 
3 พืชสวน 8.56 0.01 0.03 
4 พื้นที่นา 16.23 0.03 0.05 
5 ไม้ผล 3,911.70 6.26 12.09 
6 ไม้ยืนต้น 5,730.20 9.17 17.70 

 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 7,844.73 12.55 24.23 
7 ตัวเมืองและย่านการคา้ 121.20 0.19 0.37 
8 พื้นที่อุตสาหกรรม 824.16 1.32 2.55 
9 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 1,937.10 3.10 5.98 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-8 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

10 สถานีคมนาคม 336.55 0.54 1.04 
11 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 142.80 0.23 0.44 
12 หมู่บ้าน 4,482.92 7.17 13.85 

 พ้ืนที่น้ า 1,469.89 2.35 4.54 
13 แหล่งน้ าท่ีสรา้งขึ้น 1,349.62 2.16 4.17 
14 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ 120.27 0.19 0.37 

 พ้ืนที่ป่าไม้ 2,919.71 4.67 9.02 
15 ป่าผลดัใบ 2,919.71 4.67 9.02 

 พ้ืนที่อื่นๆ 2,545.33 4.07 7.87 
16 ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ 2,171.12 3.47 6.71 
17 พื้นที่ลุ่ม 50.20 0.08 0.16 
18 พื้นที่อ่ืนๆ 194.74 0.31 0.60 
19 เหมืองแร่ บ่อขุด 129.27 0.21 0.40 

รวมทั้งหมด 32,367.78 51.79 100.00 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.7-9 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 

  

ร่าง



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

ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลาดลงสู่อ่าวไทย 
บางส่วนเป็นภูเขาและเนินเขา มีล าห้วยและคลองขนาดเล็ก ดินเป็นดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า มีการไหล
บ่าของน้ า อย่างรวดเร็วและแรง พื้นที่ต าบลบ้านฉางอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 33,018.57 ไร่ รายละเอียดแสดง 
ดังตารางที่ 3.7-9 และรูปที่ 3.7-10 ซึ่งสามารถสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้ 

พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รวม 15,340.77 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.47 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา 
ประกอบด้วย พืชไร่ มีพื้นที่ 8,688.39 ไร่ (ร้อยละ 26.31) พืชไร่ที่ปลูกมากที่สุด คือ มันส าปะหลัง ไม้ผล มีพื้นที่ 
2,778.62 ไร่ (ร้อยละ 8.42) ไม้ยืนต้น มีพื้นที่ 3,865.26 ไร่ (ร้อยละ 11.71) ไม้ยืนต้นที่ปลูกมากที่สุด คือ ยูคาลิปตัส 
และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีพื้นที่ 8.5 ไร่ (ร้อยละ 0.03) 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่รวม 9,493.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.75 ของต าบลในพื้นที่
ศึกษา ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า มีพื้นที่ 308.24 ไร่ (ร้อยละ 0.93) พื้นที่อุตสาหกรรม มีพื้นที่ 871.00 ไร่  
(ร้อยละ 2.64) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ มีพื้นที่ 453.70 ไร่ (ร้อยละ 1.37) สถานีคมนาคม มีพื้นที่ 548.77 ไร่ 
(ร้อยละ 1.66) สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ มีพื้นที่ 824.12 ไร่ (ร้อยละ 2.50) และหมู่บ้าน มีพื้นที่ 6,487.37 ไร ่(ร้อยละ 19.65)  

พื้นที่น้ า มีพื้นที่รวม 359.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น มีพื้นที่ 247.89 ไร่ (ร้อยละ 0.75) และแหล่งน้ าธรรมชาติ มีพื้นที่ 111.89 ไร่ (ร้อยละ 0.34)  

พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่รวม 5,019.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.20 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็น 
ป่าผลัดใบ  

พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่รวม 2,805.78 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.49 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ มีพื้นที่ 2,527.48 ไร ่(ร้อยละ 7.65) พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่ 268.15 ไร ่(ร้อยละ 0.81) และหาดทราย 
มีพื้นที่ 10.15 ไร ่(ร้อยละ 0.03)   

ตารางที่ 3.7-9 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
 พื้นที่เกษตรกรรม 15,340.77 24.54 46.47 

1 พืชไร่ 8,688.39 13.90 26.31 
2 ไม้ผล 2,778.62 4.45 8.42 
3 ไม้ยืนต้น 3,865.26 6.18 11.71 
4 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 8.50 0.01 0.03 

 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 9,493.20 15.19 28.75 
5 ตัวเมืองและย่านการคา้ 308.24 0.49 0.93 
6 พื้นที่อุตสาหกรรม 871.00 1.39 2.64 
7 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 453.70 0.73 1.37 
8 สถานีคมนาคม 548.77 0.88 1.66 
9 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 824.12 1.32 2.50 
10 หมู่บ้าน 6,487.37 10.38 19.65 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-9 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
 พ้ืนที่น้ า 359.78 0.58 1.09 

11 แหล่งน้ าที่สรา้งขึ้น 247.89 0.40 0.75 
12 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ 111.89 0.18 0.34 

 พ้ืนที่ป่าไม้ 5,019.04 8.03 15.20 
13 ป่าผลดัใบ 5,019.04 8.03 15.20 

 พ้ืนที่อื่นๆ 2,805.78 4.49 8.49 
14 ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ 2,527.48 4.04 7.65 
15 พื้นที่อ่ืนๆ 268.15 0.43 0.81 
16 หาดทราย 10.15 0.02 0.03 

รวมท้ังหมด 33,018.57 52.83 100.00 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.7-10 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 

  

ร่าง



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

ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเป็นพื้นที่ภูเขาป่าดงดิบ
สลับกับพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่ย่านชุมชน นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่จัดสรรต่างๆ พื้นที่ต าบลห้วยโป่งอยู่ใน
พื้นที่ศึกษาของโครงการ 1,693.71 ไร่ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-10 และรูปที่ 3.7-11 ซึ่งสามารถสรุปการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้ 

พื้นที่ เกษตรกรรม มีพื้นที่รวม 20.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา 
ประกอบด้วย พืชไร่ มีพื้นที่ 10.60 ไร่ (ร้อยละ 0.63) ไม้ผล มีพื้นที่ 6.28 ไร่ (ร้อยละ 0.37) และไม้ยืนต้น มีพื้นที่  
3.41 ไร่ (ร้อยละ 0.20) 

พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่รวม 1,669.73 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.59 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็น 
ป่าผลัดใบ 

พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่รวม 3.69 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นเหมืองแร่  
บ่อขุด 

ตารางที่ 3.7-10 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
 พ้ืนที่เกษตรกรรม 20.29 0.04 1.2 

1 พืชไร่ 10.60 0.02 0.63 
2 ไม้ผล 6.28 0.01 0.37 
3 ไม้ยืนต้น 3.41 0.01 0.20 

 พ้ืนที่ป่าไม้ 1,669.73 2.67 98.59 
4 ป่าผลัดใบ 1,669.73 2.67 98.59 

 พ้ืนที่อื่นๆ 3.69 0.01 0.22 
5 เหมืองแร่ บ่อขุด 3.69 0.01 0.22 

รวมท้ังหมด 1,693.71 2.72 100.00 

 ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.7-11 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 

  

ร่าง



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

 ต าบลห้วยใหญ่ 

ต าบลห้วยใหญ่ อยู่ในอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขา  
ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ าของล าห้วยสาธารณะกระจายอยู่ทั่วไป ที่ราบเหมาะกับการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม พื้นที่
ต าบลห้วยใหญ่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 17,802.99 ไร่ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-11 และรูปที่ 3.7-12  
ซึ่งสามารถสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้ 

พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รวม 9,572.31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.77 ของพื้นที่ต าบลในพื้นที่ศึกษา 
ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ 35.54 ไร่ (ร้อยละ 0.20) พืชไร่ มีพื้นที่ 3,674.26 ไร่  
(ร้อยละ 20.64) พืชไร่ที่ปลูกมากที่สุด คือ มันส าปะหลัง พื้นที่นา มีพื้นที่ 28.98 ไร่ (ร้อยละ 0.16) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่นาหว่านในพื้นที่ลุ่ม ไม้ผล มีพื้นที่  3,640.31 ไร่ (ร้อยละ 20.45) ไม้ผลที่ปลูกมากที่สุด คือ มะพร้าว  
และไม้ยืนต้น มีพื้นที่ 2,193.22 ไร่ (ร้อยละ 12.32) ไม้ยืนต้นที่ปลูกมากที่สุด คือ ยางพารา 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่รวม 1,921.67 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.80 ของต าบลในพื้นที่
ศึกษา ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า มีพื้นที่ 46.78 ไร่ (ร้อยละ 0.26) พื้นที่อุตสาหกรรม มีพื้นที่ 4.62 ไร่  
(ร้อยละ 0.03) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ มีพื้นที่ 504.96 ไร่ (ร้อยละ 2.84) สถานีคมนาคม มีพื้นที่ 163.02 ไร่ 
(ร้อยละ 0.92) สนามกอล์ฟ มีพื้นที่ 386.35 ไร่ (ร้อยละ 2.17) สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ มีพื้นที่ 135.96 ไร ่(ร้อยละ 0.76) และ
หมู่บ้าน มีพื้นที่ 679.98 ไร่ (ร้อยละ 3.82)  

พื้นที่น้ า มีพื้นที่รวม 1,412.61 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.94 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น มีพื้นที่ 1,411.55 ไร่ (ร้อยละ 7.93) และแหล่งน้ าธรรมชาติ มีพื้นที่ 1.06 ไร่ (ร้อยละ 0.01)  

พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่รวม 1,933.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.86 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็น 
ป่าผลัดใบ  

พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่รวม 2,963.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.64 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
ทุ่ งหญ้าและไม้ละเมาะ มีพื้นที่  2,782.46 ไร่  (ร้อยละ 15.63) พื้นที่ลุ่ม มีพื้นที่  0.09 ไร่  และพื้นที่ อ่ืนๆ  
มีพื้นที่ 180.65 ไร ่(ร้อยละ 1.01)  

ตารางที่ 3.7-11 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
 พื้นที่เกษตรกรรม 9,572.31 15.32 53.77 

1 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 35.54 0.06 0.2 
2 พืชไร่ 3,674.26 5.88 20.64 
3 พื้นที่นา 28.98 0.05 0.16 
4 ไม้ผล 3,640.31 5.82 20.45 
5 ไม้ยืนต้น 2,193.22 3.51 12.32 

 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1921.67 3.08 10.8 
6 ตัวเมืองและย่านการค้า 46.78 0.07 0.26 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-11 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

7 พื้นที่อุตสาหกรรม 4.62 0.01 0.03 
8 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 504.96 0.81 2.84 
9 สถานีคมนาคม 163.02 0.26 0.92 
10 สนามกอล์ฟ 386.35 0.62 2.17 
11 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 135.96 0.22 0.76 
12 หมู่บ้าน 679.98 1.09 3.82 

 พื้นที่น้ า 1,412.61 2.26 7.94 
13 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 1,411.55 2.26 7.93 
14 แหล่งน้ าธรรมชาติ 1.06 0.002 0.01 
  พ้ืนที่ป่าไม้ 1,933.20 3.09 10.86 

15 ป่าผลัดใบ 1,933.20 3.09 10.86 
  พ้ืนที่อื่นๆ 2,963.20 4.74 16.64 

16 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 2,782.46 4.45 15.63 
17 พื้นที่ลุ่ม 0.09 0.00 0.00 
18 พื้นที่อ่ืนๆ 180.65 0.29 1.01 

รวมท้ังหมด 17,802.99 28.48 100 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.7-12 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 

  

ร่าง



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

ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน
ล้อมรอบ และมีพื้นที่ราบลุ่มติดกับทะเลอ่าวไทย พื้นที่ต าบลนาจอมเทียนอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 10,248.32 ไร่ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-12 และรูปที่ 3.7-13 ซึ่งสามารถสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้ 

พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รวม 2,238.14 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.84 ของต าบลในพื้นที่ประกอบด้วย 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ 108.40 ไร่ (ร้อยละ 1.06) พืชไร่ มีพื้นที่ 1,446.99 ไร่ (ร้อยละ 14.12) 
พืชไร่ที่ปลูกมากที่สุด คือ มันส าปะหลัง พืชสวน มีพื้นที่ 15.71 ไร่ (ร้อยละ 0.15) ไม้ผล มีพื้นที่ 483.88 ไร่ (ร้อยละ 
4.72) และไม้ยืนต้น มีพื้นที่ 183.16 ไร่ (ร้อยละ 1.79) ไม้ยืนต้นที่ปลูกมากที่สุด คือ ยูคาลิปตัส    

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่รวม 2,516.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.55 ของต าบลในพื้นที่
ศึกษา ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า มีพื้นที่ 1,427.62 ไร่ (ร้อยละ 13.93) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ  
มีพื้นที่ 101.45 ไร่ (ร้อยละ 0.99) สถานีคมนาคม มีพื้นที่ 94.14 ไร่ (ร้อยละ 0.92) สนามกอล์ฟ มีพื้นที่ 180.55 ไร่  
(ร้อยละ 1.76) สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ มีพื้นที่ 149.36 ไร่ (ร้อยละ 1.46) และหมู่บ้าน มีพื้นที่ 563.01 ไร่ (ร้อยละ 5.49)  

พื้นที่น้ า มีพื้นที่รวม 214.63 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็น 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  

พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่รวม 3,275.40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.96 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็น 
ป่าผลัดใบ  

พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่รวม 2,004.02 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.56 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ มีพื้นที่ 1,737.05 ไร่ (ร้อยละ 16.95) และเหมืองแร่ บ่อขุด มีพื้นที่ 266.97 ไร่ (ร้อยละ 2.61) 

 
ตารางที่ 3.7-12 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
 พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,238.14 3.58 21.84 
1 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว ์ 108.40 0.17 1.06 
2 พืชไร่ 1,446.99 2.32 14.12 
3 พืชสวน 15.71 0.03 0.15 
4 ไม้ผล 483.88 0.77 4.72 
5 ไม้ยืนต้น 183.16 0.29 1.79 
 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 2,516.13 4.03 24.55 
6 ตัวเมืองและย่านการคา้ 1,427.62 2.28 13.93 
7 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 101.45 0.16 0.99 
8 สถานีคมนาคม 94.14 0.15 0.92 
9 สนามกอล์ฟ 180.55 0.29 1.76 
10 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 149.36 0.24 1.46 
11 หมู่บ้าน 563.01 0.90 5.49 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-12 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

 พ้ืนที่น้ า 214.63 0.34 2.09 
12 แหล่งน้ าท่ีสรา้งขึ้น 214.63 0.34 2.09 
 พ้ืนที่ป่าไม้ 3,275.40 5.24 31.96 

13 ป่าผลดัใบ 3,275.40 5.24 31.96 
 พ้ืนที่อื่นๆ 2,004.02 3.21 19.56 

14 ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ 1,737.05 2.78 16.95 
15 เหมืองแร่ บ่อขุด 266.97 0.43 2.61 

รวมท้ังหมด 10,248.32 16.40 100.00 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.7-13 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 

 

 

ร่าง



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

ต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขา มีทะเลและ
ล าคลองธรรมขาติ อ่างเก็บน้ าพาดผ่าน และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับพื้นที่ราบลุ่มกันไป  พื้นที่ต าบลบางเสร่ 
อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 9,009.35 ไร่ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-13 และรูปที่ 3.7-14 ซึ่งสามารถสรุป 
การใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้ 

พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รวม 2,800.81 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.09 ของต าบลในพื้นที่ประกอบด้วย 
พืชไร่ มีพื้นที่ 2,188.25 ไร่ (ร้อยละ 24.29) พืชไร่ที่ปลูกมากที่สุด คือ มันส าปะหลัง ไม้ผล มีพื้นที่ 222.22 ไร่  
(ร้อยละ 2.47) ไม้ยืนต้น มีพื้นที่ 339.95 ไร่ (ร้อยละ 3.77) ไม้ยืนต้นที่ปลูกมากที่สุด คือ ยางพารา และสถานที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า มีพื้นที่ 50.39 ไร่ (ร้อยละ 0.56)     

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่รวม 976.02 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.83 ของต าบลในพื้นที่
ศึกษา ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า มีพื้นที่ 6.22 ไร่ (ร้อยละ 0.07) พื้นที่อุตสาหกรรม มีพื้นที่ 88.07 ไร่  
(ร้อยละ 0.98) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ มีพื้นที่ 44.09 ไร่ (ร้อยละ 0.49) สถานีคมนาคม มีพื้นที่ 139.81 ไร่ 
(ร้อยละ 1.55) สนามกอล์ฟ มีพื้นที่ 41.11 ไร่ (ร้อยละ 0.45) สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ มีพื้นที่ 22.60 ไร่ (ร้อยละ 0.25) และ
หมู่บ้าน มีพื้นที่ 634.12 ไร ่(ร้อยละ 7.04)  

พื้นที่น้ า มีพื้นที่รวม 665.58 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.39 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น มีพื้นที่ 664.50 ไร่ (ร้อยละ 7.38) และแหล่งน้ าธรรมชาติ มีพื้นที่ 1.08 ไร่ (ร้อยละ 0.01)  

พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่รวม 2,775.49 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.81 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็น 
ป่าผลัดใบ  

พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่รวม 1,791.45 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.88 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ มีพื้นที่ 1,432.61 ไร่ (ร้อยละ 15.9) พื้นที่อ่ืนๆ มีพื้นที่ 63.17 ไร่ (ร้อยละ 0.70) และเหมืองแร่ 
บ่อขุด มีพื้นที่ 295.67 ไร่ (ร้อยละ 3.28) 

ตารางที่ 3.7-13 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
 พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,800.81 4.48 31.09 
1 พืชไร่ 2,188.25 3.50 24.29 
2 ไม้ผล 222.22 0.36 2.47 
3 ไม้ยืนต้น 339.95 0.54 3.77 
4 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 50.39 0.08 0.56 
 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 976.02 1.56 10.83 
5 ตัวเมืองและย่านการคา้ 6.22 0.01 0.07 
6 พื้นที่อุตสาหกรรม 88.07 0.14 0.98 
7 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 44.09 0.07 0.49 
8 สถานีคมนาคม 139.81 0.22 1.55 
9 สนามกอล์ฟ 41.11 0.07 0.46 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-285 
 

ตารางที่ 3.7-13 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
10 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 22.60 0.04 0.25 
11 หมู่บ้าน 634.12 1.01 7.04 
 พ้ืนที่น้ า 665.58 1.06 7.39 

12 แหล่งน้ าท่ีสรา้งขึ้น 664.50 1.06 7.38 
13 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ 1.08 0.00 0.01 
 พ้ืนที่ป่าไม้ 2,775.49 4.44 30.81 

14 ป่าผลดัใบ 2,775.49 4.44 30.81 
 พ้ืนที่อื่นๆ 1,791.45 2.86 19.88 

15 ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ 1,432.61 2.29 15.90 
16 พื้นที่อ่ืนๆ 63.17 0.10 0.70 
17 เหมืองแร่ บ่อขุด 295.67 0.47 3.28 

รวมทั้งหมด 9,009.35 14.41 100.00 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.7-14 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลบางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 

 

 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-287 
 

 ต าบลพลูตาหลวง 

ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับสูงต่ าซับซ้อน
ล้อมรอบ และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับพื้นที่ราบลุ่มกันไป พื้นที่ทางใต้ติดกับทะเล และเป็นเขตพื้นที่ทหาร   
พื้นที่ต าบลพลูตาหลวงอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 41 ,108.20 ไร่ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-14 และ 
รูปที่ 3.7-15 ซึ่งสามารถสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้ 

พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รวม 6,974.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.97 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา 
ประกอบด้วย พืชไร่ มีพื้นที่ 4,133.13 ไร่ (ร้อยละ 10.05) พืชไร่ที่ปลูกมากที่สุด คือ มันส าปะหลัง พืชสวน มีพื้นที่ 
70.08 ไร่ (ร้อยละ 0.17) ไม้ผล มีพื้นที่ 1,229.00 ไร่ (ร้อยละ 2.99) ไม้ยืนต้น มีพื้นที่ 1,525.49 ไร่ (ร้อยละ 3.71)  
ไม้ยืนต้นที่ปลูกมากที่สุด คือ ยางพารา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ 16.30 ไร่ (ร้อยละ 0.04) 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่รวม 20,374.1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.56 ของต าบลในพื้นที่
ศึกษา ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า มีพื้นที่ 427.29 ไร่ (ร้อยละ 1.04) พื้นที่อุตสาหกรรม มีพื้นที่ 852.59 ไร่ 
(ร้อยละ 2.07) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ มีพื้นที่ 9,968.13 ไร่ (ร้อยละ 24.25) สถานีคมนาคม มีพื้นที่ 680.73 
ไร่ (ร้อยละ 1.66) สนามกอล์ฟ มีพื้นที่ 1,097.15 ไร่ (ร้อยละ 2.67) สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ มีพื้นที่ 169.94 ไร่ (ร้อยละ 0.41) 
และหมู่บ้าน มีพื้นที่ 7,178.27 ไร่ (ร้อยละ 17.46)  

พื้นที่น้ า มีพื้นที่รวม 846.49 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วยแหล่ง
น้ าที่สร้างขึ้น มีพื้นที่ 841.87 ไร่ (ร้อยละ 2.05) และแหล่งน้ าธรรมชาติ มีพื้นที่ 4.62 ไร่ (ร้อยละ 0.01)  

พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นทีร่วม 7,912.15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.25 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
ป่าปลูกสมบูรณ์ มีพื้นที่ 47.59 ไร่ (ร้อยละ 0.12) และป่าผลัดใบ มีพื้นที่ 7,864.56 ไร่ (ร้อยละ 19.13)  

พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่รวม 5,001.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.17 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ มีพื้นที่ 4,626.24 ไร่ (ร้อยละ 11.25) พื้นที่ลุ่ม มีพื้นที่ 21.83 ไร่ (ร้อยละ 0.05) พื้นที่อ่ืนๆ  
มีพื้นที่ 223.44 ไร่ (ร้อยละ 0.55) หาดทราย มีพื้นที่ 22.55 ไร่ (ร้อยละ 0.06) และเหมืองแร่ บ่อขุด มีพื้นที่ 107.40 ไร่ 
(ร้อยละ 0.26)  ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-14 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

 พ้ืนที่เกษตรกรรม 6,974.00 11.16 16.96 
1 พืชไร่ 4,133.13 6.61 10.05 
2 พืชสวน 70.08 0.11 0.17 
3 ไม้ผล 1,229.00 1.97 2.99 
4 ไม้ยืนต้น 1525.49 2.44 3.71 
5 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 16.30 0.03 0.04 
 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 20,374.1 32.60 49.56 
6 ตัวเมืองและย่านการค้า 427.29 0.68 1.04 
7 พื้นทีอุ่ตสาหกรรม 852.59 1.36 2.07 
8 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 9,968.13 15.95 24.25 
9 สถานีคมนาคม 680.73 1.09 1.66 
10 สนามกอล์ฟ 1,097.15 1.76 2.67 
11 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 169.94 0.27 0.41 
12 หมู่บ้าน 7,178.27 11.49 17.46 
 พ้ืนที่น้ า 846.49 1.36 2.06 

13 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 841.87 1.35 2.05 
14 แหล่งน้ าธรรมชาติ 4.62 0.01 0.01 
 พ้ืนที่ป่าไม้ 7,912.15 12.66 19.25 

15 ป่าปลูกสมบูรณ์ 47.59 0.08 0.12 
16 ป่าผลัดใบ 7,864.56 12.58 19.13 
 พ้ืนที่อื่นๆ 5,001.46 8.00 12.17 

17 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 4,626.24 7.40 11.25 
18 พื้นที่ลุ่ม 21.83 0.03 0.05 
19 พื้นที่อ่ืนๆ 223.44 0.36 0.55 
20 หาดทราย 22.55 0.04 0.06 
21 เหมืองแร่ บ่อขุด 107.40 0.17 0.26 

รวมท้ังหมด 41,108.20 65.77 100.00 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.7-15 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีปี พ.ศ. 2562 

 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-290 
 

 ต าบลสัตหีบ 

ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่สลับสูงต่ า และพื้นที่ 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการทหาร และเป็นท่าเรือส าคัญทางการทหาร พื้นที่ทางใต้ติดกับทะเล และเป็นเขตพื้นที่ทหาร 
พื้นที่ต าบลสัตหีบอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 7,153.77 ไร่ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-15 และรูปที่ 3.7-16 
ซึ่งสามารถสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้ 

พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รวม 13.88 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็น
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่รวม 7,034.23 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.33 ของต าบลในพื้นที่
ศึกษา ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า มีพื้นที่ 36.92 ไร่ (ร้อยละ 0.52) พื้นที่อุตสาหกรรม มีพื้นที่ 161.76 ไร่ 
(ร้อยละ 2.26) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ มีพื้นที่ 6,460.50 ไร่ (ร้อยละ 90.31) สถานีคมนาคม มีพื้นที่ 178.36 
ไร่ (ร้อยละ 2.49) สนามกอล์ฟ มีพื้นที่ 148.30 ไร่ (ร้อยละ 2.07) สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ มีพื้นที่ 12.72 ไร่ (ร้อยละ 0.18) 
และหมู่บ้าน มีพื้นที่ 35.67 ไร่ (ร้อยละ 0.50)  

พื้นที่น้ า มีพื้นที่รวม 19.68 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น มีพื้นที่ 2.52 ไร่ (ร้อยละ 0.04) และแหล่งน้ าธรรมชาติ มีพื้นที่ 17.16 ไร่ (ร้อยละ 0.24)  

พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นทีร่วม 82.93 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นป่าผลัดใบ  
พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่รวม 3.05 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าและ

ไม้ละเมาะ  
ตารางที่ 3.7-15 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
 พ้ืนที่เกษตรกรรม 13.88 0.02 0.19 
1 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 13.88 0.02 0.19 
 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 7,034.23 11.27 98.33 
2 ตัวเมืองและย่านการค้า 36.92 0.06 0.52 
3 พื้นที่อุตสาหกรรม 161.76 0.26 2.26 
4 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 6,460.50 10.34 90.31 
5 สถานีคมนาคม 178.36 0.29 2.49 
6 สนามกอล์ฟ 148.30 0.24 2.07 
7 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 12.72 0.02 0.18 
8 หมู่บ้าน 35.67 0.06 0.50 
 พ้ืนที่น้ า 19.68 0.03 0.28 
9 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 2.52 0.00 0.04 
10 แหล่งน้ าธรรมชาติ 17.16 0.03 0.24 
 พ้ืนที่ป่าไม้ 82.93 0.13 1.16 

11 ป่าผลัดใบ 82.93 0.13 1.16 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-15 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

 พ้ืนที่อื่นๆ 3.05 0.00 0.04 
12 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 3.05 0.00 0.04 

รวมท้ังหมด 7,153.77 11.45 100.00 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.7-16 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 

 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-293 
 

 ต าบลแสมสาร 

ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ 
และมีพื้นที่ราบลุ่มติดกับทะเลอ่าวไทย พื้นที่ต าบลแสมสารอยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 8,715.26 ไร่ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.7-16 และรูปที่ 3.7-17 ซึ่งสามารถสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้ 

พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่รวม 455.74 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของต าบลในพื้นที่ประกอบด้วย  
พืชไร ่มีพื้นที่ 85.09 ไร่ (ร้อยละ 0.98) ไม้ยืนต้น มีพื้นที่ 335.39 ไร่ (ร้อยละ 3.85) และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีพื้นที่ 
35.26 ไร่ (ร้อยละ 0.40)     

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่รวม 3,685.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.29 ของต าบลในพื้นที่
ศึกษา ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า มีพื้นที่ 205.59 ไร่ (ร้อยละ 2.36) พื้นที่อุตสาหกรรม มีพื้นที่ 372.64 ไร่ 
(ร้อยละ 4.27) สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ มีพื้นที่ 2,082.68 ไร่ (ร้อยละ 23.90) สถานีคมนาคม มีพื้นที่ 36.06 ไร่ 
(ร้อยละ 0.41) สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ มีพื้นที่ 82.38 ไร่ (ร้อยละ 0.95) และหมู่บ้าน มีพื้นที่ 905.94 ไร่ (ร้อยละ 10.40)  

พื้นที่น้ า มีพื้นที่ รวม 30.54 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่ งเป็น 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  

พื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่รวม 3,956.68 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.40 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็น 
ป่าผลัดใบ  

พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่รวม 587.01 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.73 ของต าบลในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย  
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ มีพื้นที่ 542.01 ไร่ (ร้อยละ 6.22) และหาดทราย มีพื้นที่ 45.00 ไร่ (ร้อยละ 0.52) 

ตารางที่ 3.7-16 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

 พ้ืนที่เกษตรกรรม 455.74 0.73 5.23 
1 พืชไร่ 85.09 0.13 0.98 
2 ไม้ยืนต้น 335.39 0.54 3.85 
3 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 35.26 0.06 0.40 
 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 3,685.29 5.90 42.29 
4 ตัวเมืองและย่านการคา้ 205.59 0.33 2.36 
5 พื้นที่อุตสาหกรรม 372.64 0.60 4.28 
6 สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 2,082.68 3.33 23.90 
7 สถานีคมนาคม 36.06 0.06 0.41 
8 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 82.38 0.13 0.95 
9 หมู่บ้าน 905.94 1.45 10.40 
 พ้ืนที่น้ า 30.54 0.05 0.35 

10 แหล่งน้ าท่ีสรา้งขึ้น 30.54 0.05 0.35 
 พ้ืนที่ป่าไม้ 3,956.68 6.33 45.40 

11 ป่าผลดัใบ 3,956.68 6.33 45.40 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-16 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

 พ้ืนที่อื่นๆ 587.01 0.94 6.73 
12 ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ 542.01 0.87 6.22 
13 หาดทราย 45.00 0.07 0.52 

รวมท้ังหมด 8,715.26 13.95 100.00 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.7-17 การใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 

  

ร่าง



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

เกาะแสมสาร เกาะขาม และเกาะแรด อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิประเทศ 
เป็นภูเขาสลับพื้นที่ชายหาดทราย และหาดหิน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการทหาร  พื้นที่เกาะแสมสาร  
เกาะขาม และเกาะแรด อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 1 ,990.28 ไร่ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-17 และ 
รูปที่ 3.7-18 ซึ่งมีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ป่าผลัดใบทั้งหมด 
ตารางที่ 3.7-17 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเกาะแสมสาร เกาะขาม และเกาะแรด  อ าเภอสัตหีบ  

จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ประเภทการใชป้ระโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

 พ้ืนที่ป่าไม้ 1,990.28 3.18 100.00 
1 ป่าผลัดใบ 1990.28 3.18 100.00 

รวมทั้งหมด 1,990.28 3.18 100.00 
  

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-297 
 

 
รูปที่ 3.7-18 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเกาะแสมสาร เกาะขาม และเกาะแรด อ าเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี ปี พ.ศ. 2562 
  

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-298 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง 

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาตั้งอยู่ในต าบลพลา และอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และติดกับพื้นที่
ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมือง 
จังหวัดระยอง ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2560 และมีการก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในเขตผังเมืองชลบุรี ได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560 และได้มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละเขตผังเมืองรวมจังหวัดระยองและ
จังหวัดชลบุรี แสดงดังรูปที่ 3.7-19 

 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.7-19 แผนผังก าหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดินที่ไดจ้ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผงัเมือง

รวมจังหวัดระยอง และผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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จากการตรวจสอบพื้นที่ศึกษาของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานและทิศทาง
มาตรการในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมทั้ง 2 ฉบับ ก าหนดให้พื้นที่ 
สนามบินและพื้นที่รอบสนามบินมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

บริเวณที่ตั้ งสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา อยู่ ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.  2560  
ในบริเวณพื้นที่สีขาว ก าหนดให้เป็นเขตพื้นที่ทหาร ทิศเหนือ จรดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ทิศใต้ติดพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันออกจรดถนนเทศบาล 2 
ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง ทิศตะวันตกจรดพื้นที่คลองบางไผ่และฐานทัพเรือสัตหีบ  

 พื้นที่ทางด้านทิศเหนือ พื้นที่ต่อเนื่องสนามบินผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3  
ทางหลวงหมายเลข 332 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)  
เข้าสู่ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.  2560  
ในบริเวณพื้นที่สีชมพู ก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน เป็นพื้นที่ชุมชนและที่พักอาศัย
หนาแน่นน้ อยถึ งปานกลาง  มี ลั กษณ ะการตั้ ง ถิ่ น ฐานตามแนวยาวของถนน  
(Linear Settlement) และบริเวณพื้นที่สีอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ก าหนดให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ บริเวณพื้นที่เขาโกรกตะแบกและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

 พื้นที่ทางด้านทิศใต้  เป็นพื้นที่ทะเลและชายหาดอ่าวไทยที่ต่อเนื่องกับสนามบิน  
ของต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 ซึ่งจะอยู่
ในความดูเลของฐานทัพเรือสัตหีบ 

 พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก พื้นที่ต่อเนื่องสนามบินผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 
และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) เข้าสู่ต าบลบ้านฉาง  
อ าเภอบ้านฉาง อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ.2560 ในบริเวณพื้นที่สีชมพู 
ก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน เป็นพื้นที่ชุมชนและที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลาง 
ถึงหนาแน่นมาก เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม (Cluster Settlement Pattern)  
ในเขตตัวเมืองบ้านฉาง ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3376 มีลักษณะการตั้ งถิ่นฐานตามแนวยาวของถนน  
(Linear Settlement Pattern)  

 พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก ถัดจากคลองบางไผ่ และฝั่งทิศใต้ของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3126 มุ่งเข้าสู่เขตพื้ นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ  
เป็นพื้นที่ของต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้เป็นการใช้ที่ดินประเภทเขตพื้นที่ทหาร ฝั่งทิศเหนือของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 เป็นบริเวณพื้นที่สีเขียว ก าหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
มีการตั้งถิ่นฐานตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 332 ที่ต่อเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองในพื้นที่ต าบลนาจอมเทียน 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ร่าง
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3.7.3 การคมนาคมขนส่ง 

3.7.3.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ปริมาณการจราจรทางบก และแผนการพัฒนาระบบการขนส่ง
ในอนาคต เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

3.7.3.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 

(1) การคมนาคมทางบก 

 ข้อมูลปริมาณการจราจรบนเส้นทางคมนาคมที่ เกี่ยวข้องกับโครงการจากรายงาน 
ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันบนทางหลวง ของส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง  
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 

 ค านวณอัตราส่วนปริมาณการจราจรต่อความสามารถในการรองรับของถนน หรือค่า V/C 
Ratio ซึ่งประเมินได้จากสมการ 

 

ค่า V/C Ratio  =  (ปริมาณการจราจรรวมต่อชั่วโมง) 

     (ความจุของช่องการเดินรถ x จ านวนช่องทางจราจร) 

 ค านวณปริมาณการจราจรรวมต่อชั่วโมง (หน่วย PCUs/ชั่วโมง) โดยใช้ค่า PCU (Passenger 
Car Unit) ของยานพาหนะแต่ละประเภท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-18 

 ค านวณความจุของช่องทางจราจร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-19 

 ประเมินสภาพความคล่องตัวการจราจรในปัจจุบันตามเกณฑ์การประเมินของเผ่าพงศ์  
นิจจันทร์พันธ์ศรี, พ.ศ. 2540 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-20 

 ข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตภาคตะวันออก 

(2) การคมนาคมทางอากาศ 

 ข้อมูลสถิติจ านวนเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 

 ข้อมูลสถิติจ านวนผู้โดยสารภายในและระหว่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 
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ตารางที่ 3.7-18 ค่า PCU (Passenger Car Unit) ของยานพาหนะแต่ละประเภท 

ล าดับ ประเภทยานพาหนะ 
PCU  

(Passenger Car Unit) 
1 รถจักรยานยนต์และสามล้อเครื่อง (Motorcycle) 0.33 
2 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (Passenger Car 7 Persons)-รถเก๋ง 1.0 
3 รถยนต์นั่งเกิน 7 คน (Passenger Car > 7 Persons)-รถตู้ 1.0 
4 รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (Light Bus) 1.5 
5 รถยนต์โดยสารขนาดกลาง (Medium Bus) 1.5 
6 รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (Heavy Bus) 2.1 
7 รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) (Light Truck or Pick up) 1.0 
8 รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ล้อ) (Medium Truck) 2.1 
9 รถบรรทกุขนาด 3 เพลา (10 ล้อ) (Heavy Truck) 2.5 
10 รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) (Full Trailer) 2.5 
11 รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) (Semi Trailer) 2.5 

ที่มา : ส านักอ านวยความปลอดภัยกรมทางหลวง, พ.ศ. 2559 

 

ตารางที่ 3.7-19 ความสามารถในการรองรับปริมาณพาหนะของทางหลวง 
ชนิดของทางหลวง จ านวนรถ (คัน/ชั่วโมง) 

ถนนหลายช่องจราจร 2,000 (ต่อ 1 ช่องจราจร) 
ถนน 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง 2,000 (ท้ัง 2 ทิศทาง) 
ถนน 3 ช่องจราจร 2 ทิศทาง 4,000 (ท้ัง 2 ทิศทาง) 
ที่มา : ดัดแปลงจาก เผา่พงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, พ.ศ. 2540  

 

ตารางที่ 3.7-20 เกณฑ์ในการประเมินสภาพความคล่องตัวของการจราจร 
ความคล่องตัวในการจราจร อัตราส่วนของปริมาณจราจร (V/C Ratio) 

สภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง 0.88 - 1.00 
สภาพการจราจรติดขัดมาก 0.67 - 0.87 
สภาพการจราจรเคลื่อนตัวพอใช้ 0.52 - 0.66 
สภาพการจราจรคล่องตัวดี 0.36 - 0.51 
สภาพการจราจรคล่องตัวสูงมาก 0.20 - 0.35 

ที่มา : ดัดแปลงจาก เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, พ.ศ. 2540 
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3.7.3.3 ผลการศึกษา 

(1) การคมนาคมทางบก 

1) โครงข่ายคมนาคมทางถนน 

โครงข่ายถนนในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ถนนสายหลักและถนนสายรองที่สามารถเดินทาง
เข้าถึงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 332 และทางหลวงหมายเลข 3126 โครงข่ายแสดงดังรูปที่ 3.7-20 และสามารถสรุปดังนี้ 

 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) : เป็นเส้นทางที่มีความส าคัญมากต่อ 
การคมนาคมขนส่งสินค้าและวัตถุดิบจากภูมิภาคต่างๆ สู่พื้นที่ระยอง และเป็นเส้นทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคตะวันออก มีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านสมุทรปราการ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และสิ้นสุดที่จังหวัดตราด เป็นถนน 4 ช่องจราจร บางช่วงของเส้นทาง
ผ่านพื้นที่ชุมชน ซึ่งพบว่ามีปริมาณการจราจรคับคั่งมากในช่วงชุมชน อีกทั้งเป็นเส้นทาง
ขนส่งสินค้าและวัตถุดิบจากภาคต่างๆ มายังภาคตะวันออก 

 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (สายสัตหีบ-เขาหินซ้อน) : มีชื่อเรียกเป็นหลักว่า 
ถนนสายยุทธศาสตร์ เส้นทางสายก่อสร้างและเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2517 เพื่อสนับสนุน
ภารกิจทางการทหาร โดยเส้นทางเริ่มจากถนนสุขุมวิท ที่ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดที่ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
รวมระยะทาง 156.397 กิโลเมตร และเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงเป็นถนน
คอนกรีตขนาด 6-8 ช่องจราจร 

 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332 (สายสัตหีบ-ส านักท้อน) : มีชื่อเรียกเป็นหลักว่า  
ถนนเลี่ยงเมืองสัตหีบ เร่ิมจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่ต าบลหาดเสร่ อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง รวมระยะทาง 14.487 กิโลเมตร 

 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3126 (พลูตาหลวง-แสมสาร) : เป็นถนนสายหลักระหว่าง
จังหวัดชลบุรี-จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกรมทางหลวงได้ด าเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 
3126 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 ในพื้นที่  ต าบลพลูตาหลวง อ า เภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตรเพื่อรองรับการเดินทางเข้าสู่สนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา โดยขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร 
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รูปที่ 3.7-20 เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

  

ร่าง



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

จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณจราจรรายปีเฉลี่ยบนโครงข่ายถนนที่เกี่ยวข้อง คือ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 (175+000) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332 และทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3126 ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-21 ถึงตารางที่ 3.7-25)  
สรุปดังนี้ 

 ทางหลวงหมายเลข 3 (กม. 175+000) จากข้อมูลปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายปี พบว่า 
ปริมาณเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 เท่ากับ 19,924  21,548  23,231  25,403 
และ 27,757 คันต่อวัน ตามล าดับ ส าหรับรถยนต์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 คน รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมากกว่า 7 คน และ รถบรรทุก
ขนาดเล็ก (4 ล้อ) ตามล าดับ 

 ทางหลวงหมายเลข 331 (กม. 5+663) จากข้อมูลปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายปี พบว่า 
ปริมาณเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 เท่ากับ 13,157  15,286  16,511  17,013 
และ 18,190 คันต่อวัน ตามล าดับ ส าหรับรถยนต์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 คน รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมากกว่า 7 คน และ รถบรรทุก
ขนาดเล็ก (4 ล้อ) ตามล าดับ 

 ทางหลวงหมายเลข 332 (กม. 14+000) จากข้อมูลปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายปี พบวา่ 
ปริมาณเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 เท่ากับ 10,556  11,432  12,891  13,839 
และ 14,707 คันต่อวัน ตามล าดับ ส าหรับรถยนต์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 คน รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมากกว่า 7 คน และ รถบรรทุก
ขนาดเล็ก (4 ล้อ) ตามล าดับ 

 ทางหลวงหมายเลข 3126 (กม. 0+600) จากข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายปี พบว่า 
ปริมาณเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 เท่ากับ 10,376  12,715  14,362  15,846 
และ 15,888 คันต่อวัน ตามล าดับ ส าหรับรถยนต์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 คน รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมากกว่า 7 คน และ รถบรรทุก
ขนาดเล็ก (4 ล้อ) ตามล าดับ 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-21 ปริมาณการจราจรรายปีเฉลี่ยบนทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 

ประเภทรถ หน่วย 
ทางหลวงหมายเลข 3 (กม. 175+000) ทางหลวงหมายเลข 331 (กม. 5+663) ทางหลวงหมายเลข 332 (กม. 14+000) ทางหลวงหมายเลข 3126 (กม. 0+600) 

พ.ศ.  
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.  
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ.  
2560 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ.  
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.  
2560 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ.  
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.  
2560 

พ.ศ.  
2561 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน คันต่อวัน 7,860 8,724 9,203 9,751 10,410 5,601 6,795 7,296 7,694 8,220 4,534 5,272 5,788 6,341 6,943 4,347 5,422 5,865 6,338 6,807 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลมากกว่า 7 คน คันต่อวัน 7,243 8,293 8,970 9,664 10,007 4,452 5,346 5,889 6,185 6,460 2,581 4,738 5,236 5,604 6,387 2,973 3,452 4,052 4,498 4,339 

รถโดยสารขนาดเล็ก คันต่อวัน 990 881 851 1,028 1,132 330 374 286 230 239 28 71 75 51 23 424 438 385 458 506 

รถโดยสารขนาดกลาง คันต่อวัน 65 113 124 192 257 130 102 81 62 71 10 36 32 38 17 300 321 394 535 509 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ คันต่อวัน 289 236 236 250 274 352 351 288 186 217 73 106 113 87 25 437 388 415 353 241 

รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) คันต่อวัน 2,635 2,727 3,173 3,606 4,447 1,226 1,485 2,073 2,241 2,567 2,876 776 1,206 1,359 860 631 1,368 1.973 2,355 2,362 

รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ) คันต่อวัน 460 430 545 829 1,122 397 274 203 167 149 158 186 208 153 259 517 676 804 962 820 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) คันต่อวัน 366 190 103 72 96 354 318 242 153 188 219 164 177 114 184 636 510 406 310 280 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถพ่วง) คันต่อวัน 5 14 13 4 6 259 207 128 76 74 63 48 40 80 9 77 94 38 28 20 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถกึ่งรถพ่วง) คันต่อวัน 11 10 13 7 6 56 34 25 19 5 24 35 16 12 0 34 46 30 9 4 

รวม คันต่อวัน 19,924 21,548 23,231 25,403 27,757 13,157 15,286 16,511 17,013 18,190 10,556 11,432 12,891 13,839 14,707 10,376 12,715 14,362 15,846 15,888 

จักรยานและรถสามล้อ คันต่อวัน 18 10 10 3 3 17 14 10 4 0 32 29 18 9 8 17 25 17 2 4 

รถจักรยานยนต์ คันต่อวัน 4,267 5,098 5,556 6,123 6,523 1,215 2,092 2,445 2,897 3,179 1,376 1,933 2,298 2,838 3,019 2,393 2,792 3,200 3,668 3,805 
ที่มา :   ส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง พ.ศ. 2557-2561 

 

  ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-22 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ในปี พ.ศ. 2557-2561 

ประเภทรถ 
PCU 

Factor 

ทางหลวงหมายเลข 3 (กม. 175+000) 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวนคัน  
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 
จ านวนคัน 

  (คันต่อวัน) 1/ 
PCU ต่อวัน 

จ านวนคัน 
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 
จ านวนคัน 

  (คันต่อวัน) 1/ 
PCU ต่อวัน 

จ านวนคัน 
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 

รถยนตน่ั์งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 1 7,860 7,860.0 8,724 8,724.0 9,203 9,203.0 9,751 9,751.0 10,410 10,410.0 
รถยนต์น่ังส่วนบุคคลมากกว่า 7 คน 1 7,243 7,243.0 8,293 8,293.0 8,970 8,970.0 9,664 9,664.0 10,007 10,007.0 
รถโดยสารขนาดเล็ก 1.5 990 1,485.0 881 1,321.5 851 1,276.5 1,028 1,542.0 1,132 1,698.0 
รถโดยสารขนาดกลาง 1.5 65 97.5 113 169.5 124 186.0 192 288.0 257 385.5 
รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1 289 606.9 236 495.6 236 495.6 250 525.0 274 575.4 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) 1 2,635 2,635.0 2,727 2,727.0 3,173 3,173.0 3,606 3,606.0 4,447 4,447.0 
รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ) 2.1 460 966.0 430 903.0 545 1,144.5 829 1,740.9 1,122 2,356.2 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) 2.5 366 915.0 190 475.0 103 257.5 72 180.0 96 240.0 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถพ่วง) 2.5 5 12.5 14 35.0 13 32.5 4 10.0 6 15.0 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถกึ่งพ่วง) 2.5 11 27.5 10 25.0 13 32.5 7 17.5 6 15.0 

รวม 19,924 21,848.4 21,548 23,168.6 23,231 24,771.1 25,403 27,324.4 27,757 30,149.1 

ปริมาณการจราจรต่อชั่วโมง (PCU ต่อชั่วโมง) * 1,820.7 1,930.7 2,064.3 2,277.0 2,512.4 
จ านวนช่องจราจร 4 4 4 4 4 
V/C Ratio ** 0.23 0.24 0.26 0.28 0.31 
สภาพการจราจร2/ การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก 
ที่มา :  1/ Average Annual Daily Traffic Volumes Data (24 hours), กรมทางหลวง, พ.ศ. 2556-2560 
  2/ เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, พ.ศ. 2540 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (*) หมายถึง เฉลี่ย 12 ชั่วโมง 
  สัญลักษณ์ (**) หมายถึง ค่า V/C Ratio = (Total PCU/hr / ความจุของช่องทางจราจร x จ านวนช่องถนน) 

 

 

 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-23 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 331 ในปี พ.ศ. 2557-2561 

ประเภทรถ 
PCU 

Factor 

ทางหลวงหมายเลข 331 (กม. 5+663) 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวนคัน  
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 
จ านวนคัน  

  (คันต่อวัน) 1/ 
PCU ต่อวัน 

จ านวนคัน  
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 
จ านวนคัน  

  (คันต่อวัน) 1/ 
PCU ต่อวัน 

จ านวนคัน  
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 1 5,601 5,601.0 6,795 6,795.0 7,296 7,296.0 7,694 7,694 8,220 8,220.0 
รถยนต์น่ังส่วนบุคคลมากกว่า 7 คน 1 4,452 4,452.0 5,346 5,346.0 5,889 5,889.0 6,185 6,185.0 6,460 6,460.0 
รถโดยสารขนาดเล็ก 1.5 330 495.0 374 561.0 286 429.0 230 345.0 239 358.5 
รถโดยสารขนาดกลาง 1.5 130 195.0 102 153.0 81 121.5 62 93.0 71 106.5 
รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1 352 739.2 351 737.1 288 604.8 186 390.6 217 455.7 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) 1 1,226 1,226.0 1,485 1,485.0 2,073 2,073.0 2,241 2,241.0 2,567 2,567.0 
รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ) 2.1 397 833.7 274 575.4 203 426.3 167 350.7 149 312.9 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) 2.5 354 885.0 318 795.0 242 605.0 153 382.5 188 470.0 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถพ่วง) 2.5 259 647.5 207 517.5 128 320.0 76 190.0 74 185.0 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถกึ่งพ่วง) 2.5 56 140.0 34 85.0 25 62.5 19 47.5 5 12.5 

รวม 13,157 15,214.4 15,286 17,050.0 16,511 17,8227.1 17,013 17,919.3 18,190 19,148.1 

ปริมาณการจราจรต่อชั่วโมง (PCU ต่อชั่วโมง) * 1,267.9 1,420.8 1,485.6 1,493.2 1,595.7 
จ านวนช่องจราจร 4 4 4 4 4 
V/C Ratio ** 0.16 0.18 0.19 0.19 0.20 
สภาพการจราจร2/ การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก 
ที่มา :  1/ Average Annual Daily Traffic Volumes Data (24 hours), กรมทางหลวง, พ.ศ. 2556-2560 
  2/ เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, พ.ศ. 2540 
หมายเหตุ :  สัญลักษณ์ (*) หมายถึง เฉลี่ย 12 ชั่วโมง 
  สัญลักษณ์ (**) หมายถึง ค่า V/C Ratio = (Total PCU/hr / ความจุของช่องทางจราจร x จ านวนช่องถนน) 

 

 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-24 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 332 ในปี พ.ศ. 2557-2561 

ประเภทรถ 
PCU 

Factor 

ทางหลวงหมายเลข 332 (กม. 14+000) 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวนคนั  
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 
จ านวนคนั  

  (คันต่อวัน) 1/ 
PCU ต่อวัน 

จ านวนคนั  
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 
จ านวนคนั  

  (คันต่อวัน) 1/ 
PCU ต่อวัน 

จ านวนคนั  
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 1 4,534 4,524.0 5,272 5,272.0 5,788 5,788.0 6,341 6,341.0 6,943 6,943.0 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมากกว่า 7 คน 1 2,581 2,581.0 4,738 4,738.0 5,236 5,236.0 5,604 5.604.0 6,387 6,387.0 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1.5 28 42.0 71 106.5 75 112.5 51 76.5 23 34.5 

รถโดยสารขนาดกลาง 1.5 10 15.0 36 54.0 32 48.0 38 57.0 17 25.5 

รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1 73 153.3 106 222.6 113 237.3 87 182.7 25 52.5 

รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) 1 2,876 2,876.0 776 776.0 1,206 1,206.0 1,359 1,359.0 860 860.0 

รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ) 2.1 158 331.8 186 390.6 208 436.8 153 321.3 259 543.9 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) 2.5 219 547.5 164 410.0 177 442.5 114 285.0 184 460.0 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถพ่วง) 2.5 63 157.5 48 120.0 40 100.0 80 200.0 9 22.5 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถกึ่งพ่วง) 2.5 24 60.0 35 87.5 16 40.0 12 30.0 0 0 
รวม 10,566 11,298.1 11,432 12,177.2 12,891 13,647.1 13,839 14,456.5 14,707 15,328.9 

ปริมาณการจราจรต่อชั่วโมง (PCU ต่อชั่วโมง) * 941.5 1,014.8 1,137.3 1,204.7 1,277.41 
จ านวนช่องจราจร 2 2 2 2 2 
V/C Ratio ** 0.24 0.25 0.28 0.30 0.32 
สภาพการจราจร2/ การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก 
ที่มา :   1/ Average Annual Daily Traffic Volumes Data (24 hours), กรมทางหลวง, พ.ศ. 2556-2560 
  2/ เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, พ.ศ. 2540 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (*) หมายถึง เฉลี่ย 12 ชั่วโมง 
  สัญลักษณ์ (**) หมายถึง ค่า V/C Ratio = (Total PCU/hr / ความจุของช่องทางจราจร x จ านวนช่องถนน) 

 

  ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-25 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3126 ในปี พ.ศ. 2557-2561 

ประเภทรถ 
PCU 

Factor 

ทางหลวงหมายเลข 3126 (กม. 0+600) 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จ านวนคนั  
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 
จ านวนคนั  

  (คันต่อวัน) 1/ 
PCU ต่อวัน 

จ านวนคนั  
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 
จ านวนคนั  

  (คันต่อวัน) 1/ 
PCU ต่อวัน 

จ านวนคนั  
  (คันต่อวัน) 1/ 

PCU ต่อวัน 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 1 4,347 4,347.0 5,422 5,422.0 5,865 5,865.0 6,338 6,338.0 6,807 6,807.0 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมากกว่า 7 คน 1 2,973 2,973.0 3,452 3,452.0 4,052 4,052.0 4,498 4,498.0 4,339 4,339.0 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1.5 424 636.0 438 657.0 385 577.5 458 687.0 506 759.0 

รถโดยสารขนาดกลาง 1.5 300 450.0 321 481.5 394 591.0 535 802.5 509 763.5 

รถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1 437 917.7 388 814.8 415 871.5 353 741.3 241 506.1 

รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) 1 631 631.0 1,368 1,368.0 1,973 1,973.0 2,355 2,355.0 2,362 2,362.0 

รถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ) 2.1 517 1,085.7 676 1,419.6 804 1,688.4 962 2,020.2 820 1,722.0 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) 2.5 636 1,590.0 510 1,275.0 406 1,015.0 310 775.0 280 700.0 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถพ่วง) 2.5 77 192.5 94 235.0 38 95.0 28 70.0 20 50.0 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถกึ่งพ่วง) 2.5 34 85.0 46 115.0 30 75.0 9 22.5 4 10.0 
รวม 10,376 12,907.9 12,715 15,239.9 14,362 16,803.4 15,846 18,309.5 15,888 18,018.6 

ปริมาณการจราจรต่อชั่วโมง (PCU ต่อชั่วโมง) * 1,075.7 1,269.9 1,400.3 1,525.8 1,501.6 
จ านวนช่องจราจร 4 4 4 4 4 
V/C Ratio ** 0.13 0.16 0.18 0.19 0.19 
สภาพการจราจร2/ การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก การจราจรคล่องตัวสูงมาก 
ที่มา :     1/ Average Annual Daily Traffic Volumes Data (24 hours), กรมทางหลวง, พ.ศ. 2556-2560 
    2/ เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศร,ี พ.ศ. 2540 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (*) หมายถึง เฉลี่ย 12 ชั่วโมง 
  สัญลักษณ์ (**) หมายถึง ค่า V/C Ratio = (Total PCU/hr / ความจุของช่องทางจราจร x จ านวนช่องถนน) 

 ร่าง



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

ระบบการจัดการส าหรับลานจอดรถของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  รายละเอียดแสดงดัง 
รูปที่ 3.7-21 ดังนี้  

 ลานจอด 1 อยู่ตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 1 เป็นลานจอดไม่มีหลังคา มีพื้นที่
ประมาณ 10,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 248 คัน (เปิดเป็น
สาธารณะ) 

 ลานจอด 2 เป็นลานจอดมีหลังคา มีพื้นที่ประมาณ 9,000 ตารางเมตร สามารถ 
จอดรถยนต์ได้ประมาณ 230 คัน เป็นที่จอดรถส าหรับพนักงาน ผู้ประกอบการ และ 
สายการบินทั้งหมด (ไม่เปิดเป็นสาธารณะ) 

 ลานจอด 3 อยู่ตรงข้ามลานจอดที่ 2 มีพื้นที่ประมาณ 22,000 ตารางเมตร สามารถ 
จอดรถยนต์ได้ประมาณ 288 คัน (เปิดเป็นสาธารณะ) 

ทั้งนี้ การให้บริการลานจอดรถภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะมีค่าบริการส าหรับรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ ดังนี้ 

 รถยนต์ : จอด 1 ชั่วโมง ค่าบริการ 20 บาท และจอด 7 ชั่วโมง คิดเป็น 24 ชั่วโมง 
ค่าบริการ 140 บาท 

 รถจักรยานยนต์ : จอดชั่วโมงละ 10 บาท เกิน 5 ชั่วโมง คิดเป็นวันๆ ละ 50 บาท  
(เกิน 20 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง เศษของชั่วโมงคิดเพิ่มอีก 1 ชั่วโมง) 

 
ที่มา : https://www.rayonghip.com/utp-2/ 

รูปที่ 3.7-21 ลานจอดรถของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
  

ร่าง



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

ภายในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ พบว่ามีเส้นทางรถไฟและสถานีรถจ านวน 3 สถานี คือ สถานีรถไฟ 
บ้านฉาง สถานีรถไฟพลูตาหลวง และสถานีรถไฟเขาชีจรรย์ รายละเอียดดังนี้ 

 สถานีรถไฟบ้านฉาง ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ห่างจากกรุงเทพฯ 192.25 
กิโลเมตร มีรางรถไฟจ านวน 3 ราง และมี 1 ชานชาลา 

 สถานีรถไฟพลูตาหลวง ตั้งอยู่ที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ 184.03 
กิโลเมตร มีรางรถไฟจ านวน 8 ราง และมี 1 ชานชาลา 

 สถานีรถไฟเขาชีจรรย์ (ชจ.) ตั้งอยู่ที่ ต.บางเสร่า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ  
180 กิโลเมตร มีรางรถไฟจ านวน 4 ราง และมี 1 ชานชาลา  

(3) การคมนาคมทางอากาศ 

สนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ห่างจากเทศบาลต าบลพลาประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 160 กิโลเมตร ปัจจุบัน 
เป็นที่ตั้งของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และการท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยมีสายการบินให้บริการ 
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ก าลังพัฒนาสู่การเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์  

1) สถิติจ านวนเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศของสนามบนินานาชาติอู่ตะเภา ระหว่างป ี
พ.ศ. 2558-2562 

สถิติจ านวนเที่ยวบินของอากาศยานพาณิชย์ที่ท าการบินขึ้น - ลง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ในช่วงปีพ.ศ. 2558-2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนเที่ยวบินรวมอยู่ที่ 4,611 เที่ยวบิน และ 
ปี พ.ศ. 2559-2561 เพิ่มขึ้นเป็น 8,374  12,484 และ 15,096 เที่ยวบิน ส่วนปี พ.ศ. 2562 ลดลงเป็น 13,690 เที่ยวบิน 
ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-26 

2) สถิติจ านวนผู้โดยสารขาเข้า-ออก ภายในและระหว่างประเทศของสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 

สถิติจ านวนผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนผู้โดยสารรวมอยู่ที่ 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 ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-27  

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-26 สถิติจ านวนเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ ระหว่างปี 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 
มกราคม 266 128 394 429 260 689 519 246 765 818 743 1,561 698 551 1,249  
กุมภาพันธ ์ 256 112 368 410 375 785 473 223 696 675 853 1,528 613 582 1,195  
มีนาคม 260 55 315 437 341 778 509 454 963 721 840 1,561 645 567 1,212  
เมษายน 366 68 434 416 252 668 616 452 1,068 659 595 1,254 736 375 1,111  
พฤษภาคม 342 35 377 429 283 712 622 315 937 624 520 1,144 710 345 1,055  
มิถุนายน 224 44 268 402 279 681 628 264 892 616 501 1,117 692 314 1,006  
กรกฎาคม 216 67 283 396 283 679 757 267 1,024 650 537 1,187 681 396 1,077  
สิงหาคม 218 94 312 392 298 690 778 291 1,069 683 541 1,224 728 431 1,159  
กันยายน 206 106 312 412 246 658 695 272 967 620 459 1,079 651 367 1,018  
ตุลาคม 207 123 330 461 214 675 721 507 1,228 674 478 1,152 717 373 1,090  
พฤศจิกายน 282 111 393 448 201 649 697 660 1,357 624 473 1,097 725 522 1,247  
ธันวาคม 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  
ที่มา : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา, พ.ศ. 2563 ร่าง
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ตารางที่ 3.7-27 สถิติจ านวนผู้โดยสารภายในและระหว่างประเทศ ระหว่างปี 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 
มกราคม 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 
กุมภาพันธ์ 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 
มีนาคม 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 
เมษายน 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 
พฤษภาคม 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 
มิถุนายน 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 
กรกฎาคม 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 
สิงหาคม 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 
กันยายน 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 
ตุลาคม 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 
พฤศจิกายน 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 
ธันวาคม 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 
ที่มา : การท่าอากาศยาน, พ.ศ. 2563 

 

 

ร่าง
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(4) ระบบขนส่งภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ระบบขนส่งภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ประกอบด้วยรถโดยสารสาธารณะที่กรมการขนส่งทางบก
เปิดให้ใช้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รายละเอียดดังนี้  

1) รถโดยสารประจ าทาง 
รถโดยสารประจ าทาง มีจ านวน 3 เส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภากับจังหวัด

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก เดินรถขั้นต่ าวันละ 4 เที่ยว ดังนี้ 

 สาย 398 ตราด-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (เวลา 08.30-16.30) มีเส้นทางและ
สถานที่หยุดรับ-ส่ง ได้แก่ จ. ตราด จ. จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 1  
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รวมระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 
15 นาที 

 สาย 399 ระยอง-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (เวลา 04.30-17.00 น.) มีเส้นทางและ
สถานที่หยุดรับ-ส่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2 อ. บ้านฉาง  
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รวมระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 33 นาที 

 สาย 400 ชลบุรี-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (เวลา 09.00-17.00 น.) มีเส้นทางและ สถานที่
หยุ ดรั บ -ส่ งผู้ โดยสาร ได้ แก่  จ .  ชลบุ รี  อ.  ศรี ราชา  เมื องพั ทยา  อ.  สั ต หี บ  
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รวมระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 34 นาที 

2) รถเช่า 
รถเช่าสามารถติดต่อจุดให้บริการด้านหน้าอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ฝั่งขาเข้าภายในประเทศ ได้แก่  

 National Car Rental ติดต่อ 081-931-4713 

 Bizcar Rental ติดต่อ 089-982-7667 

 Avis Car Rental ติดต่อ 062-603-2938 

 Chic Car Rent ติดต่อ 02-286-6779, 092-274-0440, 092-274-0110 

 Hertz Car Rental ติดต่อ 02-266-4666, 063-204-0082 

 Asap Car Rental ติดต่อ 093-457-4433 

 Thai Rent A Car ติดต่อ 1647, 098-247-0909 

 SUS CARRENT UTAPAO ติดต่อ 095-568-0999, 086-353-1228 

 Europcar ติดต่อ 063-218-2666 
3) รถแท็กซี่ (Taxi) และรถตู ้

ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะมีให้บริการรถแท็กซี่และรถตู้แบบเหมาของบริษัทที่ได้รับ
สัมปทานในการให้บริการ โดยมีเส้นทางจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาไปยังระยอง ได้แก่ เมืองระยอง บ้านฉาง บ้านเพ 
(เกาะเสม็ด) ชลบุรี ได้แก่ พัทยา เมืองชลบุรี ศรีราชา สัตหีบ บางเสร่  ตราด ได้แก่ เกาะช้าง และกรุงเทพฯ ได้แก่ 
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และอ่ืน  ๆตามตกลง ทั้งนี้ ค่าบริการขึ้นอยู่กับษริษัท (ที่มา : การท่าอากาศยานอู่ตะเภา) 

ร่าง
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(5) โครงสร้างพื้นฐานในเขตภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

จากการทบทวนรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ณ เดือนมีนาคม 2563 (ที่มา : กระทรวง
คมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) พบว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีแนวทางการพัฒนา 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi Modal Transport) 
อย่างไร้รอยต่อ (Seamless) ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ โดยมีกรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

 ทางอากาศ ได้แก่ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

 ทางเรือ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 ทางถนน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ -ชลบุรี พัทยา-มาบตาพุด และ 
แหลมฉบัง-นครราชสีมา 

 ทางราง ได้แก่ รถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วงกรุงเทพฯ-ระยอง 
โดยมีแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 ระยะ 

รายละเอียดแสดงดังตารางตารางที่ 3.7-28  
ตารางที่ 3.7-28 แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) 3 ระยะ 
ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2560-2561) ระยะกลาง (พ.ศ. 2562-2564) ระยะต่อไป (พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป) 

- PPP MRO อู่ตะเภา ระยะท่ี 1 
- PPP รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
- สถานีรถไฟอู่ตะเภา 
- PPP อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3  
  ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
- PPP ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 
- PPP ท่าเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 3 
- Motorway (พัทยา-มาบตาพุด) 
- อาคารผู้โดยสาร ท่าเรือจุกเสม็ด 
- ปรับปรุงโครงข่ายถนนสายรอง 

- ก่อสร้างรถไฟทางคู่ (แหลมฉบัง- 
  มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) 
- ก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 ท่าอากาศยาน- 
  อู่ตะเภา 
- PPP Air Cargo ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
- PPP Free Trade Zone ท่าอากาศยาน- 
  อู่ตะเภา 
- Motorway (แหลมฉบัง-ปราจีนบุรี) 
- ปรับปรุงโครงข่ายถนนสายรอง 
- เพิ่มโครงข่ายทางเลี่ยงเมือง 

- รถไฟเชื่อม EEC ทวาย-กัมพูชา 
- ICD ฉะเชิงเทรา 
- PPP Air Cargo ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
  ระยะท่ี 2  
- Motorway (ชลบุรี-อ. แกลง) 
- เพิ่มถนนโครงข่ายถนนรองรับเมืองใหม่ 

99 โครงการ 62 โครงการ 7 โครงการ 
รวมทั้งหมด 168 โครงการ 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
: EEC) ณ เดือนมีนาคม 2563 กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  

 

 

ร่าง
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ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบว่ามีโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทางถนน ทางราง และทางน้ า 

อยู่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา รายละเอียดดังตารางที่ 3.7-29 

ตารางที่ 3.7-29 โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาแผนงาน สถานภาพโครงการปัจจุบัน 

1. โครงข่ายคมนาคมที่ด าเนินการ/ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
1.1 โครงข่ายคมนาคมทางบก 
-  โครงการก าหนดเส้นทางเดินรถโดยสาร 
   ประจ าทางเพื่อรองรับท่าอากาศยาน 
   อู่ตะเภา 

กรมการขนส่งทางบก - ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เปิดเมื่อ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

-  โครงการ ทล.3126 แยก ทล.3 – 
   ทางเข้าสนามบินอู่ตะเภา  

กรมทางหลวง พ.ศ. 2559-2561 ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เปิดเมื่อปลายปี พ.ศ. 2561 

1.2 โครงข่ายคมนาคมทางน้ า    
-  โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 
   เรือเฟอร์รี่ (Ferry Terminal) พร้อม 
   สิ่งอ านวยความสะดวก 

กองทัพเรือ  
(ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ) 

พ.ศ. 2561-2563 ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เปิดเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

-  โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ 
   พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 

กองทัพเรือ  
(ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ) 

พ.ศ. 2560-2563 ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เปิดเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

-  โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 
   (ท่าเรือ A) 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561-2563 ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เปิดเมื่อ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 

โครงข่ายคมนาคมทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ/ก่อสร้าง   
1. โครงข่ายคมนาคมทางบก    
-  โ ค ร ง ก า ร  ท ล . 3126 ท า ง เ ข้ า 
    ท่ า อ าก าศย านอู่ ต ะ เ ภ า - ท่ า เ รื อ 
    จุกเสม็ด 

กรมทางหลวง พ.ศ. 2561-2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

-  โ ค ร ง ก า ร  ท ล . 332 แ ย ก  ท ล . 3  
   (แยกเจ)-แยก ทล.3 (แยกอู่ตะเภา) 

กรมทางหลวง พ.ศ.2562-2564 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

-  โครงการทางหลวงพิ เศษระหว่าง 
   เมือง (Motorway) กรุงเทพฯ-ชลบุรี- 
   พัทยา-มาบตาพุด    

กรมทางหลวง พ.ศ. 2559-2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

2. โครงข่ายคมนาคมทางราง    
-  โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561-2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
-  โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ- 
   ร ะ ยอ ง  ( เ ชื่ อ ม  3 สนามบิ นแบ บ 
   ไร้รอยต่อ) 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561-2566 อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภค 
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ตารางที่ 3.7-29 โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

โครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาแผนงาน สถานภาพโครงการปัจจุบัน 

3. โครงข่ายคมนาคมทางน้ า    
-  โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด  
   (ระยะท่ี 3) 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2560-2567 อยู่ ระหว่ าง  กนอ . ขอใบอนุญาต
ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าจากกรมเจ้าท่า 
และใบอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมาย  

-  โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  
   ระยะท่ี 3 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2568 อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  
กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 แผนภาพรวมเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2565) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

1) โครงข่ายคมนาคมที่ด าเนินการ/ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

1.1) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทางถนน 

โครงการก าหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางเพื่อรองรับท่าอากาศยานอู่ตะเภา  
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เปิดเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง จ านวน 3 เส้นทาง เมื่อวันที่ 4 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภากับจังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออก  โดยมีแผน 
การเดินรถขั้นต่ าวันละ 4 เที่ยว ดังนี้ 

 สาย 398 ตราด-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  

 สาย 399 ระยอง-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  

 สาย 400 ชลบุรี-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  
ทั้งนี้  ในแต่ละเส้นทางใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐานใหม่  (รูปที่  3.7-22) มีระบบ 

ความปลอดภัยครบครัน ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์แสดงผลความเร็ว (Speed Monitor) มีระบบเบรก ABS  
ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกก าหนดและมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยผ่านการตรวจรับรองโดยกรมการขนส่งทางบก ใช้จ านวนรถ 2-4 คัน ในแต่ละเส้นทางเพื่อให้สอดคล้อง
กับจ านวนเที่ ยวบินต่ อวั น  และฤดู กาลท่ อง เที่ ยว  (ที่ มา  : https://www.dlt.go.th/th/public-news/view. 
php?_did=2035 (กรมการขนส่งทางบก)) 
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ที่มา : https://www.rayonghip.com/dlt-utp/?fbclid=IwAR0-kYNS0Y1VnNedryFucEGzi83gYe4OcnvfK0aZzHskkL74jeHT6OE9jgU 

รูปที่ 3.7-22 รถโดยสารประจ าทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  
 

โครงการ ทล.3126 แยก ทล.3 – ทางเข้าสนามบินอู่ตะเภา  
กรมทางหลวง (ทล.) ได้ด าเนินโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 3126 แยก ทล.3 – ทางเข้า 

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จาก กม. 0 – กม. 3+400 รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 
(รูปที่ 3.7-23) เพื่อรองรับการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง ก่อสร้างจุด
กลับรถ จ านวน 3 แห่ง และปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยก จ านวน 1 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ. 2561  

 
ที่มา : https://www.google.com/maps 

รูปที่ 3.7-23 โครงการ ทล.3126 แยก ทล.3 – ทางเข้าสนามบินอู่ตะเภา 

1.2) โครงข่ายคมนาคมทางน้ า 

โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (Ferry Terminal) พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก  
กองทัพเรือ (ทร.) (ท่าเรือสัตหีบ) ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารส าหรับเรือเฟอร์รี่  

พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 1 อาคาร (รูปที่ 3.7-24) มีพื้นที่โครงการ ประมาณ 20,000 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย อาคารผู้โดยสารที่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,000 ตารางเมตร ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ ในการรองรับ 
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ผู้เดินทางท่องเที่ยว และการขนส่งทั้งรถยนต์ หรือประเภทล้อเลื่อนอ่ืนๆ โดยภายในอาคารผู้โดยสาร  ประกอบด้วย 
Souvenir Shops Food Court Ticket counters Restrooms Boarding area และ  Waiting area และปรับปรุง
เพิ่มเติมส่วนขึ้นลงเรือเฟอร์รี่ของผู้โดยสารและรถยนต์บริเวณหน้าท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ (เป็นการด าเนินการต่อเนื่องกับ
โครงการงานปรับปรุงท่าเทียบเรือหมายเลข 6) ประกอบด้วย พื้นที่จอดรถยนต์ (Parking Lots) Internet Zone และ 
Accommodations 

  
ที่มา : https://www.facebook.com/Thailand.Infra/posts/870213496750464/ 

รูปที่ 3.7-24 โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (Ferry Terminal) พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก  
กองทัพเรือ (ทร.) (ท่าเรือสัตหีบ) ได้ด าเนินการก่อสร้างท่าเรือเฟอรี่ของผู้โดยสารและรถยนต์

บริเวณท่าเทียบเรือเฟอร์รี่พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อเตรียมรองรับการเดินเรือข้ามอ่าวไทยและเดินเรือระหว่าง
ท่าเรือในทะเลภาคตะวันออก ได้แก่  

 ท่าเรือจุกเสม็ด อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี - ท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง อ. เกาะช้าง จ. ตราด  

 ท่าเรือจุกเสม็ด สัตหีบ - ท่าเรือเขาตะเกียบ หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์  

 ท่าเรือจุกเสม็ด สัตหีบ -ปราณบุรี จ. เพชรบุรี 
โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณพื้นที่ ขนาด 150 x 150 เมตร บริเณท่าเทียบเรือหมายเลข 6 

ปัจจุบันติดกับร่องน้ าท่าเรือจุกเสม็ด เป็นสะพานเทียบเรือกว้าง 13 เมตร ยาว 75 เมตร จ านวน 2 สะพาน  
ซึ่งแต่ละสะพานสามารถเทียบเรือได้ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งท าให้ได้ท่าเทียบเรือ จ านวน 4 ท่า (ก าหนดเป็นท่าเทียบเรือ 
หมายเลข 61 62 63 และ 64) แต่ละท่ารองรับเรือขนาดความกว้างตัวเรือ 15 เมตร ความยาว 80 เมตร ระวางขับน้ า 
ไม่เกิน 2,500 ตัน สะพานเรือสามารถรองรับน้ าหนักได้ไม่เกิน 5 ตันต่อตารางเมตร แต่ละท่ามีความลึกหน้าท่า ดังนี้  

 ท่าเทียบเรือหมายเลข 61 มีความลึกน้ าหน้าท่าประมาณ 10 เมตร 

 ท่าเทียบเรือหมายเลข 62 มีความลึกน้ าหน้าท่าประมาณ 9 เมตร 

 ท่าเทียบเรือหมายเลข 63 มีความลึกน้ าหน้าท่าประมาณ 7 เมตร 

 ท่าเทียบเรือหมายเลข 64 มีความลึกน้ าหน้าท่าประมาณ 5 เมตร 
ทั้ งนี้  กองทัพเรือได้จัดพิธี วางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ โดยสารเรือเฟอร์รี่   

(Ferry Terminal) พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 
(รูปที่  3.7-25) เมื่อวันที่  18 กันยายน พ .ศ. 2560 และเปิดด าเนินการเมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2563  
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(ที่มา : https://www.facebook.com/prthainavy/posts/1660075350710481/ (กองประชาสัมพันธ์ ส านักงาน
เลขานุการ กองทัพเรือ )) และ  https://www.facebook.com/Thailand.Infra/posts/870213496750464/ 
โครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย) 

  
ที่มา : https://www.facebook.com/Thailand.Infra/posts/870213496750464/ 

รูปที่ 3.7-25 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเรือ A) 
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเรือ A) เป็นการพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงโครงข่าย 

การขนส่งกับท่าเรือแหลมฉบังสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชยนาวี   
โดยรูปแบบหน้าท่าเป็นรูป L มีความยาวหน้าท่าที่  125 เมตรและ 120 เมตรมีความลึกหน้าท่า 10 เมตร  
มีขีดความสามารถรองรับเรือชายฝั่งขนาดระวางบรรทุก 3 ,000 DWT ขนส่งตู้สินค้าได้คราวละ 200 DWT และ 
ขนาดระวางบรรทุก 1,000 DWT ขนส่งตู้สินค้าได้คราวละ 100 DWT ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน มีความสะดวกและ
ปลอดภัย รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่หน้าท่าและหลังท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการก่อสร้างและ 
ติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรงเช่นปั้นจั่นหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) และปั้นจั่นเรียงตู้
สินค้าในลาน (Mobile Harbor Crane) อย่างละ 1 ตัว พร้อมทั้งรถคานเคลื่อนที่ล้อยาง (Rubber Tyred Gantry 
Crane : RTG) จ านวน 2 คัน (รูปที่  3.7-26) เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับตู้สินค้าได้ 300,000 TEU ต่อปี เพิ่มขึ้น 
จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ซึ่งปัจจุบันปริมาณตู้สินค้าขนส่งทางเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบังมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการฯ แล้วเสร็จ และเปิดให้ด าเนินการเมื่อ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
ที่มา : https://www.logistics-manager.com/th/lch-terminal-a/ 
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รูปที่ 3.7-26 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเรือ A) 

2) โครงข่ายคมนาคมที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ/ก่อสร้าง  

2.1) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทางถนน 

โครงการ ทล.3126 ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด 
โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 3126 ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา – ท่าเรือจุกเสม็ด  

จาก กม. 3+400 – กม. 11+163 รวมระยะทาง 7.763 กิโลเมตร จากจราจร 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร  
(รูปที่ 3.7-27) ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

 
รูปที่ 3.7-27 โครงการ ทล.3126 ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด 

 

โครงการ ทล.332 แยก ทล.3 (แยกเจ)-แยก ทล.3 (แยกอู่ตะเภา) 
โครงการขยายทล.332 แยก ทล.3 (แยกเจ)-แยก ทล.3 (แยกอู่ตะเภา) จาก กม. 0+000 –  

กม. 14+487 รวมระยะทาง 14.487 กิโลเมตร จากจราจร 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ปัจจุบันโครงการฯ  
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564  

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด 
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด  

โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงกรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา ระยะทางรวม 132.9 กิโลเมตร จ านวน 6-8  
ช่องจราจร ปัจจุบันก่อสร้ างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ และช่วงพัทยา -มาบตาพุด  จาก กม . 2+300 –  
กม. 35+381.335 ผ่าน อ. บางละมุง อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี และไปบรรจบที่ทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณ อ. บ้านฉาง  
จ. ระยอง รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร จ านวน 6 ช่องจราจร ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และ 
จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 
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ที่มา : https://www.motorway.go.th/m-map-7-th/ 

รูปที่ 3.7-28 โครงการทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง (Motorway) กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด 

2.2) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทางราง 

โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา  
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา ที่ กม. 188+523 - กม. 

189+173 บนทารถไฟสายชุมทางเขาชีจรรย์-ท่าเรือจุกเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณข้างอ่างเก็บน้ ากองทัพเรือใกล้กับทางเข้า
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยมีการก่อสร้าง ได้แก่ เป็นการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ ชานชลา อาคารจอดรถบัส รับ-ส่ง 
ผู้โดยสาร อาคารบ้านพัก เป็นต้น ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 แสดงดัง
รูปที่ 3.7-29 

 
ที่มา : https://www.facebook.com/ThaiRailNews/posts/2329617217120257/  

รูปที่ 3.7-29 โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา  

ร่าง
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โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ) 
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานในการประชุมเม่ือวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติให้ รฟท. ศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยเป็นการพัฒนาระบบรถไฟเชื่อมสนามบินทั้ง 3 แห่ง แบบไร้
รอยต่อรวม 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพ-ระยอง (ลาดกระบัง-ระยอง) ระยะทาง
ประมาณ 193.5 กิโลเมตร 2) โครงการรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน (ARL) (พญาไท-สุวรรณภูมิ) ระยะทางประมาณ 28.6 
กิโลเมตร และ 3) โครงการรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน ส่วนต่อขยาย (พญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง) ระยะทางประมาณ 20.7 
กิโลเมตร ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
และลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยจะเร่ิมก่อสร้างได้ใน 12 เดือน และก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 
5 ปี หรือภายในปี พ.ศ. 2566  

โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน มี 9 สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานี  
บางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา และสถานีอู่ตะเภา 

รายละเอียดแสดงดัรูปที่ 3.7-30 

 
ที่มา : www.bkkcitismart.com 

รูปที่ 3.7-30 โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง (เชื่อม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ) 

2.1) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทางน้ า 

โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด (ระยะที่ 3)  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและ

ชุมชนใหม่มาบตาพุด โดยได้ด าเนินการระยะที่ 1 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 และระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2542 โดยในส่วน
ของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้มีการพัฒนาแล้วรวม 2 ระยะ เนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ร่าง
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มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการเติบโต
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยโครงการตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ 1,000 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่หน้าท่า 550 ไร่ มีความยาวพื้นที่หน้าท่า 2,200 เมตร (รูปที่ 3.7-31) 
ประกอบด้วย ท่าเรือของเหลว ท่าเรือก๊าซ ท่าเรือบริการ พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงาน บ่อเก็บกักตะกอนดิน 
และเขื่อนกันคลื่น โดยพร้อมเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2567 (ที่มา : แผนภาพรวมเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2565) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) ทั้งนี้  กนอ.  
ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) กับบริษัทกัลฟ์ 
เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอมินัล จ ากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีแผนเริ่มออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง  
ถมทะเลปี พ.ศ. 2564-2567 ก่อสร้างท่าเทียบเรือปี พ.ศ. 2567-2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง กนอ. ด าเนินการขอ
ใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าจากกรมเจ้าท่าและใบอนุญาตอ่ืนๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของโครงการพัฒนา
ท่าเรือมาบตาพุด (ระยะที่ 3) (ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่
และจราจร) 

 
ที่มา : https://www.eeco.or.th 

รูปที่ 3.7-31 โครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด (ระยะที่ 3)  
 

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  
ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีปริมาณสินค้าคอนเทนเนอร์

ผ่านท่า 6.77 ล้านทีอียู/ปี (ระยะที่ 1 จ านวน 4,375 ล้านตู้ และระยะที่ 2 จ านวน 2,404 ล้านตู้) มีขีดความสามารถ
รองรับสูงสุดได้ถึง 11.1 ล้านทีอียู/ปี ซึ่งคาดว่าหากท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราการเติบโตต่อปีที่ร้อยละ 5 จะมีปริมาณตู้
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สินค้าเกิดขีดความสามารถของท่าเรือในปี พ.ศ. 2568 เนื่องจากการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกขนาดใหญ่จะต้องใช้ระยะเวลา
ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ศึกษาออกแบบก่อสร้าง ไปจนถึงเปิดให้บริการกว่า 10 ปี จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ตั้งอยู่ที่ ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี   
(รูปที่ 3.7-32)  มีพื้นที่รวม 1,600 ไร่ ความลึกแอ่งน้ า -18 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง สามารถรองรับเรือระวาง
ขับน้ าไม่ต่ ากว่า 100,000 เดทเวทตัน ประกอบด้วย 1) ท่าเรือขนส่งรถยนต์ (Ro/Ro) 1 ท่า 2) ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป
และตู้สินค้า 1 ท่า 3) ท่าเทียบเรือตู้สินค้าไม่ต่ ากว่า 7 ล้านทีอียู/ปี และรองรับรถยนต์ได้ 1 ล้านคัน/ปี โดยเปิด
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2568 (ที่มา : แผนภาพรวมเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ .ศ. 2560-2565) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) แบ่งออกเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2566) และการก่อสร้างท่าเทียบเรือและติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่าย 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) ทั้งนี้ ปัจจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ (ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงคมนาคม ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร)  

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-327 
 

 

 
ที่มา : https://www.eeco.or.th/ 

รูปที่ 3.7-32 ที่ตั้งโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
  

ร่าง
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3.7.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

3.7.4.1 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษารวบรวมข้อมูลระบบสาธารณูปโภคบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา เพื่อน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคาดการณ์ปริมาณการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้น 

3.7.4.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิดังนี้ 

 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากรายงานสถิติจังหวัดระยองและชลบุรี พ.ศ. 2556-2560 จากส านักงานสถิติ
จังหวัดระยองและชลบุร ี

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลพลา พ.ศ. 2561-2564 

 ระบบสาธารณูปโภคของสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา จากแผนแม่บทสนามบินนานาชาต ิ
อู่ตะเภา (เดือนธันวาคม พ.ศ.2561) 

 ข้อมูลด้านการใช้น้ าของจังหวัดระยองและชลบุรี พ.ศ. 2557-2561 จากการประปาส่วนภูมิภาค 
 

3.7.4.3 ผลการศึกษา 

(1) การใช้ไฟฟ้า 

1) จังหวัดระยอง 

ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดระยอง ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่า จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดระยองมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 377,086 ราย มีการใช้ไฟฟ้า 
10,822.901 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-30 
ตารางที่ 3.7-30 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ของจังหวัดระยอง จ าแนกตามประเภทผู้ใช้

เป็นรายอ าเภอ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 

อ าเภอ 
จ านวน 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) 

รวม 
ที่อยู่
อาศัย 

สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่
ราชการและ
สาธารณะ 

อื่นๆ 

ปี พ.ศ. 2556       

เมืองระยอง 144,843 981.05 304.02 664.80 1.50 10.73 

บ้านฉาง 27,336 202.60 66.56 129.58 2.82 3.64 

แกลง 46,330 612.38 124.82 485.69 - 1.86 

วังจันทร์ 8,288 37.10 22.41 12.79 - 1.90 

บ้านค่าย 22,442 100.27 4.45 95.58 0.25 - 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางที่ 3.7-30 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ของจังหวัดระยอง จ าแนกตามประเภทผู้ใช้
เป็นรายอ าเภอ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 

อ าเภอ 
จ านวน 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) 

รวม 
ที่อยู่
อาศัย 

สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่
ราชการและ
สาธารณะ 

อื่นๆ 

ปลวกแดง 34,876 3,534.73 62.67 3,416.67 0.02 55.36 

เขาชะเมา 6,027 13.62 12.93 0.60 - 0.09 

นิคมพัฒนา 15,582 575.36 31.33 539.66 0.20 4.18 

รวม 305,724 6,057.10 629.19 5,345.37 1.79 77.76 

ปี พ.ศ. 2557       

เมืองระยอง 149,375 1,291.30 435.14 842.40 8.24 13.52 
บ้านฉาง 28,311 215.57 70.98 133.58 4.17 4.84 
แกลง 52,585 671.51 145.40 511.08 4.38 10.65 
วังจันทร์ 8,580 46.86 22.79 13.45 0.72 9.90 
บ้านค่าย 24,900 922.41 50.58 862.13 9.70 - 
ปลวกแดง 37,758 3,879.03 69.71 3,781.72 6.70 20.91 
เขาชะเมา 6,108 14.09 12.88 0.65 0.15 0.42 
นิคมพัฒนา 17,296 548.63 33.73 512.34 0.41 2.16 

รวม 324,913 7,589.39 841.21 6,657.35 34.47 62.40 
ปี พ.ศ. 2558       

เมืองระยอง 100,810 622.35 276.55 334.51 - 11.29 
บ้านฉาง 30,032 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 
แกลง 56,610 670.47 117.29 540.60 9.83 2.75 
วังจันทร์ 9,003 70.27 19.64 22.79 0.79 27.04 
บ้านค่าย 25,998 71.73 4.69 66.04 1.00 0.00 
ปลวกแดง 37,758 3,879.04 69.71 3,781.72 6.70 20.91 
เขาชะเมา 6,198 15.06 10.88 3.18 0.82 0.19 
นิคมพัฒนา 19,002 643.56 37.54 578.08 0.40 27.54 

รวม 285,411.00 5,972.49 542.79 5,431.93 21.04 389.71 
ปี พ.ศ. 2559       

เมืองระยอง 106,476 0.11 0.10 0.01 0.00 - 
บ้านฉาง 31,410 243.13 82.28 156.62 632.64 3.59 

แกลง 58,347 681.83 124.60 543.78 10.14 3.31 

วังจันทร์ 9,358 94.44 20.71 30.79 1.01 41.93 

ร่าง
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ตารางที่ 3.7-30 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ของจังหวัดระยอง จ าแนกตามประเภทผู้ใช้
เป็นรายอ าเภอ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 

อ าเภอ 
จ านวน 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) 

รวม 
ที่อยู่
อาศัย 

สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่
ราชการและ
สาธารณะ 

อื่นๆ 

บ้านค่าย 26,855 1,106.36 58.55 1,043.46 4.29 0.06 

ปลวกแดง 49,468 0.57 0.52 0.04 0.00 0.01 

เขาชะเมา 6,358 15.66 11.01 3.29 1.13 0.24 

นิคมพัฒนา 20,299 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 308,571 2,142.10 297.78 1,777.99 17.19 49.15 
ปี พ.ศ. 2560       

เมืองระยอง 168,484 3,426.304 433.739 2,946.350 4.573 41.642 
บ้านฉาง 32,607 242.043 83.306 157.991 0.527 0.219 
แกลง 58,016 790.677 157.492 607.574 0.222 25.389 
วังจันทร์ 9,302 10.424 1.717 4.819 3.888 - 
บ้านค่าย 27,410 1,251.955 60.592 1,189.732 1.238 0.393 
ปลวกแดง 53,347 4,317.299 99.527 4,208.493 0.544 8.735 
เขาชะเมา 6,289 1.240 0.929 0.286 0.025 - 
นิคมพัฒนา 21,631 782.959 43.826 738.589 0.380 0.164 

รวม 377,086 10,822.901 881.128 9,853.834 11.397 76.542 
ที่มา :   รายงานสถิติจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560, ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง 
หมายเหตุ : (*) หมายถึง พื้นที่ตั้งโครงการ 
  (-) หมายถึง ไม่มีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 

ที่ตั้งโครงการอยู่ในเทศบาลต าบลพลา ซึ่งการขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 95 ปัญหา คือ ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด 
เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินการยังไม่เพียงพอ เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ จัดเรียงความส าคัญและด าเนินการตามความจ าเป็น และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน (ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เทศบาลต าบลพลา พ.ศ. 2561-
2564) 

2) จังหวัดชลบุรี  

ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่า จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ามี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรีมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 709,666 ราย มีการใช้ไฟฟ้า 
21,957.15 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-31 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางที่ 3.7-31 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ของจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามประเภทผู้ใช้
เป็นรายอ าเภอ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่
ราชการและ
สาธารณะ 

อื่นๆ 

ปี พ.ศ. 2556       

เมืองชลบุรี 157,067 2,423.08 439.21 1,960.45 0.002 23.42 

บ้านบึง 35,918 926.59 78.21 842.44 - 5.94 

หนองใหญ ่ 5,849 196.87 13.13 183.44 - 0.31 

บางละมุง 164,678 2,040.20 549.10 1,443.37 0.32 47.41 

พานทอง 25,343 775.21 62.48 703.35 - 9.38 

พนัสนิคม 31,636 210.47 68.58 138.85 - 3.04 

ศรีราชา 127,087 3,369.40 333.34 2,989.64 0.001 46.42 

เกาะสีชัง 1,463 7.22 3.40 3.76 - 0.06 

สัตหีบ  - - - - - - 
บ่อทอง 10,881 107.52 22.90 83.84 0.00001 0.77 
เกาะจันทร์ 13,915 148.18 26.79 120.14   1.25 

รวม 573,837 10,204.74 1,597.14  8,469.28  0.32 138.00 

ปี พ.ศ. 2557       

เมืองชลบุรี 168,651 2404.73 459.04 1923.76 - 21.93 
บ้านบึง 37,783 1014.35 81.71 925.50 - 7.14 
หนองใหญ ่ 6,060 210.43 13.33 196.34 - 0.77 
บางละมุง 175,696 2083.48 573.49 1453.64 0.35 56.01 
พานทอง 27,926 842.83 68.05 764.38 - 10.40 
พนัสนิคม 32,703 220.53 71.91 145.82 - 2.80 
ศรีราชา 136,255 3502.09 354.96 3098.06 0.01 49.06 
เกาะสีชัง 1,485 6.94 3.42 3.49 - 0.02 
สัตหีบ  - - - - - - 
บ่อทอง 11,488 114.70 24.60 87.82 - 2.29 
เกาะจันทร์ 14,210 148.56 27.71 119.06 0.00 1.79 

รวม 612,257 10,548.63 1,678.219 8,717.86 0.36 152.20 
ปี พ.ศ. 2558       

เมืองชลบุรี 178,911 2,459.25 501.01 1,937.40 - 20.84 
บ้านบึง 39,421 1,050.64 89.65 954.55 - 6.45 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-31 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ของจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามประเภทผู้ใช้
เป็นรายอ าเภอ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่
ราชการและ
สาธารณะ 

อื่นๆ 

หนองใหญ ่ 6,211 229.99 14.07 215.46 - 0.45 
บางละมุง 185,802 2,217.15 614.65 1,545.61 0.42 56.47 
พานทอง 30,435 920.86 76.19 831.98 - 12.69 
พนัสนิคม 33,743 246.40 77.82 165.98 - 2.61 
ศรีราชา 146,164 3,577.62 390.48 3,135.67 0.02 51.45 
เกาะสีชัง 1,489 7.13 3.67 3.45 - 0.02 
สัตหีบ  - - - - - - 
บ่อทอง 11,689 123.03 25.70 94.55 - 2.78 
เกาะจันทร์ 14,702 151.87 25.70 124.80 0.00 1.37 

รวม 648,567 10,983.94 1,818.94 9,009.45 0.44 155.13 

ปี พ.ศ. 2559       

เมอืงชลบุรี 107,110 2,562.35  539.17   2,003.31   - 19.88   
บ้านบึง 40,89 1,110.34  98.20   1,006.05   0.00   6.09   
หนองใหญ ่ 6,443 246.89  14.89   231.62   - 0.38   
บางละมุง 195,986 2,349.31  664.11   1,630.30   0.36   54.54   
พานทอง 32,857 1,007.97 85.23 912.90   - 9.84   
พนัสนิคม 34,645 270.85 84.58 182.49   - 3.78   
ศรีราชา 156,087  3,845.69 427.80   3,366.35   0.02   51.52   
เกาะสีชัง 1,521 7.91   4.03   3.86   - 0.02   
สัตหีบ  - - - - - - 
บ่อทอง 12,121 129.20   27.75   98.53   - 2.92   
เกาะจันทร์ 15,175 165.51   32.81   131.35   0.00   1.35   

รวม 602,839 11,696.02  1,978.57   9,566.76 0.38 150.32   
ปี พ.ศ. 2560       

เมืองชลบุรี 189,550 4,700.39 262.02 2,062.31 0 17.84 
บ้านบึง 42,071 2,257.30 117.87 1,072.40 0.001 6.19 
หนองใหญ ่ 6,603 510.02 26.28 246.66 0 0.57 
บางละมุง 205,484 4,114.62 2,393.28 1,667.44 0.35 53.54 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-31 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ของจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามประเภทผู้ใช้
เป็นรายอ าเภอ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่
ราชการและ
สาธารณะ 

อื่นๆ 

พานทอง 35,202 1,997.98 104.38 945.72 0 8.47 
พนัสนิคม 35,860 492.58 28.96 194.34 0 8.69 
ศรีราชา 165,321 7,328.80 388.28 3,385.75 0.0001 60.18 
เกาะสีชัง 1,534 11.50 7.85 3.62 0.002 0.03 
สัตหีบ  - - - - - - 
บ่อทอง 12,477 235.0 131.73 99.77 0.10 3.40 
เกาะจันทร์ 15,564 308.96 17.12 136.19 0.01 1.56 

รวม 709,666 21,957.15 3,477.72 9814.20 0.46 160.47 
ที่มา :   รายงานสถิติจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (*) หมายถึง พื้นที่ตั้งโครงการ 
  สัญลักษณ์ (-) หมายถึง ไม่มีการบันทึกในฐานข้อมูล 

 

3) การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ต าบลสัตหีบ ซึ่งได้รับสัมปทานให้บริการด้าน
ไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงานและรับซื้อไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประมาณ 115 กิโลโวลต์ เพื่อผลิตไฟฟ้า
และจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ านวน 5 ต าบล 41 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ 348.122 ตารางกิโลเมตร 
ได้แก่ ต าบลสัตหีบ ต าบลพลูตาหลวง ต าบลแสมสาร ต าบลบางเสร่ และต าบลนาจอมเทียน มีผู้รับการให้บริการ จ านวน 
52,489 ราย (ที่มา : กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ) และจ่ายไฟให้กับหน่วยงานในพื้นที่การท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภาและกองการบินทหารเรือ (กบร.) ด้วย การด าเนินการจ่ายไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าฯ ดังนี้ 

 กิจการไฟฟ้าฯ ส่งไฟฟ้าให้กับสถานีไฟฟ้าสัตหีบ 2 (กม.6) และส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย
ของกองการบินทหารเรือ (กบร.) ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่กองการบินทหารเรือ ประมาณ 22 
กิโลโวลต์ 

 กิจการไฟฟ้าฯ ส่งไฟฟ้าโดยตรง (Peal line) มายังสถานีไฟฟ้าย่อยของกองการบิน
ทหารเรือ (กบร.) ประมาณ 22 กิโลโวลต์  

ส าหรับไฟฟ้าที่ส่งมายังสถานีไฟฟ้าย่อยของ กบร. (รูปที่ 3.7-33) จะถูกแปลงไฟฟ้า 220 โวลต์ 
ก่อนจ่ายให้กับอาคารส านักงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และกบร. ซึ่งสถานีไฟฟ้าย่อยของ กบร. มีการจ่ายไฟฟ้า
ทั้งหมด 5 Feeder ซึ่งแยกเป็น Feeder ที่ 1 2 3 4 จ่ายไฟฟ้าให้กับกองการบินทหารเรือ และ Feeder ที่ 5 จ่ายไฟฟ้า

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ให้กับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา นอกจากนี้ กบร. มีโรงปั่นไฟฟ้าส ารองในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง ซึ่งสามารถส ารองไฟฟ้า
ได้ประมาณ 20-30 นาที  

  
โรงไฟฟ้าย่อยกองการบินทหารเรอื โรงปั่นไฟฟ้าส ารอง 

 

รูปที่ 3.7-33 โรงไฟฟ้าย่อยภายพ้ืนที่กองการบินทหารเรือ 
 
จากสถิ ติ การ ใช้ ไฟฟ้ าภายในสนามบินประกอบไปด้ วยกองการบินทหาร เรื อและ 

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ตารางที่ 3.7-32) พบว่า มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนแตกต่างกันและเพิ่มสูงขึ้น  
แต่ยังไม่พบปัญหาในเรื่องความไม่เพียงพอในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว 
 

 ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.7-32 สถิติการใชไ้ฟฟ้าภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 

หน่วยงาน 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ยูนิต) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
กระแสไฟฟ้ารวม ปี พ.ศ. 2557 503,640.00 634,800.00 575,640.00 590,760.00 691,200.00 579,960.00 532,200.00 577,200.00 633,600.00 555,000.00 557,040.00 356,760.00 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกองการบินทหารเรือ 37,589.24 52,872.96 58,407.42 57,476.00 86,209.96 66,743.42 72,256.00 50,820.00 75,055.00 54,852.51 70,411.69 36,457.34 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 130,046.00 151,917.00 124,130.00 120,003.00 202,093.00 203,970.00 175,104.00 184,895.00 157,680.00 157,042.00 155,124.00 156,221.00 

รวม 167,635.24 204,789.96 182,537.42 177,479.00 288,302.96 270,713.42 247,360.00 235,715.00 232,735.00 211,894.51 225,535.69 192,678.34 
กระแสไฟฟ้ารวม ปี พ.ศ. 2558 714,840.00 537,240.00 468,261.76 604,395.59 528,480.00 489,840.00 611,160.00 501,960.00 553,320.00 494,160.00 588,480.00 649,320.00 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกองการบินทหารเรือ 62,858.74 61,701.88 64,168.24 83,671.41 74,917.33 71,460.00 78,425.96 68,122.23 69,685.42 61,595.42 84,582.78 57,996.14 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 162,839.00 165,911.00 163,187.00 186,696.00 174,786.00 221,840.00 194,535.00 199,405.00 204,874.00 186,982.00 182,077.00 219,907.00 

รวม 225,697.74 227,612.88 227,355.24 270,367.41 249,703.33 293,300.00 272,960.96 267,527.23 274,559.42 248,577.42 266,659.78 277,903.14 
กระแสไฟฟ้ารวม ปี พ.ศ. 2559 428,880.00 541,200.00 509,940.00 616,320.00 534,720.00 551,640.00 575,400.00 576,480.00 521,160.00 561,720.00 585,960.00 624,960.00 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกองการบินทหารเรือ 69,113.00 65,899.00 62,715.00 67,899.00 63,283.00 88,171.00 76,751.00 80,047.81 69,079.00 64,698.00 72,558.00 54,455.00 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 243,936.00 206,148.00 192,912.00 249,276.00 272,698.00 219,757.00 244,380.00 238,896.00 234,234.00 209,409.00 231,368.00 171,470.00 

รวม 313,049.00 272,047.00 255,627.00 317,175.00 335,981.00 307,928.00 321,131.00 318,943.81 303,313.00 274,107.00 303,926.00 225,925.00 
กระแสไฟฟ้ารวม ปี พ.ศ. 2560 1,053,840.00 1,090,880.00 1,544,160.00 1,377,760.00 1,459,680.00 1,417,280.00 1,418,240.00 1,139,520.00 1,362,820.00 1,025,760.00 1,446,000.00 1,185,600.00 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกองการบินทหารเรือ 44,569.00 59,407.00 63,224.00 72,215.00 70,086.00 71,156.00 56,667.00 54,592.00 56,633.00 41,353.00 56,888.00 38,940.00 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 187,639.00 191,505.00 260,550.00 227,462.00 196,496.00 231,337.00 195,469.00 195,883.00 241,122.00 241,086.00 230,826.00 239,347.00 

รวม  232,208.00   250,912.00   323,774.00   299,677.00   266,582.00   302,493.00   252,136.00   250,475.00   297,755.00   282,439.00   287,714.00   278,287.00  
กระแสไฟฟ้ารวม ปี พ.ศ. 2561 1,809,840.00 1,777,920.00 1,656,720.00 1,782,000.00 134,000.00 1,277,520.00 1,423,680.00 1,398,480.00 1,414,320.00 1,301,520.00 1,340,160.00 649,440.00 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของกองการบินทหารเรือ 36,500.00 49,230.00 40,669.00 43,643.00 45,306.00 47,149.00 57,395.00 53,421.00 38,910.00 43,799.00 54,098.00 40,251.00 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 247,575.00 232,484.00 226,883.00 270,549.00 278,672.00 263,040.00 258,085.00 1,139,148.00 589,581.00 748,451.00 722,010.00 722,010.00 

รวม 284,075.00 281,714.00 267,552.00 314,192.00 323,978.00 310,189.00 315,480.00 1,192,569.00 628,491.00 792,250.00 776,108.00 762,261.00 
ที่มา : กองการบินทหารเรือ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562) ร่าง
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(2) การใช้น้ า 

1) จังหวัดระยอง 

การประปาของจังหวัดระยอง มี 3 สาขา ได้แก่ สาขาระยอง สาขาบ้านฉาง และสาขาปากน้ า 
ประแสร์ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางมีขอบเขตจ าหน่ายให้กับพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ ได้แก่  
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน เทศบาลต าบลพลา เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลต าบลส านักท้อน และ 
เทศบาลต าบลบ้านฉาง ซึ่งซื้อน้ าดิบจากบริษัท อีสท์วอเตอร์ จ ากัด (มหาชน) แม่น้ าระยอง (บริเวณฝายบ้านค่าย)  
สระพักน้ าดิบคลองบางไผ่-ห้วยยายร้า สระพักน้ าดิบประปาบ้านฉาง และอ่างเก็บน้ าคลองบางไผ่ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 
5 ปี (ปี พ.ศ. 2557-2561) ที่ผ่านมา พบว่า จ านวนผู้ใช้น้ าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปริมาณการผลิต ปริมาณน้ าผลิตจ่าย และ
ปริมาณน้ า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-33 
ตารางที่ 3.7-33 สถิติผู้ใช้น้ า ปริมาณการผลิต และจ าหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค รายสาขาของจังหวัด

ระยอง ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 
จ านวนผู้ใช้น้ าท้ังหมด (ราย) 72,490 16,858 80,117 82,492 76,453 
ปริมาณน้ าผลิต (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 2,082,337 2,110,811 2,048,896 2,323,776 2,080,497 
ปริมาณน้ าผลิตจ่าย (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 2,075,816 2,011,680 1,958,999 2,204,622 2,054,547 
ปรมิาณน้ าจ าหน่าย (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 1,615,613 1,645,619 1,647,405 1,652,557 1,504,223 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง      
จ านวนผู้ใช้น้ าท้ังหมด (ราย) 33,829 36,709 39,819 41,815 49,826 
ปริมาณน้ าผลิต (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 1,249,474 1,328,863 1,396,337 1,409,918 1,616,530 
ปริมาณน้ าผลิตจ่าย (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 1,229,474 1,308,463 1,364,238 1,378,418 1,523,231 
ปรมิาณน้ าจ าหน่าย (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 920,587 979,775 1,020,541 1,036,795 1,194,424 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ าประแสร์      
จ านวนผู้ใช้น้ าท้ังหมด (ราย) 6,208 6,277 6,447 6,663 13,657 
ปริมาณน้ าผลิต (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 186,000 184,200 169,624 186,023 498,813 
ปริมาณน้ าผลิตจ่าย (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 170,200 167,545 152,800 157,856 422,318 
ปริมาณน้ าจ าหน่าย (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 124,582 124,709 113,464 119,984 330,706 
ที่มา :   การประปาส่วนภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

 

 

ร่าง
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2) จังหวัดชลบุร ี

การประปาของจังหวัดชลบุรี มี 7 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 สาขาชลบุรี  
(ชั้นพิเศษ) สาขาบ้านบึง สาขาพนัสนิคม สาขาศรีราชา สาขาแหลมฉบัง และสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ทั้งนี้ การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง มีขอบเขตจ าหน่ายให้กับพื้นที่ศึกษาของโครงการ คือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา 
(ชั้นพิเศษ) มีเขตจ าหน่ายให้พื้นศึกษาของโครงการ ได้แก่ เทศบาลต าบลนาจอมเทียน และเทศบาลต าบลห้วยใหญ่  
ซึ่งใช้แหล่งน้ าดิบเพื่อการผลิตประปาจากอ่างเก็บน้ ามาบประชัน อ่างเก็บน้ าหนองกลางดง อ่างเก็บน้ าห้วยซากนอก  
อ่างเก็บน้ าห้วยสะพาน และอ่างเก็บน้ าห้วยขุนจิต โดยมีแหล่งน้ าดิบส ารองจากอ่างเก็บน้ าหนองค้อ ซึ่งอยู่ใน  
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี  
(ปี พ.ศ. 2557-2561) ที่ผ่านมา พบว่า จ านวนผู้ใช้น้ าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปริมาณการผลิต ปริมาณน้ าผลิตจ่าย  
และปริมาณน้ า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.7-34 
ตารางที่ 3.7-34 สถิติผู้ใช้น้ า ปริมาณการผลิต และจ าหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา  

(ชั้นพิเศษ) ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) 
จ านวนผู้ใช้น้ าท้ังหมด (ราย) 76,785 82,174 87,240 91,506 96,192 
ปริมาณน้ าผลิต (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 5,340,829 5,600,396 6,251,667 7,749,801 6,178,457 
ปริมาณน้ าผลิตจ่าย (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 4,820,930 4,841,745 4,917,793 5,283,980 5,377,964 
ปริมาณน้ าจ าหน่าย (ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน) 3,712,533 3,690,379 3,763,492 4,276,166 4,150,169 
ที่มา :   การประปาส่วนภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

3) การใช้น้ าในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

กองทัพเรือเดิมมีการผลิตน้ าประปาเพื่อในกิจการทางทหาร ซึ่งทั้งหมดด าเนินโดยกองช่างโยธา 
ฐานทัพเรือสัตหีบ มีโรงกรองน้ าใช้งานทั้งหมด จ านวน 4 โรง ได้แก่ โรงกรองน้ าที่ 1 (พื้นที่กองเรือยุทธการ) โรงกรองน้ า
ที่ 2 (พื้นที่กองการบินทหารเรือ) โรงกรองน้ าที่ 3 (พื้นที่กองการบินทหารเรือ) และโรงกรองน้ าที่ 4 (พื้นที่หน่วย
บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) ซึ่งมีโครงข่ายการให้บริการจ่ายน้ าประปาแสดงดังรูปที่ 3.7-34 โดยมี 
แหล่งน้ าดิบในพื้นที่สัตหีบ ได้แก่  

 อ่างเก็บน้ าภูติอนันต์ ตั้งอยู่ที่สนามกอล์ฟพลูตาหลวง ความจุประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์
เมตร น้ าดิบถูกสูบไปยังโรงกรองน้ าที่ 1 มีเครื่องสูบน้ าทั้งหมด 12 เครื่อง ผลิตน้ าประปา
ได้ 8,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีหน่วยงานส านักงานกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน
กองทัพเรือ เป็นผู้ดูแลในการจ่ายน้ าประปาให้กับพื้นที่ ฐท.สส. ทั้งหมด (ส่วนราชการและ
บ้านพัก) บ้านพักนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กร. และโรงพยาบาลอาภากรฯ 

ร่าง
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 อ่างเก็บน้ าคลองบางไผ่ ตั้งอยู่ที่บ้านส านักท้อน ความจุประมาณ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร 
น้ าดิบถูกสูบไปยังโรงกรองน้ าที่ 2 และ 3  

 โรงกรองน้ าที่ 2 มีเครื่องสูบน้ า 3 เครื่อง ผลิตน้ าประปาได้ 8,400 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน จ่ายน้ าให้กับ 11 หน่วยงาน 

 โรงกรองน้ าที่ 3 มีเครื่องสูบน้ า 6 เครื่อง ผลิตน้ าประปาได้ 18,600 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน โดยมีส านักงานกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ เป็นผู้ดูแล 
จ่ายน้ าให้กับ 22 หน่วยงาน โดยรับน้ าจากโรงกรองน้ าที่ 3 ประมาณ 16,000-
18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

 อ่างเก็บน้ าจุกเสม็ด (สอ.รฝ.) ตั้งอยู่ในพื้นที่ สอ.รฝ. (ใกล้โรงกรองน้ าที่ 4)  ความจุ  
3 แสนลูกบาศก์เมตร (ผลิตน้ าประปาจ่ายให้ สอ.รฝ. หน่วยเดียว) ส่งน้ าไปยังโรงกรองน้ า 
ที่ 4 มีเครื่องสูบน้ า 6 เครื่อง ก าลังการผลิต 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยสูบน้ าไปยัง 
ถังพักบนเขาที่ตั้งเรดาร์ จ่ายน้ าด้วยระบบ Gravity ให้กับส่วนราชการและบ้านพักพื้นที่ 
สอ.รฝ.  

 
                                     ที่มา : กิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน กองทัพรือ (http://www.waterworks.navy.mi.th) 

รูปที่ 3.7-34 โครงข่ายการให้บริการ โดยกิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน ทร. 
 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-339 
 

ทั้งนี้ กิจการประปา สวัสดิการสัมปทาน ทร. มีมาตรการประหยัดน้ า โดยขอความร่วมมือกับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในพื้นที่สัตหีบ มีมาตรการดังนี้  

 1. ปิดน้ าทุกครั้งที่ไม่ใช้ เช่น ล้างมือ ล้างหน้า ถูสบู่ และช าระล้างอ่ืนๆ 
 2. ดูแลก๊อกน้ าและอุปกรณ์ใช้น้ าให้ปิดอยู่เสมอ 
 3. เปลี่ยนก๊อกน้ าเป็นชนิดกดเปิด-ปิดอัตโนมัติ 
 4. ตรวจดูแลอุปกรณ์ใช้น้ า ท่อน้ าอย่างสม่ าเสมอและแจ้งซ่อมแซมทันทีเมื่อช ารุด 
 5. รวบรวมจานชาม ถ้วยกาแฟ แก้วน้ า เพื่อล้างครั้งละมากๆ 
 6. ใช้ภาชนะรองรับน้ าแทนการเปิดน้ าโดยตรงจากก๊อกน้ า 
 7. เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ า เช่น ชักโครกที่ใช้น้ าครั้งละ 5-6 ลิตร 
ปัจจุบันการท่าอกาศยานอู่ตะเภาและกองการบินทหารเรือรับน้ ามาจากกิจการประปา 

สวัสดิการสัมปานกองทัพเรือ ซึ่งมีหน้าที่จ่ายน้ าให้กับหน่วยงานราชการและบ้านพักอาศัยของทางราชการในพื้นที่สัตหีบ
และใกล้เคียง โดยสูบน้ าดิบจากคลองบางไผ่เพื่อผลิตน้ าประปาที่โรงกรองน้ าที่ 2 (พื้นที่กองการบินทหารเรือ) และ 
โรงกรองน้ าที่ 3 ซึ่งจ่ายน้ าให้กับการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและกองการบินทหารเรือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โรงกรองน้ าที่ 2 มีก าลังการผลิตน้ าได้สูงสุด 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ปัจจุบันผลิตน้ า 
7,000-8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถจ่ายน้ าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจ่ายน้ าให้กับ 11 
หน่วยงาน ได้แก่  

 1) กบร. กร.   7) กรมอุตุนิยมวิทยาฯ 
 2) พัน ปตอ.นย.   8) สอ.รฝ.1 
 3) กชพ.พธ.ทร.   9) ร้อย สห.ที่ 5  
 4) สสบ.นย (AV8)   10) บ้านพัก กม. 6  
 5) กรม ร.1 นย. (ค่ายเจษฎา) 11) โรงพยาบาลพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 6) กองช่างโยธา ฐท.สส.  

 โรงกรองน้ าที่ 3 มีก าลังการผลิตน้ าได้สูงสุด 27,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ปัจจุบันผลิตน้ า
ได้ 16,000-17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถจ่ายน้ าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจ่ายน้ าให้กบั 
22 หน่วยงาน ได้แก่ 

 1) กร.    13) กยฝ. 
 2) บ้านพัก กรง.   14) นสร. (แสมสาร) 
 3) สพ.ทร.   15) อรม. 
 4) รร. ชุมพลฯ   16) คลังเชื้อเพลิงจุกเสม็ด 
 5) กบฮ.    17) ทจม.กทส.ฐท.สส 
 6) รร. สิงห์สมุทร   18) ตลาดสัตหีบ 
 7) สอ.รฝ (บางส่วน)  19) อาคารส ารอง (ทั้งหมด) 

ร่าง
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 8) อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางฯ 20) บ้านสวัสดิการ ทร.(กม.10) 
 9) นย.    21) นอก ทร.(ส่วนราชการ, บ้านพัก,   
 10) ลว.นย.        สถานประกอบการพื้นที่สัตหีบ) 
 11) ศฝท.   22) นสร. 
 12) กสพ. 

นอกจากนี้ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภายังมีระบบกรองน้ า (RO) ในการผลิตน้ าดีและส่งจ่ายไปยัง
อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค (รูปที่ 3.7-35 และรูปที่ 3.7-36) 

 
รูปที่ 3.7-35 ต าแหน่งแหล่งจ่ายน้ าภายในพื้นที่โครงการ 

  

ร่าง
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รูปที่ 3.7-36 ระบบกรองน้ าแบบ RO ตั้งอยู่หลังอาคารผู้โดยสารที่ 2 

(3) ระบบป้องกันอัคคีภัย 

1) ถังดับเพลิง 

ถังเก็บน้ าดับตั้งอยู่ที่โรงผลิตน้ าหมายเลข 2 ส่งน้ าทางท่อไปยังหัวรับน้ าดับเพลิง 19 แห่ง บริเวณ 
ทางวิ่งในปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 3.7-37 ร่าง
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รูปที่ 3.7-37 ต าแหน่งถังดับเพลงิ และหัวดบัเพลิงของสนามบินนานาชาตอิู่ตะเภา 

2) สถานีดับเพลิงและกู้ภัย 

สถานีดับเพลิงของสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของทางวิ่งที่ 1  
(รูปที่ 3.7-38) รับผิดชอบการดับเพลิงอากาศยานและอาคาร ประกอบด้วย รถดับเพลิงจ านวน 5 คัน รถบรรทุกน้ า  
3 คัน รถบันไดฉุกเฉิน 1 คัน และรถกู้ภัย 1 คัน (รูปที่ 3.7-39) ดังนี้  

 รถดับเพลิงส าหรับอากาศยาน จ านวน 3 คัน ดังนี้ 

 รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วขนาดบรรจุน้ า 12,000 ลิตร บรรจุโฟม 1,500 ลิตร บรรจุผงเคมี 
250 ลิตร อัตราการสูบส่ง 7,000 ลิตรต่อนาที อัตราฉีดป้อมปืน 4,500 ลิตรต่อนาที 
จ านวน 2 คัน  

 รถดับเพลิงขนาดบรรจุน้ า 3,600 ลิตร บรรจุโฟม 400 ลิตร บรรจุผงเคมี 250 ลิตร  
อัตราการสูบส่ง 3,400 ลิตรต่อนาที อัตราฉีดป้อมปืน 2,400 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 คัน 

 รถดับเพลิงส าหรับอาคาร จ านวน 2 คัน  

 รถดับเพลิงขนาดบรรจุน้ า 4,000 ลิตร บรรจุโฟม 500 ลิตร บรรจุผงเคมี 250 ลิตร  
อัตราการสูบส่ง 3,000 ลิตรต่อนาที อัตราฉีดป้อมปืน 3,800 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 คัน 

ร่าง
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 รถดับเพลิงขนาดบรรจุน้ า 6,000 ลิตร อัตราฉีดป้อมปืน 2,400 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 คัน 

 รถบรรทุกน้ า จ านวน 3 คัน  

 รถบบรรทุกน้ าขนาดบรรจุน้ า 6,000 ลิตร อัตราฉีด 1,000 ลิตรต่อนาที จ านวน 2 คัน 
 รถบบรรทุกน้ าขนาดบรรจุน้ า 7,000 ลิตร อัตราฉีด 800 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 คัน 

 รถบันไดกู้ภัย จ านวน 1 คัน  

 รถบันไดกู้ภัยขนาดบรรจุน้ า 1,000 ลิตร บรรจุโฟม 100 ลิตร อัตราการสูบส่ง 3,000  
ลิตรต่อนาที จ านวน 1 คัน 

 
รูปที่ 3.7-38 ต าแหน่งสถานีดับเพลิงและกู้ภยัภายในพื้นที่โครงการ 

ปัจจุบันสนามบินนานาชาติอู่ตะภามีการรองรับอากาศยาน Code C ซึ่งปัจจุบันขีดความสามารถและ
จ านวนอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานมีขีดความสามารถ Category 10 ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับอากาศยาน 
ที่มีล าตัวกว้างไม่เกินกว่า 8 เมตร และอากาศยานที่มีความยาว 76 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 90 เมตร นอกจากนี้  
ยังมีปัจจัยหนึ่งคือ ระยะเวลาในการเข้าถึงพื้นที่อากาศยานอุบัติเหตุ โดยนับตั้งแต่เมื่อหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยได้รับแจ้ง
จนรถดับเพลิงอากาศยานคันแรก (กลุ่มแรก) เดินทางไปถึง และพร้อมฉีดโฟมในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  
ตามที่ ICAO ก าหนดไว้ภายใน 2 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที โดยมีการฝึกซ้อม Response Time เดือนละ 2 ครั้ง  
(กลางวัน 1 คร้ัง และกลางคืน 1 คร้ัง) และฝึกซ้อมดับเพลิงอาคารทุก 3 เดือน  

ร่าง
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รถดับเพลิงอากาศยานเคลื่อนที่เร็ว รถดับเพลิง 

  
รถบรรทุกน  า รถบันไดกู้ภัย 

รูปที่ 3.7-39 รถดับเพลิงส าหรับอากาศยานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

(4) ระบบการสื่อสาร 

ระบบสื่อสารภายในสนามบินอู่ตะเภาและการกองการบินทหารเรือในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแล 
ของกองสื่อสาร กองการบินทหารเรือ โดยระบบสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นระบบ Analogue PABX มี Core Switch 
ตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 ส าหรับเบอร์ติดต่อประกอบด้วยเบอร์กลาง (จ านวน 9 หลัก) และหมายเลขภายใน 
(จ านวน 5 หลัก) ส่วนระบบสารสนเทศ (โครงข่าย Internet) มีบริษัทรับสัมทานเข้ามาร่วมให้บริการ ได้แก่  
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  

 

 

 

ร่าง
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(5) เชื้อเพลิง 

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

แหล่งเชื้อเพลิงที่น ามาใช้ส าหรับอากาศยาน เป็นเชื้อเพลิงชนิด Jet A-1 ซึ่งเชื้อเพลิงส่วนใหญ่รับมา
จากบริษัท ปตท . โดยสายการบินเป็นผู้ซื้อ ซึ่งบางส่วนจะมีรถของบริษัทฯ เข้ามาจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับ  
คลังเชื้อเพลิงอากาศยานโดยมีท่อจ่ายน้ ามันส่งไปยังหลุมจอดภายในบริเวณพื้นที่ Airside ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งาน  
37 หลุม (หมายเลข 1-3) ส่วนอีก 6 หลุม ยังไม่เปิดใช้งาน (หมายเลข 4)  

ส าหรับถังเก็บเชื้อเพลิงที่อยู่ทางด้านใต้ของทางวิ่งที่ 1 ถูกสร้างส าหรับเก็บกักเชื้อเพลิง จ านวน 13 ถัง 
(ถังขนาดเล็ก 6 ถัง และถังใหญ่ 7 ถัง) ปัจจุบันมีการใช้งานเฉพาะถังขนาดเล็กเพื่อกักเก็บเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องบิน
ทหาร ส่วนถังขนาดใหญ่ไม่มีการใช้งานเนื่องจากมีขนาดใหญ่ แสดงดังรูปที่ 3.7-40 

  
รูปที่ 3.7-40 ถังเก็บเชื้อเพลิงและหัวจ่ายเชือ้เพลิง 
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3.7.5 ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

3.7.5.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และพื้นที่โดยรอบ
ในอดีต ปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคาดการณ์ประสิทธิภาพการระบายน้ า
และป้องกันน้ าท่วมและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

3.7.5.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลด้านการระบายน้ า ปัญหาการระบายน้ าและน้ าท่วมขัง บันทึกอุบัติภัยและความเสียหาย 
ตลอดจนสภาพและการจัดการด้านการระบายน้ าที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันในพื้นที่โครงการ 

3.7.5.3 ผลการศึกษา 

(1) พื้นที่น้ าท่วมใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก 9 ปี ในจังหวัดระยอง ระหว่างปี ปี พ.ศ. 2548-2556 พบว่ามีพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก
ภายในพื้นที่ศึกษาของโครงการ แสดงดังรูปที่ 3.7-41 

ร่าง
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ที่มา :  ดัดแปลงจากภาพถา่ยดาวเทียมของส านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

รูปที่ 3.7-41 พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากจังหวัดระยอง พ.ศ. 2548-2556 
  

ร่าง
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(2) สถานการณ์อุทุกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง 

จากรายงานแผนเผชิญเหตุอุทุกภัยจังหวัดระยอง (ตารางที่ 3.7-35) ครอบคลุม 8 อ าเภอ ได้แก่  
อ. นิคมพัฒนา อ. เขาชะ-เมา อ. วังจันทร์ อ. บ้านฉาง อ. ปลวกแดง อ. บ้านค่าย อ. แกลง และอ. เมืองระยอง พบว่า
สถานการณ์อุทุกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 เกิดเหตุอุทุกภัยทั้งหมด จ านวน 28 ครั้ง  
มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจ านวน 21,231 ครัวเรือน มีประชากรได้รับความเดือดร้อน จ านวน 39,624 คน  
พบผู้เสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 1 คน สรุปได้ดังนี้  

โดยในปี พ .ศ . 2558 เกิดอุทกภัยมากที่สุด จ านวน 13 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่  6 อ าเภอ ได้แก่  
อ. วังจันทร์ อ. บ้านฉาง อ. ปลวกแดง อ. บ้านค่าย อ. แกลง และอ. เมืองระยอง ทั้งนี้ มีครัวเรือนที่ได้ได้รับผลกระทบ
จ านวน 1,137 ครัวเรือน มีประชากรได้รับความเดือดร้อน จ านวน 3,911 คน  

รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2559 เกิดอุทกภัย จ านวน 7 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่  8 อ าเภอ ได้แก่   
อ. นิคมพัฒนา อ. เขาชะเมา อ. วังจันทร์ อ. บ้านฉาง อ. ปลวกแดง อ. บ้านค่าย อ. แกลง และอ. เมืองระยอง ทั้งนี้  
มีครัวเรือนที่ได้ได้รับผลกระทบจ านวน 12,012 ครัวเรือน มีประชากรได้รับความเดือดร้อน จ านวน 25,834 คน  
พบผู้เสียชีวิต 1 คน  

พ.ศ. 2560 เกิดอุทกภัย จ านวน 7 ครั้ ง  ครอบคลุมพื้นที่  6 อ า เภอ ได้แก่  อ. นิคมพัฒนา  
อ. บ้านฉาง อ. ปลวกแดง อ. บ้านค่าย อ. แกลง และอ. เมืองระยอง ทั้งนี้ มีครัวเรือนที่ได้ได้รับผลกระทบจ านวน 
7,972 ครัวเรือน มีประชากรได้รับความเดือดร้อน จ านวน 9,247 คน พบผู้บาดเจ็บ 1 คน  

พ.ศ. 2561 เกิด อุทกภัย จ านวน 2 ครั้ ง  ครอบคลุมพื้นที่  2 อ า เภอ ได้แก่  อ .  บ้านค่าย  
และอ. เมืองระยอง ทั้งนี้ มีครัวเรือนที่ได้ได้รับผลกระทบจ านวน 7,972 ครัวเรือน มีประชากรได้รับความเดือดร้อน 
จ านวน 9,247 คน พบผู้บาดเจ็บ 1 คน  

ตารางที่ 3.7-35 สถานการณ์อุทุกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 
จ านวนที ่

เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบ
ภัย (อ าเภอ) 

ต าบล/หมู่บ้าน  
(ชุมชน) 

ความเดือดร้อน ผู้รับผลกระทบ (คน) 
ครัวเรือน คน เสียชีวิต  บาดเจ็บ  

2558 13 6 อ าเภอ  
14 ต าบล, 48 หมู่บ้าน, 
8 ชุมชน 

1,137 3,911 - - 

2559 7 8 อ าเภอ 
28 ต าบล, 160 หมู่บ้าน, 
4 ชุมชน 

12,012 25,834 1 - 

2560 7 6 อ าเภอ  
31 ต าบล, 144 หมู่บ้าน, 
44 ชุมชน 

7,972 9,247 - 1 

2561 2 2 อ าเภอ  5 ต าบล, 27 หมู่บ้าน 110 632 - - 
รวม 28 - - 21,231 39,624 1 1 

ที่มา : แผนเผชิญเหตุจังหวัดระยอง, กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง, พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเมืองระยอง พบว่า สภาพปัญหา  
ส่วนใหญ่ของพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ า เป็นแอ่งน้ า เมื่อเกิดน้ าหลากท าให้ไม่สามารถควบคุมได้ และการถมที่ดินท าให้ 
ล าน้ าตื้นเขิน ไหลล้นตลิ่ง เป็นต้น  

ร่าง
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(3) ระบบระบายน้ าใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

ต าบลพลา 
ระบบรางระบายน้ าของเทศบาลต าบลพลา ประกอบด้วย ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ า  

ค.ส.ล. (รูปตัวยู) รางระบายน้ าเรียงหินยาว (รางวี) ก าแพงหิน และร่องระบายน้ าธรรมชาติ ซึ่งมีความยาวรวม 35,317 
เมตร แสดงดังตารางที่ 3.7-36 

ตารางที่ 3.7-36 ระบบระบายน้ าของเทศบาลต าบลพลา 
ประเภทระบบระบายน้ า จ านวน (สาย/แห่ง) ความยาว (เมตร) 

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 10  4,846 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. (รูปตัวยู) 32 14,182 
รางระบายน้ าเรียงหินยาว (รางวี) 2 609 
ก าแพงหิน 4 3,380 
ร่องระบายน้ าธรรมชาติ 2 12,300 

รวม 50 35,317 
ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลพลา 

ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ระบบระบายน้ าฝนของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามี 2 แบบ คือระบบรางระบายน้ าคอนกรีตและ
ระบบระบายน้ าแบบธรรมชาติ เป็นรางระบายน้ าเปิด (คูดิน) ออกแบบและขุดไว้ตั้งแต่ก่อสร้างสนามบิน เพื่อระบาย
น้ าฝน ซึ่งมีการขุดลอกรางระบายน้ าฝนปีละ 1-2 ครั้งต่อปี ในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้ ในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
ไม่เคยมีรายงานน้ าท่วม ตั้งแต่มีการสร้างสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

 ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-350 
 

บทที่ 3 สภาพแว ดล้อมปัจจุบ ัน  

3.8 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

3.8.1 เศรษฐกิจและสังคม 

3.8.1.1 ขอบเขตการศึกษา 

การรวบรวมข้อมูลของชุมชนเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นท่ีศึกษา ปัญหา
สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน การรับรู้ข่าวสาร ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของชุมชน  
ต่อการก่อสร้าง และการด าเนินการของโครงการ โดยก าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษาด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
ด้านละ 6 กิโลเมตร และขอบเขตพื้นท่ีศึกษาด้านทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ 10 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีสนามบิน

นานาชาติอู่ตะเภา ครอบคลุมพื้นท่ี 2 จังหวัด 4 อ าเภอ 10 ต าบล รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-1 และดังรูปที่ 3.8-1 

ตารางที่ 3.8-1 พื้นที่ด าเนินกิจกรรมการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมจ าแนกตามขอบเขตการปกครอง 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

1) ระยอง 1) บ้านฉาง 1) พลา 
  2) ส านักท้อน 
  3) บ้านฉาง 
 2) เมืองระยอง 4) ห้วยโป่ง 
2) ชลบุรี 3) บางละมุง 5) ห้วยใหญ่ 
 4) สัตหีบ 6) นาจอมเทียน 
  7) บางเสร่ 
  8) พลูตาหลวง 
  9) สัตหีบ 
  10) แสมสาร 

2 จังหวัด 4 อ าเภอ 10 ต าบล 
 ร่าง
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รูปที่ 3.8-1 พื้นที่ด าเนินกิจกรรมการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมจ าแนกตามขอบเขตการปกครอง 
ในพื้นที่ศึกษา 

ร่าง
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3.8.1.2 วิธีการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของโครงการฯ เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นท่ีศึกษา จากฐานข้อมูล สถิติข้อมูล รายงานการศึกษา 
และเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ครอบคลุมในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
ได้แก่ จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน การประกอบอาชีพ รายได้ รายจ่าย สภาพความเป็นอยู่ แหล่งท่ีมาของ

ข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-2 

ตารางที่ 3.8-2 แหล่งที่มาของข้อมูล/ตัวแปรทตุิยภูมิด้านสังคม 
ข้อมูล/ตัวแปร ที่มาของข้อมูล/แหล่งข้อมูล พ.ศ. 

การปกครองและประชากร   
การปกครอง ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ส านักงานเทศบาล  

2562 
2562 
2562 
2562 

ประชากร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2562 
2562 

เศรษฐกิจ   
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
2561 
2561 

รายได้ต่อหัวของประชากร การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2560 
รายได ้- รายจ่ายครัวเรือน การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2560 
สังคม   
ศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 
2561 
2561 

การศึกษา ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง 
ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี 

2561 
2561 

ความยากจน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2561 
หน้ีสิน สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2560 
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(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

การส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ีศึกษา เช่น สภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รายได้ 
รายจ่าย ข้อมูลด้านสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภค การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา สภาพปัญหาส าคัญ
ของชุมชน รวมท้ังความคาดหวัง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ เป็นต้น ท้ังน้ีผลการศึกษาจะน าไป 
เป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางการด าเนินโครงการ ให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ลดข้อวิตกกังวล ป้องกันหรือลดปัญหาความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น ด้วยวิธี  
การส ารวจโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือ ค าถามมีลักษณะเป็นแบบปลายปิดและปลายเปิด 
ร่วมกับเอกสารประกอบการส ารวจความคิดเห็น (Flip Chart) ส าหรับน าเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
และผลการศึกษาก่อนท าการส ารวจความคิดเห็น 

เกณฑ์ในการก าหนดพื้นทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโครงการ  

ผลกระทบจากโครงการท่ีส าคัญคือ ผลกระทบทางเสียง การก าหนดพื้นท่ีได้รับผลกระทบทางเสียง 
ก าหนดจากการได้รับผลกระทบทางเสียง ด้านการรบกวน โดยประเมินจาก Noise Exposure Forcast หรือ NEF 
เป็นวิธีการมาตรฐานวิธีการหน่ึงซึ่งใช้สาหรับการประเมินเสียงท่ีถูกก าหนดมาเพื่อใช้ในการท านายค่าระดับการรบกวน
ต่อมนุษย์ในพื้นท่ี ท่ีได้รับ ผลกระทบจากท่าอากาศยาน ซึ่ งค่า  NEF จะแสดงเป็นเส้นหรือแนวบนแผนท่ี 
ของท่าอากาศยานและพื้นท่ีโดยรอบท่าอากาศยาน  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2550) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการท่าอากาศยาน โดยใช้เส้นท านายระดับเสียงจากโครงการ ( NEF)  
การแบ่งพื้นท่ีของผลกระทบด้านเสียงโดยใช้ค่า NEF เป็นเกณฑ์ก าหนดไว้ดังนี้ 

(1) ถ้าพื้นท่ีใดมีค่า NEF < 30 จัดว่าพื้นท่ีน้ันไม่มีผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน 

(2) ถ้าพื้นท่ีใดมีค่า NEF อยู่ในช่วง 30 - 35 จัดว่ามีเสียงรบกวนจากอากาศยาน  
และจะต้องมีมาตรการแก้ไข  

(3) ถ้าพื้นท่ีใดมีค่า NEF ตั้งแต่ 35 - 40 จัดว่ามีเสียงรบกวนจากอากาศยานมาก  
และจะต้องมีมาตรการแก้ไข  

(4) ถ้าพื้นท่ีใดมีค่า NEF > 40 จัดว่ามีเสียงรบกวนรุนแรง และต้องด าเนินการเจรจาขอซื้อท่ีดิน 
หรือจ่ายค่าชดเชย   

เช่นเดียวกับ เกณฑ์การป้องกันและชดเชยผลกระทบด้านเสียงสนามบินสุวรรณภูมิตามมติ ครม.  
วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  โดย NEF 30 – 40 และารปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้สนับสนุนงบประมาณก
NEF > 40 ติดตั้งให้เจรจาซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีท่ีไม่ประสงค์จะขายจะต้องมีการสนับสนุนและปรับปรุงหรือ
อุปกรณ์ลดผลกระทบด้านเสียง  
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ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ี การพิจารณากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ โดยใช้เกณฑ์การป้องกันและชดเชย
ผลกระทบด้านเสียงสนามบินสุวรรณภูมิตามมติ ครม. วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เส้นเสียง
ตามแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ NEF > 40 และ NEF 30 – 40      

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา  

กลุ่มเป้าหมายท่ีด าเนินการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มครัวเรือน ได้แก่  

 พื้นท่ี NEF > 40 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจ านวนของตัวอย่าง ใช้ วิธีการส ารวจ 
ทุกครัวเรือนท่ีสามารถด าเนินการได้ ณ เวลาน้ัน และเป็นครัวเรือนท่ีสามารถติดตามได้ และยินดีให้ข้อมูล เบ้ืองต้นข้อมูล 
ท่ีได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ google earth 2019 พบว่า จ านวนหลังคาเรือนท่ีอยู่ในพื้นท่ีมีประมาณ 88 ตัวอย่าง   

 พื้นท่ี NEF 30 - 40 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจ านวนของตัวอย่าง ค านวณโดยใช้สูตร 
Taro Yamane ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีศึกษาเป็นข้อมูลท่ีได้จากกรมการปกครอง  
(พ.ศ.2562) ประกอบกับการแปลภาพถ่ายทางอากาศ (Google Eart 2019) ได้จ านวนครัวเรือน 2,459 ครัวเรือน  
เมื่อค านวณแล้วได้จ านวนตัวอย่าง 344 ตัวอย่าง ดังสมการ (1) 

n =       N       -------------------สมการ (1) 
 1+Ne2 

 

 =          2,459          . 
      1+2,459 (0.05)2 

 

= 344.0 
 

โดยท่ี n คือ จ านวนตัวอย่าง 

 N คือ จ านวนครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา 

 e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ (ร้อยละ 5) 

จากการค านวณจ านวนตัวอย่างในการส ารวจ ตามสมการที่ (1) พบว่า การส ารวจตัวอย่าง 
ในพื้นท่ีเส้นเสียง NEF 30 - 40 จ านวน 344 ตัวอย่าง เป็นจ านวนอย่างน้อยท่ีสุดท่ีเหมาะสมต่อจ านวนประชากร
ท้ังหมดในพื้นท่ี 

ท้ังน้ี ในการเลือกสุ่มตัวอย่างเพื่อด าเนินการส ารวจข้อมูล ได้พิจารณาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ความน่าจะเป็นหรือให้เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการคัดเลือกตัวอย่างส าหรับ 
การวิจัยเชิงส ารวจท่ีประชากรทุกหน่วยมีโอกาสได้รับเลือกเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวอย่างอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการปิดกั้น
โอกาสของประชากร โดยประชากรกลุ่มใดท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีปริมาณมาก ย่อมมีโอกาส ท่ีจะได้รับเลือก 
เป็นกลุ่มตัวอย่างมากกว่าหน่วยประชากรท่ีมีขนาดเล็กกว่า เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ี  
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อย่างเท่าเทียมกัน โดยน าขนาดตัวอย่างท่ีค านวณได้มาพิจารณาแบ่งย่อยและกระจายตัวอย่างตามพื้นท่ีเป้าหมายของ
โครงการให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นท่ีและจ านวนครัวเรือน โดยค านวณจ านวนตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของ  
แต่ละพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนครัวเรือนในแต่ละพื้นท่ีดังสมการ (2) 

 

    
N

nn
A 1  -------------------สมการ (2) 

เมื่อ A คือ จ านวนตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมาย 
 n1 คือ จ านวนครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมาย 
 N คือ จ านวนครัวเรือนท้ังหมดในพื้นท่ีศึกษา 
 n คือ จ านวนตัวอย่างท้ังหมดจากสมการ (1)  

รายละเอียดของจ านวนตัวอย่างในการส ารวจความคิดเห็น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-3 

ตารางที่ 3.8-3 พื้นที่ส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 - 40 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล รายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน1/ 
จ านวนตัวอย่างจากการ

ค านวณ (ราย)2/ 
ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน หมู่ท่ี 1 บ้านส านักท้อน 92 13 

   ชุมชนส านักท้อน 1 191 27 
   ชุมชนส านักท้อน 3 172 25 
   หมู่บ้านเพชรลดา 34 5 
   หมู่บ้านชื่นสุข 81 12 
   หมู่บ้านชื่นสุข  ซอยเทศบาล 25 59 9 
   หมู่บ้านชื่นสุข ซอยเทศบาล 32 ก 14 2 
   หมู่ท่ี 2 บ้านชากหมาก 2 1 
   หมู่ท่ี 3 บ้านสระแก้ว 435 61 
   ชุมชนสระแก้ว 1 94 14 
   ชุมชนสระแก้ว 2 135 19 
   หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบางไผ่ 145 21 
   หมู่บ้านรินสิริ 3 30 5 
   หมู่บ้านรินสิริ 4 20 3 
   หมู่บ้านชัยพฤกษวิลล์ 64 9 

      หมู่บ้านปุณญพัฒน์ 50 7 
      หมู่บ้านการบินคันทรีโฮม 27 4 
      หมู่ท่ี 5 บ้านยายร้า* 0 0 
      หมู่ท่ี 6 บ้านเขาครอก 645 91 
      หมู่ท่ี 7 บ้านหนองตะเคียน 1 1 
   หมู่ท่ี 8 บ้านเชิงเขา  54 8 

ระยอง บ้านฉาง พลา ชุมชนอีสเทิร์น – หนองม่วง*   0 0 
ชลบุรี สัตหีบ พลูตาหลวง หมู่ท่ี 1 บ้านพลูตาหลวง* 0 0 

   หมู่ท่ี 5 บ้านเขาบายศรี 80 12 
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โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-3 พื้นที่ส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 - 40 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล รายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน1/ 
จ านวนตัวอย่างจากการ

ค านวณ (ราย)2/ 
ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ หมู่ท่ี 11 บ้านมาบฟักทอง 34 5 

   หมู่ท่ี 13 บ้านหนองผักกูด* 0 0 
รวม 2,459 354 

หมายเหตุ:  *   หมู่บ้านที่มีขอบเขตอยู่ในพื้นที่ศึกษาแต่ไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว 
 1/  เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแปลภาพถา่ยทางอากาศ google earth 2019 
 2/ จ านวนตัวอยา่งจากการค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane น ามากระจายตามสัดส่วนของจ านวนครัวเรือนในพืพ้ื้นที่เป้าหมาย 

 พื้นท่ี NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นท่ีศึกษา การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและจ านวนของตัวอย่าง 
ค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนตัวอย่าง 394 ตัวอย่าง เป็นจ านวนอย่างน้อย
ท่ีสุดท่ีเหมาะสม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็นหรือให้เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sampling) 
และให้กระจายตัวอย่างตามพื้นท่ีเป้าหมายของโครงการให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นท่ีและจ านวนครัวเรือน   
โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของครัวเรือนในพื้นท่ี ได้จ านวนตัวอย่างในการส ารวจความคิดเห็น รายละเอียด 
แสดงดังตารางที่ 3.8-4  

ตารางที่ 3.8-4 พื้นที่ส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ที่รับผิดชอบพื้นที่ รายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน จ านวน

ครัวเรือน1/ 
จ านวนตัวอย่างจากการ

ค านวณ (ราย)2/ 

ระยอง บ้านฉาง พลา เทศบาลต าบลพลา หมู่ท่ี 1 บ้านโกรกตะแบก 119 2 
    หมู่ท่ี 2 บ้าน กม.16 91 2 
    หมู่ท่ี 4 บ้านคลองทราย 191 4 
    หมู่ท่ี 5 บ้านพลา 854 15 
    หมู่ท่ี 6 บ้านตะกาด 663 12 
    หมู่ท่ี 7 บ้านคลองทรายใหม่ 371 7 

ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน เทศบาลต าบล ชุมชนส านักท้อน 1 48 1 
   ส านักท้อน ชุมชนส านักท้อน 2 126 3 
    ชุมชนส านักท้อน 3 43 1 
    ชุมชนยายร้า 1 226 4 
    ชุมชนยายร้า 2 392 7 
    ชุมชนยายร้า 3 170 3 
    ชุมชนสระแก้ว 2 123 3 
    ชุมชนเขาครอก 1 128 3 
    ชุมชนเขาครอก 2 250 5 

ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน อบต.ส านักท้อน หมู่ท่ี 1 บ้านส านักท้อน 190 4 
    หมู่ท่ี 2 บ้านชากหมาก 339 6 
    หมู่ท่ี 3 บ้านสระแก้ว 359 6 
    หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบางไผ ่ 555 10 
    หมู่ท่ี 5 บ้านยายร้า 133 3 
    หมู่ท่ี 7 บ้านหนองตะเคียน 343 6 
    หมู่ท่ี 8 บ้านเชิงเขา * 43 1 

ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง ชุมชนบ้านเนินกระปรอก 75 2 
    ชุมชนบ้านฉาง - พลา 415 7 
    ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม   132 3 
    ชุมชนตะวันออกเนินกระปรอกประชุมมิตร  33 1 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-4 พื้นที่ส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ที่รับผิดชอบพื้นที่ รายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน จ านวน

ครัวเรือน1/ 
จ านวนตัวอย่างจากการ

ค านวณ (ราย)2/ 

    ชุมชนวัดบ้านฉาง    418 7 
    ชุมชนอีสเทิร์น – หนองม่วง   144 3 
    ชุมชนมิ่งมงคล  73 2 

ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง ชุมชนจ.คู่      38 1 
    ชุมชนศูนย์การค้าวิรัตน์พัฒนา 131 3 
    ชุมชนโด่งดัง 44 1 
    ชุมชนรวมมิตร 71 2 
    ชุมชนสวนสุขภาพ 30 1 
    ชุมชนไทวา 59 1 
    ชุมชนดาวพิทักษ์ 65 2 
    ชุมชนฟ้าสีทอง    47 1 
    ชุมชนรวมชมวิวเนินกระปรอก  111 2 

ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง ชุมชนปกป้องสถาบัน 47 1 
    ชุมชนเทพมงคล 22 1 
    ชุมชนมธุรส 23 1 
    ชุมชนสามัคคีน าชัย     47 1 

ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง เทศบาลต าบล หมู่ท่ี 1 บ้านเนินกระปรอกบน 138 3 
   บ้านฉาง หมู่ท่ี 2 บ้านประชุมมิตร 1,190 20 
    หมู่ท่ี 3 บ้านเนินส าเหร่ 543 10 
    หมู่ท่ี 4 บ้านพยูน 1,086 19 
    หมู่ท่ี 6 บ้านเนินกระปรอกล่าง 427 8 
    หมู่ท่ี 7 บ้านภูดรห้วยมะหาด 302 6 

ระยอง บ้านฉาง ห้วยโป่ง เทศบาลเมือง ชุมชนซอยคีรี * 0 0 
   มาบตาพุด ชุมชนชากลูกหญ้า – ฝั่งตะวันออก * 0 0 

ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ หมู่ท่ี 10 บ้านหนองซากแง้ว * 0 0 
    หมู่ท่ี 11 บ้านมาบฟักทอง  844 15 
    หมู่ท่ี 13 บ้านหนองผักกูด  116 2 

ชลบุรี สัตหีบ นาจอมเทียน เทศบาลต าบล ชุมชนโรงสี 250 5 
   เขาชีจรรย์ ชุมชนเขาชีจรรย์ 198 4 

ชลบุรี สัตหีบ บางเสร่ เทศบาลต าบล หมู่ท่ี 6 ชุมชนบ้านเขากระทิง 254 5 
   เกล็ดแก้ว หมู่ท่ี 7 ชุมชนบ้านหนองหิน   207 4 
    หมู่ท่ี  11 ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ 123 3 

ชลบุรี สัตหีบ พลูตาหลวง อบต.พลูตาหลวง หมู่ท่ี 1 พลูตาหลวง  935 16 
    หมู่ท่ี 2 ขลอด  637 11 
    หมู่ท่ี 3 คลองไผ่  365 7 
    หมู่ท่ี 4 คลองพลูตาหลวง  457 8 
    หมู่ท่ี 5 เขาบายศรี  526 9 
    หมู่ท่ี 6 เขาตะแบก  1,369 23 
    หมู่ท่ี 7 หนองหญ้าน้อย  1,165 20 
    หมู่ท่ี 8 หนองหญ้า  300 5 

   เทศบาลเมืองสัตหีบ ชุมชนเขาหมอน  
(หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง) 200 4 

ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ เทศบาลต าบล ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ท่ี 2 588 10 
   เขตรอุดมศักดิ์ ชุมชนดงตาล หมู่ท่ี 2 1,755 30 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-4 พื้นที่ส ารวจด้านเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ที่รับผิดชอบพื้นที่ รายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน จ านวน

ครัวเรือน1/ 
จ านวนตัวอย่างจากการ

ค านวณ (ราย)2/ 

ชลบุรี สัตหีบ แสมสาร อบต.แสมสาร หมู่ท่ี 1 บ้านช่องแสมสาร 346 6 
    หมู่ท่ี 2 บ้านหนองน้ าเค็ม 575 10 
    หมู่ท่ี 3 บ้านหัวแหลม 261 5 
    หมู่ท่ี 4 บ้านหนองกระจง 505 9 

รวม 23,444 428 
หมายเหตุ:  *   หมู่บ้านที่มีขอบเขตอยู่ในพื้นที่ศึกษาแต่ไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว 
 1/  เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแปลภาพถา่ยทางอากาศ google earth 2019 
 2/ จ านวนตัวอยา่งได้จากการค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane น ามากระจายตามสัดส่วนของจ านวนครัวเรือนในพื้พืน้ที่เป้าหมาย 

2) กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้น าชุมชน  

เป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและเป็นผู้น าภาคพลเมืองของชุมชนในพื้นท่ีโครงการ   
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน (Community Leader) ท่ีอยู่ 
ในพื้นท่ีเส้นเสียงท่ีได้รับผลกระทบ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน/ผู้จัดการนิติบุคคล  
โดยท าการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเส้นเสียงท่ีได้รับผลกระทบจ านวน 26 ราย รายละเอียดแสดง 

ดังตารางที่ 3.8-5  

ตารางที่ 3.8-5 ผู้น าที่มีชุมชนอยู่ในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล ต าแหน่งผู้น าชุมชน 
ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านส านักท้อน 

   ประธานชุมชนส านักท้อน 1 
   ประธานชุมชนส านักท้อน 2 
   ประธานชุมชนส านักท้อน 3 
   ประธานหมู่บ้านรินสิริ 3 
   ประธานหมู่บ้านรินสิริ 4 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 บ้านชากหมาก 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 บ้านสระแก้ว 
   ประธานชุมชนสระแก้ว 1 
   ประธานชุมชนสระแก้ว 2 
   ก านันต าบลส านักท้อน (หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบางไผ่) 
   ประธานหมู่บ้านชัยพฤกษวิลล์ 
   ประธานหมู่บ้านปุณญพัฒน์ 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านยายร้า 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านเขาคลอก 
   ประธานชุมชนเขาคลอก 1 
   ประธานชุมชนเขาคลอก 2 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 บ้านหนองตะเคียน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-5 ผู้น าที่มีชุมชนอยู่ในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล ต าแหน่งผู้น าชุมชน 

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านเชิงเขา 
 บ้านฉาง พลา ชุมชนอีสเทิร์น – หนองม่วง   

ชลบุรี สัตหีบ พลูตาหลวง ก านันต าบลพลูตาหลวง (หมู่ท่ี 1 บ้านพลูตาหลวง) 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านเขาบายศร ี
 บางละมุง ห้วยใหญ่ ก านันต าบลห้วยใหญ่ (หมู่ 8 บ้านทุ่งละหาน) 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านมาบฟักทอง 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 13 บ้านหนองผักกูด 
   ประธานชุมชนมาบฟักทอง 

หมายเหตุ:  ข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

3) กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง 

เ ป็นกลุ่ ม ท่ี ไวต่ อผลกระทบด้ านสิ่ ง แวดล้ อม อัน เ น่ืองมาจากกิ จกรรมของโครงการ  
ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ กลุ่มน้ีประกอบด้วย ศาสนสถาน จ านวน 3 แห่ง สถานศึกษา จ านวน 8 แห่ง และ
สถานพยาบาล จ านวน 3 แห่ง ซึ่งท้ังหมดอยู่ในพื้นท่ีต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา สถานพยาบาล และผู้น าทางศาสนา 

ในพื้นท่ีเส้นเสียงท่ีได้รับผลกระทบ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-6  

ตารางที่ 3.8-6 พื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง 
ประเภทพื้นที่อ่อนไหว ชื่อพ้ืนที่อ่อนไหว 

ศาสนสถาน วัดสมบูรณาราม 
 วัดสระแก้ว 
 วัดส านักกระท้อน 

สถานศึกษา โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านักท้อน 
 โรงเรียนวัดสระแก้ว 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า ๓ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 
 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 
 โรงเรียนวัดส านักกระท้อน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน 

สถานพยาบาล รพ.สต.บ้านเขาครอก 
 รพ.สต.บ้านคลองบางไผ ่
 รพ.สต.บ้านสระแก้ว 

ร่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1) แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์  

เป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม  
โดยข้อค าถามมีท้ังแบบปลายปิด (Close - ended Questions) และแบบปลายเปิด (Open - ended Questions) 
ตามท่ีออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ าแนกตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งใช้แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างของข้อค าถาม
หลักคล้ายคลึงกัน และมีบางส่วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ ท้ังนี้สามารถจ าแนกข้อค าถามเป็น

ประเด็นหลักๆ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-7 

ตารางที่ 3.8-7 จ าแนกข้อค าถามประเด็นหลักของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

ประเด็นค าถาม 
จ าแนกกลุ่มการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ – สังคม 

กลุ่มที่ 1 ครัวเรือน กลุ่มที่ 2 ผู้น า กลุ่มที่ 3 พ้ืนที่อ่อนไหว 
ข้อมูลท่ัวไป 
ของผู้ให้สัมภาษณ์/ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 1 
- เพศ 
- อายุ 
- การนับถือศาสนา 
- สถานภาพในครัวเรือน 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพหลัก 
- ภูมิล าเนา 
- ระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี 

ส่วนที่ 1 
- เพศ 
- อายุ 
- การนับถือศาสนา 
- ต าแหน่งในชุมชน 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพหลัก 
- ภูมิล าเนา 
- ระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี 
- ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

ส่วนที่ 1 
- เพศ 
- อายุ 
- การนับถือศาสนา 
- ต าแหน่งในหน่วยงาน 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี

ในหน่วยงาน 
- ภูมิล าเนา 
- ระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี 

ข้อมูลด้านท่ีอยู่อาศัย/
อาคาร 

ส่วนที่ 2 
- กรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของบ้าน/

อาคาร 
- ลักษณะการอยู่อาศัย  
- ประเภทท่ีอยู่อาศัย 
- ลักษณะการใช้ประโยชน์บ้าน/

อาคาร 

-  - 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน -  ส่วนที่ 2 
- จ านวนประชากร/ครัวเรือนในชุมชน 
- การนับถือศาสนา 
- ระยะเวลาการก่อตั้งของชุมชน 
- ลักษณะชุมชน/การตั้งบ้านเรือน 
- ภูมิล าเนาเดิมของสมาชิกในชุมชน 
- ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
- การจัดต้ังกลุ่ม/ชมรม/องค์กร 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ในชุมชน 

- 

ข้อมูลท่ัวไปของหน่วยงาน -  -  ส่วนที่ 2 
- จ านวนบุคลากร 
- ระยะเวลาการก่อตั้งของ

หน่วยงาน 

ร่าง
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ตารางที่ 3.8-7 จ าแนกข้อค าถามประเด็นหลักของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

ประเด็นค าถาม 
จ าแนกกลุ่มการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ – สังคม 

กลุ่มที่ 1 ครัวเรือน กลุ่มที่ 2 ผู้น า กลุ่มที่ 3 พ้ืนที่อ่อนไหว 
- ลักษณะอาคารและจ านวน

อาคารท่ีตั้งในพื้นท่ีของ
หน่วยงานในพื้นท่ี  

ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ
ครัวเรือน 

ส่วนที่ 3 
- อาชีพของครัวเรือน 
- ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน 
- รายรับ รายจ่ายของครัวเรือน 
- ภาวะการเงินของครัวเรือน 
- ภาวะหน้ีสินและสาเหตุของ

ภาวะหน้ีสิน 
- ภาวการณ์เก็บออมต่อเดือน 

 

-  - 

ข้อมูลด้านสภาพสังคม  
และสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน 

ส่วนที่ 4 
- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- สภาพสังคม ความสัมพันธ์กัน

ในชุมชน 
- สภาพความเป็นอยู่และ

สิ่งแวดล้อมโดยรวมในปัจจุบัน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล

กระทบต่อชุมชน 
- การเดินทางและคมนาคมขนส่ง 

ส่วนที่ 3 
- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- สภาพสังคม ความสัมพันธ์กัน 

ในชุมชน 
- สภาพความเป็นอยู่และ

สิ่งแวดล้อมโดยรวมในปัจจุบัน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล

กระทบต่อชุมชน 
- การเดินทางและคมนาคมขนส่ง 

ส่วนที่ 3 
- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- สภาพสังคม ความสัมพันธ์กัน

ในชุมชน 
- สภาพความเป็นอยู่และ

สิ่งแวดล้อมโดยรวมในปัจจุบัน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล

กระทบต่อชุมชน 
- การเดินทางและคมนาคมขนส่ง 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข  
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 5 
- การรักษาพยาบาล 
- แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค

ภายในครัวเรือน 
- การก าจัดขยะมูลฝอย 
- สภาพความเป็นอยู่และความพึง

พอใจต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน 

ส่วนที่ 4 
- การรักษาพยาบาล 
- แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค

ภายในชุมชน 
- การก าจัดขยะมูลฝอย 
- สภาพความเป็นอยู่และความพึง

พอใจต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน 

ส่วนที่ 4 
- การรักษาพยาบาล 
- แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค

ภายในหน่วยงาน 
- การก าจัดขยะมูลฝอย 
- สภาพความเป็นอยู่และความพึง

พอใจต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
และการ
ประชาสัมพันธ์ 

ส่วนที่ 6 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

โครงการ 
- แหล่งที่มาของข้อมูล 
- ความต้องการทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
- ความเห็นต่อภาพรวมของ

โครงการ  

ส่วนที่ 5 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

โครงการ 
- แหล่งที่มาของข้อมูล 
- ความต้องการทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
- ความเห็นต่อภาพรวมของ

โครงการ  

ส่วนที่ 5 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

โครงการ 
- แหล่งที่มาของข้อมูล 
- ความต้องการทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
- ความเห็นต่อภาพรวมของ

โครงการ  

ร่าง
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ตารางที่ 3.8-7 จ าแนกข้อค าถามประเด็นหลักของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

ประเด็นค าถาม 
จ าแนกกลุ่มการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ – สังคม 

กลุ่มที่ 1 ครัวเรือน กลุ่มที่ 2 ผู้น า กลุ่มที่ 3 พ้ืนที่อ่อนไหว 
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
ต่อโครงการ 

ส่วนที่ 7 
- ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับใน

ระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการของโครงการ 

- สิ่งท่ีต้องการให้ปรับปรุงเพื่อ
ป้องกัน/ลดผลกระทบในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

- ความคิดต่อร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
ระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ 
 

ส่วนที่ 6 
- ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับใน

ระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการของโครงการ 

- สิ่งท่ีต้องการให้ปรับปรุงเพื่อ
ป้องกัน/ลดผลกระทบในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

- ความคิดต่อร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

ส่วนที่ 6 
- ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับใน

ระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการของโครงการ 

- สิ่งท่ีต้องการให้ปรับปรุงเพื่อ
ป้องกัน/ลดผลกระทบในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการ 

- ความคิดต่อร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
ระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ 

 

2) เอกสารประกอบการส ารวจความคิดเห็น (Flip Chart)  

ท่ีปรึกษาได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการส ารวจความคิดเห็น (Flip Chart) ส าหรับน าเสนอ
ข้อมูลรายละเอียดโครงการก่อนท าการส ารวจความคิดเห็น ซึ่งมีประเด็นในการน าเสนอ ประกอบด้วยความเป็นมา 
เหตุผลความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดโครงการ ผู้ด าเนินการ พื้นท่ีท่ีท าการศึกษา ขั้นตอน
และระยะเวลาด าเนินการ การศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนท่ีอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานท่ีท่ี
จะด าเนินโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง และประชาชนท่ัวไป มาตรการป้องกัน และแก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อน
หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์
โครงการและช่องทางการติดต่อสอบถาม  

3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

การตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
มีกิจกรรมหลักท่ีส าคัญรวม 3 กิจกรรม คือ 

 การตรวจสอบแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ  

ท่ีปรึกษาได้ด าเนินการน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านสังคมจากคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจ านวน 2 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้อง
ตามเน้ือหา (Content Validity) และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เพื่อให้มีความสมบูรณ์ต่อ
การน าไปใช้งานในทางปฏิบัติมากย่ิงขึ้น   
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 อบรมพนักงานสัมภาษณ์  

การเก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้พนักงานท าการสัมภาษณ์ โดยมีการฝึกอบรมหัวหน้าทีมและ
พนักงานให้มีเข้าใจเก่ียวกับโครงการก่อน และก่อนจะสัมภาษณ์ พนักงานสัมภาษณ์จะอธิบายรายละเอียดโครงการต่อ
ผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน เพื่อให้มีความเข้าใจท่ีถูกต้อง โดยเน้ือหาของการอบรม ประกอบด้วย ข้อมูลลักษณะโครงการ 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจ ข้อมูลพื้นฐานของประชากรเป้าหมาย การท าความเข้าใจต่อแบบสอบถาม เทคนิค วิธีการ 
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ข้อพึงระวัง การแต่งกาย การถ่ายภาพและอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น  

 จดัให้มีหัวหน้างาน (Supervisor)  

ในการออกไปเก็บข้อมูลพร้อมกับพนักงานสัมภาษณ์จ านวน 10 คน ท าหน้าท่ีควบคุม
คุณภาพของการเก็บข้อมูล และบรรณาธิการข้อมูลในภาคสนาม ตรวจเช็คความครบถ้วนของข้อมูลในแต่ละวัน  
ท้ังจ านวนการเก็บข้อมูลในแต่ละกลุ่ม พื้นท่ีการปกครอง และความครบถ้วนในการกรอกข้อมูลในส่วนต่างๆ 

4) การวิเคราะห์ผลและสรุปผล  

ภายหลังด าเนินการส ารวจความคิดเห็นแล้วต้องตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลจาก
แบบสอบถามท้ังหมด จากน้ันจัดระเบียบหรือจัดกลุ่มข้อมูลแล้วน าไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for windows ส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences) 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ จ านวน และร้อยละ โดยท าการ
วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ครัวเรือน (พื้นท่ี NEF > 40 พื้นท่ี NEF 30 – 40 และพื้นท่ี  
NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นท่ีศึกษา) พื้นท่ีอ่อนไหว และผู้น าชุมชน 

5) แผนการส ารวจเศรษฐกิจสังคม  

แผนการลงพื้น ท่ีส ารวจข้อมูล เศรษฐกิจและสั งคมในพื้น ท่ีศึกษา รายละเอียดแสดง 

ดังตารางที่ 3.8-8 

ตารางที่ 3.8-8 แผนการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม 
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ* เครื่องมือ วันลงพื้นที่ 

1. กลุ่มครัวเรือน    
 พื้นที่ NEF > 40   - ส ารวจและสัมภาษณ์ทุกครัวเรือน แบบสอบถาม/ มกราคม ถึง 

 พื้นที่ NEF 30 - 40   - ค ำนวณจ ำนวนตัวอย่ำง โดยใช้สูตร Taro 
Yamane ได้ไม่น้อยกว่ำ 344 ตัวอย่ำง 
เมื่อน ำมำกระจำยสัดส่วนตำมพื้นที่ พบว่ำ 
ตัวอย่ำงที่ได้จำกกำรส ำรวจมีจ ำนวน 354 
ตัวอย่ำง  

- ก ำ ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ ำ ง แ บ บ ก ลุ่ ม  ( Area 
Sampling)  โดยจัดท ำแผนที่ กำร เก็บ

แบบสัมภาษณ์  
กลุ่มครัวเรือน 

กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563 

 
 

ร่าง
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ตารางที่ 3.8-8 แผนการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม 
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ* เครื่องมือ วันลงพื้นที่ 

ตัวอย่ำง ตำมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และ
กระจำยตำมขอบเขตกำรปกครอง ซึ่งเป็น
กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ(Accidental 
Sampling) 

 พื้นที ่NEF < 30  
ถึงขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

- ค ำนวณจ ำนวนตัวอย่ำง โดยใช้สูตร Taro 
Yamane ได้ไม่น้อยกว่ำ 394 ตัวอย่ำง 
เมื่อน ำมำกระจำยสัดส่วนตำมพื้นที่ พบว่ำ 
ตัวอย่ำงที่ได้จำกกำรส ำรวจมีจ ำนวน 428 
ตัวอย่ำง  

- ก ำ ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ ำ ง แ บ บ ก ลุ่ ม  ( Area 
Sampling)  โดยจัดท ำแผนที่ กำร เก็บ
ตัวอย่ำง ให้กระจำยตำมขอบเขตกำร
ปกครอง ซึ่ งเป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ
บังเอิญ(Accidental Sampling) 

แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์  
กลุ่มครัวเรือน 

มกราคม ถึง 
กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2563 

 

2. กลุ่มผู้น าชมุชน การสุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  โดยการสัมภาษณ์ผู้ น า ชุมชน 
(Community Leader) ที่อยู่ในพื้นที่เส้นเสียง
ที่ได้รับผลกระทบ จ านวน 25 ราย  

แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์  

กลุ่มผู้น า 

ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 
ถึง มกราคม  
พ.ศ. 2563 

3. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 
ประกอบด้วย  
สถานศึกษา สถานพยาบาล  
และศาสนสถาน 

การสุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานของ
พื้นที่อ่อนไหวที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้น
เสียง 14 แห่ง ประกอบด้วย ศาสนสถาน 
จ านวน 3 แห่ง สถานศึกษา จ านวน 8 แห่ง 
และสถานพยาบาล จ านวน 3 แห่ง 

แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์  

กลุ่มพื้นที่
อ่อนไหว 

ธันวาคม พ.ศ. 
2562 

ถึง มกราคม  
พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ:   *   ข้อมูลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

3.8.1.3 ผลการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณพื้นท่ีศึกษา 
รวมถึงข้อมูลท้ังในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ขอบเขตการปกครอง  

พื้นท่ีศึกษาของโครงการฯ อยู่ในพื้นท่ีบางส่วนของอ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

และอ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-9  

ร่าง
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ตารางที่ 3.8-9 พื้นที่ศึกษาในอ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และอ าเภอบางละมุง  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ที่รับผิดชอบพื้นที ่

พื้นที่  
(ตารางกโิลเมตร) 

จ านวนชุมชน/
หมู่บ้าน 

เชตการปกครอง 

อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง    
เทศบาลต าบลส านักท้อน 14.80 10 

ต าบลส านักท้อน 
อบต.ส านักท้อน 82.20 8 
เทศบาลต าบลพลา 66.00 7 ต าบลพลา 
เทศบาลเมืองบ้านฉาง 24.00 26 

ต าบลบ้านฉาง 
เทศบาลต าบลบ้านฉาง 48.00 6 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง    
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 165.56 38 ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี     
เทศบาลต าบลห้วยใหญ ่ 153.00 13 ต าบลห้วยใหญ ่
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี    
เทศบาลต าบลเขาชีจรรย ์ 26.70 7 ต าบลนาจอมเทียน 
เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว 58.00 8 ต าบลบางเสร ่
อบต.พลูตาหลวง 54.05 8 ต าบลพลูตาหลวง 
เทศบาลเมืองสัตหีบ 6.22 15 

ต าบลสัตหีบ 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์ 88.25 13 
อบต.แสมสาร 32.00 4 ต าบลแสมสาร 
ที่มา: ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

  ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-366 
 

ลักษณะของประชากร 

1) จ านวนประชากร อัตราการเพ่ิมและลดของประชากรและความหนาแน่นของประชากร 

 ระดับจังหวัด 

ข้อมูลประชากรของจังหวัดระยองระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มี
จ านวนประชากรมากท่ีสุด คือ 734,753 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 361,109 คน และเพศหญิงจ านวน 373,644 คน  
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 206 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรประมาณ
ร้อยละ 1.58 และพบว่าจ านวนประชากรจังหวัดระยองมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่วนข้อมูลประชากร
ของจังหวัดชลบุรีระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนประชากรมากท่ีสุด คือ 1,558,301 คน 
แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 762,141 คน และเพศหญิงจ านวน 796,160 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย
ประมาณ 357 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรประมาณร้อยละ 1.48 และพบว่าจ านวน

ประชากรจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-10 

ตารางที่ 3.8-10 จ านวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร จังหวัดระยอง 
และจังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

 พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

ความหนาแน่น 
ของประชากร  

(คนต่อตารางกิโลเมตร) 
ชาย หญิง รวม 

จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2558 339,333 349,666 688,999 - 193 
พ.ศ. 2559 344,310 355,913 700,223 1.63 197 
พ.ศ. 2560 349,775 361,461 711,236 1.57 200 
พ.ศ. 2561 355,539 367,777 723,316 1.70 203 
พ.ศ. 2562 361,109 373,644 734,753 1.58 206 

จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2558 712,875 742,164 1,455,039 - 333 
พ.ศ. 2559 726,918 756,131 1,483,049 1.93 339 
พ.ศ. 2560 738,943 770,182 1,509,125 1.76 345 
พ.ศ. 2561 751,779 783,666 1,535,445 1.74 351 
พ.ศ. 2562 762,141 796,160 1,558,301 1.48 357 

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ – หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
ที่มา:  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 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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 ระดับอ าเภอ 

จังหวัดระยอง: ข้อมูลประชากรของอ าเภอบ้านฉางระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า  
พ.ศ. 2562 มีจ านวนประชากรมากท่ีสุด คือ 76,106 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 37,953 คน และเพศหญิงจ านวน 
38,153 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 320 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากรประมาณร้อยละ 1.73 และพบว่าจ านวนประชากรอ าเภอบ้านฉางมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ส่วนข้อมูลประชากรของอ าเภอเมืองระยองระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า พ.ศ. 2562 มีจ านวนประชากรมากท่ีสุด 
คือ 284,832 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 139,328 คน และเพศหญิงจ านวน 145,504 คน ความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 554 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรประมาณร้อยละ 1.01 และพบว่า

จ านวนประชากรอ าเภอเมืองระยองมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-11  

ตารางที่ 3.8-11 จ านวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร อ าเภอบ้านฉาง
และอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

ความหนาแน่น 
ของประชากร  

(คนต่อตารางกิโลเมตร) 
ชาย หญิง รวม 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2558 34,862 34,760 69,622 - 293 
พ.ศ. 2559 35,628 35,746 71,374 2.52 300 
พ.ศ. 2560 36,549 36,473 73,022 2.31 307 
พ.ศ. 2561 37,424 37,387 74,811 2.45 314 
พ.ศ. 2562 37,953 38,153 76,106 1.73 320 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2558 133,347 138,113 271,460 - 528 
พ.ศ. 2559 134,789 140,547 275,336 1.43 536 
พ.ศ. 2560 136,495 142,319 278,814 1.26 542 
พ.ศ. 2561 137,918 144,062 281,980 1.14 549 
พ.ศ. 2562 139,328 145,504 284,832 1.01 554 
หมายเหตุ: สัญลกัษณ์ – หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 

จังหวัดชลบุรี: ข้อมูลประชากรของอ าเภอบางละมุงระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า  
พ.ศ. 2562 มีจ านวนประชากรมากท่ีสุด คือ 396,395 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 185,450 คน และเพศหญิงจ านวน 
210,945 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 546 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลง
ประชากรประมาณร้อยละ 2.05 และพบว่าจ านวนประชากรอ าเภอบางละมุงมีแนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ส่วนข้อมูลประชากรของอ าเภอสัตหีบระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า พ.ศ. 2561 มีจ านวนประชากรมากท่ีสุด คือ 
165,492 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 90,793 คน และเพศหญิงจ านวน 74,699 คน ความหนาแน่นของประชากรโดย

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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เฉลี่ยประมาณ 476 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรประมาณร้อยละ 0.81 และพบว่าจ านวน

ประชากรอ าเภอสัตหีบมีแนวโน้มประชากรลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2562 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-12  

ตารางที่ 3.8-12 จ านวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร อ าเภอบางละมุง 
และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) อัตราการ

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

ความหนาแน่น 
ของประชากร  

(คนต่อตารางกิโลเมตร) ชาย หญิง รวม 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2558 169,573 192,097 361,670 - 498 
พ.ศ. 2559 174,021 197,134 371,155 2.62 511 
พ.ศ. 2560 178,093 202,023 380,116 2.41 523 
พ.ศ. 2561 181,880 206,560 388,440 2.19 535 
พ.ศ. 2562 185,450 210,945 396,395 2.05 546 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2558 86,987 72,408 159,395 - 458 
พ.ศ. 2559 89,808 73,178 162,986 2.25 469 
พ.ศ. 2560 90,156 74,012 164,168 0.73 472 
พ.ศ. 2561 90,793 74,699 165,492 0.81 476 
พ.ศ. 2562 89,772 75,319 165,091 -0.24 475 

หมายเหตุ: สัญลกัษณ์ – หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 ระดับต าบล (เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล) 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง: ข้อมูลประชากรระดับต าบลในพื้นท่ีศึกษา พบว่า พ.ศ. 2562 
ต าบลส านักท้อน (นอกเขตเทศบาล) มีประชากรจ านวน 10 ,747 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.81 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 131 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบลพลา มีประชากร 8 ,974 คน  
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 136 คนต่อตารางกิโลเมตร 
เทศบาลต าบลส านักท้อน มีประชากร 11 ,484 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13  
ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 776 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบลบ้านฉาง มีประชากร 13,918 คน มีอัตรา 
การเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 290 คนต่อตารางกิโลเมตร 
เทศบาลเมืองบ้านฉาง มีประชากร 30 ,983 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.39  

ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 1,291 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่  3.8-13 และ 

ตารางที่ 3.8-14  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง: ข้อมูลประชากรระดับต าบลในพื้นท่ีศึกษา พบว่า  
พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีประชากร 70,714 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.37 

ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 427 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-13 และตารางที่ 3.8-14 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี : ข้อมูลประชากรระดับต าบลในพื้นท่ีศึกษา พบว่า  
 พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ มีประชากร 30,123 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 

ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 197 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-13 และตารางที่ 3.8-14 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี: ข้อมูลประชากรระดับต าบลในพื้นท่ีศึกษา พบว่า พ.ศ. 2562  
เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ มีประชากร 9 ,181 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64  
ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 344 คนต่อตารางกิโลเมตร ต าบลพลูตาหลวง (นอกเขตเทศบาล) มีประชากร 37,599 คน 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรลดลงร้อยละ -0.68 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 696 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ต าบลแสมสาร มีประชากร 6,268 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรลดลงร้อยละ -2.91 ความหนาแน่นเฉลี่ย
ประมาณ 196 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว มีประชากร 13 ,539 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 233 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลเมืองสัตหีบ  
มีประชากร 22,772 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรลดลงร้อยละ -0.87 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 
3,661 คนต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ มีประชากร 56 ,050 คน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรลดลงร้อยละ -0.60 ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 635 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดง 

ดังตารางที่ 3.8-13 และตารางที่ 3.8-14

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-13 จ านวนประชากร และอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่จังหวัดระยอง และจงัหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2562 

อ าเภอ/ต าบล 
จ านวนประชากร (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ชาย หญิง รวม รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม รวม รวม 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
อบต.ส านักท้อน 5,551 4,713 10,264 5,805 4,856 10,661 5,797 4,950 10,747 3.87 0.81 
- ต าบลส านักท้อน 5,551 4,713 10,264 5,805 4,856 10,661 5,797 4,950 10,747 3.87 0.81 
เทศบาลต าบลพลา 4,338 4,350 8,688 4,403 4,415 8,818 4,465 4,509 8,974 1.50 1.77 
- ต าบลพลา 4,338 4,350 8,688 4,403 4,415 8,818 4,465 4,509 8,974 1.50 1.77 
เทศบาลต าบลบ้านฉาง 6,279 6,402 12,681 6,585 6,720 13,305 6,879 7,039 13,918 4.92 4.61 
- ต าบลบ้านฉาง 6,279 6,402 12,681 6,585 6,720 13,305 6,879 7,039 13,918 4.92 4.61 
เทศบาลต าบลส านักท้อน 5,656 5,758 11,414 5,660 5,809 11,469 5,681 5,803 11,484 0.48 0.13 
- ต าบลส านักท้อน 5,656 5,758 11,414 5,660 5,809 11,469 5,681 5,803 11,484 0.48 0.13 
เทศบาลเมืองบ้านฉาง 14,725 15,250 29,975 14,971 15,587 30,558 15,131 15,852 30,983 1.94 1.39 
- ต าบลพลา 2,864 3,064 5,928 2,844 3,076 5,920 2,838 3,064 5,902 -0.13 -0.30 
- ต าบลบ้านฉาง 11,861 12,186 24,047 12,127 12,511 24,638 12,293 12,788 25,081 2.46 1.80 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 33,340 33,138 66,478 34,294 34,161 68,410 35,442 35,272 70,714 2.91 3.37 
- ต าบลห้วยโป่ง 10,263 10,250 20,513 10,444 10,445 20,889 10,715 10,691 21,406 1.83 2.47 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 13,640 15,049 28,689 13,975 15,490 29,465 14,199 15,924 30,123 2.70 2.23 
- ต าบลห้วยใหญ ่ 13,640 15,049 28,689 13,975 15,490 29,465 14,199 15,924 30,123 2.70 2.23 

ร่าง
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ตารางที่ 3.8-13 จ านวนประชากร และอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่จังหวัดระยอง และจงัหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2562 

อ าเภอ/ต าบล 
จ านวนประชากร (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ชาย หญิง รวม รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม รวม รวม 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
อบต.พลูตาหลวง   19,458 17,638 37,096 19,960 17,896 37,856 19,576 18,023 37,599 2.05 -0.68 
- ต าบลพลูตาหลวง   19,458 17,638 37,096 19,960 17,896 37,856 19,576 18,023 37,599 2.05 -0.68 
อบต.แสมสาร 3,185 3,206 6,391 3,262 3,194 6,456 3,074 3,194 6,268 1.02 -2.91 
- ต าบลแสมสาร 3,185 3,206 6,391 3,262 3,194 6,456 3,074 3,194 6,268 1.02 -2.91 
เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว  9,125 4,609 13,734 8,395 4,861 13,256 8,411 5,128 13,539 -3.48 2.13 
- ต าบลบางเสร่ 9,125 4,609 13,734 8,395 4,861 13,256 8,411 5,128 13,539 -3.48 2.13 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 34,063 21,548 55,611 34,792 21,596 56,388 34,275 21,775 56,050 1.40 -0.60 
- ต าบลสัตหีบ  34,063 21,548 55,611 34,792 21,596 56,388 34,275 21,775 56,050 1.40 -0.60 
เทศบาลเมืองสัตหีบ 11,039 12,006 23,045 10,987 11,985 22,972 10,883 11,889 22,772 -0.32 -0.87 
- ต าบลสัตหีบ  9,271 10,154 19,425 9,220 10,111 19,331 9,124 10,021 19,145 -0.48 -0.96 
- ต าบลพลูตาหลวง 1,768 1,852 3,620 1,767 1,874 3,641 1,759 1,868 3,627 0.58 -0.38 
เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ * 4,309 4,727 9,036 4,338 4,785 9,123 4,361 4,820 9,181 0.96 0.64 
- ต าบลนาจอมเทียน 4,309 4,727 9,036 4,338 4,785 9,123 4,361 4,820 9,181 0.96 0.64 
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
หมายเหต ุ: *เทศบาลต าบลเขาชีจรรย ์ได๎เปลี่ยนชื่อจากองค์การบรหิารส่วนต าบลนาจอมเทียน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชจีรรย์ และยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชีจรรย ์เป็นเทศบาลต าบลเขาชีจรรย์

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ครอบคลุมพื้นที่ต าบลนาจอมเทียน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลต าบลนาจอมเทียน)  
ร่าง
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ตารางที่ 3.8-14 จ านวนประชากร และครัวเรือนจ าแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2562 

เขตการปกครอง 
จ านวนประชากร (คน) จ านวน

ครัวเรือน 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น
ประชากร 

(คนต่อ ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง      
อบต.ส านักท้อน 5,797 4,950 10,747 4,435 82.20 131 

ต าบลส านักท้อน     - - 
เทศบาลต าบลพลา 4,465 4,509 8,974 5,414 66.00 136 

ต าบลพลา     - - 
เทศบาลต าบลบ้านฉาง 6,879 7,039 13,918 8,119 48.00 290 

ต าบลบ้านฉาง     - - 
เทศบาลต าบลส านักท้อน 5,681 5,803 11,484 5,716 14.80 776 

ต าบลส านักท้อน     - - 
เทศบาลเมืองบ้านฉาง 15,131 15,852 30,983 20,161 24.00 1,291 

ต าบลพลา     - - 
ต าบลบ้านฉาง     - - 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง      
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 35,442 35,272 70,714 56,917 165.56 427 

ต าบลห้วยโป่ง     - - 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี      
เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ 14,199 15,924 30,123 17,154 153.00 197 

ต าบลห้วยใหญ่     - - 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี      
อบต.พลูตาหลวง 19,576 18,023 37,599 19,360 54.05 696 

ต าบลพลูตาหลวง     - - 
อบต.แสมสาร 3,074 3,194 6,268 2,602 32.00 196 

ต าบลแสมสาร     - - 
เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว 8,411 5,128 13,539 6,079 58.00 233 

ต าบลบางเสร่     - - 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 34,275 21,775 56,050 26,132 88.25 635 

ต าบลสัตหีบ     - - 
เทศบาลเมืองสัตหีบ 10,883 11,889 22,772 11,958 6.22 3,661 

ต าบลสัตหีบ     - - 
ต าบลพลูตาหลวง     - - 
เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ 4,361 4,820 9,181 6,479 26.70 344 

ต าบลนาจอมเทียน     - - 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (-) คือ ไม่มีขอ้มลู 
ที่มา : สถิติประชากรและบ้าน เขา้ถึงได้ จาก :http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ร่าง

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/
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2) สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

สัดส่วนประชากรสามารถจ าแนกตามกลุ่มอายุเป็นวัยเด็ก (0 - 14 ปี) วัยแรงงาน (15 - 59 ปี)  
และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) หัวข้อนี้เป็นการน าเสนอสัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุของจังหวัดระยอ ง  
อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง และจังหวัดชลบุรี อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ รายละเอียดดังนี้ 

 จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2558 – 2562 จังหวัดระยองมีสัดส่วนของประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานมากกว่า
ประชากรกลุ่มอายุอ่ืนๆ จ าแนกตามกลุ่มอายุของจังหวัดระยองระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า มีสัดส่วนของ
ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 – 14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ตามล าดับ 
โดยใน พ.ศ. 2562 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 487,292 ราย ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี) มีจ านวน 
138,424 ราย และประชากรสูงอายุ  (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 94,548 ราย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 5:2:1 ตามล าดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-15 

ตารางที่ 3.8-15 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
พ.ศ. 2558 138,113 459,914 78,870 
พ.ศ. 2559 138,917 466,800 81,899 
พ.ศ. 2560 138,664 482,285 85,680 
พ.ศ. 2561 138,781 480,132 90,316 
พ.ศ. 2562 138,424 487,292 94,548 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

อ าเภอบ้านฉาง 

ส าหรับสัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุของอ าเภอบ้านฉาง พบว่า มีความคล้ายคลึง
กับสัดส่วนประชากรของจังหวัดระยอง กล่าวคือจ านวนประชากรระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 มีสัดส่วนของประชากร
วัยแรงงาน (15– 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 – 14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ตามล าดับ  
โดยใน พ.ศ. 2562 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 7,097 คน ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี) มีจ านวน 
1,877 คน และประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 1 ,303 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4:2:1 ตามล าดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-16  

  

ร่าง
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ตารางที่ 3.8-16 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ อ าเภอเมืองระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
พ.ศ. 2558 1,759 6,477 1,080 
พ.ศ. 2559 1,840 6,546 1,127 
พ.ศ. 2560 1,872 6,825 1,178 
พ.ศ. 2561 1,899 7,082 1,255 
พ.ศ. 2562 1,877 7,097 1,303 

ที่มา  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

อ าเภอเมืองระยอง 

ส าหรับสั ดส่ วนประชากรจ าแนกตามกลุ่ มอายุของอ า เภอ เมื องระยอง พบว่ า  
มีความคล้ายคลึงกับสัดส่วนประชากรของจังหวัดระยอง กล่าวคือจ านวนประชากรระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 มี
สัดส่วนของประชากรวัยแรงงาน (15– 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 – 14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
ตามล าดับ โดยใน พ.ศ. 2562 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 69,546 คน ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี) 
มีจ านวน 16,921 คน และประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 13 ,771 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5:1:1 

ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-17 

ตารางที่ 3.8-17 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ อ าเภอเมืองระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
พ.ศ. 2558 17,858 67,621 11,375 
พ.ศ. 2559 17,727 68,308 11,856 
พ.ศ. 2560 17,349 68,773 12,467 
พ.ศ. 2561 17,172 69,159 13,190 
พ.ศ. 2562 16,921 69,546 13,771 

ที่มา  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2558 - 2562 จังหวัดชลบุรีมีสัดส่วนของประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานมากกว่า
ประชากรกลุ่มอายุอ่ืนๆ จ าแนกตามกลุ่มอายุของจังหวัดชลบุรีระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า มีสัดส่วนของ
ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 – 14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ตามล าดับ 
โดยใน พ.ศ. 2562 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 1,026,015 ราย ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี)  
มีจ านวน 286,901 ราย และประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 205,021 ราย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 6:2:1 

ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-18 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-18 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
พ.ศ. 2558 245,763 980,408 194,573 
พ.ศ. 2559 284,024 988,728 175,875 
พ.ศ. 2560 286,293 999,759 184,912 
พ.ศ. 2561 287,545 1,013,174 194,605 
พ.ศ. 2562 286,901 1,026,015 205,021 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

อ าเภอบางละมุง 

ส าหรับสัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุของอ าเภอบางละมุง พบว่า มีความคล้ายคลึง
กับสัดส่วนประชากรของจังหวัดชลบุรี กล่าวคือจ านวนประชากรระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 มีสัดส่วนของประชากร
วัยแรงงาน (15– 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 – 14 ปี) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ตามล าดับ โดยใน  
พ.ศ. 2562 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 18,968 คน ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี) มีจ านวน  
5,346 คน และประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 2,888 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7:2:1 ตามล าดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-19 

ตารางที่ 3.8-19 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ อ าเภอบางละมุง ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
พ.ศ. 2558 4,695 16,252 2,190 
พ.ศ. 2559 4,884 16,874 2,328 
พ.ศ. 2560 5,035 17,413 2,550 
พ.ศ. 2561 5,216 18,209 2,697 
พ.ศ. 2562 5,346 18,968 2,888 

ที่มา  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

อ าเภอสัตหีบ 

ส าหรับสัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุของอ าเภอสัตหีบ พบว่า มีความคล้ายคลึงกับ
สัดส่วนประชากรของจังหวัดชลบุรี กล่าวคือจ านวนประชากรระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 มีสัดส่วนของประชากรวัย
แรงงาน (15– 59 ปี) มากที่สุด รองลงมาคือ วัยเด็ก (0 – 14 ปี ) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ตามล าดับ  
โดยใน พ.ศ. 2562 ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 35,387 คน ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ปี) มีจ านวน  
8,858 คน และประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ านวน 6,764 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6:1:1 ตามล าดับ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-20 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-20 สัดส่วนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ อ าเภอสัตหีบ ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 

ปี 
สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ (คน) 

เด็ก (0 - 14 ปี) แรงงาน (15 - 59 ปี) สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
พ.ศ. 2558 9,219 33,701 5,247 
พ.ศ. 2559 9,280 33,905 5,577 
พ.ศ. 2560 9,281 34,869 5,971 
พ.ศ. 2561 9,083 35,701 6,358 
พ.ศ. 2562 8,858 35,387 6,764 

ที่มา  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สืบค้นข้อมูล ณ วันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

3) อัตราการว่างงาน 

 จังหวัดระยอง 

อัตราการว่างงานของจังหวัดระยอง แต่ละไตรมาสจะปรับตัวในระดับที่ลดลงเนื่องจาก
จังหวัดระยองเป็นพื้นที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ดังนั้น จังหวัดระยองจึงมีอัตราการว่างงานต่ า  
เมื่อเทียบกับจ านวนแรงงานทั้งหมดของจังหวัดระยอง แต่จะมีบางไตรมาสที่มีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก 
มีแรงงานใหม่ที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาเข้ามาในตลาดแรงงานจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการเพิ่มขึ้นของอัตรา  
การว่างงาน ส าหรับอัตราการว่างงานในจังหวัดระยอง พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 มีอัตราที่ 0.70 ซึ่งน้อยกว่าไตรมาส 

ที่ 3/2562 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-21 

ตารางที่ 3.8-21 จ านวนผู้ว่างงาน และอตัราการว่างงานของจงัหวัดระยองรายไตรมาส ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2562 
ไตรมาส/พ.ศ. จ านวนผู้ไม่มีงานท าในจังหวัด ก าลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด 

1/2558 7,106 549,800 1.30 
2/2558 6,061 548,929 1.10 
3/2558 6,816 547,733 1.24 
4/2558 4,810 542,746 0.89 
1/2559 9,410 555,447 1.69 
1/2560 5,187 564,595 0.91 
2/2560 5,913 558,134 1.06 
3/2560 7,585 549,850 1.38 
4/2560 4,289 549,257 0.78 
1/2561 4,026 564,238 0.71 
2/2561 5,768 567,060 1.02 
3/2561 4,240 564,614 0.75 
4/2561 2,932 572,530 0.51 
1/2562 3,345 582,290 0.57 
2/2562 6,609 591,925 1.12 
3/2562 5,806 576,005 1.01 
4/2562 4,048 577,589 0.70 

หมายเหต ุ: สัญลักษณ์ – หมายถึง ไม่มขี้อมูล 
ที่มา : สถานการณ์แรงงานจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2558 – 2562, สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 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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 จังหวัดชลบุรี 

อัตราการว่างงานของจังหวัดชลบุรี แต่ละไตรมาสปรับตัวในระดับต่ าเนื่องจากจังหวัดชลบุรี
เป็นพื้นที่เป้าหมายเศรษฐกิจใหม่ของการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นประตูเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ดังนั้น จังหวัดชลบุรีจึงมีอัตราการว่างงานต่ าเมื่อเทียบกับจ านวน
แรงงานทั้งหมดของจังหวัดชลบุรี แต่มีบางไตรมาสที่มีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากมีแรงงานใหม่  
ที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาเข้ามาในตลาดแรงงานจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน  
ส าหรับอัตราการว่างงานในจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 มีอัตราที่ 0.51 ซึ่งมากกว่าไตรมาสที่ 2/2562 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-22 

ตารางที่ 3.8-22 จ านวนผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงานของจังหวัดชลบุรีรายไตรมาส ระหว่าง พ.ศ. 2558–2562 
ไตรมาส/พ.ศ. จ านวนผู้ไม่มีงานท าในจังหวัด ก าลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด 

1/2558 5,387 1,047,706 0.50 
2/2558 7,334 1,053,492 0.70 
3/2558 14,269 1,046,693 0.40 
4/2558 9,788 1,035,563 0.90 
1/2559 7,213 1,055,155 0.70 
2/2559 5,352 1,029,935 0.50 
3/2559 9,582 1,017,695 0.90 
4/2559 3,385 1,040,852 0.30 
1/2560 7,355 1,067,325 0.70 
2/2560 5,126 1,058,990 0.50 
3/2560 9,746 1,029,568 0.90 
4/2560 7,070 1,029,568 0.70 
1/2561 6,913 1,058,165 0.65 
2/2561 5,701 1,067,814 0.53 
3/2561 7,488 1,053,010 0.71 
4/2561 6,763 1,065,394 0.63 
1/2562 1,544 1,075,773 0.14 
2/2562 3,570 1,054,333 0.34 
3/2562 5,416 1,048,338 0.51 
4/2562 3,337 1,045,175 0.32 

หมายเหต ุ: สัญลักษณ์ – หมายถึง ไม่มขี้อมูล 
ที่มา : สถานการณ์แรงงานจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2558 – 2562, สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 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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4) ประชากรแฝง 

 จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2561 จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรแฝงมากเป็นอันดับ 7 
ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของประชากรที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พบว่า จังหวัดระยองเป็น
จังหวัดที่มีความหนาแน่นเพิ่มข้ึน 69.0 คนต่อตารางกิโลเมตร จากเดิมถ้าคิดเฉพาะประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
จังหวัดระยอง มีความหนาแน่น 187.8 คนต่อตารางกิโลเมตร ท าให้จังหวัดระยองมีความหนาแน่นของประชากรมาก
ถึง 256.8 คนต่อตารางกิโลเมตร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, พ.ศ. 2561) 

 จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2561 จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรแฝงมากเป็นอันดับ 3 
ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแน่นของประชากรที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พบว่า จังหวัดชลบุรี  
เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น 119.4 คนต่อตารางกิโลเมตร จากเดิมถ้าคิดเฉพาะประชากรที่มีชื่ออยู่ 
ในทะเบียนบ้านจังหวัดชลบุรี มีความหนาแน่น 249.4 คนต่อตารางกิโลเมตร ท าให้จังหวัดชลบุรีมีความหนาแน่น 
ของประชากรมากถึง 368.8 คนต่อตารางกิโลเมตร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, พ.ศ. 2561) 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ  

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products: GPP) 

 จังหวัดระยอง 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2561 พบว่า มีมูลค่า 1,045,697 ล้านบาท  
โดยสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ท ารายได้ให้กับจังหวัดมากที่สุด รองลงมาคือ การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน  

ล าดับที่สาม คือ การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-23 

  ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-23 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต ของจังหวัดระยอง 
ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2561 

สาขาการผลิต 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท) 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ภาคเกษตรกรรม 18,392 22,342 18,967 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง 18,392 22,342 18,967 
นอกภาคเกษตรกรรม 877,959 967,866 1,026,730 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 248,718 255,652 281,800 
การผลิตอุตสาหกรรม 721,115 796,083 841,152 
การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 56,536 73,696 83,220 
การจัดหาน้ า การจัดการน้ าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 2,366 2,482 2,519 
การก่อสร้าง 7,614 6,910 7,555 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 

66,064 75,628 80,646 

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 17,843 19,075 22,765 
ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 3,208 3,581 4,176 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,392 1,528 1,702 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 10,905 11,446 12,037 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 5,400 5,989 6,416 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 23,676 25,864 26,247 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 3,966 4,340 5,203 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและประกันสังคมภาคบังคับ 7,755 8,037 8,967 
การศึกษา 3,588 3,693 3,571 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2,923 3,049 3,550 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 337 425 448 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 2,174 2,217 2,295 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 896,352 990,208 1,045,697 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 จงัหวัดชลบุรี 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2561 พบว่า มีมูลค่า 1,030,949 ล้านบาท โดยสาขา
การผลิตอุตสาหกรรม สามารถท ารายได้ให้กับจังหวัดมากที่สุด รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน ล าดับที่สาม คือ การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบ

ปรับอากาศ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-24 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-24 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต ของจังหวัดชลบุรี
ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2561 

สาขาการผลิต 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ภาคเกษตรกรรม 17,512 19,580 19,730 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง 17,512 19,580 19,730 
นอกภาคเกษตรกรรม 886,861 934,623 1,011,219 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 3,997 3,365 3,318 
การผลิตอุตสาหกรรม 525,865 546,716 597,115 
การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 56,565 54,055 66,966 
การจัดหาน้ า การจัดการน้ าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 4,444 4,460 4,724 
การก่อสร้าง 22,782 17,813 17,555 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 

90,290 101,209 111,368 

การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 57,498 60,028 65,041 
ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 59,285 69,513 78,370 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 3,883 4,485 5,190 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 27,056 27,876 29,426 
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 13,361 13,911 16,474 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 2,802 3,068 3,277 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 12,969 13,680 13,902 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและประกันสังคมภาคบังคับ 35,040 36,855 39,755 
การศึกษา 11,615 12,706 12,110 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 10,073 10,638 11,490 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 1,937 2,094 1,705 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 12,407 14,032 8,441 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 904,373 954,203 1,030,949 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที ่12 มิถุนายน 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) รายได้ต่อหัวของประชากรต่อปี 

 จังหวัดระยอง 

รายได้ต่อหัวของประชากรต่อปี (GPP per Capita) ของจังหวัดระยอง  พ.ศ. 2560 เท่ากับ 
1,095,667 บาทต่อคน เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2559 ซึ่งเท่ากับ 1,006,842 บาทต่อคน จะเพิ่มขึ้น 88,825 บาทต่อคน  

 จังหวัดชลบุรี 

รายได้ต่อหัวของประชากรต่อปี (GPP per Capita) ของจังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2560 เท่ากับ 
581,475 บาทต่อราย เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2559 ซึ่งเท่ากับ 546,284 บาทต่อราย จะเพิ่มขึ้น 35,191 บาทต่อราย 

3) รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 

 จังหวัดระยอง 

ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของจังหวัดระยอง
มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน โดยใน พ.ศ. 2560 ประชากรจังหวัดระยองมีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

เท่ากับ 27,798 และ 22,699 บาท ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-25 

ตารางที่ 3.8-25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของจังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2556–2560 

จังหวัดระยอง 
ปี 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 
รายได้เฉลี่ย (บาท) 30,401 30,315 27,798 
รายจ่าย (บาท) 21,873 24,434 22,699 
หมายเหตุ: จัดท าข้อมูลทกุ 2 ป ี
ที่มา: สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวนัที่ 14 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

 จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของจังหวัดชลบุรี
มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน โดยใน พ.ศ. 2560 ประชากรจังหวัดชลบุรีมีรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

เท่ากับ 27,665 และ 24,573 บาท ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-26 

ตารางที่ 3.8-26 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของจังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2556–2560 

จังหวัดระยอง 
ปี 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 
รายได้เฉลี่ย (บาท) 28,367 27,257 27,665 
รายจ่าย (บาท) 24,934 24,182 24,573 
หมายเหตุ: จัดท าข้อมูลทุก 2 ปี 
ที่มา: สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 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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4) การพาณิชยกรรมการบริการและจ านวนสถานประกอบการ 

 จังหวัดระยอง 

จังหวัดระยองถูกก าหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จากการที่รัฐบาลผลักดัน
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) โดยเริ่มต้นจากการสร้างนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรก เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ส าคัญ คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปุ๋ยเคมี โรงไฟฟ้า เป็นต้น ส่งผล  
ให้จังหวัดระยองกลายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในส่วนของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว จังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ วันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2561จ านวน 3,093 โรงงาน เงินลงทุนรวม 1,348,538.511 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 173,794 คน  
มีนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ที่ร่วมด าเนินการกับเอกชน เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชน
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 100 ,000 ไร่ และมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น
2,959 แห่ง (แผนพัฒนาสี่ปีจังหวัดระยอง, พ.ศ. 2561 - 2564) 

 จังหวัดชลบุรี 

จากบริบทของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่ส่งผล
กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมท าให้โครงสร้างการด าเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น 
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ของสถานประกอบการจังหวัดชลบุรี พบว่า มีสถานประกอบการจ านวนทั้งสิน้ 72,151 แห่ง ในจ านวนนี้แยกเป็นสถาน
ประกอบการที่ เก็บรวบรวมรายการข้อมูลพื้นฐานในแบบสอบถาได้ครบถ้วน จ านวน 65,806 แห่ง และ 
สถานประกอบการประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรรมจ านวน 6,345 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการเก่ียวกับการขาย
ปลีกจ านวน 21,676 แห่ง รองลงมาเป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มจ านวน 12,250 
แห่ง  และสถานประกอบการเกี่ ยวกับกิจกรรม อ่ืนๆ  จ านวน  9,183 แห่ง  สถานประกอบการเกี่ ยวกับ 
การขาย - ซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์จ านวน 5,509 แห่ง สถานประกอบการเกี่ยวกับกิจกรรม
อสั งหาริมทรัพย์ จ านวน 5,326 แห่ง  สถานประกอบการเกี่ ยวกับการผลิต จ านวน 5,067 แห่ง  เป็นต้น  
(ส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2560) 
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สภาพสังคม  

1) จังหวัดระยอง 

 ความเป็นมาของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งพัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2532 โดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วยโรงงาน
อุตสาหกรรม 151 โรงงาน ประเภทของอุตสาหกรรมหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี เหล็ก และไฟฟ้า  
การด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องด าเนินการโดยเอกชน ได้แก่  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จ านวน 57 โรงงาน 
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก จ านวน 5 โรงงาน และ 
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จ านวน 5 โรงงาน และบริเวณท่าเรือ
อุตสาหกรรม มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ าและน้ าเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทที่ให้บริการขนส่งตู้สินค้าผ่าน  
ทางรถไฟจ านวน 10 โรงงาน (ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

จุด เริ่ มต้นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เริ่ มจากการขยายตั วอย่ า งรวดเร็ วทาง 
ด้านอุตสาหกรรมและการกลายเป็นเมือง ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค  
ในขณะเดียวกันประชากรในชนบทด ารงชีพด้วยความยากจน ท าให้เกิดการหลั่งไหลเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อหางานท า  
เพื่อชะลอการขยายตัวของเมืองหลวงพร้อมกับกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคทั้งในด้านแรงงาน และรายได้ของ
ประชากร รัฐบาลจึงมีแนวทางจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่บริเวณฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งรัฐบาลพิจารณาเลือก
ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดถูกระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 
โดยรัฐบาลได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 

 ระบบถนน ถนนสายหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องทางจราจร กว้าง 40 เมตร 
ถนนสายรองกว้าง 25 เมตร 

 ระบบไฟฟ้า ก าลังผลิตรวม 1,545 เมกะวัตต์ 
 ระบบน้ าดิบ อ่างเก็บน้ ามีความจุรวมปีละประมาณ 240 ล้านลูกบาศก์เมตร  

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เตรียมระบบส่งจ่ายน้ า 100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  
ปัจจุบันผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใช้อยู่ประมาณ 72 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี แรงดันน้ า 5 - 6 บาร์ 

 ระบบน้ าประปา ก าลังผลิต 15,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ระบบกรองเร็ว แรงดันน้ า 
3 - 4 บาร์ ปัจจุบันผู้ประกอบการใช้อยู่ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 ระบบบ าบัดน้ าเสีย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ก าลังการบ าบัด 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
เขตธุรกิจอุตสาหกรรม ก าลังการบ าบัด 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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 ท่าเรือน้ าลึก มีท่าเรือให้บริการสินค้าหลัก คือ ท่าเรือทั่วไป ท่าเรือเคมีภัณฑ์และ
ของเหลว ท่าเรือขนถ่ายเหล็ก ท่าเรือปุ๋ยเคมี และท่าเรือน้ ามัน 

 ระบบ โท รคมนาคม  มี เ ทค โน โลยี ใ นก า รสื่ อ ส า รที่ ทั น สมั ย  อ าทิ  ADSL / 
Teleconference / Fibered Optics / Internet / E-mail  

 พื้นที่ 10,215 ไร่ เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 7,092 ไร่ เขตที่พักอาศัย 1,490 ไร่ 
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, พ.ศ. 2559 - 2563) ไร่  

ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็ก 
โรงกลั่นน้ ามัน โรงไฟฟ้า และพื้นที่ส าหรับโรงงาน โดยอุตสาหกรรมเป็นการให้เช่าในระยะเวลา 30 ปี และพิจารณา  
ต่อให้อีกคราวละ 20 ปี มีการจัดแบ่งพื้นที่ตามลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการจัดเตรียมพื้นที่ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยบริการต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่  
ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ เทศบาล ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร โรงพยาบาล และสถานที่พักผ่อน 

 การตั้งถิ่นฐานของประชาชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

การตั้งถิ่นฐานและการกระจายตัวของประชากรในอดีต (พ.ศ. 2524 - 2532) ชุมชนกระจาย
ตัวตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) โดยมีศูนย์กลางอยู่ในสองบริเวณ คือ สุขาภิบาลมาบตาพุด 
(ปัจจุบันคือเทศบาลเมืองมาบตาพุด) และสุขาภิบาลบ้านฉาง (ปัจจุบันคือเทศบาลเมืองบ้านฉาง)  ส าหรับสุขาภิบาล
บ้านฉาง ชุมชนจะหนาแน่นบริเวณทางแยกจุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3376 ส าหรับสุขาภิบาลมาบตาพุด การกระจายตัวของชุมชนจะอยู่ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 
ชุมชนหนาแน่นอยู่บริเวณตลาดมาบตาพุด (กิตติญา พรมรัตน์, พ.ศ. 2548) 

ช่วง พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน ชุมชนเดิมแต่ละแห่งมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น และกระจายตัว
เข้าสู่ตอนใต้ของพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนใต้ของถนนสุขุมวิท ส าหรับสุขาภิบาลมาบตาพุดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลต าบลมาบตาพุดใน พ.ศ. 2534 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุดใน  พ.ศ. 2544  
(มีพื้นที่รวมประมาณ 165.57 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่บนบกที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 144.57  
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 87.32 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็นทะเลประมาณ 21.00 ตารางกิโลเมตร) มีบทบาท
เป็นชุมชนอุตสาหกรรม เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ าลึก ท่าเรืออุตสาหกรรม และชุมชนเมืองใหม่ 
(เทศบาลเมืองมาบตาพุด, 2561) ส่วนบริเวณสุขาภิบาลบ้านฉาง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลบ้านฉาง  
ใน  พ.ศ. 2542 และเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบลบ้านฉาง เป็นเทศบาลเมืองบ้านฉา งใน พ.ศ. 2548  
(พื้นที่ประมาณ 24.00 ตารางกิโลเมตร) มีบทบาทเป็นชุมชนที่พักอาศัย มีการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
ค่อนข้างสูง นอกจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในบริเวณอ าเภอบ้านฉาง  
มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานพักผ่อนหย่อนใจทางทะเลเพิ่มขึ้นอีกด้วย (เทศบาลเมืองบ้านฉาง, พ.ศ. 2561) 
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2) จังหวัดชลบุร ี

 ความเป็นมาของจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี  หรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆ ว่า “เมืองชล”  เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเล
ภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน อีกทั้งมีชุมชนอยู่อาศัยย้อนไปได้ถึงยุคทวาราวดี กลายเป็นแหล่งสั่งสมอารยธรรม 
และความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ขนบธ รรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชน  
และอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ส าหรับคนทั่วไปแล้ว ชลบุรีอาจเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลที่ใกล้
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะหาดบางแสน และพัทยา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
ต่างก็เดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยสดงดงามของชายทะเลตะวันออกอันมีมนต์เสน่ห์แห่งนี้ ปีละหลายล้านคน 
(ส านักงานจังหวัดชลบุรี, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563) 

การที่ชลบุรีตั้งอยู่ติดทะเล และมีชายฝั่งทอดยาวถึง 160 กิโลเมตร  ส่งผลให้มีอากาศเย็น
สบายตลอดปี ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศไม่ถึงกับแห้งแล้งมากนัก เพราะยังมีฝนตกอย่างชุ่มฉ่ าภายใต้อิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนในของจังหวัด ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบ
ลอนลูกคลื่นสลับกันไป มักจะมีฝนตกชุกกว่าชายฝั่งทะเล ในครั้งอดีต แถบชายทะเลเมืองชลบุรีได้รับการยอมรับว่า 
มีอากาศดีมาก จนสามารถใช้เป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วย และที่ตากอากาศของพระมหากษัตริย์ รวมถึงเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง
ในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ ดังปรากฏหมู่พระราชฐานอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 อยู่บนเกาะสีชัง และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งอย่างมิอาจปฏิเสธได้ 

 การตั้งถิ่นฐานของประชาชนจังหวัดชลบุรี 

ปัจจุบันชลบุรีมีประชากรประมาณ 1,535,445 คน ประชากรแฝงประมาณ 1,500,000 คน  
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้โยกย้ายเข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทว่าเมื่อพูดถึงผู้คนพื้นถิ่นจริงๆ 
ของชลบุรีแล้ว จะพบว่าคนชลบุรีมีอาชีพผูกพันอยู่กับท้องทะเล นาไร่ ท าปศุสัตว์ และท าเหมืองแร่ โดยลักษณะนิสัย
ของคนเมืองชลดั้งเดิมได้ชื่อว่าเป็นคนจริง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัดอดออม เอาการเอางาน หนักเอาเบาสู้  
มีความเป็นมิตร และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมอ แม้ทุกวันนี้สภาพบ้านเมืองของชลบุรีจะเจริญรุดหน้าไปมาก  
อีกทั้งมีผู้คนต่างถิ่นโยกย้ายเข้ามาอาศัยผสมกลมกลืนกับชนดั้งเดิม ทว่าคนเมืองชลก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม  
และประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนออกมาในรูปแบบงานเทศกาลประจ าปีต่างๆ ไม่ว่าจะเปน็
งานบุญกลางบ้าน และงานเครื่องจักสานพนัสนิคม งานประเพณีวันไหล (งานก่อพระทรายวันไหล) ในช่วงหลังวัน
สงกรานต์ งานประเพณีกองข้าวอ าเภอศรีราชา งานประเพณีวิ่งควายอันคึกคักสนุกสาน รวมถึงงานแห่พระพุทธสิหิงค์
และงานกาชาดชลบุรี เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่างชัดเจน 
(ส านักงานจังหวัดชลบุรี, ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563) 

ร่าง
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การศึกษา 

1) จ านวนสถาบันการศึกษาและจ านวนครู  

จังหวัดระยองมีจ านวนสถาบันการศึกษาทั้งหมดรวม 422 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถาบันการศึกษา
ในสังกัดของรัฐ 221 แห่ง สถาบันการศึกษาของภาคเอกชน 31 แห่งจ านวนครูในจังหวัดระยองเท่ากับ 9,154 คน  
โดยอ าเภอบ้านฉาง มีจ านวนสถาบันการศึกษารวม 46 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ 20 แห่ง สถาบันการศึกษา
ของภาคเอกชน 8 แห่ง สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง และมีครูจ านวน  
944 คน และอ าเภอเมืองระยอง มีจ านวนสถาบันการศึกษารวม 109 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ 44 แห่ง 
สถาบันการศึกษาของภาคเอกชน 15 แห่ง สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 43 แห่ง 
และมีครูจ านวน 4,134 คน 

จังหวัดชลบุรีมีจ านวนสถาบันการศึกษาทั้งหมดรวม 511 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถาบันการศึกษา
ในสังกัดของรัฐ 308 แห่ง สถาบันการศึกษาของภาคเอกชน 120 แห่ง สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 38 แห่งจ านวนครูในจังหวัดชลบุรีเท่ากับ 9,418 คน โดยอ าเภอบางละมุง มีจ านวน
สถาบันการศึกษารวม 75 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ 34 แห่ง สถาบันการศึกษาของภาคเอกชน 32 แห่ง 
สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง โดยมีครูจ านวน 1,415 คน และอ าเภอสัตหีบ 
มีจ านวนสถาบันการศึกษารวม 34 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ 17 แห่ง สถาบันการศึกษาของภาคเอกชน  
11 แห่ง สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง โดยมีครูจ านวน 919 คน รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 3.8-27 

ตารางที่ 3.8-27 จ านวนสถาบันการศึกษาและจ านวนครู จ าแนกตามสังกัดเปน็รายอ าเภอ ของจังหวัดระยอง  
พ.ศ. 2561 และ จังหวัดชลบุร ีพ.ศ. 2560 

พื้นที ่
จ านวนสถาบันการศึกษา (แห่ง)  จ านวนครู (คน) 

 ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น อื่นๆ รวม 
จังหวัดระยอง  221 31 154 16 422 9,154 
อ าเภอบ้านฉาง 20 8 16 2 46 944 
อ าเภอเมืองระยอง 44 15 43 7 109 4,134 
จังหวัดชลบุรี  308 120 38 45 511 9,418 
อ าเภอบางละมุง 34 32 2 7 75 1,415 
อ าเภอสัตหีบ 17 11 1 5 34 919 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง, พ.ศ. 2560 สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
         ส านักงานสถิตจิังหวัดชลบุรี, พ.ศ. 2561 สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 

 

 

 

ร่าง
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2) ระดับการศึกษา 

 จังหวัดระยอง 

ข้อมูล  พ.ศ. 2561 ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรที่มีงานท าในจังหวัด
ระยองส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 39.20 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 20.97 และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 17.01 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-28  

ตารางที่ 3.8-28 จ านวนและร้อยละของผู้มีงานท าจ าแนกตามระดบัการศึกษาที่ส าเร็จ ของจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 

ระดับการศึกษา 
จ านวนผู้มีงานท า (คน) จ านวนผู้มีงานท า 

ทั้งหมด (ร้อยละ)  ชาย หญิง รวม 
ไม่มีการศึกษา 4,181 5,095 9,276 3.08 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 6,332 6,562 12,894 4.28 
ประถมศึกษา 55,267 62,694 117,961 39.20 
มัธยมศึกษาตอนต้น 31,760 31,337 63,097 20.97 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 29,280 27,899 51,179 17.01 
อุดมศึกษา 21,755 24,777 46,532 15.46 

รวมทั้งหมด 148,575 158,364 300,939 100.00 
ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร, พ.ศ. 2561 อ้างอิงในส านักงานสถิติจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูล  พ.ศ. 2561 ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรที่มีงานท าในจังหวัด
ชลบุรี ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 31.33 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 20.94 และ

ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 20.53 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-29 

ตารางที่ 3.8-29 จ านวนและร้อยละของผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จของจังหวัดชลบุรี พ.ศ.
2561 

ระดับการศึกษา 
จ านวนผู้มีงานท า (คน) จ านวนผู้มีงานท า

ทั้งหมด (ร้อยละ) ชาย หญิง รวม 
ไม่มีการศึกษา 6,070 7,446 13,516 2.75 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 9,543 10,364 19,907 4.05 
ประถมศึกษา 70,847 83,263 154,110 31.33 
มัธยมศึกษาตอนต้น 50,576 49,829 100,405 20.41 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 52,422 50,570 102,992 20.94 
อุดมศึกษา 47,324 53,625 100,967 20.53 

รวมท้ังหมด 236,782 255,097 491,897 100.00 
ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร, พ.ศ. 2561 อ้างอิงในส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

ร่าง
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3) การประกอบอาชีพของประชากร 

 จังหวัดระยอง 

อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง:  พ.ศ. 2561 พบว่า อาชีพหลักของประชากรในอ าเภอบ้านฉาง 
อบต.พลา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 56.25) รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 20.69) และค้าขาย  
(ร้อยละ 7.80 ) อบต.ส านักท้อน คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 42.95) รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 18.30) 
และไม่มีอาชีพ (ร้อยละ 8.09 ) เทศบาลต าบลส านักท้อน คือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 43.77) รองลงมาคือ นักเรียน/
นักศึกษา (ร้อยละ 18.65) และค้าขาย (ร้อยละ 7.40) เทศบาลต าบลบ้านฉาง คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 57.24) 
รองลงมาคือ พนักงานบริษัท (ร้อยละ  17.82) และนักเรียน (ร้อยละ 11.07) และเทศบาลเมืองบ้านฉาง คือ  
รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 40.18) รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 16.76) และค้าขาย (ร้อยละ 15.35)  
โดยอาชีพหลักของประชากรใน อบต.พลา อบต.ส านักท้อน เทศบาลต าบลส านักท้อน เทศบาลต าบลบ้านฉาง และ
เทศบาลเมืองบ้านฉาง คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา และพนักงานบริษัท รายละเอียด  

แสดงดังตารางที่ 3.8-30  

อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง:  พ.ศ. 2561 พบว่า อาชีพหลักของประชากรในอ าเภอ
เมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด คือ พนักงานบริษัท (ร้อยละ 29.20) รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 24.76) 

และนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 19.07) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-30  

ตารางที่ 3.8-30 สัดส่วนอาชีพของประชากรในพื้นที่ศึกษา อ าเภอบ้านฉางและอ าเภอเมืองระยอง พ.ศ. 2561 

อาชีพ 

ร้อยละของจ านวนประชากรทีส่ ารวจ 
อ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง 

อบต. พลา อบต. 
ส านักท้อน 

เทศบาลต าบล
ส านักท้อน 

เทศบาลต าบล
บ้านฉาง 

เทศบาลเมือง 
บ้านฉาง 

เทศบาลเมือง 
มาบตาพุด 

1) ไม่มีอาชีพ 7.29 8.09 4.90 4.43 5.45 4.39 
2) นักเรียน/นักศึกษา 20.69 18.30 18.65 11.07 16.76 19.07 
3) เกษตรกรรม (ท านา 

ท าไร่ และท าสวน) 
0.89 3.62 3.23 1.37 2.11 0.69 

4) ประมง 1.05 0.02 0.00 0.23 0.00 0.01 
5) ปศุสัตว์ 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 
6) รับราชการ 0.98 3.55 1.93 1.03 4.49 2.40 
7) พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
0.05 0.25 0.11 0.32 0.29 0.97 

8) พนักงานบริษัท 1.03 7.52 10.73 17.82 10.75 29.20 
9) รับจ้างทั่วไป 56.25 42.95 43.77 57.24 40.18 24.76 
10) ค้าขาย 7.80 7.35 7.40 2.74 15.35 11.17 
11) ธุรกิจส่วนตัว 1.67 1.42 4.51 1.45 2.89 5.24 
12) อื่นๆ 1.40 6.84 4.74 2.32 1.73 2.10 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา: ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ), สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

ร่าง



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

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี :  พ.ศ. 2561 พบว่า อาชีพหลักของประชากรในอ าเภอ 
บางละมุง เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 42.95) รองลงมาคือ ค้าขาย (ร้อยละ 17.43) และ

นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 11.85) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-31 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี:  พ.ศ. 2561 พบว่า อาชีพหลักของประชากรในอ าเภอสัตหีบ 
เทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ คือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 32.83) รองลงมาคือ พนักงานบริษัท (ร้อยละ 20.85) และค้าขาย 
(ร้อยละ 13.30) อบต.พลูตาหลวง คือ รับราชการ (ร้อยละ 47.92) รองลงมาคือ พนักงานบริษัท (ร้อยละ 16.06) และ
รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 12.34) เทศบาลเมืองสัตหีบ คือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 25.62) รองลงมาคือ รับราชการ  
(ร้อยละ 15.52) และค้าขาย (ร้อยละ 15.50) อบต.แสมสาร คือ รับราชการ (ร้อยละ 47.92) รองลงมา พนักงานบริษัท 
(ร้อยละ 16.06) และรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 12.34) เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ คือ รับราชการ (ร้อยละ 30.85) 
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 16.32) และรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 12.75) เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว คือ รับ
ราชการ (ร้อยละ 36.29) รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 16.26) และพนักงานบริษัท (ร้อยละ 11.07) รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 3.8-31 

ตารางที่ 3.8-31 สัดส่วนอาชีพของประชากรในพืน้ที่ศึกษา อ าเภอบางละมงุ อ าเภอสัตหบี จงัหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 

อาชีพ 

ร้อยละของจ านวนประชากรทีส่ ารวจ 
อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ 

เทศบาลต าบล 
ห้วยใหญ่ 

เทศบาลต าบล 
เขาชีจรรย์ 

อบต. 
พลูตาหลวง 

เทศบาล 
เมืองสัตหีบ 

อบต.
แสมสาร 

เทศบาลต าบล 
เขตรอุดมศักดิ์ 

เทศบาล
ต าบล 

เกล็ดแก้ว 
1) ไม่มีอาชีพ 5.62 3.50 1.55 3.61 1.55 2.16 2.16 
2) นักเรียน/นักศึกษา 11.85 10.70 3.24 9.09 3.24 16.32 7.02 
3) เกษตรกรรม (ท านา  

ท าไร่ และท าสวน) 
6.60 0.98 0.08 0.00 0.08 1.08 2.97 

4) ประมง 0.02 0.03 0.00 0.14 0.00 0.01 0.08 
5) ปศุสัตว์ 0.09 0.00 0.04 0.00 0.04 0.05 0.11 
6) รับราชการ 1.63 1.64 47.92 15.52 47.92 30.85 36.29 
7) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.54 0.72 0.76 1.09 0.76 2.41 1.22 
8) พนักงานบริษัท 7.62 20.85 16.06 9.23 16.06 12.27 11.07 
9) รับจ้างทั่วไป 42.95 32.83 12.34 25.62 12.34 12.75 16.26 
10) ค้าขาย 17.43 13.30 5.16 15.50 5.16 9.91 6.24 
11) ธุรกิจส่วนตัว 2.55 12.11 5.95 9.55 5.95 6.00 9.13 
12) อื่นๆ 3.10 3.34 6.90 10.66 6.90 6.18 7.45 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ), สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 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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4) ความยากจน 

 จังหวัดระยอง 

ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติระหว่าง 
พ.ศ. 2557 - 2561 จังหวัดระยอง พบว่า พ.ศ.2561 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 4.37 หรือประมาณ 39,700 คน รองลงมา
คือ พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 2.17 หรือประมาณ 19,300 คน และ พ.ศ.2560 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 1.88 

หรือประมาณ 16,900 คน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-32 

ตารางที่ 3.8-32 จ านวนคนจนและสัดส่วนคนจนของจังหวัดระยองเมื่อวัดรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  
ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2561 

จังหวัดระยอง 
ปี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
จ านวนคนจน (พันคน) 2.8 4.7 19.3 16.9 39.7 
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 0.32 0.54 2.17 1.88 4.37 
ที่มา : สถิติรายได้และรายจา่ยของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติระหวา่ง 
พ.ศ. 2557 - 2561 จังหวัดชลบุรี พบว่า พ.ศ.2560 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 2.12 หรือประมาณ 35,500 คน รองลงมา
คือ พ.ศ. 2558 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 0.61 หรือประมาณ 10,000 คน และ พ.ศ.2557 มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 0.39 

หรือประมาณ 6,400 คน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-33 
 

ตารางที่ 3.8-33 จ านวนคนจนและสัดส่วนคนจนของจังหวัดชลบุรีเมื่อวัดรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  
ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2561 

จังหวัดชลบุร ี
ปี 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
จ านวนคนจน (พันคน) 6.4 10.0 0.5 35.5 5.7 
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 0.39 0.61 0.03 2.12 0.34 
ที่มา : สถิติรายได้และรายจา่ยของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 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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5) หนี้สิน 

 จังหวัดระยอง 

หนี้สินครัวเรือนในจังหวัดระยอง (จัดท า : ทุก 2 ปี)  ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2560 พบว่า 
พ.ศ. 2560 จังหวัดระยองมีจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 124 ,478 บาท ซึ่งจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน

ลดลงจาก พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 21,049 บาท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-34 

ตารางที่ 3.8-34 จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2560 

จังหวัดระยอง 
ปี 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 
จ านวนหน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 171,432 145,527 124,478 
หมายเหตุ : จัดท าข้อมูลทุก 2 ปี 
ที่มา : สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 จังหวัดชลบุรี 

หนี้สินครัวเรือนในจังหวัดชลบุรี (จัดท า : ทุก 2 ปี)   ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2560 พบว่า 
พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรีมีจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 170,023 บาท ซึ่งจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน

เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 20,831 บาท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-33  

ตารางที่ 3.8-35 จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดชลบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2560 

จังหวัดชลบุร ี
ปี 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 
จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 159,084 149,192 170,023 
หมายเหต ุ: จัดท าข้อมูลทุก 2 ป ี
ที่มา : สถิติรายได้และรายจา่ยของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

6) ศาสนา 

จ านวนศาสนสถานในพื้นที่ศึกษาของจังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-36 พบว่า 
ศาสนสถาน มีจ านวนรวม 315 แห่ง ได้แก่ วัดจ านวน 272 แห่ง ส านักสงฆ์จ านวน 32 แห่ง โบสถ์คริสต์จ านวน 2 แห่ง 
มัสยิดจ านวน 9 แห่ง และมีจ านวนภิกษุและสามเณร รวมทั้ งสิ้ น  2,504 รูป  และ 379 รูป ตามล าดับ  
ส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ศาสนสถาน มีจ านวนรวม 497 แห่ง ได้แก่ วัดจ านวน 392 แห่ง ส านักสงฆ์จ านวน 60 แห่ง 
โบสถ์คริสต์จ านวน 15 แห่ง มัสยิดจ านวน 30 แห่ง และมีจ านวนภิกษุและสามเณร รวมทั้งสิ้น 5,896 รูป และ  
389 รูป ตามล าดับ  

  

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-392 
 

ตารางที่ 3.8-36 จ านวนศาสนสถาน พระภิกษุ และสามเณร ของจังหวัดระยอง  และจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 

พื้นที ่
จ านวนศาสนสถาน (แห่ง) จ านวน

พระภิกษุ 
จ านวน
สามเณร วัด ส านัก

สงฆ ์
โบสถ์
คริสต์ มัสยิด รวม 

จังหวัดระยอง  272 32 2 9 315 2,504 379 
อ าเภอบ้านฉาง 15 - - 1 16 153 72 
อ าเภอเมืองระยอง 60 2 2 6 70 758 217 
จังหวัดชลบุรี  392 60 15 30 497 5,896 389 
อ าเภอบางละมุง 49 3 4 10 66 1,116 77 
อ าเภอสัตหีบ 20 4 2 1 27 432 10 
ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัระยอง, พ.ศ. 2561 อ้างอิงส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
        ส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวดัชลบุรี, พ.ศ. 2561 อ้างอิงส านักงานสถิติแห่งชาติ, สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

7) ประเพณีวัฒนธรรม 

 จังหวัดระยอง 

จังหวัดระยองมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เหมือนกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง และยังมี
ธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ในบางพื้นที่ เช่น ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีแข่งเรือ ประเพณี
แห่เทียนพรรษา ประเพณีวิ่งควาย และมีประเพณีที่ถือได้ว่ามีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือ ประเพณีทอดผ้าป่า
กลางน้ าที่ปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง ส าหรับรายชื่องานประเพณี วัน สถานที่จัดงานและหน่วยงานที่ด าเนินการของ

จังหวัดระยองแสดงใน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-37 

ตารางที่ 3.8-37 ชื่องานประเพณีของจังหวัดระยอง วันเดือนที่จัด สถานที่จัดงานและหน่วยงานที่ด าเนินการ 

เทศกาล/งานประเพณ ี วัน/เดือนที่จัด สถานที่จัดงาน หน่วยงานที่ด าเนินการ 
งานปีใหม่และงานกาชาด 
จังหวัดระยอง 

27 ธันวาคม -  
3 มกราคม 

สนามกีฬา จังหวัดระยอง เหล่ากาชาดหอการค้า  
จังหวัดระยอง 

งานเทศกาลกีฬา - กินปลา 
บ้านฉาง 

กุมภาพันธ์ อ าเภอบ้านฉาง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
ส านักงานจังหวัดระยอง 

งานเทศกาลสงกรานต์ 
และของดีเมืองระยอง 

11 - 16 เมษายน ตลาดผลไม้ตะพง สมาคมธุรกิจการ 
ท่องเท่ียว จังหวัดระยอง 

งานเทศกาลผลไม้ 
และของดีเมืองระยอง 

พฤษภาคม - มิถุนายน ตลาดผลไม้เพื่อการเกษตร ต.ตะพง 
งานผลไม้หนองตะพาน อ.บ้านค่าย 
งานผลไม้ท่ี อ.แกลง และอ.วังจันทร์ 

เกษตรจังหวัดและ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
ส านักงานจังหวัดระยอง 

งานวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่  
ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง 

มูลนิธิสุนทรภู่ ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดระยอง 

งานสัปดาห์สินค้า 
อุตสาหกรรม 

กรกฎาคม ไม่ก าหนดแน่นอน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยองและนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุดร่วมกับจังหวัดระยอง 

ร่าง
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ตารางที่ 3.8-37 ชื่องานประเพณีของจังหวัดระยอง วันเดือนที่จัด สถานที่จัดงานและหน่วยงานที่ด าเนินการ 

เทศกาล/งานประเพณ ี วัน/เดือนที่จัด สถานที่จัดงาน หน่วยงานที่ด าเนินการ 
การแข่งขันวิ่งหาดแม่ร าพึง 
ครึ่งมาราธอน 

สิงหาคม หาดแม่ร าพึง ชมรมว่ิงเพื่อสุขภาพจังหวัด
ระยองร่วมกับจังหวัดระยอง 

งานวันมะม่วงนอกฤดูกาล 
บ้านฉาง 

ตุลาคม อ าเภอบ้านฉาง อ.บ้านฉางร่วมกับจ.ระยอง 

งานประเพณีตักบาตรเทโว ตุลาคม (ออกพรรษา) อ าเภอแกลง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
ร่วมกับจังหวัดระยอง 

งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

28 ธันวาคม บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  
อ าเภอเมืองระยอง 

สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว 
จังหวัดระยอง 

งานเทศกาลท่องเท่ียว 
เกาะเสม็ด 

พฤศจิกายน เกาะเสม็ด สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว 
จังหวัดระยองและ  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ส านักงานจังหวัดระยอง 

งานเทศกาลลอยกระทง 
และห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ า 

พฤศจิกายน บริเวณพระเจดีย์กลางน้ า 
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง 

สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว 
จังหวัดระยอง 

งานเทศกาลเท่ียวทะเล 
หาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด 

6 - 10 ธันวาคม ทะเลหาดบ้านเพ - เกาะเสม็ด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานจังหวัดระยอง 

 จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เหมือนกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง และยังมีธรรม
เนียมประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ในบางพื้นที่ เช่น ประเพณีการประกวดตกแต่งควาย งานบุญกลางบ้าน

และเครื่องจักสานพนัสนิคม งานท าบุญวันไหล เป็นต้น มีปฏิทินท่องเที่ยวชลบุรี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-38 

ตารางที่ 3.8-38 เดือนและชื่องานประเพณีของจังหวัดชลบุร ี
เดือน เทศกาล งานประเพณี 
มีนาคม งาน The Grand Pattaya International Music Festival 
เมษษยน งานประจ าปีจังหวัดชลบุรี (งานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี) 

งานประเพณีก่อทรายวันไหล บางแสน 
งานเทศกาลพัทยา 

พฤษภาคม งานบุญกลางบ้าน และเครื่องจักสานพนัสนิคม 
มิถุนายน งานพัทยามาราธอน 
ตุลาคม งานประเพณีวิ่งควาย 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-394 
 

ศักยภาพของประชากร 

1) การอ่านออก/ เขียนไทยได้และคิดเลขอย่างง่ายได้ 

 จังหวัดระยอง 

จังหวัดระยองมีผู้ อ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้มากกว่าร้อยละ 99.94  
ในขณะที่ประชากรไม่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.06 เช่นเดียวกับประชากร
ในเขตอ าเภอเมืองระยองที่ สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ในเขตอ าเภอบ้านฉางที่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ในขณะที่ประชากร

ไม่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-39 

ตารางที่ 3.8-39 จ านวนร้อยละ การอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ของประชากรในจังหวัดระยอง 

จ านวนส ารวจ
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนส ารวจ
ทั้งหมด (คน) 

อ่านออก / เขียนไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

อ่านไม่ออก / เขียนไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได ้

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จังหวัดระยอง 251,209 251,066 99.94 143 0.06 
อ าเภอเมืองระยอง 91,554 91,554 100.00 0 0.00 
อ าเภอบ้านฉาง 19,832 19,831 99.99 1 0.01 
ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ), พ.ศ. 2561 

 

 จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีมีผู้ อ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้มากกว่าร้อยละ 99.92  
ในขณะที่ประชากรไม่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เช่นเดียวกับประชากร
ในเขตอ าเภอบางละมุงที่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 99.96 ในขณะที่
ประชากรไม่สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ประชากรในเขตอ าเภอสัตหีบที่
สามารถอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 99.94 ในขณะที่ประชากรไม่สามารถอ่านออก/

เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.06 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-40 

ตารางที่ 3.8-40 จ านวนร้อยละ การอ่านออก/เขียนไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ของประชากรในจังหวัดชลบุรี 

จ านวนส ารวจ
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนส ารวจ
ทั้งหมด (คน) 

อ่านออก / เขียนไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได ้

อ่านไม่ออก / เขียนไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได ้

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
จังหวัดชลบุร ี 431,713 431,370 99.92 343 0.08 
อ าเภอบางละมุง 50,224 50,203 99.96 21 0.04 
อ าเภอสัตหีบ 38,979 38,955 99.94 24 0.06 
ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยจากขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ), พ.ศ. 2561 

ร่าง
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2) การรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

 จังหวัดระยอง 

จากข้อมูลของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง พบว่า การติดต่อสื่อสารในจังหวัด
ระยอง ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (เช่น พลังระยอง ระยองเดลี่ บูรพานิวส์ มวลชนบูรพา ข่าวระยอง ระยอง
โพสต์ เป็นต้น) สถานีวิทยุกระจายเสียงจ านวน 5 สถานี (สวท. ระยอง อสมท. ระยอง สว.กม.ระยอง ราชด าริสัมพันธ์
ระยอง และ ส.อต.ระยอง) และทีวี/เคเบิ้ลทีวีจ านวน 6 สถานี (บริษัท เน็ตเวิร์ค เคเบิ้ลทีวี จ ากัด RY. CABLE TV. 
บริษัท เอส แอนด์ ซี คอมมูนิเคชั่น 2001 จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ้านฉาง เคเบิ้ล บริษัท เค.พี.เคเบิ้ล จ ากัด บริษัท 
ซุปเปอร์เช็ง จ ากัด และบริษัท ระยอง เฮ็ลแคร์ จ ากัด) นอกจากนี้ จังหวัดระยอง ยังมีสถานีวิทยุชุมชนมากถึง 47 แห่ง 

 จังหวัดชลบุรี 

จากข้อมูลของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี พบว่า การติดต่อสื่อสารในจังหวัด
ชลบุรีประกอบด้วย ส านักข่าวท้องถิ่น (เช่น ศรีราชาโพสต์ บางแสนโพสต์ ชลบุรีทีวี บูรพานิวส์ ท้องถิ่นชลออนไลน์ 
ชลบุรีบูรพาเป็นต้น) สถานีวิทยุกระจายเสียงจ านวน 5 สถานี สวท.ชลบุรี สทร.5 พัทยา สทร. 5 สัตหีบ อ.ส.ม.ท. 
พัทยา และ มทบ.14 ชลบุรี) และทีวี/เคเบิ้ลทีวีจ านวน 20 สถานี (เช่น บริษัท ซีทีวี เคเบิลทีวีชลบุรี จ ากัด บริษัท แสน
สุขวิชั่น จ ากัด บริษัท พีทีวีเคเบิลทีวี จ ากัด บริษัท พีทีวีแหลมฉบัง จ ากัด บริษัท บางละมุงเคเบิลทีวี จ ากัด) นอกจากนี้ 
จังหวัดชลบุรี ยังมีสถานีวิทยุชุมชนมากถึง 178 แห่ง 

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถาม เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่  16 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 – 15 มีนาคม พ .ศ . 2563 โดยได้ท าการส ารวจความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เป็นผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจความคิดเห็นจ าแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มครัวเรือน โดยผู้ให้ข้อมูลต้อง
เป็นหัวหน้าครัวเรือน คู่สมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือน  
2)  กลุ่มผู้น าชุมชน และ 3)  กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ส่วน กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ การก าหนดจ านวนตัวอย่างและ 

วิธีการสุ่ม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-41 และภาพบรรยากาศการส ารวจภาคสนามของแต่ละกลุ่มดังรูปที่ 3.8-2  

  
ร่าง
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ตารางที่ 3.8-41 วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 

กลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตพื้นที ่ ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการ 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ที่ส ารวจได ้
1 กลุ่มครัวเรือน พื้นท่ี NEF > 40 6 มกราคม – 15 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 
6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

• การส ามะโนประชากร (Census) 71 

  พื้นท่ี  
NEF 30 - 40 

6 มกราคม – 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

• ค านวณจ านวนตัวอย่าง โดยใช้สูตร 
Taro Yamane ได้ไม่น้อยกว่า  
344 ตัวอย่าง เมื่อกระจายสัดส่วน
ตามพ้ืนท่ี จ านวนตัวอย่างท่ีได้  
354 ตัวอย่าง 

• การสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น
หรือให้เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ 
(Probability Sampling)   

354 

  พื้นท่ี  
NEF < 30  
ถึงขอบเขต 
พื้นท่ีศึกษา 

6 มกราคม – 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

• ค านวณจ านวนตัวอย่าง โดยใช้สูตร 
Taro Yamane ได้ไม่น้อยกว่า  
394 ตัวอย่าง เมื่อกระจายสัดส่วน
ตามพ้ืนท่ี จ านวนตัวอย่างท่ีได้  
428 ตัวอย่าง 

• การสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น
หรือให้เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ 
(Probability Sampling)   

428 

2 กลุ่มผู้น าชุมชน พื้นท่ีเส้นเสียงที่
ได้รับผลกระทบ 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 
15 มีนาคม พ.ศ. 2563 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

• การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

25 

3 กลุ่มพื้นท่ีอ่อนไหว 
(Sensitive Receptor) 

(ศาสนสถาน/
สถานศึกษา  

/สถานพยาบาล) 

พื้นท่ีเส้นเสียงที่
ได้รับผลกระทบ 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 
15 มีนาคม พ.ศ. 2563 

6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

• การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

14 

รวม 892 
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(1) กลุ่มครัวเรือน 

   

(2) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 

   

(3) กลุ่มผู้น าชุมชน 

รูปที่ 3.8-2 ภาพกิจกรรมการส ารวจความคิดเห็น 
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ วันที่ 6 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

  
ร่าง
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กลุ่มครัวเรือน 

1) กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF > 40  

การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF > 40 จ านวน 71 ราย ดังรูปที่ 3.8-3  
มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้   

 
รูปที่ 3.8-3 ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างกลุ่มครัวเรือน พื้นที ่NEF > 40 จ านวน 71 ตัวอย่าง 

ร่าง
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 52.1) และเป็นเพศชาย จ านวน 
34 ราย (ร้อยละ 47.9) ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีจ านวน 23 ราย  
(ร้อยละ 32.4) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 26.8) ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 16 ราย 
(ร้อยละ 22.5) ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 14.1) ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) 
และช่วงอายุ 18 - 20 ปี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) โดยนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 71 ราย (ร้อยละ 100.0)   

ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน จ านวน 45 ราย (ร้อยละ 63.4) 
รองลงมาคือ คู่สมรส จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 24.0) เป็นบุตร/ธิดา จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) เป็นญาติ/ผู้อาศัย 
จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) เป็นบิดา/มารดา และลูกจ้างพนักงาน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
โดยสถานภาพอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือนนั้น เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือนในการให้ข้อมูลแล้ว  

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 36.6) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 19.7)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 18.3) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 11 ราย  
(ร้อยละ 15.5) ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 15.5) และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 2.8)  

อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า รับจ้างทั่วไป จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 22.5) 
รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 18.3) ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 
12 ราย (ร้อยละ 16.9) ค้าขาย จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 15.5) พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 14.1) 
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 5 คน (ร้อยละ 7.1) เกษตรกรรม จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) และไม่ระบุอาชีพ จ านวน 1 ราย 
(ร้อยละ 1.4)  

ภูมิล าเนาเดิมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่นี่และต าบลนี้ จ านวน 
42 ราย (ร้อยละ 59.2) ย้ายมาจากพื้นที่อ่ืน จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 40.8) โดยผู้ที่ย้ายมาจากพื้นที่อ่ืนมีระยะเวลา 
ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลามากกว่า 20 ปี จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 62.1) รองลงมาคือ เป็นเวลา 5 - 10 ปี 
จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 20.7) น้อยกว่า 5 ปี และเป็นเวลา 16 - 20 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 6.9) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  
และเป็นเวลา 11 - 15 ปี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 3.4) ซึ่งเหตุผลที่ เข้ามาอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพที่นี่   
(ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบมากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เนื่องจากเปลี่ยนอาชีพหรือหางานท าใหม่ จ านวน  
14 ราย (ร้อยละ 48.3) รองลงมาคือ ติดตามครอบครัวหรือแต่งงานกับคนที่นี่ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 38.0)  
ที่อยู่อาศัยมีสาธารณูปโภคครบครัน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 6.9) ที่อยู่อาศัยมีให้เลือกหลายระดับราคา และ 
เส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 3.4) ในสัดส่วนที่เท่ากัน   

เมื่อสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการย้ายที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน จ านวน 47 ราย (ร้อยละ 66.2) โดยสาเหตุที่ไม่คิดจะย้ายไปที่อ่ืน คือ เป็นบ้านเกิด อยู่มานานแล้ว 
ประกอบอาชีพที่นี่และมีครอบครัวอยู่ที่นี่ เป็นต้น รองลงมาคือ ผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ จ านวน 16 
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ราย (ร้อยละ 22.6) โดยสาเหตุที่ไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปอยู่ที่ อ่ืนหรือไม่ เช่น รอดูผลกระทบว่ามีมากน้อยแค่ไหน  
มีผู้ที่คิดจะย้ายไปที่ อ่ืน จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) โดยสาเหตุที่คิดจะย้ายไปอยู่ที่ อ่ืน เช่น กลัวผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้น มีปัญหาเสียงดัง และย้ายไปอยู่ใกล้ที่ท างาน เป็นต้น และมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 4 ราย  
(ร้อยละ 5.6) 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย/อาคาร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านและอาคาร จ านวน 51 ราย  
(ร้อยละ 71.8) รองลงมาคือ เช่า (ที่ดินให้เช่า/อาคารให้เช่า/ห้องเช่า) และ เป็นของพ่อแม่/ญาติพี่น้อง จ านวน 7 ราย 
(ร้อยละ 9.9) ในสัดส่วนที่เท่ากัน เป็นของ อบต. จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) เป็นของนายจ้าง จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 2.8) และไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) โดยมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองเป็น โฉนดที่ดิน 
จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 90.2) รองลงมาคือ เอกสารอ่ืนๆ เช่น พ.บ.ท5 นส.3ก. สัญญาเช่า เป็นต้น จ านวน 4 ราย 
(ร้อยละ 5.6) และไม่ระบุเอกสารสิทธิ์ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2)  

ลักษณะการอยู่อาศัยในบ้านและอาคาร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและอาคาร
เอง จ านวน 53 ราย (ร้อยละ 74.7) รองลงมาคือ เป็นผู้อยู่อาศัย จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 15.5) ไม่แสดงความคิดเห็น 
จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) และเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก อบต. จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) ซึ่งประเภทที่อยู่
อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 90.2) รองลงมาคือ บ้านแฝด จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) และ
เป็นห้องแถวหรือตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2)   

ระยะเวลาที่ที่อยู่อาศัยก่อสร้างแล้วเสร็จ พบว่า ที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ
มากกว่า 20 ปี จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 29.6) รองลงมาคือ น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 16.9) ระยะเวลา 
5 – 10 ปี ระยะเวลา 11 – 15 ปี และระยะเวลา 16 – 20 ปี จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 15.5) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และ
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ระบุระยะเวลา จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7.0) ทั้งนี้ลักษณะที่อยู่อาศัยจะเป็นบ้านชัน้เดียว จ านวน 
53 ราย (ร้อยละ 74.7) รองลงมาคือ บ้านสองชั้น จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 18.3) มากกว่าสองชั้น และ 
บ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 1 ราย  
(ร้อยละ 1.4) 

การใช้ประโยชน์ของบ้านและอาคาร พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว จ านวน 
67 ราย (ร้อยละ 94.4) รองลงมาคือ ใช้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6)  

ส าหรับวัสดุของตัวบ้าน พบว่า ท า ด้วยคอนกรีตหรืออิฐหรือหิน จ านวน 59 ราย  
(ร้อยละ 83.0) รองลงมาคือ เป็นคร่ึงตึกครึ่งไม้ และท าจากไม้ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ส าหรับ
วัสดุของหลังคา พบว่า ท ามาจากกระเบื้องคอนกรีต จ านวน 54 ราย (ร้อยละ 76.1) รองลงมาคือ กระเบื้องไฟเบอร์
ซีเมนต์ จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 18.3) เมทัลชีท และสังกะสี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
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 ส่วนที่ 3 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือน พบว่า มีจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือน
เฉลี่ย 4 คน เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ย 3 คน โดยสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือนเป็นวัยเด็ก (ต่ ากว่า 15 ปี) เฉลี่ย 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.6 (จ านวน 46 ราย) เป็นวัยแรงงานเฉลี่ย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 (จ านวน 165 ราย) และ 
เป็นวัยผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) เฉลี่ย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 (จ านวน 37 ราย)  

การประกอบอาชีพหลักซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 29.6) รองลงมาคือ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 14 ราย 
(ร้อยละ 19.7) ค้าขาย จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 16.9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 10 ราย  
(ร้อยละ 14.1) ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 11.3) เป็นข้าราชการบ านาญหรือรับเงินผู้สูงอายุ จ านวน 3 ราย 
(ร้อยละ 4.2) ท าเกษตรกรรม จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) และไม่ระบุอาชีพหลัก จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) 

การประกอบอาชีพเสริมซึ่งเป็นแหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ ได้
ประกอบอาชีพเสริม จ านวน 62 ราย (ร้อยละ 87.3)  ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เสริม จ านวน 7 ราย  
(ร้อยละ 9.9) เป็นรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเปิดห้องเช่า และไม่ระบุว่ามีรายได้เสริมหรือไม่ 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ จ านวน 62 ราย  
(ร้อยละ 87.3) มีปัญหาในการประกอบอาชีพ จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 11.3) โดยปัญหาที่พบ คือ รายได้ไม่เพียงพอ 
และไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4)  

รายได้รวมของครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายได้เฉลี่ย 22,859 บาทต่อเดือน และ 
มีรายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 16,521 บาทต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้กับรายจ่ายในครัวเรือนผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่า เพียงพอและมีเหลือออม จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 43.6) รองลงมาคือ เพียงพอแต่ไม่มีเหลือออม 
จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 31.0) ไม่เพียงพอแต่ไม่มีหนี้สิน จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 14.1) ไม่เพียงพอและ 
ต้องกู้ยืม จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 9.9)  และไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) ด้านหนี้สิน 
ของครัวเรือนระบุว่า มีหนี้สิน จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 50.7) รองลงมาคือ ไม่มีหนี้สิน จ านวน 32 ราย  
(ร้อยละ 45.1) และไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 40.0) รองลงมาคือ เพื่อประกอบอาชีพ จ านวน 13 ราย  
(ร้อยละ 28.9) เพื่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่ จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 20.0) เพื่อการศึกษา จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 6.7) 
และเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับรถยนต์ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 4.4)  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพสังคม และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 71 ราย มีความเห็นว่าสภาพสังคมปัจจุบันในพื้นที่ชุมชนไม่ได้
รับผลกระทบด้านการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วย ไฟฟ้า (ร้อยละ 73.3) และประปา  
(ร้อยละ 74.7) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 77.5) การประทุษร้าย 
ต่อทรัพย์ (ร้อยละ 80.2) การประทุษร้ายต่อร่างกาย (ร้อยละ 84.5) และไม่ได้รับผลกระทบจากความแออัดในชุมชน/
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ความพอใจต่อที่อยู่ ในปัจจุบัน (ร้อยละ 87.4) ความสัมพันธ์และความผูกพันกันในชุมชน (ร้อยละ 77.5)  
จากการว่างงาน/ตกงาน (ร้อยละ 54.9) และการเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ (ร้อยละ 49.3) รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางที่ 3.8-42 

ตารางที่ 3.8-42 ระดับของผลกระทบสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม
ครัวเรือนในพื้นที่ NEF > 40 

สภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนในปัจจุบัน ไม่ม ี
ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
การให้บริการระบบสาธารณูปโภค 
- ไฟฟ้า 73.3 15.5 5.6 4.2 0.0 1.4 
- ประปา 74.7 16.9 1.4 4.2 0.0 2.8 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ปัญหายาเสพติด 77.5 11.3 5.6 4.2 1.4 0.0 
- การประทุษร้ายต่อทรัพย์ อาทิ ลักขโมย 80.2 9.9 8.5 0.0 1.4 0.0 
- การประทุษร้ายต่อร่างกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 84.5 9.9 4.2 0.0 1.4 0.0 
ความแออัดในชุมชน/ความพอใจต่อที่อยู่ในปัจจุบัน 87.4 2.8 5.6 4.2 0.0 0.0 
ความสัมพันธ์และความผูกพันกันในชุมชน 77.5 7.0 5.6 8.5 0.0 1.4 
การว่างงาน/ตกงาน 54.9 18.3 7.0 11.3 8.5 0.0 
การเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ 49.3 11.2 8.5 14.1 9.9 7.0 

โดยมีความสามัคคีเกื้อกูลของคนในชุมชนอยู่ ในระดับปานกลาง  จ านวน 47 ราย  
(ร้อยละ 66.1) รองลงมาคือ อยู่ในระดับน้อย จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 12.7) อยู่ในระดับมาก จ านวน 8 ราย  
(ร้อยละ 11.3) และไม่มีความเก้ือกูลกันเลย จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 9.9)   

ส าหรับการร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์นั้นนานๆ ครั้ง จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 40.8) รองลงมาคือ มีเป็นครั้งคราว จ านวน 24 ราย  
(ร้อยละ 33.8) ไม่เคยเลย จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 14.1) และเป็นประจ า (เดือนละครั้ง)  จ านวน 8 ราย  
(ร้อยละ 11.3)  

ปัญหาความเดือดร้อน/เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับผลกระทบจากปัญหา 3 อันดับแรก คือ เสียงดังรบกวน (ร้อยละ 81.7) รองลงมาคือ ฝุ่นละออง/เขม่าควัน  

(ร้อยละ 60.6) และแรงสั่นสะเทือน (ร้อยละ 49.3) โดยมีรายละเอียดของทั้ง 9 ปัญหา แสดงดังตารางที่ 3.8-43  ดังนี้ 

- เสียงดังรบกวน ได้รับผลกระทบ จ านวน 58 ราย (ร้อยละ 81.7) โดยได้รับผลกระทบ 
ระดับปานกลาง จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 35.2) ระดับมาก จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 24.0) ระดับน้อย จ านวน 8 ราย 
(ร้อยละ 11.3) ระดับมากที่สุด และระดับน้อยที่สุด จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหา
เสียงดังรบกวน มาจากเคร่ืองบิน จ านวน 33 ราย (ร้อยละ 56.9) รองลงมาคือ มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 
23 ราย (ร้อยละ 39.7) จากการก่อสร้าง และไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.7) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
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- ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน ได้รับผลกระทบ จ านวน 43 ราย (ร้อยละ 60.6) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 21.1) ระดับมาก จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 15.5) ระดับน้อย 
จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 12.7) และระดับน้อยที่สุด จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 11.3) สาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง/เขม่า
ควัน มาจากไอเสียของยานพาหนะ จ านวน 28 ราย (ร้อยละ 39.4) รองลงมาคือ สถานประกอบการ/โรงงาน
อุตสาหกรรม จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 21.1) การเผาหญ้าหรือฝุ่นจากถนน จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 15.5)  
การก่อสร้าง จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 12.7) และการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 11.3)   

- ปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ได้รับผลกระทบ จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 12.6) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับน้อยที่สุด จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7.0) ระดับน้อย จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) และระดับปานกลาง 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล มาจากขยะจากที่อ่ืนถูกน ามาทิ้ง จ านวน 5 ราย 
(ร้อยละ 55.6) รองลงมาคือ ขยะตกค้าง/ไม่มาจัดเก็บ และไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 22.2) 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

- ปัญหาน้ าเน่าเสีย ได้รับผลกระทบ จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 12.6) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับน้อย จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) และระดับปานกลาง  
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) สาเหตุของปัญหาน้ าเน่าเสีย มาจากบ้านเรือนที่พักอาศัย จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 66.7) 
รองลงมาคือ มาจากร้านอาหาร/สถานบันเทิง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 33.3)  

- ปัญหาการระบายน้ า/น้ าท่วมขัง ได้รับผลกระทบ จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 12.6) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับน้อย จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7.0) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) และระดับปานกลาง 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) สาเหตุของปัญหาการระบายน้ า/น้ าท่วมขัง มาจากฝนตกหนัก จ านวน 6 ราย  
(ร้อยละ 66.7) รองลงมาคือ ไม่มีทางระบายน้ า จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 22.2) และไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 11.1)  

- ปัญหาสภาพการจราจร ได้รับผลกระทบ จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 16.9) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับน้อย จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5) ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 2.8) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาสภาพการจราจร มาจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น จ านวน 5 ราย 
(ร้อยละ 41.6) รองลงมาคือ สภาพถนนไม่ดี จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 25.0) ไม่เคารพกฎจราจร และไม่ประสงค์ออก
ความคิดเห็น จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 16.7) ในสัดส่วนที่เท่ากัน   

- ปัญหากลิ่นเหม็น ได้รับผลกระทบ จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 12.6) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับน้อย จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7.0) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) ระดับปานกลาง และระดับมาก 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหากลิ่นเหม็น มาจากขยะมูลฝอยจ านวน 6 ราย  
(ร้อยละ 66.7) รองลงมาคือ ไอเสียจากยานพาหนะ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 22.2) และมาจากท่อระบายน้ า จ านวน 1 ราย 
(ร้อยละ 11.1)   

- ปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม-น้ าใช้ ได้รับผลกระทบ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 14.0) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับน้อย และระดับปานกลาง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ระดับน้อยที่สุด และระดับ
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มาก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม-น้ าใช้ มาจากปริมาณน้ าฝน 
ไม่เพียงพอ จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 80.0) และไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 20.0) 

- ปัญหาแรงสั่นสะเทือน ได้รับผลกระทบ จ านวน 35 ราย (ร้อยละ 49.3) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 18.3) ระดับมาก จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 14.1) ระดับน้อย 
จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) และระดับมากที่สุด จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 2.8) สาเหตุของปัญหาแรงสั่นสะเทือน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 62.9) 
รองลงมาคือ เครื่องบิน จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 37.1)  

ตารางที่ 3.8-43 ปัญหาความเดือดร้อน/เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม  
กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF > 40   

ปัญหาความเดือดร้อน/เหตุ
ร าคาญจากสภาพแวดล้อม

ปัจจุบัน 

การได้รับผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ระดับผลกระทบ (ร้อยละ) 

ได้รับ ไม่ได้รับ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1) เสียงดังรบกวน 81.7 18.3 5.6 11.3 35.2 24.0 5.6 
2) ฝุ่นละออง/เขม่าควัน 60.6 39.4 11.3 12.7 21.1 15.5 0.0 
3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 12.6 87.4 7.0 4.2 1.4 0.0 0.0 
4) น้ าเน่าเสีย 12.6 87.4 4.2 5.6 2.8 0.0 0.0 
5) การระบายน้ า/น้ าท่วมขัง 12.6 87.4 4.2 7.0 1.4 0.0 0.0 
6) สภาพการจราจร 16.9 83.1 2.8 8.5 2.8 2.8 0.0 
7) กลิ่นเหม็น 12.6 87.4 2.8 7.0 1.4 1.4 0.0 
8) ขาดแคลนน้ าดื่ม - น้ าใช้ 14.0 86.0 2.8 4.2 4.2 2.8 0.0 
9) แรงสั่นสะเทือน  49.3 50.7 5.6 8.5 18.3 14.1 2.8 

 

จ านวนยานพาหนะในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า มีรถจักรยานยนต์ จ านวน 
107 ราย (ร้อยละ 56.9) รองลงมาคือ รถยนต์ 4 ล้อ จ านวน 81 ราย (ร้อยละ 43.1) โดยทางหลวงที่ใช้ในการเดินทาง
เป็นประจ า คือ ถนนสุขุมวิท (บริเวณด้านหน้าสนามบินอู่ตะเภา)  จ านวน 47 ราย (ร้อยละ 32.8) รองลงมาคือ  
ทางหลวงหมายเลข 332 สายสัตหีบ – ส านักท้อน จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 25.2) ทางหลวงหมายเลข 331  
สายสัตหีบ – เขาหินซ้อน จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 22.4) ทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนทางเข้าสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา – ท่าเรือจุกเสม็ด จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 12.6) ถนนพลา จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 6.3) และไม่ประสงค์ออก
ความคิดเห็น จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.7) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 3 อันดับแรก คือ ท างาน จ านวน 44 ราย 
(ร้อยละ 48.3) รองลงมาคือ ติดต่อธุรกิจ จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 23.1) และท่องเที่ยว จ านวน 11 ราย  
(ร้อยละ 12.1) ตามล าดับ 

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบในการเดินทางบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา  
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 55 ราย (ร้อยละ 77.5) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบเล็กน้อย 
จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 12.7) ได้รับผลกระทบมาก จ านวน  4 ราย (ร้อยละ 5.6)  และได้รับผลกระทบปานกลาง 
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จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) โดยได้รับผลกระทบที่ส าคัญ 3 อันดับแรก จากการจราจรติดขัดมากที่สุด จ านวน 8 ราย 
(ร้อยละ 50.0) รองลงมาคือ การเดินทางสัญจรไม่สะดวก จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 31.2) และอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 12.5) ตามล าดับ เมื่อสอบถามถึงการเดินทางไปใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่า ไม่เคยเดินทางเข้าไปใช้บริการ จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 59.2) เคยเดินทางเข้าไปใช้บริการ 
จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 40.8)  

ความสะดวกในการเดินทางไปสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภาโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว  
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 59.1) รองลงมาคือ สะดวกสบายปานกลาง 
จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 15.5) สะดวกสบายเล็กน้อย จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 11.3) ไม่ได้รับความสะดวก จ านวน 7 
ราย (ร้อยละ 9.9) และสะดวกสบายมาก จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) 

เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่อระบบการคมนาคมขนส่ง
และการบริการในการเดินทางเข้า - ออกสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีความเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุง
แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด รองลงมาคือ ควรขยายถนนเพื่อลดปัญหารถติด ควรมีรถรับ - ส่ง เข้า - ออก สนามบิน  และ
เพิ่มช่องทางเข้า - ออก สนามบิน เพิ่มป้ายบอกเส้นทางเข้าสนามบิน ควรมีรถสาธารณะเข้าถึงและหลากหลายกว่านี้ 
ควรเปิดทางลัดเส้นทางกองทัพการบินให้ทุกคนสามารถผ่านได้โดยไม่ต้องมีบัตรผ่าน วางมาตรการความปลอดภัยให้
ประชาชนที่อยู่พื้นที่โดยรอบสนามบิน  

 ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านสาธารณสุข (สุขภาพกาย สุขภาพจิต การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ) 

ในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามมีประวัติ
เจ็บป่วย จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 53.5) รองลงมาคือ สมาชิกในครัวเรือนไม่เคยเจ็บป่วย จ านวน 33 ราย  
(ร้อยละ 46.5) โดยโรคที่พบเจ็บป่วยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ โรคหวัดหรือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จ านวน 19 
ราย (ร้อยละ 44.1) รองลงมาคือ โรคความดันหรือโรคปอดหรือเบาหวาน จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 32.6) และโรค
เก่ียวกับระบบเลือดลมต่างๆ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 7.0)  

การรักษาพยาบาลเมื่อผู้ตอบแบบสอบถาม สมาชิกในครัวเรือนเกิดการเจ็บป่วย (สามารถตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) คือ รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 60 ราย (ร้อยละ 78.9) รองลงมาคือ ซื้อยากินเอง จ านวน 9 ราย 
(ร้อยละ 11.9) รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 7.9) และปล่อยให้หายเอง จ านวน 1 ราย  
(ร้อยละ 1.3) 

ในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีปัญหา
สุขภาพจิต จ านวน 69 ราย (ร้อยละ 97.2) สมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพจิต จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8)  
โดยอาการทางสุขภาพจิต (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) เกิดจากภาวะเครียด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 66.7) และ
โรควิตกกังวล จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 33.3) ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบสาเหตุว่าสมาชิกในครัวเรือนมีปัญหา
สุขภาพจิตได้อย่างไร ส่วนที่ทราบสาเหตุ เนื่องจากโครงการขยายสนามบินท าให้ครอบครัวเครียดเรื่องเวนคืนที่ดินที่อยู่
อาศัย เครียดจากการท างาน เครียดจากเสียงดังรบกวนจากโรงงานใกล้บ้าน กรณีที่สมาชิกในครอบครัวมีอ าการ 
ทางสุขภาพจิตส่วนใหญ่เลือกที่จะปล่อยให้หายเอง  
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ในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีปัญหา
การได้ยิน จ านวน 65 ราย (ร้อยละ 91.5) สมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาด้านการได้ยิน จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5)  
โดยปัญหาการได้ยินเกิดจาก ปัญหาสุขภาพ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 66.7) รองลงมาคือ ผลกระทบจากการท างาน 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 33.3)  

การให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่พบปัญหา 
ในการให้บริการ จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 90.1) มีพบปัญหาในการให้บริการบ้าง จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 9.9) สาเหตุ
ของปัญหา (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) คือ มีผู้รับบริการจ านวนมาก จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือ 
บุคลากรเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 20.0) สถานบริการสุขภาพอยู่ไกล และค่าใช้จ่ายสูง จ านวน  
1 ราย (ร้อยละ 10.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

กิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
ว่า ไม่มีกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน จ านวน 55 ราย (ร้อยละ 77.5) มีเพียง
จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 22.5) ที่ระบุว่า มีกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น 
กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมต้านยาเสพติด กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจสุขภาพ
ป้องกันมะเร็งปากมดลูก และกิจกรรมการออกก าลังกายในชุมชน เป็นต้น เมื่อสอบถามถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน55 ราย (ร้อยละ 77.5) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 22.5) 

 ส่วนที่ 6 ข้อมูลด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความปลอดภัยสาธารณะ 

อุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในชุมชน คือ อุบัติเหตุทางรถยนต์ จ านวน 70 ราย  
(ร้อยละ 98.6) โดยไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 83.1) และมีบางส่วนที่ทราบสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยบริเวณชุมชน เนื่องจาก ความประมาท ขับรถเร็ว และไม่เคารพกฎจราจร จ านวน 12 
ราย (ร้อยละ 16.9)  

เมื่อสอบถามถึงประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า  
ไม่มีประสบการณ์ จ านวน 69 ราย (ร้อยละ 97.2) และมีประสบการณ์ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) เมื่อพบเห็น
อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือเหตุการณ์สาธารณภัยเกิดขึ้นในชุมชน (ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
ในประเด็นนี้) ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ท าอะไรเลย จ านวน 45 ราย (ร้อยละ 51.1) รองลงมาคือ แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 43.2) โดยหน่วยงานที่แจ้ง คือ สายด่วน 1669, แจ้งต ารวจ 191, แจ้งผู้น าชุมชน เป็นต้น 
และเข้าช่วยเหลือด้วยตนเอง จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 5.7)  

ส าหรับการร่วมฝึกซ้อมการจัดการเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่เคยร่วมฝึกซ้อม จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 98.6) และไม่ทราบวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุ
ทางการบิน จ านวน 69 ราย (ร้อยละ 97.2) ส่วนที่ทราบวิธีการแจ้งเหตุ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) โดยการติดต่อไป
ที่เบอร์โทรศัพท์ของทางสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา หากได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากอุบัติเหตุทางการบิน ผู้ตอบ

ร่าง
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แบบสอบถามจะไปขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 98.6) และผู้น าชุมชน จ านวน 1 ราย 
(ร้อยละ 1.4)  

 ส่วนที่ 7 ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   

แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการบริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อน้ าบรรจุขวดถัง จ านวน  
63 ราย (ร้อยละ 88.8) รองลงมาคือ น้ าประปา จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) น้ าผ่านเครื่องกรองน้ า และน้ าจาก 
ตู้หยอดเหรียญ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้เพื่อการบริโภคส่วน
ใหญ่พบว่ า  ไม่มีปัญหา จ านวน 69  ราย (ร้อยละ 97 .2 )  มี เพี ยงบางส่วนที่ ระบุว่ า  มีปัญหา จ านวน  
2 ราย (ร้อยละ 2.8) โดยปัญหาที่พบ คือ น้ าขุ่น  

แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้น้ าประปา จ านวน 63 ราย  
(ร้อยละ 88.7) รองลงมาคือ น้ าบ่อตื้น จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5) และน้ าบาดาล จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8)  
โดยปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคส่วนใหญ่ พบว่า ไม่มีปัญหา จ านวน 61 ราย (ร้อยละ 85.9) มีเพียง
บางส่วนที่ระบุว่า มีปัญหา จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 14.1) โดยปัญหาที่พบ คือ น้ าขุ่น ตกตะกอน และมีกลิ่นคลอรีน  

ด้านคุณภาพอากาศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีปัญหา จ านวน 58 ราย (ร้อยละ 81.7) 
มีเพียงจ านวน 13 ราย (ร้อยละ 18.3) ระบุว่า มีปัญหา โดยปัญหาที่พบ คือ มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองเยอะ  

การจัดการน้ าเสียจากการใช้น้ าของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบายน้ าเสียลง
รางหรือท่อระบายน้ าสาธารณะ จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 53.5) รองลงมาคือ ปล่อยน้ าเสียซึมลงดิน จ านวน 32 ราย 
(ร้อยละ 45.1) และปล่อยน้ าเสียลงคลอง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) 

การจัดการน้ าเสียจากส้วมของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท าการติดตั้งบ่อเกรอะ 
รวบรวมและสูบไปก าจัด จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 50.7) รองลงมาคือ ติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึม ลงดิน จ านวน  
30 ราย (ร้อยละ 42.3) และติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7.0)  

การก าจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะของ
อบต.หรือเทศบาลหรือส านักงานเขต จ านวน 68 ราย (ร้อยละ 95.8) รองลงมาคือ เผาทิ้งบริเวณครัวเรือน จ านวน 
 3 ราย (ร้อยละ 4.2)  

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมบริ เวณที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี 
ความพึงพอใจปานกลาง จ านวน 48 ราย (ร้อยละ 67.6) รองลงมาคือ พึงพอใจมาก จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 19.7)  
ไม่พึงพอใจเลย จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5) และพีงพอใจน้อย จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2)  

 ส่วนที่ 8 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ 

ผู้ ตอบแบบสอบถามเคยรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ จ านวน 63 ราย  
(ร้อยละ 88.7) โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูล 3 ล าดับแรก ได้แก่ เพื่อนบ้านหรือคนรู้จัก จ านวน 24 ราย  
(ร้อยละ 27.0) รองลงมาคือ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 22.5) และ

ร่าง
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ประธาน / คณะกรรมการ /ผู้น าชุมชน จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 18.0) ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เพิ่งทราบข้อมูล
โครงการจากการสัมภาษณ์คร้ังนี้มี จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 11.3) ดังรูปที่ 3.8-4 

 

รูปที่ 3.8-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF > 40 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 53 ราย (ร้อยละ 74.6) เห็นว่ามีความจ าเป็นในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มเติม ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 25.4) เห็นว่าไม่มี 
ความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม ดังรูปที่ 3.8-5 

 
รูปที่ 3.8-5 ความคิดเห็นต่อความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มเติมของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF > 40 

ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการทราบเพิ่มเติม (ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 78.9) รองลงมา
คือ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 21.1) ดังรูปที่ 3.8-6 

เคยรับทราบข้อมูล
ร้อยละ 88.7 (63 ราย)

เพิ่งทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ร้อยละ 11.3 (8 ราย)

จ าเป็น
ร้อยละ 74.6 (53 ราย)

ไม่จ าเป็น
ร้อยละ 25.4 (18 ราย) ร่าง
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รูปที่ 3.8-6 ความต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ ของกลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF > 40 

ส าหรับรูปแบบหรือวิธีการที่ เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ  
(ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) 3 ล าดับแรก คือ  ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ 
ให้มีการจัดประชุม จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 45.0) รองลงมาคือ ส่งเอกสารถึงบ้าน จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 35.2) 
ต้องการให้แจ้งผ่านผู้น าชุมชน และลงสื่ออินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ จ านวน 61 ราย (ร้อยละ 85.9) รองลงมาคือ  
ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5) เนื่องจากการฟังจากเจ้าหน้าที่ยังมองไม่ภาพ อีกทั้งยัง
ไม่มีการก่อสร้างยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว และไม่เห็นด้วย จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) เนื่องจาก
กลัวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เกรงว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดความเดือดร้อนต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ก่อนหน้าที่จะมีโครงการเกิดข้ึน แสดงดังรูปที่ 3.8-7 

 

 
รูปที่ 3.8-7 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF >40 

 
 

ร้อยละ 78.9

ร้อยละ 21.1

ควำมก้ำวหน้ำในกำรศึกษำและกิจกรรมของโครงกำร

กิจกรรมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

เห็นด้วย …

ไม่ออกความคิดเห็น 

ร้อยละ 8.5 (6 ราย)

ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 5.6 (4 ราย) ร่าง
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 ส่วนที่  9 ความคิดเห็นต่อโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และข้อเสนอแนะ 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะก่อสร้างของโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่า
จะไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 45.1) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 
24 ราย (ร้อยละ 33.8) ไม่แน่ใจ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 14.1) ได้รับผลกระทบด้านลบ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) 
และได้รับผลกระทบด้านบวก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8)  

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะก่อสร้าง  
(ผู้ที่ตอบว่าได้รับผลกระทบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ่ในประเด็นนี้) ระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก ได้แก่  
ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 40.6) รองลงมาคือ ด้านสังคม จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 25.0) และ 
ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 15.6) ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสังคม และด้านสุขภาพ จ านวน 16 ราย 
(ร้อยละ 25.8) ในสัดส่วนที่ เท่ากัน รองลงมาคือ ด้านสิ่ งแวดล้อม จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 22.6) และ 

ด้านเศรษฐกิจ จ านวน  4 ราย (ร้อยละ 6.4) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-44 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะด าเนินการของโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 50.8) รองลงมาคือ ไม่ได้รับผลกระทบ 
จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 33.8) ไม่แน่ใจ และได้รับผลกระทบด้านบวก จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7.0) ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน ได้รับผลกระทบด้านลบ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4)  

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะด าเนินการ  
(ผู้ที่ตอบว่าได้รับผลกระทบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก ได้แก่  
ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 41 ราย (ร้อยละ 46.1) ด้านสังคม จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 20.2) ด้านสิ่งแวดล้อมจ านวน  
14 ราย (ร้อยละ 15.7) และด้านสุขภาพ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 11.2) ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 28.9) ด้านสุขภาพ จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 24.4) ด้านสังคม จ านวน 16 ราย  

(ร้อยละ 17.8) และด้านเศรษฐกิจ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 12.2) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-44 

ตารางที่ 3.8-44 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม
ครัวเรือน พื้นที่ NEF > 40  

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. ด้านเศรษฐกิจ (ด้านบวก เกิดการจ้างงาน 
การกระจายรายได้ ความเจริญ การค้าขาย 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว การลงทุน การ
ขนส่งทางเครื่องบินการประกอบอาชีพ มี
รายได้สูงขึ้น การค้าขายของชุมชนในพื้นท่ี
การซ้ือขายวัสดุก่อสร้าง ภาษีบ ารุงท้องท่ี 

26 40.6 4 6.4 41 46.1 11 12.2 

ร่าง
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ตารางที่ 3.8-44 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม
ครัวเรือน พื้นที่ NEF > 40  

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ด้านลบ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการสัญจร
มากขึ้น การสูญเสียค่าเชื้ อ เพลิ งจาก
การจราจรท่ีติดขัดมากขึ้น) 

2. ด้านสังคม (ด้านบวก การท างานในพื้นท่ี 
ค ว า ม อ บ อุ่ น ใ น ค ร อ บ ค รั ว  ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ประหยัดเวลาใน
การเดินทาง มีความปลอดภัยในการ
เดินทาง ด้านลบ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ การเดินทางท่ีไม่สามารถใช้
ถนนเดิมได้ แรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพื้นท่ี 
ปัญหาอาชญากรรม) 

16 25.0 16 25.8 18 20.2 16 17.8 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านบวก การปรับเปลี่ยน
พื้นท่ีรกร้างเดิมมาใช้ประโยชน์ การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การจราจร คมนาคมขนส่ง 
ประหยัดพลังงาน ด้านลบ น้ าเสีย น้ าท่วม 
การจราจรติดขัด ฝุ่นละออง ถนนช ารุด การ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง อุบัติเหตุจากการขนส่ง
แ ล ะ จ ร า จ ร  ผ ล ก ร ะ ทบ เ รื่ อ ง เ สี ย ง  
ไอน้ ามัน การใช้น้ า ไฟฟ้า ขยะ ทัศนียภาพฯ) 

10 15.6 14 22.6 14 15.7 26 28.9 

4. ด้านสุขภาพ (ด้านบวก โอกาสทางการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล ท่ี
หลากหลายขึ้นจากความเจริญของชุมชน 
ด้ า น ล บ  ก า ร สู ญ เ สี ย ก า ร ไ ด้ ยิ น 
ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ 
ปวดหัว ภูมิแพ้) 

0 0.0 16 25.8 10 11.2 22 24.4 

5. ไม่แสดงความคิดเห็น 12 18.8 0 0.0 6 6.8 15 16.7 
รวม 64 100.0 62 100.0 89 100.0 90 100.0 

 

  

ร่าง
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ความวิตกกังวลต่อโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความวิตกกังวลในระดับปานกลาง 
จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 36.7) รองลงมาคือ ไม่วิตกกังวล จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 23.9) วิตกกังวลเล็กน้อย  
จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 22.5) และวิตกกังวลมาก จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 16.9) ดังรูปที่ 3.8-8 

 

 
รูปที่ 3.8-8 ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF > 40 

ความคิดเห็นต่อโครงการการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม  

ผลกระทบเชิงลบ แสดงดังตารางที่ 3.8-45 มีดังต่อไปนี้ 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 52 ราย (ร้อยละ 73.2) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 14.1) และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 9 ราย  
(ร้อยละ 12.7)  

 รบกวนเครือข่ายทางสังคม (กระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคม) 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 50 ราย (ร้อยละ 70.4) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 18.3) และได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 8 ราย  
(ร้อยละ 11.3)   

 ความสะดวกในการเดินทาง 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 62.0) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 23.9) ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 9 ราย  
(ร้อยละ 12.7) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4)  

 

วิตกกังวลปานกลาง…

ไม่วิตกกังวล 
ร้อยละ 23.9 (17 ราย) 

วิตกกังวล
เล็กน้อย 

ร้อยละ 22.5
(16 ราย) 

วิตกกังวลมาก…

ร่าง
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 คุณภาพน้ า (น้ าทิ้ง น้ าเสีย) 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 49 ราย (ร้อยละ 69.1) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 23.9) และได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 5 ราย  
(ร้อยละ 7.0)  

 ของเสียและขยะมูลฝอย 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 47 ราย (ร้อยละ 66.2) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 15.5) ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 9 ราย  
(ร้อยละ 12.7) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6)  

 สาธารณูปโภค (น้ าใช้ ไฟฟ้า) 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 49 ราย (ร้อยละ 69.1) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 21.1) ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 5 ราย  
(ร้อยละ 7.0) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8)  

 มลพิษทางอากาศ 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 32.4) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 36.6) ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 18 ราย  
(ร้อยละ 25.4) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6)  

 อุบัติเหตุ 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 40 ราย (ร้อยละ 56.4) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 22.5) ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 14 ราย  
(ร้อยละ 19.7) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4)  

 อุบัติภัย 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 45 ราย (ร้อยละ 63.4) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบต่ า และผลกระทบปานกลาง จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 18.3) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

ผลกระทบเชิงบวก แสดงดังตารางที่ 3.8-45 มีดังต่อไปนี้ 

 การจ้างงาน 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 56.7) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 23.8) ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 13 ราย  
(ร้อยละ 18.1) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4)  

 

ร่าง



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

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 52.1) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 28.2) ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 13 ราย  
(ร้อยละ 18.3) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4)  

 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 52.1) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 26.8) และได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 15 ราย  
(ร้อยละ 21.1)  

ตารางที่ 3.8-45 ความคิดเห็นต่อโครงการการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม สุขภาพและสังคม ผลกระทบเชิงลบ  
และผลกระทบเชิงบวกของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่เส้นเสียง NEF > 40   

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม 
ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

ไม่มีผลกระทบ ต่ า ปานกลาง สูง รวม 
ผลกระทบเชิงลบ 

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 73.2 14.1 12.7 0.0 100.0 

- รบกวนเครือข่ายทางสังคม 70.4 11.3 18.3 0.0 100.0 

- ความสะดวกในการเดินทาง 62.0 12.7 23.9 1.4 100.0 

- คุณภาพน้ า 69.1 7.0 23.9 0.0 100.0 

- ของเสียและขยะมูลฝอย 66.2 12.7 15.5 5.6 100.0 

- สาธารณูปโภค 69.1 7.0 21.1 2.8 100.0 

- มลพิษทางอากาศ 32.4 25.4 36.6 5.6 100.0 

- อุบัติเหตุ 56.4 19.7 22.5 1.4 100.0 

- อุบัติภัย 63.4 18.3 18.3 0.0 100.0 

ผลกระทบเชิงบวก 

- การจ้างงาน 56.7 18.1 23.8 1.4 100.0 

- รายได้ 52.1 18.3 28.2 1.4 100.0 

- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/กิจกรรมความรับผิดชอบ 

  ต่อสังคม (CSR) 
52.1 21.1 26.8 0.0 100.0 

 

  

ร่าง



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

และสุขภาพ จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-46  

 เสียงและความส่ันสะเทือน 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
62 ราย (ร้อยละ 87.3) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 9.9) เนื่องจาก ยังไม่
ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการท างานของโครงการ และไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) เนื่องจาก 
พื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้หมู่บ้าน ควรเพิ่มการสร้างรั้วหรือก าแพงป้องกันเสียงเวลาในช่วงที่ท าการก่อสร้าง 

 คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
63 ราย (ร้อยละ 88.8)  รองลงมาคือ ไม่เพียงพอ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) เนื่องจาก เครื่องบินมีจ านวนมากขึ้น 
ท าให้ต้องใช้น้ ามันมากขึ้น จึงท าให้มีมลพิษเยอะ และไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) 
เนื่องจาก ข้อมูลที่ได้รับยังท าให้ไม่เห็นภาพรวมที่ชัดเจน ยังไม่เคยเห็นการท างานของโครงการ และโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งในภาพรวม 

 คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ า 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
64 ราย (ร้อยละ 90.2) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) เนื่องจากข้อมูลที่
ได้รับยังท าให้ไม่เห็นภาพรวมที่ชัดเจน ยังไม่เคยเห็นการท างานของโครงการ และไม่เพียงพอ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 
4.2) ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด  

 นิเวศวิทยาทางบก 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
65 ราย (ร้อยละ 91.6) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) เนื่องจาก ยังไม่
ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการท างานของโครงการ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) ทั้งนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

 การจัดการของเสีย 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
65 ราย (ร้อยละ 61.6) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) เนื่องจาก ยังไม่
ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการท างานของโครงการ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) 
เนื่องจาก บางที่รถก าจัดขยะเข้าไม่ถึง และไม่มีถังขยะมารองรับ 

 

 

ร่าง



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

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
66 ราย (ร้อยละ 93.0) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) เนื่องจาก ยังไม่
ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการท างานของโครงการ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) 
เนื่องจาก การจราจรติดขัดและหนาแน่น 

 เศรษฐกิจ-สังคม 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
66 ราย (ร้อยละ 93.0) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) เนื่องจาก ยังไม่
ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการด าเนินการของโครงการ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย  (ร้อยละ 2.8) 
ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

 การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
66 ราย (ร้อยละ 93.0) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) เนื่องจาก ยังไม่
ทราบข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่เห็นการท างานของโครงการ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) 
เนื่องจาก ฝุ่นละอองควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชน 

ตารางที่ 3.8-46 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการในระยะก่อสร้างของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF > 40 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 62 87.3 2 2.8 7 9.9 71 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 63 88.8 4 5.6 4 5.6 71 100.0 

3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/
นิเวศวิทยาทางน้ า 

64 90.2 3 4.2 4 5.6 71 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 65 91.6 2 2.8 4 5.6 71 100.0 

5. การจัดการของเสีย 65 91.6 2 2.8 4 5.6 71 100.0 

6. การคมนาคมขนส่ง 66 93.0 2 2.8 3 4.2 71 100.0 

7. เศรษฐกิจ - สังคม 66 93.0 5 2.8 3 4.2 71 100.0 

8. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 66 93.0 2 2.8 3 4.2 71 100.0 

ประเด็นความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะด าเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-47 

 

ร่าง



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

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว  จ านวน  
63 ราย (ร้อยละ 88.7) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5) และไม่เพียงพอ 
จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 6.8)  เนื่องจาก ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง เสียงจากเครื่องบิน ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้
เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

 คุณภาพอากาศ )ไอเสียและสารอินทรีย์ระเหย(  

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมและเพียงพอแล้ว จ านวน 64 
ราย (ร้อยละ 90.2) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้  จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) ทั้งนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) 
เนื่องจาก ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่อาศัยใกล้สนามบิน 

 คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ า 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว  จ านวน  
63 ราย (ร้อยละ 88.4) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้  จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5) และระบุว่า  
ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8) ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

 นิเวศวิทยาทางบก 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว  จ านวน  
66 ราย (ร้อยละ 93.0) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6)  และระบุว่า ไม่
เพียงพอ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

 การจัดการของเสีย 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
67 ราย (ร้อยละ 94.4) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.2) และระบุว่า  
ไม่เพียงพอ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

 การคมนาคมขนส่ง 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้วจ านวน  
67 ราย (ร้อยละ 94.4) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 2.8 ) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

 
 
 
 

ร่าง



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

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว  จ านวน  
65 ราย (ร้อยละ 91.6) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 7.0) และระบุว่า  
ไม่เพียงพอ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

 การโยกย้ายและทดแทนทรัพย์สิน 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
66 ราย (ร้อยละ 93.0) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) และระบุว่า  
ไม่เพียงพอ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

 การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว  จ านวน  
65 ราย (ร้อยละ 91.6) รองลงมาคือ ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ และระบุว่า ไม่เพียงพอ จ านวน 3 ราย  
(ร้อยละ 4.2) ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมมาตรการแต่อย่างใด 

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าในภาพรวมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ มีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
61 ราย (ร้อยละ 85.9) ไม่เพียงพอ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 14.1) รายละเอียดแสดงดังตารางที่  3.8-48  
และดังรูปที่ 3.8-9 

ตารางที่ 3.8-47 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการในระยะด าเนินการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF > 40 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 63 88.7 2.8 2 6 8.5 71 100.0 
2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและ

สารอินทรีย์ระเหย) 64 90.2 3 4.2 4 5.6 71 100.0 
3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ า 63 88.7 2.8 2 6 8.5 71 100.0 
4. นิเวศวิทยาทางบก 66 93.0 1 1.4 4 5.6 71 100.0 
5. การจัดการของเสีย 67 94.4 1 1.4 3 4.2 71 100.0 
6. การคมนาคมขนส่ง 67 94.4 2 2.8 2 2.8 71 100.0 
7. เศรษฐกิจและสังคม 65 91.6 1 1.4 5 7.0 71 100.0 
8. การโยกย้ายและการทดแทน

ทรัพย์สิน 66 93.0 1 1.4 4 5.6 71 100.0 
9. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 65 91.6 3 4.2 3 4.2 71 100.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-48 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือนพื้นที่ 
NEF > 40 

ความคิดเห็น จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพียงพอ 61 85.9 

ไม่เพียงพอ 10 14.1 

ไม่แน่ใจ 0 0.0 

รวม 71 100.0 

 

 

รูปที่ 3.8-9 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ 
ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนนิการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF > 40 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการการก่อสร้าง
ทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ดังนี้ 

 ดูแลเรื่องจราจรทางถนน/จราจรขัดข้อง 

 ป้องกันจัดการเสียงรบกวนตลอดระยะด าเนินโครงการ 

 แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในระยะยาวต้องการให้ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีโฉนด 
อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลองและพื้นที่วัด  

 ควรมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น ควรส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่บ้าน
ประชาชน เพราะหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล แจ้งข่าวสารล่าช้า ไม่ทั่วถึง 

 ควรชี้แจงรายละเอียดโครงการอย่างละเอียดกว่านี้ โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบด้าน
เสียงต่อชุมชน การชดเชย ระยะเวลาการชดเชย ควรอธิบายอย่างชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย(ควรใช้ภาษาที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจง่ายๆ) 

ไม่เพียงพอ 
ร้อยละ 14.1 (10 ราย) 

เพียงพอ ร้อยละ 
85.9 (61 ราย) 

ร่าง



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

 ท าโครงการอะไรก็ได้ โดยไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน  

 นอกจากติดตั้งวัสดุป้องกันเสียงดังแล้ว ต้องการให้โครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ต้องได้รับผลกระทบจากการสร้างทางขึ้นลงของสนามบินชุมชนที่ไม่ได้โยกย้ายออก 
ให้ได้มีอาชีพการงานท าในสนามบินอู่ตะเภาเป็นอันดับแรก ก่อนจะรับคนนอก
พื้นที่เข้าท างาน 

 มีจุดออกก าลังกายในพื้นที่ 

 มอบทุนการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ 

 ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่อาศัย หรือสิทธิประโยชน์ของคนในพื้นที่ 

2) กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 - 40  

การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มครัว เรือนในพื้นที่  NEF 30 – 40 จ านวน 354 ราย  

ดังรูปที่ 3.8-10 มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.8-10 ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF 30 - 40 จ านวน 354 ตัวอย่าง 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 205 ราย (ร้อยละ 57.9) และเป็นเพศชาย จ านวน 
149 ราย (ร้อยละ 42.1) ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีช่วงอายุ  41 - 50 ปี จ านวน 114 ราย  
(ร้อยละ 32.2) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 78 ราย (ร้อยละ 22.0) อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 76 ราย 
(ร้อยละ 21.5) ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 19.8) ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 3.7) 
และช่วงอายุ 18 - 20 ปี จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.8) โดยนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 353 ราย (ร้อยละ 99.7) และ
ศาสนาคริสต์ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3)  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน จ านวน 216 ราย (ร้อยละ 61.0) 
รองลงมาคือ คู่สมรส จ านวน 94 ราย (ร้อยละ 26.6) เป็นบิดา/มารดา จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 5.6) เป็นบุตร/ธิดา 
จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 3.7) เป็นญาติ/ผู้อาศัย จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) เป็นเขย/สะใภ้ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 
1.1) และลูกจ้างพนักงาน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.6) โดยสถานภาพอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือนนั้น เป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือนในการให้ข้อมูลแล้ว  

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จ านวน 129 ราย (ร้อยละ 36.4) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 74 ราย (ร้อยละ 20.9) ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 53 ราย (ร้อยละ 15.0) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 13.0) 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 10.7) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 2.8) 
ไม่ได้เข้ารับการศึกษา จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.9) และก าลังศึกษา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3)  

อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า รับจ้างทั่วไป จ านวน 93 ราย (ร้อยละ 26.3) 
รองลงมาคือ ข้าราชการบ านาญ/ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 90 ราย (ร้อยละ 25.4) พนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 20.6) ค้าขาย จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 12.4) ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 24 คน (ร้อยละ 6.8) 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 5.6) ไม่ระบุอาชีพ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.7) และ
เกษตรกรรม จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.1)  

ภูมิล าเนาเดิมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่นี่และต าบลนี้ตั้งแต่เกดิ 
จ านวน 198 ราย (ร้อยละ 55.9) ย้ายมาจากที่อ่ืน จ านวน 155 ราย (ร้อยละ 43.8) และไม่ระบุความคิดเห็น จ านวน  
1 ราย (ร้อยละ 0.3) โดยผู้ที่ย้ายมาจากพื้นที่อ่ืนมีระยะเวลาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลามากกว่า 20 ปี จ านวน 
41 ราย (ร้อยละ 26.5) รองลงมาคือ เป็นเวลา 5 - 10 ปี จ านวน 35 ราย (ร้อยละ 22.6) น้อยกว่า 5 ปี จ านวน  
31 ราย (ร้อยละ 20.0) เป็นเวลา 16 - 20 ปี จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 15.5) เป็นเวลา 11 - 15 ปี จ านวน 23 ราย 
(ร้อยละ 14.8) และไม่ระบุระยะเวลา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.6) ซึ่งเหตุผลที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพที่นี่ 
(ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบมากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้ ) เนื่องจากเปลี่ยนอาชีพหรือหางานท า จ านวน 67 ราย 
(ร้อยละ 41.4) รองลงมาคือ ติดตามครอบครัวหรือแต่งงานกับคนที่นี่ จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 36.4) ที่อยู่อาศัย 
มีสาธารณูปโภคครบครัน จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 10.5) ที่อยู่อาศัยมีให้เลือกหลายระดับราคา จ านวน 7 ราย  
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(ร้อยละ 4.3) ที่อยู่อาศัยมีให้เลือกหลายประเภทและย้ายมารับราชการ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 3.1) ในสัดส่วนที่
เท่ากัน และเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 1.2) 

เมื่อสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการย้ายที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน จ านวน 303 ราย (ร้อยละ 85.6) โดยสาเหตุที่ไม่คิดจะย้ายไปที่อ่ืน เช่น เป็นบ้านเกิด และมี
ครอบครัวอยู่ที่นี่ เป็นต้น รองลงมาคือ ยังไม่แน่ใจ จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 11.9) โดยสาเหตุที่ไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปอยู่
ที่อ่ืนหรือไม่เพราะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ และคิดจะย้ายไปที่อ่ืน จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 2.5) โดยสาเหตุที่คิดจะ
ย้ายไปที่อื่นเพราะจะย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัด  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย/อาคาร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของบ้านและอาคาร จ านวน 302 ราย 
(ร้อยละ 85.3) รองลงมาคือ เป็นของพ่อแม่/ญาติพี่น้อง จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 7.1) เช่า (ที่ดินให้เช่า/อาคารให้เช่า/
ห้องเช่า) จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 6.8) เป็นของนายจ้าง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.6) และไม่แสดงความคิดเห็น 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) โดยเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน จ านวน 329 ราย (ร้อยละ 93.0) ไม่ระบุเอกสารสิทธิ์ 
จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 5.9) และอ่ืนๆ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.1) 

ลักษณะการอยู่อาศัยในบ้านและอาคาร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อาศัยในบ้านและ
อาคาร จ านวน 306 ราย (ร้อยละ 86.4) รองลงมาคือ เป็นผู้อยู่อาศัย จ านวน 43 ราย (ร้อยละ 12.1) เป็นผู้ดูแล
กิจการ/พนักงาน จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.9) และไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.6) ซึ่งประเภทที่อยู่
อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว จ านวน 331 ราย (ร้อยละ 93.5) รองลงมาคือ ห้องแถวหรือตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ 
จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 4.0) เป็นรีสอร์ท จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) เป็นบ้านแฝด จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.8) 
และไม่ระบุประเภท จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) 

ระยะเวลาที่ที่อยู่อาศัยก่อสร้างแล้วเสร็จ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ระบุระยะเวลา 
จ านวน 108 ราย (ร้อยละ 30.5) รองลงมาคือ ระยะเวลา 5 – 10 ปี จ านวน 93 ราย (ร้อยละ 26.3) น้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 57 ราย (ร้อยละ 16.1) ระยะเวลา 11 – 15 ปี จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 13.0) ระยะเวลา 16 – 20 ปี จ านวน 
27 ราย (ร้อยละ 7.6) และมากกว่า 20 ปี จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 6.5) ทั้งนี้ลักษณะที่อยู่อาศัยจะเป็นบ้านชั้นเดียว 
จ านวน 328 ราย (ร้อยละ 92.7) รองลงมาคือ บ้านสองชั้น จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 6.5) และมากกว่าสองชั้น จ านวน 
3 ราย (ร้อยละ 0.8)  

การใช้ประโยชน์ของบ้านและอาคาร พบว่า เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว จ านวน 328 ราย 
(ร้อยละ 92.7) และใช้เป็นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ จ านวน 26 ราย (ร้อยละ 7.3) 

ส าหรับวัสดุของตัวบ้าน 3 ล าดับแรก พบว่า ท าด้วยคอนกรีตหรืออิฐหรือหิน จ านวน  
339 ราย (ร้อยละ 95.7) รองลงมาคือ เป็นคร่ึงตึกครึ่งไม้ จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 3.7) และท าจากยิบซั่มบอร์ดและไม้ 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ส าหรับวัสดุของหลังคา 3 ล าดับแรก พบว่า ท ามาจากกระเบื้อง
คอนกรีต จ านวน 278 ราย (ร้อยละ 78.5) รองลงมาคือ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 18.1) 
เมทัลชีท จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 3.1) และสังกะสี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) 
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 ส่วนที่ 3 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือน พบว่า มีจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือน
เฉลี่ย 6 คน เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ย 3 คน โดยสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือนเป็นวัยเด็ก (ต่ ากว่า 15 ปี) เฉลี่ย 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.6 (จ านวน 98 ราย) เป็นวัยแรงงานเฉลี่ย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 90.8 (จ านวน 1,916 ราย) และเป็นวัย
ผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) เฉลี่ย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 (จ านวน 96 ราย) 

การประกอบอาชีพหลักซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
รับจ้างทั่วไป จ านวน 93 ราย (ร้อยละ 26.3) รองลงมาคือ ไม่ ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 90 ราย  
(ร้อยละ 25.4) เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 20.6) ค้าขาย จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 12.4) 
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 6.8) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 5.7)  
ไม่ระบุอาชีพหลัก จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.7) และท าเกษตรกรรม จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.1)  

การประกอบอาชีพเสริมซึ่งเป็นแหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพเสริม จ านวน 330 ราย (ร้อยละ 93.2)  ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เสริม จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 6.8) 
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ขายของออนไลน์ และเย็บผ้า เป็นต้น  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ จ านวน 288 ราย  
(ร้อยละ 81.4) และมีปัญหาในการประกอบอาชีพ จ านวน 66 ราย (ร้อยละ 18.6) โดยปัญหาที่พบ คือ รายได้น้อยลง 
เศรษฐกิจตกต่ า ไม่มีคนงาน และค่าจ้างแรงงานแพงขึ้น  

รายได้รวมของครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายได้เฉลี่ย 42,663 บาทต่อเดือน และมี
รายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 33,423 บาทต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้กับรายจ่ายในครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์
ระบุว่า เพียงพอและมีเหลือออม จ านวน 182 ราย (ร้อยละ 51.4) รองลงมาคือ ไม่เพียงพอและต้องกู้ยืม จ านวน 59 ราย 
(ร้อยละ 16.7) เพียงพอแต่ไม่มีเหลือออม จ านวน 51 ราย (ร้อยละ 14.4) ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน จ านวน 50 ราย  
(ร้อยละ 14.1) และไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 3.4) ด้านหนี้สินของครัวเรือนระบุว่า ไม่มีหนี้สิน 
จ านวน 295 ราย (ร้อยละ 83.3) และมีหนี้สิน จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 16.7) โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม  
เพื่อประกอบอาชีพ จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 62.7) รองลงมาคือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 15 ราย  
(ร้อยละ 25.4) เพื่อการศึกษา จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 6.8) เพื่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 3.4) และเพื่อ
รักษาพยาบาล จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.7) 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพสังคม และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 316 ราย มีความเห็นว่าสภาพสังคมปัจจุบันในพื้นที่ชุมชนไม่ได้
รับผลกระทบด้านการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ซึ่ งประกอบด้วย ไฟฟ้า (ร้อยละ 89.3) และประปา  
(ร้อยละ 93.8) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 90.7) การประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ (ร้อยละ 94.9) การประทุษร้ายต่อร่างกาย (ร้อยละ 99.2) และไม่ได้รับผลกระทบจากความแออัดในชุมชน/
ความพอใจต่อที่อยู่ในปัจจุบัน (ร้อยละ 98.9) ความสัมพันธ์และความผูกพันกันในชุมชน (ร้อยละ 90.4) และจากการ

ร่าง
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ว่างงาน/ตกงาน (ร้อยละ 88.4) และการเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ (ร้อยละ 89.0) รายละเอียดแสดง 

ดังตารางที่ 3.8-49 

ตารางที่ 3.8-49 ระดับของผลกระทบสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนในปัจจุบันของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน 
ในพื้นที่ NEF 30 - 40   

สภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนในปัจจุบัน ไม่ม ี
ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
การให้บริการระบบสาธารณูปโภค 
- ไฟฟ้า 89.3 4.8 5.1 0.8 0.0 0.0 
- ประปา 93.8 4.2 2.0 0.0 0.0 0.0 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ปัญหายาเสพติด 90.7 4.0 4.2 1.1 0.0 0.0 
- การประทุษร้ายต่อทรัพย์ อาทิ ลักขโมย 94.9 2.8 2.3 0.0 0.0 0.0 
- การประทุษร้ายต่อร่างกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 99.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
ความแออัดในชุมชน/ความพอใจต่อที่อยู่ในปัจจุบัน 98.9 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 
ความสัมพันธ์และความผูกพันกันในชุมชน 90.4 0.3 3.7 4.8 0.8 0.0 
การว่างงาน/ตกงาน 88.4 3.1 2.8 4.8 0.9 0.0 
การเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ 89.0 0.3 2.0 5.1 3.6 0.0 

ความคิดเห็นต่อความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
ว่าชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 241 ราย (ร้อยละ 68.1) รองลงมาคือ  
ระดับมาก จ านวน 72 ราย (ร้อยละ 20.4) ระดับน้อย จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 9.0) ไม่มีความสามัคคีเลยและไม่แสดง
ความคิดเห็น จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมส าคัญตามประเพณี  
การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์นั้น เป็นต้น ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเคยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า 
จ านวน 309 ราย (ร้อยละ 87.3) รองลงมาคือ เป็นครั้งคราว จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 6.8) นานๆ ครั้ง จ านวน  
16 ราย (ร้อยละ 4.5) และไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4)  

ปัญหาความเดือดร้อน/เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับผลกระทบจากปัญหา 3 อันดับแรก คือ สภาพการจราจร (ร้อยละ 21.8) รองลงมาคือ ฝุ่นละออง/เขม่าควัน (ร้อย
ละ 20.6) และเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 13.0) ทั้งนี้มีรายละเอียดของแต่ละปัญหา ดังนี้ 

- เสียงดังรบกวน ได้รับผลกระทบ จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 13.0) โดยได้รับผลกระทบระดบั
น้อย จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 7.6) ระดับปานกลาง จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 4.0) ระดับมาก จ านวน 4 ราย  
(ร้อยละ 1.1) และระดับน้อยที่สุด จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) สาเหตุของปัญหาเสียงดังรบกวน มาจากการจราจร/
ยานพาหนะ จ านวน 41 ราย (ร้อยละ 89.1) ไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 6.5) และ 
การก่อสร้าง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 4.3)  

ร่าง
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- ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน ได้รับผลกระทบ จ านวน 73 ราย (ร้อยละ 20.6) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 8.8) ระดับน้อย จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 7.1) ระดับมาก จ านวน 
13 ราย (ร้อยละ 3.7) และระดับน้อยที่สุดและมากที่สุด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของ
ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 87.7) รองลงมาคือ มาจาก 
ไอเสียจากยานพาหนะ จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 9.6.3) และไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 2.7)  

- ปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ได้รับผลกระทบ จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 5.1) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับน้อย จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 3.4) ระดับปานกลาง จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) และระดับน้อยที่สดุ 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล มาจากขยะตกค้าง/ไม่มาจัดเก็บ จ านวน 18 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

- ปัญหาน้ าเน่าเสีย ทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

- ปัญหาการระบายน้ า/น้ าท่วมขัง ได้รับผลกระทบ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 2.8) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาการ
ระบายน้ า/น้ าท่วมขัง มาจากไม่มีทางระบายน้ า จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 70.0) และมาจากฝนตกหนัก จ านวน  
3 ราย (ร้อยละ 30.0)  

- ปัญหาสภาพการจราจร ได้รับผลกระทบ จ านวน 77 ราย (ร้อยละ 21.8) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับ ปานกลาง จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 11.9) ระดับมาก จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 4.8) ระดับน้อย 
จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 3.4) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.4) และระดับมากที่สุด จ านวน 1 ราย  
(ร้อยละ 0.3) สาเหตุของปัญหาสภาพการจราจร มาจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น จ านวน 49 ราย (ร้อยละ 63.6) 
รองลงมาคือ สภาพถนนไม่ดี จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 22.1) ไม่เคารพกฎจราจร จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 10.4) และ 
ไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 3.9) 

- ปัญหากลิ่นเหม็น ทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

- ปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม - น้ าใช้ ทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

- ปัญหาแรงสั่นสะเทือน ได้รับผลกระทบ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.9) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับน้อย จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.6) และระดับปานกลาง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) สาเหตุของปัญหา
แรงสั่นสะเทือน มาจากการก่อสร้าง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 66.7) และการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 1 ราย  

(ร้อยละ 33.3) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-50  

ร่าง
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ตารางที่ 3.8-50 ปัญหาความเดือดร้อน/เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่ม
ครัวเรือนในพื้นที่ NEF 30 - 40   

ปัญหาความเดือดร้อน/เหตุ
ร าคาญจากสภาพแวดล้อม

ปัจจุบัน 

การได้รับผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ระดับผลกระทบ (ร้อยละ) 

ได้รับ ไม่ได้รับ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1) เสียงดังรบกวน 13.0 87.0 0.3 7.6 4.0 1.1 0.0 
2) ฝุ่นละออง/เขม่าควัน 20.6 79.4 0.5 7.1 8.8 3.7 0.5 
3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 5.1 94.9 0.3 3.4 1.4 0.0 0.0 
4) น้ าเน่าเสีย 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5) การระบายน้ า/น้ าท่วมขัง 2.8 97.2 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 
6) สภาพการจราจร 21.8 78.2 1.4 3.4 11.9 4.8 0.3 
7) กลิ่นเหม็น 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8) ขาดแคลนน้ าด่ืม - น้ าใช ้ 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
9) แรงสั่นสะเทือน  0.9 99.1 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 

จ านวนยานพาหนะในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า มีรถจักรยานยนต์ จ านวน 
492 ราย (ร้อยละ 57.0) รองลงมาคือ รถยนต์ 4 ล้อ จ านวน 371 ราย (ร้อยละ 43.0) โดยทางหลวงที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้
ในการเดินทางเป็นประจ า คือ ถนนสุขุมวิท (บริเวณด้านหน้าสนามบินอู่ตะเภา) จ านวน 151 ราย (ร้อยละ 31.3) รองลงมา
คือ ไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น จ านวน 110 ราย (ร้อยละ 22.8) ทางหลวงหมายเลข 331 สายสัตหีบ – เขาหินซ้อน 
จ านวน 85 ราย (ร้อยละ 17.6)  ทางหลวงหมายเลข 332 สายสัต หีบ  –  ส านักท้อน  จ านวน 77 ราย  
(ร้อยละ 16.0) ทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา – ท่าเรือจุกเสม็ด จ านวน 34 ราย  
(ร้อยละ 7.1) และถนนพลา จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 5.2) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 3 อันดับแรก คือ ท างาน 
จ านวน 200 ราย (ร้อยละ 53.1) รองลงมาคือ ติดต่อธุรกิจ จ านวน 109 ราย (ร้อยละ 28.9) และค้าขาย จ านวน  
49 ราย (ร้อยละ 13.0) ตามล าดับ 

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบในการเดินทางบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 340 ราย (ร้อยละ 96.0) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบเล็กน้อย 
จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 2.3) และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.7) โดยได้รับผลกระทบที่ส าคัญ 
3 อันดับแรก คือ การเดินทางสัญจรไม่สะดวก จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 35.7) รองลงมาคือ การจราจรติดขัดมากที่สุด 
จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 28.6) และการเข้าใช้บริการสนามบินไม่สะดวก จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 21.4) ตามล าดับ เมื่อ
สอบถามถึงการเดินทางไปใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าไม่เคยไปใช้บริการสนามบิน จ านวน 289 
ราย (ร้อยละ 81.6) และเคยเดินทางไปใช้บริการ จ านวน 65 ราย (ร้อยละ 18.4)  
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 ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านสาธารณสุข (สุขภาพกาย สุขภาพจิต การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ) 

ในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคย
เจ็บป่วย จ านวน 246 ราย (ร้อยละ 69.5) และสมาชิกในครัวเรือนมีประวัติเจ็บป่วย จ านวน 108 ราย (ร้อยละ 30.5) 
โดยโรคที่พบเจ็บป่วยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ โรคหวัดหรือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จ านวน 104 ราย  
(ร้อยละ 61.9) รองลงมาคือ โรคอ่ืนๆ เช่น หัวใจ ไต ความดัน ไขมันในเส้นเลือด เบาหวาน เก๊าท์ เป็นต้น จ า นวน  
36 ราย (ร้อยละ 21.4) และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 6.5)  

การรักษาพยาบาลเมื่อผู้ตอบแบบสอบถาม สมาชิกในครัวเรือนเกิดการเจ็บป่วย (สามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) คือ รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐจ านวน 283 ราย (ร้อยละ 72.4) รองลงมาคือ รักษาที่
โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 14.3) ซื้อยากินเอง จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 11.8) และปล่อยให้หายเอง 
จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.5)  

ในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่มี
ปัญหาสุขภาพจิต จ านวน 340 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีปัญหา
การได้ยิน จ านวน 347 ราย (ร้อยละ 98.0) และสมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาด้านการได้ยิน จ านวน 7 ราย  
(ร้อยละ 2.0) โดยปัญหาการได้ยินเกิดจาก 3 ล าดับแรกที่ส าคัญ คือ เกิดจากอายุ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 57.1)
รองลงมาคือ ปัญหาสุขภาพ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 28.6) และไม่ทราบสาเหตุ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 14.3)  

การให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่พบปัญหาใน
การให้บริการ จ านวน 310 ราย (ร้อยละ 87.6) และมีพบปัญหาในการให้บริการบ้าง จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 12.4) 
ซึ่งมีสาเหตุของปัญหา คือ บุคลากรเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จ านวน 27 ราย (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือ มีผู้รับบริการ
จ านวนมาก จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 35.6) และสถานบริการสุขภาพอยู่ไกลและมีค่าใช้จ่ายสูง จ านวน 1 ราย  
(ร้อยละ 2.2) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

กิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
ว่า มีกิจกรรม เช่น กิจกรรมป้องกันยุงลาย ตรวจสุขภาพ เต้นแอโรบิก เป็นต้น จ านวน 336 ราย (ร้อยละ 94.9)  
มีเพียงจ านวน 18 ราย (ร้อยละ 5.1) ที่ระบุว่า ไม่มีกิจกรรม เมื่อสอบถามถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ระบุว่าได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 217 ราย (ร้อยละ 61.3) และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 137 ราย 
(ร้อยละ 38.7) 

 ส่วนที่ 6 ข้อมูลด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความปลอดภัยสาธารณะ 

อุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในชุมชน คือ อุบัติเหตุทางรถยนต์ จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) โดยไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จ านวน 308 ราย (ร้อยละ 87.0) และมีเพียงบางส่วนที่ทราบ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยบริเวณชุมชน เนื่องจาก ความประมาท ขับรถเร็ว สภาพถนนไม่ดี และไม่เคารพ
กฎจราจร จ านวน 35 ราย (ร้อยละ 9.9) และไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 3.1)  
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เมื่อสอบถามถึงประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่เคยมี
ประสบการณ์ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ส าหรับการร่วมฝึกซ้อม การจัดการเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่เคยร่วมฝึกซ้อม จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0) และไม่ทราบวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิด
อุบัติเหตุทางการบิน จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

 ส่วนที่ 7 ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   

แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการบริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อน้ าบรรจุขวดถัง จ านวน  
292 ราย (ร้อยละ 82.5) รองลงมาคือ น้ าประปาผ่านเครื่องกรองน้ า จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 13.0) และน้ าจาก 
ตู้หยอดเหรียญ จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 4.5) โดยปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้เพื่อการบริโภคทั้งหมดพบว่า ไม่มีปัญหา 
จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดใช้น้ าประปา จ านวน  
354 ราย (ร้อยละ 100.0) โดยปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคส่วนใหญ่ พบว่า ไม่มี ปัญหา จ านวน  
316 ราย (ร้อยละ 89.3) มีเพียงบางส่วนที่ระบุว่า มีปัญหา จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 10.7) โดยปัญหาที่พบ คือ  
น้ าไหลอ่อน น้ ามีตะกอนขุ่น  

ด้านคุณภาพอากาศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่มีปัญหา จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 
100.0)  

การจัดการน้ าเสียจากการใช้น้ าของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะระบาย
น้ าเสียลงรางหรือท่อระบายน้ าสาธารณะ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

การจัดการน้ าเสียจากส้วมของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท าการติดตั้งบ่อเกรอะ 
บ่อซึม ลงดิน จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

การก าจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะของ
อบต.หรือเทศบาลหรือส านักงานเขต จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจมาก จ านวน 247 ราย (ร้อยละ 69.8) รองลงมาคือ พึงพอใจปานกลาง จ านวน 103 ราย (ร้อยละ 29.1) และ
พีงพอใจน้อย จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.1)  

 ส่วนที่ 8 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ 

ผู้ ตอบแบบสอบถามเคยรับทราบข้ อมูลข่าวสารของโครงการ จ านวน 297 ราย  
(ร้อยละ 83.9) โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูล 3 ล าดับแรก ได้แก่ เพื่อนบ้านหรือคนรู้จัก จ านวน 275 ราย  
(ร้อยละ 75.8) รองลงมาคือ ประธาน/คณะกรรมการชุมชน/ผู้น าชุมชน จ านวน 45 ราย (ร้อยละ 12.4) และ
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อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์โครงการ จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 4.7) ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เพิ่งทราบข้อมูลโครงการจาก

การสัมภาษณ์ครั้งนี้มี จ านวน 57 ราย (ร้อยละ 16.1) ดังรูปที่ 3.8-11 

 

รูปที่ 3.8-11 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF 30 - 40 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดเห็นว่ามีความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มเติม จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0) ดังรูปที่ 3.8-12  

 
รูปที่ 3.8-12 ความคิดเห็นต่อความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ิมเตมิ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF 30 - 40 

ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการทราบเพิ่มเติม (ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ จ านวน 272 ราย (ร้อยละ 76.8) และ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 82 ราย (ร้อยละ 23.2) ดังรูปที่ 3.8-13  

เคยรับทราบข้อมูล
ร้อยละ 83.9 (297 ราย)

เพิ่งทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ร้อยละ 16.1 (57 ราย)

จ าเป็น
ร้อยละ 100.0 (354 ราย)ร่าง
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รูปที่ 3.8-13 ความต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ ของกลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF 30 - 40 

ส าหรับรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ (ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) 3 ล าดับแรก คือ ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ส่งเอกสาร
ถึงบ้าน จ านวน 252 ราย (ร้อยละ 71.2) รองลงมาคือ จัดให้มีการจัดประชุม จ านวน 88 ราย (ร้อยละ 24.9) และ 
ให้แจ้งผ่านผู้น าชุมชน จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 3.9)  

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ จ านวน 289 ราย (ร้อยละ 81.6) และไม่ออกความคิด

เห็นในประเด็นนี้ จ านวน 65 ราย (ร้อยละ 18.4) เนื่องจากยังต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม แสดงดังรูปที่ 3.8-14 

 
รูปที่ 3.8-14 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF 30 – 40 

 ส่วนที่  9 ความคิดเห็นต่อโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และข้อเสนอแนะ 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะก่อสร้างของโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่า
จะไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 312 ราย (ร้อยละ 88.1) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบทั้งด้านด้านลบ จ านวน 19 ราย 
(ร้อยละ 5.4) ไม่แน่ใจ จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 4.0) ไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.7) และได้รับ
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.8)  

ร้อยละ 76.8

ร้อยละ 23.2

ควำมก้ำวหน้ำในกำรศึกษำและกิจกรรมของโครงกำร

กิจกรรมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

เห็นด้วย 
ร้อยละ 81.6 (289 ราย)

ไม่ออกความคิดเห็น 
ร้อยละ 18.4 (65 ราย) ร่าง
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ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะก่อสร้าง (ผู้ที่ตอบ
ว่าได้รับผลกระทบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ่ในประเด็นนี้) ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับผลกระทบด้านบวก 
ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสุขภาพ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 52.4) และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 10 ราย  

(ร้อยละ 47.6) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-51  

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะด าเนินการของโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคาด
ว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก จ านวน 217 ราย (ร้อยละ 61.3) รองลงมาคือ ไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 83 ราย 
(ร้อยละ 23.4) ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 8.8) ได้รับผลกระทบด้านและ 
จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 4.0) และไม่แน่ใจ จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 2.5)  

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะด าเนินการ  
(ผู้ที่ตอบว่าได้รับผลกระทบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก ได้แก่  
ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 233 ราย (ร้อยละ 94.0) ด้านสังคม จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 4.4) และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 
4 ราย (ร้อยละ 1.6) ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 44 ราย (ร้อยละ 93.6) และด้านสุขภาพ 

จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 6.4) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-51  

ตารางที่ 3.8-51 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทั้งดา้นบวกและด้านลบจากโครงการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                    กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF 30 - 40  

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. ด้านเศรษฐกิจ (ด้านบวก เกิดการ
จ้างงาน การกระจายรายได้ ความ
เจริญ การค้าขาย การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การลงทุน การขนส่ง
ทางเครื่องบินการประกอบอาชีพ 
มีรายได้สูงขึ้น การค้าขายของ
ชุมชนในพื้นท่ีการซ้ือขายวัสดุ
ก่อสร้าง ภาษีบ ารุงท้องท่ี ด้านลบ 
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการสัญจร
มากขึ้น การสูญเสียค่าเชื้อเพลิง
จากการจราจรท่ีติดขัดมากขึ้น) 

0 0.0 0 0.0 233 94.0 0 0.0 ร่าง
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ตารางที่ 3.8-51 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทั้งดา้นบวกและด้านลบจากโครงการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                    กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF 30 - 40  

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

2. ด้านสังคม (ด้านบวก การท างานใน
พื้นท่ี ความอบอุ่นในครอบครัว การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง สั ง ค ม 
ประหยัดเวลาในการเดินทาง มี
ความปลอดภัยในการเดินทาง ด้าน
ลบ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ การเดินทางท่ีไม่สามารถใช้
ถนนเดิมได้ แรงงานต่างถิ่นเข้ามาใน
พื้นท่ี ปัญหาอาชญากรรม) 

0 0.0 0 0.0 11 4.4 0 0.0 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านบวก การ
ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีรกร้างเดิมมาใช้
ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
การจราจร คมนาคมขนส่ง ประหยัด
พลังงาน ด้านลบ น้ าเสีย น้ าท่วม 
การจราจรติดขัด ฝุ่นละออง ถนน
ช า รุ ด  การขนส่ ง วั สดุ ก่ อสร้ า ง 
อุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร 
ผลกระทบเรื่องเสียง    ไอน้ ามัน 
การใช้น้ า ไฟฟ้า ขยะ ทัศนียภาพฯ) 

0 0.0 10 47.6 4 1.6 44 93.6 

4. ด้านสุขภาพ  (ด้านบวก โอกาส
ท า ง ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล จ า ก
สถานพยาบาลท่ีหลากหลายขึ้นจาก
ความเจริญของชุมชน ด้านลบ การ
สูญเสียการได้ยิน ความเครียด 
ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวด
หัว ภูมิแพ้) 

0 0.0 11 52.4 0 0.0 3 6.4 

5. ไม่แสดงความคิดเห็น 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
รวม 0 0.0 21 100.0 248 100.0 47 100.0 

ความวิตกกังวลต่อโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความวิตกกังวล จ านวน  
303 ราย (ร้อยละ 85.6) รองลงมาคือ วิตกกังวลปานกลาง จ านวน 30 ราย (ร้อยละ 8.5) และวิตกกังวลเล็กน้อย 

จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 5.9) ดังรูปที่ 3.8-15 

ร่าง
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รูปที่ 3.8-15 ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือนพื้นที่ NEF 30 - 40 

ความคิดเห็นต่อโครงการการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม  

ผลกระทบเชิงลบ แสดงดังตารางที่ 3.8-52 มีดังต่อไปนี้ 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

 รบกวนเครือข่ายทางสังคม (กระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคม) 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)   

 ความสะดวกในการเดินทาง 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)   

 คุณภาพน้ า (น้ าทิ้ง น้ าเสีย) 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

 ของเสียและขยะมูลฝอย 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)   

 สาธารณูปโภค (น้ าใช้ ไฟฟ้า) 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

  

ไม่วิตกกังวล
ร้อยละ 85.6 (303 ราย)

วิตกกังวลปานกลาง
ร้อยละ 8.5 (30 ราย)

วิตกกังวลเล็กน้อย
ร้อยละ 5.9 (21 ราย)

ร่าง
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 มลพิษทางอากาศ 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 315 ราย (ร้อยละ 89.0) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 6.5) และได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 16 ราย  
(ร้อยละ 4.5) 

 อุบัติเหตุ 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

 อุบัติภัย 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 354 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ผลกระทบเชิงบวก แสดงดังตารางที่ 3.8-52 มีดังต่อไปนี้ 

 การจ้างงาน 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 307 ราย (ร้อยละ 86.7) รองลงมา
คือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 9.0) และได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 4.3) 

 รายได้ 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 291 ราย (ร้อยละ 82.2) รองลงมา
คือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 13.0) และได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 4.8)  

 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 311 ราย (ร้อยละ 87.9) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 31 ราย (ร้อยละ 8.8) ได้รับผลกระทบสูง จ านวน 9 ราย  
(ร้อยละ 2.5) และได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.8)  

 

 

 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-52 ความคิดเห็นต่อโครงการการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 สนามบิน นานาชาติอู่ตะเภา  
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม ผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงบวกของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่เส้นเสียง NEF 30 - 40   

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม 
ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

ไม่มีผลกระทบ ต่ า ปานกลาง สูง รวม 
ผลกระทบเชิงลบ 

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- รบกวนเครือข่ายทางสังคม 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- ความสะดวกในการเดินทาง 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- คุณภาพน้ า 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- ของเสียและขยะมูลฝอย 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- สาธารณูปโภค 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- มลพิษทางอากาศ 89.0 4.5 6.5 0.0 100.0 

- อุบัติเหตุ 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- อุบัติภัย 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

ผลกระทบเชิงบวก 

- การจ้างงาน 86.7 4.3 9.0 0.0 100.0 

- รายได้ 82.2 4.8 13.0 0.0 100.0 

- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 

87.9 0.8 8.8 2.5 100.0 

ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-53  

 เสียงและความสั่นสะเทือน 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0)   

 คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ า 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

ร่าง



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

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การจัดการของเสีย 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การคมนาคมขนส่ง 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 เศรษฐกิจ-สังคม 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบวุ่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 3454 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

ตารางที่ 3.8-53 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการในระยะก่อสร้างของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF 30 - 40 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยา
ทางน้ า 

354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

5. การจัดการของเสีย 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

6. การคมนาคมขนส่ง 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

7. เศรษฐกิจ - สังคม 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

ประเด็นความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะด าเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-54 

ร่าง



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

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 คุณภาพอากาศ )ไอเสียและสารอินทรีย์ระเหย(  

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ า 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 นิเวศวิทยาทางบก 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การจัดการของเสีย 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การคมนาคมขนส่ง 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 
ราย (ร้อยละ 100.0) 

 เศรษฐกิจและสังคม 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การโยกย้ายและทดแทนทรัพย์สิน 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-54 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
ในระยะด าเนินการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF 30 - 40 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและสารอินทรีย์
ระเหย) 

354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยา 
ทางน้ า 

354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

5. การจัดการของเสีย 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

6. การคมนาคมขนส่ง 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

7. เศรษฐกิจและสังคม 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

8. การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

9. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 354 100.0 0 0.0 0 0.0 354 100.0 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดแสดงความคิดเห็นว่าในภาพรวมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ มีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  

354 ราย (ร้อยละ 100) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-55 และดังรูปที่ 3.8-16 

ตารางที่ 3.8-55 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือนพื้นที่ NEF 30 - 40 

ความคิดเห็น จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพียงพอ 354 100.0 

ไม่เพียงพอ 0 0.0 

ไม่แน่ใจ 0 0.0 

รวม 354 100.0 
 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.8-16 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ
ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนนิการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF 30 - 40 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการการก่อสร้างทาง
วิ่งและทางขับที่ 2 สนามบิน นานาชาติอู่ตะเภา ดังนี้ 

 ขอให้ด าเนินโครงการทั้งช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิดด าเนินการ ด้วยความระมัดระวัง 
เพื่อป้องกันปัญหา และให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 

 แจ้งข่าวสาร ความคืบหน้า ของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 มีการจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย รายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ช่วงการก่อสร้างต้องการมีการจัดการที่ดี ไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้  

 มีการดูแลเรื่องเสียงดังจากเคร่ืองบินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

 มีการจัดประชุม พูดคุยกับชุมชนเป็นประจ า สม่ าเสมอ 

 มีการท างานที่มีมาตรฐานที่ดี ทั้งเครื่องจักร และบุคลากร 

 ใส่ใจชุมชน ให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างสนามบิน 

 มีการจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสนามบินเป็นพิเศษ 

 ขอใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ไม่ให้ได้รับผลกระทบ 

  

เพียงพอ
ร้อยละ 100.0 (354 ราย)
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3) กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา  

การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา จ านวน 

428 ราย ดังรูปที่ 3.8-17 มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้  

 
รูปที่ 3.8-17 ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างกลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษาจ านวน 428 

ตัวอย่าง  
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 275 ราย (ร้อยละ 64.3) และเพศชาย จ านวน 
153 ราย (ร้อยละ 35.7) ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 117 ราย (ร้อยละ 27.3) 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 113 ราย (ร้อยละ 26.4) ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 91 ราย  
(ร้อยละ 21.3) ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 74 ราย (ร้อยละ 17.3) ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 30 ราย (ร้อยละ 7.0) 
และช่วงอายุ 18 - 20 ปี จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) โดยนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 427 ราย (ร้อยละ 99.8) และ
ศาสนาอิสลาม จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน จ านวน 188 ราย (ร้อยละ 43.9) 
รองลงมาคือ คู่สมรส จ านวน 163 ราย (ร้อยละ 38.1) เป็นบุตร/ธิดา จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 8.9) เป็นบิดา/มารดา 
จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 5.8) เป็นญาติ/ผู้อาศัย จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 2.3) และเป็นเขย/สะใภ้ จ านวน 4 ราย 
(ร้อยละ 1.0) โดยสถานภาพอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือนนั้น เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือนในการให้
ข้อมูลแล้ว 

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จ านวน 180 ราย (ร้อยละ 42.1) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 71 ราย (ร้อยละ 16.6) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 68 ราย (ร้อยละ 15.9) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 49 ราย  
(ร้อยละ 11.4) ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 8.9) ไม่ได้เข้ารับการศึกษา จ านวน 21 ราย  
(ร้อยละ 4.9) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ค้าขาย จ านวน 133 ราย (ร้อยละ 31.1) 
รองลงมาคือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 100 ราย (ร้อยละ 23.4) รับจ้างทั่วไป จ านวน 87 ราย  
(ร้อยละ 20.3) พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 13.8) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน  
31 ราย (ร้อยละ 7.2) ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 14 คน (ร้อยละ 3.3) เกษตรกรรมและประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 
2 ราย (ร้อยละ 0.5) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และไม่ระบุอาชีพ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 0.5) 

ภูมิล าเนาเดิมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่นี่และต าบลนี้ตั้งแต่เกดิ 
จ านวน 231 ราย (ร้อยละ 54.0) และย้ายมาจากที่อื่น จ านวน 197 ราย (ร้อยละ 46.0) โดยผู้ที่ย้ายมาจากพื้นที่อื่นมี
ระยะเวลาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นเวลามากกว่า 20 ปี จ านวน 77 ราย (ร้อยละ 38.9) รองลงมาคือ เป็นเวลา  
5 - 10 ปี จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 19.2) เป็นเวลา 16 - 20 ปี จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 18.7) เป็นเวลา 11 - 15 ปี 
จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 16.1) และน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 7.1) ซึ่งเหตุผลที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือ
ประกอบอาชีพที่นี่ (ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบมากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เนื่องจาก เปลี่ยนอาชีพหรือ  
หางานท า จ านวน 144 ราย (ร้อยละ 73.1) รองลงมาคือ ติดตามครอบครัวหรือแต่งงานกับคนที่นี่ จ านวน 50 ราย  
(ร้อยละ 25.4) และมีที่อยู่อาศัยให้เลือกหลายประเภท ที่อยู่อาศัยมีให้เลือกหลายระดับราคา และต้องการหาที่อยู่ใหม่ 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.5) ในสัดส่วนที่เท่ากัน  
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เมื่อสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการย้ายที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน จ านวน 391 ราย (ร้อยละ 91.4) โดยสาเหตุที่ไม่คิดจะย้ายไปที่อื่น เช่น ตั้งรกรากที่นี้แล้ว และ
มีเพื่อนบ้านที่ดี เป็นต้น รองลงมาคือ ยังไม่แน่ใจ จ านวน 28 ราย (ร้อยละ 6.5) โดยสาเหตุที่ไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปอยู่ที่
อ่ืนหรือไม่เพราะขึ้นอยู่กับครอบครัว และคิดจะย้ายไปที่อ่ืน จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 2.1) โดยสาเหตุที่คิดจะย้ายไปที่
อ่ืนเพราะจะย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิด   

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย/อาคาร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของบ้านและอาคาร จ านวน 304 ราย 
(ร้อยละ 71.0) รองลงมาคือ เช่า (ที่ดินให้เช่า/อาคารให้เช่า/ห้องเช่า) จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 13.1) เป็นอ่ืนๆ เช่น 
เป็นของลูก สามี เป็นบ้านพักสวัสดิการ จ านวน 41 ราย (ร้อยละ 9.6) เป็นของพ่อแม่/ญาติพี่น้อง จ านวน 24 ราย 
(ร้อยละ 5.6) เป็นของนายจ้าง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) และไม่ระบุกรรมสิทธิ์ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) โดยมี
เอกสารสิทธิ์เป็น โฉนดที่ดิน จ านวน 386 ราย (ร้อยละ 90.2) และเอกสารอ่ืนๆ เช่น พ.บ.ท5 นส.3ก. สัญญาเช่า  
เป็นต้น จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 9.8)  

ลักษณะการอยู่อาศัยในบ้านและอาคาร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อาศัยในบ้านและ
อาคาร จ านวน 351 ราย (ร้อยละ 82.0) และเป็นผู้อยู่อาศัย จ านวน 77 ราย (ร้อยละ 18.0) ซึ่งประเภทที่อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว จ านวน 376 ราย (ร้อยละ 87.9) รองลงมาคือ ห้องแถวหรือตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 45 
ราย (ร้อยละ 10.5) เป็นบ้านแฝด จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 1.4) และบ้านปูนสองชั้น จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

ระยะเวลาที่ที่อยู่อาศัยก่อสร้างแล้วเสร็จ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มากกว่า 20 ปี 
จ านวน 208 ราย (ร้อยละ 48.6) รองลงมาคือ ระยะเวลา 5 – 10 ปี จ านวน 80 ราย (ร้อยละ 18.7) ระยะเวลา  
16 – 20 ปี จ านวน 68 ราย (ร้อยละ 15.9) ระยะเวลา 11 – 15 ปี จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 13.1) น้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 2.8) และไม่ระบุระยะเวลา จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) ทั้งนี้ลักษณะที่อยู่อาศัยจะเป็นบ้าน
ชั้นเดียว จ านวน 339 ราย (ร้อยละ 79.2) รองลงมาคือ บ้านสองชั้น จ านวน 82 ราย (ร้อยละ 19.2) บ้านชั้นเดียวใต้
ถุนสูง จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) และมากกว่าสองชั้น จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7)  

การใช้ประโยชน์ของบ้านและอาคาร พบว่า เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว จ านวน 416 ราย 
(ร้อยละ 97.2) รองลงมาคือ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 2.3) และใช้เป็นสถาน
ประกอบการอย่างเดียว จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) 

วัสดุของตัวบ้าน 3 ล าดับแรก พบว่า ท าด้วยคอนกรีตหรืออิฐหรือหิน จ านวน 360 ราย  
(ร้อยละ 84.1) รองลงมาคือ เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 13.1) และท าจากไม้ จ านวน 11 ราย  
(ร้อยละ 2.6) ส าหรับวัสดุของหลังคา 3 ล าดับแรก พบว่า ท ามาจากกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ จ านวน 315 ราย  
(ร้อยละ 73.6) รองลงมาคือ กระเบื้องคอนกรีต จ านวน 98 ราย (ร้อยละ 22.9) และเมทัลชีท จ านวน 9 ราย  
(ร้อยละ 2.1)  
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 ส่วนที่ 3 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

 จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือน พบว่า มีจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือน
เฉลี่ย 4 คน เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ย 3 คน โดยสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือนเป็นวัยเด็ก (ต่ ากว่า 15 ปี) เฉลี่ย 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.1 (จ านวน 396 ราย) เป็นวัยแรงงานเฉลี่ย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 (จ านวน 1,127 ราย) และ
เป็นวัยผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) เฉลี่ย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 (จ านวน 358 ราย) 

การประกอบอาชีพหลักซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 148 ราย (ร้อยละ 34.6) รองลงมาคือ ค้าขาย จ านวน 103 ราย (ร้อยละ 24.1) 
รับจ้างทั่วไป จ านวน 79 ราย (ร้อยละ 18.5) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 64 ราย (ร้อยละ 14.9) ธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 28 ราย (ร้อยละ 6.5) ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) ท าเกษตรกรรม 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) และประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) 

การประกอบอาชีพเสริมซึ่งเป็นแหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบอาชีพเสริม จ านวน 358 ราย (ร้อยละ 83.6)  ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เสริม จ านวน 70 ราย 
(ร้อยละ 16.4) เป็นรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และเกษตรกรรม  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ จ านวน 425 ราย  
(ร้อยละ 99.3) และส าหรับผู้ที่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) โดยปัญหาที่พบ คือ 
เศรษฐกิจไม่ดี 

รายได้รวมของครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายได้เฉลี่ย 34,769 บาทต่อเดือน และมี
รายจ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 24,621 บาทต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้กับรายจ่ายในครัวเรือนผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่า เพียงพอและมีเหลือออม จ านวน 315 ราย (ร้อยละ 73.6) รองลงมาคือ เพียงพอแต่ไม่มีเหลือ
ออม จ านวน 85 ราย (ร้อยละ 19.9) ไม่เพียงพอและต้องกู้ยืม จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 4.4) และไม่เพียงพอ แต่ไม่มี
หนี้สิน จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 2.1) ด้านหนี้สินของครัวเรือนระบุว่า ไม่มีหนี้สิน จ านวน 392 ราย (ร้อยละ 91.6) และ
มีหนี้สิน จ านวน 36 ราย (ร้อยละ 8.4) โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม (ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบมากกว่า  
1 ข้อในประเด็นนี้) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 56.9) รองลงมาคือ เพื่อประกอบอาชีพ 
จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 33.3) เพื่อการศึกษา จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 5.9) และเพื่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่ จ านวน  
2 ราย (ร้อยละ 3.9)  

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสภาพสังคม และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 428 ราย มีความเห็นว่าสภาพสังคมปัจจุบันในพื้นที่ชุมชนไม่ได้
รับผลกระทบด้านการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วย ไฟฟ้า (ร้อยละ 79 .4) และประปา  
(ร้อยละ 66.4) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 51.2) การประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ (ร้อยละ 79.9) การประทุษร้ายต่อร่างกาย (ร้อยละ 96.8) และไม่ได้รับผลกระทบจากความแออัดในชุมชน/
ความพอใจต่อที่อยู่ในปัจจุบัน (ร้อยละ 99.3) ความสัมพันธ์และความผูกพันกันในชุมชน (ร้อยละ 85.7) และจากการ
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ว่างงาน/ตกงาน (ร้อยละ 93.8) และการเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ (ร้อยละ 60.3) รายละเอียดแสดง 

ดังตารางที่ 3.8-56 

ตารางที่ 3.8-56 ระดับของผลกระทบสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนในปัจจุบันของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือน 
ในNEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา  

สภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนในปัจจุบัน ไม่ม ี
ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

การให้บริการระบบสาธารณูปโภค 
- ไฟฟ้า 79.4 2.6 4.7 7.0 5.4 0.9 
- ประปา 66.6 0.7 1.6 16.4 9.3 5.4 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ปัญหายาเสพติด 51.2 11.7 13.5 22.0 1.6 0.0 
- การประทุษร้ายต่อทรัพย์ อาทิ ลักขโมย 79.9 6.6 9.3 4.0 0.2 0.0 
- การประทุษร้ายต่อร่างกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 96.8 2.6 0.2 0.2 0.2 0.0 
ความแออัดในชุมชน/ความพอใจต่อที่อยู่ในปัจจุบัน 99.3 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 
ความสัมพันธ์และความผูกพันกันในชุมชน 85.7 0.2 1.9 7.0 4.7 0.5 
การว่างงาน/ตกงาน 93.8 4.9 0.2 0.9 0.2 0.0 
การเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ 60.3 2.1 4.4 19.2 11.2 2.8 

ความคิดเห็นต่อความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
ว่าชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 266 ราย (ร้อยละ 62.2) รองลงมาคือ  
ระดับมาก จ านวน 138 ราย (ร้อยละ 32.2) ไม่มีความสามัคคีเลย จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 3.3) และระดับน้อย 
จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 2.3) 

ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมส าคัญตามประเพณี  
การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์นั้น เป็นต้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
138 ราย (ร้อยละ 32.2) รองลงมาคือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราว จ านวน 128 ราย (ร้อยละ 29.9) เข้าร่วม
กิจกรรมนานๆ ครั้ง จ านวน 103 ราย (ร้อยละ 13.8) และเข้าร่วมเป็นประจ า จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 13.8)  

ปัญหาความเดือดร้อน/เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับผลกระทบจากปัญหา 3 อันดับแรก คือ ฝุ่นละออง/เขม่าควัน (ร้อยละ 47.7) รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน  

(ร้อยละ 46.1) และสภาพการจราจร (ร้อยละ 4.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-57 ทั้งนี้มีรายละเอียดของแต่ละ
ปัญหา ดังนี้ 

- เสียงดังรบกวน ได้รับผลกระทบ จ านวน 196 ราย (ร้อยละ 46.1) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับปานกลาง จ านวน 99 ราย (ร้อยละ 22.4) ระดับมาก จ านวน 47 ราย (ร้อยละ 11.0) ระดับน้อย จ านวน  
24 ราย (ร้อยละ 6.1) และระดับน้อยที่สุดและมากที่สุด จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 3.3) สาเหตุของปัญหาเสียงดัง
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รบกวน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 187 ราย (ร้อยละ 95.4) การก่อสร้าง จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 3.6) 
และไม่ประสงค์ตอบ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 1.0)  

- ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน ได้รับผลกระทบ จ านวน 204 ราย (ร้อยละ 47.7) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 99 ราย (ร้อยละ 23.1) ระดับมาก จ านวน 55 ราย (ร้อยละ 12.9) ระดับน้อย 
จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 5.4) ระดับมากที่สุด จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 3.5) และน้อยที่สุด จ านวน 12 ราย  
(ร้อยละ 2.8) สาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 186 ราย (ร้อยละ 91.2) 
รองลงมาคือ มาจากไอเสียจากยานพาหนะ จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 6.8) การก่อสร้าง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 1.0) 
และมาจากโรงงานอุตสาหกรรมกับการเผาหญ้า จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.5) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

- ปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ได้รับผลกระทบ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.1) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) ระดับน้อยและมาก จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) ในสัดส่วนที่
เท่ากัน สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล มาจากขยะจากที่อ่ืนถูกน ามาทิ้งและขยะตกค้าง/ไม่มาจัดเก็บ จ านวน 
2 ราย (ร้อยละ 40.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และมากจากโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 20.0) 

- ปัญหาน้ าเน่าเสีย ได้รับผลกระทบ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.6) โดยได้รับผลกระทบระดับ
ปานกลาง มาก และมากที่สุด จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาเหตุของปัญหาน้ าเน่าเสีย มาจาก
บ้านเรือนที่พักอาศัย จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 66.7) และมากจากโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 33.3)  

- ปัญหาการระบายน้ า/น้ าท่วมขัง ได้รับผลกระทบ จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 2.8) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลางและมากที่สดุ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และระดับน้อยที่สุดและน้อย 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) สาเหตุของปัญหาการระบายน้ า/น้ าท่วมขัง มาจากฝนตกหนัก จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 
50.0) รองลงมาคือ มาจากไม่มีทางระบายน้ า จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 41.7) และอ่ืนๆ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 8.3)  

- ปัญหาสภาพการจราจร ได้รับผลกระทบ จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 4.0) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับมาก จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 1.6) ระดับน้อย จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.0) ระดับปานกลาง จ านวน  
3 ราย (ร้อยละ 0.7) ระดับน้อยที่สุด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) และระดับมากที่สุด จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) 
สาเหตุของปัญหาสภาพการจราจร มาจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 82.3) รองลงมาคือ 
ไม่เคารพกฎจราจร จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 11.8) และสภาพถนนไม่ดี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 5.9) 

- ปัญหากลิ่นเหม็น ได้รับผลกระทบ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) โดยได้รับผลกระทบระดับ
ปานกลาง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) และระดับน้อย จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) สาเหตุของปัญหากลิ่นเหม็น มา
จากอ่ืนๆ แต่ไม่ระบุสาเหตุ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 50.0) รองลงมาคือ มาจากขยะมูลฝอยและไอเสียจากยานพาหนะ 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 25.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

- ปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม - น้ าใช้ ได้รับผลกระทบ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) โดยได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) สาเหตุของปัญหาขาดแคลนน้ าดื่ม – น้ าใช้ มาจากปริมาณ
น้ าฝนไม่เพียงพอ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 100.0)  
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- ปัญหาแรงสั่นสะเทือน ได้รับผลกระทบ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับมากที่สุด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5) และระดับปานกลางและมาก จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) ในสัดส่วนที่
เท่ากัน สาเหตุของปัญหาแรงสั่นสะเทือน มาจากการจราจร/ยานพาหนะ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ตารางที่ 3.8-57 ปัญหาความเดือดร้อน/เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ของผู้ ให้สัมภาษณ์ 
กลุ่มครัวเรือนในNEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา  

ปัญหาความเดือดร้อน/เหตุ
ร าคาญจากสภาพแวดล้อม

ปัจจุบัน 

การได้รับผลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ระดับผลกระทบ (ร้อยละ) 

ได้รับ ไม่ได้รับ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1) เสียงดังรบกวน 46.1 53.9 3.3 6.1 22.4 11.0 3.3 
2) ฝุ่นละออง/เขม่าควัน 47.7 52.3 2.8 5.4 23.1 12.9 3.5 
3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 1.1 98.9 0.0 0.2 0.7 0.2 0.0 
4) น้ าเน่าเสีย 0.6 99.4 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 
5) การระบายน้ า/น้ าท่วมขัง 2.8 97.2 0.5 0.5 0.9 0.0 0.9 
6) สภาพการจราจร 4.0 96.0 0.5 1.0 0.7 1.6 0.2 
7) กลิ่นเหม็น 0.9 99.1 0.0 0.2 0.7 0.0 0.0 
8) ขาดแคลนน้ าด่ืม - น้ าใช ้ 0.2 99.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 
9) แรงสั่นสะเทือน  0.9 99.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 

ส าหรับยานพาหนะในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า มีรถจักรยานยนต์ จ านวน 
667 ราย (ร้อยละ 61.6) รองลงมาคือ รถยนต์ 4 ล้อ จ านวน 399 ราย (ร้อยละ 36.9) และอ่ืนๆ เช่น จักรยาน รถไถ 
จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 1.5) โดยทางหลวงที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ในการเดินทางเป็นประจ า คือ ถนนสุขุมวิท (บริเวณ
ด้านหน้าสนามบินอู่ตะเภา) จ านวน 337 ราย (ร้อยละ 49.7) รองลงมาคือ ทางหลวงหมายเลข 331 สายสัตหีบ -  
เขาหินซ้อนจ านวน 138 ราย (ร้อยละ 20.4) ทางหลวงหมายเลข 332 สายสัตหีบ – ส านักท้อน จ านวน 64 ราย  
(ร้อยละ 9.4) ถนนพลา จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 8.7) อื่นๆ เช่น ทางหลวงหมายเลข 36, 3376 ถนนสุขุมวิท (ระยอง 
- บ้านฉาง) จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 6.2) และทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนทางเข้าสนามบินนานาชาติ  อู่ตะเภา – 
ท่าเรือจุกเสม็ด จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 5.6) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 3 อันดับแรก คือ ติดต่อธุรกิจ จ านวน 
263 ราย (ร้อยละ 31.3) รองลงมาคือ ท างาน จ านวน 244 ราย (ร้อยละ 29.0) และท่องเที่ยว จ านวน 149 ราย  
(ร้อยละ 17.7) ตามล าดับ 

เมื่อสอบถามถึงผลกระทบในการเดินทางบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบจ านวน 400 ราย (ร้อยละ 93.5) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง 
จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 4.9) ได้รับผลกระทบมาก จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) และได้รับผลกระทบเล็กน้อย จ านวน 
3 ราย (ร้อยละ 0.7) โดยได้รับผลกระทบที่ส าคัญ 3 อันดับแรก คือ จากการจราจรติดขัดมากที่สุด จ านวน 22 ราย 
(ร้อยละ 81.5) รองลงมาคือ อุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 11.1) และการเดินทางสัญจรไม่สะดวก และ
ไม่ขอตอบ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 3.7) ในสัดส่วนที่เท่ากัน เมื่อสอบถามถึงการเดินทางไปใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา 

ร่าง
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ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ไม่เคยใช้บริการสนามบิน จ านวน 361 ราย (ร้อยละ 84.3) และเคยเดินทางเข้าสนามบินอู่
ตะเภา จ านวน 67 ราย (ร้อยละ 15.7) 

ความสะดวกในการเดินทางไปสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่ประสงค์ตอบ จ านวน 423 ราย (ร้อยละ 98.8) รองลงมาคือ สะดวกสบายปานกลาง จ านวน 3 ราย  
(ร้อยละ 0.7) และไม่ได้รับความสะดวก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 0.5)  

 ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านสาธารณสุข (สุขภาพกาย สุขภาพจิต การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ) 

ในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามเคยเจ็บป่วย 
จ านวน 304 ราย (ร้อยละ 71.0) และสมาชิกในครัวเรือนไม่มีประวัติเจ็บป่วย จ านวน 124 ราย (ร้อยละ 29.0) โดยโรค
ที่พบเจ็บป่วยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ โรคหวัดหรือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จ านวน 277 ราย (ร้อยละ 50.9) 
รองลงมาคือ โรคผิวหนังและภูมิแพ้ จ านวน 123 ราย (ร้อยละ 22.5) และโรคอ่ืนๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน  
ความดัน ไต ไทรอยด์ เป็นต้น จ านวน 63 ราย (ร้อยละ 11.6)  

การรักษาพยาบาลเมื่อผู้ตอบแบบสอบถาม สมาชิกในครัวเรือนเกิดการเจ็บป่วย (สามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) คือ รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 331 ราย (ร้อยละ 65.2) รองลงมาคือ ซื้อยากินเอง 
จ านวน 156 ราย (ร้อยละ 30.7) ปล่อยให้หายเอง จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 3.3) และโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 4 
ราย (ร้อยละ 0.8) 

ในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีปัญหา
สุขภาพจิต จ านวน 425 ราย (ร้อยละ 99.3) และสมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพจิต จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) 
โดยอาการทางสุขภาพจิตทั้งหมดเกิดจาก ภาวะเครียด ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบสาเหตุว่าสมาชิกในครัวเรือนมี
ปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างไร จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 100.0) และทราบสาเหตุว่าเกิดจากการคิดมาก จ านวน 1 ราย 
(ร้อยละ 33.3) กรณีที่สมาชิกในครอบครัวมีอาการทางสุขภาพจิตส่วนใหญ่เลือกที่จะปล่อยให้หายเอง จ านวน 2 ราย 
(ร้อยละ 66.7) และไปพบจิตแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อบ าบัด จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 33.3) 

ในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีปัญหา
การได้ยิน จ านวน 426 ราย (ร้อยละ 99.5) และสมาชิกในครัวเรือนมีปัญหาด้านการได้ยิน จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 0.5) โดยปัญหาการได้ยินเกิดจาก อุบัติเหตุและอายุ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 50.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

การให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่พบปัญหาใน
การให้บริการ จ านวน 397 ราย (ร้อยละ 99.3) และมีพบปัญหาในการให้บริการบ้าง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7) ซึ่งมี
สาเหตุของปัญหาที่ส าคัญ คือ สถานบริการสุขภาพอยู่ไกล จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 100.0)  

กิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนผู้ตอบแบบสอบถามระบุ
ว่า ไม่มีกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน จ านวน 363 ราย (ร้อยละ 84.8) และมีเพียง 
จ านวน 65 ราย (ร้อยละ 15.2) ที่ระบุว่า มีกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น 
กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมต้านยาเสพติด กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจสุขภาพ

ร่าง
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ป้องกันมะเร็งปากมดลูก และกิจกรรมการออกก าลังกายในชุมชน เป็นต้น เมื่ อสอบถามถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 363 ราย (ร้อยละ 84.8) และมีเพียงบางส่วนที่เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 65 ราย (ร้อยละ 15.2) 

 ส่วนที่ 6 ข้อมูลด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความปลอดภัยสาธารณะ 

อุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในชุมชน คือ อุบัติเหตุทางรถยนต์ จ านวน 41 ราย  
(ร้อยละ 9.6) โดยทราบสาเหตุของอุบัติเหตุ เกิดจากการขับรถเร็ว ประมาท และหลับใน จ านวน 24 ราย  
(ร้อยละ 58.5) และไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 41.5)  

เมื่อสอบถามถึงประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดระบุว่า 
ไม่มีประสบการณ์ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ส าหรับการร่วมฝึกซ้อม การจัดการเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดไม่เคยร่วมฝึกซ้อม จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) รวมถึงไม่ทราบวิธีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณี
เกิดอุบัติเหตุทางการบินด้วย  

 ส่วนที่ 7 ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   

แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการบริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อน้ าบรรจุขวดถัง จ านวน  
423 ราย (ร้อยละ 98.8) รองลงมาคือ น้ าประปา จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 1.0) และน้ าฝน จ านวน 1 ราย  
(ร้อยละ 0.2) โดยปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้เพื่อการบริโภคพบว่า ไม่มีปัญหา จ านวน 427 ราย (ร้อยละ 99.8) และ
มีปัญหา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) แต่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ระบุถึงปัญหานั้น  

แหล่งน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้น้ าประปา จ านวน 409 ราย 
(ร้อยละ 95.6) รองลงมาคือ น้ าบ่อตื้น จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 2.8) และน้ าบาดาล จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 1.6) โดย
ปริมาณและคุณภาพน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคส่วนใหญ่ พบว่า ไม่มีปัญหา จ านวน 303 ราย (ร้อยละ 70.8) และมีเพียง
บางส่วนที่ระบุว่า มีปัญหา จ านวน 125 ราย (ร้อยละ 29.2) โดยปัญหาที่พบ คือ น้ าขุ่น เป็นตะกอน มีสีเหลือง สีด า  
สีแดง และมีกลิ่นสนิม เป็นต้น  

ด้านคุณภาพอากาศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่มีปัญหา จ านวน 428 ราย  
(ร้อยละ 100.0)  

การจัดการน้ าเสียจากการใช้น้ าของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระบายน้ าเสียลง
รางหรือท่อระบายน้ าสาธารณะ จ านวน 362 ราย (ร้อยละ 84.6) รองลงมาคือ ปล่อยน้ าเสียซึมลงดิน จ านวน 59 ราย 
(ร้อยละ 13.8) ติดตั้งบ่อดักไขมัน จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) และรวบรวมไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 3 ราย 
(ร้อยละ 0.7)  

การจัดการน้ าเสียจากส้วมของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท าการติดตั้งบ่อเกรอะ 
รวบรวมและสูบไปก าจัด จ านวน 282 ราย (ร้อยละ 65.9) รองลงมาคือ ติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึม ลงดิน จ านวน  
100 ราย (ร้อยละ 23.4) และติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 10.7)  

ร่าง
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การก าจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะของ
อบต.หรือเทศบาลหรือส านักงานเขต จ านวน 426 ราย (ร้อยละ 99.5) และเผาทิ้งบริเวณครัวเรือน จ านวน 2 ราย 
(ร้อยละ 0.5)  

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ 
พึงพอใจปานกลาง จ านวน 257 ราย (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือ พึงพอใจมาก จ านวน 152 ราย (ร้อยละ 35.5)  
พีงพอใจน้อย จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 2.5) และไม่พึงพอใจเลย จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 2.0) 

 ส่วนที่ 8 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ 

ผู้ ตอบแบบสอบถามเคยรับทราบข้ อมูลข่าวสารของโครงการ จ านวน 122 ราย  
(ร้อยละ 28.5) โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูล 3 ล าดับแรก ได้แก่ เพื่อนบ้านหรือคนรู้จัก จ านวน 285 ราย  
(ร้อยละ 68.2) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของโครงการหรือเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ จ านวน 61 ราย (ร้อยละ 14.6) และ
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์โครงการ จ านวน 33 ราย (ร้อยละ 7.9) ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เพิ่งทราบข้อมูลโครงการจาก

การสัมภาษณ์คร้ังนี้มี จ านวน 306 ราย (ร้อยละ 71.5) ดังรูปที่ 3.8-18  

 

รูปที่ 3.8-18 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พื้นที่  NEF < 30  
ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 254 ราย (ร้อยละ 59.3) เห็นว่ามีความจ าเป็นในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มเติม และผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 174 ราย (ร้อยละ 40.7) เห็นว่าไม่มี

ความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม ดังรูปที่ 3.8-19 

เคยรับทราบข้อมูล
ร้อยละ 28.5 (122 ราย)

ไม่เคยรับทราบข้อมูล
ร้อยละ 71.5 (306 ราย) ร่าง
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รูปที่ 3.8-19 ความคิดเห็นต่อความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มเติม 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการทราบเพิ่มเติม (ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ จ านวน 336 ราย (ร้อยละ 78.4) รองลงมา
คือ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 87 ราย (ร้อยละ 20.3) และไม่ระบุความต้องการ จ านวน 5 ราย 

(ร้อยละ 1.3) ดังรูปที่ 3.8-20 

 

รูปที่ 3.8-20 ความต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการของกลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขต
พื้นที่ศึกษา 

ส าหรับรูปแบบหรือวิธีการที่ เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ  
(ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) 3 ล าดับแรก คือ  ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ส่ง
เอกสารถึงบ้าน จ านวน 183 ราย (ร้อยละ 42.8) รองลงมาคือ จัดท าแผ่นพับหรือโปสเตอร์หรือป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 105 ราย (ร้อยละ 24.5) และให้มีการจัดประชุม จ านวน 56 ราย (ร้อยละ 13.1)  

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ จ านวน 422 ราย (ร้อยละ 98.6) รองลงมาคือ  

จ าเป็น
ร้อยละ 59.3 (254 ราย)

ไม่จ าเป็น
ร้อยละ 40.7 (174 ราย)

ร้อยละ 78.4

ร้อยละ 20.3

ร้อยละ 1.3

ควำมก้ำวหน้ำในกำรศึกษำและกิจกรรมของโครงกำร

กิจกรรมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ไม่ระบุควำมต้องกำร

ร่าง
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ไม่ออกความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.2) เนื่องจากไม่ได้ใช้บริการสนามบิน ยังไม่มีความรู้เพียงพอ 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก่อน และไม่เห็นด้วย จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) เนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้สนามบินไม่ใช่ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย แสดงดังรูปที่ 3.8-21  

 
รูปที่ 3.8-21 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พื้นที่  NEF < 30  

ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 ส่วนที่  9  ความคิดเห็นต่อโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และข้อเสนอแนะ 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะก่อสร้างของโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่า
จะไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 340 ราย (ร้อยละ 79.4) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบด้านบวก จ านวน 70 ราย  
(ร้อยละ 16.4) ได้รับผลกระทบด้านลบ จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 3.3) และได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ 
จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9)  

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะก่อสร้าง (ผู้ที่ตอบ
ว่าได้รับผลกระทบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้ ) ระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก ได้แก่  
ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 70 ราย (ร้อยละ 70.7) รองลงมาคือ ด้านสังคม จ านวน 18 ราย (ร้อยละ 18.2) และด้าน
สิ่งแวดล้อม จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 10.1) ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 16 ราย  
(ร้อยละ 76.0) และด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ จ านวน  1 ราย (ร้อยละ 4.8) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-58 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะด าเนินการของโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคาด
ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 246 ราย (ร้อยละ 57.5) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบด้านบวก จ านวน 167 ราย 
(ร้อยละ 39.0) ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 3.3) และได้รับผลกระทบด้านลบ 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

เห็นด้วย
ร้อยละ 98.6 (422 ราย)

ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ 0.2 (1 ราย)

ไม่ออกความคิดเห็น 
ร้อยละ 1.2 (5 ราย)

ร่าง
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ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะด าเนินการ  
(ผู้ที่ตอบว่าได้รับผลกระทบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก  ได้แก่  
ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 91 ราย (ร้อยละ 43.3) ด้านสังคม จ านวน 76 ราย (ร้อยละ 36.2) ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 34 ราย 
(ร้อยละ 16.2) และด้านสุขภาพ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 2.9) ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสังคม จ านวน 12 ราย 
(ร้อยละ 48.0) ด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน รายละเอียดแสดง

ดังตารางที่ 3.8-58  

ตารางที่ 3.8-58 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากโครงการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

1. ด้านเศรษฐกิจ (ด้านบวก เกิดการจ้างงาน 
การกระจายรายได้ ความเจริญ การค้าขาย 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว การลงทุน การ
ขนส่งทางเครื่องบินการประกอบอาชีพ มี
รายได้สูงขึ้น การค้าขายของชุมชนในพื้นท่ี
การซ้ือขายวัสดุก่อสร้าง ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ด้านลบ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการสัญจร
มากขึ้น การสูญเสียค่าเชื้ อเพลิ งจาก
การจราจรท่ีติดขัดมากขึ้น) 

70 70.7 1 4.8 91 43.3 2 8.0 

2. ด้านสังคม (ด้านบวก การท างานในพื้นท่ี 
ค ว า ม อ บ อุ่ น ใ น ค ร อ บ ค รั ว  ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ประหยัดเวลาใน
การเดินทาง มีความปลอดภัยในการ
เดินทาง ด้านลบ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ การเดินทางท่ีไม่สามารถใช้
ถนนเดิมได้ แรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพื้นท่ี 
ปัญหาอาชญากรรม) 

18 18.2 1 4.8 76 36.2 12 48.0 

3. ด้ า นสิ่ ง แ วด ล้ อ ม  ( ด้ า นบวก  ก า ร
ปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ท่ี ร ก ร้ า ง เ ดิ ม ม า ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์  ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี ดิ น 
การจราจร คมนาคมขนส่ง ประหยัด
พลั ง ง าน  ด้ า นลบ  น้ า เ สี ย  น้ า ท่ วม 
การจราจรติดขัด ฝุ่นละออง ถนนช ารุด 
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง อุบัติเหตุจากการ
ขนส่งและจราจร ผลกระทบเรื่องเสียง    
ไ อ น้ า มั น  ก า ร ใ ช้ น้ า  ไ ฟ ฟ้ า  ข ย ะ 
ทัศนียภาพฯ) 

10 10.1 16 76.0 34 16.2 2 8.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-58 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากโครงการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

4. ด้านสุขภาพ (ด้านบวก โอกาสทางการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลท่ี
หลากหลายขึ้นจากความเจริญของชุมชน 
ด้ า น ล บ  ก า ร สู ญ เ สี ย ก า ร ไ ด้ ยิ น 
ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ 
ปวดหัว ภูมิแพ้) 

0 0.0 1 4.8 6 2.9 0 0.0 

5. ไม่แสดงความคิดเห็น 1 1.0 2 9.6 3 1.4 9 36.0 
รวม 99 100.0 21 100.0 210 100.0 25 100.0 

ความวิตกกังวลต่อโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความวิตกกังวล จ านวน  
422 ราย (ร้อยละ 98.6) รองลงมาคือ วิตกกังวลมาก จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 0.9) และวิตกกังวลปานกลาง จ านวน  

2 ราย (ร้อยละ 0.9) ดังรูปที่ 3.8-22 

 

รูปที่ 3.8-22 ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF < 30 
ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ความคิดเห็นต่อโครงการการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม  

 

 

 

 

ไม่วิตกกังวล 
ร้อยละ 98.6 (422 ราย)

วิตกกังวลมาก
ร้อยละ 0.9 (4 ราย)

วิตกกังวลปานกลาง 
ร้อยละ 0.5 (2 ราย)ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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ผลกระทบเชิงลบ แสดงดังตารางที่ 3.8-59 มีดังต่อไปนี้ 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0)   

 รบกวนเครือข่ายทางสังคม (กระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคม) 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 427 ราย (ร้อยละ 99.8) 
และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

 ความสะดวกในการเดินทาง 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 421 ราย (ร้อยละ 98.4) 
และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 1.6)  

 คุณภาพน้ า (น้ าทิ้ง น้ าเสีย) 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 427 ราย (ร้อยละ 99.8) 
และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

 ของเสียและขยะมูลฝอย 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 427 ราย (ร้อยละ 99.8) 
และได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

 สาธารณูปโภค (น้ าใช้ ไฟฟ้า) 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 427 ราย (ร้อยละ 99.8) 
และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

 มลพิษทางอากาศ 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 365 ราย (ร้อยละ 85.3) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 59 ราย (ร้อยละ 13.8) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 4 ราย  
(ร้อยละ 0.9)  

 อุบัติเหตุ 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 415 ราย (ร้อยละ 97.0) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 2.8) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2)  

 อุบัติภัย 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 425 ราย (ร้อยละ 99.3) 
และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 0.7)  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ผลกระทบเชิงบวก แสดงดังตารางที่ 3.8-59 มีดังต่อไปนี้ 

 การจ้างงาน 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 274 ราย (ร้อยละ 64.0) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 114 ราย (ร้อยละ 26.6) ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 35 ราย  
(ร้อยละ 8.2) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 1.2)  

 รายได้ 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 255 ราย (ร้อยละ 59.6) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 121 ราย (ร้อยละ 28.3) ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 39 ราย  
(ร้อยละ 9.1) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 3.0)  

 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 273 ราย (ร้อยละ 63.8) 
รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 107 ราย (ร้อยละ 25.0) ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 40 ราย  
(ร้อยละ 9.3) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 1.9)  

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-59 ความคิดเห็นต่อโครงการการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม ผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงบวกของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่เส้นเสียง NEF < 30 ถึง
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม 
ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

ไม่มีผลกระทบ ต่ า ปานกลาง สูง รวม 

ผลกระทบเชิงลบ 

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- รบกวนเครือข่ายทางสังคม 99.8 0.0 0.2 0.0 100.0 

- ความสะดวกในการเดินทาง 98.4 0.0 1.6 0.0 100.0 

- คุณภาพน้ า 99.8 0.0 0.2 0.0 100.0 

- ของเสียและขยะมูลฝอย 99.8 0.2 0.0 0.0 100.0 

- สาธารณูปโภค 99.8 0.0 0.2 0.0 100.0 

- มลพิษทางอากาศ 85.3 0.0 13.8 0.9 100.0 

- อุบัติเหตุ 97.0 0.0 2.8 0.2 100.0 

- อุบัติภัย 99.3 0.0 0.7 0.0 100.0 

ผลกระทบเชิงบวก 

- การจ้างงาน 64.0 8.2 26.6 1.2 100.0 

- รายได้ 59.6 9.1 28.3 3.0 100.0 

- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR) 
63.8 9.3 25.0 1.9 100.0 

ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-60  

 เสียงและความส่ันสะเทือน 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0)   

 คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ า 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 
 

ร่าง
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 นิเวศวิทยาทางบก 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 การจัดการของเสีย 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 การคมนาคมขนส่ง 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 เศรษฐกิจ-สังคม 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย )ร้อยละ 100.0) 
ตารางที่ 3.8-60 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของโครงการ  

ในระยะก่อสร้างของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พ้ืนที่ NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ า 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

5. การจัดการของเสีย 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

6. การคมนาคมขนส่ง 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

7. เศรษฐกิจ - สังคม 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

ประเด็นความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะด าเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-61  

 เสียงและความส่ันสะเทือน 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 คุณภาพอากาศ )ไอเสียและสารอินทรีย์ระเหย(  

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 
 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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 คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ า 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 นิเวศวิทยาทางบก 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 การจัดการของเสีย 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 การคมนาคมขนส่ง 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 เศรษฐกิจและสังคม 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 การโยกย้ายและทดแทนทรัพย์สิน 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 

 การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ทั้งหมดเห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 428 ราย (ร้อยละ 100.0) 
ตารางที่ 3.8-61 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ

โครงการในระยะด าเนินการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF < 30 ถึง
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและ
สารอินทรีย์ระเหย) 

428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/
นิเวศวิทยาทางน้ า 

428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

5. การจัดการของเสีย 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

6. การคมนาคมขนส่ง 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

7. เศรษฐกิจและสังคม 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-61 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการในระยะด าเนินการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน พื้นที่ NEF < 30 ถึง
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

8. การโยกย้ายและการทดแทน
ทรัพย์สิน 

428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

9. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 428 100.0 0 0.0 0 0.0 428 100.0 

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าในภาพรวมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ มีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  

428 ราย (ร้อยละ 100.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-62 และดังรูปที่ 3.8-23 

ตารางที่ 3.8-62 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือนพื้นที่ 
NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ความคิดเห็น จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพียงพอ 428 100.0 
ไม่เพียงพอ 0 0.0 
ไม่แน่ใจ 0 0.0 

รวม 428 100.0 
 

 

รูปที่ 3.8-23 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มครัวเรือนพื้นที่  พื้นที่   
NEF < 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

เพียงพอ
ร้อยละ 100.0 (428 ราย)

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการการก่อสร้างทาง
วิ่งและทางขับที่ 2 สนามบิน นานาชาติอู่ตะเภา ดังนี้ 

 ขอให้มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ทั่วถึงและการมีส่วนร่วม
ระหว่างประชาชนกับโครงการ 

 ขอให้เจ้าของโครงการพบปะกับประชาชนบ่อยๆ 
 การรับทราบข่าวสารของประชาชนในพื้นที่รู้จักน้อย ท าให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารภายในชุมชนอย่างเช่นแจกแผ่นพับ 
 ควรมีมาตรการป้องกันในด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด 
 มั่นใจในมาตรการของโครงการ มั่นใจว่ามีมาตรการควบคุมดีแน่นอน แต่ขอให้

ด าเนินการอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
 ขอให้โครงการเข้าถึงชุมชนให้มากกว่านี้   

4) กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รบัผลกระทบ   

การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ จ านวน 25 ราย  

ดังตารางที่ 3.8-63 มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 

ตารางที่ 3.8-63 ผลการส ารวจผู้น าชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รบัผลกระทบ 

ล าดับ รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ต าแหน่งของผู้น า 
1 หมู่ท่ี 1 บ้านส านักท้อน ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 
2 ชุมชนส านักท้อน 1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 
3 ชุมชนส านักท้อน 2 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 
4 ชุมชนส านักท้อน 3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 
5 หมู่บ้านรินสิริ 3 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าของโครงการ * 
6 หมู่บ้านรินสิริ 4 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าของโครงการ * 
7 หมู่ท่ี 2 บ้านชากหมาก ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 
8 หมู่ท่ี 3 บ้านสระแก้ว ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 
9 ชุมชนสระแก้ว 1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 
10 ชุมชนสระแก้ว 2 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 
11 หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบางไผ่ ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ก านันต าบลส านักท้อน 
12 หมู่บ้านชัยพฤกษวิลล์ ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานหมู่บ้าน 
13 หมู่บ้านปุณญพัฒน์ ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานหมู่บ้าน 
14 หมู่ท่ี 5 บ้านยายร้า ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 
15 หมู่ท่ี 6 บ้านเขาคลอก ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 
16 ชุมชนเขาคลอก 1 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 
17 ชุมชนเขาคลอก 2 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 
18 หมู่ท่ี 7 บ้านหนองตะเคียน ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 
19 หมู่ท่ี 8 บ้านเชิงเขา ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ใหญ่บ้าน 
20 ชุมชนอีสเทิร์น – หนองม่วง ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประธานชุมชน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-63 ผลการส ารวจผู้น าชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รบัผลกระทบ 

ล าดับ รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ต าแหน่งของผู้น า 
21 หมู่ท่ี 1 บ้านพลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ก านันต าบลพลูตาหลวง 
22 หมู่ท่ี 5 บ้านเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 
23 หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งละหา) ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  ก านันต าบลห้วยใหญ่ 
24 หมู่ท่ี 11 บ้านมาบฟักทอง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 
25 หมู่ท่ี 13 บ้านหนองผักกูด บ้านมาบฟักทอง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้ใหญ่บ้าน 
26 ชุมชนมาบฟักทอง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประธานชุมชน 

หมายเหต ุ:  *  หมู่บ้านรินสิริ 3 และหมู่บ้านรินสิริ 4 ยังไม่มีประธาน ผู้ดูแลยังเป็นเจ้าของโครงการโดยเป็นบุคคลเดียวกัน 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเพศชาย จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 60.0) และเป็นเพศหญิง จ านวน  
10 ราย (ร้อยละ 40.0) ช่วงอายุของผู้ให้สัมภาษณ์พบว่า มีช่วงอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 48.0) 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0) และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0) 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) และช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 1 ราย  
(ร้อยละ 4.0) โดยผู้ให้สัมภาษณ์นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 100.0) 

ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษณ์ ส่ ว น ใ หญ่ มี ต า แ หน่ ง ใ น ชุ ม ชน /หมู่ บ้ า น  คื อ  ป ร ะ ธ านชุ ม ชน / 
ประธานหมู่บ้าน จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 52.0) รองลงมาคือ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 48.0)  
โดยมีระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 28.0) รองลงมาคือ และระหว่าง 11 – 15 ปี 
จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0) ระหว่าง 5 – 10 ปี และระหว่าง 16 – 20 ปี จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0) ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน มากกว่า 20 ปี จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 12.0) และไม่ระบุช่วงเวลา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) 

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ให้สัมภาษณ์พบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 
10 ราย (ร้อยละ 40.0) รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 20.0) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 12.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ระดับประถมศึกษา จ านวน  
2 ราย (ร้อยละ 8.0) และสูงกว่าปริญญาตรีและไม่ระบุระดับการศึกษา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน  

อาชีพหลักของผู้ให้สัมภาษณ์พบว่า ประกอบธุรกิจส่วนตัว และ เกษตรกรรม จ านวน 6 ราย 
(ร้อยละ 24.0) ในสัดส่วนเท่ากัน รองลงมาคือ ค้าขาย จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0) พนักงานบริษัทเอกชน รับจ้าง
ทั่วไป ข้าราชการบ านาญ และไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และ
ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0)  

ภูมิล า เนาเดิมของผู้ ใ ห้สัมภาษณ์พบว่า  อยู่ ในพื้นที่นี้ ตั้ งแต่ เกิด จ านวน 17 ราย  
(ร้อยละ 68.0) และย้ายมาจากพื้นที่อ่ืน จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 32.0) กรณีที่ผู้ให้สัมภาษณ์ย้ายมาจากพื้นที่ อ่ืน 
มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 20 ปี จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือ อยู่เป็นเวลา 5 – 10 ปี 
จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0) และอยู่เป็นเวลา 11 - 15 ปี และอยู่เป็นเวลา 16 – 20 ปี จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) 

ร่าง
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ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีเหตุผลที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพที่นี่ (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1  
ข้อในประเด็นนี้) เนื่องจากเปลี่ยนอาชีพหรือหางานท าใหม่ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 66.6) และติดตามครอบครัวหรือ
แต่งงานกับคนที่นี่  เหตุผลอ่ืนๆ เช่น ย้ายมารับราชการ โดนเวนคืนจากสนามบิน เป็นต้น จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 16.7) ในสัดส่วนที่เท่ากัน เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการย้ายที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 96.0) โดยสาเหตุที่ไม่คิดจะย้ายไปที่อ่ืน เช่น มีงานท าและ 
มีครอบครัวอยู่ที่นี่ เป็นต้น และยังไม่แน่ใจ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) โดยสาเหตุที่ไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน
หรือไม่ เช่น ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านประชากร และความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชน 

ลักษณะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน พบว่า มีประชากรรวมเฉลี่ย 643 ครัวเรือน  
เป็นประชากรในทะเบียนราษฎร์เฉลี่ย 549 ครัวเรือน เป็นประชากรแฝงเฉลี่ย 94 ครัวเรือน ทั้งนี้เป็นประชากรที่อาศัย
อยู่ดั้งเดิม ร้อยละ 83.0 และเป็นประชากรที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ร้อยละ 17.0 ประชาชนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ  
ร้อยละ 98.7 รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.0 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.3 

ระยะเวลาการก่อตั้งชุมชน พบว่า มีระยะเวลาก่อตั้งเฉลี่ย 34.2 ปี โดยลักษณะของชุมชน
เป็นชุมชนชานเมือง จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 48.0) รองลงมาคือ ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 20.0) 
ชุมชนเมืองหรือเทศบาล จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0) เป็นชุมชนแออัด จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 12.0) และเป็นเคหะ
ชุมชน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) 

ความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชน พบว่า มีความสัมพันธ์ที่ดีระดับปานกลาง จ านวน  
13 ราย (ร้อยละ 52.0) และมีความสัมพันธ์ระดับดี จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 48.0) โดยประชาชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี 
จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 76.0) มีการท ากิจกรรมร่วมกันนานๆ ครั้ง จ านวน 4 ราย (จ านวน 16.0) และรวมตัวกัน
เหนียวแน่น จ านวน 2 ราย (จ านวน 8.0) ทั้งนี้การให้ความร่วมมือของประชาชนในชมุชนต่อการแก้ปัญหาของส่วนรวม 
พบว่า ให้ความร่วมมือบ้างแล้วแต่สภาพปัญหา จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 56.0) รองลงมาคือ ให้ความร่วมมือกันอย่าง
ดี จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 40.0) และไม่ค่อยให้ความร่วมมือ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ภายในชุมชนมีการจัดประชุมร่วมกัน จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 96.0) 
และไม่มีการจัดประชุมร่วมกัน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) โดยชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มองค์กรของชุมชน 
จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 84.0) และไม่มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มองค์กร จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0)  
กลุ่มองค์กรที่รวมตัวกันจัดตั้ง 3 อันดับแรก คือ กลุ่มกองทุน/กิจกรรม/เงินทุนในการประกอบอาชีพ จ านวน 16 ราย 
(ร้อยละ 29.1) รองลงมาคือ กลุ่มเกษตรกรรม กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 18.2) และ
กองทุนบทบาทสตรี/กิจกรรม/กิจกรรมหมู่บ้าน จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 12.7) 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชมุชนตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่า เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือ เปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 28.0) และ
เปลี่ยนแปลงระดับเล็กน้อย จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 12.0) โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  
ถนนที่ใช้ในการเดินทางดีขึ้น จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 22.2) รองลงมาคือ สิ่งปลูกสร้างมีจ านวนเพิ่มขึ้นมาก จ านวน 8 

ร่าง
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ราย (ร้อยละ 20.5)  และชุมชนมีความเจริญเพิ่ มมากขึ้ น จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.4)  ส าหรับสาเหตุ 
ของการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 3 อันดับแรกเกิดจาก ความเจริญที่เพิ่มมากขึ้น จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 36.6) รองลงมาคือ 
มีการจัดการระบบต่างๆ ได้ดีขึ้น จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 25.9) และจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จ านวน 10 ราย  
(ร้อยละ 18.5) 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสภาพสังคม และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 25 ราย มีความเห็นว่าปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบต่อสภาพสังคม 
ในพื้นที่ชุมชนด้านความแออัดในชุมชน/ความพอใจต่อที่อยู่ในปัจจุบัน (ร้อยละ 96.0) รองลงมาคือ การประทุษร้ายต่อ
ร่างกาย (ร้อยละ 88.0) ด้านการประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ร้อยละ 84.0) และความสัมพันธ์และความผูกพันกัน 
ในชุมชน (ร้อยละ 60.0) แต่ได้รับผลกระทบต่อสภาพสังคมด้านปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 92.0) โดยได้รับผลกระทบ
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 36.0) ระดับน้อย (ร้อยละ 32.0) และระดับมาก (ร้อยละ 24.0) รองลงมาคือ การให้บริการ
ไฟฟ้า (ร้อยละ 88.0) โดยได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 44.0) และระดับน้อย (ร้อยละ 36.0) และ 
การว่างงาน/ตกงาน (ร้อยละ 76.0) โดยได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 28.0) ระดับมาก ระดับน้อย และ
ระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 16.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน การให้บริการน้ าประปา (ร้อยละ 64.0) โดยได้รับผลกระทบระดับ
น้อย (ร้อยละ 40.0) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 16.0) และระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 8.0) และการเพิ่มของคนต่างถิ่น 
ที่เข้ามาในพื้นที่ (ร้อยละ 68.0) โดยได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 44.0) ระดับน้อยและมาก (ร้อยละ 12.0)  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-64 

ตารางที่ 3.8-64 ระดับของปัญหาสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนในปัจจุบันของของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 
ปัญหาสภาพสังคมในพื้นที ่

ชุมชนในปัจจุบัน 
ระดับของปัญหา (ร้อยละ) 

ไม่ม ี น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 
การให้บริการระบบสาธารณูปโภค        

- ไฟฟ้า 12.0 0.0 36.0 44.0 8.0 0.0 100.0 
- ประปา 36.0 8.0 40.0 16.0 0.0 0.0 100.0 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        

- ปัญหายาเสพติด 8.0 0.0 32.0 36.0 24.0 0.0 100.0 

- การประทุษร้ายต่อทรัพย์ อาทิ ลักขโมย 84.0 4.0 8.0 4.0 0.0 0.0 100.0 

- การประทุษร้ายต่อร่างกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท 88.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

ความแออัดในชุมชน/ความพอใจต่อที่อยู่ใน
ปัจจุบัน 

96.0 0.0 0.0 4.0 0.0 
0.0 

100.0 

ความสัมพันธ์และความผูกพันกันในชุมชน 60.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 100.0 

การว่างงาน/ตกงาน 24.0 16.0 16.0 28.0 16.0 0.0 100.0 

การเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ 32.0 0.0 12.0 44.0 12.0 0.0 100.0 

ความคิดเห็นต่อความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 76.0) รองลงมาคือ  
ระดับมาก จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 20.0) และอยู่ในระดับน้อย จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0)  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเข้าร่วมเป็นประจ า จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ส าหรับปัญหาความเดือดร้อน/เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อมปัจจุบนัผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 
ระบุว่า ไม่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนและเหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับน้ าเน่าเสีย กลิ่นเหม็น ขาดแคลนน้ า
ดื่ม-น้ าใช้ และแรงสั่นสะเทือน (ร้อยละ 100.0) การระบายน้ า/น้ าท่วมขัง (ร้อยละ 80.0) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล  
(ร้อยละ 72.0) เสียงดังรบกวน (ร้อยละ 44.0) แต่ได้รับปัญหาความเดือนร้อนและเหตุร าคาญใจจากฝุ่นละออง/เขม่า
ควัน ซึ่งเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ (ร้อยละ 98.0) โดยได้รับปัญหาระดับปานกลาง (ร้อยละ 56.0) ระดับน้อย 
และระดับมาก (ร้อยละ 16.0) ในสัดส่วนเท่ากัน และปัญหาสภาพการจราจร ซึ่งเกิดจากปริมาณยานพาหนะ 
ที่หนาแน่นและสภาพถนนไม่ดี  (ร้อยละ 56.0) โดยได้รับปัญหาระดับน้อย (ร้อยละ 28.0) ระดับปานกลาง  
(ร้อยละ 24.0) และระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 4.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-65 

ตารางที่ 3.8-65 ปัญหาความเดือดร้อน/เหตุร าคาญจากสภาพแวดล้อมปัจจุบนัของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชมุชน 
ปัญหาความเดือดร้อน/เหตุ
ร าคาญจากสภาพแวดล้อม

ปัจจุบัน 

ผลกระทบ/ระดับผลกระทบ (รอ้ยละ) 
ไม่ได้รับ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

1. เสียงดังรบกวน 44.0 0.0 36.0 12.0 4.0 4.0 100.0 

2. ฝุ่นละออง/เขม่าควัน 2.0 0.0 16.0 56.0 16.0 4.0 100.0 

3. ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 72.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

4. น้ าเน่าเสีย 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

5. การระบายน้ า/น้ าท่วมขัง 80.0 0.0 12.0 8.0 0.0 0.0 100.0 

6. สภาพการจราจร 44.0 4.0 28.0 24.0 0.0 0.0 100.0 

7. กลิ่นเหม็น 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

8. ขาดแคลนน้ าด่ืม-น้ าใช ้ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

9. แรงสั่นสะเทือน  100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

ผู้ให้สัมภาษณ์เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางสัญจรบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 96.0) และไม่เคยมีประสบการณ์เดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบิน
นานาชาติ อู่ตะเภา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) โดยไม่ได้รับผลกระทบในการเดินทาง จ านวน 18 ราย  
(ร้อยละ 72.0) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบเล็กน้อย จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0) และได้รับผลกระทบปานกลาง 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ การเข้าใช้บริการสนามบินไม่สะดวก จ านวน 4 ราย  
(ร้อยละ 57.1) รองลงมาคือ การจราจรติดขัด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 28.6) และการเดินทางสัญจรไม่สะดวก จ านวน  
1 ราย (ร้อยละ 14.3) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบวุ่า ไม่เคยใช้บริการเครื่องบินที่สนามบนิอู่ตะเภา จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 60.0) 
และเคยใช้บริการ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 40.0)  

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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การให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่า มีความเพียงพอ จ านวน 
21 ราย (ร้อยละ 84.0) และไม่เพียงพอ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 16.0) นอกจากนี้ยังระบุว่า ไม่มีปัญหาในการใช้บริการ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 92.0) และมีปัญหาในการใช้บริการ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0)  
โดยทั้งหมดระบุว่า การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย คือ การใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 25 ราย  
(ร้อยละ 100.0)  

แหล่งน้ าเพื่อการบริโภคของชุมชนมาจากการซื้อน้ าบรรจุขวดหรือบรรจุถัง จ านวน 17 ราย 
(ร้อยละ 68.0) ตู้หยอดเหรียญ จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 28.0) และน้ าประปา จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) ซึ่งทั้งหมด 
ระบุว่า ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค ส าหรับแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคของชุมชนใช้น้ าประปา จ านวน  
22 ราย (ร้อยละ 88.0) และน้ าบาดาล จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 12.0) ซึ่งทั้งหมดระบุว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ า 
เพื่อการอุปโภค   

วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดจะทิ้งในภาชนะขององค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล/ส านกังานเขต จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 100.0) มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยระดับ
ปานกลาง จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 96.0) และมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยระดับมาก จ านวน  
1 ราย (ร้อยละ 4.0)  

 ส่วนที่ 5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ 

ผู้ ใ ห้สัมภาษณ์ทั้ งหมดเคยรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ จ านวน 25 ราย  
(ร้อยละ 100.0) โดยรับทราบจากแหล่งข้อมูล 3 ล าดับแรก ได้แก่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จ านวน 
26 ราย (ร้อยละ 37.1) รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 20.0) และเจ้าหน้าที่
โครงการหรือเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 15.7) ดังรูปที่ 3.8-24 

 
รูปที่ 3.8-24 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชมุชน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 100.0) เห็นว่ามีความจ าเป็นในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มเติม ดังรูปที่ 3.8-25 

เคยรับทราบข้อมูล 
ร้อยละ 100.0 (25 ราย)

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.8-25 ความคิดเห็นต่อความจ าเป็นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ิมเตมิ 

ของกลุ่มผู้น าชุมชน 

ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการทราบเพิ่มเติม (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 
1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 76.0) และกิจกรรมการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0)  

ส าหรับรูปแบบหรือวิธีการที่ เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ  
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการให้มีการจัดประชุม จ านวน  
24 ราย (ร้อยละ 96.0) และแจ้งผ่านผู้น า จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) 

กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ ที่ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
คิดเห็นด้วยแบบสอบถาม ได้จ านวน 25 ราย พบว่า กลุ่มผู้น าที่เห็นด้วยกับภาพรวมทั้งโครงการ มีจ านวน 19 ราย 
(ร้อยละ 76.0) และไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0) เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียด

ของโครงการมากนัก ยังต้องการทราบข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ดังรูปที่ 3.8-26 

 

รูปที่ 3.8-26 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชมุชน 

 ส่วนที่  6 ความคิดเห็นต่อโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และข้อเสนอแนะ 

จ าเป็น
ร้อยละ 100.0 (25 ราย)

เห็นด้วย
ร้อยละ 76.0 (19 ราย)

ไม่ออกความคิดเห็น
ร้อยละ 24.0 (6 ราย) ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
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ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะก่อสร้างของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่า 
จะไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน 15 ราย (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 28.0) ได้รับ
ผลกระทบด้านลบ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) และได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 1 ราย  
(ร้อยละ 4.0) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะก่อสร้าง (ผู้ที่ตอบว่าได้รับผลกระทบ
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน  
1 ราย (ร้อยละ 4.0) ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 80.0) และด้านสังคม 

จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 20.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-66 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบในระยะด าเนินการของโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 36.0) รองลงมาคือ ไม่ได้รับผลกระทบ จ านวน  
6 ราย (ร้อยละ 24.0) และได้รับผลกระทบด้านบวก และไม่แน่ใจ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 20.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในระยะด าเนินการ (ผู้ที่ตอบว่าได้รับผลกระทบสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ระบุว่าจะได้รับผลกระทบด้านบวก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 14 ราย (ร้อยละ 37.8) 
รองลงมาคือ ด้านสุขภาพ จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 32.4) และด้านสังคม จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 27.0)  
ส่วนผลกระทบด้านลบ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 66.7) ด้านสุขภาพ จ านวน 3 ราย  
(ร้อยละ 20.0) และด้านสุขภาพและไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 6.7) ในสัดส่วนที่เท่ากัน รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 3.8-66 

ตารางที่ 3.8-66 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากโครงการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน  

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

1. ด้านเศรษฐกิจ (ด้านบวก เกิดการจ้างงาน 
การกระจายรายได้ ความเจริญ การค้าขาย 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว การลงทุน การ
ขนส่งทางเครื่องบินการประกอบอาชีพ มี
รายได้สูงขึ้น การค้าขายของชุมชนในพื้นท่ี
การซ้ือขายวัสดุก่อสร้าง ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ด้านลบ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการสัญจร
มากขึ้ น การสูญเสี ยค่าเชื้ อเพลิ งจาก
การจราจรท่ีติดขัดมากขึ้น) 

1 4.0 0 0.0 14 37.8 0 0.0 

2. ด้านสังคม (ด้านบวก การท างานในพื้นท่ี 
ความอบอุ่นในครอบครัว การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ประหยัดเวลาในการเดินทาง มี
ความปลอดภัยในการเดินทาง ด้านลบ การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การ
เดินทางท่ี ไม่ สามารถใช้ถนนเดิ ม ได้  

0 0.0 1 20.0 10 27.0 1 6.7 

ร่าง
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-469 
 

ตารางที่ 3.8-66 ความคิดเห็นต่อผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากโครงการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน  

ประเด็นผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 
ด้านบวก ด้านลบ ด้านบวก ด้านลบ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อย
ละ 

แรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพื้นท่ี ปัญหา
อาชญากรรม) 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (ด้านบวก การปรับเปลี่ยน
พื้นท่ีรกร้างเดิมมาใช้ประโยชน์ การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การจราจร คมนาคมขนส่ง 
ประหยัดพลังงาน ด้านลบ น้ าเสีย น้ าท่วม 
การจราจรติดขัด ฝุ่นละออง ถนนช ารุด 
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง อุบัติเหตุจากการ
ขนส่งและจราจร ผลกระทบเรื่องเสียง ไอ
น้ ามัน การใช้น้ า ไฟฟ้า ขยะ ทัศนียภาพฯ) 

0 0.0 4 80.0 1 2.7 10 66.7 

4. ด้านสุขภาพ (ด้านบวก โอกาสทางการ
รั กษาพยาบาลจากสถานพยาบาลท่ี
หลากหลายขึ้นจากความเจริญของชุมชน 
ด้านลบ การสูญเสียการได้ยิน ความเครียด 
ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัว 
ภูมิแพ ้

0 0.0 0 0.0 12 32.4 3 20.0 

5. ไม่แสดงความคิดเห็น 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 6.7 
รวม 1 4.0 5 100.0 37 100.0 15 100.0 

ความวิตกกังวลต่อโครงการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความวิตกกังวลในระดับปานกลาง 
จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 52.0) รองลงมาคือ ไม่วิตกกังวล จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 32.0) และวิตกกังวลเล็กน้อยและ

วิตกกังวลมาก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0) ในสัดส่วนที่เท่ากัน ดังรูปที่ 3.8-27 ร่าง
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รูปที่ 3.8-27 ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 

ความคิดเห็นต่อโครงการการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม  

  

วิตกกังวลเล็กน้อย 
ร้อยละ 8.0 (2 ราย)

วิตกกังวลมาก
ร้อยละ 8.0
(2 ราย)วิตกกังวลปานกลาง

ร้อยละ 52.0 (13 ราย)

ไม่วิตกกังวล 
ร้อยละ 32.0 (8 ราย)

ร่าง
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ผลกระทบเชิงลบ แสดงดังตารางที่ 3.8-67 มีดังต่อไปนี้ 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
25 ราย (ร้อยละ 100.0)  

 รบกวนเครือข่ายทางสังคม (กระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคม) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
25 ราย (ร้อยละ 100.0)  

 ความสะดวกในการเดินทาง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 20 ราย 
(ร้อยละ 80.0) ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 12.0) และได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 2 ราย  
(ร้อยละ 8.0) 

 คุณภาพน้ า (น้ าทิ้ง น้ าเสีย) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
25 ราย (ร้อยละ 100.0)  

 ของเสียและขยะมูลฝอย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
25 ราย (ร้อยละ 100.0)  

 สาธารณูปโภค (น้ าใช้ ไฟฟ้า) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 24 ราย 
(ร้อยละ 96.0) และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 4.0) 

 มลพิษทางอากาศ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 14 ราย 
(ร้อยละ 56.0) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบต่ าและได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 20.0) และ
ได้รับผลกระทบสูง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) 

 อุบัติเหตุ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
25 ราย (ร้อยละ 100.0)  
  

ร่าง
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 อุบัติภัย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน  
25 ราย (ร้อยละ 100.0)  

ผลกระทบเชิงบวก แสดงดังตารางที่ 3.8-67 มีดังต่อไปนี้ 

 การจ้างงาน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 
15 ราย (ร้อยละ 60.0) และไม่มีผลกระทบ จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 40.0)  

 รายได้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 16 ราย 
(ร้อยละ 64.0) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 20.0) และได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 
4 ราย (ร้อยละ 16.0) 

 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบ จ านวน 10 ราย 
(ร้อยละ 40.0) รองลงมาคือ ได้รับผลกระทบปานกลาง จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 36.0) ได้รับผลกระทบต่ า จ านวน  
4 ราย (ร้อยละ 16.0) และได้รับผลกระทบสูง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 8.0)  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-67 ความคิดเห็นต่อโครงการการก่อสร้างทางว่ิงและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม ผลกระทบเชิงลบ และผลกระทบ
เชิงบวกของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน    

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
สังคม 

ระดับของผลกระทบ (ร้อยละ) 

ไม่มีผลกระทบ ต่ า ปานกลาง สูง รวม 
ผลกระทบเชิงลบ 

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- รบกวนเครือข่ายทางสังคม 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- ความสะดวกในการเดินทาง 80.0 8.0 12.0 0.0 100.0 

- คุณภาพน้ า 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- ของเสียและขยะมูลฝอย 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- สาธารณูปโภค 96.0 0.0 4.0 0.0 100.0 

- มลพิษทางอากาศ 56.0 20.0 20.0 4.0 100.0 

- อุบัติเหตุ 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

- อุบัติภัย 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

ผลกระทบเชิงบวก 

- การจ้างงาน 40.0 0.0 60.0 0.0 100.0 

- รายได้ 64.0 20.0 16.0 0.0 100.0 

- กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/กิจกรรมความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม (CSR) 

40.0 16.0 36.0 8.0 100.0 

ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะก่อสร้าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-68 

 เสียงและความส่ันสะเทือน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 
ราย (ร้อยละ 100.0) 

 คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25
ราย (ร้อยละ 100.0) 

 คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ า 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 
ราย (ร้อยละ 100.0) 

ร่าง



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

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การจัดการของเสีย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การคมนาคมขนส่ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 เศรษฐกิจ-สังคม 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 
ตารางที่ 3.8-68 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ

โครงการในระยะก่อสร้างของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 

ร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
2. คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/

นิเวศวิทยาทางน้ า 
25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
5. การจัดการของเสีย 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
6. การคมนาคมขนส่ง 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
7. เศรษฐกิจ - สังคม 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
8. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

ประเด็นความคิดเห็นต่อความเพียงพอของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากผลกระทบที่ส าคัญของโครงการในระยะด าเนินการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-69 

ร่าง



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

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 คุณภาพอากาศ )ไอเสียและสารอินทรีย์ระเหย(  

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ า 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 นิเวศวิทยาทางบก 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การจัดการของเสีย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การคมนาคมขนส่ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 เศรษฐกิจและสังคม 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การโยกย้ายและทดแทนทรัพย์สิน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

 การสาธารณสุข (สุขภาพ) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าร่างมาตรการมีความครอบคลุมเพียงพอแล้ว จ านวน 25 ราย 
(ร้อยละ 100.0) 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-69 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการในระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
รวม 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. เสียง และความสั่นสะเทือน 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

2. คุณภาพอากาศ (ไอเสียและ
สารอินทรีย์ระเหย) 

25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

3. คุณภาพน้ าผิวดิน/น้ าทะเล/
นิเวศวิทยาทางน้ า 

25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

4. นิเวศวิทยาทางบก 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

5. การจัดการของเสีย 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

6. การคมนาคมขนส่ง 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

7. เศรษฐกิจและสังคม 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

8. การโยกย้ายและการทดแทน
ทรัพย์สิน 

25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

9. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 25 100.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 

ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ กลุ่มผู้น าชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับ
ผลกระทบ มีความเห็นต่อร่างมาตรการฯ ในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ ว่ามีความครอบคลุมเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งหมด 24 ราย (ร้อยละ 96.0) และไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0) รายละเอียดแสดง  
ดังตารางที่ 3.8-70 และรูปที่ 3.8-28  

ตารางที่ 3.8-70 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 

ความคิดเห็น จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพียงพอ 24 96.0 

ไม่เพียงพอ 0 0.0 

ไม่แน่ใจ/ไม่แสดงความคิดเห็น 1 4.0 

รวม 25 100.0 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.8-28 ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน 

5) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง 

จากการลงพื้นที่ส ารวจกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่รอบพื้นที่โครงการทั้ง 14 แห่ง รายละเอียดแสดง 

ดังตารางที่ 3.8-71 

ตารางที่ 3.8-71 ผลการส ารวจกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสน้เสียง 
ล าดับ หน่วยงาน ต าแหน่งในหน่วยงาน 
ศาสนสถาน 

1 วัดสระแก้ว ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าอาวาส 
2 วัดสมบูรณาราม ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าอาวาส 
3 วัดส านักกะท้อน ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

สถานศึกษา 
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้อ านวยการ 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า ๓ ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง หัวหน้าศูนย์ฯ 
3 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้อ านวยการ 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต.ส านักท้อน ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง หัวหน้าศูนย์ฯ  
5 โรงเรียนวัดส านักกะท้อน ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้อ านวยการ 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง หัวหน้าศูนย์ฯ 
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ครู 
8 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ผู้อ านวยการ 

สถานพยาบาล 
1 รพ.สต.บ้านสระแก้ว ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 
2 รพ.สต.บ้านคลองบางไผ่ ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3 รพ.สต.บ้านเขาครอก ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

เพียงพอ
ร้อยละ 96.0 (24 ราย)

ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 4.0 (1 ราย)

ร่าง
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 ศาสนสถาน 

การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบในพื้นที ่
เส้นเสียงที่เป็นศาสนสถาน จ านวน 3 ราย มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

 วัดสระแก้ว 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเจ้าอาวาสวัดสระแก้วและ เจ้าคณะต าบลส านักท้อน อายุ 55 ปี  
ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 3 ปี อยู่ที่วัดนี้เป็นระยะเวลา 20 ปี ไม่ได้ระบุภูมิล าเนาเดิมแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ 16 -20 ปี  
จากการสัมภาษณ์ พบว่า วัดสระแก้วมีพระสงฆ์จ านวน 8 รูป ศาสนสถานแห่งนี้ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 50 ปี มีจ านวน
ผู้มาเยือนศาสนสถานแห่งนี้เฉลี่ย 80 - 100 คนต่อวัน โดยมาประกอบกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด    

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า 
ปัญหายาเสพติดได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบระดับน้อย และปัญหาการ
เพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
มีบ้างเป็นครั้งคราว (1 - 6 เดือน/ครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การคมนาคมสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
แต่ไม่พอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การจราจรติดขัด
ในชั่วโมงเร่งด่วน ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาเสียงดังรบกวนอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/
ยานพาหนะ ปัญหาฝุ่นละออง/ควัน/เขม่าได้รับผลกระทบระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากไอเสียของยานพาหนะ 
ปัญหาสภาพการจราจรได้รับผลกระทบระดับน้อย สาเหตุเกิดจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์  
ไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ  
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม 
ไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้วโดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
และอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์โครงกาน พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้นและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึ กษา
ของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม ส าหรับความคิดเห็น  
ต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว  

ร่าง
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ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบด้านบวก  
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ การประกอบอาชีพ  
ความเจริญ การค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน) และด้านสังคม (เช่น ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
มีความปลอดภัยในการเดินทาง) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการฯ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการฯ ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม โดยได้รับผลกระทบเชิงลบเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศในระดับปานกลาง ได้รับผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับการจ้างงาน รายได้ และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในระดับปานกลาง  

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

 วัดสมบูรณาราม 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเจ้าอาวาสวัดสมบูรณาราม อายุ 85 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 8 ปี ย้ายมาจากจังหวัดนครสวรรค์ และอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้
ประมาณ 16-20 ปี จากการสัมภาษณ์ พบว่า วัดสมบูรณารามมีพระสงฆ์จ านวน 9 รูป ศาสนสถานแห่งนี้ก่อตั้งมาแล้ว
มากกว่า 50 ปี มีจ านวนผู้มาเยือนศาสนสถานแห่งนี้เฉลี่ย 20 คนต่อวัน โดยมาประกอบกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด  

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาน้ าประปาได้รับผลกระทบระดับน้อย และปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ระดับมาก ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ 
ตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไป  
ในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาสภาพการจราจรอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากปริมาณ
ยานพาหนะหนาแน่น ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
แต่ไม่ได้รับผลกระทบในการเดินทาง และเคยเดินทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาโดยรถยนต์ส่วนตัว  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ 
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

ร่าง
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การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้น
และต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม ส าหรับความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการฯ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ  
ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
แต่ได้รับผลกระทบเชิงบวกด้านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

 วัดส านักกะท้อน 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส านักกะท้อน อายุ 76 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ 
ประถมศึกษา ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 12 ปี เท่ากับระยะเวลาที่ปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ ย้ายมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นระยะเวลา 11-15 ปี จากการสัมภาษณ์ พบว่า วัดส านักกะท้อนมีพระสงฆ์จ านวน 10 รูป ศาสนสถานแห่งนี้ก่อตั้ง
มาเป็นระยะเวลา 30 ปี จ านวนผู้มาศาสนสถานโดยเฉลี่ยประมาณ 10 คน/วัน โดยมาประกอบกิจกรรมทางศาสนา  
50 คน/วัน จ านวนอาคารภายในบริเวณพื้นที่ศาสนสถานมี 6 อาคาร ได้แก่ โบสถ์ 1 ชั้น 1 อาคาร กุฏิ 2 ชั้น 3 อาคาร 
ศาลาเอนกประสงค์ 1 ชั้น 1 อาคาร และเมรุ 1 ชั้น 1 อาคาร ส าหรับวัสดุในการท าหลังคาใช้กระเบื้องคอนกรีต 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาไฟฟ้าได้รับผลกระทบในระดับมาก และปัญหาน้ าประปาได้รับผลกระทบระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัย  
มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า (เดือนละคร้ัง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี การคมนาคมสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติ  
อู่ตะเภา  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  

ร่าง
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จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ  
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ประธาน/คณะกรรมการ/ผู้น าชุมชน 
พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้น
และต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสม  
ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ แจ้งผ่านผู้น าชุมชน ส าหรับความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ ให้
สัมภาษณ์ระบุว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ  
ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการฯ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการฯ 
ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
แต่ได้รับผลกระทบเชิงบวกด้านรายได้ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในระยะ
ก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

6) สถานศึกษา 

การส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เส้นเสียง
ที่เป็นสถานศึกษา จ านวน 3 ราย มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

 โรงเรียนวัดสระแก้ว 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว เพศหญิง อายุ 46 ปี นับถือศาสนาพุทธ 
ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 10 ปี ปฏิบัติงานในที่แห่งนี้เป็นระยะเวลา 
20 ปี ย้ายมาจากจังหวัดตรัง ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 5-10 ปี จากการสัมภาษณ์ เปิดการเรียนการสอน
ในระดับอนุบาล 2 - ม.3 จ านวนครู 25 คน จ านวนนักเรียน 477 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 52 ปี ในบริเวณพื้นที่
สถานศึกษามีจ านวน 7 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนจ านวน 2 - 3 ชั้น 4 อาคาร โรงอาหารจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร 
อาคารเอนกประสงค์จ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร ส านักงานจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ร่าง
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ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบระดับปานกลาง และปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่
ได้รับผลกระทบระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรม
ส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพ
ทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การคมนาคมสะดวก ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสการขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาเสียงดัง
รบกวนอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีประสบการณ์การเดินทาง
บริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ  
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่ น (อบต.) รวบรวม 
ไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ จัดประชุม ส าหรับ 
ความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการฯ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการฯ  
ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบ
และเชิงบวก 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 เพศหญิง อายุ 41 ปี นับถือ
ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ปฏิบัติงานในที่แห่ง
นี้เป็นระยะเวลา 18 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่เกิด จากการสัมภาษณ์ เปิดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล
จ านวนครู 3 คนจ านวนเจ้าหน้าที่ 1 คน จ านวนนักเรียน 47 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 30 ปีในบริเวณพื้นที่
สถานศึกษามีจ านวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนจ านวน 1 ชั้น 2 วัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์
มีบ้างเป็นครั้งคราว (1-6 เดือนครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การคมนาคมสะดวก และมีโอกาสขยายธุรกิจ แต่ไม่พอใจต่อสภาพ
ทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน 
ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลอยู่ในระดับน้อย สาเหตุเกิดจากขยะตกค้าง/ไม่มาจัดเก็บ 
ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา แต่ไม่ได้รับผลกระทบ
ในการเดินทาง และเคยเดินทางเข้าสนามบินอู่ตะเภาโดยรถยนต์ส่วนตัว  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มได้จากน้ าประปาผ่านเครื่องกรองน้ า แหล่งน้ าใช้  
คือ น้ าประปา และไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น 
(อบต.) รวบรวมไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์โครงการ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ 
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า 
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ ส่งเอกสารให้ถึงบ้าน ส าหรับ
ความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ได้รับผลกระทบด้านบวก  
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ผลกระทบด้านบวกที่ได้รับ คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ 
การประกอบอาชีพ ความเจริญ การค้าขาย การ ผลกระทบด้านลบที่ได้รับ คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ผลกระทบ  
เร่ืองเสียง ไอน้ ามัน เขม่า ฝุ่นละออง การจราจร อุบัติเหตุ การใช้น้ า ไฟฟ้า น้ าเสีย ขยะ) ด้านสุขภาพ (เช่น การสูญเสีย
การได้ยิน ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้) 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน
ระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมบูรณาราม เพศหญิง อายุ 56 ปี นับถือศาสนา
พุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ปฏิ บัติงานในที่แห่งนี้ 
เป็นระยะเวลา 25 ปี ย้ายมาจากจังหวัดสุโขทัย จากการสัมภาษณ์ หน่วยงานต้นสังกัด สปฐ.เปิดการเรียนการสอน  
ในระดับอนุบาล 1 - ป.6 จ านวนครู 14 คน จ านวนนักเรียน 200 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 80 ปีในบริเวณพื้นที่
สถานศึกษามีจ านวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนจ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาไฟฟ้าได้รับผลกระทบในระดับน้อย ปัญหายาเสพติดได้รับผลกระทบระดับน้อย การประทุษร้ายต่อทรัพย์ อาทิ 
ลักขโมย ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง การประทุษร้ายต่อร่างกาย อาทิ ทะเลาะวิวาท ได้รับผลกระทบระดับน้อย 
ความแออัดในชุมชนได้รับผลกระทบระดับปานกลาง การว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบระดับน้อย การเพิ่มของคน
ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ในระดับมาก  
การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นประจ า (เดือนละครั้ง)  
ความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน ได้แก่ (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมดี ปัจจุบันมีผลกระทบเก่ียวกับปัญหาเสียงดังรบกวนอยู่ในระดับ
มากที่สุด สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ฝุ่นละออง/ควัน/เขม่าได้รับผลกระทบระดับปานกลาง สาเหตุ 
จากการจราจร ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ได้รับผลกระทบระดับน้อย สาเหตุจากขยะตกค้าง/ไม่มาจัดเก็บ การระบายน้ า/ 
น้ าท่วมขัง ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง สาเหตุจากท่อระบายน้ าอุดตัน สภาพการจราจร ได้รับผลกระทบระดับ
มากสาเหตุจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มได้จากน้ าประปาผ่านเครื่องกรองน้ า แหล่งน้ าใช้ คือ 
น้ าประปา และไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น 
(อบต.) รวบรวมไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และเพื่อนบ้าน/คนรู้จัก  พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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เพราะต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริง และต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาโครงการ โดยต้องการทราบกิจกรรม
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม ส าหรับ
ความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบทางลบ คือ 
ด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น น้ าเสีย น้ าท่วม การจราจร ถนนช ารุด อุบัติเหตุจากการขนส่ง จราจร ขยะ ทัศนียภาพ ฯลฯ) 
ด้านสุขภาพ (เช่น ฝุ่นละอองจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้)
ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบ
ด้านบวกที่ได้รับ คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ การประกอบอาชีพ ความเจริญ การค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การลงทุน) ด้านสังคม (เช่น ประหยัดเวลาในการเดินทาง มีความปลอดภัยในการเดินทาง)ผลกระทบด้านลบที่ได้รับ 
คือ ด้านสังคม (เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต แรงงานต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ ปัญหาอาชญากรรม) ด้านสิ่งแวดล้อม  
(เช่น ผลกระทบเรื่องเสียง ไอน้ ามัน เขม่า ฝุ่นละออง การจราจร อุบัติเหตุ การใช้น้ า ไฟฟ้า น้ าเสีย ขยะ) ด้านสุขภาพ 
(เช่น การสูญเสียการได้ยิน ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ 
มีความวิตกเร่ืองเสียงดัง และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการฯ ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
และสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านักท้อน 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลส านักท้อน เพศหญิง อายุ 53 ปี 
นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 6 ปี เท่ากับ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ อยู่ที่ต าบลนี้ตั้งแต่เกิด จากการสัมภาษณ์ หน่วยงานต้นสังกัดรัฐ เปิดการเรียน
การสอนในระดับเตรียมอนุบาลจ านวนครู 3 คนจ านวนนักเรียน 55 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 12 ปี  ในบริเวณ
พื้นที่สถานศึกษามีจ านวน 1 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบระดับปานกลาง และการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ
ตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไป  
ในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การคมนาคมสะดวก ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน มีโอกาสขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาเสียงดังรบกวน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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อยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณ
พื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ 
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม ส าหรับ  
ความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบทางลบ คือ 
ด้านสุขภาพ (เช่น ฝุ่นละอองจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้) 
ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบทางลบ คือ ด้านสิ่งแวดล้อม  
(เช่น ผลกระทบเรื่องเสียง ไอน้ ามัน เขม่า ฝุ่นละออง การจราจร อุบัติเหตุ การใช้น้ า ไฟฟ้า น้ าเสีย ขยะ) ด้านสุขภาพ 
(เช่น การสูญเสียการได้ยิน ความเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ 
มีความวิตกกังวลเรื่องการย้ายที่อยู่อาศัย และเสียงดังอันเนื่องมาจากโครงการฯ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการฯ ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับ
ผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน
ระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

 โรงเรียนวัดส านักกะท้อน 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนวัดส านักกะท้อน เพศหญิง อายุ 47 ปี นับถือ  
ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ปี 3 เดือนเท่ากับระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ อยู่ที่ต าบลนี้ตั้งแต่เกิด จากการสัมภาษณ์ โรงเรียนแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนในระดับ
อนุบาล 2 - ป.6 จ านวนครู 14 คน จ านวนนักเรียน 160 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 44 ปี ในบริเวณพื้นที่

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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สถานศึกษามีจ านวน 6 อาคาร ได้แก่ หอประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร อาคารเรียน 1 ชั้น 2 อาคาร ห้องสมุด 1 ชั้น  
1 อาคาร บ้านพักครู 2 ชั้น 2 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารส่วนใหญ่ใช้กระเบื้องคอนกรีตและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาไฟฟ้าได้รับผลกระทบในระดับมาก ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง และการเพิ่ม
จ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า 
(เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) 
ได้แก่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ปัจจุบันมีผลกระทบ
เกี่ยวกับปัญหาเสียงดังรบกวนอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์  
ไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าป ระปา และ 
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม ส าหรับ  
ความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและ  
ทางลบ ทั้งนี้ผู้ ให้สัมภาษณ์ ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการฯ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ  
ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบ
และเชิงบวก 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในระยะ
ก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

 

ร่าง



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

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส านักท้อน เพศหญิง อายุ 45 ปี นับถือ
ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 24 ปี เท่ากับระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่เกิด  จากการสัมภาษณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เปิดการเรียน 
การสอนในระดับเตรียมอนุบาล จ านวนครู 3 คน จ านวนนักเรียน 40 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 24 ปี ในบริเวณ
พื้นที่สถานศึกษามีจ านวน 2 อาคาร ได้แก่ โรงอาหาร 1 ชั้น 1 อาคาร อาคารเรียน 1 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของ  
หลังคาอาคารส่วนใหญ่ใช้กระเบื้องคอนกรีต 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่
ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า  
(เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) 
ได้แก่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสขยายธุรกิจ และเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ปัจจุบันมีผลกระทบ
เกี่ยวกับปัญหาเสียงดังรบกวนอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากการจราจร/ยานพาหนะ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์  
ไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ  
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เพื่อนบ้าน/คนรู้จัก พร้อมแสดง
ความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้นและต้องการ
รับทราบข้อมูลล่ าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่ เหมาะสม  
ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม ส าหรับความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์
ระบุว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบด้านบวก  
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ การประกอบอาชีพ  
ความเจริญ การค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน) และด้านสังคม (เช่น ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
มีความปลอดภัยในการเดินทาง) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการฯ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการฯ ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับ
ผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-489 
 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช เพศชาย อายุ 50 ปี นับถือ
ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 19 ปี เท่ากับระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ้อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่เกิด จากการสัมภาษณ์ เปิดการเรียนการสอนในระดับปวช. - ปวส.
จ านวนครู 20 คนจ านวนเจ้าหน้าที่ 8 คนจ านวนนักเรียน 400 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 19 ปี  ในบริเวณพื้นที่
สถานศึกษามีจ านวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร โรงอาหารจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร อาคาร
เรียนจ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร อาคารเรียนจ านวน 3 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบระดับน้อย และการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง การเข้าร่วม
กิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจ  
ต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ การคมนาคมสะดวก  
แต่ไม่พอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ ค่าครองชีพสูงขึน้ 
ปัจจุบันไม่มีผลกระทบของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่
โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ  
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม  
ไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
และอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์โครงการ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้นและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษา
ของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การส่งเอกสารให้ถึงบ้าน ส าหรับ  
ความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบด้านบวก  
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ การประกอบอาชีพ  
วามเจริญ การค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการฯ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดง 
ความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนเวชศึกษา เพศหญิง อายุ 41 ปี นับถือศาสนา
พุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงานนี้ 17 ปี ผู้ให้สัมภาษณ์ย้ายมาจากจังหวัดชลบุรี อาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลา 16-20 ปี จากการ
สัมภาษณ์ เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล1 - ม.6จ านวนครู 50 คนจ านวนเจ้าหน้าที่ 10 คน จ านวนนักเรียน 
739 คน สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว 30 ปีในบริเวณพื้นที่สถานศึกษามีจ านวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนจ านวน  
2 ชั้น 2 อาคาร โรงอาหารจ านวน 1 ชั้น 2 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหายาเสพติดได้รับผลกระทบในระดับน้อย ปัญหาการว่างงาน/ตกงานได้รับผลกระทบในระดับน้อย และ 
การเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบในระดับน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
ในประเด็นนี้) ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี การคมนาคมสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเศรษฐกิจ  
ในชุมชนดีขึ้น ปัจจุบันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาเสียงดังรบกวนอยู่ในระดับน้อย ส าเหตุเกิดจากการจราจร/
ยานพาหนะ ปัญหาสภาพการจราจรอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น ทั้งนี้   
ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่ มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ  
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม 
ไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ การจัดประชุม ส าหรับ  
ความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับ ผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าได้รับผลกระทบด้านบวก  
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) คือ ด้านเศรษฐกิจ (เช่น รายได้ การประกอบอาชีพ  
ความเจริญ การค้าขาย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน) และด้านสังคม (เช่น ประหยัดเวลาในการเดินทาง  
มีความปลอดภัยในการเดินทาง) ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการฯ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการฯ ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับ
ผลกระทบเชิงลบ แต่ได้รับผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับรายได้ในระดับปานกลาง  

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

7) สถานพยาบาล 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสระแก้ว 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านสระแก้ว เพศหญิง อายุ 41 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี ด าร งต าแหน่ง 
เป็นระยะเวลา 20 ปี แต่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ 1 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ตั้งแต่เกิด จากการสัมภาษณ์ 
หน่วยงานต้นสังกัด สส.อ.บ้านฉางจ านวนเจ้าหน้าที่ประจ า 3 คนจ านวนพยาบาล 2 คน พนักงานอ่ืนๆ 2 คน บุคลากร
มีความเพียงพอจ านวนผู้ใช้บริการทางการแพทย์โดยเฉลี่ยประมาณ 10 คน/วัน เป็นผู้ป่วยนอก 10 ราย ในบริเวณ
พื้นที่สถานพยาบาลมีจ านวน 4 อาคาร ได้แก่ สถานพยาบาลจ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร อาคารบ้านพักจ านวน 1 ชั้น  
1 อาคาร บ้านพักจ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร ห้องเก็บของจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้กระเบื้อง
คอนกรีต 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์มีบ้างเป็นครั้งคราว (1-6 เดือนครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี) ความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันไม่มีผลกระทบ 
ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มได้จากน้ าประปาผ่านเครื่องกรองน้ า แหล่งน้ าใช้  
คือ น้ าประปา และไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น 
(อบต.) รวบรวมไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ 
พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากขึ้น
และต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสม  
ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ ส่งเอกสารให้ถึงบ้าน ส าหรับความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการฯ และแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับโครงการฯ  
ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
แต่ได้รับผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับการจ้างงานในระดับสูง และรายได้อยู่ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองบางไผ่ 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต าบลคลองบางไผ่ เพศหญิง อายุ 42 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เท่ากับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ย้ายมาจากจังหวัด
อุบลราชธานี และอยู่อาศัยในพื้นที่มาเป็นระยะเวลา 5-10 ปี จากการสัมภาษณ์ หน่วยงานต้นสังกัดสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านฉางจ านวนเจ้าหน้าที่ประจ า 2 คนจ านวนพยาบาล 1 คน บุคลากรมีความเพียงพอ ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 9 ปี
จ านวนผู้ใช้บริการทางการแพทย์โดยเฉลี่ยประมาณ 25 คน/วัน เป็นผู้ป่วยนอก 25 ราย ในบริเวณพื้นที่สถานพยาบาล 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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มีจ านวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารหลักจ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร อาคารหลังเก่าจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร อาคารบ้านพัก
จ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร วัสดุของหลังคาอาคารใช้กระเบื้องคอนกรีต 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความ
สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับปานกลาง การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกร  
รมสาธารณประโยชน์มีบ้างเป็นคร้ังคราว (1-6 เดือนคร้ัง แต่ไม่เกิน 5 คร้ัง/ปี) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน 
(ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี ปัจจุบันไม่มีผลกระทบ 
ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีประสบการณ์การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา  

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ แหล่งน้ าดื่มได้จากน้ าประปาผ่านเครื่องกรองน้ า แหล่งน้ าใช้ คือ 
น้ าประปา และไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น 
(อบต.) รวบรวมไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับมาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงกา รฯ  
มาก่อนแล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/
โปสเตอร์ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสาร
มากขึ้นและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ วิธีการ 
ที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ ส่งเอกสารให้ถึงบ้าน ส าหรับความคิดเห็นต่อภาพรวม  
ทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ไ ด้รับผลกระทบ 
ทั้งทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ  
ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการฯ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการฯ  
ว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
แต่ได้รับผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับการจ้างงานในระดับสูง และรายได้ในระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาครอก 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
บ้านเขาครอก เพศหญิง อายุ 46 ปี นับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 20 ปี เท่ากับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี ้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ขอตอบภูมิล าเนาเดมิ 
แต่อยู่อาศัยในพื้นที่มาเป็นระยะเวลา 16-20 ปี จากการสัมภาษณ์ หน่วยงานต้นสังกัด สส.อ.บ้านฉางจ านวนเจ้าหน้าที่
ประจ า 3 คน จ านวนพยาบาล 2 คน พนักงานนวด 1 คน บุคลากรมีความเพียงพอ ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 37 ปี  
จ านวนผู้ใช้บริการทางการแพทย์โดยเฉลี่ยประมาณ 20 คน/วัน เป็นผู้ป่วยนอก 20 ราย ในบริเวณพื้นที่สถานพยาบาล
มีจ านวน 2 อาคาร ได้แก่ รพ.สต.บ้านเขาครอกจ านวน 2 ชั้น 1 อาคาร อาคารบ้านพักจ านวน 1 ชั้น 1 อาคาร  
วัสดุของหลังคาอาคารใช้กระเบื้องคอนกรีต 

ปัจจุบันสภาพสังคมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลแห่งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า
ปัญหาการเพิ่มจ านวนของคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ชุมชนที่อยู่อาศัยมีความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในระดับมาก การเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญตามประเพณี การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์
มีเป็นประจ า (เดือนละครั้ง) มีความพึงพอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ในประเด็นนี้) ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ดี แต่ไม่พอใจต่อสภาพทั่วไปในชุมชน (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า  
1 ข้อในประเด็นนี้) ได้แก่ ค่าครองชีพสูงขึ้น ปัจจุบันมีผลกระทบของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเกี่ยวกับ  
สภาพการจราจรอยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุเกิดจากปริมาณยานพาหนะหนาแน่น ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มีประสบการณ์
การเดินทางบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา แต่ไม่ได้รับผลกระทบในการเดินทาง และเคยเดินทาง  
เข้าสนามบินอู่ตะเภาโดยรถยนต์ส่วนตัว 

ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐในพื้นที่ มีความเพียงพอ  
ไม่มีปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข เมื่อเจ็บป่วย (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้)  
จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ  แหล่งน้ าดื่มซื้อน้ าบรรจุขวดถัง แหล่งน้ าใช้ คือ น้ าประปา และ  
ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณของน้ าดื่มและน้ าใช้ ส าหรับการก าจัดขยะมีหน่วยงานท้องถิ่น (อบต.) รวบรวม 
ไปก าจัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบในระดับปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ารับทราบว่ามีโครงการฯ มาก่อน
แล้ว โดยทราบจาก (ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อในประเด็นนี้) เจ้าหน้าที่ของโครงการ/เจ้าหน้าที่
กองทัพเรือ และเอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/โปสเตอร์ พร้อมแสดงความเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของโครงการ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะต้องการทราบข่าวสารมากข้ึนและต้องการรับทราบข้อมูลล่าสุด โดยต้องการทราบความก้าวหน้า
ในการศึกษาของโครงการ วิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ คือ ส่งเอกสารให้ถึงบ้าน ส าหรับ
ความคิดเห็นต่อภาพรวมทั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการฯ  

ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ ความคิดเห็นต่อโครงการในระยะด าเนินการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก
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และทางลบ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการฯ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ ว่าอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โดยแสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก  

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ในระยะก่อสร้าง 8 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอ ความคิดเห็นในระยะด าเนินการ  
9 ประเด็นหลัก ผู้ให้สัมภาษณ์มึความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอแล้ว โดยภาพรวมของร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าครอบคลุมและเพียงพอทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะด าเนินการ ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม 
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3.8.2 การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน 

3.8.2.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ รายละเอียดเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในแนว  
เส้นเท่าระดับเสียงที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
พร้อมทั้งก าหนดค่าชดเชยหรือค่าปรับปรุง 

3.8.2.2 วิธีการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมหลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐานราคาและอัตราค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

ส ารวจข้อมูลบ้าน/อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ภายในเส้นเท่าระดับเสียง NEF 30-40 และ  
NEF > 40 โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ลักษณะบ้าน/อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลเจ้าของบ้าน/อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และลักษณะบ้าน/อาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อน ามา
ประเมินค่าชดเชยหรือค่าปรับปรุงจากการได้รับผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน มีรายละเอียดขั้นตอนการศึกษา

แสดงดังรูปที่ 3.8-29  

 

รูปที่ 3.8-29 ขั้นตอนการศึกษาการโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สินจากผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน 

 

รวบรวมและจัดท าข้อมูลชนิดเคร่ืองบิน จ านวนเท่ียวบินในป จจุบัน 
และในอนาคตเม่ือเป ดใช้งานทางว่ิงท่ี 2

น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ INM หรือแบบจ าลองอ่ืนท่ีเป นท่ียอมรับ

จัดท าแผนท่ีเส้นเท่าระดับเสียง  NEF) บนภาพถ่ายทางอากาศ

ส ารวจชุมชน อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ใน NEF 30-40 และ NEF > 40 เพื่อชดเชยหรือปรับปรุง

จัดต้ังงบประมาณเพื่อจ่ายค่าชดเชยโดยใช้แนวทางตามมติ ครม. วันที่ 29 พ ษภาคม 2  0

น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AEDT-3d หรือแบบจ าลองอื่นที่เป็นท่ียอมรับ 

จัดตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายค่าชดเชย 
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3.8.2.3 ผลการศึกษา 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ 

โครงการจะท าการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 เชื่อมต่อระหว่างทางวิ่งป จจุบัน การก่อสร้าง
โครงการนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งที่ปรึกษาได้ทบทวน
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการชดเชยหรือการดูแลกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ดังต่อไปนี้ 

พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดมาตรการควบคุมและแก้ไขป ญหาสิ่งแวดล้อม จัดระบบ 
การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป นไปตามหลักการควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษ
ด้วยการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย อากาศเสีย ก าจัดของเสีย 

 เขตควบคุมมลพิษ 

ในกรณีที่ท้องที่ใดมีป ญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้ท้องที่นั้นเป น เขตควบคุมมลพิษ เพื่อด าเนินการควบคุม  
ลด และขจัดมลพิษได้ 

 มลพิษทางอากาศและเสียง 

รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษแห่งชาติ มีอ านาจประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะถูกควบคุมการปล่อยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอื่นใดที่
อยู่ในสภาพเป นควัน ไอ ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่านหรือมลพิษอากาศในรูปแบบใดออกสู่บรรยากาศไม่เกิน
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษที่ปล่อยหรือก่อให้เกิดเสียงหรือความสั่นสะเทือนเกินกว่าระดับ
มาตรฐานควบคุมมลพิษที่ก าหนดไว้ 

 ความรับผิดทางแพ่ง 

แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจาย  
ของมลพิษอันเป นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยหรือเป นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือ
ของรัฐเสียหายด้วยประการใดๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้นไม่ว่าการร่ัวไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจ
หรือประมาทเลิ่นเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามลพิษ  
เช่นว่านั้นเกิดจาก 

 เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
 การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 

ร่าง
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 การกระท าหรือเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือบุคคลอ่ืน 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น 

การท าให้เกิดผลกระทบด้านเสียงในการด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาท าให้
เกิดผลกระทบด้านเสียงในการอยู่อาศัยของประชาชนในบริเวณสนามบินซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งการชดเชยมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะของพื้นที่ กล่าวคือ  

 พื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบปานกลาง (NEF 30 – 40) : ผลกระทบด้านเสียงในพื้นที่   

 NEF 30 – 40) ไม่ถึงขั้นรุนแรงจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ แต่จ าเป นต้องมีการปรับปรุง

อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เพื่อลดระดับเสียงรบกวนภายในอาคาร ด้วยการสร้างฉนวน

ป้องกันเสียงให้กับส่วนต่างๆ ของอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น หลังคา ผนัง ประตู

หน้าต่าง เป นต้น 

 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง (NEF > 40) : ผลกระทบด้านเสียงที่มีความรุนแรงจน 

ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ กรณีนี้จึงจ าเป นต้องซื้อที่ดิน อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์อ่ืนที่อยู่ในที่ดิน ต้นไม้ยืนต้น ความเสียหายอื่น  ถ้ามี) 

นอกจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2 3  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
ที่ปรึกษายังได้ทบทวนประมวลกฎหมาย รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

บทบัญญัติในเรื่องละเมิดไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลิ่นเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิด
กฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี 
ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

“การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนนั้นท่านว่าเป นการอันมิชอบด้วย
กฎหมาย” 

“ถ้าความเสียหายเกิดแก่การฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายใด อันประสงค์เพื่อปกป้องบุคคลอ่ืนๆ 
ผู้ใดท าการฝ่าฝืนเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป นผู้ผิด” 

ในการเรียกร้องค่าเสียจากการกระท าละเมิด ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะต้องเป นผู้พิสูจน์ 
ถึงความเสียหายที่ตนได้รับว่าเสียหายอย่างไร มีความเสียหายเท่าใด ดังนั้น ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษทางเสียง
เมื่อมีการเป ดใช้ทางวิ่งที่ 2 ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จะต้องเป นผู้ด าเนินการเรียกร้องจ านวนค่าเสียหาย 
จากผู้ด าเนินการสนามบินหากไม่ได้รับค่าเสียหายจากการเรียกร้องต้องไปด าเนินการฟ้องร้องเป นคดีต่อศาลแล้ว  
มีหน้าที่พิสูจน์ถึงความเสียหาย จ านวนค่าสินไหมทดแทน ซึ่งจะเกิดเป นภาระให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย 
กล่าวคือ 

 

ร่าง
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 ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและเสียเวลา 
 ต้องใช้เวลานานในการด าเนินคดีกว่าศาลจะมีค าพิพากษา 
 จ านวนค่าสินไหมทดแทนไม่แน่ว่าจะได้รับตามความเสียหายหรือไม่และอาจไม่ได้รับ

เพราะไม่สามารถพิสูจน์ถึงความเสียหายว่ามีจ านวนเท่าไร 

ดังนั้น หากจะใช้หลักให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายไปด าเนินการฟ้องคดีเรียกร้อง
ค่าเสียหายทางศาลจะเกิดผลเสียหายต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ด าเนินการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาว่าไปสร้าง  
ความเสียหายด้านมลพิษทางเสียง ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ จึงเห็นควรใช้หลัก
รัฐศาสตร์ในการแก้ไขป ญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเป นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
ของหน่วยงานราชการให้มีมติให้ชดเชยหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง  
ในการด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และจะเป นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่จะได้มี 
การก าหนดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 

การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยให้แก่ผู้ ได้รับผลกระทบด้านเสียงได้เคยมี  
การด าเนินการมาแล้วในการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงานของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2 44 และเริ่มเป ดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน  
พ.ศ. 2 49 โดยมีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  มหาชน) เป นผู้บริหารสนามบิน ปรากฏว่าเมื่อเป ดใช้บริการการบิน 
ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยรอบสนามบินจากเสียงและความสั่นสะเทือนของเครื่องบิน จึงได้มี  
การประท้วง ร้องเรียนและยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อขจัดความเดือดร้อนและเรียกร้องค่าชดเชยจากการท าละเมิดของ  
การด าเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังที่กล่าวมาแล้วการเรียกร้องค่าชดเชยทางศาลจะต้องเสียค่าใช้จ่าย  
ใช้ เวลานาน และต้องเป นภาระที่ต้องพิสูจน์ความเสียหาย บริษัท  ท่าอากาศยานไทย จ ากัด   มหาชน)  
โดยคณะกรรมการนโยบายการด าเนินกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานกรุงเทพ   ดอนเมือง)  
จึงได้แก้ไขป ญหาดังกล่าวโดยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  มหาชน) จ่ายเงิน
ค่าชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงานของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยคณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติในเร่ืองนี้ ดังต่อไปนี้ 

1) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีลงมติว่า 

 1) เห็นชอบมาตรการทางเทคนิคเพื่อลดภาวะมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน โดยการก าหนด
วิธีการบินขึ้น - ลง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบินให้ผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด 

 2) มาตรการการจ่ายเงินค่าชดเชย 

 2.1) เร่งรัดให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  มหาชน) เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
จากผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงในระดับเสียงตั้งแต่ NEF 40 ขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่ประสงค์จะขายที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างให้เจรจาจ่ายค่าชดเชยเพื่อน าไปปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ โดยใช้เงินของบริษัทฯ เอง 

 2.2) ให้ บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  มหาชน) ประสานกับการเคหะแห่งชาติเพื่อจัดหา
พื้นที่ที่จะรองรับการโยกย้ายผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษด้านเสียง ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ 
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 2.3) ให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  มหาชน) รับผิดชอบดูแลพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว เพื่อไม่ให้มีผู้ย้อนหลังเข้ามาอยู่ใหม่หรือบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 2.4) ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา
ออกกฎ ระเบียบ เพื่อควบคุมประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อไม่ให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่มีความอ่อนไหว 
ต่อมลพิษทางเสียงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ในการประเมินอาคาร ที่พักอาศัยของผู้ได้รับผลกระทบ 
ด้านเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้ 

 1) พื้นที่บริเวณ NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ถ้าหากเจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างไม่ประสงค์จะขาย ต้องสนับสนุนและปรับปรุงหรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลดผลกระทบด้านเสียง 

 2)  พื้นที่ ใน เขต NEF 30 ถึง  40 ให้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง 
โดยการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนหากพบว่าโครงการท าให้ระดับเสียงรบกวนเกิน 10 เดซิเบล 

 3) การชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  มหาชน)  
ส ารวจจ านวนอาคารและสิ่งปลูกสร้างก่อน พ.ศ. 2 44 

 4) ด าเนินการประกาศเส้นเสียงกรณีเลวร้ายที่สุดที่เป นไปได้ 

 5) ใช้หลักเกณฑ์ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาและบวกเพิ่ม 
ค่าการตลาด ดังนี้ 

  .1) บ้านที่ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรให้บวกค่าการตลาดอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 10 – 20 

  .2) บ้านที่เป นหมู่บ้านจัดสรรให้บวกค่าการตลาดอยู่ในช่วงร้อยละ 20 – 30 

3) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

เห็นว่าแม้ศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการได้มีค าพิพากษายกฟ้องในคดีที่ประชาชนได้ยื่นฟ้อง
เรียกค่าเสียหายจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  มหาชน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน 
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ตาม แต่กรณีที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  มหาชน) จะแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมด้วยการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบ 
ในเชิงมนุษยธรรมก็จะเป นการด าเนินการตามหลักธรรมาธิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงเห็นชอบ  
ในหลักการให้ บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด  มหาชน) พิจารณาด าเนินการแก้ไขป ญหาการด าเนินกิจการ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ ษภาคม พ.ศ. 2  0 ต่อไป 
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4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

 1) ให้ด าเนินการแก้ไขป ญหาผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพิ่มเติมกรณีการบินในช่วง ดูหนาว เนื่องจากลักษณะการบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมี 2 ลักษณะ คือ 
ช่วง ดูร้อน  เป นกรณีการบินลงที่ปลายทางด้านทิศเหนือและบินขึ้นที่ปลายทางวิ่งด้านทิศใต้) และช่วง ดูหนาว  
 เป นกรณีการบินลงที่ปลายทางวิ่งด้านทิศใต้และบินขึ้นที่ปลายทางด้านทิศเหนือ) ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  
29 พ ษภาคม พ.ศ. 2  0 ครอบคลุมเฉพาะกรณีการบินช่วง ดูร้อน 

 2) อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยวิธีเทียบเคียง 
แนวทางการก าหนดค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย  
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2 30 ตามที่ได้ด าเนินการมาแล้ว เพราะเป นกรณีที่มีกฎหมายรองรับ เป นกรณีที่ 
เป นธรรมและท าให้ผู้ปฏิบัติมีกรอบการท างานที่ชัดเจน 

 3) อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ NEF มากกว่า 
40 กรณีขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเทียบเคียงแนวทางก าหนดค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออก 
จากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2 30 

5) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

เนื่องจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  มหาชน) จะชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง
ส าหรับอาคารที่ปลูกสร้างก่อนปี พ.ศ. 2 44 ซึ่งเป นปีที่มีการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในขณะที่ประชาชน 
ได้มีการร้องขอให้ชดเชยผลกระทบด้านเสียงอาคารที่ปลูกสร้างก่อนปี พ.ศ. 2 44 ถึงปี พ.ศ. 2 49 ซึ่งท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป ดใช้บริการ เนื่องจากการประกาศเขตควบอาคารโดยรอบท่าอากาศยานตามกฎหมายไม่มีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างมีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหลังปี พ.ศ. 2 44 – 2 49 ท าให้
เจ้าของอาคารที่ปลูกสร้างหลังปี พ.ศ. 2 44 ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับค่าชดเชย เห็นควรให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด  มหาชน) เป นผู้พิจารณาการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงจากผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่อยู่นอกเหนือจากบริเวณพื้นที่  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ ษภาคม พ.ศ.2  0 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2  3  
โดยขยายกรอบการชดเชยให้แก่อาคารที่ปลูกสร้างจนถึงวันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มเป ดบริการในวันที่  
28 กันยายน พ.ศ. 2 49 

ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เมื่อมีการสร้างทางวิ่งที่ 2 แล้วเสร็จและเป ดใช้
บริการแล้วย่อมจะเกิดผลกระทบด้านเสียงกับประชาชนที่อยู่โดยรอบสนามบิน หากหน่วยงานที่บริหารสนามบิน  
จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบด้านเสียงในเชิงมนุษยธรรม จะต้องด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการให้มีการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
เพราะไม่สามารถน ามติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงาน 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-502 
 

ของสนามบินสุวรรณภูมิมาใช้ในโครงการนี้ได้เพราะมติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เป นกฎหมายที่จะน ามาใช้เป นการทั่วไป  
แต่เป นเพียงแนวปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการของรัฐเฉพาะเร่ืองเท่านั้น 

ดังนั้น หากจะมีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการด าเนินงานของ  
สนามนานาชาติอู่ตะเภาจะต้องมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ 

 อนุมัติ ในหลักการใ ห้มีการจ่ าย เงินค่ าชดเชยใ ห้แก่ผู้ ไ ด้ รับผลกระทบด้ านเสียง 

จากการด าเนินงานของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

 อนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการประเมินค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

 อนุมัติให้มีการประกาศเส้นเสียงในการใช้ทางวิ่ง 

 อนุมัติ วัน เดือน ปีการก่อสร้างอาคารที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ด าเนินงานแล้วแนวทางปฏิบัติต่อไป จะต้องแบ่งงานออกเป น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนวิศวกรประเมินราคาอาคาร 

 จะต้องท าการส ารวจรายละเอียดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเส้นเสียง 
ที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยว่ามีจ านวนเท่าใด ลักษณะอาคารว่าเป นชนิดใดบ้าง 

 ท าการประเมินราคาค่าชดเชยตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดไว้ 
 จัดท าแผนที่แสดงต าแหน่งอาคาร 
 จัดท ารายละเอียดการประเมินราคาค่าชดเชยอาคารแต่ละหลัง 

 ส่วนของนิติกร เก็บ รวบรวมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น 

 ส าเนาทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบ 
 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  ถ้ามี) 
 ใบขอหมายเลขประจ าบ้าน 
 บัญชีคุมหมายเลขประจ าบ้าน 
 ใบอนุญาตเปลี่ยนเลขบ้าน  ถ้ามี) 
 โฉนดที่ดินของบ้านที่ได้รับผลกระทบ 
 สัญญาเช่าที่ดิน  กรณีมีการเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร) 
 บัตรประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชย 
 สัญญาซื้อขาย สัญญาให้ที่มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือค าสั่งศาล

อนุญาตให้ท านิติกรรมแทนผู้เยาว์ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยเป นผู้เยาว์ 
 เอกสารอ่ืนตามที่จ าเป นแล้วแต่กรณี 

ในการจ่ายเงินค่าชดเชยจะต้องมีการท าบันทึกการจ่ายเงิน และบันทึกดังกล่าวควรผ่านการตรวจสอบ
จากส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อความถูกต้อง การจ่ายเงินค่าชดเชยจะจ่ายให้แก่เจ้าของอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
ไปด าเนินการปรับปรุงอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างด้วยตนเอง 
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ส าหรับกรณีการซื้อขายจะต้องด าเนินการตามกฎหมาย ดังนี้ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ในการซื้อขายกฎหมายนี้ได้บัญญัติไว้ “อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขาย 
โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย 
 มาตรา 4 3) 

“การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ท าเป นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป น โมฆะ 
วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย 

สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค ามั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้  
มีหลักฐานเป นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป นส าคัญ หรือได้วางมัดจ าไว้ หรือได้ช าระหนี้
บางส่วนแล้ว จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์  ซึ่งตกลงกันเป นราคา
สองหมื่นบาท หรือกว่านั้นขึ้นไปด้วย  มาตรา 4 6) 

พระราชบัญญตัิ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การด าเนินการซื้อที่ดิน อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนในโครงการนี้
จะต้องด าเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ด้วย 

ค านิยาม 

“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับ
ขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่ก าหนดไว้ 
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 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย เป นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนตามที่ระบุไว้ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนไม่น้อยกว่า   คน แต่ไม่เกิน 7 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป นกรรมการและเลขานุการ 
และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจ านวน 2 คนเป นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ เช่น เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธฺภาพการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป นต้น 

 การจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : วิธีนี้เป นวิธีพื้นฐานหรือวิธีปกติทั่วไป เนื่องจากต้องการให้ 
มีผู้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแข่งขันกันให้มาก เพื่อให้ได้พัสดุที่ดี ราคาเหมาะสม วิธีนี้จึงด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐเชิญ
ชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้มายื่นข้อเสนอ 

2. วิธีคัดเลือก : วิธีนี้แคบลงมากว่าวิธีที่ 1 กล่าวคือ เป นวิธีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
เฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยต้องเชิญชวนไม่น้อย
กว่า 3 ราย 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง : เป นวิธีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้ยื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา นอกจากนี้ยังรวมทั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ด าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 96 
วรรคสองด้วย 

4. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่จะเข้า
เงื่อนไขข้อยกเว้นให้ใช้วิธีอ่ืนในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วย 

ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี คือ 

1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. คณะกรรมการผลการสอบราคา 

3. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจ าเป น 

คณะกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน 
ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป นส าคัญ 

 อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป นอ านาจของผู้ด ารง
ต าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 
 ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท 

การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและ 
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
 ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท 

การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เกิน  0,000,000 บาท 
 ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน  0,000,000 บาท 

กรณีที่เจ้าของที่ดิน อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ไม่ประสงค์จะขายที่ดิน อาคาร โรงเรือน  
สิ่งปลูกสร้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยเพื่อปรับปรุงอาคารเช่นเดียวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง 

(2) ข้อมูลปฐมภูมิ 

จากการศึกษาคาดการณ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะได้ผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยาน ในปี 
พ.ศ. 2591 พบว่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก NEF 30-40  และ NEF > 40 ที่อาจได้รับ

ร่าง
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ผลกระทบด้านเสียง จ านวนทั้งหมด 2,213 แห่ง โดยแบ่งเป นอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในแนวเส้นเท่าระดับเสียง 
NEF 30-40 จ านวน 2,133 แห่ง และ NEF > 40 จ านวน 80 แห่ง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-72  

ตารางที่ 3.8-72 จ านวนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง แยกตามขอบเขตการปกครอง 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
จ านวนครัวเรือนในแนวเส้นเท่าะดับเสียง (หลังคาเรือน) 

NEF>40 NEF 30-40 รวม 
ระยอง บ้านฉาง ส านักท้อน 80 2,02  2,105 

จ.ชลบุร ี
สัตหีบ พลูตาหลวง - 69 69 

บางละมุง ห้วยใหญ ่ - 39 39 
รวม 80 2,133 2,213 

ที่มา : รายงานการส ารวจชุมชนและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเส้นเสียง NEF 30-40 และ NEF>40 โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ส ารวจเมื่อวันที่ 6-24 มกราคม พ.ศ. 2 63 และ 1 -2  มิถุนายน พ.ศ. 2 63  
โดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

นอกจากนี้ สามารถจ าแนกอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ส ารวจทั้งหมด 2,213 หลังคาเรือน 
ออกเป นประเภทต่าง ๆ พบว่า ประเภทบ้านเดี่ยวมากที่สุด จ านวน 1,993 หลังคาเรือน  ร้อยละ 90.06) รองลงมาคือ 
ห้องแถว ตึกแถว/ทาวเฮ้าส์  จ านวน 178 หลังคาเรือน  ร้อยละ 8.04) บ้านแฝด จ านวน 17 หลังคาเรือน  
 ร้อยละ 0.77) อาคารชุด ห้องชุด คอนโดมิเนียม จ านวน 2 หลังคาเรือน  ร้อยละ 0.09) และที่อยู่อาศัยประเภทอ่ืนๆ เช่น 

ตลาดสด ร้านกาแฟ โรงเรือนเพาะช า ฯลฯ จ านวน 23 หลังคาเรือน (ร้อยละ 1.04) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-73 

ตารางที่ 3.8-73 จ านวนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย 
ประเภทที่อยู่อาศัย จ านวนหลังคาเรือน ร้อยละ 

1. บ้านเดี่ยว 1,993 90.06 

2. บ้านแฝด 17 0.77 

3. ห้องแถว  ตึกแถว  ทาวเฮ้าส์ 178 8.04 

4. อาคารชุด  ห้องชุด  คอนโดมิเนียม 2 0.09 

5. อื่นๆ (เช่น ตลาดสด ร้านกาแฟ 
โรงเรือนเพาะช า ฯลฯ) 

23 1.04 

รวม 2,213 100.00 
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3.8.3 การสาธารณสุข 

การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการสาธารณสุขและสุขภาพ  Community Health Profile) พิจารณา 
จากป จจัยก าหนดสุขภาพ (Health Determinant) เป นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจ  การจ้างงาน รายได้) ความพอเพียงและความพร้อมของระบบบริการ 
สุขภาพรวมบุคลากร สถานะทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ วิถีการด าเนินชีวิตและพ ติกรรม
สุขภาพ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  ในพื้นที่)  ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ อุบัติเหตุในพื้นที่  
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผลการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว มีรายละเอียดแสดงดังบทที่ 6 การประเมิน 
ผลกระทบสุขภาพ หัวข้อ 6.6 การสาธารณสุข 

3.8.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ภาพรวมการบริหารจัดการและการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของการสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภาในป จจุบัน และข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ผ่านมา เช่น  
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน การด าเนินการเพื่อให้มีการท างาน
อย่างปลอดภัย การตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยตามป จจัยเสี่ยง 
สถิติการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ สภาพแวดล้อมในการท างาน และการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เป นต้น  
มีรายละเอียดแสดงดังบทที่ 6 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หัวข้อ 6.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.8.5 แหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

3.8.5.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ศึกษา เพื่อศึกษาความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยว 
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งผลการศึกษา
นี้ได้น าไปใช้เป นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบของโครงการต่อการท่องเที่ยว 

3.8.5.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี พ.ศ. 2561-2564) ในบริเวณ
พื้นที่โครงการ  

3.8.5.3 ผลการศึกษา 

(1) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาโครงการ พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 27 แห่ง  
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.8-74 และรูปที่ 3.8-30 

 

ร่าง
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ตารางที่ 3.8-74 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 
ระยะห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 
(กิโลเมตร) 

จังหวัดระยอง 
1 หาดนภาธาราภิรมย์ 

ท่ีตั้ง : ต. พลา อ. บ้านฉาง  
จ. ชลบุรี 

หาดนภาธาราภิรมย์ หรือ หาดอีโอดี  EOD) ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีกองการบิน
ทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป นชายหาดท่ีตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามบิน 
อู่ตะเภา ห่างจากอาคารผู้โดยสารประมาณ 2 กิโลเมตร เหมาะส าหรับน่ัง
พักชมวิวทะเลก่อนขึ้นเครื่อง ลักษณะเป นชายหาดยาว มีความเป น
ธรรมชาติ ทรายสีน้ าตาล น้ าใส เงียบสงบ มีต้นสนอยู่เรียงรายริมหาด 
พร้อมท้ัง มีบริการบ้านพักบนเครื่องบินเก่า และบ้านพักริมหาด 
ร้านอาหาร ไว้บริการ 

รถยนต์ – ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3126 มุ่งสู่
ท่ีตั้งของ EOD. หรือหน่วยเก็บกู้และ
ท าลายวัตถุ ระ เบิดใต้ น้ า  ถึ งหาด 
นภาธาราภิรมย์ 
รถโดยสาร – ไม่มีรถประจ าทางไปถึง  

https://www.emagtravel.com/ 

0.69 

2 หาดพลา 
ท่ีตั้ง : ต. พลา อ. บ้านฉาง  
จ. ชลบุรี 

หาดพลาเป นชายหาดท่ีอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา หรืออยู่ห่าง
จากตัวเมืองระยองประมาณ 3  กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีชายหาดติดกับหาดพยูน  
หาดพลามีทรายสีไข่ไก่ น้ าทะเลสีเขียว เป นหาดพักผ่อนของคนท้องถิ่น 
หรือคนท่ีท างานในพื้นท่ีน้ีและต้องไปด้วยรถส่วนตัวเท่าน้ันถึงจะไปยังหาดได้ 
ท าให้หาดน้ีดูลึกลับ มีบรรยากาศแบบเงียบๆ ในวันธรรมดาและคึกคัก 
ในวันหยุด 

รถยนต์ – ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3392 เข้าสู่ 
ถ .หนองแฟบ – หาดพลา จนถึ ง 
หาดพลา  
รถโดยสาร – ไม่มีรถประจ าทางไปถึง  
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3 หาดพยูน  
ท่ีตั้ง : ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง  
จ. ระยอง 

หาดพยูนเป นหาดท่ีอยู่ต่อเน่ืองไม่ไกลจากหาดพลา และอยู่ตรงกลาง
ระหว่างหาดพลากับหาดน้ าริน หาดมีความยาว 3,125 เมตร ซ่ึงห่างจาก
ตัวเมืองระยองประมาณ 32 กิโลเมตร  บริเวณพื้นท่ีชายหาดเป น 
แหล่งรองรับการขยายตัวของชุมชนในด้านท่ีอาศัย สภาพบริเวณหาด 
ถูกแบ่งเป น 2 ส่วน เน่ืองจากมีคลองพยูนไหลผ่านหาดด้านตะวันตก  
มีการใช้ประโยชน์โดยผู้ประกอบการตั้งร้านค้า สร้างท่ีพักบริเวณชายหาด 

รถยนต์ –ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3392 เข้าสู่ 
ถ . หนองแฟบ – หาดพลา จนถึง
หาดพยูน  
รถโดยสาร – ไม่มีรถประจ าทางไปถึง  

www.emagtravel.com 
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ตารางที่ 3.8-74 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 
ระยะห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 
(กิโลเมตร) 

ส่วนด้านทิศตะวันออก มีการพัฒนาให้เป นแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ี
พักผ่อน 

4 ประมงเรือเล็กบ้านพยูน 
ท่ีตั้ง : ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง  
จ. ระยอง 

ประมงเรือเล็กบ้านพยูน เป นอีกหน่ึงอาชีพท่ีสืบทอดมายาวนาน ประมง
เรือ เล็กอยู่ถัดจากศาลหลวงเตี่ ยบ้านพยูน ประมาณ 100 เมตร  
มีการรวมกลุ่มของชาวประมงมายาวนานกว่า 20 ปี ของชาวบ้านพยูน 
ท่ียังยืดอาชีพลูกน้ าเค็ม ในบริเวณอ่าวไทย หาดพยูน และใช้ภูมิป ญญา
ท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ า และให้ความส าคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

รถยนต์ –ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3392 เข้าสู่ 
ถ . หนองแฟบ – หาดพลา จนถึง
ประมงเรือเล็กบ้านพยูน  
รถโดยสาร – ไมม่ีรถประจ าทางไปถึง  

http://www.banchang.go.th 

3.97 

5 หาดน้ าริน  
ท่ีตั้ง : ต. บ้านฉาง อ .บ้านฉาง  
จ. ระยอง 

หาดมีความยาว 845 เมตร ป จจุบันมีสร้างรูปแกะสลักหินปลาพยูนบริเวณ
ชายหาด เพื่อเป นการดึงดูดนักท่องเท่ียว พื้นท่ีชายหาดโดยส่วนมาก 
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเท่ียว 

รถยนต์ –ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3392 เข้าสู่ 
ถ . หนองแฟบ – หาดพลา จนถึง 
หาดน้ าริน  
รถโดยสาร – ไม่มีรถประจ าทางไปถึง  

http://www.banchang.go.th 

5.81 

6 เขาห้วยมะหาด 
ท่ีตั้ง : ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง  
จ. ระยอง 

เขาห้วยมะหาดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยมะหาด-เขานังยอง ด้วย
ความร่วมมือของชาวบ้าน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการฟื้นฟูป่าและ
บ ารุงรักษาให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ และทัศนียภาพท่ีสวยงามซ่ึงเมื่อเดิน
ทางผ่านตามเส้นทางหลวงชนบทห้วยมะหาด จะได้ชื่นชมทิวทัศน์แนวเขา
และเส้นทางขึ้นเนินท่ีเรียกว่า "เนินแผ่หลา" เป นเนินท่ีมีความสูงชันและ

- 

 
www.thiteaw.blogspot.com 

10.64 ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-510 
 

ตารางที่ 3.8-74 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 
ระยะห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 
(กิโลเมตร) 

สวยงามอีกจุดหน่ึง ด้วยความท่ีมีความสูงชันมากจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า 
"เนินวัดใจ" 

จังหวัดชลบุรี  
7 อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) 

ท่ีตั้ง : ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

อเนกกุศลศาลา หรือวิหารเซียน เป นสถานท่ีรวบรวมวัตถุโบราณของ 
งานศิลปะของไทยและจีน อยู่ใกล้กับเขาชีจรรย์ และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค 
สามารถจัดโปรแกรมเท่ียวด้วยกันได้ อาคารวิหารเซียน มีจ านวน 3 ชั้น  
ด้านนอกอาคารได้จัดแสดง รูปหล่อโลหะแปดเซียนข้ามทะเล รูปหล่อพระ
ศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์  ตั้ งอยู่บริ เวณหน้าอาคาร รูปหล่อของ 
อาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3  
เข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข 1003 
 ถนนบานเย็น) มุ่งสู่อเนกกุศลศาลา 
 วิหารเซียน) 
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง  

https://www.emagtravel.com 

11 

8 สวนนงนุช 
ท่ีตั้ง : ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

สวนนงนุช ก่อตั้งโดย พิสิทธิ์ และ นงนุช ตันสัจจา เป ดให้บริการอย่าง 
เป นทางการเมื่อปี พ.ศ.2 23 พร้อมจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ร่วมสมัย และการแสดงช้างแสนรู้ จนกลายเป นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ชื่อเสียง และจัดตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้เขตร้อนมากกว่า 18,000 ชนิด 
ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 1,500 ไร่ ซ่ึงเป นศูนย์กลางของสวนพ กษศาสตร์
ระดับโลก ภายใต้แนวคิดรักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน และเป นสวนส าหรับทุก
คนบนโลกใบน้ี ป จจุบันสวนนงนุชพัทยาถือเป นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับ
ความนิยมในระดับแนวหน้า มีพื้น ท่ีกว่ า  1 ,700 ไร่  เพื่ อต้อนรับ
นักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก มีผู้เข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่าวันละ  ,000 
คน และสวนนงนุชพัทยายังได้รับการยกย่องให้ติด 1 ใน 10 ของสวน 
ท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3  
ผ่านวัดญาณสังวราราม ตร งมา ท่ี   
ต.บางเสร่ สวนนงนุช จะอยู่ก่อนท่ี 
จ ะ ถึ ง  ต .บา ง เ ส ร่  ป ร ะ ม า ณ  3 
กิโลเมตรจะมีป้ายใหญ่บอกทางเข้า
ชัดเจน 
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง 

 
www.nongnoochtropicalgarden.com 

9.28 ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-511 
 

ตารางที่ 3.8-74 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 
ระยะห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 
(กิโลเมตร) 

9 บ้านกลับหัว พัทยา 
ท่ีตั้ง : ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

บ้านกลับหัว เป นสถานท่ีเท่ียวแนวแปลกลักษณะบ้านสองชั้นท่ีมีห้องและ
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งต่างๆ จ าลองจากบ้านจริงแต่ตีลังกาท้ังนอกบ้านและ
ภายในบ้านต่างกลับหัว จุดเด่นอีกแบบของบ้านหลังน้ีคือภายในบ้าน 
มีความลาดเอียงเป นพิเศษท าให้การเดินภายในบ้านกลับหัวมีความท้าทาย 
นอกจากน้ีแล้วบริเวณพื้นท่ีเดียวกันยังมีปราสาทยุโรปจ าลอง เขาวงกต  
ให้เดินเล่นค้นหาทางออกพร้อมกับจุดถ่ายรูป 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข 1003 
 ถนนบานเย็น) มุ่งสู่บ้านกลับหัว 
รถโดยสาร – ไม่มีรถประจ าทางไปถึง 

 
www.travel.kapook.com 

9.52 

10 พระพุทธรูปเขาชีจรรย์  
ที่ตั้ง : ต.จอมเทียน อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

อยู่ติดกับทางหลวงชนบทหมายเลข 1003 เป นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ
ของจังหวัดชลบุรีมายาวนานมากกว่า 20 ปี โดยพระพุทธรูปแกะสลัก
ลายเส้นมีความสูงมากถึง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีฐานบัวสูง 
21 เมตร รวมความสูงจากฐานของพระพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นแล้วก็
มีความสูงท้ังหมด 130 เมตร นับว่าเป นพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะ
พระพุทธฉายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข 1003 
 ถนนบานเย็น) มุ่ งสู่พระพุทธรูป 
เขาชีจรรย์  
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง  

www.travel.kapook.com 

8.73 

11 ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค 
ที่ตั้ง : ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค อยู่ติดกับวัดเขาชีจรรย์เป นไร่องุ่นขนาดใหญ่ในพื้นท่ี
กว่า 1,000 ไร่ ปลูกองุ่นถึง 12 สายพันธุ์ นักท่องเท่ียวสามารถชมวิวสวน
องุ่นและซ้ือองุ่นสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น เช่น องุ่นกวน น้ าองุ่น 
ฯลฯ ได้ท่ีบริเวณจุดจ าหน่ายหน้าสวน  

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข 1003 
 ถนนบานเย็น) มุ่งสู่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค  
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง 

 
www.thailandtourismdirectory.go.th 

8.17 ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-512 
 

ตารางที่ 3.8-74 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 
ระยะห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 
(กิโลเมตร) 

12 สวนน้ ารามายณะ 
ที่ตั้ง : ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

สวนน้ ารามายณะ พัทยา เป นสวนน้ า ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในประเทศไทย  
ด้วยพื้นท่ีมากกว่า 100 ไร่ ประกอบด้วยเครื่องเล่นสไลเดอร์ 21 เครื่อง  
มีกิจกรรมและสิ่ ง ท่ี น่าสนใจกว่า  50 ชนิด พนักงานกว่า  350 คน  
ท่ีได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป นอย่างดี และเจ้าหน้าท่ีไลฟ์การ์ดกว่า 100 
คน ท่ี ได้ ก ารรั บรองจาก  American Lifeguard Association (ALA) 
สถาบันชั้นน าด้านการอบรมไลฟ์การ์ดระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา  

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข 1003 
 ถนนบานเย็น) มุ่งสู่สวนน้ ารามายณะ  
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง 

 
www.ramayanawaterpark.co.th/ 

7.21 

13 สวนป่าสิริเจริญวรรษ 
ที่ตั้ง : ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ มีพื้นท่ีรวมกว่า 3,900 ไร่ เป น 1 ใน 11 
โครงการตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลย เดช โดย เมื่ อวัน ท่ี  12 กันยายน พ .ศ . 2533 พระราชทาน 
ให้หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าท่ีดินบริเวณเขาชีโอน 
ติดกับเขตวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ซ่ึงมีผู้มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ 
ถวาย จ านวนประมาณ 360 ไร่ ท าการพัฒนาและดูแลรักษาให้เป นสวน
ป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และเป นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เน่ื องในโอกาส 
มหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา วันท่ี 12 สิงหาคม  
พ .ศ . 2535 ชื่อโครงการเป นการรวมกันของค าว่ า “สิริกิติ์ ”  และ  
“เจริญวรรษ” จึงท าให้สวนป่าแห่งน้ีเรียกได้ว่าเป น “ป่าแห่งความรัก” 
เป นสถานท่ีแทนความรักของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร -มหาภูมิพล- 
อดุลยเดชท่ีทรงมอบเป นของขวัญให้กับสมเด็จพระราชินีนาถ 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข 1003 
 ถนนบานเย็ น )  มุ่ ง สู่ ส วนป่ าสิ ริ 
เจริญวรรษ  
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง 

 
www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com 

7.61 

ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-513 
 

ตารางที่ 3.8-74 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 
ระยะห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 
(กิโลเมตร) 

14 สวนบรรพชนสยามจุลกาลสถิต  
ที่ตั้ง : ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2 38 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ภายในสวนประดิษฐานศาลและรูปป ้นของ
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บุคคลในประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
พระพุทธรูปและรูปป ้นพระเกจิอาจารย์ ในอดีต และสถานท่ีน้ีเคยใช้ 
ในกิจกรรมหน่ึงของงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งท่ี 20 เมื่อปี พ.ศ.2 46 
ป จจุบันใช้เป นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และเป ดให้ประชาชนท่ัวไปได้
สักการะรูปหล่อของพระองค์ท่าน 

รถยนต์ – ใช้ทางหลวงหมายเลข 3  
เขาสู่ทางหลวงหมายเลข 331 มุ่งสู่สวน
บรรพชนสยามจุลกาลสถิต 
รถไฟ – สายกรุงเทพ -บ้ านพลูตา-
หลวง 
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง  

www.thai.tourismthailand.org 

2.15 

15 หาดเทียนทะเล 
ที่ตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

หาดเทียนทะเล เป นหน่ึงในชายหาดบนเกาะแสมสาร เป นท่ีตั้งของ 
ท่าเทียบเรือข้ามเกาะ หาดเทียนยาวประมาณ 500 เมตร ไม่มีโขดหิน 
ท่ีชายหาด น้ าทะเลใส ทรายละเอียด สามารถลงเล่นน้ าได้  

รถยนต์ - ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 
3 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3126  
มุ่งสู่หาดเทียน 
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง 

 
www.tourismdb.info/ 

6.92 

16 ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล  
ฐานทัพเรือสัตหีบ 
ที่ตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ตั้งอยู่ในเขตฐานทัพทหารเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ภายในศูนย์มีการส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเล และบ่ออนุบาลเต่าเล็กก่อน
ปล่อยลงสู่ทะเล มีห้องนิทรรศการ แสดงเต่าทะเล ตั้งแต่อยู่ในไข่จนถึงวัย
เจริญพันธุ์ การอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลสัตหีบของกองทัพเรืออยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ ่ง ในอดีตการ
ด าเนินงานด้านอนุรักษ์พันธ์ เต่าทะเลของกองทัพเรือมาตั้ งแต่ปี   
พ.ศ. 2493 และได้ด าเนินงานเฉพาะในเรื่องการเพาะไข่เต่ารวมถึง 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3126 มุ่งสู่
ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือ 
สัตหีบ  
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง 

 
www.museumthailand.com 

7.28 ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-514 
 

ตารางที่ 3.8-74 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 
ระยะห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 
(กิโลเมตร) 

การอนุบาลลูกเต่าทะเลและเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติท่ีบริเวณเกาะคราม  
อ . สัตหีบ จ . ชลบุรี วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2544 กองทัพเรือได้ยกเลิก
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ต่างๆ น างานด้านการอนุรักษ์ท้ังหมดท่ีกองทัพเรือ
ท่ีเกี่ยวข้องไว้เป นสายงานปรกติ  โดยมีกรมกิจการพลเรือน ตั้งเป น
หน่วยงานอ านวยการในด้านการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลน้ี โดยตรงมีหน่วย
บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ ่งเป นผู้ด าเนิน การปฏิบัติตามแผน
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ภายใต้นโยบายการรักษาความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 

17 หาดนางรอง 
ที่ตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 
 

หาดนางรองเป นชายหาดท่ีอยู่ถัดจากหาดนางร า ชายหาดยาวประมาณ 
700 เมตร สุดชายหาดจะเป นแนวภูเขายื่นไปในทะเล พื้นท่ีหาดกว้าง  
บริเวณชายหาดดูเป นธรรมชาติหาดค่อนข้างเงียบสงบ ไม่มีร้านค้า  
เตียงผ้าใบ และสิ่งอ านวยความสะดวก น้ าทะเลจะใสกว่าหาดนางร า 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่หลวงหมายเลข 3126 มุ่ งสู่
หาดนางรอง  
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง 

 
www.emagtravel.com 

8.6 

18 หาดน้ าใส 
ที่ตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

เป นหาดในพื้นท่ีของทหาร กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ  
เป ดให้นักท่องเท่ียวได้เข้าไปเยี่ยมชมและพักผ่อน อย่างเป นทางการ  
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ลักษณะเป นชายหาดตัวทอดยาวประมาณ 600 
เมตร หาดยาว ค่อยๆ ไล่ระดับความลึก ทรายละเอียด น้ าใส สมกับชื่อ  
“หาดน้ าใส” บรรยากาศเงียบสงบ สามารถลงไปเล่นน้ าได้ 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3216  
มุ่งสู่หาดน้ าใส  
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง 

 
www.emagtravel.com 

7.65 ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-515 
 

ตารางที่ 3.8-74 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 
ระยะห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 
(กิโลเมตร) 

19 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย 
ท่ีตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ 
จ. ชลบุรี 

ก่อตั้ งขึ้ น โดยกองทัพเรือ เพื่ อ เป นสถาน ท่ีรวบรวมและจัดแสดง 
ด้านธรณีวิทยา พ กษศาสตร์สัตว์ศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย 
มีจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวทางทะเลท่ีสวยงามในมุมสูงของท้องทะเล
สัตหีบ และเกาะชื่อดัง ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะขาม 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3126 มุ่งสู่
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย 
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง  

www.paiduaykan.com 

7.10 

20 เพอร์คูล่าฟาร์ม 
ท่ีตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ 
จ. ชลบุรี 

เป นฟาร์มปลาการ์ตูนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เป ดให้ผู้ท่ีสนใจเข้าชม 
ทัศนศึกษา เพื่อเป นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับปลาทะเลโดยเฉพาะ  

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3126 มุ่งสู่
เพอร์คูล่าฟาร์ม 
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง 

 
www.paiduaykan.com 

7.04 

21 หมู่บ้านช่องแสมสาร 
ที่ตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

“แสมสาร” เป นหมู่บ้านชาวประมงของสัตหีบมาเป นเวลานานหลายสิบปี 
มีเรือกว่า 100 ล า จอดอยู่อย่างหนาแน่น บริเวณชายฝ ่งกับหมู่เกาะมีช่อง
เล็กๆ ส าหรับให้เรือเข้ามาเทียบชายฝ ่งท่ีเรียกว่า “ช่องแสมสาร” เป นท่ีอยู่
อาศัยของปลาหลากหลายชนิด ท าให้มีชาวประมงไปอาศัยอยู่ท่ีน่ันมากขึ้น
จนกลายเป นหมู่บ้านประมงไปในท่ีสุด และหมู่เกาะในบริเวณน้ี ได้รับ 
การคุ้มครองโดยทหารเรือ และด้วยเหตุน้ีเองท่ีท าให้รัพยากรธรรมชาติ
ของช่องแสมสารยงัมีความอุดมสมบูรณ์ 

รถยนต์ - ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 

เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3126  

มุ่งสู่หมู่บ้านช่องแสมสาร 
รถโดยสาร  - ใช้ รถสองแถวจาก 
สัตหีบไปยังหมู่บ้านช่องแสมสาร 

 
www.emagtravel.com 

6.5 ร่าง



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

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 3-516 
 

ตารางที่ 3.8-74 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 
ระยะห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 
(กิโลเมตร) 

22 เกาะแรด 
ที่ตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

- รถยนต์ -  ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3126 มุ่งสู่
ท่าเรือเขาหมาจอเพื่อข้ ามไปเกาะ
แสมสาร และเกาะแรด 
รถโดยสาร  - ใช้ รถสองแถวจาก 
สัตหีบไปยังท่าเรือฯ 

 
www.emagtravel.com 

8.28 

23 หาดเทียนทะเล 
ที่ตั้ง ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

หาดเทียนทะเลหาดท่ีอยู่สุดอ่าวสัตหีบ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ 
เต่าทะเล อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป นหาดทรายสลับโขดหินพื้นท่ียาว
ประมาณ 900 เมตร ไม่เหมาะกับการเล่นน้ า เน่ืองจากมีโขดหินเรียงราย
อยู่ท่ัวท้ังชายหาด ซ่ึงอาจท าให้เกิดอันตรายได้ แต่เหมาะกับการพักผ่อน 
ท้ังน้ี สามารถเช่าเรือเรือคายัคพายเล่นชมความงามของทะเล จุดท่ี เป น
ไฮไลท์ของ หาดเทียนทะเล คือเป นหาดทรายท่ีสามารถชมวิวได้ในมุมกว้าง 
และเป นจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน 

รถยนต์ - ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3126 มุ่งสู่
หาดเทียนทะเล 
รถโดยสาร - ไม่มีรถประจ าทางไปถึง 

 
www.tourismdb.info/ 
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24 หาดลูกลม 
ที่ตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

หาดลูกลม  ลูก-ลม) เป นหน่ึงในชายหาดบนเกาะแสมสารท่ีมีบรรยากาศ
เงียบสงบ และทัศนียภาพท่ีสวยงามจริงๆ หาดทรายขาวละเอียด น้ าทะเล
สีครามสดใส มองเห็นเรือยางหลากสีแล่นอยู่ในทะเล เกาะเล็กๆ เบื้องหน้า 
และมีจุดด าน้ าดูปะการังและสัตว์ทะเล มีเจ้าหน้าท่ีอบรมการด าน้ า
เบื้องต้น หรือถ้าไม่ถนัดด าน้ าก็มีเรือท้องกระจกให้ชมใต้ท้องทะเลแบบไม่
เปียก 

รถยนต์ - ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 
3 เข้าทางหลวงหมายเลข 3126 มุ่งสู่
ท่ า เ รื อ เ ข า ห ม า จ อ เ พื่ อ ข้ า ม ไ ป 
เกาะแสมสาร และหาดลูกลม 
รถโดยสาร  - ใช้ รถสองแถวจาก 
สัตหีบไปยังท่าเรือฯ 

 
www.tourismdb.info/ 

8.94 ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 3.8-74 สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

ล าดับ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด การเดินทาง ภาพประกอบ 
ระยะห่างจาก

ขอบเขตสนามบิน 
(กิโลเมตร) 

25 เกาะปลาหมึก 
ที่ตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

เกาะปลาหมึก เป นเกาะท่ีตั้งอยู่ด้านหน้าหาดลูกลม บนเกาะแสมสาร  
โดยเกาะแห่งน้ีมีรูปร่างคล้ายกับปลาหมึก สามารถด าน้ าดูปะการังรอบๆ 
เกาะได ้

รถยนต์ - ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 
3 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3126  
มุ่งสู่ ท่าเรือเขาหมาจอเพื่อข้ามไป
เกาะแสมสาร และเกาะปลาหมึก 
รถโดยสาร  - ใช้ รถสองแถวจาก 
สัตหีบไปยังท่าเรือฯ 

 
www.tourismdb.info/ 

9.15 

26 เกาะแสมสาร 
ท่ีตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

เกาะแสมสารเป นเกาะเล็กๆ ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของ กองทัพเรือสัตหีบ 
เป น 1 ใน 9 เกาะในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
โดยเป ดให้เกาะแสมสารเป นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
เป นเกาะท่ีเหมาะในการท ากิจกรรมศึกษาธรรมชาติท้ังบนบกและ 
ใต้ท้องทะเล ซ่ึงมีธรรมชาติท่ีสวยงาม น้ าทะเลใส 

รถยนต์ - ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 
3 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3126  
มุ่งสู่ ท่าเรือเขาหมาจอเพื่อข้ามไป
เกาะแสมสาร  
รถโดยสาร  – ใช้รถสองแถวจาก 
สัตหีบไปยังท่าเรือฯ 

 
www.travel.kapook.com 
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27 เกาะขาม 
ท่ีตั้ง : ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  
จ. ชลบุรี 

เกาะขามมีรูปร่างคล้ายกับตัว H มีพื้นท่ีประมาณ 61 ไร่ ชายหาดของ 
เกาะขามมี 2 บริเวณใหญ่ๆ คือ ทางด้านทิศเหนือและทางด้านทิศใต้ ชายหาด
ด้ าน ทิ ศ เห นื อ เป นหาดทราย ค่ อนข้ า งละ เอี ยด เหมาะส าหรั บ 
การว่ายน้ าและการสันทนาการทางน้ า ส่วนทางด้านทิศใต้ เป นหาดทรายหยาบ 
มีหินกรวดลักษณะรูปร่างต่างๆ กระจายอยู่เต็มท่ัวชายฝ ่งลึกลงไปในน้ าทะเล
บริเวณพื้นท่ีของเกาะขามจะพบกับแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์กระจายตัว
อยู่รอบๆ เกาะ 

รถยนต์ - ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 
3 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3126  
มุ่งสู่ ท่าเรือเขาหมาจอเพื่อข้ามไป
เกาะขาม 
รถโดยสาร  - ใช้ รถสองแถวจาก 
สัตหีบไปยังท่าเรือฯ 

 
www.sites.google.com 
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หมายเหตุ :   -) หมายถึง ไม่มีบันทึกในฐานข้อมูล  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 3.8-30 สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลการให้บริการขนส่งภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พบว่ามีบริการ 
รถเช่าส าหรับผู้มาใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ความสะดวกให้สามารถเช่ารถเดินทาง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆ โดยจุดให้บริการอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ฝ ่งขาเข้า
ภายในประเทศ ได้แก ่

1. รถโดยสารประจ าทาง ได้แก่  

 สาย 398 ตราด-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  

 สาย 399 ระยอง-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  

 สาย 400 ชลบุรี-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  

2. บริษัทรถเช่า ตั้งอยู่ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีจ านวน 9 บริษัท ได้แก่  

 National Car Rental ติดต่อ 081-931-4713 

 Bizcar Rental ติดต่อ 089-982-7667 

 Avis Car Rental ติดต่อ 062-603-2938 

 Chic Car Rent ติดต่อ 02-286-6779, 092-274-0440, 092-274-0110 

 Hertz Car Rental ติดต่อ 02-266-4666, 063-204-0082 

 Asap Car Rental ติดต่อ 093-457-4433 

 Thai Rent A Car ติดต่อ 1647, 098-247-0909 

 SUS CARRENT UTAPAO ติดต่อ 095-568-0999, 086-353-1228 

 Europcar ติดต่อ 063-218-2666 

3. บริษัทสุวรรณภูมิบูรพา สาขาพัทยา ตั้งอยู่ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ในเส้นทาง 

 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-จังหวัดตราด  

 พัทยา-สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

4. รถแท็กซี่ (Taxi) และรถตู้ ภายในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะมีให้บริการรถแท็กซี่และรถตู้
แบบเหมาของบริษัทที่ได้รับสัมปทานในการให้บริการ โดยมีเส้นทางจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาไปยัง 

 ระยอง ได้แก่ เมืองระยอง บ้านฉาง บ้านเพ  เกาะเสม็ด)  

 ชลบุรี ได้แก่ พัทยา เมืองชลบุรี ศรีราชา สัตหีบ บางเสร่  

 ตราด ได้แก่ เกาะช้าง  

 กรุงเทพฯ ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และอ่ืนๆ ตามตกลง ทั้งนี้ ค่าบริการ
ขึ้นอยู่กับษริษัท  

ร่าง



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

ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณที่ตั้งสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พบว่า 

 พื้นที่ทางด้านทิศเหนือ พื้นที่ต่อเนื่องสนามบินผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ทางหลวง
หมายเลข 332 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7  มอเตอร์เวย์) เข้าสู่ต าบล 
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง เป นพื้นที่ชุมชนและที่พักอาศัยหนาแน่นน้อยถึงปานกลาง  
มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของถนน  Linear Settlement) และเป นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ บริเวณพื้นที่เขาโกรกตะแบกและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 พื้นที่ทางด้านทิศใต้  เป นพื้นที่ทะเลและชายหาดอ่าวไทยที่ต่อเนื่ องกับสนามบิน  
ของต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง ซึ่งจะอยู่ในความดูเลของฐานทัพเรือสัตหีบ 

 พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก พื้นที่ต่อเนื่องสนามบินผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7  มอเตอร์เวย์) เข้าสู่ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง 
เป นที่ดินประเภทชุมชน เป นพื้นที่ชุมชนและที่พักอาศัยหนาแน่นปานกลางถึงหนาแน่นมาก 
เป นการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม  Cluster Settlement Pattern) ในเขตตัวเมืองบ้านฉาง 
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3376  
มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของถนน  Linear Settlement Pattern)  

 พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก ถัดจากคลองบางไผ่ และฝ ่งทิศใต้ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3126 มุ่งเข้าสู่ เขตพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เป นพื้นที่ 
ของต าบลสัตหีบ อ า เภอสัตหีบ ก าหนดให้ เป นการใช้ที่ดินประเภทเขตพื้นที่ทหาร  
ฝ ่งทิศเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 เป นบริเวณพื้นที่สีเขียว ก าหนดให้เป นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีการตั้งถิ่นฐานตามแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332 ที่ต่อเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมื องในพื้นที่ 
ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีการคมนาคม 

3.8.7 แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 

3.8.7.1 ขอบเขตการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณสถานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น เวปไซต์องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การพัฒนาโครงการ 

3.8.7.2 วิธีการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลของแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ร่าง
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3.8.7.3 ผลการศึกษา 

(1) ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

1) จังหวัดระยอง 

ตามหลักฐานและประวัติศาสตร์ ระยองเริ่มมีชื่อปรากฏในพงศาวดารเมื่อปี พ.ศ. 2113  
ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา 

ส่วนประวัติดั้งเดิมก่อนหน้านี้ เป นเพียงข้อสันนิษฐานที่พอจะเชื่อถือได้ว่าระยองน่าจะเป นเมือง  
ที่ก่อสร้างขึ้นสมัยขอม คือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 1500 ซึ่งสมัยที่ขอมมีอ านาจครอบคลุมอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ 
มีเมืองนครธมเป นราชธานี ขอมได้สร้างเมืองนครพนมเป นเมืองหน้าด่านแรกมีเมืองพิมายเป นเมืองอุปราชและ  
ได้สถาปนาเมืองลพบุรีขึ้นเป นเมืองส าคัญด้วย ส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนครธม เมืองหน้าด่านเมืองแรก 
ที่ขอมสร้างก็คือ เมืองจันท์บูรหรือจันทบุรีในป จจุบันนี้ 

เมื่อขอมสร้างเมืองจันทบุรีเป นเมืองหน้าด่าน อารยธรรมของขอมจึงแพร่เข้ามาสู่แคว้นทวารวดี  
จึงอนุมานว่าขอมเป นผู้สร้างเมืองระยองนี้ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด โดยนักโบราณคดี  
ได้สันนิษฐานจากหลักฐานที่ค้นพบคือซากหินสลักศิลปะแบบขอมรูปต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ที่บ้านดอน บ้านหนองเต่า 
ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง กับมีคูค่ายและซากศิลาแลง ศิลปะแบบขอมที่บ้านคลองยายร้า ต าบลบ้านค่าย 
อ าเภอบ้านค่าย 

นอกจากนี้ เมืองระยองยังมีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ครั้งส าคัญของชาติไทย กล่าวคือ  
เมื่อปี พ.ศ. 2309 พม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาด้วยก าลังพลมหาศาล ฝ่ายไทยมีก าลังน้อยและขาดความสามัคคี  
พระยาวชิรปราการหรือพระยาตาก ซึ่งถูกเกณฑ์ไปช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาได้น าไพร่พลเข้าต่อสู้ป้องกันรักษากรุงฯ  
ไว้อย่างสุดความสามารถจนกระทั่งเห็นว่าไม่อาจรักษากรุงฯ ได้ต่อไปแล้วจึงได้รวบรวมก าลังพลประมาณ  00 คน  
ตีฝ่าวงล้อมของข้าศึกออกมามุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกได้เดินผ่านเมืองต่างๆ โดยมาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยอง  
ผูกช้างทรงที่ใต้ต้นสะตือ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  ป จจุบันต้นสะตือยังคงปรากฏเป นหลักฐาน) พระยาตากได้ปราบปราม
คณะกรรมการเมืองที่แข็งข้อและได้รวบรวมพลที่เมืองระยอง ข้าราชการและประชาชนผู้จงรักภักดีได้พร้อมใจกัน  
ยกย่องสถาปนาพระยาตากขึ้นเป น “เจ้าตากสิน” เมื่อ พ.ศ. 2310 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เมืองระยองนี้เอง ต่อมา 
ได้เดินทัพไปตีเมืองจันทบุรียึดเป นที่มั่นและกอบกู้อิสรภาพจากพม่าได้ในที่สุด 

2) จังหวัดชลบุร ี

ตามประวัติชลบุรีเป นเมืองเก่า อยู่ในราวสมัยทวาราวดีและสมัยขอม เขตจังหวัดชลบุรีมีเมือง  
ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 3 เมือง คือ เมืองพญาเร่ในเขตอ าเภอบ่อทอง  เมืองพระรถในเขตอ าเภอพนัสนิคม และเมือง 
ศรีพะโลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี ทั้ง 3 เมืองนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดยเมืองพญาเร่ติดต่อกับเมืองพระรถ  
โดยคลองหลวง ป จจุบันคลองดังกล่าวยังมีอยู่ และเป นคลองสายที่ส าคัญ และยาวที่สุดของจังหวัดชลบุรี การท านา  
ในอ าเภอพนัสนิคมและอ าเภอพานทอง อาศัยน้ าจากคลองนี้ ซึ่งมีแควหลายแคว แควใหญ่ที่สุด คือ แควที่เกิดจาก 
ทิวเขาป่าแดง ไหลผ่านตลาดอมพนมและเมืองพระรถติดต่อกับเมืองศรีพะโลทางถนน  ป จจุบันแนวถนนยังมีอยู่)  

ร่าง
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จากการสันนิษฐานโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณสถาน และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประกอบกันเมืองโบราณทั้ง 3 
เมืองนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนหลังกันไม่นานนักกล่าวคือเมืองพญาเร่เกิดขึ้นก่อน จากนั้นเมืองพระรถเกิดขึ้น และเมือง  
ศรีพะโลเกิดข้ึนในระยะต่อมา ซึ่งอาณาเขตของเมืองโบราณทั้ง 3 รวมกันเป นพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีในป จจุบัน 

(2) โบราณสถานและศาสนสถานในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จากการรวบรวมข้อมูลแหล่งโบราณสถานของกรมศิลปากร พบว่า ไม่มีโบราณสถานในบริเวณพื้นที่
ศึกษาของโครงการ แต่พบศาสนสถานที่ส าคัญ จ านวน 46 แห่ง อยู่ในพื้นที่ศึกษา  รูปที่ 3.8-31) ดังนี้ 

จังหวัดระยอง 

1) ต าบลพลา จ านวน 6 แห่ง ได้แก ่

 ส านักวิปัสสนาพลา ตั้งอยู่ ต. พลา อ. บ้านฉาง  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 วัดพลา ตั้งอยู่  ต. พลา อ. บ้านฉาง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2431 เป นวัดเก่าแก่ริมทะเล  

ที่ตั้งติดกับหาดพลา ภายในอุโบสถมีหลวงพ่อโตเป นพระประธาน  

 วัดคลองทราย ตั้งอยู่ บ้านคลองทราย หมู่ 4 ต. พลา อ. บ้านฉาง วัดคลองทรายเดิม

ชาวบ้านเรียกว่า “วัดอู่ตะเภาศิริวรรณ” เดิมตั้งอยู่ในเขตสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  

สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2486 มีเนื้อที่ประมาณ  9 ไร่    ตารางวา แล้วทางราชการ 

 ทหารเรือ) ได้เวนคืนที่ดินและที่พักสงฆ์ศรีส าเภาวนาราม โดยสร้างขึ้นใหม่ตั้ งอยู่   

บ้านคลองทราย หมู่ 4 ต. พลา อ. บ้านฉาง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2 16 

 วัดคีรีภาวนาราม ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต. พลา อ. บ้านฉาง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2512 อยู่ในสังกัด

ธรรมยุตเป นประเภทวัดราษฎร์  

 คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง ตั้งอยู่  83/61 ถ. สุขุมวิท ต . พลา อ. บ้านฉาง สังกัด 

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 

 คริสตจักรบ้านฉาง ตั้งอยู่ 72/7 ถ. สุขุมวิท ต. พลา อ. บ้านฉาง สังกัดสหกิจคริสเตียน 

แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 

2) ต าบลส านักท้อน จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

 วัดบ้านคลองบางไผ่ ตั้งอยู่ ต. ส านักท้อน อ. บ้านฉาง เป นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ 

มหานิกาย  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 วัดสระแก้ว ตั้งอยู่ ต. ส านักท้อน อ. บ้านฉาง เป นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  

 ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 วัดสมบูรณาราม ตั้งอยู่ หมู่ 6 ต. ส านักท้อน อ.บ้านฉาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 มีชื่อเดิม  

“วัดห้วยปลากั้ง วัดเนินไพรพนมอรัญเขต” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 13  

ร่าง
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 คริสตจักรพระคุณเต็มล้นบ้านฉาง ตั้งอยู่ 6/16 ต. ส านักท้อน อ. บ้านฉาง  ไม่พบประวัติ 

ในฐานข้อมูล) 

 วัดส านักกะท้อน  ตั้ งอยู่  25/7 หมู่  1 ต . ส านักท้อน อ . บ้านฉาง  เป นวัดราษฎร์   

สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 วัดสุวรรณรังสรรค์ ตั้งอยู่ หมู่ 5 ต. ส านักท้อน อ.บ้านฉาง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2499  

ได้รับอนุญาต ให้ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. 2511 มีชื่อเดิม “วัดยายร้า” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

ภาค 13  

 วัดหนองโบสถ์ ตั้งอยู่ ต. ส านักท้อน อ. บ้านฉาง เป นวัดและสถานปฎิบัติธรรมกลางป่า  

บนเนื้อที่ 70 ไร่ ตั้งวัดตามกฎหมายเมื่อปี พ.ศ. 2545 และได้รับอนุญาตให้ตั้งเป นวัดได้  

ในปี พ.ศ. 2546 มีชื่อว่า “วัดหนองโบสถ์” และได้เริ่มต้นสร้างอุโบสถในปี พ.ศ. 2549  

การสร้างอุโบสถครั้งนี้ได้ รวมเอาศาลาและอุโบสถเข้าด้วยกันอยู่ในลักษณะเป นอุโบสถ

เอนกประสงค์เพราะใช้ท าสังฆกรรมประกอบศาสนกิจและบ าเพ็ญบุญกุศลต่างๆ ตลอดจน

เป นที่พักของญาติโยม 

 ศาลหลวงเตี่ยชากหมาก ตั้งอยู่ 31/51 ต. ส านักท้อน  อ . บ้านฉาง  ไม่พบประวัติ 

ในฐานข้อมูล) 

 วัดชากหมาก ตั้งอยู่ 26 หมู่ 2 บ้านชากหมาก ต. ส านักท้อน อ. บ้านฉาง สร้างเมื่อปี  

พ.ศ. 2464 โดยพระครูภาวนานุโยค  หลวงพ่อหอม) เป นพื้นที่ราบลุ่มมีล าคลองไหลผ่าน และ 

ได้รับการประกาศตั้งเป นวัดในปี พ.ศ. 2464 โดยได้รับการสนับสนุนจากก าลังของ 

ฐานทัพเรือสัตหีบ 

3) ต าบลบ้านฉาง จ านวน 11 แห่ง ได้แก ่

 ศาลหลวงเตี้ยบ้านพยูน ตั้งอยู่ ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง เป ยศาลที่อยู่ติดกับชายหาดพยูน  

ซึ่งมีความสวยงามและโดดเด่น เป นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ มีศาลเจ้าแม่กวนอิม 

เจ้าแม่ทับทิม และเทพเจ้านาจา ซึ่งบริเวณดังกล่าวยังมีการปรับปรุงแต่งภูมิทันศ์เพื่อเป น

แหล่งท่องเที่ยวอีกที่ขึ้นชื่อของต าบลบ้านฉาง 

 วัดชลธาราม (พยูน) ตั้งอยู่ 3/1 ต.บ้านฉาง อ. บ้านฉาง  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 มัสยิด ดะห์วะติ้ลอิสลาม ตั้งอยู่หมู่ 5 ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จดทะเบียนเมื่อวันที่   

1 พ ศจิกายน พ.ศ. 2549  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 ศาลหลวงเตี่ยบ้านฉาง ตั้งอยู่ ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 ศาลเจ้าเล่าเอ๊ยกวนอู บ้านฉาง ตั้งอยู่ ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 
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 วัดบ้านฉาง สันนิษฐานว่าเป นวัดเก่า เดิมเป นที่ว่างเปล่า มีซากสิ่งก่อสร้างเป นเค้าโครง 

แสดงว่ามีการก่อสร้างที่ไม่ปรากฏยังมีเสาตั้งอยู่ 2 ต้น มีต้นไม้ที่มักจะปลูกไว้ในวัดอีก 2 ต้น 

คือต้นจ าปา 1 ต้น และต้นพิกุล 1 ต้น ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2417 ชาวบ้านได้ก่อสร้างกุฎี 

และศาลาขึ้ น ใหม่ ใน เนื้ อที่ ดั ง กล่ าว  ป จจุบั นมี เนื้ อที่ ป ระมาณ 35 ไ ร่  นับตั้ ง แต่ 

เป นวัดมาเมื่อ พ.ศ. 2417 ถึง พ.ศ. 2554 วัดบ้านฉางมีอายุได้ 136 ปี มีเจ้าอาวาสปกครอง

มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงป จจุบันจ านวน 18 รูป  

 วัดประชุมมิตรบ ารุง ตั้งอยู่หมู่ 1 ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง ก่อสร้างเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 

พ.ศ. 2 11 มีชื่อเดิม “วัดหนองชุมแสง” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 13  

 ศาลเจ้าหลวงเตี่ย ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 วัดเนินกระปรอก  ตั้ งอยู่หมู่  6 ต. บ้านฉาง อ . บ้านฉาง สร้างเมื่อเมื่อ พ.ศ. 2481  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 13 โดยในปี พ.ศ. 2480 ศึกษาธิการอ าเภอพร้อมชาวบ้าน 

ได้พากันย้ายวัดจากแห่งเดิมมาสร้างวัดใหม่ในที่ป จจุบัน 

 วัดภูดรนิ่มเสนาะ ตั้งอยู่หมู่  7 ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง สร้างเมื่อวันที่ 12 เมษายน  

พ.ศ. 2 12 พื้นที่บริเวณตั้งวัดเดิมเรียกว่า “เขาห้วยมะหาด หรือเขาภูดร” และพื้นที่ป จจุบนั

บริเวณที่ตั้งวัดเป นที่ราบลุ่ม สภาพโดยทั่วไปเป นไร่มันส าปะหลังและสวนยางพารา 

 คริสตจักรของพระคริสต์บ้านฉาง ตั้งอยู่  ต. บ้านฉาง อ . บ้านฉาง  ไม่พบประวัติ 

ในฐานข้อมูล) 

จังหวัดชลบุร ี

1) ต าบลห้วยใหญ่ จ านวน 5 แห่ง ได้แก ่

 อเนกกุศลศาลา  วิหารเซียน) ตั้งอยู่ ถ. สุขุมวิท ต. ห้วยใหญ่ อ. บางละมุง เป นสถานที่

รวบรวมวัตถุโบราณของงานศิลปะของไทยและจีน อยู่ใกล้กับเขาชีจรรย์ มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 

เป นพื้นที่ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9) และชื่อ  

อเนกกุศลศาลา เป นชื่อพระราชทานเช่นกัน  

 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  ตั้งอยู่ 999 ต . ห้วยใหญ่ อ . บางละมุง มีสมเด็จ-

พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พระนามเดิม เจริญ คชวัตร เป นสมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป นประธาน

จัดสร้างวัด และทรงตั้งชื่อวัดตามสมณศักดิ์เดิมของพระองค์  สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) ว่า “วัดญาณสังวราราม”  

 ส านักสงฆ์ศิริศิริรักษ์ ตั้งอยู่ 34 4 ม.7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 
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 ส านักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม  ตั้ งอยู่  73 หมู่  11 ต . ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  

 ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 วัดมาบฟักทอง ตั้งอยู่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

2) ต าบลนาจอมเทียน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 

 พระพุทธรูปเขาชีจรรย์ ตั้งอยู่ ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ เป นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระพุทธฉายที่ ใหญ่ที่สุดในโลก  

เป นพระพุทธรูปประจ ารัชกาลที่ 9 น้อมเกล้าถวายเป นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรง

ครองสิริราชสมบัติปีที่  0 เป นพระพุทธรูปแบบประทับนั่งปางมารวิชัย ความสูง 109 เมตร 

3) ต าบลบางเสร่ จ านวน 1 แห่ง ได้แก ่

 วัดเขาชีจรรย์ ตั้งอยู่ บ้านโค้งวันเพ็ญ ต. บางเสร่ อ. สัตหีบ อยู่ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

ตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2 19 เป นวัดที่สร้างขึ้นจากศรัทธาของประชาชน โดยมีนาย

แช่ม บุญพิทักษ์ เป นผู้ขออนุญาตสร้างวัด ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

มีชื่อในทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า “วัดเขาชีจรรย์” ตามชื่อของ

หมู่บ้านและได้รับการพัฒนาเร่ือยมาจนถึงป จจุบัน 

4) ต าบลพลูตาหลวง จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 

 วัดราษฎร์สามัคคี ตั้งอยู่ ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 ศาลเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ 33 3  ถนน ต. พลูตาหลวง อ. เภอ สัตหีบ  ไม่พบประวัติ 

ในฐานข้อมูล) 

 ส านักปฏิบัติธรรม กม.8 ตั้งอยู่ ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 วัดรังสีสุนทร (กม.5) ตั้งอยู่ ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 ส านักสงฆ์โพธิปิยะ (ธรรมยุต) สาขาโพธิสัมพันธ์  ตั้งอยู่ ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ  

 ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสัตหีบ (บันไดแก้ว) ตั้งอยู่ ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ  ไม่พบประวัติ 

ในฐานข้อมูล) 

 วัดทุ่งโปร่ง ตั้งอยู่ ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 ส านักปฏิบัติธรรมเขาพลูตาหลวง ตั้งอยู่หมู่ 1 ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ  ไม่พบประวัติ 

ในฐานข้อมูล) 

 วัดเขาบายศรี สันติธรรม ตั้งอยู่ ต. พลูตาหลวง อ. สัตหีบ  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 
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 ส านักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน ตั้งอยู่  99/20 ต . พลูตาหลวง อ . สัตหีบ  ไม่พบประวัติ 

ในฐานข้อมูล) 

5) ต าบลแสมสาร จ านวน 3 แห่ง ได้แก ่

 คริสตจักรพัฒนาการแสมสาร ตั้งอยู่ ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  ไม่พบประวัติในฐานข้อมูล) 

 วัดช่องแสมสาร ตั้งอยู่หมู่ 2 ต. แสมสาร อ. สัตหีบ เป นวัดที่ประชาชนนิยมนมัสการและขอพร  

 วิหารหลวงพ่อด า ตั้งอยู่หมู่ 2 ต. แสมสาร อ. สัตหีบ เป ดวิหารอย่างเป นทางการเมื่อวันที่ 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2 32 เป นพระพุทธปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง ซึ่งชาวประมง 

ฝ ่งตะวันออกเลื่อมใสศรัทธา ทุกครั้งที่ออกทะเลมักจะไปนมัสการและขอพร ชาวประมง 

ทุกคนจะกลับมาโดยสวัสดิภาพ มีโชคได้สินทรัพย์จากทะเลเป นกอบเป นก า 
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รูปที่ 3.8-31 ศาสนสถานในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 

ร่าง
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บทที่ 4  
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์  

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) คือ กระบวนการซึ ่งประชาชนหรือผู ้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจ
ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการน้ี  
ตั ้งแต่เริ ่มแรก เพื ่อให้เกิดความเข้าใจ และการรับรู้ -เรียนรู ้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน จะเป็นประโยชน์ 
ต่อทุกฝ่าย ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการนี้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม  
ของสาธารณะในการศึกษาโครงการ ก่อนการดำเนินการ และประเมินถึงผลกระทบทางบวกและทางลบในทุกมิติ  
ที ่อาจเกิดข ึ ้นจากการพัฒนา อีกทั ้งการดำเนินกิจกรรมการมีส ่วนร่วมของประชาชนหรือผู ้ม ีส ่วนได ้เสีย  
จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการตัดสินใจในการร่วมกันพิจารณากำหนดทิศทางการพัฒนาโครงการ
อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การยอมรับของชุมชนและประชาชนในที่สุด 

ในการดำเนินงานกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จำเป็นต้องกำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของโครงการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
นำเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ โดยโครงการจะอ้างอิง  
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  
ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 โดยมีข ั ้นตอน 
การดำเนินงานแสดงดังรูปที่ 4.1-1 
  ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-2 
 

 

รูปที่ 4.1-1 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (EHIA) 

  

2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ 

3. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ โดย 
3.1 การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม 
3.2 การสัมภาษณ์รายบุคคล 
3.3 การสำรวจความคิดเห็นด้วย
แบบบสอบถาม 

4. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 
ต่อร่างรายงานฯ ร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไข และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1. การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยการ 
ให้ข้อมูลกับประชาชน โดย การพบปะ
เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือ 

ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/ รายละเอียดโครงการ/ ประเมิน

ทางเลือกของโครงการ 

การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
และกำหนดร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข และ             

ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
มาตรการป้องกันและแก้ไข และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
และการจัดเตรียมข้อมูลกลั่นกรองโครงการ 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA) เสนอต่อ สผ. 

- การรวบรวมข้อมูล 

- การสำรวจและ
ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- การสำรวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 

ร่าง
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 วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นห่วงกังวล
และแนวทางในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และเพื ่อให้การประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ  
เป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้านให้มากที่สุด 

(2) เพื ่อเปิดเผยเอกสารโครงการ โดยระบุถึงความเป็นมา ความจำเป็น กระบวนการ และแนวทาง  
ในการดำเนินโครงการ รวมถึงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ร่างข้อเสนอการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น 

 ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะสำหรับไปใช้
ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในการพัฒนาโครงการผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 

3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพเรือ เนื่องจากเป็นการแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการพัฒนา
โครงการในระยะต่างๆ โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพน้อยที่สุด 

 พ้ืนที่ศึกษาโครงการ 

ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจากขอบเขตพื้นที่ต่างๆ ดังน้ี   

▪ ขอบเขตพื้นที่ศึกษาทางกายภาพ ครอบคลุมบริเวณสนามบินนานาชาติอู ่ตะเภา และบริเวณพื้นที่
โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากแนวขอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาไปทางด้านทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกด้านละ 6 กิโลเมตร และด้านทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ 10 กิโลเมตร  

▪ ขอบเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วน  
ของอำเภอบ้านฉาง และอำเภอเมืองระยอง และจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของอำเภอ 
บางละมุง และสัตหีบ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-2 

  ร่าง
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ตารางที่ 4.1-1 พ้ืนที่ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนรว่มของประชาชนของโครงการแยกตามเขตการปกครอง 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
1) ระยอง 1) บ้านฉาง 1) พลา (ที่ตั้งโครงการ) 
 2) สำนักท้อน 
 3) บ้านฉาง 
 2) เมืองระยอง 4) ห้วยโป่ง 
2) ชลบุรี 3) บางละมุง 5) ห้วยใหญ่ 
 4) สัตหีบ 6) นาจอมเทียน 
  7) บางเสร่ 
  8) พลูตาหลวง 
  9) สัตหีบ 
  10) แสมสาร 

2 จังหวัด 4 อำเภอ 10 ตำบล 
  

ร่าง
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ที่มา : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์, พ.ศ. 2563 

รูปที่ 4.1-2 พ้ืนที่ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนรว่มของประชาชนของโครงการจำแนกตามขอบเขตการปกครอง 
  

ร่าง
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 การจำแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) 

การจำแนกผู้มีส่วนได้เสียยึดหลักการรวมผู้ที่เก่ียวข้องไว้ให้มากที่สุด (Inclusiveness) โดยจากกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในแตละขั ้นตอน สามารถแบงผูมีสวนเกี่ยวของ 
ในขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ออกเปน 7 กลุม ตามแนวทางของ สผ. ประกอบด้วย 

1) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 
− กลุ่มผู้เสียประโยชน์ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
− กลุ่มผู้ได้รับผลประโชน์ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทั้งทางตรงและ

ทางอัอม 

2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
− เจาของโครงการ ในที่นี้อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่เป็น 

ผู้ดำเนินโครงการ ซ่ึงรวมถึง กรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยในโครงการน้ี 
คือ กองทัพเรือ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

− ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย คือ บริษัท 
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทั้งนี้ เจ าของโครงการและ 
ผูจัดทํารายงานฯ จะตองดําเนินการรวมกันในทุกขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3) ผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
− สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ในฐานะฝายเลขานุการ 

ของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) 
หรือหนวยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) มอบหมายใหปฏิบตัิ
หนาที่แทน  

− คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และ/
หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)  

− ผูที่มีหนาที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ เชน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหนวยงานของรัฐ 
หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย 

4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ที่เก่ียวข้อง เช่น สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ
อิสระ 
− องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม" ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม

หรือองค์กรชุมชนที่สนใจและทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 

− สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพื้นที่ศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง 
− นักวิชาการอิสระรวมทั้งผู้เซ่ียวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่าง ๆ 
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6) สื่อมวลชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับ
โครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม 
 

ตารางที่ 4.1-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
1. ผู้รับผลกระทบ 1.1 ประชาชนที ่อาศัยอยู ่ในชุมชน

ภายในพื ้นที ่ร ัศมีอย ่างน้อย 5 
กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ รวม
จำนวน 76 ชุมชน/หมู่บ้าน 

ตำบลพลา 
1. หมู่ท่ี 1 โกรกตะแบก  
2. หมู่ท่ี 2 กม. 16  
3. หมู่ท่ี 3 กม.18 
4. หมู่ท่ี 4 คลองทรายใหม่ 
5. หมู่ท่ี 5 ตำบลพลา 
6. หมู่ท่ี 6 ตะกาด 
7. หมู่ท่ี 7 บ้านคลองทรายพัฒนา 

  ตำบลสำนักท้อน 
8. หมู่ท่ี 1 สำนักท้อน 
9. หมู่ท่ี 2 ชากหมาก 
10. หมู่ท่ี 3 บ้านสระแก้ว   
11. หมู่ท่ี 4 คลองบางไผ่ 
12. หมู่ท่ี 5 ยายร้า 
13. หมู่ท่ี 6 เขาคลอก 
14. หมู่ท่ี 7 หนองตะเคียน 
15. หมู่ท่ี 8 เชิงเขา 

  ตำบลบ้านฉาง 
เทศบาลตำบลบ้านฉาง 
16. หมู่ท่ี 1 แผ่นดินไท 
17. ชุมชนแผ่นดินไท 
18. หมู่ท่ี 2 ประชุมมิตร 
19. ชุมชนประชุมมิตร 
20. ชุมชนล้อเกวียน 
21. ชุมชนสี่กั๊ก 
22. หมู่ท่ี 3 บ้านเนินสำเหร่ 
23. ชุมชนเนินสำเหร่ 1 
24. ชุมชนเนินสำเหร่ 2 
25. หมู่ท่ี 4 พยูน 
26. ชุมชนพยูน 1 
27. ชุมชนพยูน 2 
28. ชุมชนพยูน 3 
29. ชุมชนพยูน 4 
30. หมู่ 6 เนนิกระปรอก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
  31. ชุมชนเนินกระปรอก 1 

32. ชุมชนเนินกระปรอก 2 
33. หมู่ท่ี 7 ภูดรห้วยมะหาด 
34. ชุมชนภูดร 
35. ชุมชนห้วยมะหาด 

  

  

  

  ตำบลห้วยโป่ง 
36. ชุมชนซอยคีรี 
37. ชุมชนชากลูกหญ้า 
38. ชุมชนวัดชากลูกหญ้า 

  ตำบลห้วยใหญ่ 
39. หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยขวาง 
40. หมู่ท่ี 10 บ้านหนองซากแง้ว 
41. หมู่ท่ี 11 บ้านมาบฟักทอง 
42. หมู่ท่ี 13 บ้านหนองผักกูด 

  ตำบลนาจอมเทียน 
43. หมู่ท่ี 1 นาจอมเทียน 
44. หมู่ท่ี 2 น้ำเมา 
45. หมู่ท่ี 3 หินวง 
46. หมู่ท่ี 5 หนองจับเต่า 
47. หมู่ท่ี 6 โรงส ี
48. หมู่ท่ี 7 ตำบลนาจอมเทียน 
49. หมู่ท่ี 8 วัดเขาบำเพ็ญบุญ 

  ตำบลบางเสร่ 
50. หมู่ท่ี 3 เนินสามัคคี 
51. หมู่ท่ี 5 เกล็ดแก้ว 
52. หมู่ท่ี 6 เขากระทิง 
53. หมู่ท่ี 7 หนองหิน 
54. หมู่ท่ี 8 ชมุชนรวม 8 พัฒนา 
55. หมู่ท่ี 9 ศาลพ่อแก่ 
56. หมู่ท่ี 10 ห้วยลึก 
57. หมู่ท่ี 11 โค้งวันเพ็ญ 

  ตำบลพลูตาหลวง 
58. หมู่ท่ี 1 พลูตาหลวง 
59. หมู่ท่ี 2 ขลอด 
60. หมู่ท่ี 3 คลองไผ ่
61. หมู่ท่ี 4 คลองพลูตาหลวง 
62. หมู่ท่ี 5 เขาบายศรี 
63. หมู่ท่ี 6 เขาตะแบก 

  
  
  
  
  
  

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
  64. หมู่ท่ี 7 หนองหญ้าน้อย 

65. หมู่ท่ี 8 หนองหญ้า 
  ตำบลสัตหีบ 

66. หมู่ท่ี 1 บ้านตลาดสัตหีบ 
67. หมู่ท่ี 2 บ้านตลาดสัตหีบ 
68. หมู่ท่ี 3 บ้านยางงาม 
69. หมู่ท่ี 4 บ้านเตาถ่าน 
70. หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายุบ 
71. หมู่ท่ี 6 บ้านหนองระกำ 
72. หมู่ท่ี 7 บ้านร่มฤดี 
73. หมู่ท่ี 8 บ้านคลองกานดา 

  ตำบลแสมสาร 
74. หมู่ท่ี 1 ช่องแสมสาร 
75. หมู่ท่ี 2 หนองน้ำเค็ม 
76. หมู่ท่ี 3 หัวแหลม 
77. หมู่ท่ี 4 หนองกระจง 

 1.2 กลุ่มประมงเรือเล็กท่ีอยู่ใกล้เคียง
ท่ีตั้งโครงการ 

1. วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อำเภอเมืองและ 
อำเภอบ้านฉางสามัคคี  

 1.3 พื้นท่ีอ่อนไหว 
- โรงเร ียนในพื ้นที ่ศ ึกษาของ

โครงการ 

1. โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 
2. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
3. โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 
4. โรงเรียนวัดบ้านฉาง 
5. โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 
6. โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 
7. โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 
8. โรงเรียนนานาชาติการ์เด้นอีสเทิร์นซีบอร์ด 
9. โรงเรียนบ้านคลองทราย 
10. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 
11. โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 
12. โรงเรียนวัดพลา 
13. โรงเรียนบ้านกม. 5 
14. โรงเรียนบ้านขลอด 
15. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 
16. โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 
17. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตำบลพลูตาหลวง 
18. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 
19. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 
20. โรงเรียนพัฒนาเวชบริหารธุรกิจ 
21. โรงเรียนวัดชากหมาก 
22. โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
  23. โรงเรียนวัดสระแก้ว 

24. โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 
25. โรงเรียนสัจจศึกษา 
26. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสงส่องหล้า 
27. โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 
28. โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 
29. โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 
30. โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 
31. โรงเรียนบ้านพยูน 

  
  
  
  
  
  

 - ศาสนสถานในพื้นที่ศึกษาของ
โครงการ 

32. วัดเขาชีจรรย์ 
33. คริสตจักรความหวังบ้านฉาง 
34. วัดชลธาราม (พยูน) 
35. วัดเนินกระปรอก 
36. วัดบ้านฉาง 
37. วัดประชุมมิตรบำรุง 
38. วัดภูดรนิ่มเสนาะ 
39. คริสตจักรไคร้สตเชิชบ้านฉาง 
40. คริสตจักรบ้านฉาง 
41. วัดคลองทราย 
42. วัดคีรีภาวนาราม 
43. วัดพลา 
44. วัดเขาบายศรีสันติธรรม 
45. วัดรังสีสุนทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  46. วัดราษฎร์สามัคคี 
47. สำนักสงฆ์ป่าขันติอุดมธรรม 
48. สำนักวิปัสสนาเวฬุอมัพวัน 
49. วัดชากหมาก 
50. วัดพุทธนิมิต 
51. วัดสมบูรณาราม 
52. วัดสระแก้ว 
53. วัดสำนักกะท้อน 
54. วัดสุวรรณรังสรรค์ 
55. วัดช่องแสมสาร 
56. วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
57. วัดมินิมาตร 
58. วัดทุ่งโปร่ง 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
 - สถานพยาบาลในพื ้นที ่ศึกษา

ของโครงการ 
59. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักท้อน 
60. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาครอง 
61. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองบางไผ่ 
62. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชากหมาก 
63. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว 
64. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยายร้า 
65. โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 
66. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านช่องแสมสาร 
67. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลา 
68. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยูน 
69. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ 

 1.5 บริษ ัทสายการบินภายในและ
ภายนอกประเทศ 

1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
2. เอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ส 
3. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
4. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 
5. ไทยไลอ้อน แอร์ 
6. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 
7. บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด 
8. สายการบิน พัทยา แอร์ไลน์ส 

 1.6 สถานประกอบการด ้ านก าร
ท่องเท่ียว 

1. อีสเทิร์นสตาร์กอล์ฟ 
2. สวนนงนุชพัทยา 

 1.7 สถานประกอบการเอกชน 1. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
(East Water) 

2. บริษัท บีกริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
3. บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

2. หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบจัดทำ
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานท่ีศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการ 
กองทัพเรือ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
บริษัทท่ีปรึกษา 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยู
เออี) 

3. หน่วยงานพิจารณา
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
2. คณะกรรมการผูช้ำนาญการพิจารณารายงานการประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศกรมเจา้ท่า 
3. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
4. หน่วยงานราชการ 
ในระดับต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 หน่วยงานราชการส่วนกลาง 1. กรมท่าอากาศยาน 
2. สถาบันการบินพลเรือน 
3. สำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน 
4. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.)  
6. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  
7. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
8. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
9. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ
10. กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
11. กรมควบคุมมลพษิ 
12. กรมอนามัย 
13. กรมควบคุมโรค 
14. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
15. กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
16. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
17. กรมธุรกิจพลงังาน 
18. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 6 
19. สำนักงานสิ่งแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 
20. สำนักจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุรี) 
21. ฐานทัพเรือสัตหีบ 
22. สำนักงานศุลกากรภาคท่ี 1 
23. ด่านศุลกากรมาบตาพุด 

 
 

 

 4.2 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
 

1. จังหวัดระยอง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
2. สำนักงานจงัหวัดระยอง 
3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
4. สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดระยอง 
5. สำนักงานประชาสมัพันธ์จังหวัดระยอง 
6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดระยอง 
7. สำนักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ จังหวัดระยอง 
8. สำนักงานพฒันาชุมชนจงัหวัดระยอง 
9. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดระยอง 
10. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
11. สำนักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 
12. สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 
13. สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง 
15. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
16. สำนักงานการท่องเท่ียวและกฬีาจงัหวัดระยอง 
17. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนกังานระยอง (ระยอง-จนัทบุรี) 
18. สำนักงานแรงงานจงัหวัดระยอง 
19. สำนักงานธนารักษ์พืน้ท่ีระยอง 
20. สำนักงานท่ีดินจงัหวัดระยอง 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
4. หน่วยงานราชการ 
ในระดับต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

21. แขวงการทางระยอง 
22. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 
23. สำนักงานขนส่งจงัหวัดระยอง 
24. สำนักงานวฒันธรรมจังหวัดระยอง 
25. องค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยอง 
26. สถานีตำรวจภูธรจงัหวัดระยอง 
27. สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง 
28. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 
29. ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นท่ี 7 
30. ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดระยอง 
31. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมหมู่บ้าน 

จังหวัดระยอง 
32. สำนักงานจงัหวัดชลบุรี (ผู้ว่าราชการจงัหวัด) 
33. สำนักงานจงัหวัดชลบุรี 
34. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
35. สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดชลบุรี 
36. สำนักงานประชาสมัพันธ์จังหวัดชลบุรี 
37. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดชลบุรี 
38. สำนักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดชลบุรี 
39. สำนักงานพฒันาชุมชนจงัหวัดชลบุรี 
40. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดชลบุรี 
41. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 
42. สำนักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 
43. สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี 
44. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
45. สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี 
46. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
47. สำนักงานการท่องเท่ียวและกฬีาจงัหวัดชลบุรี 
48. สำนักงานแรงงานจงัหวัดชลบุรี 
49. สำนักงานธนารักษ์พืน้ท่ีชลบุรี 
50. สำนักงานท่ีดินจงัหวัดชลบุรี 
51. แขวงการทางชลบุรีท่ี 1 
52. แขวงการทางชลบุรีท่ี 2 
53. สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจงัหวัดชลบุรี 
54. สำนักงานขนส่งจงัหวัดชลบุรี 
55. สำนักงานวฒันธรรมจังหวัดชลบุรี 
56. องค์การบริหารส่วนจงัหวัดชลบุรี 
57. สถานีตำรวจภูธรจงัหวัดชลบุรี 
58. สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี 
59. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมหมู่บ้าน 

จังหวัดชลบุรี 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
4. หน่วยงานราชการ 
ในระดับต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

4.3 หน่วยงานราชการท้องถ่ิน 1. อำเภอเมืองระยอง 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง 
3. สำนักงานพัฒนาชมุชนอำเภอเมืองระยอง 

  4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 
5. สำนักงานประมงอำเภอเมืองระยอง 
6. สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง 
7. อำเภอบ้านฉาง 
8. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง 
9. สำนักงานพัฒนาชมุชนอำเภอบ้านฉาง 
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 
11. สำนักงานประมงอำเภอบ้านฉาง 
12. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านฉาง 
13. อำเภอบางละมุง 
14. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง 
15. สำนักงานพัฒนาชมุชนอำเภอบางละมงุ 
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 
17. สำนักงานประมงอำเภอบางละมุง 
18. สถานีตำรวจภูธรบางละมุง 
19. อำเภอสัตหีบ 
20. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ 
21. สำนักงานพัฒนาชมุชนอำเภอสัตหีบ 
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 
23. สำนักงานประมงอำเภอสัตหีบ 
24. สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง 
25. สำนักงานเทศบาลตำบลพลา 
26. สำนักงานเทศบาลตำบลสำนักท้อน 
27. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน 
28. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง 
29. สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง 
30. สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
31. สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 
32. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ 
33. สำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว 
34. องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง 
35. สำนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 
36. สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 
37. องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร 
38. โรงพยาบาลบ้านฉาง (จักรชัย) 
39. โรงพยาบาลบ้านฉาง 
40. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
41. โรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10) 
42. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลห้วยใหญ่  

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
4. หน่วยงานราชการ 
ในระดับต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 43. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  
44. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลบางเสร่ 
45. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบล 

พลูตาหลวง 
46. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองสัตหีบ 
47. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบล

แสมสาร 
  48. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบล 

สำนักท้อน 
49. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
50. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลบ้านฉาง  
51. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลพลา  
52. ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัด

ระยอง 
 4.4 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 

2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง 
3. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง 
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี 
5. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี 
6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
7. บริษัท สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จำกัด 

5.องค์การเอกชนด้าน 
สิ่ง แวดล้อม องค์กร
พัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 
 

5.1 องค์การเอกชนด้านสิ ่งแวดล้อม 
องค์กรพัฒนาเอกชน 

1. หอการค้าจังหวัดระยอง 
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
3. หอการค้าจังหวัดชลบุรี 
4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
5. สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง 
6. สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด – บ้านฉาง 
7. มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมโลก 
8. สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการบิน (AOC) 
9. สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 
10. สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) 
11. สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ (ADT) 
12. สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง 
13. สมาคมแหล่งท่องเท่ียวชลบุรี 
14. สมาคมประมงระยอง 
15. สมาคมประมงชลบุรี 
16. สมาคมประมงแสมสาร  
17. ชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มย่อย รายละเอียดกลุ่มย่อย 
5.องค์การเอกชนด้าน 
สิ่ง แวดล้อม องค์กร
พัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ (ตอ่) 
 

5.2 สถาบันการศึกษา 1. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต

ระยอง 
3. วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 
4. มหาวิทยาลัยบูรพา 
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
7. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ 
10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 

6. สื่อมวลชน 
 

สื่อมวลชน 
 

1. เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค 
2. บริษัท ฟลิทเน็ต เวอร์ด จำกัด 
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านอำเภอจอมเทียน เคเบิ้ลทีวี เอ็กซ์เพรส 
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
5. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ส.ทร. 5 สัตหีบ 
6. สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดชลบุรี (พัทยา) 
7. สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดระยอง FM 96.75 Mhz 
8. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.จังหวัดระยอง) 
9. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ระยอง 
10. หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน เสียงเมืองชล 
11. หนังสือพิมพ์ข่าวระยอง 
12. หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์ 
13. หนังสือพิมพ์สยามเนชัน่ 
14. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บ้านเมือง 
15. หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
16. หนังสือพิมพ์มติชน คม ชัดลึก ASTV ผู้จัดการออนไลน ์
17. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
18. หนังสือพิมพ์ข่าวสด 
19. หนังสือพิมพ์สำนักข่าวไทย 
20. สมาคมนักข่าวระยอง 
21. สมาคมหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดระยอง 
22. ชมรมผู้สื่อข่าวส่วนกลาง 
23. ชมรมนักข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ จังหวัดระยอง 
24. สมาคมครอบครัวข่าว ระยอง 

7. ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ีสนใจโครงการ ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงและผู้ท่ีสนใจ 
 
  

ร่าง
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 รูปแบบการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สำหรับรูปแบบและการดำเนินงาน ได้ปฏิบัติตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น ดังน้ี 

1) การพบปะเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชน 

2) การดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

(1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1  

(2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2  

- การสัมภาษณ์เชิงลึก  

- การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม  

- การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 

(3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 3  

โดยมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรมดังน้ี 

4.1.5.1 กิจกรรมการพบปะเพ่ือให้ขอ้มูลเบื้องต้นและปรกึษาหารอืเพ่ือเตรียมความพร้อมของชุมชน 

ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการเข้าพื ้นที ่โครงการเพื่อเตรียมความพร อมของชุมชน เป็นการดำเนินงาน
โครงการในขั้นตอนแรกของการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นผู้บริหารหน่วยงานระดับสูง ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้งกับ
โครงการได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลข้อมูลการศึกษาของโครงการ รวมถึงขอรับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีการวางแผนสอดคล้องกับแผนงานการบริหารพื้นที่ศึกษา ก่อนจะดำเนินการ
ปรึกษาหารือในรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการต่อไป 

นอกจากนี ้ ยังเพิ ่มเติมการดำเนินการเพื ่อเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ข้อมูลกับประชาชน  
(Public Information) ในประเด็นรายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ ผ่านรูปแบบ
และวิธีการในการสื่อสารที่ประชาชนเข้าใจได้ง่าย อาทิ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

1) วัตถุประสงค์ 
• เพื่อแนะนำรายละเอียดโครงการ กรอบการศึกษา แผนงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
• เพื่อวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis) เพื่อกําหนดรูปแบบการมีสวนรวม 

ที่เหมาะสมกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุม (Stakeholder Engagement)  
• เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟงความเห็นที่เหมาะสม

กับบริบทของพื้นที่ 
• เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาของโครงการและขอบเขต

การศึกษาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา 

ร่าง
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โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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2) กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานราชการระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง

กับโครงการ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา เป็นต้น 

3) วิธกีาร 
• ใช้วิธีการเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 
• กำหนดวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ 
• จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการปรึกษาหารือ 
• ดำเนินการนัดหมายล่วงหน้าและยืนยันการนัดหมาย 
• เข้าพบและปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มเป้าหมาย 
• สรุปผลการปรึกษาหารือ 

4) สื่อและเอกสารที่ใช ้
• เอกสารข้อเท็จจริงโครงการ 
• แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
• สื่อประกอบการนำเสนอ (Slide Presentation) 

5) ระยะเวลาดำเนินการ 
เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ดำเนินการเป็นลำดับแรกก่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ  

(คร้ังที่ 1) โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 2 สัปดาห์ 
6) ผลการดำเนินการ 

จากการเขาพบปะเพื่อใหขอมูลเบื้องตนและปรึกษาหารือกับผูบริหารหนวยงานระดับจงัหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับทองถิ่น ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ โดยสามารถสรุปข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้แสดงดัง 
ตารางที่ 4.1-3 พร้อมทั้งภาพบรรยากาศการเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารือแสดงดังรูปที่ 4.1-3  ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-3 สรุปผลการพบปะเพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารอื 
วันที ่ เวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 

11.00 – 12.00 น. นายกเทศมนตรีตำบล 
บ้านฉาง จำนวน 1 คน 

สำนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านฉาง 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ รวมทั้งการเชิญเข้าร่วมการประชุม ควรดำเนินการ  
ให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ 

- การพัฒนาโครงการมีผลกระทบต่อเขาโกรกตะแบกหรือไม่ 
13.30 – 15.30 น. นายกเทศมนตรีเมืองบ้าน

ฉาง และคณะผู้บริหาร  
จำนวน 6 คน 

สำนักงานเทศบาล
เมืองบ้านฉาง 

- การออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังใหม่จะอยู่บริเวณใดของทางวิ่งท่ี  1 และทางวิ่งที่ 2 และมีการทำ
อุโมงค์เชื่อมต่อมาท่ีอาคารผู้โดยสารหลังเก่า และอาคารจอดรถหรือไม่ 

- รายละเอียดของโครงการเป็นไปตามแผนแม่บทหรือไม่ 
- ห่วงกังวลเรื่องการใช้สาธารณูปโภคของประชากรแฝงที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ เสนอให้โครงการจัดสรร

รายได้ในรูปแบบของภาษีออกสู่ท้องถ่ิน เพื่อปรับปรุง/แก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงการ 

5 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

13.30 – 15.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง ปลัดอำเภอบ้านฉาง 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จำนวน 5 คน 

ศาลากลางจังหวัด
ระยอง 

- มีความยินดีท่ีจะมีการพัฒนาโครงการ เพื่อความเจริญของประเทศ 
- เสนอให้เพิ่มเติมทางเข้า-ออก บริเวณด้านถนนสุขุมวิท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สนามบิน 
- การศึกษา และก่อสร้างโครงการ ใช้ระยะเวลาเท่าไร 
- เสนอให้แสดงแผนท่ี แผนผัง และรายละเอียดต่างๆ ในพื้นท่ีโครงการให้ชัดเจน  
- ควรเชิญกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ตั้งแต่การประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังแรก 
- การเลือกสถานท่ีจัดประชุมขอให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลัก 
- การพัฒนาโครงการมีผลกระทบต่อเขาโกรกตะแบกหรือไม่ 

10 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

11.00 – 12.00 น. นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลพลูตาหลวง และ
คณะผู้บริหารจำนวน 27 
ราย 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลพลูตาหลวง 

- กรณีประชาชนได้รับผลกระทบด้านเสียงจากโครงการ จะมีมาตรการในการดูแล และชดเชยอย่างไร 
- การปรับถมพื้นที่ของโครงการจะใช้ดินจากพื้นที่ไหน เนื่องจากโครงการที่ผ่านๆ มา ใช้ดินจากพื้นท่ี

ตำบลพลูตาหลวง เสนอให้มีการประเมินแหล่งดินที ่จะนำมาใช้ปรับถมพื ้นที ่ เพื่ อไม่ให้กระทบกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

  ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-3 สรุปผลการพบปะเพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารอื (ต่อ) 
วันที ่ เวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

10 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 
(ต่อ) 

13.30 – 14.30 น. นายอำเภอสัตหีบ และ
ปลัดอำเภอสัตหีบ  
จำนวน 2 คน 

ท่ีว่าการอำเภอสัตหีบ - ยินดีท่ีจะให้มีการพัฒนาโครงการเกิดข้ึน เพื่อความเจริญของพื้นท่ี และประเทศ 
- กรณีประชาชนได้รับผลกระทบด้านเสียงจากโครงการ จะมีมาตรการในการดูแล และชดเชยอย่างไร 
- มีการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภค และบริโภคในโครงการอย่างไร รวมท้ังการจัดการน้ำเสีย 

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 
- ผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานของโครงการจะมีผลกระทบอยู่ในระยะใด และบริเวณใดบ้าง 
- กรณีมีการต่อต้าน หรือการร้องเรียน โครงการมีมาตรการ และวิธีการแก้ไขอย่างไร 
- การขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการใช้เส้นทางใด มีการขนส่งในช่วงเวลาใด ควรมีการประเมิน 

ผลกระทบ และกำหนดมาตรการอย่างเหมาะสม 
- การประชาสัมพันธ์โครงการ ควรดำเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและ

ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา และเน้นหลักกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ควรแจ้งทั้งหมดกระทบด้านลบ
และบวกให้ชัดเจน เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดการร้องเรียนเกิดข้ึนภายหลัง 

- เสนอให้เพิ่มเติมทางเข้า-ออก บริเวณด้านถนนสุขุมวิท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สนามบิน 
 16.30 – 17.30 น. นายกเทศมนตรีตำบล 

สำนักท้อน และคณะ
ผู้บริหาร จำนวน 5 ราย 

สำนักงานเทศบาล 
ตำบลสำนักท้อน 

- การพัฒนาโครงการ มีการซื้อ/เวนคืนท่ีดินภายนอกสนามบินหรือไม่ 
- โครงการใช้ระยะเวลาการก่อสร้างกี่ปี 
- เสนอให้เพิ่มเติมทางเข้า-ออก บริเวณด้านถนนสุขุมวิท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สนามบิน 
- จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงที่กำหนดไว้ท้ังหมด 5 จุด มีความครอบคลุมเพียงพอแล้วใช่

หรือไม่ เสนอให้มีการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนวัดสระแก้วด้วย เนื่องจากอยู่ในแนวเดียวกับทางวิ่งและ
เส้นทางการบิน 

- ค่าความดังของเสียงเท่าไร จึงจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี และจะมีมาตรการดูแล และ
ชดเชยอย่างไร 

- เสนอให้มีการศึกษาและประเมินเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และของเสียด้วย ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-3 สรุปผลการพบปะเพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นและปรึกษาหารอื (ต่อ) 
วันที ่ เวลา กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

11 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

09.00 – 10.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
และโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 คน 

ศาลากลางจังหวัด
ชลบุรี 

- การพัฒนาโครงการ มีการซื้อ/เวนคืนท่ีดินภายนอกสนามบินหรือไม่ 
- กรณีประชาชนได้รับผลกระทบด้านเสียงจากโครงการ จะมีมาตรการในการดูแล และชดเชยอย่างไร 
- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลหรือไม่ อย่างไร 
- มีการกำหนดความสูงของตัวอาคารรอบสนามบินหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

และ พรบ.ควบคุมอาคาร 
 13.30 – 14.30 น. ปลัดเทศบาลตำบลพลา 

จำนวน 1 คน 
เทศบาลตำบลพลา - กรณีประชาชนได้รับผลกระทบด้านเสียงจากโครงการ จะมีมาตรการในการดูแล และชดเชยอย่างไร 

- ห่วงกังวลเร่ืองการใช้สาธารณูปโภคของประชากรแฝงที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นท่ี เสนอให้โครงการจัดสรร
รายได้ในรูปแบบของภาษีออกสู่ท้องถ่ิน เพื่อปรับปรุง/แก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค  
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ 

- เสนอให้จัดสรรรายได้ภาษีออกสู่ท้องถ่ิน เพื่อปรับปรุง/แก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค 
- เสนอให้พิจารณาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 15.30 – 17.00 น. นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสำนักท้อน 
และปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสำนักท้อน  
จำนวน 3 คน 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลสำนักท้อน 

- เสนอให้พิจารณาจุดตรวจวัดเร่ืองระดับเสียง โดยให้ตรวจวัดในจุดท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 
- เสนอให้นำประเด็นข้อห่วงกังวลของประชาชนท่ีได้รับมาจากการรับฟังความคิดเห็นของโครงการอื่นๆ 

กองทัพเรือ ท่ีเคยจัดประชุมมาพิจารณาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขด้วย 
- ควรเข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดประชุมในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 
- กรณีประชาชนได้รับผลกระทบด้านเสียงจากโครงการ จะมีมาตรการในการดูแล และชดเชยอย่างไร 
- การขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการใช้เส้นทางใด มีการขนส่งในช่วงเวลาใด ควรมีการประเมิน 

ผลกระทบ และกำหนดมาตรการอย่างเหมาะสม 
- เสนอให้เพิ่มเติมทางเข้า-ออก บริเวณด้านถนนสุขุมวิท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สนามบิน 

 ร่าง
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการจังหวัดชลบุรี 

  

นายอำเภอสัตหีบ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง 

  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน ปลัดเทศบาลตำบลพลา 

   
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง 

รูปที่ 4.1-3 บรรยากาศบางส่วนในการพบปะเพ่ือให้ขอ้มูลเบื้องต้นและปรกึษาหารือ 
 

  

ร่าง
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4.1.5.2 การดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

(1) การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

เป็นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งรายละเอียดโครงการ และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั ้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั ้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก อีกทั ้งยังเป็นการนำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน เพื่อศึกษาศักยภาพ 
ความเหมาะสม และการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ โดยมีขอบเขตวิธีการศึกษาครอบคลุมตามแนวทาง  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการด้านคมนาคม (แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
สนามบินหรือท่าอากาศยาน) ของ สผ. และแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื ่อให้  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน  

1) วัตถุประสงค์ 
• เพื ่อนำเสนอร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึง 

การประเมินทางเลือกของโครงการ  
• เพื ่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู ้มีส่วนได้เสียต่อร่างขอบเขตการประเมิน 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ ซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบการปรับ
ขอบเขตการศึกษาให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2) กลุ่มเป้าหมาย 

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 7 กลุ่มหลัก ตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและ  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 

3) ขั้นตอนการดำเนินงาน วธิีการ และเทคนิค 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั ้งที ่  1 ใช ้เทคนิคการประชุมสัมมนา และวิธีการ  
Nice Welcome Characteristics Smiling Face เพื่อให้เกิดความเป็นมิตรและความประทับใจในการรับข้อมูลข่าวสาร
จากผู้นำเสนอ มีการเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ เป็นมาและความจำเป็น 
ของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ/การศึกษา ระยะเวลาของการศึกษาโครงการ พื้นที่โครงการ และขอบเขต
การศึกษา ให้มีความละเอียดชัดเจน มีผู้ดำเนินรายการที่มีเทคนิคในการพูดต้อนรับ และนำสาระต่างๆ มานำเสนอ  
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การเปิดเวทีอภิปรายเพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
การประชุม กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นเป็นบรรยากาศของการมีส่วนร่วมกัน  
ในห้องประชุม รวมทั ้งการรับข้อเสนอแนะต่างๆ โดยผ่านช่องทางทั ้งการแสดงความคิดเห็นในที ่ประชุมแล ะ 
การตอบคำถามจากแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินงานได้ดังรูปที่ 4.1-4 และตารางที่ 4.1-4 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-24 
 

• การเตรียมการประชุม 

− กำหนดเน้ือหาที่จะนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย 
− จัดทำเอกสารโครงการเพื่อเปิดเผยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน และสื่อเอกสาร

ประกอบการนำเสนอ เอกสารประกอบการประชุม แผ่นพับ เสนอกองทัพเรือ และ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนดำเนินการ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการประชุม 

− กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ  
− จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม และเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมให้ครอบคลุม 

ทั้ง 7 กลุ่ม ล่วงหน้า 1 เดือน ผ่านทางช่องทางอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
− เปิดเผยเอกสารโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนพิจารณาล่วงหน้า 15 วัน 

ก่อนการจัดเวที ผ่านอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
− จัดระบบการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 
− เตรียมความพร้อมของคณะทำงาน ด้านเนื้อหา เทคนิค และวิธีการที่ใช้ในการประชุม  

และซ้อมการนำเสนอกับกองทัพเรือ 
− จัดเตรียมสถานที่ประชุมให้มีความพร้อมในเรื่องของเวที อุปกรณ์เครื่องเสียง การจัดโต๊ะ 

ในที่ประชุม สถานที่สำหรับจัดนิทรรศการ โต๊ะลงทะเบียน และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ 

• การดำเนินการประชุม  

− รับลงทะเบียน และแจกชุดเอกสารประกอบการประชุม โดยมีทีมงานต้อนรับบริเวณ 
หน้าห้องประชุม 

− จัดวางบอร์ดนิทรรศการบริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษา
ข้อมูล โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำอธิบาย 
พิธีการเปิดประชุม : การกล่าวรายงานโดยผู้แทนของกองเรือ และการกล่าวเปิดประชุม
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หรือผู้แทน 

− การบรรยาย : นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ และขอบเขตการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

− เปิดเวทีให้มีการซักถามและชี ้แจงข้อมูลเพิ ่มเติม รวมทั ้งร ับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมเข้าประชุมตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

− จดบันทึก บันทึกเสียง และบันทึกภาพระหว่างการประชุม และรวบรวมแบบสอบถาม 

• การดำเนินงานภายหลังการจัดประชุม 

− เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางอย่างน้อย  3 ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร อีเมล หรือ เว็บไซต์โครงการ เป็นเวลา 15 วัน หลังวันจัดประชุมฯ 

− สรุปประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากในที่ประชุมและแบบประเมิน 
เพื่อรวบรวมประกอบในการปรับแก้ขอบเขตการศึกษา  

− จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นจากที่ประชุม เสนอเสนอกองทัพเรือ และสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเผยแพร่โดยส่งให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ และสาธารณชนต่อไป 

  

ร่าง
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4) สื่อและเอกสารที่ใช้ (รูปที่ 4.1-5) 
• การแจ้งล่วงหน้าและเปิดเผยเอกสารโครงการ 

− สื ่อที ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ป้ายประชาสัมพันธ์ 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รถแห่ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุท้องถิ่น 
เป็นต้น 

− เอกสารประกอบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ 
• การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ  

− เอกสารสำหรับแจกผู้เข้าร่วมประชุม เช่น กำหนดการ เอกสารประกอบการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นฯ แบบประเมินผล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นต้น 

− สื่อประกอบการนำเสนอ (Slide Presentation) 
− บอร์ดนิทรรศการ 
− แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 

• การเปิดเผยรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ  
− รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ  

 

 
รูปที่ 4.1-4 แผนภาพสรุปขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-4 การดำเนินการตามขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
การดำเนินการ ช่วงเวลาดำเนินการ รายละเอียด 

1. การแจ้งล่วงหน้า (ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน ผ่านช่องทางการสื่อสาร
สาธารณะไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง) 

ตั้งแต่วันท่ี 4 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 

 

แจ้งล่วงหน้าให้ สผ. และสาธารณชนได้รับทราบเกี ่ยวกับ
โครงการ และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ไม่น้อยกว่า  
1 เดือน โดยผ่านช่องทางต่างๆ รวม 7 ช ่องทาง ได้แก่   
1) หน ังส ือเช ิญ 2) ป ้ายประชาส ัมพ ันธ ์ 3) โปสเตอร์
ประชาส ัมพ ันธ ์  4) เว ็บไซต ์  5) สถาน ีว ิทย ุท ้ องถ่ิน  
6) หน ั งส ือพ ิมพ์ท ้องถ ิ ่น และ 7) รถกระจายเส ี ยง
ประชาสัมพันธ์ 

2. การ เป ิ ด เผย เอกสารโค ร ง ก า ร 
(ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง) 

ตั้งแต่วันท่ี 19 มิถุนายน  

พ.ศ. 2562 

เปิดเผยเอกสารโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการจัดเวทีฯ 
 โดยผ่านช่องทางต่างๆ รวม 3 ช ่องทาง ได้แก่ 1) จัดส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ 2) จัดวางเอกสาร และ 3) เว็บไซต์  

3. การรับลงทะเบียนล่วงหน้า ช่วงวันท่ี 5 มิถุนายน ถึงวันท่ี 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เป ิดร ับลงทะเบียนล ่วงหน ้าเพ ื ่อให ้ประชาชน ผ ู ้ม ีส ่วน 
ได ้ เส ียและหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องแจ ้ งความประสงค์  
ในการเข้าร่วมเวทีฯ ได้ล ่วงหน้า ด้วยการส่งแบบตอบรับ 
ทางไปรษณีย์ โทรสาร และอีเมล หรือโทรศัพท์แจ้งโดยตรง 

4. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน คร้ังที่ 1 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562  

เวลา 08.30-12.00 น. 

 

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เพื ่อนำเสนอความเป็นมา 
รายละเอ ียดของโครงการ ขอบเขตและแนว ทาง  
การประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและส ุขภาพ และ 
การประเม ินทางเล ือกโครงการ รวมถ ึ ง เพ ื ่อร ับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู ้ม ีส่วนได้เสียและ
ประชาชน  

5. การรับฟังความคิดเห็นภายหลังการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (ต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยมีช ่องทาง
อย่างน้อย 3 ช่องทาง) 

ตั้งแต่วันท่ี 5-19 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 

เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมภายหลังการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นฯ อย่างต่อเนื ่อง ไม่น้อยกว่า 15 วัน รวม  
5 ช ่องทาง ได ้แก ่  1 )  ไปรษณีย ์  2 )  ไปรษณียบ ัตร  
3) โทรศัพท์ 4) โทรสาร และ 5) อีเมล 

6. การจ ัดทำและเป ิดเผยรายงาน
สรุปผลการรับความคิดเห ็นของ
ประชาน คร้ังที่ 1 

ช่วงวันท่ี 1-2 สิงหาคม  
 พ.ศ. 2562 

จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน พร้อมคำชี้แจง และจัดส่งรายงานดังกล่าว  
ไปยัง สผ. เพื่อทราบ รวมถึงนำส่งยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ของโครงการ และเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป 

  
ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  การวางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

 
 

ป้าย Cut Out  เว็บไซต์ www.ehia-utprw2.com 

  
รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์ 

  
การเปิดเผยเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น การจัดวางเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น 

รูปที่ 4.1-5 การประชาสัมพันธ์การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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5) ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั ้งที ่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื ่อนำเสนอร่างขอบเขตและ 
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ รายละเอียดโครงการ การประเมินทางเลือก และแผน  
การดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั ้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู ้มีส่วนได้เสียต่อร่างขอบเขตและ 
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ ซ่ึงจะนำไปพิจารณาประกอบการปรับขอบเขต
การศึกษาให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุม เพื่อนำไปประกอบการศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดล้อมให้มีความเห มาะสม 
มากที่สุด การดำเนินการจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

โครงการฯ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง โดยมีนาวาเอกก้องศักดิ ์ ปรีดีคณิต ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู ้กล่าวรายงานการรับฟัง 
ความคิดเห็นฯ และได้รับเกียรติจาก นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู ้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด 
การรับฟังความคิดเห็นฯ ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 333 ราย  

ทั้งน้ีสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และสรุปผลการประชุม พร้อมทั้งประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ได้แสดงดังตารางที่ 4.1-5 และตารางที่ 4.1-6  ตามลำดับ และภาพบรรยากาศการประชุมแสดงดังรูปที่ 4.1-6  

ตารางที่ 4.1-5 รายละเอียดจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 จำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ลำดับที่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุม (ราย) 

1 . ผู้ได้รับผลกระทบ 176 
2 . ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

2.1 เจ้าของโครงการ 1 
2.2 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 23 

3 . ผู้ท่ีทำหน้าท่ีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - 
4 . หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 103 
5 . องค์กรเอกชนด้านการคุ ้มครองสิ ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และ

นักวิชาการอิสระ 
8 

6 . สื่อมวลชน 9 
7 . ประชาชนท่ัวไป 13 

รวม 333* 
หมายเหตุ : *  เป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด หากไม่นับรวมหน่วยงานที ่รับผิดชอบจัดทำรายงาน และหน่วยงานผู้พิจารณารายงาน  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา จะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 309 ราย  
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-6 สรปุประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ลำดับ คำถาม คำช้ีแจง 
ด้านวิศวกรรม 
1 ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง 

• ขอให้โครงการฯ ได้มีการพิจารณาความเชื่อมโยง 
สอดคล้องกันของระบบขนส่งต่าง ๆ เช่น ระบบ
ขนส ่งมวลชนต่างๆ การคมนาคม  ทั ้งทางบก  
และระบบราง  

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
แผนการพัฒนางานก่อสร้างเส้นทางการคมนาคมที ่เกี ่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ได้แก่ ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และรถไฟความเร็วสูงเช ื ่อม 3 สนามบิน ที ่ม ีความ
เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนสำหรับรองรับ
การใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา 

 • เสนอให้มีการใช้แนวคิดเมืองการบิน 
สีเขียว (Green Aerotropolis)  
ในการพัฒนาสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ตามแผนการพัฒนาเมืองการบินของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มี
การทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ตามพื้นท่ีการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่างๆ โดยมีวิสัยทัศน์ของการออกแบบที่ยั่งยืน 6 ด้าน  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเมืองการบินสีเขียว (Green Aerotropolis) 
ดังนี้ 
- มีความเป็นสากลเพื ่อเข้าถึงผู้ใช้บริการต่างชาติ (World Class 

Destination) 
- มีพื้นที่สาธารณประโยชน์และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยรอบ

สนามบิน (Supporting Local Community) 
- ให้ประสบการณ์กับผู้ใช้บริการที่มีความพิเศษ สัมผัสได้ถึงความ

เป็นสถานท่ีนั้นๆ (Unique User Experience) 
- แสดงความโดดเด่นและเอกลักษณ์ท ้องถิ ่น (Capitalizing on 

Local Assete) 
- เป็นเมืองการบินท่ีมีความย่ังยืนและใส่ใจธรรมชาติ (Sustainable 

& Respectful to Nature) 
 • เสนอให้นำบทเรียนจากการพัฒนาท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง มาใช้
ประโยชน์ร่วมกับการศึกษาของโครงการสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
ในการศึกษางานโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา บริษัทท่ีปรึกษา 
ได ้นำบทเร ียนจากการพัฒนาท่าอากาศยานส ุวรรณภูม ิ และ  
ท่าอากาศยานดอนเมืองมาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อป้องกันปัญหา และ
เพื ่อให ้การศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพมีประเด็น
การศึกษาครบถ้วน และสามารถกำหนดมาตรการได้อย่างครอบคลุม 

2 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านฉาง 
• เสนอให้นำบทเรียนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมา

พิจารณาประกอบในการศึกษาร่วมด้วย 
3 ตัวแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

• ชุมชนรอบพื้นท่ีโครงการได้รับประโยชน์ใดบ้างจาก
การพัฒนาสนามบิน 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
กองทัพเรือ (ทร.) มีเป้าหมายการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
(UIA) เพื ่อให้เป็นตัวขับเคลื ่อนการเติบโตของพื ้นที ่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองการบินภาค
ตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐก ิจพ ิเศษภาคตะว ันออก เร ื ่ อง  กำหนดเขตส ่ง เสร ิม :  
เมืองการบินภาคตะวันออก ลงวันที ่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและชุมชน 6 ด้านหลัก ดังนี้ 

(1) การเสร ิมสร ้างโอกาสสำหร ับการจ ้างงานและธ ุรกิจ 
ในสนามบิน 

(2) การเสริมสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจนอกสนามบิน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-6 สรปุประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ลำดับ คำถาม คำช้ีแจง 

(3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
(4) การประชาส ัมพันธ ์แหล ่งท่องเที ่ยวสินค้าและบริการ 

ของชุมชน 
(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนโดยรอบ 
(6) การฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 • ทางเข้า-ออก สนามบิน สามารถรองรับได้เพียงพอ
กับปริมาณผู้โดยสารในอนาคตหรือไม่ 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ปัจจุบันเส้นทางหลักในการเข้า-ออกสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ใช้
ทางหลวงหมายเลข 3126 ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี ส ่วนทางเข้าบริเวณถนนสุขุมวิท เป็ นทางเข้า
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภากองการบินทหารเรือ 
ในอนาคต ตามแผนการพัฒนาสนามบินนานาชาติอ ู ่ตะเภาของ
กองทัพเรือ (ทร.) ทางเข้า-ออกสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาภายหลัง
การพัฒนาจะใช้เส ้นทางหลักจากทางหลวงหมายเลข 3126 เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สนามบิน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) และแนวเส้นทางของรถไฟฟ้า
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งอยู่ด้านเหนือของสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภา 

4 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง 
• เสนอให้มีการนำเสนอด้านการจัดการจราจรท้ัง

ภายในและภายนอกสนามบิน (Traffic) ให้มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
แผนการพัฒนางานก่อสร้างเส้นทางการคมนาคมที ่เกี ่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ได้แก่ ทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และรถไฟความเร็วสูงเช ื ่อม 3 สนามบิน ที ่ม ีความ
เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนสำหรับรองรับ
การใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา 
 
 

5 ประธานชุมชนพยูน 1 เทศบาลตำบลบ้านฉาง 
เสนอให้มีการบริหารจัดการจราจรและระบบคมนาคม
ขนส ่งในพื ้นที ่  และม ีการเช ื ่อมโยง “บ้านฉางเม ือง
อัจฉริยะ” กับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ให้พัฒนาคู่กัน 

6 ประธานโครงการบ้านธนารักษ์ 
• ขอเสนอแนะให้วางรากฐานโครงการพ ัฒนา

สนามบินอู่ตะเภาในระยะยาว 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ตามแผนแม่บทของโครงการมีการวางแผนการพัฒนาในระยะยาว  
(30 ปี) ซึ่งจำแนกตามคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารรายปีและปริมาณ
สินค้า แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
- ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2571) สำหรับรองรับผู้โดยสารจำนวน 12 ลา้นคนตอ่ปี 
- ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2581) สำหรับรองรับผู้โดยสารจำนวน 31 ลา้นคนตอ่ป ี
- ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2591) สำหรับรองรับผู้โดยสารจำนวน 54 ลา้นคนตอ่ปี 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1 ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง 

• เสนอให ้ม ีการทบทวนการคาดการณ ์ปร ิมาณ
ผู้โดยสารในปี พ.ศ. 2591 ซึ่งคาดว่าน่าจะมีจำนวน
ผู้โดยสารมากกว่า 54 ล้านคน 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ในการคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้สนามบินในช่วงระยะเวลา 
30 ปี ตามแผนแม่บทฯ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณความ
ต้องการ (Top-down Analysis) โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในระดับมหภาคท้ังในภูมิภาคเอเชียและของประเทศไทย เพื่อประเมิน
ถึงปริมาณความต้องการใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ความต้องการ
ใช้สนามบินของกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม  รวมทั ้งได้ทำการ
ว ิเคราะห์ป ัจจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการ 
(Bottom-up Analysis) ของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาด้วยแล้ว 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-6 สรปุประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ลำดับ คำถาม คำช้ีแจง 

 เสนอให้ใช้หลักคิดเกี่ยวกับ Zero Waste ในการศึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย ขยะ และน้ำเสีย 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
โครงการกำหนดให้มีระบบการจัดการขยะโดยมีสถานีคัดแยก โดย
ระบบคัดแยกดังกล่าวจะจัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะท่ีจะนำไปฝัง
กลบ และพิจารณาให้มีการหมุนเวียนน้ำเสียที่ผ ่านการบำบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้มากที่สุด เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ เพื่อเป็น
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณน้ำที ่จะต้อง
ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งรับน้ำตามธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด 

 เสนอให้ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล ได้แก่ 
ปะการัง ปลา เต่า และศึกษาปัญหาขยะในทะเล 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
โครงการรับข้อเสนอ และจะผนวกการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของ 
สัตว์ทะเล เช่น ปะการัง ปลา เต่า ไว้ในประเด็นการศึกษาด้านนิเวศวิทยา
ทางทะเล รวมท้ังสภาพปัญหาขยะ/ความสกปรกของทะเลด้วย 

2 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านฉาง 
• เสนอให้เพิ ่มประเด็นเรื ่องเสียง และการจัดทำ

ข้อมูล Baseline ด้านสถานะสุขภาพ ทั้งในกลุ่ม
ประชากรทั ่วไป และกลุ ่มไวรับ พร้อมทั ้งศึกษา
คาดการณ์ในอนาคตว่า เมื่อมีการพัฒนาสนามบิน
แล้ว ผลกระทบด้านสุขภาพจะเปลี ่ยนแปลงไป
อย่างไร 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ในขอบเขตการศึกษาของโครงการฯ ได้กำหนดให้มีการศึกษา
ผลกระทบด้านเสียงไว้แล้ว ท้ังในระยะก่อสร้างและดำเนินการ รวมท้ัง
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุขท้ังข้อมูลสถานะสุขภาพ
ของประชากร จำนวนสถานบริการและจำนวนบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ท้ังในระยะก่อสร้างและเปิดใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

3 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำหมู่บ้าน ตำบลห้วยใหญ่ 
• เสนอให้นำเสนอผลกระทบว่า การพัฒนาโครงการ

จะมีผลอย่างไรต่อประชาชน และเสนอให้คำนึงถึง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการขยะ และ
เสนอให้มีมาตรการในการจัดการขยะอย่างชัดเจน 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ในการประเมินผลกระทบทางสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะนำเสนอ
ผลกระทบท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีจะมีผลต่อสภาพแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนทั ้งทางบกและทางลบ สำหรับขอบเขต
การศึกษาด้านการจัดการขยะ รวมอยู่ในประเด็นด้านการจัดการของ
เสีย ซึ่งที่ปรึกษาจะทำการประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการ
ป้องกันฯ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

 • เสนอให้พิจารณาความเพียงพอของแหล่งน้ำใน
พื้นท่ี การพัฒนาด้านขนส่งสาธารณะ 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ความเพียงพอของแหล่งน้ำในพื้นที่ 
ปัจจุบันสนามบินนานาชาติอู่ตะเภามีโรงกรองน้ำประปา โดยใช้แหล่ง
น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ อ่างเก็บน้ำภูติอนันต์ และอ่างเก็บ
น้ำคลองบ้านขุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณการใช้ แต่หลังจากการพัฒนา
สนามบินนานาชาติอู ่ตะเภา ตามแผนพัฒนาเม ืองการบินภาค
ตะวันออก องค์ประกอบของระบบประปาจะประกอบด้วยท่อน้ำดิบ
จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด 
(อีสท์วอเตอร์) โรงกรองน้ำประปา และท่อส่งน้ำประปาไปยังจุด
ให้บริการในพื ้นที ่ที ่จะพัฒนาตามแผนแม่บท ซึ ่งพิจารณาความ
ต้องการใช้น้ำท่ี 18,613 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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ตารางที่ 4.1-6 สรปุประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ลำดับ คำถาม คำช้ีแจง 

 • การพัฒนาด้านขนส่งสาธารณะ 
 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยรอบสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา โครงการฯ มีการวางแผนงานร่วมกับหน่วยงานของ
กระทรวงคมนาคม เพื่อหารือและออกแบบถนนท่ีเชื่อมต่อกับทางเข้า-
ออกของสนามบิน โดยรายละเอียดของการออกแบบทางเข้า -ออก 
สนามบิน และการเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมภายนอกมีรายละเอียด
อยู่ในขอบเขตการศึกษาแผนแม่บทของการพัฒนาสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภาและพื้นท่ีโดยรอบจังหวัดระยอง 

4 รองปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
• ขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วน

และครอบคลุมแล้วหรือไม่ 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ในการกำหนดของเขตการศึกษา ที ่ปร ึกษาโดยผ ู ้ชำนาญการ
สิ ่งแวดล้อม และผู ้เช ี ่ยวชาญที ่ม ีประสบการณ์ได้ร่วมกันกำหนด
ขอบเขตการศึกษาโดยพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งใน
ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประเด็นใดบ้าง แล้วนำขอบเขตการศึกษาท่ี
กำหนดไว้มารับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกครั ้ง เพื ่อนำ
ความเห็นจากเวทีประชุมมาพิจารณาและเพิ่มเติมต่อไป 

 • หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบว่าขอบเขตการศึกษา
มีความครบถ้วนหรือไม่ 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
กระบวนการในการกำหนดขอบเขตการศึกษา เริ่มจากที่ปรึกษาโดย
ผู้ชำนาญการและผู ้เชี ่ยวชาญร่วมระดมความคิดโดยพิจารณาจาก
กิจกรรมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการว่ าจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประเด็นใดบ้าง หลังจากได้ประเด็นศึกษา
แล้วกระบวนการสำคัญในการพิจารณาว่าขอบเขตการศึกษาครบถ้วน
หรือไม่ คือ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
(เพื ่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเม ินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ) จากน ั ้นที ่ปรึกษา 
นำประเด็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นฯ มา
พิจารณา/ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ เสนอต่อ (สผ.) คณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) และ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ตามลำดับต่อไป 

5 ประธานชุมชนแผ่นดินไท 
• พะย ูน  และส ัตว ์ทะเลในพ ื ้นท ี ่ อาจจะได ้ รับ

ผลกระทบจากผงยาง/ล้อเครื่องบิน โครงการมีวิธี
จัดการอย่างไร เสนอให้มีบ่อบำบัดน้ำขนาดใหญ่  
ในพื้นท่ี ก่อนปล่อยน้ำท้ิงลงทะเล 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
โครงการฯ ได้พิจารณาให้มีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
เพื่อรองรับน้ำเสียท่ีคาดว่าจะเกิดจากการดำเนินงานภายในสนามบิน 
ท้ังน้ำเสียท่ัวไป และน้ำเสียปนเปื้อน ซึ่งจะบำบัดให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำภายนอก รวมท้ังกำหนดให้
กิจกรรมบางประเภทในสนามบินที่มีน้ำเสียปนเปื ้อนที ่สำคัญ คือ 
กิจกรรมในพื้นท่ีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งจะต้องมีการบำบัดน้ำเสีย
เบื้องต้นให้มีคุณภาพน้ำท้ิงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดก่อนส่งเข้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นอกจากนั ้น ยังพิจารณาให้มีการ
หมุนเวียนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้
มากที ่ส ุด เช ่น ใช้รดน้ำต้นไม้ เพื ่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดปริมาณน้ำที่จะต้องระบายออกสู่สิ ่งแวดล้อม
หรือแหล่งรับน้ำตามธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด 

 • ผลกระทบต่อประชาชนในพื ้นที ่บริเวณ กม.16 
และป้อมตำรวจ 431 ซึ ่งมีเป็นหมู ่บ้านจัดสรร 
สนามกอล์ฟ หากชุมชนเหล่านี้ได้รับผลกระทบ จะ
มีมาตรการในการจัดการอย่างไร 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ท่ีปรึกษาได้กำหนด
กรอบพื้นท่ีศึกษาเบื้องต้นครอบคลุมด้านเหนือ-ใต้ 10 กิโลเมตร และ
ตะวันออก-ตะวันตก 6 กิโลเมตร ซึ่งได้รวมพื้นท่ีเขตปลอดภัยทางเดิน
อากาศ (พ.ศ.2538) และพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านเสียงไว้

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-6 สรปุประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ลำดับ คำถาม คำช้ีแจง 

แล้ว ทั ้งนี ้ หากการประเมินผลกระทบ พบว่า ประชาชนในพื้นท่ี
บริเวณ กม.16 และป้อมตำรวจ 431 ได้รับผลกระทบในด้านใด 
โครงการจะกำหนดมาตรการท่ีสอดคล้องกับระดับผลกระทบต่อไป 

 • เสนอให้พิจารณารูปแบบทางเลือกท่ีหลีกเลี่ยงการ
ทำลายภูเขาและทรัพยากรธรรมชาติ 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
โครงการฯ ได้พิจารณารูปแบบทางเลือกท่ี 1 ท่ีมีระยะห่างระหว่าง
ทางวิ่ง 1 และทางวิ่ง 2 เป็นระยะ 1,140 เมตร ซึ่งการข้ึน-ลงของ
เคร่ืองบินยังคงมีความปลอดภัยตามมาตรฐานของ ICAO และไม่
จำเป็นต้องตัดเขาโกรกตะแบก 

 • ในระยะก่อสร้างมีคนงานก่อสร้างในพื้นที่จำนวน
มาก ซ ึ ่งเป ็นประชากรแฝง เสนอให้โครงการ
หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานจากต่างชาติ 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ปัญหาประชากรแฝงที่มากเกินไป อาจส่งผลกระทบการจัดการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอและไม่ท่ัวถึงตอจำนวนประชากรท่ีแท้จริง ซึ่ง
โครงการฯ จะมีการประเมินผลกระทบในประเด็นนี้ และกำหนดมาตรการ
ให้สอดคลัองกับผลกระทบและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติต่อไป 

 • เสนอให้นำภาษี/ค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยว 
เพื่อนำมาพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการใน
พื้นท่ี เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีตำบลสำนักท้อน และตำบลพลา 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ ท่ีปรึกษา จะนำมาพิจารณากำหนด
มาตรการของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของกองทัพเรือต่อไป 

6 ตัวแทนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
• ปัญหาขยะที ่เพิ ่มขึ ้น มีแนวทางในการบร ิหาร

จัดการอย่างไร 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ระยะก่อสร้าง : จะมีปริมาณขยะเพิ่มข้ึน จากคนงานก่อสร้างและขยะ
จากเศษวัสดุก่อสร้าง โครงการฯ กำหนดให้มีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
ทำการรวบรวม และขนย้ายไปกำจัดด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง  
ระยะดำเนินการ : จะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น จากผู้เข้าใช้สนามบิน และ
จากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื ้นท่ีสนามบิน ซึ่งตามแผนแม่บทของ
โครงการกำหนดให้มีระบบการจัดการขยะโดยมีสถานีคัดแยก มีขนาด
เพื ่อรองรับขยะมูลฝอยประมาณ 100 ตันต่อวัน โดยระบบคัดแยก
ดังกล่าวจะคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะท่ีจะนำไปฝังกลบ รวมท้ังคัด
แยกขยะที ่ไม ่เหมาะสมต่อการกำจัดแบบฝั ่งกลบทั่วไป เช่น ของเสีย
อันตรายหรือวัสดุยางรถ แบตเตอร่ีหรือของเสียท่ีติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัด
ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมต่อไป 

 ปัญหาสาธารณภัยจากการบิน เสนอให้โครงการเสนอ
มาตรการในการรองรับผลกระทบและจัดให ้
มีแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response) 
ให้ครอบคลุมโรงพยาบาล หน่วยงาน 
ด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณภัยในพื้นท่ี 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเร ือนแห่งชาติ (NCASP)  
มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดกรอบ กฎระเบียบเพื่อปกป้องความ
ม ั ่นคง ให ้ม ีมาตรฐานความปลอดภ ัยอย ่างสม ่ำ เสม อและมี
ประสิทธิภาพของการบินพลเรือนในประเทศไทย โดยจัดให้ม ีการ
ป้องกันการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ดังต่อไปนี้ 
1) เท่ียวบินของผู้ดำเนินการเดินอากาศท่ีจัดให้มีบริการทางอากาศ 
2) การให้บริการการเดินอากาศ 
3) สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยของสนามบินสำหรับ 

การปฏิบัติการบินของอากาศยาน 
4) สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของการรักษา 

ความปลอดภัยและความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติการบินของ
อากาศยาน  

โดยในการกำหนดมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบและจัดให้มีแผนการ
จัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response) จะกำหนดให้ครอบคลุม

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-6 สรปุประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ลำดับ คำถาม คำช้ีแจง 

โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณภัยใน
พื้นท่ีด้วย 

7 ประชาชน หมู่ 6 ตำบลสัตหีบ 
• ม ีมาตรการควบค ุมการบร ิหารจ ัดการด ้ าน

สิ ่งแวดล้อมในระยะยาวของโครงการให้มีความ
สม่ำเสมออย่างไร 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ในการควบคุมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ (ตลอดระยะเวลาดำเนิน
โครงการ) เจ้าของโครงการจะว่าจ ้าง Third Party เพื ่อติดตาม
ตรวจสอบดำเนินการตามมาตรการที ่กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ซึ่งหากไม่ปฏิบัติ
ตามจะถูกดำเนินการด้วยมาตรการทางกฎหมาย  

 • เสนอให้ศึกษาการอพยพของนกปากห่างใน 
ฤดูหนาว 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ โครงการฯ กำหนดให้มีการสำรวจนกโดย
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นท่ีสนามบินและโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 2 ฤดู คือ  
1) ฤดูฝน ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  
2) ฤดูอพยพช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

8 ประธานโครงการบ้านธนารักษ์ 
• เสนอให้โครงการพิจารณาลักษณะภูมิประเทศของ

การพัฒนาสนามบิน รวมถึงประเด็นผลกระทบด้าน
มลพิษ ของเสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยนำ
ข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมมาพิจารณาประกอบด้วย 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ในขอบเขตการศึกษาของโครงการฯ ได้
กำหนดให้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ สภาพภูมิประเทศ 
คุณภาพอากาศ เสียง น้ำ การจัดการของเสียต่าง ๆ ด้วยแล้ว ซึ่งใน
การศึกษา ที ่ปร ึกษาต้องรวบรวมข้อมูลที ่ม ีอย ู ่ ในปัจจุบ ัน มา
ประกอบการในประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการรองรับท่ี
เหมาะสมต่อไป 

 • ขอให้เสนอแนวทางในการจัดการปัญหาระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานในพื้นท่ี (ไฟฟ้า/ ประปา) 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ตามขอบเขตการศึกษาของโครงการ ได้
กำหนดไว ้ในประเด ็นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซ ึ ่งใน
การศึกษา ที ่ปร ึกษาจะรวบรวมข้อม ูลปัจจุบ ันเก ี ่ยวก ับระบบ
สาธารณูปโภคพื ้นฐาน และประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของ
โครงการทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ เพื่อกำหนดมาตรการ
จัดการท่ีเหมาะสมต่อไป 

 • เสนอให้มีแนวทางในการจัดการน้ำท้ิง-น้ำเสีย คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 
คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
โครงการฯ ได้พิจารณาให้มีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
เพื่อรองรับน้ำเสียท่ีคาดว่าจะเกิดจากการดำเนินงานภายในสนามบิน 
ท้ังน้ำเสียท่ัวไป และน้ำเสียปนเปื้อน ซึ่งจะบำบัดให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำภายนอก รวมท้ังกำหนดให้
กิจกรรมบางประเภทในสนามบินที่ม ีน้ำเสียปนเปื้อน ที่สำคัญ คือ 
กิจกรรมในพื้นท่ีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งจะต้องมีการบำบัดน้ำเสีย
เบื้องต้นให้มีคุณภาพเป็นไปตามท่ีกำหนดก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียส่วนกลาง นอกจากนั้น ยังพิจารณาให้มีการหมุนเวียนน้ำเสียท่ี
ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีให้มากที่สุด เช่น ใช้รด
น้ำต้นไม้ เพื ่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ปริมาณน้ำที่จะต้องระบายออกสู่ส ิ ่งแวดล้อมหรือแหล่งรับน้ำตาม
ธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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ตารางที่ 4.1-6 สรปุประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ลำดับ คำถาม คำช้ีแจง 

9 ประธานชุมชนพยูน 1 เทศบาลตำบลบ้านฉาง 
• ปัญหาจากกิจกรรมการก่อสร้าง จะมีการควบคุม 

ป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างไร 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
- ประเด็นผลกระทบหลักของโครงการจะแยกเป็นช่วงก่อสร้าง และ

ช่วงเปิดดำเนินการ ท่ีสำคัญ ได้แก่ เสียง ความสั่นสะเทือน อากาศ 
น้ำเสีย ขยะมูลฝอย การระบายน้ำ การคมนาคม เศรษฐกิจ-สังคม 

- ในการประเมินผลกระทบแต่ละประเด็น จะเปรียบเทียบกับข้อมูล
พื้นฐานและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทำการประเมินผลกระทบ
ทั ้งในระยะก ่อสร้าง และระยะดำเนินการ โดยให้ระดับของ
ผลกระทบตามระด ับความเปล ี ่ ยนแปลงในแต ่ละประเด็น
สิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบฯ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบฯ ท่ี
สามารถดำเนินการได้จริงตามหลักวิชาการ รวมทั้งต้องพิจารณา
ข้อจำกัดของแต่ละพื้นท่ีประกอบด้วย 

 • เสนอให้โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพจิต โดยให้มีสถานท่ีออกกำลังกาย
ท่ีได้มาตรฐาน และส่งเสริมนักกีฬาในท้องถ่ิน 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ ทั ้งนี ้ ที ่ปรึกษาจะนำมาพิจารณากำหนด
มาตรการของโครงการฯ ให ้สอดคล ้องก ับนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของกองทัพเรือต่อไป 

10 ผู้จัดการกองธุรการและสนับสนุนการซ่อมบำรุง
อากาศยาน  
รักษาการผู้อำนวยการใหญ่  
บริษัท การบินไทย จำกัด  
• เนื่องจากจะมีศูนย์ซ่อมบำรุงสนามบินนานาชาติอู่

ตะเภา (MRO) แห่งใหม่ ในพื ้นที ่ EEC เสนอให้ท่ี
ประชุมรับทราบ ตระหนัก และสนับสนุนโครงการ
ดังกล่าว โดยในการจัดทำรายงานการประเม ินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เสนอให้พิจารณาด้านการสำรวจ
ส ิ ่งปนเปื ้อน โดยเสนอให้เป ็นไปตามมาตรฐาน 
ASTME-1527-13 ในระยะก่อนการก่อสร้าง 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ ซึ่งโครงการฯ จะศึกษาในรายละเอียดตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 

11 ประชาชน หมู่ 2 ตำบลแสมสาร 
• ห่วงก ังวลผลกระทบด้านเส ียงจากการพ ัฒนา

สนามบิน และผลกระทบที ่เกิดขึ ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
และเสนอให้มีการเยียวยากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบให้
ได้รับความเป็นธรรม 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อห่วงกังวลดังกล่าว ทั ้งนี ้ โครงการฯ ได้กำหนดให้มี
การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการพัฒนาสนามบิน รวมท้ัง
ผลกระทบต่อส ิ ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ หากการศึกษาพบว่ามี
ผลกระทบในด้านใด ท่ีปรึกษาต้องกำหนดมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบให้เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติต่อไป 

12 ประธานกลุ่มประมงบ้านพลา  
• ห่วงกังวลเร่ืองคุณภาพน้ำ และผลกระทบต่อระบบ

นิเวศวิทยาทางน้ำในคลองบางไผ่ และคลองพลา 
ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นท่ีโครงการ 

• ห่วงกังวลผลกระทบเร่ืองเสียงที่มีอาจรบกวนพะยูน 
ท่ีอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีโครงการ 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะดังกล่าว ท้ังนี้ โครงการฯ ได้
กำหนดให้มีการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ และนิเวศวิทยาใน
แหล่งน้ำผิวดิน และน้ำทะเล บริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการด้วยแล้ว  

 • หากมีการพัฒนาโครงการ เสนอให้มีการบำบัด 
น้ำเสีย และจัดการให้ดีก่อนปล่อยท้ิงลงทะเล 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
โครงการฯ ได้พิจารณาให้มีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
เพื่อรองรับน้ำเสียท่ีคาดว่าจะเกิดจากการดำเนินงานภายในสนามบิน 
ท้ังน้ำเสียท่ัวไป และน้ำเสียปนเปื้อน ซึ่งจะบำบัดให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำภายนอก รวมท้ังกำหนดให้

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-6 สรปุประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ลำดับ คำถาม คำช้ีแจง 

กิจกรรมบางประเภทในสนามบินท่ีมีน้ำเสียปนเปื ้อน ที่สำคัญ คือ 
กิจกรรมในพื้นท่ีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งจะต้องมีการบำบัดน้ำเสีย
เบื้องต้นให้น้ำท้ิงมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดก่อนส่งเข้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นอกจากนั ้น ยังพิจารณาให้มีการ
หมุนเวียนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้
มากที ่ส ุด เช ่น ใช้รดน้ำต้นไม้ เพื ่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดปริมาณน้ำที่จะต้องระบายออกสู่สิ ่งแวดล้อม
หรือแหล่งรับน้ำตามธรรมชาติให้น้อยท่ีสุด 

13 ประชาชนหมู่ 2 ตำบลพลา 
• ประเด็นฝุ่นละอองที ่เกิดขึ้น มีมาตรการป้องกัน

อย่างไร และหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ที่ปรึกษาจะศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการว่าจะมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นจากแหล่งใด 
ปริมาณเท่าไร ส่งผลกระทบต่อบริเวณใดบ้าง จากนั ้นจะกำหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
ต่อไป ซึ่งรายละเอียดของมาตรการต่างๆ จะกำหนดไว้ในรายการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ   

14 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านเชิงเขา  
ตำบลสำนักท้อน 
• เสนอให้โครงการพิจารณาจ ัดการป้องกันแก ้ ไข

ผลกระทบที ่เกิดขึ ้นจากใช้เส ้นทางขนส่งในระยะ
ก่อสร้าง โดยภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้
ปรับปรุงพื้นผิวถนนสู่สภาพเดิม 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ ทั ้งนี ้ โครงการฯ ได้กำหนดให้มีการศึกษา
ผลกระทบต่อสภาพการจราจรทั ้ง ในระยะก ่อสร้างและระยะ
ดำเนินการ และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้
เหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติต่อไป 

15 ประชาชนในพื้นที่ (ไม่ระบุตำบล) 
• โครงการจะมีการเวนคืนพื้นท่ีของชุมชนหรือไม่ 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
การพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (โครงการฯ) จะเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
6,500 ไร่ ภายในเขตพ้ืนท่ีของกองทัพเรือ  ไม่มีการใช้พื้นท่ีภายนอก
จึงไม่มีผลกระทบด้านการเวนคืนพื้นท่ีโดยรอบ 
ทั้งนี้ กองทัพเรือได้มีอนุมัติให้ใช้พื้นที ่ 6 ,500 ไร่ ดังกล่าวเป็นเขต
ส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก “ เมืองการบินภาค
ตะวันออก” ซ ึ ่งครอบคลุมพื ้นที ่จากทางวิ ่งป ัจจุบันไปทางทิศ
ตะวันออก และมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับถนนสุขุมวิท สำหรับ
ทางด้านทิศใต้จะกันพื้นที่เป็นแนวกันชนในระยะห่างจากชายฝั่ง
ประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยสนามบินและใช้งานความ
มั่นคง 

 • เสนอให้มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อดูแลเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ  

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประชาสัมพันธ์ 
1 ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง 

• เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับกลุ่ม
นักลงทุนใน EEC กลุ ่มผู ้ประกอบการ S Curve 
โดยสามารถประสานผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
และหอการค้าจังหวัดได้ 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 

2 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำหมู่บ้าน ตำบลห้วยใหญ่ 
• มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างไร 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
- ในการพิจารณาผู ้ที ่จะเข้ามาประกอบอาชีพในพื ้นที ่โครงการ 

เบ ื ้ องต ้นต ้องพ ิจารณาและให ้ความสำค ัญก ับผ ู ้ ม ีความรู้

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-6 สรปุประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ลำดับ คำถาม คำช้ีแจง 

3 
 

ประชาชนหมู่ 6 ตำบลสัตหีบ 
• จัดพ้ืนท่ีให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถค้าขายได้ 

ความสามารถในพื้นท่ีก่อน เพื่อสนับสนุนสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นท่ีเป็นการกระจายความเจริญออกสู่ท้องถ่ิน 
- ท้ังนี้ โครงการมีแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

โดยรอบพื้นท่ีโครงการ ดำเนินการภายใต้แนวคิดการใช้อัตลักษณ์ด้าน
กายภาพ วัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามศักยภาพ/
ลักษณะเด่นของแต่ละพื้นท่ี เช่น 
(1) ตำบลพลา : พื้นที่ส่วนใหญ่ติดสนามบินนานาชาติอู ่ตะเภา  

ทางตอนใต้ติดทะเลอ่าวไทย มีชายหาดท่ีสวยงาม คือ หาดพลา 
(2) ตำบลบ้านฉาง : พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่พักอาศัยและมี 

ส ิ ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ทั ้งตลาด โรงเร ียน 
สอนภาษา เป็นศูนย์กลางด้านการพาณิชย์ครอบคลุมด้าน
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว การศึกษา และสุขภาพ ทั้งนี้
พื ้นที ่ทางตอนใต้ยังติดชายทะเลมีชายหาดที ่สำคัญ ได้แก่  
หาดน้ำริน และหาดพยูน 

(3) ตำบลสำนักท้อน : พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตร เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ มีอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ เป็น
แหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและใช้ทำกิจกรรมทางน้ำ 

(4) ตำบลพลูตาหลวง : พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรและแหล่ง
ที่พักอาศัย อยู่ใกล้เขตทหาร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา
และการสันทนาการมีเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่กับ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4 ประชาชนหมู่ 2 ตำบลพลา 
การพิจารณาจัดสรรพื้นท่ีค้าขายให้ชุมชน 

 • เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการในคร้ังต่อไป
อย่างทั่วถึง 

คำช้ีแจงในประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ การดำเนินงานท่ีผ่านมาของโครงการฯ ได้
ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่  
- ส่งหนังสือเชิญพร้อมเอกสารโครงการ 
- ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
- หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน : หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์  
- สถานีวิทยุท้องถ่ิน : สถานี Green voice 105 MHz 
- เว็บไซต์โครงการ : www.ehia-utprw2.com 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 10 ป้าย 
- รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ บริเวณพื้นท่ีศึกษาและพื้นท่ี

ใกล้เคียง 

5 นายกสมาคมครอบครัวข่าวระยอง 
• การประชาสัมพันธ์โครงการ สามารถดำเนินการผ่าน

วิทยุช ุมชน เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ได้ เสนอให้
โครงการคำนึงถึงการประชาสัมพันธ์เป็นสำคัญ 

6 ประธานชุมชนพยูน 1 เทศบาลตำบล 
บ้านฉาง 
• เสนอให้มีการจัดตั ้งคณะกรรมการไตรภาคี โดยมี

ต ั วแทนจากช ุ มชนและท ้ อ งถ ิ ่ นม าร ่ วม เป็น
คณะกรรมการฯ ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 

 • เสนอให้มีการพิจารณาจ้างงานจากผู้ประกอบการ 
และคนในพื้นท่ีก่อน 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 

ด้านอ่ืนๆ 
1 ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง 

• เสนอให้พัฒนาโครงการให้มี 
ความเชื่อมโยงกับสุนทรภู่ 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-6 สรปุประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
ลำดับ คำถาม คำช้ีแจง 

2 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง 
• เสนอให้ที ่ปรึกษาเสนอแนวทางในการจัดการ

ปัญหาระบบน้ำประปาในพื้นท่ีอำเภอบ้านฉาง สัต
หีบ และเสนอให้พิจารณาพัฒนาโครงการอ่างเก็บ
น้ำ เพื่อช่วยในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเป็น
แหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 

3 ประธานชุมชนแผ่นดินไท 
• เสนอให้มีความโปร่งใสในการพัฒนาโครงการ 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 

4 ประธานชุมชนพยูน 1 เทศบาลตำบล 
บ้านฉาง 
• เสนอแนะให้มีการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านฉาง ให้เป็น

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีมาตรฐาน ในการรองรับและ
ให้บริการผู้ป่วยจากนานาชาติได้อย่างเพียงพอ 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 

 • เสนอให้มีการสร้างศูนย์พักพิงผู ้อพยพเมื่อมีภัย
พิบัต ิ

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 

 • เสนอให้มีการจัดระบบภาษีของสนามบินนานาชาติ
อู่ตะเภาให้กับท้องถิ่นตำบลบ้านฉาง พลูตาหลวง 
และสัตหีบ ให้ได้รับความเท่าเทียม 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ ่น หน่วยงานที ่เข้ามา
ดำเนินกิจการต่างๆ ในเขตสนามบิน จะต้องรับผิดชอบการจ่ายภาษี
ต่างๆ ให้แก่ท้องถ่ินตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 • เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการในการฟื ้นฟูและ
พัฒนาการท่องเท่ียว และเป็นตัวแทนร่วมหารือกับ 
EEC ในการจัดต้ังเมือง Aerotropolis 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
การพัฒนามหานครการบินเป็นหนึ ่งในแผนงานการพัฒนาภายใน
โครงการอีอีซี ซึ่งปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการศึกษา
โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื ้นที ่ เฉพาะบริเวณช ุมชน
โดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาพื้นท่ี
โดยรอบสนามบินนานาชาติอ ู ่ตะเภาให้ เป็ นมหานครการบิน 
(Aerotropolis) 

 • เสนอให้มีการจัดตั้งเมืองการบิน ครอบคลุมขอบเขต
พื้นท่ีศึกษา เพื่อให้มีการบริหารจัดการเร่ืองภาษีได้ 

คำช้ีแจงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็น
การยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีอำเภอบ้านฉางและ
บริเวณโดยรอบให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย สะดวกต่อการเดนิทาง 
รองรับต่อความต้องการของประชาชน นักท่องเท่ียว และนักลงทุนใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ในส่วนโครงการ
ระยะเร่งด่วนจะเน้นการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค
พื ้นฐานแบบครบวงจรภายใต ้แนวคิดสมาร์ทซ ิต ี ้ พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวและกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติ พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางด้านระบบการขนส่งหรือ Logistics HUB ส่วนโครงการ
ระยะกลางและโครงการระยะยาวจะเน้นในส่วนโครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกย่นระยะเวลาการเดินทาง 
ให้สอดรับกับเมืองท่ีเปลี่ยนไป 

5 ประชาชนในพื้นที่ (ไม่ระบุตำบล) 
• เสนอให้มีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษสำหรับการ

สื่อสาร ให้กับเด็กในโรงเรียน 

คำช้ีแจงในที่ประชุม 
รับทราบข้อเสนอแนะ 
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บรรยากาศการลงทะเบียน บรรยากาศการชมบอร์ดนิทรรศการ 

  
กล่าวรายงานการประชุมโดยนาวาเอกก้องศักดิ์ ปรีดีคณิต 

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เปิดการประชุมโดยนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

  
บรรยากาศการประชุมและการนำเสนอ 

โดยบริษัทท่ีปรึกษา 
การซักถามและเสนอแนะโดยผู้เข้าร่วมการประชุม 

  
ตอบข้อซักถามโดยผู้แทนเจ้าของโครงการ  

และบริษัทท่ีปรึกษา 
สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

โดยบริษัทท่ีปรึกษา 
รูปที่ 4.1-6 บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3 โรงแรมภูรมิาศ 

บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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6) ความคิดเห็นจากแบบประเมินผลการประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครัง้ที่ 1 

ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นได้ให้ผู้เข้าร่วมเวทีตอบแบบประเมินผลหลังการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน ครั ้งที ่ 1 โดยมีผู ้ตอบแบบประเมินจำนวนทั ้งสิ ้น 236 คน จากผู ้เข้าร่วมประชุมจำนวน 309 คน  
(ไม่รวมผู้แทนเจ้าของโครงการ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา) คิดเป็นร้อยละ 76.4 ของผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถสรุป 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 

• ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ผู้ตอบแบบประเมินเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ สำนักงานเขต/องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จำนวน 92 ราย (ร้อยละ 39.0) รองลงมา คือ ผู้แทนจาก
ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ศึกษาจำนวน 59 ราย (ร้อยละ 25.0) และประชาชนที่พักอาศัย 
อยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการจำนวน 52 ราย (ร้อยละ 22.0) ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-7 และรูปที่ 4.1-7 
โดยผู้ตอบแบบประเมินกลุ่มผู้นำชุมชน หมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งประธาน
ชุมชน/กรรมการชุมชน/ผู ้จัดการหมู ่บ้าน/ประธานหมู ่บ้าน/กรรมการนิติบุ คคล/กรรมการหมู ่บ้านจำนวน 39 ราย  
(ร้อยละ 66.1) รองลงมา คือ กำนัน/สารวัตรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจำนวน 11 ราย (ร้อยละ 18.6) และผู้นำกลุ่ม/
องค์กร/ชมรม/สมาคม/สถาบัน จำนวน 9 ราย (ร้อยละ 15.3) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-7 

ตารางที่ 4.1-7 จำนวนรอ้ยละของผูต้อบแบบประเมินโดยจำแนกตามประเภทของการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 1  

ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ร้อยละ 
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ สำนักงานเขต/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 92 39.0 
ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นท่ีศึกษา 59 25.0 
ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 52 22.0 
ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่นอกพื้นท่ีศึกษาโครงการ 17 7.2 
อื่นๆ (สื่อมวลชน/หน่วยงานเอกชน/สถานศึกษา) 16 6.8 

รวม 236 100.0 
ประเภทของผู้นำชุมชน จำนวน ร้อยละ 

กำนัน/สารวัตรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 11 18.6 
ประธานชุมชน/กรรมการชุมชน/ผู ้จัดการหมู ่บ้าน/ประธานหมู ่บ้าน/กรรมการนิติบุคคล/
กรรมการหมู่บ้าน 

39 66.1 

ผู้นำกลุ่ม/องค์กร/ชมรม/สมาคม/สถาบัน 9 15.3 
รวม 59 100.0 

  
ร่าง
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รูปที่ 4.1-7 จำนวนผู ้ตอบแบบประเมินจำแนกตามประเภทของผู ้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1  

 

• ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 

ความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  
ของโครงการ ซ่ึงมีผู้ตอบแบบประเมินระบุว่ามีความครอบคลุมเพียงพอจำนวน 137 ราย (ร้อยละ 58.1) สำหรับผู้ที่ระบุว่า 
ยังไม่มีความครอบคลุมเพียงพอจำนวน 99 ราย (ร้อยละ 41.9) รายละเอียดดังตารางที่ 4.1-8 และรูปที่ 4.1-8 

ตารางที่ 4.1-8 การรบัทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลุมเพียงพอแล้ว  ยังไม่ครอบคลมุเพียงพอ  

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ( 10 ปัจจัย) 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 165 69.9 71 30.1 
1.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 154 65.3 82 34.7 
1.3 เสียง 129 54.7 107 45.3 
1.4 ความสั่นสะเทือน 138 58.5 98 41.5 
1.5 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 151 64.0 85 36.0 
1.6 ทรัพยากรดิน 161 68.2 74 31.4 
1.7 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน 151 64.0 85 36.0 
1.8 คุณภาพน้ำผิวดิน 151 64.0 85 36.0 
1.9 คุณภาพน้ำใต้ดิน 150 63.6 86 36.4 
1.10 คุณภาพน้ำทะเล 151 64.0 85 36.0 
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (2 ปัจจัย) 

2.1 นิเวศวิทยาทางบก 157 66.5 79 33.5 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ 154 65.3 82 34.7 

ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ/ ส านักงานเขต/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้อยละ 39.0 (92 ราย)ผู้น าชุมชน หมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กร

ต่างๆ ในพ้ืนท่ีศึกษา
ร้อยละ 25.0 (59 ราย)

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี
ศึกษาโครงการ

ร้อยละ 22.0 (52 ราย)

ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่นอกพ้ืนท่ี
ศึกษาโครงการร้อยละ 7.2

(17 ราย)

อ่ืนๆ (สื่อมวลชน/หน่วยงานเอกชน/
สถานศึกษา)

ร้อยละ 6.8 (16 ราย)

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-8 การรบัทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลุมเพียงพอแล้ว  ยังไม่ครอบคลมุเพียงพอ  

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (5 ปัจจัย) 

3.1 การจัดการของเสีย 129 54.7 107 45.3 
3.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  149 63.1 87 36.9 
3.3 การคมนาคมขนส่ง 126 53.4 110 46.6 
3.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 151 64.0 85 36.0 
3.5 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 130 55.1 106 44.9 
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (6 ปัจจัย) 

4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 138 58.5 98 41.5 
4.2 การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน 143 60.6 93 39.4 
4.3 การสาธารณสุข 131 55.5 105 44.5 
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 131 55.5 105 44.5 
4.5 แหล่งท่องเท่ียวและทัศนียภาพ 147 62.3 89 37.7 
4.6 แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 137 58.1 99 41.9 

 

 

รูปที่ 4.1-8 จำนวนความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
ของโครงการ 

 

 

• ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ 

ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อยู่ในระดับมากถึงปานกลาง โดยพบว่า
ประเด็นที่ผู ้เข้าร่วมประชุมตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ประเด็นความสามารถของวิทยากร  
ในการอธิบายให้ผู้เข้าร่วมเวทีฯ เข้าใจในภาพรวมของโครงการจำนวน 145 ราย (ร้อยละ 61.4) รองลงมา คือ ประเด็น
ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบ การจัดเวทีฯ จำนวน 119 ราย (ร้อยละ 50.4) และประเด็นความเหมาะสม
ของเน้ือหาสาระ รูปแบบ และวิธีการนำเสนอ จำนวน 118 ราย (ร้อยละ 50.0) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-9 

มีความครอบคลุมเพียงพอ
ร้อยละ 58.1 (137 ราย)

ไม่มีความครอบคลุมเพียงพอ
ร้อยละ 41.9 (99 ราย) ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-9 ความพึงพอใจต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการ การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 1  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

(1) ความสามารถของว ิทยากรในการอธ ิบายให้
ผู้เข้าร่วมเวทีฯ เข้าใจในภาพรวมของโครงการ 

145 61.4 86 36.4 4 1.7 

(2) ความเหมาะสมของเนื ้อหาสาระ รูปแบบ และ
วิธีการนำเสนอ  

118 50.0 114 48.3 4 1.7 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาที ่นำเสนอข้อมูล
รายละเอียดโครงการและผลการศึกษา 

108 45.8 116 49.2 12 5.1 

(4) ความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวกของ
การเดินทางเข้าร่วมเวทีฯ 

116 49.2 112 47.5 8 3.4 

(5) ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบ การ
จัดเวทีฯ 

119 50.4 110 46.6 7 3.0 

(6)  ความเหมาะสมของโอกาสและระยะ เวลา 
ในการแสดงความคิดเห็น 

105 44.5 120 50.8 11 4.7 

(7) ความเข้าใจในโครงการ ภายหลัง การเข้าร่วมเวทีฯ  115 48.7 114 48.3 7 3.0 
(8) ภาพรวมของการจัดเวทีฯ ในวันนี้ 117 49.6 116 49.6 3 1.3 

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบประเมินหลังการประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม ได้ดังน้ี 

− ควรกำหนดเวลาในการนำเสนอข้อคิดเห็น ข ้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลมากขึ้น  
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง  

− ข้อมูลที่นำเสนอในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทำได้ครอบคลุม และ  
ตรงประเด็นดีแล้ว  

− การใช้ภาษาทั้งในส่วนของสื่อการนำเสนอควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายมากกว่าน้ี ไม่เป็นวิชาการ
มากจนเกินไป เน่ืองจากผู้เข้าร่วมประชุมอาจไม่เข้าใจได้  

− การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ถือเป็นสิ่งสำคัญที ่สุดในการดำเนินการโครงการ 
ขนาดใหญ่ ฉะนั้นควรทำการรับฟังในระดับชุมชนด้วยอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง 

• ส่วนที่ 4 การให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการการรับทราบข้อมูลเกี ่ยวกับ
การศึกษาของโครงการก่อนหน้าการประชุม 

ผู ้ตอบแบบประเมินจำนวน 178 ราย (ร้อยละ 75.4) เคยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยรับทราบจากการแจ้งของผู ้นำชุม ชนท้องถิ ่น เช่น กำนัน  
สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และ  
นิติบุคคลจำนวน 62 ราย (ร้อยละ 17.6) รองลงมา คือ การแจ้งจากหน่วยงานราชการ/ สำนักงานเขต/ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 61 ราย (ร้อยละ 17.3) และการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในพื ้นที่ จำนวน 45 ราย (ร้อยละ 12.8)  
ส่วนผู ้ท ี ่ ไม ่เคยรับทราบข้อมูลเกี ่ยวกับโครงการมาก่อนมีจำนวน 58 ราย (ร ้อยละ 24.6) รายละเอียดแสดง 
ดังตารางที่ 4.1-10 และรูปที่ 4.1-9 

ตารางที่ 4.1-10 การรบัทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  
การรับข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

ไม่เคย ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ก่อนท่ีจะมีการจัดประชุม 58 24.6 

เคย ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ก่อนท่ีจะมีการจัดประชุม 178 75.4 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-10 การรบัทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  
การรับข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

รวม 236 100.0 
ช่องทางการรับข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1) การแจ้งจากผู้นำชุมชนท้องถ่ิน เช่น กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และนิติบุคคล 

62 17.6 

2) การแจ้งจากหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 61 17.3 

3) เจ้าหน้าท่ีของโครงการ 28 8.0 

4) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ี 45 12.8 

5) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ท่ีหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี 17 4.8 

6) จดหมายเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ทางไปรษณีย์ 37 10.5 

7) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ 29 8.2 

8) วิทยุท้องถ่ิน Green Voice Radio 150 MHz 13 3.7 

9) เว็บไซต์โครงการ www.ehia-utprw2.com 19 5.4 

10)  เพื่อนบ้าน/คนรู้จัก    30 8.5 

11)  อื่นๆ ระบุ 11 3.1 

รวม 352 100.0 
 

 

รูปที่ 4.1-9 จำนวนผูร้ับทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการก่อนการประชุมรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  
 

 
ช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารของโครงการ ที่สะดวกที่สุด  

ผู ้ตอบแบบประเมินมีความเห็นต่อช่องทาง/วิธีการในการรับข้อมูลข่าวสารที ่สะดวกมากที่สุด  
คือ การจัดประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงในพื้นที่จำนวน 60 ราย (ร้อยละ 25.4) รองลงมา คือ เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์
จำนวน 49 ราย (ร้อยละ 20.8) และการส่งเอกสารเผยแพร่ให้ถึงบ้านจำนวน 45 ราย (ร้อยละ 19.1) ตามลำดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-11 

เคยรับทราบข้อมูล
ร้อยละ 75.4 (178 ราย)

ไม่เคยรับทราบข้อมูล
ร้อยละ 24.6 (58 ราย) ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-11 รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและผลการศึกษาของโครงการ 
ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร  จำนวน ร้อยละ 

1) การจัดประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงในพื้นท่ี 60 25.4 

2) การส่งเอกสารเผยแพร่ให้ถึงบ้าน 45 19.1 

3) อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 49 20.8 

4) จัดเจ้าหน้าท่ีโครงการเข้าไปชี้แจงในพื้นท่ี   14 5.9 

5) แจ้งผ่านผู้นำชมุชน/ประธานชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 32 13.6 

6) แผ่นพับ/โปสเตอร์/ป้ายประชาสัมพันธ์ 5 2.1 

7) ออกอากาศทางวิทยุ/โทรทัศน์/เคเบิลท้องถ่ิน 11 4.7 

8) สื่อสิ่งพิมพ์/หนังสือพิมพ์/วารสาร 3 1.3 

9) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ 10 4.2 

10) อื่นๆ (ระบุ) 7 3.0 
รวม 236 100.0 

 

• ส่วนที่ 5 ความคิดเห็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและการพัฒนาโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-12 

ตารางที่ 4.1-12 สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1  

ประเด็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
11) ด้านรายละเอียด 

การพัฒนาโครงการ 
• เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการฯ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชน 
• การพัฒนาควรคำนึงถึงการบริการนักท่องเท่ียวและผู้เดินทาง 
• ควรนำกรณีศึกษาสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ มาเป็นต้นแบบในการศึกษาโครงการฯ 

เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
12) การศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
• ควรม ีการศึกษาผลกระทบด้านส ิ ่งแวดล ้อมให้ครอบคล ุมทุกประเด ็น โดยเฉพาะด้านเส ียง  

ด้านน้ำทะเล ด้านกลิ่น ด้านเสียง ด้านคุณภาพอากาศ และด้านการจัดการขยะ เป็นต้น 
• ควรมีการศึกษางานวิจัยให้เพิ่มข้ึน พร้อมระบุท่ีมา 
• ควรมีการศึกษาผลกระทบของพนักงานบริษัทท่ีมีความจำเป็นต้องย้ายสถานท่ีทำงานและท่ีพักอาศัย 
• การวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมควรดำเนินการให้ครอบคลุมทุกประเด็นที ่คาดว่าประชาชน  

จะได้รับผลกระทบ และทุกพื้นท่ีการศึกษา 
• ควรมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ในช่วยระยะก่อสร้างอันเกิดจากคนงาน 

ต่างถิ ่น และการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ  
ท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการฯ 

• การศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ควรศึกษาทั ้งผลดีและผลเสียเพื ่อนำมาเปรียบเทียบแนวโน้ม  
และมาตรการของโครงการ 

• การพัฒนาส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนที ่อยู ่โดยรอบสนามบินเปลี ่ยนแปลงไป ดังนั ้นโครงการ  
ควรมีมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น การส่งเสริมด้านอาชีพให้ประชาชน (ชุมชนสามารถขายของ
ในสนามบิน, ชุมชนสามารถทำรถวิ่งเข้ารับ-ส่งผู้โดยสารได้, ใช้ผู้รับเหมาในพื้นท่ี) 

• การบริหารจัดการ และการควบคุมมลพิษต่างๆ ต้องมีความเป็นระบบและยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในพื้นท่ี 

• ควรมีการเชิญประชาชนในพื้นท่ีศึกษาเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 ให้มากกว่านี้ 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-12 สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1  

ประเด็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
13) ด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
• ควรมีการอธิบายถึงผลเสียกับประชาชนในพื ้นที ่ศึกษา อธิบายสิทธิพิเศษเกี ่ยวกับการจ้างงาน  

หรือค่าตอบแทนให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ  
• ควรมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นท่ีศึกษาทราบข้อมูล

ข่าวสาร ความคืบหน้าของโครงการ รวมทั้งแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที ่เป็นประโยชน์  
ต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง 

• ควรทำการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ
โครงการมากข้ึน เช่น สื่อวิทยุชุมชน การลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ในชุมชน การประชุมกลุ่มย่อยในชุมชน 
เป็นต้น 

14) ด้านอื่นๆ • ควรลงพื้นท่ีดูแลประชาชนท่ีอยู่โดยรอบสนามบิน เช่น การมีสวัสดิการและมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ต่อสุขภาพจากการสร้างโครงการในทุกระยะ 

 

7) การจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

ภายหลังการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
และการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 5-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โครงการได้รวบรวมประเด็นข้อซักถาม  
ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมทั้งคำชี้แจง และได้จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
และสาธารณชน พร้อมนำเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อการดำเนินการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อทราบ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับโครงการ และแสดงรายงานสรุปฯ ไว้ท่ีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ทำการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานบริการสุขภาพของรัฐในพื้นที่ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโครงการ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่เกี ่ยวข้อง จำนวน 48 แห่ง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโครงการ http://www.ehia-utprw2.com ซึ ่งดำเนินการ 
ในช่วงวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำหรับภาพถ่ายแสดงการเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับความคิดเห็นของประชาน  
คร้ังที่ 1 แสดงดังรูปที่ 4.1-10  ร่าง
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ศาลากลางจังหวัดระยอง  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว เว็บไซต์ www.ehia-utprw2.com 

  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

รูปที่ 4.1-10 ภาพถ่ายการเผยแพรร่ายงานสรปุผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
 

(2) การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เป็นการรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและ
จัดทำรายงานฯ ตามที ่ระบุไว้ในแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงาน การประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวล 
ของกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างรอบด้าน โดยมีรูปแบบของดำเนินการ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่ม/
การสนทนากลุ่ม และการสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม ทั้งนี้ ก่อนดำเนินกา รในขั้นตอนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานที่และ 
มีขนาดที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลได้โดยสะดวกซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินงานได้
ดังรูปที่ 4.1-11 และตารางที่ 4.1-13 

 

ร่าง
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รูปที่ 4.1-11 แผนภาพสรุปขั้นตอนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
 

ตารางที่ 4.1-13 การดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

การดำเนินการ ช่วงเวลา รายละเอียด 

1. การเปิดเผย
ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับโครงการ  

วันท่ี 20 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

• การส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ  
• การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (Cutout) ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 10 แห่ง 
• การปิดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 48 แห่ง 
• เว็บไซต์ (www.ehia-utprw2.com)  

2. การสัมภาษณ์ 
เชิงลึก 

ช่วงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
ถึงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 และช่วงวันท่ี 7-30 

มกราคม พ.ศ. 2563 

ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และหน่วยงานเอกชนที่เกี ่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากโครงการ 
รวม 79 หน่วยงาน  

3. การประชุมกลุ่ม/
สนทนากลุ่ม 

ช่วงวันท่ี 4 - 24 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 และช่วงวันท่ี  
17-19 และ 30 มกราคม  

พ.ศ. 2563 
และ 

11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ดำเนินการประชุมกลุ่มกับผู้นำชุมชนและประชาชน กลุ่มอสม.กลุ่ม  อปพร. 
กลุ่มประมง กลุ่มท่องเท่ียว และกลุ่มอื่นๆ รวม 26 กลุ่ม 

4. การสำรวจคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ช่วงวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 ถึงเดือน 15 มนีาคม 

พ.ศ. 2563 
และ 

6-13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ จำนวน 5 กลุ่ม 
ได้แก่  
1) ครัวเรือนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขต NEF>40 (71 คน) 
2) ครัวเรือนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขต NEF ตั้งแต่ 30-40 (354 คน) 
3) ครัวเรือนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขต NEF ตั้งแต่ 30 ถึงของเขตพ้ืนท่ีศึกษา (428 คน) 
4) พื้นท่ีอ่อนไหว (ศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานพยาบาล) (14 คน) 
5) ผู้นำชมุชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ (25 คน) รวม 892 คน 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-13 การดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

การดำเนินการ ช่วงเวลา รายละเอียด 

5. การจัดทำและ
เปิดเผยรายงาน
สรุปผลการรับความ
คิดเห็นของประชาน 
คร้ังที่ 2 

เปิดเผยรายงานสรุป 
ช่วงวันท่ี 18 มิถุนายน - 
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ี
ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเสร็จสิ้น และแสดงรายงานไว้ที่สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ที ่ว ่าการอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที ่ทำการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสถานบริการสุขภาพของรัฐในพื้ นท่ี 
ซึ่งเป็นท่ีตั้งของโครงการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

 

โครงการ ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับโครงการในตั ้งแต่วันที ่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา  
โดยสื ่อสิ ่งพิมพ์ที ่ใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ ผ่านช่องทางต่างๆ คือ  
การส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ การติดตั ้งป้ายประชาสัมพันธ์ (Cutout) ขนาด 3x5 เมตร จำนวน 10 แห่ง 
การปิดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 48 แห่ง  และเว็บไซต์ (www.ehia-utprw2.com) แสดงดังรูปที่ 4.1-12 และ 
รูปที่ 4.1-13 ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

• ข้อมูลเก่ียวกับประเภท ขนาด กำลังการผลิต และขนาดพื้นที่ของโครงการ 
• ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย  

ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
• แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
• ระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถเร่ิมดำเนินโครงการ 
• ชื ่อเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที ่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย หมายเลข

โทรศัพท์และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม 
• วัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 
 ร่าง
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รูปที่ 4.1-12 แบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประกอบการเปิดเผยขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกับโครงการ 

ร่าง
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โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ  

  
ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 3x5 เมตร 

 

เว็บไซต์โครงการ (www.ehia-utprw2.com) 
รูปที่ 4.1-13 การประชาสัมพันธ์การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

 

 

ร่าง
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1) การสัมภาษณ์เชิงลกึ 

1.1) วตัถุประสงค์ 

1) เพื ่อรวบรวมข้อมูลในด ้านสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาด้านสิ ่งแวดล้อม สุขภาพ  
และสังคม-เศรษฐกิจ จากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

2) เพื่อนำเสนอร่างผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และร่างมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3) เพือ่ให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่เก่ียวข้องดังน้ี 
• ข้อมูลทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกับรายละเอียดโครงการ 
• ข้อมูลลักษณะของพื้นที่ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและบริบทของชุมชน  

4) เพื่อพูดคุย อภิปรายซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญเช่น ผู้นำชมุชน 
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ผู ้บริหารท้องถิ ่น นักวิชาการเกี ่ยวกับร่างผลการประเมิน  
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั ้งร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

5) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
ของโครงการ  

1.2) วธิีการ 

1) จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 

3) ประสานงานและจัดทำหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนัดหมายผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

4) จัดเตรียมเจ้าหน้าที ่ที ่มีความรู ้ความเข้าใจในโครงการ ทั ้งด้านรายละเอียดโครงการ 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ-สังคม จากเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา เพื่อสามารถ
ดำเนินกิจกรรมการสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วน 

5) จัดเตรียมเอกสาร ประเด็นการหารือ และข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก 

6) ดำเนินกิจกรรมการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

7) สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

1.3) สื่อและเอกสารทีใ่ช ้

1) เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการชุดที่ 2 

2) สื่อประกอบการนำเสนอ (Slide Presentation) 

1.4) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การสัมภาษณ์เชิงลึกมีการใช้สื่อนำเสนอในรูปแบบ Flip Chart โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับรายละเอียด
โครงการ ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลกระทบ 
ที ่สำคัญ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  
ซึ่งได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญตามประเด็นการหารือที่ได้จัดเตรียมไว้และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และพันธกิจ  
ของหน่วยงานน้ันๆ โดยมีรายละเอียดการสัมภาษณ์เชงิลึก และภาพบรรยากาศแสดงดังตารางที่ 4.1-14 และรูปที่ 4.1-14 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-14 ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

ลำดับ 
กำหนดการ 
(วันที่/เวลา) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 
(ราย) ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 08.00 – 08.40 น. 

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัด
ระยอง  โดยได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดระยอง 

สำนักงานแขวงทางหลวงระยอง 1 

2 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

1. ผู้แทนประมงจังหวัดระยอง โดยได้รับ
มอบหมายจากประมงจัหวัดระยอง 

2. ผู้แทนสมาคมประมงระยอง โดย
ได้รับมอบหมายจาก นายกสมาคม
ประมงระยอง 

1. สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 
2. สมาคมประมงระยอง 

2 
3 

3 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 10.10 – 11.10 น. 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง 

1 

4 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัด
ระยอง 

สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัด
ระยอง 

1 

5 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

สำนักงานแขวงทางหลวงชนบท 
จังหวัดระยอง 

4 

6 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

รองนายกเทศมนตรีเมือง 
มาบตาพุด และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
เมืองมาบตาพุด โดยได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 

สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 2 

7 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  
โดยได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดระยอง 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

1 

8 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 08.00 – 09.00 น. 

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 1 

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 1 

1 

9 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 10.30 – 11.30 น. 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด โดยได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

จังหวัดระยอง 2 

10 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัดระยอง 

สำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดระยอง 

1 

11 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 

นายอำเภอบ้านฉาง และเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

อำเภอบ้านฉาง 2 

12 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
เทศบาลเมืองบ้านฉาง และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง โดยได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 1ฯ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาล
เมืองบ้านฉาง 

4 

13 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

สาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
ระยอง 

1 

14 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 13.00 – 13.30 น. 

ปลัดอำเภอเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง 1 

15 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 13.30 – 14.30 น. 

สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง 1 

ร่าง
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16 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 

1. เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านฉาง โดย
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลบ้านฉาง 

2. เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการสุขภาพชุมชน
ภูดร-ห้วยมะหาด โดยได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการหน่วย
บริการสุขภาพชุมชนภูดรฯ 

1. โรงพยาบาลบ้านฉาง 
2. หน่วยบริการสุขภาพชุมชนภูดร-

ห้วยมะหาด 

1 
1 

17 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 08.30 – 09.30 น. 

นายกเทศมนตรีตำบลสำนักท้อน เทศบาลตำบลสำนักท้อน 1 

18 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน 2 

19 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัยสาธารณสุข
จังหวัดระยองโดยได้รับมอบหมายจาก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 1 

20 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง  
และผู้นำชุมชน 

เทศบาลตำบลบ้านฉาง 3 

21 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 08.00 – 09.00 น. 

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 

22 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา เลขา
นายกเทศมนตรีตำบลพลา โดยได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลพลา 

เทศบาลตำบลพลา 2 

23 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 18.00 – 19.00 น. 

ประธาน และสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน 

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านจังหวัดระยอง 

4 

24 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ผู้แทนศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฯ  

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 

4 

25 7 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 10.00 – 10.40 น. 

นายอำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง 1 

26 7 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 14.00 – 16.00 น. 

1. กำนันตำบลสำนักท้อน 
2. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 ตำบลสำน้กท้อน 
3. ข้าราชการครูบำนาญ 

ท่ีทำการกำนันตำบลสำน้กท้อน 3 

27 8 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

1. ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากร
ด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร 
จังหวัดระยอง และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. ผู้จัดการโรงแรมสิรินพลา 

1. ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้าน
ปิโตรเลียมและพลังงานทหาร 
จังหวัดระยอง 
 

2. โรงแรมสิรินพลา 

4 
 
 
 
1 

28 17 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลวัดสระแก้ว 

3 

29 17 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ผู้อำนวยการ และอาจารย์โรงเรียนวัด
สระแก้ว 

โรงเรียนวัดสระแก้ว 2 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-14 ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
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(ราย) ตำแหน่ง หน่วยงาน 

30 18 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว 1 

31 20 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 

3 

32 20 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แสงส่องหล้า 3  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 1 

33 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 08.30 – 09.30 น. 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 

1 

34 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาบ้านฉาง สำนักงานการประปาภูมิภาค  
สาขาบ้านฉาง 

1 

35 23 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 13.30 – 14.30 น. 

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระยอง ศูนย์ป่าไม้ระยอง 1 

36 23 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 08.30 – 09.30 น. 

ธนารักษ์พื้นท่ีระยอง สำนักงานธนารักษ์พื้นท่ีระยอง 1 

37 28 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 15.00 – 17.00 น. 

ผู้แทนหมู่บ้าน Vintage Home Village  หมู่บ้าน Vintage Home Village   3 

38 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 09.30 – 10.00 น. 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 1 

39 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่ 2 และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 2 

2 

40 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

1. ประมงจังหวัดชลบุรี 
2. นายกสมาคมประมงจังหวัดชลบุรี 

1. สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี 
2. สมาคมประมงจังหวัดชลบุรี 

1 
1 

41 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 10.00 – 11.00 น. 

รักษาการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

1 

42 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 

1. นายอำเภอสัตหีบ 
2. ปลัดอำเภอสัตหีบ 

อำเภอสัตหีบ 2 

43 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 08.00 – 08.30 น. 

1. ปลัดอำเภอบางละมุงอาวุโส 
2. ปลัดอำเภอบางละมุง 
3. โดยได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ 

บางละมุง 

อำเภอบางละมุง 2 

44 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ 1 

45 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

1. รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรา
รามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ โดยได้รับมอบหมายจาก 
ผู้อำนวยการ 

2. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมฯ 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

1 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-56 
 

ตารางที่ 4.1-14 ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

ลำดับ 
กำหนดการ 
(วันที่/เวลา) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 
(ราย) ตำแหน่ง หน่วยงาน 

46 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 

1. ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 
ชลบุรี 

2. ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี 

1. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 
ชลบุรี 

2. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
จังหวัดชลบุรี 

1 
 

1 

47 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 

ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยได้รับ
มอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 1 

48 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดชลบุรี 

4 

49 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 1 

50 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จฯ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี 

3 

51 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 

สำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย จังหวัดชลบุรี 

1 

52 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ  

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
 

2 

53 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10) 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

โรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10) 2 

54 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 08.30 – 09.30 น. 

ปลัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว โดยได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบล 
เกล็ดแก้ว 

เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว 1 

55 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 08.30 – 09.30 น. 

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 1 

56 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 08.30 – 09.30 น. 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง 1 

57 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลโค้งวันเพ็ญ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลโค้งวันเพ็ญ 

1 

58 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 08.30 – 09.30 น. 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แสมสาร โดยได้รับมอบหมายจากนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร 

องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร 1 

59 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ 1 

60 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

สาธารณสุขอำเภอบางละมุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง 1 

61 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ (รักษาการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลแสมสาร) 

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
สัตหีบ 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลแสมสาร 

1 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-14 ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

ลำดับ 
กำหนดการ 
(วันที่/เวลา) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 
(ราย) ตำแหน่ง หน่วยงาน 

62 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 
โดยได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
เขตรอุดมศักดิ์ 

เทศบาลตำบาลเขตรอุดมศักดิ์ 1 

63 10 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร 
(ประธานชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร 1 

64 20 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

 

นายกและสมาชิกสมาคมประมงแสมสาร สมาคมประมงแสมสาร 6 

65 20 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

รองประธานชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร 
สมาชิกชมรมรักษ์ทะเลแสมสารโดยได้รั 
บมอบหมายจากประธานชมรมรักษ์ทะเล
แสมสาร 

ชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร  2 

66 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 

นายกสมาคมแหล่งท่องเท่ียวชลบุรี สมาคมแหล่งท่องเท่ียวชลบุรี 1 

67 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยได้รับ
มอบหมายจากรองอธิการบดีฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 3 

68 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 13.30 – 14.30 น. 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชลบุรี 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

1 

69 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีท่ี2 
โดยได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ 
แขวงทางหลวงชนบทท่ี 2 

สำนักงานแขวงทางหลวงชลบุรีท่ี 2 1 

70 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

1. ผู้แทนศูนย์ป่าไม้ชลบุรี โดยได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ 
ป่าไม้ชลบุรี 

2. ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ท่ี 9 โดยได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 

1. ศูนย์ป่าไม้ชลบุรี 
2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 

2 

71 23 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ธนารักษ์พื้นท่ีชลบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นท่ีชลบุรี 1 

72 23 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 15.30 – 16.30 น. 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวง
ชนบทชลบุรี 

สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 1 

73 24 มกราคม พ.ศ. 2563 
เวลา 10.00 – 11.00 น. 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน โดยได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์กรมหาชน) 

4 

รวมทั้งสิ้น 73 ครั้ง จำนวน 79 หน่วยงาน  134 
หมายเหตุ : จำนวนผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เชิงลึกอ้างอิงจากใบลงทะเบียนของโครงการ โดยไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทท่ีปรึกษา 

 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-58 
 

จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังน้ี 
• หน่วยงานฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย จังหวัดระยอง อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง 

เทศบาลตำบลสำนักท้อน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลเมือง  
บ้านฉาง เทศบาลตำบลพลา ตำบลสำนักท้อน หมู่บ้าน Vintage Home Village จังหวัดชลบุรี อำเภอ 
สัตหีบ อำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ และ
เทศบาลตำบลสัตหีบ 

• หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเล และป่าไม้ ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
จังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ศูนย์ป่าไม้ระยอง สำนักงานการประปา
ภูมิภาค สาขาบ้านฉาง สำนักงานสิ ่งแวดล้อมภาคที ่ 13 ชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
จังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และศูนย์ป่าไม้ชลบุรี 

• หน่วยงานด้านสุขภาพและพัฒนาสังคม ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร 
จังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง โรงพยาบาลบ้านฉาง หน่วยบริการสุขภาพชุมมชนภูดร-ห้วยมะหาด  
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาล  
เมืองบ้านฉาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานธนารักษ์พื ้นที ่ชลบุร ี ศ ูนย ์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ โรงพยาบาลวัดญาณสงัวราราม 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ โรงพยาบาลสัตหีบ (กม.10) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

• หน่วยงานด้านความปลอดภัยและคมนาคม ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดระยอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สำนักงานแขวงทางหลวงจังหวัดระยอง 
สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี และสำนักงานแขวงทางหลวง
ชลบุรีที่ 2  

• หน่วยงานด้านประมง ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สมาคมประมงระยอง สำนักงาน
ประมงจังหวัดชลบุรี สมาคมประมงชลบุรี และสมาคมประมงแสมสาร 

• หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมท่องเที่ยว
ชลบุรี และชมรมรักษ์ทะเลแสมสาร 

• หน่วยงานด้านการศึกษาและศาสนา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โรงเรียน 
พัฒนเวชศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช โรงเรียนวัดสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 3 
วัดสระแก้ว 

 

ร่าง
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ทั้งนี้ สามารถสรุปความคิดเห็นจำแนกเป็นประเด็นสำคัญๆ ตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ดังตารางที่ 4.1-30  
(โดยสัญลักษณ์  แสดงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้สอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นน้ันๆ)  

ในการสัมภาษณ์เชิงลึกได้มีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพในเบื้องต้น รวมถึงร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ และเปิดให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้สอบถาม 
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อโครงการ ซึ่งในการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้มีการ  
ตอบชี้แจง และให้ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นคำถาม ข้อซักถามต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดแสดงดังตารางที ่4.1-31 
ส่วนประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้รับมาพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทำร่างรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเรียบร้อยแล้ว

ร่าง
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

  

นายอำเภอบ้านฉาง นายอำเภอสัตหีบ 

  
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

   
นากยกเทศมนตรีตำบลสำนักท้อน ปลัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว 

รูปที่ 4.1-14 บรรยากาศบางส่วนในการพบปะเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลกึ 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-61 
 

2) การประชุมกลุ่ม/การสนทนากลุ่ม 

2.1) วตัถุประสงค์ 

1). เพื ่อรวบรวมข้อมูลในด้านสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ 
สังคม-เศรษฐกิจ จากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

2). เพื ่อนำเสนอร่างผลการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ และร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3). เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่เก่ียวข้องดังน้ี 
• ข้อมูลทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกับรายละเอียดโครงการ 
• ข้อมูลลักษณะของพื้นที่ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและบริบทของชุมชน  

4). เพื่อพูดคุย อภิปรายซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญเช่น ผู้นำชุมชน 
หน่วยงานด้านสิ ่งแวดล้อม ผู ้บริหารท้องถิ ่น นักวิชาการเกี ่ยวกับร่างผลการประเมิน 
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั ้งร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

5). เพื ่อร ับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ  

2.2) วธิีการ 

1). กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม 

2). จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 

3). ดำเนินการนัดหมายล่วงหน้า และยืนยันการนัดหมาย 

4). สัมภาษณ์ พูดคุย อภิปรายซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ 

5). การสรุปผล 

2.3) สื่อและเอกสารทีใ่ช ้

1). กรอบหรือแนวทางคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2). สื่อประกอบการนำเสนอ (Slide Presentation) 

3). เอกสารประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม 

4). แบบสอบถามสำหรับการสนทนากลุ่ม 

2.4) ผลการประชุมกลุ่ม/การสนทนากลุ่ม 

โครงการ ดำเนินการจัดประชุมกลุ ่ม/การสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ ชุมชน  
กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่อยู่ในพื้นที่
ศึกษาหรืออาจได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยดำเนินการในช่วงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มกราคม  
และ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสามารถสรุปกำหนดการและกลุ่มเป้าหมายในการประชุมกลุ่ม/การสนทนากลุ่มและ 
ภาพบรรยากาศได้ดังตารางที่ 4.1-15 และรูปที่ 4.1-15  

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-15 ผลการประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม 

ลำดับ 
กำหนดการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้ารว่ม

ประชุม (คน) วัน เวลา สถานที ่
1 4 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 
09.00-12.00 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบล

สำนักท้อน 
1) ชุมชนสำนักท้อน 1 
2) ชุมชนสำนักท้อน 2 
3) ชุมชนสำนักท้อน 3 
4) ชุมชนยายร้า 1 
5) ชุมชนยายร้า 2 
6) ชุมชนยายร้า 3 
7) ชุมชนสระแก้ว 1 
8) ชุมชนสระแก้ว 2 
9) ชุมชนเขาคลอก 1 
10) ชุมชนเขาคลอก 2 

127 

2 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

13.30-16.30 น. ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำนักท้อน 

1) หมู่ท่ี 1 บ้านสำนักท้อน 
2) หมู่ท่ี 2 บ้านชากหมาก 
3) หมู่ท่ี 3 บ้านสระแก้ว 
4) หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบางไผ ่
5) หมู่ท่ี 5 บ้านยายร้า 
6) หมู่ท่ี 6 บ้านเขาคลอก 
7) หมู่ท่ี 7 บ้านหนองตะเคียน 
8) หมู่ท่ี 8 บ้านเชิงเขา 

39 

3 6 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

13.00-15.00 น. ห้องประชุมสาธารณสุข
อำเภอบ้านฉาง  

ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล ของอำเภอบ้านฉาง 

13 

4 11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบล
เกล็ดแก้ว 

1) หมู่ท่ี 3 เนินสามัคคี  
2) หมู่ท่ี 5 เกล็ดแก้ว  
3) หมู่ท่ี 6 เขากระทิง  
4) หมู่ท่ี 7 หนองหิน  
5) หมู่ท่ี 8 ชมุชนบางเสร่ 
6) หมู่ท่ี 9 ศาลพ่อแก่  
7) หมู่ท่ี 10 ห้วยลึก  
8) หมู่ท่ี 11 โค้งวันเพ็ญ  

33 

5 11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

13.30-16.30 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบล
บ้านฉาง 

1) หมู่ท่ี 1 บ้านเนินกระปรอกบน 
2) ชุมชนแผน่ดินไท 
3) หมู่ท่ี 2 บ้านประชุมมิตร 
4) ชุมชนประชุมมิตร 
5) ชุมชนล้อเกวียน 
6) ชุมชนสี่กั๊ก 
7) หมู่ท่ี 3 บ้านเนินสำเหร่ 
8) ชุมชนเนินสำเหร่ 1 
9) ชุมชนเนินสำเหร่ 2 
10) หมู่ท่ี 4 บ้านพยูน 
11) ชุมชนพยูน 1 
12) ชุมชนพยูน 2 
13) ชุมชนพยูน 3 
14) ชุมชนพยูน 4 
15) หมู่ท่ี 6 บ้านเนินกระปรอกล่าง 
16) ชุมชนเนินกระปรอก 1 

46 ร่าง
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ตารางที่ 4.1-15 ผลการประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม 

ลำดับ 
กำหนดการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้ารว่ม

ประชุม (คน) วัน เวลา สถานที ่
17) ชุมชนเนินกระปรอก 2 
18) หมู่ท่ี 7 บ้านภูดรห้วยมะหาด 
19) ชุมชนภูดร 
20) ชุมชนห้วยมะหาด 

6 11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

13.00-15.00 น. ห้องประชุมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบลบ้านชากแง้ว (อสม.) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ของตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง 

5 

7 12 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. ห้องประชุมเทศบาลเมือง
บ้านฉาง 

1) ชุมชนบ้านเนินกระปรอก 
2) ชุมชนบ้านฉาง-พลา 
3) ชุมชนวัดคีรีภาวนาราม   
4) ชุมชนตะวันออกเนนิกระปรอก

ประชุมมิตร  
5) ชุมชนวัดบ้านฉาง    
6) ชุมชนอสีเทิร์น – หนองม่วง   
7) ชุมชนมิ่งมงคล  
8) ชุมชนจ.คู่      
9) ชุมชนศูนย์การค้าวิรัตน์พัฒนา 
10) ชุมชนเทพจินดา 
11) ชุมชนโด่งดัง 
12) ชุมชนรวมมิตร 
13) ชุมชนสวนสุขภาพ 
14) ชุมชนบ้านฉาง-เนินกระปรอก        
15) ชุมชนหนองใหญ่ 
16) ชุมชนโต้รุ่ง 
17) ชุมชนไทวา 
18) ชุมชนรวมสมพงษ ์
19) ชุมชนดาวพิทักษ ์
20) ชุมชนฟ้าสีทอง    
21) ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์  
22) ชุมชนรวมชมวิวเนินกระปรอก  
23) ชุมชนปกป้องสถาบัน 
24) ชุมชนเทพมงคล 
25) ชุมชนมธุรส 
26) ชุมชนสามัคคีนำชัย     
27) ชุมชนซอยคีรี 
28) ชุมชนชากลูกหญ้า 
29) ชุมชนชากลูกหญ้า-ฝั่งตะวันออก 

61 

8 12 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

13.30-16.30 น. ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลพลา 

1) หมู่ท่ี 1 บ้านโกรกตะแบก 
2) ชุมชนสกุลทองรวมใจ (หมู่ท่ี 1) 
3) หมู่ท่ี 2 บ้าน กม.16 
4) ชุมชนทุ่งสนามควายพัฒนา  

(หมู่ท่ี 2) 
5) หมู่ท่ี 4 บ้านคลองทราย 
6) ชุมชนทุ่งโปร่งใหม่ (หมู่ท่ี 4) 

69 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-15 ผลการประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม 

ลำดับ 
กำหนดการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้ารว่ม

ประชุม (คน) วัน เวลา สถานที ่
7) หมู่ท่ี 5 บ้านพลา 
8) ชุมชนพลาสามัคคี (หมู่ท่ี 5) 
9) ชุมชนเอือ้อาทรพัฒนา (หมู่ท่ี 5) 
10) หมู่ท่ี 6 บ้านตะกาด 
11) ชุมชนตะกาดร่วมใจ (หมู่ท่ี 6) 
12) หมู่ท่ี 7 บ้านคลองทรายใหม่ 
13) ชุมชนบ้านคลองทรายพัฒนา  

(หมู่ท่ี 7) 
14) ตลาดศรีประพัฒน์ 
15) หมู่บ้านเดอะปาล์ม  
16) หมู่บ้านรินสิริ1  
17) หมู่บ้านรินสิริ3  
18) หมู่บ้านสามัคคี  
19) หมู่บ้านพาราดิสวิลล์  
20) หมู่บ้านเหมือนแก้ว  
21) หมู่บ้านวินเทจโฮมวิลเลจ 1,2,3  
22) หมู่บ้านเฮ็มเล็ทคันทรีโฮม 1,2  
23) หมู่บ้านพลารมย์  
24) หมู่บ้านพลารวย กาเด้นโฮม  
25) หมู่บ้านเวลาน่า  
26) หมู่บ้านสุขถาวร 3  
27) ม.โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง 

(บ้านฉาง 3)  
28) หมู่บ้าน Living Sense  
29) หมู่บ้านศรีสุข 3 

9 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบล
ห้วยใหญ่ 

1) หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยขวาง  
2) หมู่ท่ี 10 บ้านหนองซากแง้ว  
3) หมู่ท่ี 11 บ้านมาบฟักทอง  
4) หมู่ท่ี 13 บ้านหนองผักกูด 

35 

10 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

13.30-16.30 น. ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลพลา (อปพร.อำเภอ
บ้านฉาง และอำเภอเมือง
ระยอง) 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ของอำเภอบ้านฉาง และอำเภอเมือง
ระยอง 

34 

11 16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านพลูตาหลวง 

1) หมู่ท่ี 1 พลูตาหลวง  
2) หมู่ท่ี 2 ขลอด  
3) หมู่ท่ี 3 คลองไผ ่ 
4) หมู่ท่ี 4 คลองพลูตาหลวง  
5) หมู่ท่ี 5 เขาบายศรี  
6) หมู่ท่ี 6 เขาตะแบก  
7) หมู่ท่ี 7 หนองหญ้าน้อย  
8) หมู่ท่ี 8 หนองหญ้า 
9) ชุมชนเขาหมอน  

(หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง) 

30 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-15 ผลการประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม 

ลำดับ 
กำหนดการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้ารว่ม

ประชุม (คน) วัน เวลา สถานที ่
12 16 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 
13.30-16.30 น. ห้องประชุมองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านพลูตาหลวง 
(อปพร.อำเภอบางละมุง 
และอำเภอสัตหีบ) 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ของอำเภอบางละมุง และอำเภอ 
สัตหีบ 

24 

13 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบล
เขตรอุดมศักดิ์ 

1) หมู่ท่ี 1 บ้านตลาดสัตหีบ  
2) หมู่ท่ี 2 บ้านตลาดสัตหีบ  
3) หมู่ท่ี 3 บ้านยางงาม  
4) หมู่ท่ี 4 บ้านเตาถ่าน  
5) หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายุบ   
6) หมู่ท่ี 6 บ้านหนองระกำ  
7) หมู่ท่ี 7 บ้านร่มฤดี   
8) หมู่ท่ี 8 บ้านคลองกานดา  
9) ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ท่ี 2 
10) ชุมชนดงตาล หมู่ท่ี 2 

31 

14 18 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

09.00-12.00 น. ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแสมสาร 

1) หมู่ท่ี 1 บ้านช่องแสมสาร 
2) หมู่ท่ี 2 บ้านหนองน้ำเค็ม 
3) หมู่ท่ี 3 บ้านหัวแหลม 
4) หมู่ท่ี 4 บ้านหนองกระจง 

45 

15 18 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

13.30-16.30 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบล
เขาชีจรรย์ 

1) หมู่ท่ี 1 นาจอมเทียน  
2) หมู่ท่ี 2 น้ำเมา  
3) หมู่ท่ี 3 หินวง  
4) หมู่ท่ี 5 หนองจับเจ่า 
5) หมู่ท่ี 6 โรงสี  
6) หมู่ท่ี 7 เขาชีจรรย์  
7) หมู่ท่ี 8 วัดเขาบำเพ็ญบุญ  

30 

16 23 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

12.00-13.00 น. ห้องประชุมสาธารณสุข
อำเภอสัตหีบ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ของตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ (อสม.) 

47 

17 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 

09.30-12.00 น. ห้องประชุมสาธารณสุข
อำเภอบ้านฉางและอำเภอ
เมืองระยอง) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ของอำเภอบ้านฉาง และอำเภอเมือง
ระยอง (อสม.) 

44 

18 7 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

18.00-21.00 น. สำนักงานคณะกรรมการ
นิติบุคคลหมู่บ้านวินเทจ
โฮมวิลเลจ 1 

1) หมู่บ้านวินเทจโฮมวิลเลจ 1 
2) หมู่บ้านวินเทจโฮมวิลเลจ 2 
3) หมู่บ้านวินเทจโฮมวิลเลจ 3 
4) หมู่บ้านเฮ็มเล็ทคันทรีโฮม   

24 

19 8 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

14.00-17.00 น. ศาลาอเนกประสงค์ศูนย์
เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อู่ตะเภา
สามัคคี  
(กลุ่มประมงบ้านพลา) 

1) ประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภา
สามัคคี  

2) ประมงเรือเล็กอู่ตะเภาสามัคคี  
3) ประมงเรือเล็กหาดพลา  
4) ประมงเรือเล็กรักสามัคคีบ้านพลา 

94 

20 17 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

08.30-11.30 น. โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล
สำนักท้อน 

1) ผู้นำในพื้นท่ีตำบลสำนักท้อน 
2) หน่วยงานราชการในพื้นท่ีตำบล

สำนักท้อน 

36 

21 18 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

09.00-12.00 น. ท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 ประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
เส้นเสียง (NEF 30-40) 

72 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-15 ผลการประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม 

ลำดับ 
กำหนดการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้เข้ารว่ม

ประชุม (คน) วัน เวลา สถานที ่
22 18 มกราคม 

พ.ศ. 2563 
16.30-19.30 น. ศาลาอเนกประสงค์ตำบล

สำนักท้อน หมู่ท่ี 3 
ประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
เส้นเสียง (NEF 30-40) 

375 

23 19 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

08.00-11.00 น. ศาลาอเนกประสงค์ 
ชัยศรีกร หมู่ท่ี 6 

ประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
เส้นเสียง (NEF 30-40) 

96 

24 19 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

17.00-20.00 น. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 ประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
เส้นเสียง (NEF 30-40) 

60 

25 30 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

18.00-21.00 น. สำนักงานคณะกรรมการ
นิติบุคคลหมู่บ้านวินเทจ
โฮมวิลเลจ 1 

1) หมู่บ้านวินเทจโฮมวิลเลจ 1 
2) หมู่บ้านวินเทจโฮมวิลเลจ 2 
3) หมู่บ้านวินเทจโฮมวิลเลจ 3 
4) หมู่บ้านแฮมเล็ทอินคันทรีโฮม  

26 

26 11 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 

13.30-16.30 น. ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำนักท้อน 

ผู้นำในพื้นท่ีตำบลสำนักท้อน 40 

รวม 1,536 
หมายเหตุ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มอ้างอิงจากใบลงทะเบียนของโครงการ โดยไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา, 2563 

กำหนดการกรณีจัดประชุมในช่วงเช้า  

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการประชุมฯ และอาหารว่าง 

09.30 – 09.45 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ 

09.45 – 10.30 น. นำเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยผู้แทนบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง  

คอนซัลแตนท์ จำกัด  

10.30 – 11.45 น. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม  

11.45 – 12.00 น. สรุปการประชุมและปิดการประชุมฯ 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

กำหนดการกรณีจัดประชุมในช่วงบ่าย  

13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการประชุมฯ และอาหารว่าง 

14.00 – 14.15 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ 

14.15 – 15.00 น. นำเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยผู้แทนบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง  

คอนซัลแตนท์ จำกัด  

15.00 – 16.15 น. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม  

16.15 – 16.30 น. สรุปการประชุมและปิดการประชุมฯ 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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กำหนดการกรณีจัดประชุมในช่วงเย็น  

16.30 – 17.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการประชุมฯ และอาหารว่าง 

17.00 – 17.15 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ 

17.15 – 18.00 น. นำเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยผู้แทนบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง  

คอนซัลแตนท์ จำกัด  

18.00 – 19.15 น. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม  

19.15 – 19.30 น. สรุปการประชุมและปิดการประชุมฯ 

จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่ม สามารถนำมาจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังน้ี 
• กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลสำนักท้อน องค์การบริหารส่วนตำบล  

สำนักท้อน เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลพลา 
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เทศบาลเมือง  
สัตหีบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ และ 
ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสำนักท้อน 

• กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ประกอบด้วย กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา กลุ่มประมงเรือเล็ก
พื้นบ้านพลาอู่ตะเภาสามัคคี กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านอู่ตะเภาสามัคคี และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
รักสามัคคีบ้านพลา 

• กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบลบ้านฉาง อสม.ตำบลห้ วยโป่ง อสม.ตำบลบ้านฉาง อสม.ตำบลสำนักท้อน  
อสม.ตำบลพลา อสม.ตำบลห้วยใหญ่ อสม.ตำบลแสมสาร อสม.ตำบลพลูตาหลวง อสม.ตำบล 
นาจอมเทียน อสม.ตำบลบางเสร่ และอสม.ตำบลสัตหีบ 

• กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประกอบด้วย อปพร.ตำบลห้วยโป่ง อปพร.ตำบล 
บ้านฉาง อปพร.ตำบลสำนักท้อน อปพร.ตำบลพลา อปพร.ตำบลห้วยใหญ่ อปพร.ตำบลแสมสาร  
อปพร.ตำบลพลูตาหลวง อปพร.ตำบลนาจอมเทียน อปพร.ตำบลบางเสร่ และอปพร.ตำบลสัตหีบ 

• กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบใน NEF 30-40 ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบลสำนักท้อน  
หมู่บ้านวินเทจโฮมวิลเลจ 1, 2, 3 และหมู่บ้านแฮมเล็ทอินคันทรีโฮม 

ทั้งนี้ สามารถสรุปความคิดเห็นจำแนกเป็นประเด็นสำคัญๆ ตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ดังตารางที่ 4.1-30  
(โดยสัญลักษณ์  แสดงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้สอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นน้ันๆ)  

ในการประชุมกลุ่ม/การสนทนากลุ ่มได้มีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ พร้อมผลการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเบื้องต้น รวมถึงร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
ประกอบกับการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อโครงการ  
ซึ่งในการประชุมกลุ่มนั้น ผู้แทนจากโครงการและบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้มีการตอบชี้แจง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น
คำถาม ข้อซักถามต่างๆ เป็นที ่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดแสดงดังตารางที ่ 4.1-31 ส่วนประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้รับมาพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เรียบร้อยแล้ว 
  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำนักท้อน 

  
วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน 

  
วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง (รพสต.) 

  
วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลา 

รูปที่ 4.1-15 บรรยากาศบางส่วนในการประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง (อสม.) 

  

วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00-21.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านวินเทจโฮมวิลเลจ 1 

  
วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อู่ตะเภาสามัคคี  

  
วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30-19.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลสำนักท้อน หมู่ท่ี 3 

รูปที่ 4.1-15 บรรยากาศบางส่วนในการประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม (ตอ่) 
 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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2.5) ความคิดเห็นจากแบบประเมินผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นได้ให้ผ ู ้เข้าร่วมเทีตอบแบบประเมินผลหลังการรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชน ครั ้งที ่  2 โดยมีผู ้ตอบแบบประเมินจำนวนทั ้งสิ ้น 1,133 คน จากผู ้ เข้าร่วมประชุม 
จำนวน 1,536 คน (ไม่รวมผู้แทนเจ้าของโครงการ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา) คิดเป็นร้อยละ 73.8 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 

จังหวัดระยอง 

▪ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั ้งที ่ 2 ผู้ตอบแบบประเมินเป็นผู ้แทนจาก
ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการ จำนวน 509 ราย (ร้อยละ 57.1) รองลงมา คือ ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน หรือ
กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ศึกษา จำนวน 171 ราย (ร้อยละ 19.2) และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ./ เทศบาล/ อบต.) จำนวน 149 ราย (ร้อยละ 16.7) ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-16 และ
รูปที่ 4.1-16 โดยผู้ตอบแบบประเมินกลุ่มผู้นำชุมชน หมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่ง
ผู้นำ/สมาชิกกลุ่ม/องค์กร/ชมรม จำนวน 79 ราย (ร้อยละ 46.2) รองลงมา คือ ประธานหรือกรรมการชุมชน/ผู้จัดการหรือ
กรรมการนิติบุคคล/ประธานหรือกรรมการหมู่บ้านของชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 57 ราย (ร้อยละ 33.3) และกำนัน/สารวัตร
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 35 ราย (ร้อยละ 20.5)  

ตารางที่ 4.1-16 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจำแนกตามประเภทของการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  

ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ร้อยละ 
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ./ เทศบาล/ อบต.) 149 16.7 
ผู้แทนจากพื้นท่ีอ่อนไหว (ศาสนสถาน/ สถานพยาบาล/ สถานศึกษา) 8 0.9 
ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นท่ีศึกษา 171 19.2 
ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 509 57.1 
ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่นอกพื้นท่ีศึกษาโครงการ 54 6.1 
อื่นๆ ระบุ 0 0.0 

รวม 891 100.0 
ประเภทของผู้นำชุมชน จำนวน ร้อยละ 

กำนัน/สารวัตรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 35 20.5 
ประธานหรือกรรมการชุมชน/ผู้จัดการหรือกรรมการนิติบุคคล/ประธานหรือกรรมการหมู่บ้าน
ของชุมชน/หมู่บ้าน 

57 33.3 

ผู้นำ/สมาชิกกลุ่ม/องค์กร/ชมรม 79 46.2 
รวม 171 100.0 

 

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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รูปที่ 4.1-16 จำนวนผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามประเภทของผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2  

 

▪ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการ 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ของโครงการ ซ่ึงมีผู้ตอบแบบประเมินระบุว่ามีความเหมาะสม จำนวน 755 ราย (ร้อยละ 83.1) สำหรับผู้ที่ระบุว่ายังไม่มี
ความเหมาะสม จำนวน 107 ราย (ร้อยละ 12.2) และไม่แสดงความคิดเห็น จำนวน 29 ราย (ร้อยละ 4.7) รายละเอียดดัง 
ตารางที่ 4.1-17 และรูปที่ 4.1-17  

ตารางที่ 4.1-17 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ
หลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระบทด้านสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพของโครงการ 

ไม่แสดงความ
คิดเห็น 

เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ระยะก่อสร้าง 
1. เสียง และความสั่นสะเทือน 9 1.7 778 86.2 104 12.1 
2. คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 9 1.7 783 86.4 99 11.9 
3. คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ำ 11 1.9 800 89.3 80 8.8 
4. การคมนาคมขนส่ง 7 0.8 806 90.7 78 8.5 
5. การจัดการของเสีย 7 0.9 799 90.2 85 8.9 
6. เศรษฐกิจ-สังคม 8 1.0 808 90.1 75 8.9 
7. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 10 1.3 805 88.9 76 9.8 
ระยะดำเนินการ 
1. เสียง และความสั่นสะเทือน (แรงอัดอากาศ) 16 2.0 772 85.6 103 12.4 
2. คุณภาพอากาศ (จากอากาศยาน และยานพาหนะบริเวณ Airside) 18 2.2 790 80.0 83 9.8 
3. คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ำ 19 2.5 805 89.9 67 7.6 
4. การคมนาคมขนส่ง 14 1.5 805 90.4 72 8.1 
5. การจัดการของเสีย 14 1.5 808 90.9 69 7.6 
6. เศรษฐกิจ-สังคม 16 1.6 803 89.8 72 8.6 
7. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 14 1.5 795 87.9 82 10.6 
8. การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน 16 1.9 782 87.1 93 11.0 

ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ./ เทศบาล/ อบต.) ร้อยละ 

16.7 (149 ราย)

ผู้แทนจากพื้นที่อ่อนไหว (ศาสน
สถาน/ สถานพยาบาล/ 

สถานศึกษา) ร้อยละ 0.9 (8 ราย)

ผู้น าชุมชน หมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ในพื้นที่ศึกษา

ร้อยละ 19.2 (171 ราย)

ประชาชนที่พักอาศัยอยู่
ในพื้นที่ศึกษาโครงการ

ร้อยละ 51.7 (509 ราย)

ประชาชนที่พักอาศัยอยู่
นอกพื้นที่ศึกษาโครงการ
ร้อยละ 6.1 (54 ราย)

ร่าง
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รูปที่ 4.1-17 จำนวนความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพของ
โครงการ 

▪ ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการประชุม 

ผู ้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อยู ่ในระดับมากถึงปานกลาง  
โดยพบว่าประเด็นที ่ผู ้เข้าร่วมประชุมตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ประเด็นความเหมาะสม  
ของสถานที่และความสะดวกของการเดินทางเข้าร่วมประชุม จำนวน 519 ราย (ร้อยละ 62.3) รองลงมา คือ ประเด็น
ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายให้ผ ู ้เข ้าร ่วมประชุม เข้าใจในภาพรวมของโครงการ จำนวน 499 ราย  
(ร้อยละ 57.5) และประเด็นความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการจัดประชุม จำนวน 473 ราย (ร้อยละ 56.0) 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-18  

  

มีความเหมาะสม
ร้อยละ 83.1 (755 ราย)

ไม่มีความเหมาะสม
ร้อยละ 12.2 (107 ราย) ไม่แสดงความคิดเหน็

ร้อยละ 4.7 (29 ราย)

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-18 ความพึงพอใจต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 2  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง น้อย 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
(1) ความสามารถของว ิทยากรในการ

อธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าใจใน
ภาพรวมของโครงการ 

19 2.6 499 57.5 347 36.9 26 3.0 

(2)  ความเหมาะสมของเน ื ้ อหาสาระ 
รูปแบบ และวิธีการนำเสนอ  

42 4.7 433 49.5 393 43.6 23 2.2 

(3)  ความเหมาะสมของระยะเวลา ท่ี
นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ
และผลการศึกษา 

31 3.5 429 51.1 403 42.1 28 3.3 

(4) ความเหมาะสมของสถานที่และความ
สะดวกของการเดินทางเข้าร่วมประชุม 

26 3.2 519 62.3 325 32.7 21 1.8 

(5) ความเหมาะสมของสื ่อและเอกสาร
ประกอบการจัดประชุม 

25 3.2 473 56.0 367 38.0 26 2.8 

(6)  ความ เหมาะสมของ โอกาสและ
ระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น 

30 3.9 438 51.5 405 42.9 18 1.7 

(7) ความเข้าใจในโครงการ ภายหลัง การ
เข้าร่วมประชุม  

31 4.0 407 48.7 429 45.1 24 2.2 

(8) ภาพรวมของการจัดประชุม ในวันนี้ 27 3.3 444 51.7 404 43.4 16 1.6 

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบประเมินหลังการประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม ได้ดังน้ี 

− แผนที่เส้นเสียงที่นำเสนอในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนควรทำให้ชัดเจน 
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สำหรับร่างมาตรการมีความครอบคลุม และครบถ้วนดีแล้ว  

− การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนควรจัดช่วงเช้า และจัดประชุมในระดับชุมชนด้วย และ
เป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารของโครงการ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

▪ ส่วนที่ 4 การให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 733 ราย (ร้อยละ 83.5) เคยรับทราบข้อมูลเก่ียวกับโครงการ
ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยรับทราบจากการแจ้งของผู้นำชุมชนท้องถิ่น เช่น กำนัน สารวัตร
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และนิติบุคคล  
จำนวน 493 ราย (ร้อยละ 37.6) รองลงมา คือ การแจ้งจากหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 247 
ราย (ร้อยละ 18.9) และเพื่อนบ้าน/คนรู้จัก จำนวน 161 ราย (ร้อยละ 12.3) ส่วนผู้ที่ไม่เคยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการมาก่อนมีจำนวน 133 ราย (ร้อยละ 13.9) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-19 และรูปที่ 4.1-18   

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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ตารางที่ 4.1-19 การรบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกับโครงการกอ่นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
การรับข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

ไม่เคย ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ก่อนท่ีจะมีการจัดประชุม 133 13.9 
เคย ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ก่อนท่ีจะมีการจัดประชุม 733 83.5 
ไม่แสดงความคิดเห็น 25 2.6 

รวม 891 100.0 
ช่องทางการรับข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จำนวน ร้อยละ 

1) การแจ้งจากผู้นำชุมชนท้องถ่ิน เช่น กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และนิติบุคคล 

493 37.6 

2) การแจ้งจากหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 247 18.9 
3) เจ้าหน้าท่ีของโครงการ 108 8.2 
4) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ี 85 6.5 
5) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ท่ีหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี 77 5.9 
6) จดหมายเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ทางไปรษณีย์ 78 6.0 
7) เว็บไซต์โครงการ www.ehia-utprw2.com 46 3.5 
8) เพื่อนบ้าน/คนรู้จัก    161 12.3 
9) อื่นๆ ระบุ 15 1.1 

รวม 1,310 100.0 
 

 

รูปที่ 4.1-18 จำนวนผู้รบัทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารของโครงการ ที่สะดวกที่สุด  

ผู ้ตอบแบบประเมินมีความเห็นต่อช่องทาง/วิธีการในการรับข้อมูลข่าวสารที ่สะดวก 
มากที่สุด คือ การจัดประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงในพื้นที่จำนวน 325 ราย (ร้อยละ 36.5) รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 
จำนวน 171 ราย (ร้อยละ 19.2) และแผ่นพับ/โปสเตอร์/ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 133 ราย (ร้อยละ 14.9) ตามลำดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-20  

  

ไม่เคยรับทราบข้อมูล
ร้อยละ 13.9 (133 ราย)

เคยรับทราบข้อมูล
ร้อยละ 83.5 (733 ราย)

ไม่แสดงความคิดเหน็ 
ร้อยละ 2.6 (25 ราย)

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 4.1-20 รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและผลการศึกษาของโครงการ 
ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร  จำนวน ร้อยละ 
1) การจัดประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงในพื้นท่ี 325 36.5 
2) การส่งเอกสารเผยแพร่ให้ถึงบ้าน 94 10.5 
3) อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 171 19.2 
4) จัดเจ้าหน้าท่ีโครงการเข้าไปชี้แจงในพื้นท่ี   28 3.1 
5) แจ้งผ่านผู้นำชมุชน/ประธานชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 42 4.7 
6) แผ่นพับ/โปสเตอร์/ป้ายประชาสัมพันธ์ 133 14.9 
7) ออกอากาศทางวิทยุ/โทรทัศน์/เคเบิลท้องถ่ิน 63 7.1 
8) สื่อสิ่งพิมพ์/หนังสือพิมพ์/วารสาร 7 0.8 
9) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ 8 0.9 
10) อื่นๆ (ระบุ) 2 0.2 
11) ไม่แสดงความคิดเห็น 18 2.0 

รวม 891 100.0 

▪ ส่วนที่ 5 ความคิดเห็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและการพัฒนาโครงการก่อสร้างทางวิ ่งและ 
ทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-21  

ตารางที่ 4.1-21 สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 2 

ประเด็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
ด้านรายละเอียด 
การพัฒนาโครงการ 

• เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการฯ เพื่อนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติ 
• การพัฒนาควรคำนึงถึงการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
• ควรนำเสนอแนวเส้นเสียงตามความเป็นจริง และนำเสนอพื้นท่ีท่ีอาจได้รับการชดเชยให้ชัดเจน  

การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

• ควรมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกประเด็น โดยเฉพาะด้านเสียง (มีการตรวจ
ประเม ินระด ับเส ียงสม ่ำ เสมอ) ด ้านคมนาคม (ไม ่ทำถนนชำรุดเส ียหาย ในระยะก ่อส ร ้ าง  
และดูแลการจราจรในระยะดำเนินการ) ด้านสุขภาพ (มีความร่วมมือกับสาธารสุขประจำตำบล)  
ด้านความปลอดภัย และด้านการจัดการขยะ เป็นต้น 

ด้านการโยกย้ายและการ
ทดแทนทรัพย์สิน 

• ควรมีการชดเชยเงิน/ซื้อที่ดิน เพื่อการย้ายออกจากพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม • ควรมีมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ 
• ควรมีมาตรการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน การสร้างงานในชุมชน 

และพิจารณาการรับประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีความสามารถอยู่ในเกณฑ์เข้าทำงานในสนามบิน 
• ควรมีมาตรการดูแลกลุ่มประมงพื้นบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ  
• ควรให้ความสำคัญต่อการดูแลความสงบสุขของชุมชน ไม่เกิดการลักขโมย ชิงทรัพย์ อันเกิดจากคนงาน

ในสนามบินท้ังในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 
• ควรมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสนามบินและประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ  
• ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการของชุมชนเข้าร่วมการตรวจสอบแบบไตรภาคี 
• ควรมีการจัดต้ังกองทุนสำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมจากโครงการ 

ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

• ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีเผยแพร่สาธารณะ และระบบออนไลน์ท่ีเข้าใจง่ายให้กับประชาชน 
• ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นระยะให้กับประชาชนทราบในการประชุมหมู่บ้าน หรือ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมรายงานประจำเดือน 
• ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนให้มากกว่านี้ 

 

  

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-76 
 

จังหวัดชลบุรี 

▪ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั ้งที่ 2 ผู ้ตอบแบบประเมินเป็นผู้แทนจาก 
ผู ้นำชุมชน หมู ่บ้าน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื ้นที ่ศึกษา  จำนวน 96 ราย (ร้อยละ 39.8) รองลงมา คือ ประชาชน 
ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการ จำนวน 64 ราย (ร้อยละ 26.4) และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ./ เทศบาล/ อบต.) จำนวน 55 ราย (ร้อยละ 22.7) ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-22 
และรูปที่ 4.1-19 โดยผู้ตอบแบบประเมินกลุ ่มผู ้นำชุมชน หมู ่บ้าน หรือกลุ ่มองค์กรต่างๆ ในพื ้นที ่ศึกษา ส่วนใหญ่  
ดำรงตำแหน่งกำนัน/สารวัตรกำนัน/ผู ้ใหญ่บ้าน/ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน  จำนวน 42 ราย (ร้อยละ 43.8) รองลงมา คือ  
ผู ้นำ/สมาชิกกลุ่ม/องค์กร/ชมรม จำนวน 39 ราย (ร้อยละ 40.6) และ ประธานหรือกรรมการชุมชน/ผู ้จัดการหรือ
กรรมการนิติบุคคล/ประธานหรือกรรมการหมู่บ้านของชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 15 ราย (ร้อยละ 15.6)  

ตารางที่ 4.1-22 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจำแนกตามประเภทของการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  

ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ร้อยละ 
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ./ เทศบาล/ อบต.) 55 22.7 
ผู้แทนจากพื้นท่ีอ่อนไหว (ศาสนสถาน/ สถานพยาบาล/ สถานศึกษา) 1 0.4 
ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นท่ีศึกษา 96 39.8 
ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 64 26.4 
ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่นอกพื้นท่ีศึกษาโครงการ 26 10.7 
อื่นๆ ระบุ 0 0.0 

รวม 242 100.0 
ประเภทของผู้นำชุมชน จำนวน ร้อยละ 

กำนัน/สารวัตรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 42 43.8 
ประธานหรือกรรมการชุมชน/ผู้จัดการหรือกรรมการนิติบุคคล/ประธานหรือกรรมการหมู่บ้าน
ของชุมชน/หมู่บ้าน 

15 15.6 

ผู้นำ/สมาชิกกลุ่ม/องค์กร/ชมรม 39 40.6 
รวม 96 100.0 

 

 

รูปที่ 4.1-19 จำนวนผู ้ตอบแบบประเมินจำแนกตามประเภทของผู ้ เข ้าร ่วมการร ับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชน ครั้งที่ 2  

ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ/ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./ เทศบาล/ 

อบต.) ร้อยละ 22.7 (55 ราย)

ผู้แทนจากพื้นที่อ่อนไหว (ศาสน
สถาน/ สถานพยาบาล/ สถานศึกษา)

ร้อยละ 0.4 (1 ราย)

ผู้น าชุมชน หมู่บ้าน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ 
ในพื้นที่ศึกษา ร้อยละ 39.8 (96 ราย)

ประชาชนที่พักอาศัยอยู่
ในพื้นที่ศึกษาโครงการ
ร้อยละ 26.4 (64 ราย)

ประชาชนที่พักอาศัยอยู่
นอกพื้นที่ศึกษาโครงการ
ร้อยละ 10.7 (26 ราย)

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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▪ ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการ 

ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ของโครงการ ซ่ึงมีผู้ตอบแบบประเมินระบุว่ามีความเหมาะสม จำนวน 234 ราย (ร้อยละ 96.8) สำหรับผู้ที่ระบุว่ายังไม่มี
ความเหมาะสม จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 2.0) และไม่แสดงความคิดเห็น จำนวน 3 ราย (ร้อยละ 1.2) รายละเอียด 
ดังตารางที่ 4.1-23 และรูปที่ 4.1-20  

ตารางที่ 4.1-23 ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ
หลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  

ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระบทด้านสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพของโครงการ 

ไม่แสดงความคิดเห็น เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ระยะก่อสร้าง 
1. เสียง และความสั่นสะเทือน 0 0.0 236 97.9 6 2.1 
2. คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) 1 0.3 236 98.0 5 1.7 
3. คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ำ 1 0.3 238 98.7 3 1.0 
4. การคมนาคมขนส่ง 0 0.0 236 97.6 6 2.4 
5. การจัดการของเสีย 1 0.3 234 97.3 7 2.4 
6. เศรษฐกิจ-สังคม 1 0.3 235 97.4 6 2.3 
7. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 2 0.7 233 96.8 7 2.5 
ระยะดำเนินการ 
1. เสียง และความสั่นสะเทือน (แรงอัดอากาศ) 2 0.7 234 97.3 6 2.0 
2. คุณภาพอากาศ (จากอากาศยาน และยานพาหนะ 
บริเวณ Airside) 

2 0.7 237 98.0 3 1.3 

3. คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำทะเล/นิเวศวิทยาทางน้ำ 2 0.7 237 98.3 3 1.0 
4. การคมนาคมขนส่ง 3 1.2 233 96.5 6 2.3 
5. การจัดการของเสีย 3 1.2 236 97.6 3 1.2 
6. เศรษฐกิจ-สังคม 3 1.2 236 97.6 3 1.2 
7. การสาธารณสุข (สุขภาพ) 3 1.2 237 98.1 2 0.7 
8. การโยกย้ายและการทดแทนทรัพย์สิน 3 1.2 236 97.8 3 1.0 

 

 

รูปที่ 4.1-20 จำนวนความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการ 

 

มีความเหมาะสม
ร้อยละ 96.8 (234 ราย)

ไม่มีความเหมาะสม
ร้อยละ 2.0 (5 ราย)

ไม่แสดงความคิดเหน็ 
ร้อยละ 1.2 (3 ราย)

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
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▪ ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการประชุม 

ผู ้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อยู ่ในระดับมากถึงปานกลาง  
โดยพบว่าประเด ็นที ่ผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุมตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดั บมาก คือ ประเด ็นความเหมาะสม 
ของสถานที่และความสะดวกของการเดินทางเข้าร่วมประชุม จำนวน 172 ราย (ร้อยละ 71.7) รองลงมา คือ ประเด็นความ
เหมาะสมของเน ื ้ อหาสาระ ร ู ปแบบ และว ิ ธ ี การนำเสนอ จำนวน 156 ราย (ร ้ อยละ 68.2)  และประเด็ น 
ความเหมาะสมของสื่อและเอกสารประกอบการจัดประชุม จำนวน 156 ราย (ร้อยละ 68.1) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-24  

ตารางที่ 4.1-24 ความพึงพอใจต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการ การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน ครั้งที่ 2  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่แสดงความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

(1) ความสามารถของวิทยากรในการอธิบายให้
ผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุม เข ้าใจในภาพรวมของ
โครงการ 

5 1.9 164 65.3 71 31.8 2 1.0 

(2) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ รูปแบบ และ
วิธีการนำเสนอ  

9 3.2 156 68.2 73 26.8 4 1.8 

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีนำเสนอข้อมูล
รายละเอียดโครงการและผลการศึกษา 

9 3.2 135 58.7 92 35.5 6 2.6 

(4) ความเหมาะสมของสถานที่และความสะดวก
ของการเดินทางเข้าร่วมประชุม 

8 2.9 172 71.7 59 24.1 3 1.3 

(5)  ความ เหมาะสมของส ื ่ อ แล ะ เอ ก ส า ร
ประกอบการจัดประชุม 

6 2.1 156 68.1 73 26.9 7 2.9 

(6) ความเหมาะสมของโอกาสและระยะเวลาใน
การแสดงความคิดเห็น 

11 4.0 143 63.2 85 31.4 3 1.4 

(7) ความเข้าใจในโครงการ ภายหลัง การเข้าร่วม
ประชุม  

7 2.7 142 60.2 89 35.4 4 1.7 

(8) ภาพรวมของการจัดประชุม ในวันนี้ 6 2.3 145 64.0 87 31.8 4 1.9 

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบประเมินหลังการประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม ได้ดังน้ี 

− ข้อมูลที่นำเสนอในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทำได้ครอบคลุม เหมาะสม 
ทำให้ผู ้เข้าร่วมและผู ้นำชุมชนรับฟังสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับเพื ่อนบ้านและ 
ประชาชนในชุมชนได้  

− การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ควรมีการแสดงข้อมูลภาคทฤษฎี ประโยชน์ และ
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการใช้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจสถานการณ์ในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

▪ ส่วนที่ 4 การให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 182 ราย (ร้อยละ 74.5) เคยรับทราบข้อมูลเก่ียวกับโครงการ
ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยรับทราบจากการแจ้งของผู ้นำชุมชนท้องถิ ่น เช่น กำนัน  
สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน แ ละ 
นิติบุคคล จำนวน 108 ราย (ร้อยละ 32.8) รองลงมา คือ การแจ้งจากหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
จำนวน 81 ราย (ร้อยละ 24.5) และเจ้าหน้าที่ของโครงการจำนวน 36 ราย (ร้อยละ 10.9) ส่วนผู้ที่ไม่เคยรับทราบข้อมูล
เก่ียวกับโครงการมาก่อนมี จำนวน 51 ราย (ร้อยละ 19.9) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-25 และรูปที่ 4.1-21  

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-25 การรบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกับโครงการกอ่นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
การรับข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

ไม่เคย ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ก่อนท่ีจะมีการจัดประชุม 51 19.9 
เคย ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ก่อนท่ีจะมีการจัดประชุม 182 74.5 
ไม่แสดงความคิดเห็น 9 5.6 

รวม 242 100.0 
ช่องทางการรับข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จำนวน ร้อยละ 

1) การแจ้งจากผู้นำชุมชนท้องถ่ิน เช่น กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ประธานหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และนิติบุคคล 

108 32.8 

2) การแจ้งจากหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 81 24.5 
3) เจ้าหน้าท่ีของโครงการ 36 10.9 
4) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ี 22 6.6 
5) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ท่ีหน่วยงานราชการ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี 20 6.0 
6) จดหมายเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ทางไปรษณีย์ 23 6.9 
7) เว็บไซต์โครงการ www.ehia-utprw2.com 11 3.3 
8) เพื่อนบ้าน/คนรู้จัก    20 6.0 
9) อื่นๆ ระบุ 10 3.0 

รวม 331 100.0 
 

 

รูปที่ 4.1-21 จำนวนผู้รบัทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
 

ช่องทาง/วิธีการรับข้อมูลข่าวสารของโครงการ ที่สะดวกที่สุด  

ผู ้ตอบแบบประเมินมีความเห็นต่อช่องทาง/วิธีการในการรับข้อมูลข่าวสารที ่สะดวก 
มากที่สุด คือ อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ จำนวน 74 ราย (ร้อยละ 30.5) รองลงมา คือ การจัดประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงในพื้นที่ 
จำนวน 65 ราย (ร้อยละ 26.9) และการส่งเอกสารเผยแพร่ให้ถึงบ้าน จำนวน 35 ราย (ร้อยละ 14.5) ตามลำดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-26  

  

ไม่เคยทราบข้อมูล
ร้อยละ 19.9 (51 ราย) 

เคยทราบข้อมูล 
ร้อยละ74.5 (182 ราย)

ไม่แสดงความ
คิดเห็น ร้อยละ 5.6 

(9 ราย)

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-26 รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและผลการศึกษาของโครงการ 
ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร  จำนวน ร้อยละ 
1) การจัดประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงในพื้นท่ี 65 26.9 
2) การส่งเอกสารเผยแพร่ให้ถึงบ้าน 35 14.5 
3) อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ 74 30.5 
4) จัดเจ้าหน้าท่ีโครงการเข้าไปชี้แจงในพื้นท่ี   7 2.9 
5) แจ้งผ่านผู้นำชมุชน/ประธานชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 14 5.8 
6) แผ่นพับ/โปสเตอร์/ป้ายประชาสัมพันธ์ 19 7.9 
7) ออกอากาศทางวิทยุ/โทรทัศน์/เคเบิลท้องถ่ิน 14 5.8 
8) สื่อสิ่งพิมพ์/หนังสือพิมพ์/วารสาร 4 1.7 
9) รถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ 3 1.2 
10) อื่นๆ (ระบุ) 2 0.8 
11) ไม่แสดงความคิดเห็น 5 2.1 

รวม 242 100.0 

▪ ส่วนที่ 5 ความคิดเห็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและการพัฒนาโครงการก่อสร้างทางวิ ่งและ 
ทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-27  

ตารางที่ 4.1-27 สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 2 

ประเด็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
ด้านรายละเอียด 
การพัฒนาโครงการ 

• เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการฯ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชน 
• การพัฒนาโครงการจะทำให้เกิดความเจริญขึ ้นในชุมมชน มีช ่องทางในการหารายได้ เพิ ่มอัตรา  

การจ้างงาน มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกข้ึน ทำให้เศรษฐกิจดีข้ึนตามไปด้วย 
• ควรพัฒนาทางวิ่งที่ 2 ให้ได้มาตรกฐาน และนำมาสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  

การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

• ควรม ีการศึกษาผลกระทบด้านส ิ ่งแวดล ้อมให้ครอบคล ุมทุกประเด ็น โดยเฉพาะด้านเส ียง  
ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการจราจร (เข้า-ออกสนามบิน) และการรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชน
ใกล้เคียงให้เป็นไปตามร่างมาตรการต่าง ๆ ท่ีกำหนดเพ่ือไม่ให้ประชานได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น 

ด้านการโยกย้ายและการ
ทดแทนทรัพย์สิน 

• ควรมีมาตรการสำหรับประชาชนท่ีได้รับผลลกระทบโดยตรงจากโครงการ  

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม • ควรมีการจัดต้ังกองทุนดูแลประชาชนท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการท้ังในระยะก่อสร้างและ
ระยะดำเนินการ 

• ควรมีคณะกรรมการท่ีมาจากประชาชนช่วยตรวจสอบการปฏิบัติตามร่างมาตรการของโครงการ 
ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

• ควรมีการประชาสัมพันธ์และรายงานการดำเนินโครงการเป็นระยะให้ประชาชนในพื้นท่ีศึกษารรับทราบ
อย่างต่อเนื่องให้มากกว่านี้ 

• ควรมีการแจ้งข่าวสารของโครงการให้ผู้นำท้าองถ่ินรับทราบเป็นระยะ  
 

3) การสำรวจด้วยแบบสอบถาม 

การสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยแบบสอบถาม เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม และ 6-13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
ที่เป็นผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจความคิดเห็น วิธีการกำหนดขนาดตัวอย่าง
และกลุ ่มเป้าหมายในการสำรวจ และมีการจำแนกข้อคำถามประเด ็นหลักของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์  
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.1-28 และภาพบรรยากาศกิจกรรมการสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามแต่ละกลุ่ม 
แสดงดังรูปที่ 4.1-22   

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-29 จำแนกข้อคำถามประเด็นหลกัของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
 

ตารางที่ 4.1-28 วิธกีารกำหนดขนาดตวัอย่างและกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 

กลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตพ้ืนที ่
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

วิธกีาร 
จำนวนตัวอย่าง 

ที่สำรวจได ้
1 กลุ่มครัวเรือน พื้นท่ีเขต NEF>40 6 มกราคม – 

13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 

- การสำมะโนประชากร (Census) 71 

2 กลุ่มครัวเรือน พื้นท่ีเขต  
NEF ตั้งแต่ 30-40 

6 มกราคม – 
13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 

- ใช้สูตร ทาโร  ยามาเน่ คำนวณ
ขนาดตัวอย่าง 

- การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Area 
Sampling) โดยจัดทำแผนท่ีการ
เก็บตัวอย่าง ตามพื ้นที่ที ่ได้รับ
ผลกระทบ และกระจายตาม
ขอบเขตการปกครอง ซึ่งเป็นการ
ส ุ ่ ม ต ั ว อ ย ่ า ง แ บบ บ ั ง เ อิ ญ
(Accidental Sampling) 

354 

3 กลุ่มครัวเรือน พื้นท่ีเขต  
NEF ตั้งแต่ 30  

ถึงขอบเขต 
พื้นท่ีศึกษา 

6 มกราคม – 
13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 

- ใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ คำนวณ
ขนาดตัวอย่าง 

- การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Area 
Sampling) โดยจัดทำแผนท่ีการ
เก ็บต ัวอย่าง ให ้กระจายตาม
ขอบเขตการปกครอง ซึ่งเป็นการ
ส ุ ่ ม ต ั ว อ ย ่ า ง แ บ บบ ั ง เ อิ ญ
(Accidental Sampling) 

428 

4 กลุ่มพื้นท่ีอ่อนไหว 
(Sensitive Receptor) 
(ศาสนสถาน/สถานศึกษา  
/สถานพยาบาล) 

พื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

จากเส้นเสียง 

16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 – 
13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 

- การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

14 

5 กลุ่มผู้นำชุมชน พื้นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

จากเส้นเสียง 

16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 – 
13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 

- การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

25 

รวม 892 
 
  

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-29 จำแนกข้อคำถามประเด็นหลกัของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

ประเด็นคำถาม 
จำแนกกลุ่มการสำรวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถาม 

กลุ่มที่ 1 ครัวเรอืน กลุ่มที่ 2 ผู้นำ กลุ่มที่ 3 พ้ืนที่ออ่นไหว 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม/ผู้ให้
สัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 1 
- เพศ 
- อายุ 
- การนับถือศาสนา 
- สถานภาพในครัวเรือน 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพหลัก 
- ภูมิลำเนา 
- ระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี 

ส่วนที่ 1 
- เพศ 
- อายุ 
- การนับถือศาสนา 
- ตำแหน่งในชุมชน 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพหลัก 
- ภูมิลำเนา 
- ระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี 
- ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 

ส่วนที่ 1 
- เพศ 
- อายุ 
- การนับถือศาสนา 
- ตำแหน่งในหน่วยงาน 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี

ในหน่วยงาน 
- ภูมิลำเนา 
- ระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี 

ข้อมูลด้านท่ีอยู่อาศัย/
อาคาร 

ส่วนที่ 2 
- กรรมสิทธิ์การเปน็เจ้าของบ้าน/

อาคาร 
- ลักษณะการอยู่อาศัย  
- ประเภทท่ีอยู่อาศัย 
- ลักษณะการใช้ประโยชน์บ้าน/

อาคาร 

-  - 

ข้อมูลพื้นฐานชมุชน -  ส่วนที่ 2 
- จำนวนประชากร/ครัวเรือนใน

ชุมชน 
- การนับถือศาสนา 
- ระยะเวลาการก่อตั้งของชุมชน 
- ลักษณะชุมชน/การตั้งบ้านเรือน 
- ภูมิลำเนาเดมิของสมาชิกในชมุชน 
- ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
- การจัดต้ังกลุ่ม/ชมรม/องค์กร 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ในชมุชน 

- 

ข้อมูลท่ัวไปของ
หน่วยงาน 

-  -  ส่วนที่ 2 
- จำนวนบุคลากร 
- ระยะเวลาการก่อตั้งของ

หน่วยงาน 
- ลักษณะอาคารและจำนวน

อาคารท่ีตั้งในพื้นท่ีของ
หน่วยงานในพื้นท่ี  

ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ
ครัวเรือน 

ส่วนที่ 3 
- การประกอบอาชีพของครัวเรือน 
- ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน 
- รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน 
- ภาวะการเงนิของครัวเรือน 
- ภาวะหนี้สนิและสาเหตุของ

ภาวะหนี้สนิ 
- ภาวการณ์เก็บออมต่อเดือน 

-  - 

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-29 จำแนกข้อคำถามประเด็นหลกัของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

ประเด็นคำถาม 
จำแนกกลุ่มการสำรวจความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถาม 

กลุ่มที่ 1 ครัวเรอืน กลุ่มที่ 2 ผู้นำ กลุ่มที่ 3 พ้ืนที่ออ่นไหว 
ข้อมูลด้านสภาพสังคม  
และสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน 

ส่วนที่ 4 
- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- สภาพสงัคม ความสมัพันธ์กันใน

ชุมชน 
- สภาพความเป็นอยู่และ

สิ่งแวดล้อมโดยรวมในปัจจุบัน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล

กระทบต่อชุมชน 
- การเดินทางและคมนาคมขนส่ง 

 

ส่วนที่ 3 
- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- สภาพสงัคม ความสมัพันธ์กันใน

ชุมชน 
- สภาพความเป็นอยู่และ

สิ่งแวดล้อมโดยรวมในปัจจุบัน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล

กระทบต่อชุมชน 
- การเดินทางและคมนาคมขนส่ง 

ส่วนที่ 3 
- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- สภาพสงัคม ความสมัพันธ์ใน

ชุมชน 
- สภาพความเป็นอยู่และ

สิ่งแวดล้อมโดยรวมในปัจจุบัน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล

กระทบต่อชุมชน 
- การเดินทางและคมนาคมขนส่ง 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข  
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 5 
- การรักษาพยาบาล 
- แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค

ภายในครัวเรือน 
- การกำจัดขยะมูลฝอย 
- สภาพความเป็นอยู่และความ

พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

ส่วนที่ 4 
- การรักษาพยาบาล 
- แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค

ภายในครัวเรือน 
- การกำจัดขยะมูลฝอย 
- สภาพความเป็นอยู่และความพึง

พอใจต่อสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 

ส่วนที่ 4 
- การรักษาพยาบาล 
- แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค

ภายในครัวเรือน 
- การกำจัดขยะมูลฝอย 
- สภาพความเป็นอยู่และความ

พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
และการประชาสัมพันธ์ 

ส่วนที่ 6 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

โครงการ 
- แหล่งที่มาของข้อมูล 
- ความต้องการทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
- ความเห็นต่อภาพรวมของ

โครงการ  
 

ส่วนที่ 5 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

โครงการ 
- แหล่งที่มาของข้อมูล 
- ความต้องการทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
- ความเห็นต่อภาพรวมของ

โครงการ  

ส่วนที่ 5 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

โครงการ 
- แหล่งที่มาของข้อมูล 
- ความต้องการทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
- ความเห็นต่อภาพรวมของ

โครงการ  

ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
ต่อโครงการ 

ส่วนที่ 7 
- ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับใน

ระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการของโครงการ 

- สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเพื่อ
ป้องกัน/ลดผลกระทบในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

- ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
ระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการ 

ส่วนที่ 6 
- ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับใน

ระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการของโครงการ 

- สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเพื่อ
ป้องกัน/ลดผลกระทบในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

- ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

ส่วนที่ 6 
- ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับใน

ระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการของโครงการ 

- สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเพื่อ
ป้องกัน/ลดผลกระทบในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

- ความคิดเห็นต่อร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
ระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการ 
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(1) กลุ่มครัวเรือน 

   

(2) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 

   

(3) กลุ่มผู้นำชุมชน 
รูปที่ 4.1-22 ภาพกิจกรรมการสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 

15 มีนาคม และ 6-13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

3.1) กลุ่มครวัเรอืนในพ้ืนที่เขต NEF>40  

กลุ ่มครัวเรือนในพื ้นที ่เขต NEF > 40 ที่สำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามได้จำนวน  
71 ราย พบว่า กลุ่มครัวเรือนที่เห็นด้วยกับภาพรวมทั้งโครงการ มีจำนวน 61 ราย (ร้อยละ 85.9) รองลงมาไม่เห็นด้วย 
กับการดำเนินโครงการ จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 5.6) เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป เกรงว่าจะได้รับผลกระทบ  
ส่งผลต่อชาวบ้านในพื้นที่ซ่ึงอยู่อาศัยมาก่อน และไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นน้ี จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5) เน่ืองจาก
เพิ่งทราบรายละเอียดของโครงการจากการเจ้าหน้าที่ที่เข้าสัมภาษณ์จึงต้องการทราบความคิดเห็นของคนส่วนมากก่อน 

ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่เขต NEF > 40 แสดงความคิดเห็น
ต่อร่างมาตรการฯ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ จำนวน 61 ราย (ร้อยละ 85.9) ไม่เพียงพอ จำนวน 10 ราย (ร้อยละ 14.1) 
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.1-23  

ร่าง
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ความคิดเห็นต่อการดำเนินการของโครงการ ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ 

รูปที่ 4.1-23 ความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรอืนในพ้ืนที่เขต NEF > 40  ต่อการพัฒนาโครงการ และความเห็นต่อ
ร่างมาตรการฯ 

3.2) กลุ่มครวัเรอืนในพ้ืนที่เขต NEF ตั้งแต่ 30-40  

กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่เขต NEF ตั้งแต่ 30-40 ที่สำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามได้จำนวน 
354 ราย พบว่า กลุ่มครัวเรือนที่เห็นด้วยกับภาพรวมทั้งโครงการ มีจำนวน 289 ราย (ร้อยละ 81.6) และไม่แสดง  
ความคิดเห็นในประเด็นนี้ จำนวน 65 ราย (ร้อยละ 18.4) เนื่องจากรายละเอียดของโครงการที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่  
ที่เข้าสัมภาษณ์ยังไม่ชัดเจนในบางเร่ือง จึงยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ เบื้องต้นมีความเห็นว่ามาตรการที่นำเสนอ
เพียงพอแล้วแต่ยังขาดความเชื่อม่ันว่าจะสามารถทำได้ตามมาตรการที่นำเสนอไว้ได้ครบถ้วน 

ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ กลุ ่มครัวเรือนในพื ้นที่เขต NEF ตั ้งแต่ 30-40  
มีความเห็นต่อร่างมาตรการฯว่าเหมาะสมเพียงพอทั้งหมด 354 ราย (ร้อยละ 100.0) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.1-24  

  

ความคิดเห็นต่อการดำเนินการของโครงการ ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ 

รูปที่ 4.1-24 ความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรอืนในพ้ืนที่เขต NEF ตั้งแต่ 30-40  ต่อการพัฒนาโครงการ และ
ความเห็นตอ่ร่างมาตรการฯ 

 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 4 ราย 
(ร้อยละ 5.6)

ไม่แสดงความคดิเห็น
จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 8.5)

เห็นด้วย จ านวน 61 ราย
(ร้อยละ 85.9)

ไม่เพียงพอ จ านวน 10 ราย 
(ร้อยละ 14.1)

เพียงพอ จ านวน 61 ราย
(ร้อยละ 85.9)

เห็นด้วย จ านวน 289 ราย 
(ร้อยละ 81.6) 

ไม่แสดงความคดิเห็น
จ านวน 65 ราย (ร้อยละ 18.4) 

เพียงพอ
จ านวน 354 ราย 
(ร้อยละ 100.0)

ร่าง
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3.3) กลุ่มครวัเรอืนในพ้ืนที่เขต NEF ตั้งแต่ 30 ถึงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา  

กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่เขต NEF ตั้งแต่ 30 ถึงขอบเขตพื้นที่ศึกษา ที่สำรวจความคิดเห็นด้วย
แบบสอบถาม ได้จำนวน 428 ราย พบว่า กลุ ่มครัวเรือนที ่เห็นด้วยกับภาพรวมทั ้งโครงการ มีจำนวน 422 ราย  
(ร้อยละ 98.6) รองลงมาไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นน้ี จำนวน 5 ราย (ร้อยละ 1.2) เน่ืองจากยังไม่ทราบรายละเอียด
ของโครงการ และไม่ได้มีความเก่ียวข้องหรือใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ 
จำนวน 1 ราย (ร้อยละ 0.2) เน่ืองจากไม่ได้อยู่ใกล้สนามบิน และไม่ได้ประโยชน์จากการมีสนามบิน  

ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ กลุ ่มครัวเรือนในพื ้นที่เขต NEF ตั ้งแต่ 30-40  
มีความเห็นต่อร่างมาตรการฯ ว่าเหมาะสมเพียงพอทั้งหมด 428 ราย (ร้อยละ 100.0) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.1-25 
ทั้งน้ีขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้นำเสนอให้ครบถ้วน  

  

ความคิดเห็นต่อการดำเนินการของโครงการ ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ 

รูปที่ 4.1-25 ความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรอืนในพ้ืนที่เขต NEF ตั้งแต่ 30 ถงึขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ตอ่การพัฒนา
โครงการ และความเห็นต่อร่างมาตรการฯ 

3.4) กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหว  

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบที่สำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม  
ได้จำนวน 14 ราย พบว่า กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบที่เห็นด้วยกับภาพรวมทัง้โครงการ มีจำนวน 
11 ราย รองลงมาไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ จำนวน 2 ราย เน่ืองจากเกรงผลกระทบเรื่องเสียงดงั และการโยกย้าย
ที่อยู่อาศัย จึงไม่เห็นด้วยกับโครงการ แต่หากโครงการต้องการที่จะดำเนินการจริงก็เชื่อม่ันว่ามาตรการที่มีหากมีการดูแล
ได้ครอบคลุมตามที่ระบุได้ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ถึงแม้ไม่เห็นด้วยกับโครงการแต่ไม่ได้คัดค้าน จึง ขอให้ทำตามมาตรการ 
ที่นำเสนอไว้ให้ครบถ้วน และไม่แสดงความคิดเห็นในประเด็นน้ี จำนวน 1 ราย 

ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ กลุ ่มพื ้นที ่อ่อนไหวในพื ้นที ่เส้นเสียงที ่ได้รับ
ผลกระทบทั้งหมดมีความเห็นว่าร่างมาตรการฯ ที ่นำเสนอมีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว รายละเอียด แสดง 
ดังรูปที่ 4.1-26 ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับโครงการ แต่ยังเชื่อว่าโครงการเกิดผลกระทบด้านบวกด้านเศรษฐกิจจึงขอให้ทาง
โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่ได้นำเสนอไว้ให้ครบถ้วน  

เห็นด้วย จ านวน 422 ราย 
(ร้อยละ 98.6)

ไม่เห็นด้วย จ านวน 1 ราย 
(ร้อยละ 0.2)

ไม่แสดงความคดิเห็น
จ านวน 5 ราย 
(ร้อยละ 1.2)

เพียงพอ จ านวน 428 ราย 
(ร้อยละ 100.0)

ร่าง
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ความคิดเห็นต่อการดำเนินการของโครงการ ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ 

รูปที่ 4.1-26 ความคิดเห็นของกลุ่มพ้ืนที่ออ่นไหวตอ่การพัฒนาโครงการ และความคิดเห็นต่อรา่งมาตรการฯ 

3.5) กลุ่มผู้นำชุมชน  

กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ ที่สำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม  
ได้จำนวน 25 ราย พบว่า กลุ่มผู้นำที่เห็นด้วยกับภาพรวมทั้งโครงการ มีจำนวน 19 ราย (ร้อยละ 76.0) และไม่แสดง  
ความคิดเห็นในประเด็นนี้ จำนวน 6 ราย (ร้อยละ 24.0) เนื่องจากเพิ่งทราบรายละเอียดของโครงการจากเจ้าหน้าที่  
ที่เข้าสัมภาษณ์ ยังต้องการทราบข้อมูลโครงการเพิ ่มเติม ประกอบกับพื ้นที่ในความรับผิดชอบอยู ่ห่างจากโครงการ  
จึงยังไม่ขอแสดงความคิดเห็น  

ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่เส้นเสียงที่ได้รับผลกระทบ  
มีความเห็นต่อร่างมาตรการฯ ว่าเหมาะสมเพียงพอทั้งหมด 24 ราย (ร้อยละ 96.0) และไม่แสดงความคิดเห็น จำนวน  
1 ราย (ร้อยละ 4.0) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.1-27  

  

ความคิดเห็นต่อการดำเนินการของโครงการ ความคิดเห็นต่อภาพรวมของร่างมาตรการฯ 

รูปที่ 4.1-27 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชนต่อการพัฒนาโครงการ และความคิดเห็นต่อร่างมาตรการฯ  
  

เห็นด้วย
จ านวน 11 ราย

ไม่เห็นด้วย
จ านวน 2 ราย 

ไม่แสดงความคดิเห็น
จ านวน 1 ราย 

เพียงพอ จ านวน 14 ราย

เห็นด้วย จ านวน 19 ราย 
(ร้อยละ76.0) 

ไม่แสดงความคดิเห็น 
จ านวน 6 ราย (ร้อยละ24.0) 

เพียงพอ จ านวน 24 ราย 
(ร้อยละ 96.0)

ไม่แสดงความคดิเห็น
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 4.0)ร่าง
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ทั้งนี้ สามารถสรุปความคิดเห็นจำแนกเป็นประเด็นสำคัญๆ ตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ดังตารางที่ 4.1-30  
(โดยสัญลักษณ์  แสดงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้สอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะในประเด็นน้ันๆ)  

ในการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ พร้อมผลการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในเบื ้องต้น รวมถึงร่างมาตรการด้านสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ จากการสำรวจความคิดเห็น  
ของประชาชนด้วยแบบสอบถาม ซึ่งผู้แทนจากโครงการและบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้มีการตอบชี้แจง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นคำถาม ข้อซักถามต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-31 ส่วนประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้รับมาพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เรียบร้อยแล้ว

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

1. รายละเอียดโครงการ 
1.1 เสนอให้เปิดทางเข้า-ออก
ทางด้านถนนสุขุมวิท เพื่ออำนวย
ความสะดวกเมื่อเปิดเป็นสนามบิน
พาณิชย์ 

•  •   •  •          

1.2 การติดตั้งป้ายเข้าสนามบิน
เพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานท่ีบริหาร
จัดการสนามบินประสานขออนุญาต
จากกรมทางหลวง 

           •      

1.3 เสนอให้โครงการแจ้งกิจกรรม 
ท่ีจะดำเนินการในพื้นท่ีโครงการและ
พื้นท่ีโดยรอบ ข้อมูลเส้นเท่าระดับ
เสียง และเขตปลอดภัยทางเดิน
อากาศ ให้โยธาธิการและผังเมือง
รับทราบ เพื่อนำมาผนวกในการทำ
ผังเมืองรวม 

• • • •    •          

1.4 เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ 
คืออะไร มีผลบังคับใช้อย่างไร • • •               ร่าง
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ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

1.5 แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
มีการวางแผนโครงข่ายถนน รอบๆ 
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ต้องการ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจะได้
ออกแบบได้อย่างเหมาะสม 

   •              

1.6 ควรใช้ชื่อสนามบินให้ตรงกับชื่อ
ปัจจุบัน และควรใช้ชื่อเดียวกันในทุก
เอกสาร 

   •              

1.7 เสนอให้เตรียมความพร้อม 
ของระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า  
น้ำใช้ การจัดการน้ำเสียและขยะ 
เพื่อรองรับการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึน 

• • • •  • • •  •  •      

1.8 โครงการมีการเชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งมวลชนอย่างไร •   •              

1.9 การกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา
มีหลักการอย่างไร มีมาตรฐานสากล
หรือไม่   

 • •         •      

1.10 การก่อสร้างทางวิ่งจะต้องร้ือ 
อู่ซ่อมการบินไทยด้วยหรือไม่  •                

1.11 เสนอให้โครงการทบทวน
เหตุผลความจำเป็นในการพัฒนา
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 

       •          

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

1.12 โครงการต้องเข้าพิจารณา จาก 
กกวล. หรือไม่         •          

1.13 หน่วยงานใดเป็นเจ้าของและ/
หรือผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ
โครงการนี้ 

  •     •          

1.14 โครงการจะก่อสร้างได้เมื่อไร   •         •      

1.15 ในอนาคตเท่ียวบินท่ีสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา จะมีกี่เท่ียวบิน 
รองรับเคร่ืองบินขนาดใดบ้าง  
และมีเส้นทางบินไปท่ีใดบ้าง 

  •         •      

1.16 จำนวนเท่ียวบินคาดการณ์ 
ตามแผนแม่บท มีกี่ระยะ และ 
ในปัจจุบันการพัฒนาอยู่ในระยะใด 

           •      

1.17 ขอทราบเหตุผลท่ีเลือก
ระยะห่างของทางวิ่งท่ี 1 และ 2  
ท่ี 1,140 เมตร และเป็นไปตาม
มาตรฐานหรือไม่ 

       • •   •      ร่าง
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ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

1.18 เสนอให้ย้ายทางวิ่งที่ 2  
ศูนย์ซ่อม และกิจกรรมต่างๆ ท้ังหมด
ไปทางด้านซ้ายของทางวิ่ง ท่ี 1  
เพื่อไม่ให้ผลกระทบออกมานอกพื้นท่ี
ทหารมาถึงประชาชน 

           •      

1.19 ขอทราบการบริหารจัดการ
สัดส่วนเท่ียวบินของทางวิ่งที่ 1 และ
ทางวิ่งที่ 2 

       •    •      

1.20 เสนอให้ถมทะเล ผลกระทบ
ด้านเสียงจะมีต่อประชาชนน้อยลง       •     •      

1.21 โครงการใช้แหล่งดินจากที่ใด 
ขอให้ควบคุมการลักลอบขุดหน้าดิน
ของประชาชน 

 •                

1.22 โครงการมีแนวทางปฏิบัติ
อย่างไรกับนกภายในสนามบิน    •              

1.23 ข้อมูลท่ีนำเสนอเป็นการ
นำเสนอข้อมูลจริงหรือไม่            •      

1.24 เป็นโครงการท่ีดี เห็นด้วยกับ
การพัฒนาโครงการ เนื่องจาก
ประเทศเราควรมีการพัฒนาข้ึน  

• • • •              

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

1.25 โครงการกำหนดเขตห้ามเข้า 
ทำประมงหรือไม่ ระยะเท่าใด 
เนื่องจากมีการไดหมึก ซึ่งแสงอาจ
รบกวนการข้ึนลงของอากาศยาน 

    •             

1.26 ผลกระทบบวกด้านการ
ท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวมองว่า  
บางเที่ยวบินสะดวกกว่าถ้ามาข้ึนท่ี 
อู่ตะเภาเพราะสนามบินเล็ก และ 
ไม่วุ่นวายเหมือนสุวรรณภูมิ 

     •            

1.27 เสนอให้พิจารณาระดับน้ำทะเล
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากโลกร้อน ซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อสนามบิน 

     •            
2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1 ผลกระทบของโครงการนี้ ศึกษา
ประเด็นอะไรบ้าง ครอบคลุม
กิจกรรมท้ังหมดท้ังในระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการแล้วหรือไม่ 

•  •         •      
2.2 เสนอให้พิจารณาจุดตรวจวัด 
และความถ่ีให้เหมาะสม และ
ครอบคลุมพื้นท่ีอ่อนไหวท่ีคาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบ 

  •     •          
ร่าง
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ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

2.3 มาตรการฯ ท่ีเสนอมามีความ
ครบถ้วนและครอบคลุมดีแล้ว  
มีความกังวลว่าโครงการจะไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ท่ีกำหนดไว้ 
โครงการมีวิธีการควบคุมผู้รับเหมา
ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างไร และ
ในกรณีท่ีผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการฯ โครงการจะดำเนินการ
อย่างไร โดยขอให้โครงการมีความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังก่อสร้างเสร็จ 
เช่น การจัดการขยะ ระบบระบายน้ำ 
เป็นต้น 

• • •     •  • •   • • •  

2.4 กรณีท่ีโครงการได้รับอนุมัติแล้ว 
จะมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างไร 

       •          

2.5 เสนอให้มีมาตรการฯ  
ให้ผู้รับเหมารับผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ 
เช่น ถนนชำรุด อุบัติเหตุ เป็นต้น 

•  •               

2.6 ผลประเมินสุดท้ายของ VOCs , 
Noise  จะเปลี่ยนไปเนื่องจากปัจจัย
ใดบ้าง 

  •               

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

2.7 โครงการมีการสำรวจทางทะเล
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเสนอให้เพิ่มเติม
การประเมินผลกระทบทางทะเล  
เนื่องจากมีข้อห่วงกังวลผลกระทบ
ทางทะเล เพราะในพื้นท่ีส่วนมาก
ประกอบอาชีพประมง 

          •       

2.8 การประเมินผลกระทบจากการ
ขนส่ง ให้เร่ิมจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ซึ่งอยู่นอกขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา
โครงการ 

 •                

2.9 เสนอให้ชี้แจงผลประเมินคุณค่า
ต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เศรษฐกิจ ศึกษา 
การใช้น้ำมีการประเมินอย่างไร  

           •      

2.10 เสนอให้โครงการจัดต้ัง
คณะกรรมการไตรภาคีในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ 

       •          

2.11 เสนอให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

• •      •          

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

2.12 เสนอให้มมีาตรการจ่ายเงิน 
เมื่อมีการบินหลังเที่ยงคืน            •      

2.13 การข้ึนลงของเคร่ืองบินรบกวน
คลื่นสัญญาณของ TV หรือไม่        • •          

2.14 เสนอให้มกีารแจ้งผลการ
ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน
ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 

           •      

2.15 เสนอให้ดำเนินโครงการด้วย
ความระมัดระวัง ท้ังในระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ เพื่อให้เกิดผล
กระทบน้อยท่ีสุด 

             • •   

3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 
3.1 ได้มีการนำผลการศึกษา
ผลกระทบด้านเสียงให้
คณะกรรมการ EEC รับทราบแล้ว
หรือไม่ 

       •          

3.2 ค่า NEF คือค่าอะไร ใช้เคร่ืองมือ
ใดในการตรวจวัด และสามารถแปลง
เป็นเดซิเบลได้หรือไม่ เพื่อให้ง่ายต่อ
การทำความเข้าใจของประชาชน 

       •    •      
ร่าง
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ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

3.3 โครงการได้นำข้อมูลงานวิจัยการ
จัดการปัญหามลพิษทางเสียงจาก
อากาศยานของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการศึกษา
หรือไม่ 

           •      

3.4 เสนอให้ทำความเข้าใจและให้
ความรู้ เกี่ยวกับเขตปลอดภัย
ทางเดินอากาศให้กับประชาชนทราบ 

  • •    •          

3.5 จากการพิจารณาแนวเส้นเสียง
พบว่าแนวเส้นเสียงจะเน้นไปทางวิ่ง
ท่ี 1 ไม่ทราบว่าได้รวมการใช้ทางวิ่ง
ท่ี 2 เข้าไปด้วยหรือไม่ 

       •    •      

3.6 พื้นท่ีท่ีอยู่ในแนวเส้นเสียง
ครอบคลุมพื้นท่ีใดบ้าง คิดเป็นพื้นท่ี
ขนาดเท่าไร 

•  •     •  • • •      

3.7 โครงการมีแนวทางการปฏิบัติ
อย่างไรกับพื้นท่ีอ่อนไหว (สถานศึกษา 
สถานพยาบาล และศาสนสถาน)  
ท่ีได้รับผลกระทบเร่ืองเสียง และ 
ความสั่นสะเทือนจากอากาศยาน 

•  •    • •  •  •      

3.8 กรณีท่ีบ้านไม่อยู่ในแนวเส้นเสียง 
แต่ได้รับผลกระทบจากเสียงเช่นกัน 
และถ้าในอนาคตได้รับผลกระทบ

  •     •  •  •      

ร่าง
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ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

ด้านเสียงเพิ่มข้ึน โครงการจะมี
มาตรการในการดูแลอย่างไร 
3.9 โครงการมีมาตรการฯ ชดเชย
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเร่ืองเสียง
อย่างไร 

  •       •  • • •    

3.10 ในระยะก่อสร้างควรมีการ
ติดตามตรวจสอบระดับเสียงขณะ
ก่อสร้างด้วย เนื่องจากมีเสียงดัง
ภายในสนามบิน 

  •          •     

3.11 โครงการได้มีการสำรวจ
สิ่งมีชีวิตในถ้ำด้วยหรือไม่ เกรงว่า
เสียงจากเคร่ืองบินจะมีผลกระทบ 
ต่อค้างคาวและสัตว์อื่นๆ ขอให้
ประสานกับหน่วยงานด้านป่าไม้ด้วย 

 •                

3.12 การคำนวณค่า NEF ใช้
เคร่ืองมือใดในการรันโมเดล มีข้อมูล
นำเข้าอะไรบ้าง  

 •      •    •      

3.13 การคำนวณค่า NEF ได้คิดรวม
เท่ียวบินราชการเข้าไปด้วยหรือไม่ 
เนื่องจากมีเสียงดังมาก 

      • •  •        

3.14 การคำนวณค่า NEF ได้คำนวณ
กรณีท่ีเท่ียวบินข้ึนลงไม่ปกติ และ
กรณีการเลี้ยวหรือบินวนหรือไม่ 

       •    •      
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เส้นเสียง 

3.15 โครงการได้ประเมินผลกระทบ
ด้านเสียงของโครงการไฮสปีด และ
มอเตอร์เวย์ ผนวกในโครงการด้วย
หรือไม่ 

     •      •      

3.16 เสนอให้มกีารติดตั้งเคร่ือง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง
อัตโนมัติ และมีช่องทางให้ประชาชน
สามารถรับทราบผลได้ 

 
 

 •     •    • •     
3.17 ขอทราบตำแหน่งและผลการ
ตรวจวัดเสียง ณ ปัจจุบัน   •     •          
3.18 ขอทราบว่าการข้ึนหรือลงของ
เคร่ืองบินเสียงดังกว่ากัน            •      
3.19 เส้นเท่าระดับเสียงที่พาดผ่าน
ในทะเล จะมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเล
อย่างไร 

   •  •   •         
3.20 ระดับเสียงที่มนุษย์สามารถอยู่
ได้โดยไม่กระทบต่อสุขภาพตามท่ี
กฎหมายกำหนด คือเท่าไร 

           •      
3.21 เส้นเสียงที่นำเสนอเป็นเสียง
สุดท้ายแล้วใช่หรือไม่            •      

ร่าง



ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการก่อสร้างทางวิง่และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

INDEX / DC / IEC / TTS / UAE 4-100 
 

ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
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3.22 โครงการมีแนวทางในการแก้ไข
ผลกระทบด้านเสียงและความ
สั่นสะเทือนอย่างไร 

  •    • •        •  
3.23 ได้รับผลกระทบเร่ืองเสียงจาก
การท่ีเคร่ืองบินบินวน เพราะลงไม่ได้        •          
3.24 เทศบาลตำบลบ้านฉางขอให้
โครงการให้ข้อมูลเร่ืองเส้นเท่าระดับ
เสียงกับเทศบาลด้วย เพื่อจะได้เป็น
การวางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีให้
เหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันมี
ยุทธศาสตร์ของ EEC  เป็น Smart 
City เป็นเมืองอุทยานการบิน 

  •               

4. คุณภาพอากาศ 
4.1 เคร่ืองบินใช้เชื้อเพลิงอะไร  
หากในอนาคตเท่ียวเพ่ิมข้ึนจะมี
ผลกระทบกับประชาชนในพื้นท่ี
หรือไม่ เช่น เร่ืองกลิ่นและไอจาก
น้ำมันเคร่ืองบิน 

  • •    •    •      

4.2 เสนอให้โครงการมีมาตรการลด
ผลกระทบเร่ืองฝุ่นละอองที่กระทบ
ต่อชุมชนท้ังในระยะก่อสร้าง และ
ระยะดำเนินการ 

•  •     •  • •   •   •  

ร่าง
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กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 
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เส้นเสียง 

4.3 มีการประเมินคุณภาพอากาศ
จากการบินในปัจจุบันได้รันโมเดลไว้
หรือไม่ มีค่าความเข้มข้นของฝุ่น
ละออง PM2.5 และ Total VOCs 
ประมาณเท่าใด 

  •       • • • •      

4.4 เสนอให้พิจารณาดัชนีและ
ความถ่ีในการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศให้เหมาะสม 

  •               
4.5 หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจวัด
คุณภาพอากาศของโครงการ          •        
4.6 เสนอให้ปลูกต้นไม้เป็นพื้นท่ี 
กันชน (buffer zone)  •                
5. คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเล นิเวศวิทยาทางน้ำ 
5.1 ผงล้อยางเคร่ืองบินอาจมี
ผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเล 
โครงการจะมีมาตรการอย่างไร 

 •                
5.2 ขอทราบวิธีการและผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลและ
นิเวศวิทยาน้ำทะเลของโครงการ 

  •  • •             
5.3 ระยะทางจากปลายทางวิ่งถึง
ทะเลมีความยาวเท่าไร    •              

ร่าง
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5.4 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 
บริเวณท่ีสำรวจมีแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
จากโรงงาน สถานประกอบการ
หรือไม่  

  •               
5.5 ปัจจุบันสนามบินนานาชาติ 
อู่ตะเภาปล่อยน้ำท้ิงลงคลองบางไผ่
หรือไม่ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำ 
สายหลักสำหรับพ้ืนท่ีทหาร และ
ชาวบ้านโดยรอบ  

         •        

5.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
บริเวณคลองบางไผ่ มีคุณภาพน้ำ 
ไม่ดี โครงการมีแนวทางการปฏิบัติ
อย่างไร 

 • •               

5.7 โครงการออกแบบการรองรับ
ปริมาณน้ำฝนหรือไม่ และ 
มีระบบการจัดการน้ำฝนอย่างไรก่อน
ระบายน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 • •        •       

5.8 พื้นท่ีโครงการค่อนข้างใหญ่ 
อาจมีการขวางเส้นทางน้ำธรรมชาติ   •                

5.9 ควรพิจารณาตะกอนดินท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อการทำประมง 
รวมท้ังการเปลี่ยนทิศของกระแสน้ำ 

  •               
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พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

5.10 คุณภาพน้ำทะเลในพื้นท่ี
โครงการ อาจตรวจพบโลหะหนัก 
เช่น สารหนู และแมงกานีส ซึ่งเป็น
ผลมาจากสายแร่ในชั้นดิน 

  •               

6. การจัดการของเสีย 
6.1 โครงการประเมินปริมาณน้ำเสีย
จากคนงานได้อย่างไร เนื่องจาก
ขณะนี้ยังไม่มีบริษัทผู้รับเหมา 

  •               

6.2 โครงการมีการจัดการขยะ น้ำ
เสีย และของเสียจากห้องส้วมจากที่
พักคนงาน ท่ีอยู่ภายนอกสนามบิน
อย่างไร 

• • • •              

6.3 โครงการมีมาตรการควบคุม 
เร่ืองขยะติดเชื้อจากที่พักคนงาน
อย่างไรบ้าง 

  •               

6.4 โครงการมีการบริหารจัดการน้ำ
เสียภายในสนามบินในระยะก่อสร้าง 
และระยะดำเนินการอย่างไร 

 • •  • •     • • •       
6.5 เสนอให้มีการจัดพ้ืนท่ีในการ
กำจัดขยะท่ีถูกต้องในพื้นท่ี •  •             •  
6.6 ห่วงกังวลเร่ืองการลักลอบท้ิง
ขยะและของเสียในท่ีสาธารณะ 
โครงการมีมาตรการอย่างไร 

 •      •   •       

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

6.7 การพัฒนาสนามบินทำให้มี
ปัญหาขยะเกิดข้ึน อยากทราบว่า 
มีการคัดแยก ขนส่ง และกำจัด
อย่างไร เนื่องจากปัจจุบันในพื้นท่ี
ประสบปัญหาเร่ืองการจัดการขยะ 

• • •  • •   •  • • • •      

6.8 หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดการขยะ กรณีท่ีต้องให้
ท้องถ่ินร่วมในการจัดการขยะ 
โครงการจะต้องมีหนังสือแจ้งให้
ท้องถ่ินรับทราบและยินยอมก่อน 

•  •     •          

6.9 เสนอให้โครงการส่งเสริมเร่ือง
การสร้างจิตสำนึกในด้านการจัดการ
ขยะ ให้กับคนในพื้นท่ี 

  •               
6.10 ห่วงกังวลเร่ืองขยะจาก
นักท่องเท่ียวท่ีจะมีปริมาณมากข้ึน   •   •            
7. การคมนาคมขนส่ง 
7.1 ระบบโครงข่ายการจราจร และ
ระบบขนส่งมวลชนในการเดิน
ทางเข้า-ออกสนามบิน และเส้นทาง
โดยรอบเป็นอย่างไร ขอให้โครงการ
ประสานกับหน่วยงานด้านคมนาคม
ขนส่งอย่างรอบด้าน 

• • • •  •    • •   •     
ร่าง
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ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

7.2 เสนอให้มีสัญลักษณ์/ป้าย/
เคร่ืองหมายจราจร บอกเส้นทาง
ภายในสนามบินให้ชัดเจน และเพิ่ม
พื้นท่ีสำหรับจอดรถภายในสนามบิน
ให้เพียงพอ 

       •          

7.3 เสนอให้พิจารณาเปิดช่อง
ทางเข้าสนามบินใหม่ในการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อรถ
ผลกระทบเร่ืองการจราจรติดขัด 
บริเวณทางเข้าปัจจุบัน 

• • • •    •          

7.4 เสนอให้มีการตรวจสภาพรถให้
พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ     •              

7.5 เสนอให้รถของโครงการท่ีเข้ามา
วิ่งควรมีชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 
และช่องทางร้องเรียนติดข้างรถ
ชัดเจน เนื่องจากอาจมีหลายงานท่ี
ก่อสร้างพร้อมกันในพื้นท่ี  

  •     •          

7.6 เสนอให้มีมาตรการซ่อมบำรุง
ถนนหากมีการชำรุดเสียหายจากการ
ขนส่งของโครงการ ให้มีสภาพ
เหมือนเดิม 

•    • •   •  • •        

ร่าง
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ตารางที่ 4.1-30 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญจำแนกตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้สัมภาษณ์เชิงลกึ การประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม และการสำรวจความคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถาม 

ประเด็นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ประชุมกลุ่ม/สนทนากลุ่ม) 

กลุ่มเป้าหมาย 
(การสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม) 

หน่วยงาน
ปกครอง 

สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรทาง
ทะเล ป่าไม้ 

สุขภาพและ
พัฒนาสังคม 

ความ
ปลอดภัย 

และคมนาคม 
ประมง 

ท่อง 
เที่ยว 

ศึกษา 
และศาสนา 

ผู้นำและ
ประชาชน 

ประมง
พื้นบ้าน อสม. อปพร. 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
ใน NEF>40 /  
NEF 30-40 

ครัวเรือน
NEF>40 

ครัวเรือน 
NEF 30-40 

ครัวเรือน  
NEF30- ขอบเขต 

พื้นทีศ่ึกษา 

พื้นที ่
อ่อนไหว 

ผู้นำชุมชน 
ที่อยู่ในพืน้ที ่

เส้นเสียง 

7.7 โครงการใช้วัสดุมาจากแหล่งใด 
ใช้เส้นทางใดในการขนส่ง เสนอให้
หลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านชมุชน วัด 
โรงเรียน และเส้นทางที่การจราจร
ติดขัด 

•  • • • •  • •   •       

7.8 ในระยะก่อสร้าง เสนอให้จัดทำ
ป้ายแสดงเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้
ประชาชนรับทราบและหลีกเลี่ยง
เส้นทางการขนส่ง 

       •          

7.9 ปัญหาการจราจรติดขัดจาก 
การก่อสร้างหลายโครงการพร้อมกัน 
ในพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ 

  •               

7.10 เสนอให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลา
เร่งด่วนเช้า 06.00-09.00 น./ เย็น 
16.00-19.00 น. และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์  เนื่องจากปัจจุบันในพื้นท่ี
การจราจรติดขัดอยู่แล้ว 

•   •  •  •  • •        

7.11 เสนอให้โครงการพิจารณา
มาตรการเร่ืองการหลีกเลี่ยงช่วงเวลา
เร่งด่วน บริเวณสัตหีบ กม.10  
แยกถนน 331 จะเป็นเขตชุมชนใหญ่
และมีปริมาณรถหนาแน่น   

  •               

ร่าง
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